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ပံစ
ုံ ံ (က)

အက

ြံပပေးပုဂ္ဂိုလ် သဂုို့မဟုတ် တဖ
ွဲ

်အက

ြံပပေးပုဂ္ဂိုလ်အတွက် လုံပ်ငန််းလုံင်စင်

လလ ျှောက်လျှောပံစ
ုံ ံ
(က-၁)

ပညာအရည်အချင််း

(က-၂)

ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းတက်ရရာက်မှု

(က-၃)

အတတ်ပညာဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပပတ်တို်းတက်မန
ှု ာရီ

(က-၄)

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင် ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််း အစီရင်ခံစာ နှင် ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနခ
် ွွဲမှုအစီအစဉ်မျာ်းတွင်
ရရ်းချယ်ထာ်းသည် ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်အလိုက် ပါဝင်ရရ်းသာ်းပခင််း

(က-၅)

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင် ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာနှင် ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနခ
် ွွဲမှုအစီအစဉ်မျာ်းတွင်
ရရ်းချယ်ထာ်းသည်ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်အလိုက် ပါဝင်စစစ်သံို်းသပ်ပခင််း

(က-၆)

အရထွရထွပတ်ဝန််းကျင်စီမံခန်ခွွဲမှုလိုပင
် န််းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာမျာ်း
အရပေါ် ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်အလိုက် ပါဝင်စစစ်သံို်းသပ်ပခင််း

(က-၇)

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းလိုပ်ငန််းအတွက် လိုအပ်ရသာ
ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင် သက်ဆိုင်သည် အပခာ်းဆန််းစစ်ရလလာပခင််း

(က-၈)

ရလလာဆန််းစစ်ပပြုစိုရရ်းသာ်းခွဲသည် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်
ပခင််း အစီရင်ခံစာ၊ ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာနှင်
ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနခ
် ွွဲမအ
ှု စီအစဉ်မျာ်း

(က-၉)
ပံစ
ုံ ံ (ခ)

အက

ထိုတ်ရ ာ်ရ ကညာချက်

ြံပပေးအဖွဲ့ွဲ အမ ိုဂ ေးအစ ေး (

) သဂုို့မဟုတ် အက

ြံပပေးအဖွဲ့ွဲ အမ ိုဂ ေးအစ ေး (ခ) အတွက်

လုံပ်ငန််းလုံင်စင်လလ ျှောက်လျှောပံစ
ုံ ံ
(ခ-၁)

ပညာအရည်အချင််း (အဓကအကကံရပ်း ပိုဂ္ြုလ်တစ်ဦ်းချင််း)

(ခ-၂)

ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းတက်ရရာက်မှု (အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်
တစ်ဦ်းချင််း)

(ခ-၃)

အတတ်ပညာဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပပတ် တို်းတက်မန
ှု ာရီ (အဓက
အကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်တစ်ဦ်းချင််း)

(ခ-၄)

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာနှင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာမျာ်းတွင် ရရ်းချယ်ထာ်းသည် ကျွမ််းကျင်မှုနယ်
ပယ်အလိုက် ပါဝင်ရရ်းသာ်းပခင််း (အဓကအကကံရပ်းပိုဂြုလ်
္
တစ်ဦ်းချင််း)

(ခ-၅)

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာနှင် ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနခ
် ွွဲမှုအစီအစဉ်မျာ်း
အရပေါ် ကျွမ််းကျင်မှု နယ်ပယ်အလိုက် ပါဝင်စစစ် သံို်းသပ်ပခင််း (အဓက
အကကံရပ်းပိုဂြု္ လ် တစ်ဦ်းချင််း)

3

(ခ-၆)

အရထွရထွပတ်ဝန််းကျင်စီမံခန်ခွွဲမှုလိုပင
် န််းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာမျာ်း
ရရ်းသာ်းပပြုစိုပခင််း (အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်တစ်ဦ်းချင််း)

(ခ-၇)

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းလိုပ်ငန််းအတွက် လိုအပ်ရသာ
ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင်သက်ဆိုင်သည် အပခာ်းဆန််းစစ်ရလလာပခင််း

(အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်တစ်ဦ်းချင််း)
(ခ-၈)

အ ွဲ့ွွဲ အစည််း၏ ရလလာဆန််းစစ်ပပြုစိုရရ်းသာ်းခွဲသည် ပတ်ဝန််းကျင်
ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊ ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း
အစီရင်ခံစာနှင် ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနခ
် ွွဲမအ
ှု စီအစဉ်မျာ်း

(ခ-၉)
ပံစ
ုံ ံ (ဂ)

ထိုတ်ရ ာ်ရ ကညာချက်

အထ်းလုံပ်ငန််းလုံင်စင်လလ ျှောက်လျှောပံစ
ုံ ံ
(ဂ-၁)

ပညာအရည်အချင််း (အဓကအကကံရပ်း ပိုဂ္ြုလ်တစ်ဦ်းချင််း)

(ဂ-၂)

ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းတက်ရရာက်မှု (အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်
တစ်ဦ်းချင််း)

(ဂ-၃)

အတတ်ပညာဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပပတ် တို်းတက်မန
ှု ာရီ (အဓက
အကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်တစ်ဦ်းချင််း)

(ဂ-၄)

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင် ဆန််းစစ်ပခင််း အစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာနှင် ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနခ
် ွွဲမှုအစီအစဉ်မျာ်းတွင်
ရရ်းချယ်ထာ်းသည် ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်အလိုက် ပါဝင်ရရ်းသာ်းပခင််း

(အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်တစ်ဦ်းချင််း)
(ဂ-၅)

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာနှင် ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနခ
် ွွဲမှုအစီအစဉ်မျာ်း
အရပေါ် ကျွမ််းကျင်မှု နယ်ပယ်အလိုက် ပါဝင်စစစ် သံို်းသပ်ပခင််း

(အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ် တစ်ဦ်းချင််း)
(ဂ-၆)

အရထွရထွပတ်ဝန််းကျင်စီမံခန်ခွွဲမှုလိုပင
် န််းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာမျာ်း
ရရ်းသာ်းပပြုစိုပခင််း (အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်တစ်ဦ်းချင််း)

(ဂ-၇)

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း လိုပ်ငန််းအတွက် လိုအပ်ရသာ
ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင်သက်ဆိုင်သည် အပခာ်းဆန််းစစ်ရလလာပခင််း

(အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်တစ်ဦ်းချင််း)
(ဂ-၈)

အ အ
ွွဲ စည််း၏ ရလလာဆန််းစစ်ပပြုစိုရရ်းသာ်းခွဲသည် ပတ်ဝန််းကျင်
ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊ ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း
အစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်စီမခ
ံ န်ခမ
ွွဲ ှုအစီအစဉ်မျာ်း

(ဂ-၉)

ထိုတ်ရ ာ်ရ ကညာချက်
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လနောက်ဆက်တွွဲ (က)

အက

ြံပပေးပုဂ္ဂိုလ် သဂုို့မဟုတ် တဖ
ွဲ

်အက

ြံပပေးပုဂ္ဂိုလ်အတွက် လုံပ်ငန််း

လုံင်စင်လလ ျှောက်ထျှော်းခခင််းဆုံင်ရျှော စံနှင် သတ်မှတခ
် ျက်မျျှော်း
လနောက်ဆက်တွွဲ (ခ)

အက

ြံပပေးအဖွဲ့ွဲ အမ ိုဂ ေးအစ ေး (

) သဂုို့မဟုတ် အက

ြံပပေးအဖွဲ့ွဲ အမ ိုဂ ေးအစ ေး (ခ)

အတွက် လုံပ်ငန််းလုံင်စင် သုံို့မဟုံတ် အထ်းလုံပ်ငန််းလုံင်စင် လလ ျှောက်ထျှော်း
ခခင််းဆုံင်ရျှော စံနှင် သတ်မှတ်ချက်မျျှော်း
လနောက်ဆက်တွွဲ (ဂ)

လုံပ်ငန််းရျှောဇဝင်

လနောက်ဆက်တွွဲ (ဃ)

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်အလုံက် ဆက်စပ်ပညျှောရပ်ပင
ုံ ််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း၊
အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုနှင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မှုဆန််းစစ်ခခင််းလုံပင
် န််း
အလတွွေ့အကကံြုံမျျှော်း

လနောက်ဆက်တွွဲ (င)

အတတ်ပညျှောဆုံင်ရျှော စဉ်ဆက်မခပတ် တ်းုံ တက်မန
ှု ောရတွက်ချက်ပုံံ

လနောက်ဆက်တွွဲ (စ)

စမံခနို့်ခွွဲလရ်းဆုံင်ရျှော အလရ်းယမှုမျျှော်း

လနောက်ဆက်တွွဲ (ဆ)

လုံပ်ငန််းလုံင်စင်ဘုံတအ
် ဖွွေ့ွဲ ၏ ဖွွေ့ွဲ စည််းပံုံနှင် လုံပ်ငန််းစဉ်ပခံုံ ပဇယျှော်း

5

ပံုံစံ (က)

အကကံလပ်းပုံဂ္ြုံလ် သုံို့မဟုံတ် တွွဲဖက်အကကံလပ်းပုံဂ္ြုံလ်အတွက် လုံပ်ငန််းလင
ုံ ်စင်လလ ျှောက်လျှောပံုံစံ
လိုင်စင်
ဓါတ်ပံို*

ပုံဂြုံ္ လ်လရ်းအချက်အလက်မျျှော်း
ရလ ာက်ထာ်းလိုသည်
လိုပ်ငန််းလိုင်စင်အမျြု်း
အစာ်း (ရရ်းချယ်မည်
အမျြု်းအစာ်းတစ်ခိုကို

☐

အကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်

☐

တွွဲ က် အကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်

သာ အမှနပ် ခစ်ရပ်းပါ)
လိုပ်ငန််း
ရလ ာက်ထာ်းသည် ရည်ရယ်ချက်

☐

လိုင်စင်
အသစ်

သက်တမ််း
☐

တို်း/အမျြု်းအ
စာ်းရပပာင််း

လိုပ်ငန််းလိုင်
☐ စင်အချက်အ
လက်ပပင်ရန်

လိုပ်ငန််းလိုင်စင်အမှတ်
(သက်တမ််းတို်း/အမျြု်းအစာ်းရပပာင််းနှင်
အချက်အလက်ပပင်ရန် ရလ ာက်ထာ်းသူမျာ်း
သာ ပ ည်ရန်)
အမည်အပပည်အစံို
ဘွွဲွဲ့/ဂိုဏ်ထူ်း/အမည် (ပါရမာကခ၊ ရ ါက်တာ၊
ဦ်း၊ ရ ေါ်)
ရမွ်းသကကရာဇ်
နိုင်ငံသာ်းစစစ်ရရ်းကတ်ပပာ်းအမှတ်
(ပမန်မာနိုင်ငံသာ်းမျာ်းအတွက်)**
နိုင်ငံကူ်းလက်မတ
ှ ်အမှတ်
(နိုင်ငံပခာ်းသာ်းမျာ်းသာ)**
အ ွဲ့ွွဲ အစည််း
အလိုပ်အကိုင်
*

လိုင်စင်ဓာတ်ပံို (၃) ပံို ပူ်းတွွဲ တင်ပပရမည်။

** နိုင်ငံသာ်းစစစ်ရရ်းကတ် သိုမဟိုတ် နိုင်ငံကူ်းလက်မှတ်မတတူကို ဤပံစ
ို ံနှင်အတူ ပူ်းတွွဲ တင်ပပရမည်။
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ရံို်း/လိုပ်ငန််း လပ်စာ

စာပသရကေ
ို
တ-

နိုင်ငံ -

ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်မျာ်း
တယ်လီ န
ို ််း(ရံို်း)-

အီ်းရမ်းလ်-

က်စ(် ရံို်း)-

လက်ကိုင် န
ို ််း-

ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်*
(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

(၅)**
* ရလ ာက်ထာ်းသူသည် အပို ် ၆၅ ပါ ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်မျာ်းအနက် တစ်ခိုမှ ရလ်းခိုအထ ရရ်းချယ်
နိုင်သည်။ ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်စာရင််းတွင် မရ ာ်ပပထာ်းရသာ်လည််း သက်ဆိုင်သည် နယ်ပယ်
မျာ်းရှပါက ပ ည်သွင််းနိုင်သည်။
** ထပ်တို်းရလ ာက်ထာ်းလိုသည် ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်အတွက် ထူ်းချွန်မရ
ှု ှရ ကာင််း အကျြု်းအရ ကာင််း
ရ ာ်ပပချက်ကို ပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။
မှတ်ချက်။

(၁) ကျွမ််းကျင်မှုဆိုင်ရာ

ထပ်မံရှင််းပပချက်နှင်စပ်လျဉ််း၍

အရထာက်အထာ်းမတတူကို

ဤပံစ
ို ံနှင်အတူ ပူ်းတွွဲ တင်ပပရမည်။
(၂) ကျွမ််းကျင်မှုနင
ှ ်စပ်လျဉ််း၍ ထပ်မံရှင််းပပရန်ရှပါက ပ ည်သွင််းရန် (မပ ည်ဘွဲရနလိုက
ရနနိုင်သည်) ဥပမာ- ပတ်ဝန််းကျင်ရှ ရလထိုအရည်အရသွ်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် စိုရဆာင််းပခင််း နှင်
သရိုပခ
် ွွဲဆန််းစစ်ပခင််း (ဥပမာ- ပီအမ် (Particulate Matters – PMs), ဆာလ် ာ င
ို ်
ရအာက်ဆို ် (Sulfur Dioxide - SO2), နိုက်ထထြုဂျင်ရအာက်ဆို ် (Nitrogen Oxide
– NOx), ကာဗွနမ
် ရ
ို နာက်ဆို ် (Carbon Monoxide – CO), ဟိုက်ဒ ြုကာဗွန်
(Hydrocarbons), အရငွွဲ့ပျံလွယ်ရသာ ရအာ်ဂွဲနစ်ပ ပ်ရပါင််း (Volatile Organic
Compounds – VOCs) မျာ်းအပါအဝင် အပခာ်းသက်ဆိုင်ရာအချက်မျာ်း စသည်ပ င်)

- အမှုနရ
် စာင် ကည်တိုင််းတာပခင််း (ဥပမာ- ပီအမ် (Particulate Matters – PMs),
ဆာလ် ာ ိုင်ရအာက်ဆို ် (Sulfur Dioxide - SO2), နိုက်ထထြုဂျင် ရအာက်ဆို ်
(Nitrogen Oxide – NOx) နှင် အပခာ်းအမှုနမ
် ျာ်း
- ရာသီဥတိုရပပာင််းလွဲမှုအရပေါ် ဆန််းစစ်ရလလာပခင််း
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- ရလထိုအတွင််းသို ထိုတ်လွှတ်မှုမျာ်းနှင်စပ်လျဉ််းသည် နိုင်ငံတကာစာချြုပ်မျာ်းနှင်
စပ်လျဉ််း၍ ဆန််းစစ်ရလလာပခင််း

လလလျှောဆန််းစစ်လရ်းအဖွွဲွေ့ကုံ ဦ်းလဆျှောင်သည်အလတွွေ့အကကံြုံ (ရှပါက ဦ်းရဆာင်ခွဲသည် စီမံကန််း
သံို်းခိုကို ရ ာ်ပပရပ်းပါ)
စဉ်
၁

ကာလ (စ-ဆံို်း)
စတင်ရက်

ဒပီ်းဆံို်းရက်

နှစ်/လ

၂

၃

၄

အရတွွဲ့အကကံြုအကျဉ််းချြုပ်
၅

8
လနောက်ဆက်တွွဲ (က-၁)

ပညျှောအရည်အချင််း
စဉ်

ဘွွဲွဲ့အမည်/အမျြု်းအစာ်း

၁

၂

မှတ်ချက်။

ဘွွဲွဲ့ရရှသည်

တကကသိုလ်/ရကာလပ်

ခိုနှစ်
၃

၄

အဓက ဘာသာရပ်မျာ်း

သင်တန််းကာလ

၅

(နှစ်)
၆

မှတ်ချက်

၇

ဘွွဲွဲ့လက်မတ
ှ ် သမဟို
ို
တ် ပညာအရည်အချင််းအတွက် အရထာက်အထာ်းမျာ်းကို မတတူပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။
ယင််းအရထာက်အထာ်းစာရက်စာတမ််းမျာ်းသည် အပခာ်းဘာသာစကာ်းပ င် ရရ်းသာ်းထာ်းပခင််းပ စ်ပါက ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာသို
နိုထတီပပန်ဆို တင်ပပရမည်။

9
လနောက်ဆက်တွွဲ (က-၂)

ပညျှောရှငအ
် ဆင်သင်တန််းတက်လရျှောက်မှု
အတည်ပပြုရပ်းနိုင်သည်

သင်တန််း
စဉ်

သင်တန််းအမည်

ပချသည
ို
်

ကာလ

အ ွဲ့ွွဲ အစည််း

(ရက်/..မှ..ထ)

သင် ကာ်းသည် ဘာသာရပ်မျာ်း

ကျွမ််းကျင်မှု
နယ်ပယ်

ဇစ်ပမစ်ရနရာ
(အ ွဲ့ွွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်ရ
မည်ပိုဂ္ြုလ်/လပ်စာ/ ိုန်း် /
က်စ/် အီ်းရမ်းလ်)

၁

မှတ်ချက်။

၂

၃

၄

၅

၆

(၁) ရရ်းချယ်ထာ်းရသာ ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်နှင် ဆက်စပ်သည် ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်းကိုသာ ရ ာ်ပပရမည်။
(၂) သင်တန််းဆင််းလက်မှတ်ကို မတတူပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။
(၃) လက်ရတွွဲ့ရလကျင်သင် ကာ်းရပ်းသည် သင်တန််းမျာ်း (On-site Training Courses) ကိုသာ ရ ာ်ပပရန် ပ စ်သည်။

၇
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လနောက်ဆက်တွွဲ (က-၃)

အတတ်ပညျှောဆုံငရ
် ျှော စဉ်ဆက်မခပတ် တုံ်းတက်မှုနောရ

စဉ်

အတတ်ပညာဆိုင်ရာ တ်းို တက်မှု
ရဆာင်ရက်ချက်နှင် အကျဉ််းချြုပ်

၁

*

၂

တက်ရရာက်သူ/

တက်ရရာက်

အဓကပိုဂြု္ လ် /

သည် ကာလ

ို
တ်
ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ် သင်တန််းစီစဉ်သူ (ရက်)* သမဟို
အပ စ်တက်
စာမျက်နှာ
ရရာက်ပခင််း
အရရအတွက်
၃

၄

အတတ်ပညာ
ဆိုင်ရာ စဉ်
ဆက်မပပတ်
တ်းို တက်မှု

၅

နာရီ **
၆

အတည်ပပြုရပ်းနိုင်သည် ဇစ်ပမစ်ရနရာ
(အ ွဲ့ွွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်ရမည်
ပိုဂြု္ လ်/လပ်စာ/ ိုန်း် / က်စ်/
အီ်းရမ်းလ်)
၇

တက်ရရာက်သည်ကာလ(ရက်) ကို ရက်တစ်ဝက်အထ ရ ာ်ပပရန်၊ (ဥပမာ- ၃.၅ ရက်)

** အတတ်ပညာဆိုင်ရာစဉ်ဆက်မပပတ် တ်းို တက်မှု (နာရီ) တွက်ချက်ပိုက
ံ ို ရနာက်ဆက်တွဲွ (င) တွင် ရ ာ်ပပထာ်းသည်။
မှတ်ချက်။

(၁) လိုပ်ငန််းလိုင်စင်သက်တမ််းတ်းို ပခင််းနှင် လိုပ်ငန််းလိုင်စင်အဆင်ပမြှင်ပခင််းအတွက် ရလ ာက်ထာ်းသည်သူမျာ်းသာ ပ ည်သွင််းရန် ပ စ်သည်။
(၂) ရရ်းချယ်ထာ်းရသာ ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်နှင် စပ်လျဉ််းသည် အတတ်ပညာဆိုင်ရာ တ်းို တက်မှု ရဆာင်ရက်ချက်မျာ်းကိုသာ ရ ာ်ပပရမည်။
အတတ်ပညာဆိုင်ရာတ်းို တက်မရ
ှု ဆာင်ရက်ချက်မျာ်းတွင် ညီလာခံ/ နှီ်းရနှာ လှယ်ပွ/ွဲ အလိုပ်ရံိုရဆွ်းရနွ်းပွွဲ/ ပချချက်
ို
/ အစည််းအရဝ်း/သင်တန််း/
ရလလာရရ်းခရီ်း နှင် စာအိုပ်/ စာတမ််း/ ရဆာင််းပါ်း/သိုရတသနစာတမ််းမျာ်းကို (Conference, Seminar, Workshop, Technical lecture,
Scientific meeting, Module, Tour, Visit and Publication of book, Article, Journal, Research paper) ထည်သွင််းရ ာ်ပပနင
ို ်သည်။
(၃) အတတ်ပညာဆိုင်ရာ တ်းို တက်မှု ရဆာင်ရက်ချက်မျာ်းနှင်စပ်လျဉ််းသည် ညီလာခံ/နှီ်းရနှာ လှယ်ပွွဲ/အလိုပ်ရံိုရဆွ်းရနွ်းပွ/ွဲ ပချချက်
ို
/ အစည််း
အရဝ်း/သင်တန််း/ ရလလာရရ်းခရီ်း အရထာက်အထာ်းလက်မတ
ှ ်ကို မတတူပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။
(၄) ရရ်းသာ်းပပြုစို/ထိုတ်ရဝခွဲသည် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအိုပ/် စာတမ််း/သိုရတသနစာတမ််း/ရဆာင််းပါ်းမျာ်းကို မတတူပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။
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လနောက်ဆက်တွွဲ (က-၄)

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ခခင််းအစရင်ခံစျှော၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မှုဆန််းစစ်ခခင််းအစရင်ခံစျှောနှင် ပတ်ဝန််းကျင်စမံခနို့်ခွွဲမှုအစအစဉ်မျျှော်းတွင် လရ်းချယ်
ထျှော်းသည် ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်အလက
ုံ ် ပါဝင်လရ်းသျှော်းခခင််း
(၁) စျှောရင််းချြုံပ်
ရလလာဆန််းစစ်ရရ်းလိုပ်ငန််း

စီမက
ံ န််းအမည်နှင်
စဉ်

အစီရင်ခံစာအမျြု်းအစာ်း
(အီ်းအိုင်ရအ/အိုင်အီ်းအီ်း/

ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်

*

၂

ကာပမင်ချန်

ရခါင််းရဆာင်/

(ရက်/..မှ..ထ)

အ ွဲ့ွွဲ ဝင်)

အီ်းအမ်ပီ)
၁

တာဝန် (အ ွဲ့ွွဲ

၃

၄

အစီရင်ခံစာပါ အစီရင်ခံစာတင်ပပမှု

အတည်ပပြုရပ်းနိုင်သည်

အခန််း/ အခန််း အရပခအရန(တင်ပပ ဇစ်ပမစ်ရနရာ (အ ွဲ့ွွဲ အစည််း/
ခွွဲ အမည်နှင်

ဒပီ်း/အတည်ပပြုဒပီ်း)

ဆက်သွယ် ရမည် ပိုဂြု္ လ်/

စာမျက်နှာ*

နှင် ရက်စွွဲ

လပ်စာ/ ိုန်း် / က်စ် /
အီ်းရမ်းလ်

၅

၆

၇

၈

မမပါဝင်ရရ်းသာ်းခွဲရသာ အခန််းနှင် အခန််းခွွဲအမည်ကို ရ ာ်ပပရန်။

မှတ်ချက်။

(၁) ပါဝင်ရဆာင်ရက်ခွဲသည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာနှင် ပတ်ဝန််းကျင်
စီမခ
ံ န်ခမ
ွွဲ ှု အစီအစဉ် သမဟို
ို
တ် ၎င််းတနှ
ို င်အဆင်တူ ရလလာမှု အနည််းဆံို်း အစီရင်ခံစာ နှစ်ရစာင်အတွက် တင်ပပရမည်။
(၂) အစီရင်ခံစာကို စာရက်မတတူ (Hard Copy) ပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။ တင်ပပနိုင်ပခင််းမရှပါက ီဂျစ်တယ်မတတူ (Soft Copy) ကို ပူ်းတွွဲတင်ပပရပ်းရန်
သမဟို
ို
တ် ဝင် ကည်နိုင်သည် ဝဘ်ဆို ်လင်ခ် ကို ရ ာ်ပပရပ်းရန်။
(၃) တင်ပပရသာ အစီရင်ခံစာသည် ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ် ဘာသာစကာ်း မဟိုတ်ရသာ အပခာ်းဘာသာစကာ်းပ င် ရရ်းသာ်းထာ်းသည်
အစီရင်ခံစာအမျြု်းအစာ်းပ စ်ပါက သက်ဆိုင်သည် အပင
ို ််းကို ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာ စကာ်းပ င် ပပန်ဆို၍ တင်ပပရမည်။
(၄) အ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်ပ စ်ပါက အစီရင်ခံစာပါ အခန််းနှင့် အခန််းခွွဲတင
ွ ် ပါဝင်ရရ်းသာ်းမှုအကျဉ််းချြုပ်ဇယာ်းအာ်း စီမက
ံ န််းအဆိုပပြုသူ၏ရထာက်ခံချက်
နှင်အတူ ပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။
(၅) အ ွဲ့ွွဲ ဝင်ပ စ်ပါက အစီရင်ခံစာပါ အခန််းနှင့် အခန််းခွွဲတင
ွ ် ပါဝင်ရရ်းသာ်းမှု အရပခအရန နှင်စပ်လျဉ််း၍ ပါဝင်ရရ်းသာ်းမှု အကျဉ််းချြုပ်ဇယာ်းအာ်း
ရလလာဆန််းစစ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်၏ ရထာက်ခံချက်နှင်အတူ ပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။

12
ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ခခင််းအစရင်ခံစျှော၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မှုဆန််းစစ်ခခင််းအစရင်ခံစျှောနှင် ပတ်ဝန််းကျင်စမံခနို့်ခွွဲမှုအစအစဉ်မျျှော်းတွင် လရ်းချယ်
ထျှော်းသည် ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်အလက
ုံ ် ပါဝင်လရ်းသျှော်းခခင််း(အဆက်)
(၂) အစရင်ခံစျှောမျျှော်းတွင် ပါဝင်လရ်းသျှော်းခွဲမှု လဖျှော်ခပချက်အကျဉ််း
အစီရင်ခံစာ

စဉ်

အမျြု်းအစာ်း
၁

ပါဝင်ရမည် အရ ကာင််းအရာမျာ်း

မှတ်ချက်

၃

၄

၂

(၁) အစီရင်ခံစာ၏ မျက်နှာ ်းံို စာမျက်နှာ - မတတူပူ်းတွွဲရပ်းရန်
(၂) မာတကာ

(၃) ရလလာဆန််းစစ်မှုတွင် တာဝန်ယူရရသာ လိုပ်ငန််းနယ်ပယ်ကို ရ ာ်ပပထာ်းသည် သက်ဆိုင်ရာ
စာမျက်နှာ (မျာ်း) နှင်အတူ ရလလာဆန််းစစ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်၏ စစစ်အကွဲပ တ်ချက်*

(၄) ပါဝင်ပပြုစိုရရ်းသာ်းခွဲသည် အခန််း/အခန််းခွွဲနှင် သက်ဆိုင်ရသာ စာမျက်နှာမျာ်း

(၅) ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း/ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာမျာ်းကို
စစစ်အတည်ပပြုသူ (အမည်/လက်မတ
ှ )်

*

အစီရင်ခံစာတွင် မမတာဝန်ယူရလလာခွဲရရသာ လိုပ်ငန််းနယ်ပယ်နှင်သက်ဆိုင်သည် စာမျက်နှာမျာ်းကို သက်ဆိုင်သည် ရလလာဆန််းစစ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ
ရခါင််းရဆာင်၏ စစစ်အကွဲပ တ်ချက်နှင်အတူ ပူ်းတွရ
ွဲ ာ်ပပရန်။

မှတ်ချက်။

(၁) အစီရင်ခံစာကို ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာစကာ်းပ င် ရရ်းသာ်းထာ်းပခင််းမဟိုတပ
် ါက သက်ဆိုင်သည် စာမျက်နှာမျာ်းကို ဘာသာ
ပပန်ဆို ရပ်းရမည်။
(၂) ဇယာ်း (၁) တွင် ရ ာ်ပပထာ်းရသာ အစီရင်ခံစာတစ်ခိုချင််းအလိုက် ထိုတ်နိုတတ
် င်ပပရမည်။

13
လနောက်ဆက်တွွဲ (က-၅)

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ခခင််းအစရင်ခံစျှော၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မှုဆန််းစစ်ခခင််းအစရင်ခံစျှောနှင် ပတ်ဝန််းကျင်စမံခနို့်ခွွဲမှုအစအစဉ်မျျှော်းတွင်
လရ်းချယ်ထျှော်းသည် ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်အလက
ုံ ် ပါဝင်စစစ်သုံ်းံ သပ်ခခင််း
စစစ်သံို်းသပ်ရရ်းလိုပ်ငန််း
စဉ်

စီမက
ံ န််းအမည်နှင်
အစီရင်ခံစာအမျြု်းအစာ်း

ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်

တာဝန် (အ ွဲ့ွွဲ
ရခါင််းရဆာင်/
အ ွဲ့ွွဲ ဝင်)

၁

*

၂

၃

၄

ကာပမင်ချန်
(ရက်/..မှ..ထ)
၅

အစီရင်ခံစာ အစီရင်ခံစာတင်ပပမှု
ပါ အခန််း/

အရပခအရန(တင်ပပ

အခန််းခွွဲ

ဒပီ်း/အတည်ပပြုဒပီ်း)

အမည်*

နှင် ရက်စွွဲ

၆

၇

အတည်ပပြုရပ်းနိုင်သည်
ဇစ်ပမစ်ရနရာ
(အ ွဲ့ွွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်ရ
မည် ပိုဂြု္ လ်/လပ်စာ/ ိုန်း် /
က်စ် / အီ်းရမ်းလ်)
၈

မမပါဝင်စစစ်သံို်းသပ်ခွဲသည် အခန််းနှင် အခန််းခွွဲအမည်ကို ရ ာ်ပပရန်။

မှတ်ချက်။

(၁) စစစ်သံို်းသပ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်ပ စ်ပါက အစီရင်ခံစာပါ အခန််းနှငအ
် ခန််းခွွဲတင
ွ ် ပါဝင်စစစ်သံို်းသပ်ခမှု
ွဲ အကျဉ််းချြုပ်ဇယာ်းအာ်း စစစ်ရန်
တာဝန်ရပ်းခွဲရသာ လူပိုဂ္ြုလ် သမဟို
ို
တ် အ ွဲ့ွွဲ အစည််း၏ ရထာက်ခံချက်နှင်အတူ ပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။
(၂) စစစ်သံို်းသပ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ဝင်ပ စ်ပါက အစီရင်ခံစာပါ အခန််းနှင် အခန််းခွွဲတွင် ပါဝင်စစစ်သံို်းသပ်ခမှု
ွဲ အရပခအရန နှင်စပ်လျဉ််း၍ပါဝင် စစစ်သံို်းသပ်
ခွဲမှုအကျဉ််းချြုပ်ဇယာ်းအာ်း စစစ်သံို်းသပ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်၏ ရထာက်ခံချက်နှင်အတူ ပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။

14
လနောက်ဆက်တွွဲ (က-၆)

အလထွလထွပတ်ဝန််းကျင်စမံခနို့်ခွွဲမှုလုံပ်ငန််းဆုံင်ရျှော အစရင်ခံစျှောမျျှော်းအလပေါ် ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်အလက
ုံ ် ပါဝင်စစစ်သံုံ်းသပ်ခခင််း
စစစ်သံို်းသပ်ပခင််းဆိုင်ရာ
စဉ်

စစစ်သံို်းသပ်ပခင််း လိုပ်ငန််းအမျြု်းအစာ်းနှင်
လိုပ်ငန််းအကျဉ််းချြုပ်*

လိုပ်ငန််း
တာဝန် (အ ွဲ့ွွဲ
ရခါင််းရဆာင်/
အ ွဲ့ွွဲ ဝင်)

၁

*

၂

စစစ်သံို်းသပ်ပခင််း

လိုပ်ငန််းအမျြု်းအစာ်းအတွက်

၃

အတည်ပပြုရပ်းနိုင်သည်

စစစ်သံို်းသပ်သည်

ကာပမင်ချန်

အ ွဲ့ွွဲ အစည််းအမည်

ဇစ်ပမစ်ရနရာ
အလိုပ်အပ်နှံသူ

(အ ွဲ့ွွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်ရမည်
ပိုဂြု္ လ်/လပ်စာ/ ိုန်း် / က်စ် /

(ရက်/..မှ..ထ)
၄

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာစစစ်မှု၊

အီ်းရမ်းလ်)
၅

၆

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာရစာင် ကပ် ကည်ရူပခင််းနှင်

၇

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ

စွမ်း် ရဆာင်ရည်အကွဲပ တ်ပခင််း စသည် လိုပ်ငန််းအမျြု်းအစာ်းမျာ်းကို ရ ာ်ပပရန်နှင် လိုပ်ငန််းအကျဉ််းချြုပ်တွင် ရဆာင်ရက်ခွဲသည် စီမက
ံ န််းအမည်၊ အရထွရထွ
ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနခ
် ွွဲမ၊ှု ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာကျန််းမာရရ်းနှင်ရဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းလံိုခခံြုရရ်း၊ ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနခ
် ွွဲမစ
ှု နစ်စသည်)အရပေါ် စစစ် သံို်းသပ်
ပခင််း လိုပ်ငန််းအမျြု်းအစာ်းနှင် တာဝန်ယူရဆာင်ရက်ခွဲသည် လိုပ်ငန််းရပ်မျာ်းကို အကျဉ််းချြုပ်ရ ာ်ပပရန်။
မှတ်ချက်။

(၁) စစစ်သံို်းသပ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်ပ စ်ပါက အစီရင်ခံစာပါ အခန််းနှင် အခန််းခွွဲတင
ွ ် ပါဝင်စစစ်သံို်းသပ်ခွဲမှုအကျဉ််းချြုပ်ဇယာ်းအာ်း အလိုပ်အပ်နံှ
သူ လူပိုဂ္ြုလ် သမဟို
ို
တ် အ ွဲ့ွွဲ အစည််း၏ ရထာက်ခံချက်နှင်အတူ ပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။
(၂) စစစ်သံို်းသပ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ဝင်ပ စ်ပါက အစီရင်ခံစာပါ အခန််းနှငအ
် ခန််းခွွဲတင
ွ ် ပါဝင်စစစ်သံို်းသပ်ခမှု
ွဲ အရပခအရနနှင်စပ်လျဉ််း၍ ပါဝင်စစစ်သံို်းသပ်ခွဲမှု
အကျဉ််းချြုပ် ဇယာ်းအာ်း စစစ်သံို်းသပ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်၏ ရထာက်ခံချက်နှင်အတူ ပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။
(၃) အရထွရထွပတ်ဝန််းကျင်စီမံခန်ခွွဲမှုအရပေါ် စစစ်သံို်းသပ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ငန််းတွင် ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ စစစ်မှု၊ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ ရစာင် ကပ်
ကည်ရူပခင််းနှင် ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ စွမ်း် ရဆာင်ရည်အကွဲပ တ်ပခင််းစသည် လိုပ်ငန််းမျာ်းကိုသာ ရ ာ်ပပရမည်။
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လနောက်ဆက်တွွဲ (က-၇)

ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မှုဆန််းစစ်ခခင််းလုံပ်ငန််းအတွက် လအ
ုံ ပ်လသျှော ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင် သက်ဆုံငသ
် ည် အခချှော်းဆန််းစစ်လလလျှောခခင််း
ရလလာမှုလိုပ်ငန််း
စီမက
ံ န််းအမည်နှင် ဆန််းစစ်
စဉ်

ရလလာမှုအစီရင်ခံစာ

ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်

အမျြု်းအစာ်း
၁

*

၂

တာဝန် (အ ွဲ့ွွဲ
ရခါင််းရဆာင်/
အ ွဲ့ွွဲ ဝင်)

၃

ရလလာမှု
အစီရင်ခံစာ

ကာပမင်ချန်

ပါ အခန််း/

(ရက်/..မှ..ထ)

အခန််းခွွဲ

၅

၆

၄

အမည်*

အစီရင်ခံစာတင်ပပမှု
အရပခအရန(တင်ပပ
ဒပီ်း/အတည်ပပြုဒပီ်း)
နှင် ရက်စွွဲ
၇

အတည်ပပြုရပ်းနိုင်သည်
ဇစ်ပမစ်ရနရာ
(အ ွဲ့ွွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်ရ
မည် ပိုဂြု္ လ်/လပ်စာ/ ိုန်း် /
က်စ် / အီ်းရမ်းလ်)
၈

အစီရင်ခံစာတွင် ပါဝင်ရရ်းသာ်းခွဲရသာ အခန််းနှင် အခန််းခွွဲအမည်ကို ရ ာ်ပပရန်။

မှတ်ချက်။

မဟာဗျူဟာရပမာက်ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာဆန််းစစ်ပခင််း (Strategic Environmental Assessment – SEA)၊ ထိုတ်လိုပ်မှုဝန်ရဆာင်မပှု စ်စဉ်
ဆန််းစစ်ပခင််း (Life Cycle Assessment – LCA)၊ ကဏ္ဍအလိုက်ဆန််းစစ်ပခင််း (Sector-wide Assessment) ကွဲသရသာ
ို
ဆန််းစစ်ရလလာမှု အစီရင်
ခံစာ အမျြု်းအစာ်းမျာ်းအတွက် ရ ာ်ပပရန်ပ စ်သည်။ ပတ်ဝန််းကျင်၊
အစီရင်ခံစာ အမျြု်းအစာ်းမျာ်းလည် အကျံြု်းဝင်သည်။

လူမှုစီ်းပွာ်း၊ ကျန််းမာရရ်း စသည်နယ်ပယ်မျာ်းအတွက် ဆန််းစစ်ရလလာမှု
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လနောက်ဆက်တွွဲ (က-၈)

လလလျှောဆန််းစစ်ခပြုံစုံလရ်းသျှော်းခွဲသည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ခခင််းအစရင်ခံစျှော၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မှုဆန််းစစ်ခခင််းအစရင်ခံစျှောနှင်
ပတ်ဝန််းကျင်စမံခနို့်ခွွဲမှုအစအစဉ်မျျှော်း
အစီရင်ခံစာတင်ပပမှု

အစီရင်ခံစာ
စဉ်

စီမက
ံ န််းအမည်

အမျြု်းအစာ်း

အလိုပ်အပ်နှံသူ

အရပခအရန(တင်ပပ
ဒပီ်း/အတည်ပပြုဒပီ်း) နှင်
ရက်စွွဲ

၁

မှတ်ချက်။

၂

(၁) ရလ ာက်ထာ်းသည်ရနရက်၏

၃

ဒပီ်းခွဲသည်

၄

သံို်းနှစ်ကာလအတွင််း

၅

အတည်ပပြုရပ်းနိုင်သည်
ဇစ်ပမစ်ရနရာ
(အ ွဲ့ွွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်

မှတ်ချက်

ရမည် ပိုဂြု္ လ်/လပ်စာ/
ိုန်း် / က်စ် / အီ်းရမ်းလ်)
၆

ရလလာဆန််းစစ်ပပြုစိုရရ်းသာ်းခွဲသည်

၇

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း

အစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာနှင် ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနခ
် ွွဲမအ
ှု စီအစဉ်မျာ်းကိုသာ ရ ာ်ပပရန် ပ စ်သည်။
(၂) ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာစကာ်းပ င် ပပြုစိုရရ်းသာ်းထာ်းရသာ ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ နှင် ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနခ
် ွွဲမှုအစီအစဉ် ပ စ်ရမည်။ ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာစကာ်းမဟိုတရ
် သာ အပခာ်း
ဘာသာစကာ်းပ င် ရရ်းသာ်းထာ်းသည် အစီရင်ခံစာပ စ်ပါက အကျဉ််းချြုပ်အစီရင်ခံစာကို ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာစကာ်းပ င် ပပန်ဆို၍
တင်ပပရမည်။
(၃) ဝန်ထကီ်းဌာနမှ အသအမှတ်ပပြုရသာ အပခာ်းနိုင်ငံမျာ်းမှ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း အစီရင်ခံစာမျာ်းပ စ်ပါက ပတ်ဝန််းကျင်ထန််းသမ််းရရ်း
ဆိုင်ရာ လိုက်နာရဆာင်ရက်မှု သက်ရသခံလက်မတ
ှ ် အတည်ပပြုချက်ရရှဒပီ်း ပ စ်ရမည်။
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လနောက်ဆက်တွွဲ (က-၉)

ထုံတ်လဖျှော်လ ကညျှောချက်
ကျွန်ရတာ်/ကျွန်မသည် ဤပံစ
ို ံ၏ ရနာက်ဆံို်းအပိုင််းတွင် ရ ာ်ပပထာ်းရသာ ကျင်ဝတ်မျာ်းကို

တ်ရှုဒပီ်း၍

လိုက်နာပါမည်ဟို သရဘာတူညီဒပီ်းရနာက် ဤလိုပ်ငန််းလိုင်စင်ကို ရလ ာက်ထာ်းပါသည်။ ဤပံစ
ို ံတွင်
ပါဝင်ရသာ အချက်အလက်မျာ်းနှင် အရထာက်အထာ်းစာရက်စာတမ််းမျာ်းနှင် စပ်လျဉ််း၍ မှန်ကန်စွာ
ပ ည်သွင််းရရ်းသာ်းထာ်းပါရ ကာင််း ဝန်ခံကတပပြုပါသည်။
လက်မတ
ှ ်

ရက်စွွဲ

ကျင်ဝတ်
အကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်နှင် တွွဲ က်အကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်တိုင််းသည် ရအာက်ရ ာ်ပပပါ ကျင်ဝတ်မျာ်းကို ဂရိုတစိုက်
တ်ရှုရလလာဒပီ်းရနာက်
ရပ်တည်ချက်မျာ်း

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှုဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ

တို်းတက်လာရအာင်ရဆာင်ရက်ရန်

တာဝန်ရသည်
ှ
။

ပညာရပ်နှင်စပ်လျဉ််းသည်
လိုက်နာရဆာင်ရက်ရန်

ပျက်ကွက်ပါက လိုပ်ငန််းလိုင်စင်ရပ်ဆိုင််းခံရပခင််း သမဟို
ို
တ် ပတ်သမ််းခံရပခင််းအထ ပ စ်ရစနိုင်ပါသည်။
လိုပ်ငန််းလိုင်စင် ရယူထာ်းသူမျာ်းသည်(က)

ပညာရှင်ပသ
ီ စွာ ဘက်လိုက်မအ
ှု လျဉ််းမရှဘွဲ တကျမှန်ကန်စွာ ပပြုမူရဆာင်ရက်ရမည်။

(ခ)

ပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််းပညာရပ်နယ်ပယ်တွင်

လိုပ်ရည်ကိုင်ရည်အရည်အချင််းနှင်

ဂိုဏ်သကခာ တ်းို တက်ပမင်မာ်းရစရန် အစဉ်အဒမွဲအာ်းထိုတ်ထကြု်းပမ််းရမည်။
(ဂ)

မမထကီ်း ကပ်မှုရအာက်လိုပ်ရ ာ်ကိုင် က်မျာ်း၏ စီမခ
ံ န်ခွွဲမ၊ှု ကျွမ််းကျင်မှု အတတ်ပညာ
နှင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှုဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ ကျွမ််းကျင်မှုမျာ်း

ွဲ့ွံ ဒ ြု်းတို်းတက်ရစရန်

ကူညီရပ်းရမည်။
(ဃ)

အကျြု်းစီ်းပွာ်း

ပဋပကခပ စ်ရနပခင််း

သမဟို
ို
တ်

အကျြု်းစီ်းပွာ်းဒပြုင်ဆိုင်ရနပခင််းတိုကို

ရရှာင် ကဉ်ဒပီ်း အကကံရပ်းပိုဂ္ြုလ်၏ဆံို်းပ တ်ချက်ကို လွှမ််းမ်းို နိုင်သည် အလိုပ်ရင
ှ ် သမဟို
ို
တ်
အလိုပ်အပ်နှံသူနှင်ပတ်သက်မှု တစ်စံိုတစ်ရာရှပါက ထိုတ်ရ ာ်ရ ကပငာရမည်။
(င)

အကျြု်းစီ်းပွာ်းရှရနသည် ပိုဂ္ြုလ် သမဟို
ို
တ် အ ွဲ့ွွဲ အစည််းမျာ်းနှင်စပ်လျဉ််း၍ မည်သည်
လာဘ်လာဘ၊ တံစ်းို လက်ရဆာင် သမဟို
ို
တ် အပခာ်း အကျြု်းအပမတ် တစ်ခိုခိုကိုမ လက်ခံ
ရယူပခင််း သိုမဟိုတ် ရပ်းကမ််းပခင််းမပပြုဘွဲ မမ၏လိုပ်ရ ာ်ကိုင် က်မျာ်း လက်ခံရယူပခင််း
သမဟို
ို
တ် ရပ်းကမ််းပခင််းကိုလည််း သလျက်နှင် ခွင်မပပြုရ။

(စ)

ကနဦ်းပတ်ဝန်ကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း

ရလလာမှု၊

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း

ရလလာမှု သမဟို
ို
တ် ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနခ
် ွွဲမအ
ှု စီအစဉ်ရရ်းဆွွဲမှုတစ်ခိုခို၏ ရပ ာင်မတ်
မှနက
် န်မက
ှု ို ထခိုက်ရစမည်မှာ်းယွင််းရသာ သမဟို
ို
တ် လမ််းမှာ်းရရာက်ရစမည် မည်သည်
သတင််းအချက်အလက်ကိုမ တမင်ကကံရယ်ချက်ပ င် ထိုတ်ပပန် ရပပာဆိုပခင််း မပပြုရ။
(ဆ)

ဝန်ထကီ်းဌာနနှင်

အလိုပ်အပ်နှံသူအပါအဝင်

အကျြု်းသက်ဆိုင်သူမျာ်း၏

အမည်ဂိုဏ်

သတင််းကို ထခိုက်နစ်နာရစမည် မည်သည်အရပပာအဆို၊ အပပြုအမူကိုမ မလိုပ်ရဆာင်ရ။
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(ဇ)

နိုင်ငံ ံွဲ့ွ ဒ ြု်းတို်းတက်ရရ်း

ရည်မှန်း် ချက်ပန််းတိုင်မျာ်းသို

ရရာက်ရှရရ်းကို

ရရှ်းရှုလျက်

ရလကျင်သင် ကာ်းရပ်းပခင််းနှင် လက်ရတွွဲ့လိုပ်ကိုင်ပခင််းကို ရပါင််းစပ်ရဆာင်ရက်ပခင််းပ င်
ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု

ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ

ဝန်ရဆာင်မရ
ှု ပ်းပခင််းနှင်စပ်လျဉ််း၍

ကျွမ််းကျင်မှု၊ ထရရာက်မှုနှင် အရည်အရသွ်း တ်းို တက်ရစရန် အဒမွဲတရစ ထကြု်းပမ််း
ရဆာင်ရက်ရမည်။
(ဈ)

မမတာဝန်ယူထာ်းရသာ

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ

လိုပ်ငန််းမျာ်းကို

ဒပီ်းဆံို်းရအာင်ပမင်သည်အထ အပပည်အဝ တာဝန်ယူရဆာင်ရက်ရမည်။

ရံုံ်းလုံပ်ငန််းသံ်းုံ အတွက်သျှော
လက်ခံရရှသည် ရက်

ပူ်းတွစ
ွဲ ာရက်စာတမ််းစာရင််း
☐ ကိုယစ
် ာ်းလှယ်နှင် အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်တိုင််း၏ နိုင်ငံသာ်း
စစစ်ရရ်းကတ် (သ)ို နိုင်ငံကူ်းလက်မှတ်မတတူ
☐ အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်တင
ို ််း၏ လိုပ်ငန််းကိုယရ
် ရ်းရာဇဝင်
(မတင်ပပဘွဲ ရနလိုက ရနနိုင်သည်)

မှတ်တမ််းရရ်းသွင််းသူ

☐ သတ်မှတထ
် ာ်းရသာ ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း/
ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာမျာ်း
☐ ပညာရပ်အရည်အချင််းအတွက် အရထာက်အထာ်း မ တတူ မျာ်း
(ပမန် မာ/အဂေ လ ပ် သို မဟို တ် ဘာသာပပန် ) သမဟို
ို
တ်
တင်ပပပခင််းမရှပါက ကျြု်းရ ကာင််းရ ာ်ပပချက်
☐ အ ွဲ့ွွဲ အစည််းမှတ်ပိုတ
ံ င်လက်မတ
ှ ်

ရနာက်ထပ်မှတခ
် ျက်မျာ်း၊ အကကံပပြုချက်မျာ်း (လိုအပ်ပါက သီ်းပခာ်းစာရက်ပ င် ပူ်းတွရ
ွဲ ရ်းသာ်းပါ)
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ပံစ
ို ံ (ခ)

အကကံလပ်းအဖွွဲွေ့အမျြုံ်းအစျှော်း (က) သို့ုံမဟုံတ် အကကံလပ်းအဖွွဲွေ့အမျြုံ်းအစျှော်း (ခ) အတွက် လုံပ်ငန််း
လင
ုံ စ
် င်လလ ျှောက်လျှောပံုံစံ

လိုင်စင်
ဓါတ်ပံို*

အဖွွေ့ွဲ အစည််းဆုံင်ရျှော အချက်အလက်မျျှော်း
ရလ ာက်ထာ်းလိုသည်
လိုပ်ငန််းလိုင်စင်အမျြု်း

☐

အကကံရပ်းအ ွဲ့ွွဲ အမျြု်းအစာ်း (က)

☐

အကကံရပ်းအ ွဲ့ွွဲ အမျြု်းအစာ်း (ခ)

အစာ်း (ရရ်းချယ်မည်
အမျြု်းအစာ်းတစ်ခိုကို
သာ အမှနပ် ခစ်ရပ်းပါ)

လိုပ်ငန််း

ရလ ာက်ထာ်းသည် ရည်ရယ်ချက်
☐

လိုင်စင်
အသစ်

သက်တမ််း
☐

တို်း/အမျြု်းအ
စာ်းရပပာင််း

လိုပ်ငန််း
☐

လိုင်စင်အချက်
အလက်ပပင်ရန်

အ ွဲ့ွွဲ အစည််း၏ လိုပ်ငန််းလိုင်စင်
အမှတ်
(သက်တမ််းတို်း/ အမျြု်းအစာ်းရပပာင််း
နှင် အချက်အလက်ပပင်ရန်
ရလ ာက်ထာ်းသူမျာ်းသာ ပ ည်ရန်)
အဖွွေ့ွဲ အစည််းတျှောဝန်ခံ**၏ အချက်အလက်မျျှော်း
အမည်အပပည်အစံို
ဘွွဲွဲ့/ဂိုဏ်ထူ်း/အမည်(ပါရမာကခ၊ ရ ါက်တာ၊ ဦ်း၊ ရ ေါ်)
ရာထူ်း
ရမွ်းသကကရာဇ်
နိုင်ငံသာ်းစစစ်ရရ်းကတ်ပပာ်းအမှတ်***
(ပမန်မာနိုင်ငံသာ်းမျာ်းအတွက်)
နိုင်ငံကူ်းလက်မတ
ှ ်အမှတ်*** (နိုင်ငံပခာ်းသာ်းမျာ်းသာ)
*

လိုင်စင်ဓာတ်ပံို ၃ ပံို ပူ်းတွွဲ တင်ပပရမည်။

** အ ွဲ့ွွဲ အစည််းတာဝန်ခံသည် အ ွဲ့ွွဲ အစည််း၏ အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်တစ်ဦ်းအရနပ င် ရဆာင်ရက်သူ
ပ စ်ရမည်။
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*** နိုင်ငံသာ်းစစစ်ရရ်းကတ်ပပာ်းမတတူ သမဟို
ို
တ် နိုင်ငံကူ်းလက်မှတ်မတတူကို ဤပံစ
ို ံနှင်အတူ ပူ်းတွွဲ
တင်ပပရမည်။
အဖွွေ့ွဲ အစည််းဆုံင်ရျှော အချက်အလက်မျျှော်း
အ ွဲ့ွွဲ အစည််း၏ တရာ်းဝင်အမည်
ကိုမဏ
ပ ီမျာ်းညွှန် ကာ်းမှုဦ်းစီ်းဌာနကထိုတ်ရပ်း
ရသာ ကိုမဏ
ပ ီမှတ်ပိုံတင်အမှတ်*
ကိုမဏ
ပ ီမျာ်းညွှန် ကာ်းမှုဦ်းစီ်းဌာနမှ ထိုတ်ရပ်း
ရသာ အစိုရှယ်ယာ သမဟို
ို
တ် လိုပ်ငန််း
လွှွဲရပပာင််းပခင််း ရလ ာက်ထာ်းလွှာ (ပံစ
ို ံ-၈)
တည်ရထာင်သည် ခိုနှစ်

ပင
ို ်ဆိုင်မ*ှု *

ဝဘ်ဆို ်လပ်စာ (ရှပါက)

ဝန်ထမ််းအရရအတွက်
ရံို်းလပ်စာ
*

စာပသရကေ
ို
တအမှတ်

နိုင်ငံ

အ ွဲ့ွွဲ အစည််း၏ မှတ်ပိုတ
ံ င်လက်မတ
ှ ်မတတူကို ဤပံစ
ို ံနှင်အတူ ပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။

** ပင
ို ်ဆိုင်မန
ှု ှငစပ်
် လျဉ််းသည် အချက်အလက်မျာ်းအကျဉ််းချြုပ် တင်ပပရန် (ဥပမာ - မတည်ရင််းနှီ်းရငွ၊
စရတာရစျ်းနှုန််းစသည်ပ င်)
ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်မျျှော်း
တယ်လီ န
ို ််း(ရံို်း)က်စ(် ရံို်း)-

အီ်းရမ်းလ်လက်ကိုင် န
ို ််း-

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်
(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

(၅)

21
အဖွွေ့ွဲ အစည််းမျျှော်းအလနခဖင် လအျှောက်ပါ စမံကန််းလုံပင
် န််းအမျြုံ်းအစျှော်းထွဲမှ လလ ျှောက်ထျှော်းလုံသည် စမံကန််းလုံပင
် န််းအမျြုံ်းအစျှော်းကုံ အမှတ်ခခစ်လပ်းရန်
စဉ်

စမံကန််းလုံပင
် န််းအမျြုံ်းအစျှော်း
(၁)

အမှတ်
ခခစ်ရန်

စွမ်း် အင်ကဏ္ဍဖွံွေ့ဖဖြုံ်းလရ်းစမံကန််းလုံပင
် န််း

ံ န််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်း လိုပ်နည််း
၁ ကိုန််းတွင််းရရနံနှင် သဘာဝဓာတ်ရငွွဲ့တူ်းရ ာ်ထိုတ်လိုပပ် ခင််း စီမက
ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၂)၊ (၁၃) နှင် (၁၄))
၂ ကမ််းလွန်ရရနံနှင် သဘာဝဓာတ်ရငွွဲ့တူ်းရ ာ်ထိုတ်လိုပ်ပခင််း စီမက
ံ န််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း
ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၅)၊ (၁၆)၊ နှင် (၁၇))
၃ ရရနံနှင် သဘာဝဓာတ်ရငွွဲ့ ပပြုပပင်သန်စင်ထိုတ်လိုပပ် ခင််းစီမံကန််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း
ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၈)၊ (၁၉)၊ (၂၀)နှင် (၂၅))
ှု န််းစစ်ပခင််း
၄ ရရနံနှင် သဘာဝဓာတ်ရငွွဲ့ သယ်/ပို စခန််း၊ သိုရလှာင်ကန်နှင် ပ န်ပ ူ်းပခင််းစနစ် တည်ရဆာက်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၂၁)၊ (၂၂)၊ နှင် (၂၃))
၅ ဓာတ်ရငွွဲ့ရည် (LPG)၊ သဘာဝ ဓာတ်ရငွွဲ့ (CNG) အပါအဝင် စက်သံို်းဆီအရရာင််းဆိုင်လိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှုဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ
လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွဲွ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၂၄))
၆ ရကျာက်မ်းီ ရသွ်းသံို်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အာ်းထိုတ်လိုပ်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွဲွ
(က) ပါ အမှတ်စဉ် (၅))
၇ ရရအာ်းလ ပ်စစ်စီမံကန််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွဲွ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၂))
ွ ််းအင် စီမက
ံ န််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ်
၈ အပခာ်း ပပန်ပပည်ဒမွဲစမ
(၇)၊ (၁၀) နှင် (၁၁))
၉ သဘာဝဓာတ်ရငွွဲ့သံို်း သမဟို
ို
တ် ဇီဝဓာတ်ရငွွဲ့သံို်း လ ပ်စစ်ဓာတ်အာ်း ထိုတ်လိုပ်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ
လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွဲွ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၄))

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐
☐

☐
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၁၀ ဓာတ်ရငွွဲ့၊ အပူစမ
ွ ််းအင် နှင် အပူရငွွဲ့သံို်း လ ပ်စစ်ဓာတ်အာ်း ထိုတ်လိုပ်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း
ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၈) နှင် (၉))
၁၁ စွန်ပစ်ပစစည်း် မှ လ ပ်စစ်ဓာတ်အာ်းထိုတ်လိုပ်ပခင််းလိုပ်ငန််း(ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှုဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ
အမှတ်စဉ် (၆))
၁၂ နျူကလီ်းယာ်း စွမ််းအင်သံို်း လ ပ်စစ်ဓာတ်အာ်း ထိုတ်လိုပ်ပခင််းလိုပ်ငန််း(ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှုဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း
ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၃))
၁၃ လ ပ်စစ်ဓာတ်အာ်းပ န်ပ ူ်းပခင််းလိုပ်ငန််း(ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၂၆)၊
(၂၇) နှင် (၂၈))
(၂)

☐

☐

☐

☐

စုံက်ပျြုံ်းလရ်း၊ လမွ်းခမြူလရ်းနှင် သစ်လတျှောဆုံင်ရျှော ဖွွေ့ံ ဖဖြုံ်းလရ်း စမံကန််းလုံပင
် န််း

၁၄ စိုက်ပျြု်းရရ်းထိုတ်ကိုန်မျာ်း ထိုတ်လိုပ်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ
အမှတ်စဉ် (၂၉) နှင် (၃၀))
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၃၁)၊ (၃၂)၊ (၃၃)၊
၁၅ ရမွ်းပမူရရ်းဆိုင်ရာလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
(၃၇) နှင် (၃၈))
၁၆ ရရလိုပင
် န််းဆိုင်ရာလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၃၄)၊ (၃၅) နှင်
(၃၆))
၁၇ သစ်ရတာထန််းသမ််းအိုပခ
် ျြုပ်ခိုတ်လှွဲထိုတ်လိုပပ် ခင််းဆိုင်ရာ ွဲ့ွံ ဒ ြု်းရရ်းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း
ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၃၉) နှင် (၄၀))

☐

☐

☐

☐

(၃) ထုံတ်လုံပ်မှုလုံပင
် န််း
(က) အစာ်းအစာနှင်အရ ျာ်ယမကာထိုတ်လိုပ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ငန််း
၁၈ အစာ်းအစာ ပပြုပပင်မမ
ွ ််းမံထိုတ်လိုပ်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ
အမှတ်စဉ် (၄၂) မှ (၅၂) အထ၊ (၅၇))

☐
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၁၉ အရ ျာ်ယမကာ ပပြုပပင်မွမ််းမံထိုတ်လိုပပ် ခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ
အမှတ်စဉ် (၅၃) မှ (၅၆) အထ))

☐

(ခ) အဝတ်အထည်၊ ချည်ထည်နှင် သာ်းရရထည်လိုပ်ငန််း
၂၀ အဝတ်အထည်၊ ချည်ထည် ထိုတ်လိုပ်ပခင််းနှင် ရဆ်းဆို်းပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း
ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၅၈) နှင် (၅၉))
၂၁ သာ်းရရထည်ပစစည််း ထိုတ်လိုပ်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ်
(၆၀) နှင် ၆၁))

☐

☐

(ဂ) သစ်အရပခခံပစစည််းထိုတ်လိုပ်ပခင််းလိုပ်ငန််း
၂၂ သစ်စက်၊ သစ်အရချာထည်ပစစည််း၊ သစ်သာ်းပပာ်းနှင် သစ်အပင
ို ််းအစ ထိုတ်လိုပ်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ
လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွဲွ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၆၂) နှင် (၆၃))
၂၃ ရပျာ တ်နှင် စကကူထိုတလ
် ိုပ်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ်
(၆၄))
၂၄ ပံန
ို ှပ်လိုပင
် န််းနှင် အပခာ်းအလှဆင် လိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ်
(၆၅))

☐

☐

☐

(ဃ) ဓာတိုပစစည်း် ထိုတ်လိုပ်ပခင််းလိုပ်ငန််း
၂၅ ဓာတိုပစစည်း် ထိုတ်လိုပ်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွဲွ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၆၆) နှင်
(၇၅))

☐

၂၆ ရပါက်ကွွဲရစတတ်ရသာ ပစစည်း် မျာ်းထိုတ်လိုပ်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွဲွ (က)
ပါ အမှတ်စဉ် (၇၆) မှ (၇၈))

☐
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(င)

န်ထည်/မှနထ
် ည်နှင် ရ ကွထည်ပစစည်း် ထိုတ်လိုပ်ပခင််းလိုပ်ငန််း

၂၇

န်ထည်/မှနထ
် ည်နှင် ရ ကွထည်ပစစည်း် ထိုတ်လိုပ်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင် ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ
(က) ပါ အမှတ်စဉ် (၇၉) နှင် (၈၀))

☐

(စ) ရဆာက်လိုပရ
် ရ်း လိုပ်ငန််းသံို်းပစစည််းထိုတ်လိုပ်ပခင််းလိုပ်ငန််း
် ရ်းကိုန် ကမ််းပစစည််းမျာ်းနှင် နိုင်လွန်ကတတရာထိုတလ
် ိုပ်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း ဆိုင်ရာ
၂၈ ဘလပ်ရပမ၊ အပခာ်းရဆာက်လိုပရ
လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွဲွ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၈၁) နှင် (၈၄))

☐

(ဆ) သတတြု၊ စက်ပစစည််းနှင် လ ပ်စစ်ပစစည်း် မျာ်းထိုတ်လိုပ်ပခင််းလိုပ်ငန််း
၂၉ သတတြုပစစည််းထိုတ်လိုပ်သန်စင်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှုဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ်
(၈၅) မှ (၈၈))
၃၀ သရဘောကျင််း၊ သရဘောနှင် ရထာ်းတည်ရဆာက်ပပြုပပင်တပ်ဆင်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း
ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၈၉) နှင် (၉၀))
ှု ိုပ်ငန််းသံို်းကိုန် ကမ််းပစစည််းမျာ်း ထိုတ်လိုပ်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း
၃၁ ရာဘာ နှင် စက်မလ
ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၉၁)၊ (၉၂) နှင် (၉၃))
၃၂ လ ပ်စစ်ပစစည်း် နှင် အီလက်ထရရာနစ်ပစစည််းမျာ်း ထိုတ်လိုပ်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း
ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၉၄)၊ (၉၅) နှင် (၉၆))
၃၃ စက်ပစစည်း် ၊ ယာဉ်နှင် စက်ကရယာပစစည််းမျာ်းထိုတ်လိုပ်ပပြုပပင်တပ်ဆင်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ
လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွဲွ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၉၇) မှ (၁၀၁))

☐

☐

☐

☐

☐

၃၄ လက်နက်ခွဲယမ််းမျာ်းထိုတ်လိုပ်ပခင််း လိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ်
(၁၀၂))

☐
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(၄)

စွနို့်ပစ်ပစစည်း် စမံခနို့်ခွွဲမှုဆင
ုံ ်ရျှော လုံပ်ငန််း

၃၅ ရဘ်းအနတရာယ်မရှရသာ စွန်ပစ်ပစစည်း် ပပန်လည်အသံို်းပပြုပခင််း၊ စွန်ပစ်ပခင််းနှင် မီ်းရှုွဲ့ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ
လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွဲွ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၀၃)၊ (၁၀၄) နှင် (၁၀၅))
၃၆ ရဘ်းအနတရာယ်ရရသာ
ှ
စွန်ပစ်ပစစည်း် ပပန်လည်အသံို်းပပြုပခင််းနှင် စွန်ပစ်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှုဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း
ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၀၆) နှင် (၁၀၇))
၃၇ စွန်ပစ်ရရနှင် ရရဆို်းမျာ်း ပပြုပပင်သန်စင်တည်ရဆာက်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ
(က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၀၈) နှင် (၁၀၉))
(၅)
ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၁၀))

☐

☐

အလခခခံအလဆျှောက်အအံုံနှင် ဝန်လဆျှောင်မှု ဖွွေ့ံ ဖဖြုံ်းလရ်းစမံကန််းလုံပင
် န််း

၃၉ ဆည်၊ ရရရလှာင်တမံနှင် ဆည်ရပမာင််းစနစ်တည်ရဆာက်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း
ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၄၁) နှင် (၁၁၁))
၄၀ အမျာ်းပပည်သူကိုထခိုက်ရစနိုင်ရသာရရကန်၊ပမစ်၊ ရချာင််း၊ တူ်းရပမာင််းမျာ်း ရပမ ပခင်
ို ်းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ
လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွဲွ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၁၂))
၄၁ ဒမြုွဲ့ပပတည်ရဆာက်ရရ်းအတွက် ပမစ်ရရ၊ ပင်လယ်ရရထန််း နံရံတည်ရဆာက်ပခင််း၊ ကမ််းလွန် ပင်လယ်ရရတာ်းဆီ်းပခင််းလိုပ်ငန််း
(ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၁၃))
၄၂ ရသာင်တ်းူ ပခင််းနှင် ပမစ်ရ ကာင််းထန််းသမ််းပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ
အမှတ်စဉ် (၁၁၄) နှင် (၁၁၅))

☐

လရလပ်းလဝလရ်းစမံကန််းလုံပင
် န််း

ှု ိုပ်ငန််း၊ စိုက်ပျြု်းရရ်းလိုပ်ငန််း သမဟို
ို
တ် ရပမရအာက်ရရ ံွဲ့ွ ဒ ြု်းရရ်းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း
၃၈ စက်မလ
(၆)

☐

☐

☐

☐

☐
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၄၃ စက်မဇ
ှု ိုန်တည်ရဆာက်ရရ်းနှင် ွဲ့ွံ ဒ ြု်းရရ်းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ
အမှတ်စဉ် (၁၁၈))
၄၄ ရဆ်းရံိုတည်ရဆာက်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွဲွ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၁၉))
၄၅ သိုသာန်၊ သချခြုင််း တည်ရဆာက်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ်
(၁၂၀))
၄၆ ဟိုတယ်နှင် ခရီ်းသွာ်း ွဲ့ွံ ဒ ြု်းရရ်းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၂၁)

၄၇ ရဂါက်ကွင််းတည်ရဆာက်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ်
(၁၂၂))
၄၈ လူရနအမ်ယာ ွဲ့ွံ ဒ ြု်းရရ်း၊ ပပန်လည်ရနရာချထာ်းရရ်းဆိုင်ရာ ဒမြုွဲ့ပပ ွံွဲ့ဒ ြု်းရရ်းနှင် ဒမြုွဲ့သစ်တည်ရဆာက်ရရ်းစီမံကန််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်
ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၄၂)
၄၉ ပမစ်ရချာင််း၊ အင််းအိုင်၊ ကမ််းရို်းတန််း၊ သဘာဝအရင််းအပမစ်မျာ်း၊ ယဉ်ရကျ်းမှုအရမွအနှစ်မျာ်းနှင် ဆက်စပ်ရသာ လိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင် ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၅၁)၊ (၁၅၂)၊ (၁၅၃)၊ (၁၅၄) နှင် (၁၅၅))
၅၀ အပ်ရဆာင်မျာ်း၊ ကွန် ိုမီနယ
ီ ံအရဆာက်အဦတည်ရဆာက်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း
ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၄၃)
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ
၅၁ ဘက်စံိုအာ်းကစာ်းကွင််းတည်ရဆာက်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
အမှတ်စဉ် (၁၄၄))
၅၂ ကိုန်တိုက်ထကီ်းမျာ်း၊ ကိုန်သွယ်ရရ်းဌာန၊ အဆင်ပမင်ရဈ်းမျာ်း တည်ရဆာက်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်း
လိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၄၆))

☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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၅၃ ရပမရအာက်ထပ်တည်ရဆာက်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှုဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ်
(၁၄၇))

☐

၅၄ အရပခခံအရဆာက်အအံလ
ို ပ
ို ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွဲွ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၄၈))

☐

၅၅ စာ်းရသာက်ဆိုင်လိုပင
် န််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၅၀))

☐

(၇)

ပို့ုံလဆျှောင်လရ်းဆုံင်ရျှော လုံပ်ငန််း

၅၆ မီ်းရထာ်းနှင် လ ပ်စစ်ရထာ်းပရဆာင်
ို
ရရ်းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ
အမှတ်စဉ် (၁၂၃))
၅၇ ထကြု်းတပ်ကာ်းတပ်ဆင်ရပပ်းဆွွဲပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ်
(၁၂၄))
၅၈ ရလဆပ်နှင်ရလယာဉ်ရပပ်းလမ််း တည်ရဆာက်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွဲွ (က)
ပါ အမှတ်စဉ် (၁၂၅))
၅၉ တံတာ်း၊ ပမစ်ကူ်းတံတာ်း၊ ဂံို်းရကျာ်တတ
ံ ာ်း တည်ရဆာက်ပခင််းနှင် အဆင်ပမြှင်တင်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ
လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွဲွ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၂၆) နှင် (၁၂၇))
၆၀ ဥမင်လိုဏ်ရခါင််းရ ာက်လိုပပ် ခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ်
(၁၂၈))
၆၁ အရဝ်းရပပ်းလမ််းမ အသစ်ရ ာက်လိုပပ် ခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ
အမှတ်စဉ် (၁၂၉))
၆၂ လမ််းတည်ရဆာက်ပခင််းနှင် အဆင်ပမြှင်တင်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ
အမှတ်စဉ် (၁၃၀) နှင် (၁၃၁))
၆၃ သရဘောသွာ်းလာရရ်းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၁၆))

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐
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၆၄ ဆပ်ကမ််းတည်ရဆာက်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွဲွ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၁၇))
၆၅ အရဝ်းရပပ်းကာ်းဂတ်ထကီ်းမျာ်း တည်ရဆာက်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ
အမှတ်စဉ် (၁၄၉)
(၈)

☐
☐

သတတြုံတ်းလဖျှော်ထုံတ်လုံပခ် ခင််းလုံပင
် န််း

၆၆ ရကျာက်၊ သွဲနှင် ရဆာက်လိုပရ
် ရ်းလိုပ်ငန််းနှင် ရ ကွထည်၊ ရပမထည်လိုပ်ငန််းသံို်း ကိုန် ကမ််းပစစည််းမျာ်း ထိုတ်လိုပ်ပခင််းလိုပ်ငန််း
(ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၃၂) နှင် (၁၃၃))
၆၇ စက်မတ
ှု ွင််းထွက်ကိုန် ကမ််း တူ်းရ ာ်ထိုတ်လိုပပ် ခင််းနှင် သန်စင်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း
ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၃၄)

☐

☐

၆၈ ရပမရပေါ်နှင်ရပမရအာက် သတတြုတူ်းရ ာ်ထိုတ်လိုပ် ပပြုပပင်သန်စင်ပခင််းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း
ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၃၅) မှ (၁၄၁))

(၉)

☐

ဆက်သွယ်လရ်းကွန်ယက် ဖွွေ့ံ ဖဖြုံ်းလရ်းလုံပင
် န််းမျျှော်း

၆၉ ဆက်သွယ်ရရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) ပါ အမှတ်စဉ် (၁၅၆) နှင်
(၁၅၇))
၇၀ အပခာ်းလိုပ်ငန််း (ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှုဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) တွင် မပါရှသည် လိုပ်ငန််း)

☐
☐

29
အဖွွဲွေ့အစည််း၏ အကကံလပ်းပုံဂ္ြုံလ်၊ တွွဲဖက်အကကံလပ်းပုံဂ္ြုံလ်နှင် အလထျှောက်အကခပြုံအဖွွဲွေ့ဝင်မျျှော်း
(က) အဓကအကကံလပ်းပုံဂ္ြုံလ်မျျှော်း
စဉ်

အမည်

လုံပ်ငန််းလုံင်စင်အမှတ်/

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ထုံတ်လပ်းသည်ရက်စွွဲ
၁

၂

၃

၄

(က) အကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်
၁

(၁)
(၂)
(၃)
(၄)

၂

(၁)
(၂)
(၃)
(၄)

(ခ) တွွဲ က်အကကံရပ်းပိုဂြုလ်
္
၁

(၁)
(၂)
(၃)
(၄)

၂

(၁)
(၂)
(၃)
(၄)

မှတ်ချက်။

ဤပံစ
ို ံတွင် ပ ည်သွင််းထာ်းသည် အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်တိုင််းသည် သက်တမ််းကျန်
ရှရနရသ်းရသာ လိုပ်ငန််းလိုင်စင်တစ်မျြု်းမျြု်းကို ကိုင်ရဆာင်ထာ်းပါက ပံစ
ို ံ (က) –
“အကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်

သမဟို
ို
တ်

တွွဲ က်အကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်အတွက်

ရလ ာက်လွှာပံစ
ို ံ” ကို ပ ည်သွင််းရမည်။

လုပ်ငန်ေးလိုင်စင်

30
(ခ)

အဓကမဟုံတလ
် သျှော အကကံလပ်းပုံဂ္ြုံလ်မျျှော်း

စဉ်

အမည်

လုံပ်ငန််းလုံင်စင်အမှတ်/

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ထုံတ်လပ်းသည်ရက်စွွဲ
၁

၂

၃

၄

(က) အကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်
၁

(၁)
(၂)
(၃)
(၄)

၂

(၁)
(၂)
(၃)
(၄)

(ခ) တွွဲ က်အကကံရပ်းပိုဂြုလ်
္
၁

(၁)
(၂)
(၃)
(၄)

၂

(၁)
(၂)
(၃)
(၄)

မှတ်ချက်။

ဤပံစ
ို ံတွင်

ပ ည်သွင််းထာ်းသည်

အဓကမဟိုတ်ရသာ

အကကံရပ်းပိုဂ္ြုလ်တိုင််းသည်

သက်တမ််းကျန် ရှရနရသ်းရသာ လိုပ်ငန််းလိုင်စင်တစ်မျြု်းမျြု်းကို ကိုင်ရဆာင်ထာ်းပါက ပံိုစံ
(က)

–

“အကကံရပ်းပိုဂြုလ်
္

သမဟို
ို
တ်

တွွဲ က်အကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်အတွက်

လိုင်စင်ရလ ာက်လွှာပံစ
ို ံ” ကို ပ ည်သွင််းရမည်။

လုပ်ငန်ေး

31
(ဂ)

အလထျှောက်အကခပြုံအဖွွေ့ွဲ ဝင်မျျှော်း

စဉ်

အမည်

လမွ်းသကကရျှောဇ်

မှတ်ပုံတ
ံ င်အမှတ်

ဘွွဲွေ့အမည်/အမျြုံ်းအစျှော်း

မှတ်ချက်

၁

၂

၃

၄

၅

၆

မှတ်ချက်။

အပို ် ၆၂ အပို ်ခွွဲ(က) ပါ အ ွဲ့ွွဲ အစည််း၏ အရထာက်အကူပပြုပိုဂ္ြုလ်မျာ်းသာ ပ ည်စွက်
ရန်ပ စ်သည်။

32
လနောက်ဆက်တွွဲ (ခ-၁)

အဓကအကကံရပ်းပိုဂ္ြုလ်အမည်……..……………………
ပညျှောအရည်အချင််း (အဓကအကကံလပ်းပုံဂ္ြုံလ်တစ်ဦ်းချင််း)
စဉ်

၁

မှတ်ချက်။

ဘွွဲွေ့လက်မတ
ှ ်

ဘွွဲွေ့ရရှသည်

အမျြုံ်းအစျှော်း/အမည်

ခုံနှစ်

၂

၃

တကကသုံလ်/
လကျှောလပ်

အဓက ဘျှောသျှောရပ်မျျှော်း

၄

၅

သင်တန််း
ကျှောလ (နှစ်)

မှတ်ချက်

၆

၇

ဘွွဲွဲ့လက်မတ
ှ ် သမဟို
ို
တ် ပညာအရည်အချင််းအတွက် အရထာက်အထာ်းမျာ်းကို မတတူပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။ ယင််းအရထာက်အထာ်း စာရက်စာတမ််း
မျာ်းသည် အပခာ်းဘာသာစကာ်းပ င် ရရ်းသာ်းထာ်းပခင််းပ စ်ပါက ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာသို နိုထတီပပန်ဆို တင်ပပရမည်။

33
လနောက်ဆက်တွွဲ (ခ-၂)

အဓကအကကံရပ်းပိုဂ္ြုလ်အမည်…….……………………
ပညျှောရှငအ
် ဆင်သင်တန််းတက်လရျှောက်မှု (အဓကအကကံလပ်း ပုံဂ္ြုံလ်တစ်ဦ်းချင််း)
အတည်ခပြုံလပ်းနုံင်သည်

သင်တန််း
စဉ်

သင်တန််းအမည်

ပို့ုံချသည်

ကျှောလ

အဖွွေ့ွဲ အစည််း

(ရက်/..မှ..ထ)

သင် ကျှော်းသည် ဘျှောသျှောရပ်မျျှော်း

ကျွမ််းကျင်မှု
နယ်ပယ်

ဇစ်ခမစ်လနရျှော
(အဖွွေ့ွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်ရ
မည်ပုံဂ္ြုံလ်/လပ်စျှော/ဖုံန်း် /
ဖက်စ် / အ်းလမ်းလ်)

၁

မှတ်ချက်။

၂

၃

၄

၅

၆

(၁) ရရ်းချယ်ထာ်းရသာ ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်နှင် ဆက်စပ်သည် ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်းကိုသာ ရ ာ်ပပရမည်။
(၂) သင်တန််းဆင််းလက်မှတ်ကို မတတူပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။
(၃) လက်ရတွွဲ့ရလကျင်သင် ကာ်းရပ်းသည် သင်တန််းမျာ်း (On-site Training Courses) ကိုသာ ရ ာ်ပပရန် ပ စ်သည်။

၇

34
လနောက်ဆက်တွွဲ (ခ-၃)

အဓကအကကံရပ်းပိုဂ္ြုလ်အမည်………..……………………
အတတ်ပညျှောဆုံငရ
် ျှော စဉ်ဆက်မခပတ် တုံ်းတက်မှုနောရ (အဓကအကကံလပ်း ပုံဂ္ြုံလ်တစ်ဦ်းချင််း)

စဉ်

အတတ်ပညျှောဆုံင်ရျှော တ်းုံ တက်မှု

ကျွမ််းကျင်မှု

လဆျှောင်ရက်ချက်နှင် အကျဉ််းချြုံပ်

နယ်ပယ်

၁

*

၂

၃

သင်တန််းသျှော်း/သင်တန််း

တက်လရျှောက်သည်

အတတ်ပညျှော

ပို့ုံချသ / သင်တန််းကက်း ကပ်သ

ကျှောလ(ရက်)*

ဆုံင်ရျှော

(Participant/Resourceperso

သုံို့မဟုံတ်

စဉ်ဆက်မခပတ်

n/Conductor)အခဖစ်

စျှောမျက်နှော

တ်းုံ တက်မန
ှု ောရ

တက်လရျှောက်ခခင််း

အလရအတွက်

(CPD hour)**

၄

၅

၆

အတည်ခပြုံလပ်းနုံင်သည်
ဇစ်ခမစ်လနရျှော
(အဖွွေ့ွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်ရ
မည် ပုံဂြုံ္ လ်/လပ်စျှော/ဖုံန်း် /
ဖက်စ် / အ်းလမ်းလ်
၇

တက်ရရာက်သည်ကာလ(ရက်) ကို ရက်တစ်ဝက် အထ ရ ာ်ပပရန်၊ (ဥပမာ- ၃.၅ ရက်)

** အတတ်ပညာဆိုင်ရာစဉ်ဆက်မပပတ် တ်းို တက်မှု (နာရီ) တွက်ချက်ပိုက
ံ ို ရနာက်ဆက်တွဲွ (င) တွင် ရ
မှတ်ချက်။

ာ်ပပထာ်းသည်။

(၁) လိုပ်ငန််းလိုင်စင်သက်တမ််းတ်းို ပခင််းနှင် လိုပ်ငန််းလိုင်စင်အဆင်ပမြှင်ပခင််းအတွက် ရလ ာက်ထာ်းသည်သူမျာ်းသာ ပ ည်သွင််းရန် ပ စ်သည်။
(၂) ရရ်းချယ်ထာ်းရသာ ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်နှင် စပ်လျဉ််းသည် အတတ်ပညာဆိုင်ရာ တ်းို တက်မှုရဆာင်ရက်ချက်မျာ်းကိုသာ ရ ာ်ပပရမည်။
အတတ်ပညာဆိုင်ရာ

တ်းို တက်မှုရဆာင်ရက်ချက်မျာ်းတွင်ညီလာခံ/နှီ်းရနှာ လှယ်ပွ/ွဲ အလိုပ်ရံိုရဆွ်းရနွ်းပွွဲ/ပချချက်
ို
/အစည််းအရဝ်း/သင်တန််း/

ရလလာရရ်းခရီ်းမျာ်းနှင်စာအိုပ်/စာတမ််း/ရဆာင််းပါ်း/သိုရတသနစာတမ််းမျာ်းပပြုစိုထိုတ်ရဝပခင််း(Conference,Seminar, Workshop, Technical
lecture, Scientific meeting, Module, Tour, Visit and Publication of book, Article, Journal, Research paper)တက
ို ို ထည်သွင််းရ ာ်ပပ
နိုင်သည်။
(၃) တက်ရရာက်ခွဲသည် အရထာက်အထာ်း/ထိုတ်ရဝခွဲသည် စာရက်စာတမ််းမျာ်းကို မတတူပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။
(၄) အတတ်ပညာဆိုင်ရာ တ်းို တက်မှု ရဆာင်ရက်ချက်မျာ်းနှငစ
် ပ်လျဉ််းသည် ညီလာခံ/နှီ်းရနှာ လှယ်ပွွဲ/အလိုပ်ရံိုရဆွ်းရနွ်းပွ/ွဲ ပချချက်
ို
/
အစည််းအရဝ်း/ သင်တန််း/ ရလလာရရ်းခရီ်း အရထာက်အထာ်းလက်မတ
ှ ်ကို မတတူပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။
(၅) ရရ်းသာ်းပပြုစို/ထိုတ်ရဝခွဲသည် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအိုပ/် စာတမ််း/သိုရတသနစာတမ််း/ရဆာင််းပါ်းမျာ်းကို မတတူပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။

35
လနောက်ဆက်တွွဲ (ခ-၄)

အဓကအကကံရပ်းပိုဂ္ြုလ်အမည်……..……………………
ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ခခင််းအစရင်ခံစျှောနှင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မှုဆန််းစစ်ခခင််းအစရင်ခံစျှောမျျှော်းတွင် လရ်းချယ်ထျှော်းသည် ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်
အလုံက် ပါဝင်လရ်းသျှော်းခခင််း (အဓကအကကံလပ်းပုံဂ္ြုံလ်တစ်ဦ်းချင််း)
(၁) စျှောရင််းချြုံပ်
လလလျှောဆန််းစစ်လရ်းလုံပင
် န််း
စဉ်

စမံကန််းအမည်နှင်
အစရင်ခံစျှောအမျြုံ်းအစျှော်း

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

တျှောဝန် (အဖွွေ့ွဲ
လခါင််းလဆျှောင်/
အဖွွေ့ွဲ ဝင်)

၁

*

၂

၃

အစရင်ခံစျှော
ပါ အခန််း/

ကျှောခမင်ချန်
(ရက်/..မှ..ထ)

၄

၅

အခန််းခွွဲ
အမည်နှင်
စျှောမျက်နှော*

အစရင်ခံစျှောတင်ခပမှု
အလခခအလန(တင်ခပ
ဖပ်း/အတည်ခပြုံဖပ်း)
နှင် ရက်စွွဲ

၆

၇

အတည်ခပြုံလပ်းနုံင်သည်
ဇစ်ခမစ်လနရျှော
(အဖွွေ့ွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်ရ
မည် ပုံဂြုံ္ လ်/လပ်စျှော/ဖုံန်း် /
ဖက်စ် / အ်းလမ်းလ်)
၈

အစီရင်ခံစာတွင် မမပါဝင်ရရ်းသာ်းခွဲရသာ အခန််းနှင်အခန််းခွွဲအမည်ကို ရ ာ်ပပရန်။

မှတ်ချက်။ (၁) ပါဝင်ရဆာင်ရက်ခွဲသည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခန်ခွွဲမှု
အစီအစဉ် သမဟို
ို
တ် ၎င််းတနှ
ို င်အဆင်တူ ရလလာမှုအစီရင်ခံစာ အနည််းဆံို်း နှစ်ရစာင် တင်ပပရမည်။
(၂) အစီရင်ခံစာကို စာရက်မတတူ ပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။ တင်ပပနိုင်ပခင််းမရှပါက

ီဂျစ်တယ်မတတူကို ပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရပ်းရမည် သမဟို
ို
တ် ဝင် ကည်နိုင်သည်

ဝဘ်ဆို ်လင်ခ်ကို ရ ာ်ပပရပ်းရမည်။
(၃) တင်ပပရသာအစီရင်ခံစာသည် ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာစကာ်းမဟိုတရ
် သာ အပခာ်းဘာသာစကာ်းပ င် ရရ်းသာ်းထာ်းသည် ကနဦ်း
ပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း၊ ပတ်ဝန််းကျင် ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း၊ ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနခ
် ွွဲမအ
ှု စီအစဉ်အစီရင်ခစ
ံ ာပ စ်ပါက သက်ဆိုင်သည် အပင
ို ််းကို
ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ် ဘာသာစကာ်းပ င် ပပန်ဆို၍ တင်ပပရမည်။
(၄) အ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်ပ စ်ပါက အစီရင်ခံစာပါ အခန််းနှငအ
် ခန််းခွွဲတင
ွ ် ပါဝင်ရရ်းသာ်းမှုအကျဉ််းချြုပ်ဇယာ်းအာ်း စီမက
ံ န််းအဆိုပပြုသူ၏ရထာက်ခံချက်နှင်
အတူ ပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။
(၅) အ ွဲ့ွွဲ ဝင်ပ စ်ပါက အစီရင်ခံစာပါ အခန််းနှငအ
် ခန််းခွွဲတင
ွ ် ပါဝင်ရရ်းသာ်းမှုအရပခအရနနှင်စပ်လျဉ််း၍ ပါဝင်ရရ်းသာ်းမှုအကျဉ််းချြုပ်ဇယာ်းကို ရလလာ
ဆန််းစစ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်၏ ရထာက်ခံချက်နှင်အတူ ပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။

36
ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ခခင််းအစရင်ခံစျှောနှင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မှုဆန််းစစ်ခခင််းအစရင်ခံစျှောမျျှော်းတွင် လရ်းချယ်ထျှော်းသည် ကျွမ််းကျင်မှု
နယ်ပယ်အလက
ုံ ် ပါဝင်လရ်းသျှော်းခခင််း (အဓကအကကံလပ်းပုံဂ္ြုံလ်တစ်ဦ်းချင််း)(အဆက်)
(၂) အစရင်ခံစျှောမျျှော်းတွင် ပါဝင်လရ်းသျှော်းခွဲမှု လဖျှော်ခပချက်အကျဉ််း
စဉ်

အစရင်ခံစျှော
အမျြုံ်းအစျှော်း

၁

၂

ပါဝင်ရမည် အလ ကျှောင််းအရျှောမျျှော်း

မှတ်ချက်

၃

၄

(၁) အစီရင်ခံစာ၏ မျက်နှာ ်းံို စာမျက်နှာ - မတတူပူ်းတွွဲရပ်းရန်
(၂) မာတကာ

(၃) ရလလာဆန််းစစ်မှုတွင် တာဝန်ယူရရသာ လိုပ်ငန််းနယ်ပယ်ကို ရ ာ်ပပထာ်းသည် သက်ဆိုင်ရာ
စာမျက်နှာ (မျာ်း) နှင်အတူ ရလလာဆန််းစစ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်၏ စစစ်အကွဲပ တ်ချက်*

(၄) ပါဝင်ပပြုစိုရရ်းသာ်းခွဲသည် အခန််း/အခန််းခွွဲနှင် သက်ဆိုင်ရသာ စာမျက်နှာမျာ်း

(၅) ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း၊ ပတ်ဝန််းကျင်
စီမခ
ံ န်ခမ
ွွဲ ှုအစီအစဉ် အစီရင်ခံစာမျာ်းကို စစစ်အတည်ပပြုသူ (အမည်/လက်မတ
ှ ်)

*

အစီရင်ခံစာတွင် မမတာဝန်ယူရလလာခွဲရရသာ လိုပ်ငန််းနယ်ပယ်နှင်သက်ဆိုင်သည် စာမျက်နှာမျာ်းကို သက်ဆိုင်သည် ရလလာဆန််းစစ်ရရ်း အ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်
၏ စစစ်အကွဲပ တ်ချက်နှင်အတူ ပူ်းတွရ
ွဲ ာ်ပပရန်။

မှတ်ချက်။

(၁) အစီရင်ခံစာကို ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာပ င် ရရ်းသာ်းထာ်းပခင််းမဟိုတပ
် ါက သက်ဆိုင်သည် စာမျက်နှာမျာ်းကို ဘာသာပပန်ဆို
ရပ်းရမည်။
(၂) ဇယာ်း (၁) တွင် ရ ာ်ပပထာ်းရသာ အစီရင်ခံစာတစ်ခိုချင််းအလိုက် ထိုတ်နိုတတ
် င်ပပရမည်။
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လနောက်ဆက်တွွဲ (ခ-၅)

အဓကအကကံရပ်းပိုဂ္ြုလ်အမည်…….……………………
ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ခခင််းအစရင်ခံစျှော၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မှုဆန််းစစ်ခခင််းအစရင်ခံစျှော၊ ပတ်ဝန််းကျင်စမံခနို့်ခွွဲမှုအစအစဉ်မျျှော်းအလပေါ်
ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်အလက
ုံ ် ပါဝင်စစစ်သံုံ်းသပ်ခခင််း (အဓကအကကံလပ်း ပုံဂ္ြုံလ်တစ်ဦ်းချင််း)
စစစ်သံုံ်းသပ်လရ်းလုံပ်ငန််း
စဉ်

စမံကန််းအမည်နှင်
အစရင်ခံစျှောအမျြုံ်းအစျှော်း

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

တျှောဝန် (အဖွွေ့ွဲ
လခါင််းလဆျှောင်/
အဖွွေ့ွဲ ဝင်)

၁

*

၂

၃

၄

ကျှောခမင်ချန်
(ရက်/..မှ..ထ)

အစရင်ခံစျှော အစရင်ခံစျှောတင်ခပမှု
ပါ အခန််း/

အလခခအလန(တင်ခပ

အခန််းခွွဲ

ဖပ်း/အတည်ခပြုံဖပ်း)

အမည်*

နှင် ရက်စွွဲ

၆

၇

၅

အတည်ခပြုံလပ်းနုံင်သည်
ဇစ်ခမစ်လနရျှော
(အဖွွေ့ွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်ရ
မည် ပုံဂြုံ္ လ်/လပ်စျှော/ဖုံန်း် /
ဖက်စ် / အ်းလမ်းလ်
၈

မမပါဝင်စစစ်သံို်းသပ်ခွဲသည် အခန််းနှင်အခန််းခွွဲအမည်ကို ရ ာ်ပပရန်။

မှတ်ချက်။

(၁) စစစ်သံို်းသပ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်ပ စ်ပါက အစီရင်ခံစာပါ အခန််းနှငအ
် ခန််းခွွဲတင
ွ ် ပါဝင်စစစ်သံို်းသပ်ခမှု
ွဲ အကျဉ််းချြုပ်ဇယာ်းအာ်း အလိုပ်အပ်နံသ
ှ ူ
လူပိုဂ္ြုလ် သမဟို
ို
တ် အ ွဲ့ွွဲ အစည််း၏ ရထာက်ခံချက်နှင်အတူ ပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။
(၂) စစစ်သံို်းသပ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ဝင်ပ စ်ပါက အစီရင်ခံစာပါ အခန််းနှငအ
် ခန််းခွွဲတင
ွ ် ပါဝင်စစစ်သံို်းသပ်ခမှု
ွဲ အရပခအရနနှင်စပ်လျဉ််း၍ ပါဝင်စစစ်သံို်းသပ်ခွဲမှု
အကျဉ််းချြုပ် ဇယာ်းအာ်း စစစ်သံို်းသပ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်၏ ရထာက်ခံချက်နှင်အတူ ပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။

38
လနောက်ဆက်တွွဲ (ခ-၆)

အဓကအကကံရပ်းပိုဂ္ြုလ်အမည်……..……………………
အလထွလထွပတ်ဝန််းကျင်စမံခနို့်ခွွဲမှုလုံပ်ငန််းဆုံင်ရျှော အစရင်ခံစျှောမျျှော်းလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း (အဓကအကကံလပ်း ပုံဂ္ြုံလ်တစ်ဦ်းချင််း)
စစစ်သံုံ်းသပ်ခခင််းဆုံင်ရျှော
လုံပ်ငန််း

စစစ်သံုံ်းသပ်ခခင််း
စဉ်

လုံပ်ငန််းအမျြုံ်းအစျှော်းနှင်
လုံပ်ငန််းအကျဉ််းချြုံပ်*

အတည်ခပြုံလပ်းနုံင်သည်

စစစ်သံုံ်းသပ်သည်

တျှောဝန် (အဖွွေ့ွဲ

ကျှောခမင်ချန်

လခါင််းလဆျှောင်/

(ရက်/..မှ..ထ)

အဖွွေ့ွဲ အစည််းအမည်

ဇစ်ခမစ်လနရျှော
အလုံပ်အပ်နှံသ

ပုံဂြုံ္ လ်/လပ်စျှော/ဖုံန်း် / ဖက်စ်/
အ်းလမ်းလ်)

အဖွွေ့ွဲ ဝင်)
၁

*

၂

၃

၄

(အဖွွေ့ွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်ရမည်

၅

၆

၇

စစစ်သံို်းသပ်ပခင််းလိုပ်ငန််းအမျြု်းအစာ်းအတွက် ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ စစစ်မှု၊ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ ရစာင် ကပ် ကည်ရူပခင််းနှင် ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ စွမ််းရဆာင်
ရည်အကွဲပ တ်ပခင််း စသည် လိုပ်ငန််းအမျြု်းအစာ်းမျာ်းကို ရ ာ်ပပရန်နှင် လိုပ်ငန််းအကျဉ််းချြုပ်တွင် ရဆာင်ရက်ခွဲသည် စီမံကန််းအမည်၊ အရထွရထွ ပတ်ဝန််းကျင်
စီမခ
ံ န်ခမ
ွွဲ ှု ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ ကျန််းမာရရ်းနှင် ရဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းလံိုခခံြုရရ်း ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနခ
် ွွဲမှုစနစ် စသည်တို အရပေါ် စစစ်သံို်းသပ်ပခင််း လိုပ်ငန််း
အမျြု်းအစာ်းနှင် တာဝန်ယူရဆာင်ရက်ခွဲသည် လိုပ်ငန််းရပ်မျာ်းကို ရ ာ်ပပရန်။

မှတ်ချက်။

အရထွရထွပတ်ဝန််းကျင်စီမံခန်ခွွဲမှုအရပေါ် စစစ်သံို်းသပ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ငန််းတွင် ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ စစစ်မှု၊ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ ရစာင် ကပ်
ကည်ရူပခင််းနှင် ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ စွမ်း် ရဆာင်ရည်အကွဲပ တ်ပခင််းစသည် လိုပ်ငန််းမျာ်းကိုသာ ရ ာ်ပပရမည်။
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အဓကအကကံရပ်းပိုဂ္ြုလ်အမည်……..……………………
ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မှုဆန််းစစ်ခခင််းလုံပ်ငန််းအတွက် လအ
ုံ ပ်လသျှော ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင် သက်ဆုံငသ
် ည် အခချှော်းဆန််းစစ်လလလျှောခခင််း
(အဓကအကကံလပ်း ပုံဂ္ြုံလ်တစ်ဦ်းချင််း)
လလလျှောမှုလုံပ်ငန််း
စမံကန််းအမည်နှင်
စဉ်

ဆန််းစစ်လလလျှောမှု

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

အစရင်ခံစျှော အမျြုံ်းအစျှော်း
၁

*

၂

တျှောဝန် (အဖွွေ့ွဲ
လခါင််းလဆျှောင်/
အဖွွေ့ွဲ ဝင်)

၃

၄

လလလျှောမှု
အစရင်ခံစျှော

ကျှောခမင်ချန်

ပါ အခန််း/

(ရက်/..မှ..ထ)

အခန််းခွွဲ

၅

၆

အမည်*

အစရင်ခံစျှောတင်ခပမှု
အလခခအလန(တင်ခပ
ဖပ်း/အတည်ခပြုံဖပ်း)
နှင် ရက်စွွဲ
၇

အတည်ခပြုံလပ်းနုံင်သည်
ဇစ်ခမစ်လနရျှော
(အဖွွေ့ွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်ရ
မည် ပုံဂြုံ္ လ်/လပ်စျှော/ဖုံန်း် /
ဖက်စ်/ အ်းလမ်းလ်)
၈

ပါဝင်ရရ်းသာ်းခွဲရသာ အခန််းနှငအ
် ခန််းခွွဲအမည်ကို ရ ာ်ပပရန်။

မှတ်ချက်။

မဟာဗျူဟာရပမာက်ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာဆန််းစစ်ပခင််း (Strategic Environmental Assessment – SEA)၊ ထိုတ်လိုပ်မှုဝန်ရဆာင်မပှု စ်စဉ်
ဆန််းစစ် ပခင််း (Life cycle assessment – LCA)၊ ကဏ္ဍအလိုက်ဆန််းစစ်ပခင််း (Sector-wide assessment) ကွဲသရသာ
ို
ဆန််းစစ်ရလလာမှု
အစီရင်ခံစာ အမျြု်းအစာ်းမျာ်းအတွက် ရ ာ်ပပရန်ပ စ်သည်။ ပတ်ဝန််းကျင်၊ လူမှုစီ်းပွာ်း၊ ကျန််းမာရရ်းစသည် နယ်ပယ်မျာ်းအတွက် ဆန််းစစ် ရလလာမှု
အစီရင်ခံစာ အမျြု်းအစာ်းမျာ်းလည် အကျံြု်းဝင်သည်။
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အဖွွဲွေ့အစည််း၏ လလလျှောဆန််းစစ်ခပြုံစုံလရ်းသျှော်းခွဲသည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ခခင််းအစရင်ခံစျှော၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မှုဆန််းစစ်ခခင််း
အစရင်ခံစျှောနှင် ပတ်ဝန််းကျင်စမံခနို့်ခွွဲမှုအစအစဉ်မျျှော်း
အစရင်ခံစျှော

အစရင်ခံစျှောတင်ခပမှု

အမျြုံ်းအစျှော်း
စဉ်

စမံကန််းအမည်

(အ်းအုံင်လအ/ အလုံပ်အပ်နှံသ
အုံင်အ်းအ်း/

မှတ်ချက်။

၃

ဖပ်း/အတည်ခပြုံဖပ်း) နှင်
ရက်စွွဲ

အ်းအမ်ပ)
၂

အလခခအလန(တင်ခပ

၄

၅

အတည်ခပြုံလပ်းနုံင်သည်
ဇစ်ခမစ်လနရျှော
(အဖွွေ့ွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်

မှတ်ချက်

ရမည် ပုံဂ္ြုံလ်/လပ်စျှော/
ဖုံန်း် / ဖက်စ်/ အ်းလမ်းလ်)
၆

၇

(၁) ရလ ာက်ထာ်းသည် ရနရက်၏ ဒပီ်းခွဲသည် သံို်းနှစ်ကာလအတွင််း ရလလာဆန််းစစ်ပပြုစိုရရ်းသာ်းခွဲသည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း
အစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း အစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခန်ခမ
ွွဲ ှုအစီအစဉ်မျာ်းကိုသာ ရ ာ်ပပရန်ပ စ်သည်။
(၂) ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာစကာ်းပ င် ပပြုစိုရရ်းသာ်းထာ်းရသာ ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင် ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနခ
် ွွဲမအ
ှု စီအစဉ်ပ စ်ရမည်။ ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ် ဘာသာစကာ်း မဟိုတရ
် သာ အပခာ်းဘာသာ
စကာ်းပ င် ရရ်းသာ်းထာ်းသည် အစီရင်ခံစာပ စ်ပါက အကျဉ််းချြုပ်အစီရင်ခံစာကို ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာစကာ်းပ င် ပပန်ဆို၍ တင်ပပ
ရမည်။
(၃) ဝန်ထကီ်းဌာနမှ အသအမှတ်ပပြုရသာအပခာ်းနိုင်ငံမျာ်းမှ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာမျာ်းပ စ်ပါက ပတ်ဝန််းကျင်ထန််းသမ််းရရ်း
ဆိုင်ရာလိုက်နာရဆာင်ရက်မသ
ှု က်ရသခံလက်မှတ်အတည်ပပြုချက်ရရှဒပီ်းပ စ်ရမည်။
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ထုံတ်လဖျှော်လ ကညျှောချက်
ကျွန်ရတာ်/ကျွန်မသည် ဤပံစ
ို ံ၏ ရနာက်ဆံို်းအပိုင််းတွင် ရ ာ်ပပထာ်းရသာ ကျင်ဝတ်မျာ်းကို

တ်ရှုဒပီ်း၍

လိုက်နာပါမည်ဟို သရဘာတူညီဒပီ်းရနာက် ဤလိုပ်ငန််းလိုင်စင်ကို ရလ ာက်ထာ်းပါသည်။ ဤပံစ
ို ံတွင်ပါ
ဝင်ရသာ အချက်အလက်မျာ်းနှင် အရထာက်အထာ်းစာရက်စာတမ််းမျာ်းနှင် စပ်လျဉ််း၍ မှနက
် န်စွာ
ပ ည်သွင််းရရ်းသာ်းထာ်းပါရ ကာင််း ဝန်ခံကတပပြုပါသည်။
လက်မတ
ှ ် (အဖွွေ့ွဲ အစည််းကုံယစ
် ျှော်းလလ ျှောက်ထျှော်းသ)

ရက်စွွဲ

ကျင်ဝတ်
လိုပ်ငန််းလိုင်စင်ရယူဒပီ်းရသာ
ဂရိုတစိုက်

တတယအ ွဲ့ွွဲ အစည််းတင
ို ််းသည်

ရအာက်ရ ာ်ပပပါ

ကျင်ဝတ်မျာ်းကို

တ်ရှုရလလာဒပီ်းရနာက် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာပညာရပ်နှင် စပ်လျဉ််း

သည် ရပ်တည်ချက်မျာ်း တ်းို တက်လာရအာင်ရဆာင်ရက်ရန် တာဝန်ရသည်
ှ
။ လိုက်နာရဆာင်ရက်ရန်
ပျက်ကွက်ပါက လိုပ်ငန််းလိုင်စင်ရပ်ဆိုင််းခံရပခင််း သမဟို
ို
တ် ပတ်သမ််းခံရပခင််းအထ ပ စ်ရစနိုင်ပါသည်။
အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်အာ်းလံို်းသည်(က)

ပညာရှင်ပသ
ီ စွာ ဘက်လိုက်မအ
ှု လျဉ််းမရှဘွဲ တကျမှန်ကန်စွာ ပပြုမူရဆာင်ရက်ရမည်။

(ခ)

ပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််းပညာရပ်နယ်ပယ်တွင်

လိုပ်ရည်ကိုင်ရည်အရည်အချင််းနှင်

ဂိုဏ်သကခာတ်းို တက်ပမင်မာ်းရစရန် အစဉ်အဒမွဲအာ်းထိုတ်ထကြု်းပမ််းရမည်။
(ဂ)

မမထကီ်း ကပ်မှုရအာက်လိုပ်ရ ာ်ကိုင် က်မျာ်း၏ စီမခ
ံ န်ခွွဲမ၊ှု ကျွမ််းကျင်မအ
ှု တတ် ပညာ
နှင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှုဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ ကျွမ််းကျင်မှုမျာ်း

ွဲ့ွံ ဒ ြု်းတို်းတက်ရစရန်

ကူညီရပ်းရမည်။
(ဃ)

အကျြု်းစီ်းပွာ်း

ပဋပကခပ စ်ရနပခင််း

သမဟို
ို
တ်

အကျြု်းစီ်းပွာ်းဒပြုင်ဆိုင်ရနပခင််းတိုကို

ရရှာင် ကဉ်ဒပီ်း အကကံရပ်းပိုဂ္ြုလ်၏ဆံို်းပ တ်ချက်ကို လွှမ််းမ်းို နိုင်သည် အလိုပ်ရင
ှ ် သမဟို
ို
တ်
အလိုပ်အပ်နှံသူနှင်ပတ်သက်မှု တစ်စံိုတစ်ရာရှပါက ထိုတ်ရ ာ်ရ ကညာရ မည်။
(င)

အကျြု်းစီ်းပွာ်းရှရနသည် ပိုဂ္ြုလ် သမဟို
ို
တ် အ ွဲ့ွွဲ အစည််းမျာ်းနှင်စပ်လျဉ််း၍ မည်သည်
လာဘ်လာဘ၊ တံစ်းို လက်ရဆာင် သမဟို
ို
တ် အပခာ်း အကျြု်းအပမတ် တစ်ခိုခိုကိုမ လက်ခံ
ရယူပခင််း သမဟို
ို
တ် ရပ်းကမ််းပခင််းမပပြုဘွဲ မမ၏လိုပ်ရ ာ် ကိုင် က်မျာ်း လက်ခံရယူပခင််း
သမဟို
ို
တ် ရပ်းကမ််းပခင််းကိုလည််း သလျက်နှင် ခွင်မပပြုရ။

(စ)

ကနဦ်းပတ်ဝန်ကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း

သမဟို
ို
တ်

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း

ရလလာမှုတစ်ခိုခို၏ ရပ ာင်မတ်မှန်ကန်မှုကို ထခိုက်ရစမည် မှာ်းယွင််းရသာ သိုမဟိုတ်
လမ််းမှာ်းရရာက်ရစမည် မည်သည်သတင််းအချက်အလက်ကိုမ တမင်ကကံရယ်ချက်ပ င်
ထိုတ်ပပန်ရပပာဆိုပခင််းမပပြုရ။
(ဆ)

ဝန်ထကီ်းဌာနနှင်

အလိုပ်အပ်နှံသူအပါအဝင်

အကျြု်းသက်ဆိုင်သူမျာ်း၏

အမည်ဂိုဏ်

သတင််းကို ထခိုက်နစ်နာရစမည် မည်သည်အရပပာအဆို၊အပပြုအမူကိုမ မလိုပ်ရဆာင်ရ။
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(ဇ)

နိုင်ငံ ံွဲ့ွ ဒ ြု်းတို်းတက်ရရ်း

ရည်မှန်း် ချက်ပန််းတိုင်မျာ်းသို

ရရာက်ရှရရ်းကို

ရရှ်းရှုလျက်

ရလကျင်သင် ကာ်းရပ်းပခင််းနှင် လက်ရတွွဲ့လိုပ်ကိုင်ပခင််းကို ရပါင််းစပ်ရဆာင်ရက်ပခင််းပ င်
ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ
ကျွမ််းကျင်မှု၊

ထရရာက်မှုနှင်

ဝန်ရဆာင်မရ
ှု ပ်းပခင််းနှင်

အရည်အရသွ်းတို်းတက်ရစရန်

စပ်လျဉ််း၍

အဒမွဲတရစ

ထကြု်းပမ််း

ရဆာင်ရက်ရမည်။
(ဈ)

မမတာဝန်ယူထာ်းရသာ

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ

လိုပ်ငန််းမျာ်းကို

ဒပီ်းဆံို်းရအာင်ပမင်သည်အထ အပပည်အဝ တာဝန်ယူရဆာင်ရက်ရမည်။
ရံုံ်းလုံပ်ငန််းသံ်းုံ အတွက်သျှော
လက်ခံရရှသည် ရက်

ပူ်းတွစ
ွဲ ာရက်စာတမ််းစာရင််း
☐ ကိုယစ
် ာ်းလှယ်နှင် အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်တိုင််း၏ နိုင်ငံသာ်း
စစစ်ရရ်းကတ် (သ)ို နိုင်ငံကူ်းလက်မှတ်မတတူ
☐ အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်တင
ို ််း၏ လိုပ်ငန််းကိုယရ
် ရ်းရာဇဝင်
(မတင်ပပဘွဲ ရနလိုက ရနနိုင်သည်)

မှတ်တမ််းရရ်းသွင််းသူ

☐ သတ်မှတထ
် ာ်းရသာ ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း/
ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာမျာ်း
☐ ပညာရပ်အရည်အချင််းအတွက် အရထာက်အထာ်း မ တတူ မျာ်း
(ပမန် မာ/အဂေ လ ပ် သို မဟို တ် ဘာသာပပန် ) သမဟို
ို
တ်
တင်ပပပခင််းမရှပါက ကျြု်းရ ကာင််းရ ာ်ပပချက်
☐ အ ွဲ့ွွဲ အစည််းမှတ်ပိုတ
ံ င်လက်မတ
ှ ်

ရနာက်ထပ်မှတခ
် ျက်မျာ်း၊ အကကံပပြုချက်မျာ်း (လိုအပ်ပါက သီ်းပခာ်းစာရက်ပ င် ပူ်းတွရ
ွဲ ရ်းသာ်းပါ)
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ပံိုစံ (ဂ)

အထ်းလုံပ်ငန််းလင
ုံ စ
် င်လလ ျှောက်လျှောပံုံစံ
လိုင်စင်
ဓါတ်ပံို*

အဖွွေ့ွဲ အစည််းဆုံင်ရျှော အချက်အလက်မျျှော်း
ရလ ာက်ထာ်းလိုသည်
လိုပ်ငန််းလိုင်စင်အမျြု်း
အစာ်းနှင် စီမက
ံ န််း
အမည်

အကကံရပ်းအ ွဲ့ွွဲ အစည််းအတွက် အထူ်းလိုပ်ငန််းလိုင်စင်
.................................................................................................စီမံကန််း

ရလ ာက်ထာ်းသည် ရည်ရယ်ချက်

အထူ်းလိုပ်ငန််းလိုင်စင်ပ င် ပတ်ဝန််း

☐

လိုပ်ငန််းလိုင်စင်

အကျဉ််းချြုပ်ရ ာ်ပပချက်

ကျင်ထခိုက်မှုဆန််းစစ်ပခင််း ရဆာင်
ရက်ရသည် ခိုင်လံိုရသာ အရ ကာင််း
ပခင််းရာမျာ်း နှင် ဆန်ေးစစ်ခခင်ေးလုပင
် န်ေး
ပပေးဆြံုေးမည် ပမ ်မန
ှ ်ေး

လအ

ဉ်ေး

ခ ိုပ(် ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မှုဆန််းစစ်
ခခင််း လဆျှောင်ရက်ရသည် ခုံင်လံုံလသျှော
အလ ကျှောင််းခခင််းရျှောမျျှော်း၊ လုံပ်ငန််း အစ
အစဉ်နှင် ဆန်ေးစစ်ခခင်ေး လုပ်ငန်ေး
ပပေးဆြံုေးမည် ပမ ်မန
ှ ်ေး

အသစ်

လ အပပည်

အစံိုကို သီ်းပခာ်းစာရက်ပ င် ပူ်းတွွဲ
ရ ာ်ပပရန်)
အဖွွေ့ွဲ အစည််းတျှောဝန်ခံ**၏ အချက်အလက်မျျှော်း
အမည်အပပည်အစံို
ဘွွဲွဲ့/ဂိုဏ်ထူ်း/အမည်(ပါရမာကခ၊ ရ ါက်တာ၊ ဦ်း၊ ရ ေါ်)
ရာထူ်း
ရမွ်းသကကရာဇ်
နိုင်ငံသာ်းစစစ်ရရ်းကတ်ပပာ်းအမှတ်***
(ပမန်မာနိုင်ငံသာ်းမျာ်းအတွက်)
နိုင်ငံကူ်းလက်မတ
ှ ်အမှတ်***(နိုင်ငံပခာ်းသာ်းမျာ်းသာ)

☐

လိုပ်ငန််းလိုင်စင်အချက်
အလက်ပပင်ရန်
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*

လိုင်စင်ဓာတ်ပံို ၃ ပံို ပူ်းတွွဲ တင်ပပရမည်။

** အ ွဲ့ွွဲ အစည််းတာဝန်ခံသည် အ ွဲ့ွွဲ အစည််း၏ အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်တစ်ဦ်းအရနပ င် ရဆာင်ရက်သူ
ပ စ်ရမည်။
*** နိုင်ငံသာ်းစစစ်ရရ်းကတ်ပပာ်းမတတူ သမဟို
ို
တ် နိုင်ငံကူ်းလက်မှတ်မတတူကို ဤပံစ
ို ံနှင်အတူ ပူ်းတွွဲ
တင်ပပရမည်။
အဖွွေ့ွဲ အစည််းဆုံင်ရျှော အချက်အလက်မျျှော်း (အဖွွေ့ွဲ အစည််းတစ်ခုံတည််းက လဆျှောင်ရက်ခခင််းခဖစ်ပါက)
အ ွဲ့ွွဲ အစည််း၏ တရာ်းဝင်အမည်
ကိုမဏ
ပ ီမျာ်းညွှန် ကာ်းမှုဦ်းစီ်းဌာနကထိုတ်ရပ်း
ရသာ ကိုမဏ
ပ ီမှတ်ပိုံတင်အမှတ်*
ကိုမဏ
ပ ီမျာ်းညွှန် ကာ်းမှုဦ်းစီ်းဌာနမှ ထိုတ်ရပ်း
ရသာ အစိုရှယ်ယာ သမဟို
ို
တ် လိုပ်ငန််း
လွှွဲရပပာင််းပခင််း ရလ ာက်ထာ်းလွှာ (ပံစ
ို ံ-၈)
တည်ရထာင်သည် ခိုနှစ်
ပင
ို ်ဆိုင်မ*ှု *
ဝဘ်ဆို ်လပ်စာ (ရှပါက)
ဝန်ထမ််းအရရအတွက်
ရံို်းလပ်စာ

*

စာပသရကေ
ို
တအမှတ်

နိုင်ငံ

အ ွဲ့ွွဲ အစည််း၏ မှတ်ပိုတ
ံ င်လက်မတ
ှ ်မတတူကို ဤပံစ
ို ံနှင်အတူ ပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။

** ပင
ို ်ဆိုင်မန
ှု ှင်စပ်လျဉ််းသည် အချက်အလက်မျာ်းအကျဉ််းချြုပ် တင်ပပရန် (ဥပမာ - မတည်ရင််းနှီ်းရငွ၊
စရတာရစျ်းနှုန််းစသည်ပ င်)
ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်မျျှော်း
တယ်လီ န
ို ််း(ရံို်း)က်စ(် ရံို်း)-

အီ်းရမ်းလ်လက်ကိုင် န
ို ််း-

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်
(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

(၅)
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အဖွွေ့ွဲ အစည််းဆုံင်ရျှော အချက်အလက်မျျှော်း (အ ွဲ့ွွဲ အစည််းမျာ်း ပူ်းရပါင််းရဆာင်ရက်ပခင််း ပ စ်ပါက)
ဦ်းရဆာင်အ ွဲ့ွွဲ အစည််း၏ တရာ်းဝင်အမည်
၁
တွွဲ က်အ ွဲ့ွွဲ အစည််းမျာ်း၏ အမည်

၂
၃

ကိုမဏ
ပ ီမျာ်းညွှန် ကာ်းမှုဦ်းစီ်းဌာနကထိုတ်ရပ်း
ရသာ ဦ်းရဆာင်အ ွဲ့ွွဲ အစည််း၏
ကိုမဏ
ပ ီမှတ်ပိုတ
ံ င်အမှတ်*
ကိုမဏ
ပ ီမျာ်းညွှန် ကာ်းမှုဦ်းစီ်းဌာနမှ ထိုတ်ရပ်း
ရသာ ဦ်းရဆာင်အ ွဲ့ွွဲ အစည််း၏ အစိုရှယ်ယာ
သမဟို
ို
တ် လိုပ်ငန််း လွှွဲရပပာင််းပခင််း
ရလ ာက်ထာ်းလွှာ (ပံစ
ို ံ-၈)
ဦ်းရဆာင်အ ွဲ့ွွဲ အစည််း တည်ရထာင်သည်
ရက်စွွဲ
ဦ်းရဆာင်အ ွဲ့ွွဲ အစည််း၏ ပိုင်ဆိုင်မ*ှု *
ဦ်းရဆာင်အ ွဲ့ွွဲ အစည််း၏ ဝဘ်ဆို ်လပ်စာ
(ရှပါက)
ဦ်းရဆာင်အ ွဲ့ွွဲ အစည််း
ဝန်ထမ််းအရရအတွက်

တွွဲ က်အ ွဲ့ွွဲ အစည််း (၁)
တွွဲ က်အ ွဲ့ွွဲ အစည််း (၂)
တွွဲ က်အ ွဲ့ွွဲ အစည််း (၃)

ဦ်းရဆာင်အ ွဲ့ွွဲ အစည််း၏ ရံို်းလပ်စာ

*

စာပသရကေ
ို
တအမှတ်

နိုင်ငံ

အ ွဲ့ွွဲ အစည််း၏ မှတ်ပိုတ
ံ င်လက်မတ
ှ ်မတတူကို ဤပံစ
ို ံနှင်အတူ ပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။

** ပင
ို ်ဆိုင်မန
ှု ှငစပ်
် လျဉ််းသည် အချက်အလက်မျာ်းအကျဉ််းချြုပ် တင်ပပရန် (ဥပမာ - မတည်ရင််းနှီ်းရငွ၊
စရတာရစျ်းနှုန််းစသည်ပ င်)
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ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်မျျှော်း
တယ်လီ န
ို ််း(ရံို်း)က်စ(် ရံို်း)-

အီ်းရမ်းလ်လက်ကိုင် န
ို ််း-

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်
(က)

ဦ်းလဆျှောင်အဖွွေ့ွဲ အစည််း

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

(၅)
(ခ)

တွဖ
ွဲ က်အဖွွေ့ွဲ အစည််း (၁)

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

(၅)
(ဂ)

တွဖ
ွဲ က်အဖွွေ့ွဲ အစည််း (၂)

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

(၅)
(ဃ)

တွဖ
ွဲ က်အဖွွေ့ွဲ အစည််း (၃)

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

(၅)
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အဖွွဲွေ့အစည််း၏ အကကံလပ်းပုံဂ္ြုံလ်၊ တွွဲဖက်အကကံလပ်းပုံဂ္ြုံလ်နှင် အလထျှောက်အကခပြုံအဖွွဲွေ့ဝင်မျျှော်း
(က) အဓကအကကံလပ်းပုံဂ္ြုံလ်မျျှော်း
စဉ်

အမည်

လုံပ်ငန််းလုံင်စင်အမှတ်/

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ထုံတ်လပ်းသည်ရက်စွွဲ
၁

၂

၃

၄

(က) အကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်
၁

(၁)
(၂)
(၃)
(၄)

၂

(၁)
(၂)
(၃)
(၄)

(ခ) တွွဲ က်အကကံရပ်းပိုဂြုလ်
္
၁

(၁)
(၂)
(၃)
(၄)

၂

(၁)
(၂)
(၃)
(၄)

မှတ်ချက်။

(၁) ပူ်းရပါင််းပါဝင်သည်

အ ွဲ့ွွဲ အစည််းမျာ်းရှ

အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်အာ်းလံို်းအတွက်

ပ ည်စွက်ရမည်။
(၂) ဤပံစ
ို ံတွင် ပ ည်သွင််းထာ်းသည် အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်တိုင််းသည် သက်တမ််း
ကျန်ရရနရသ်းရသာ
ှ
လိုပ်ငန််းလိုင်စင်တစ်မျြု်းမျြု်းကို ကိုင်ရဆာင်ထာ်းပါက ပံစ
ုံ ံ(က) –
“အကကံရပ်းပိုဂြု္ လ် သမဟို
ို
တ် တွွဲ က်အကကံရပ်းပိုဂြုလ်
္ အတွက် လုပ်ငန်ေးလိုင်စင်
ရလ ာက်လွှာပံစ
ို ံ” ကို ပ ည်သွင််းရမည်။

48

(ခ)

အဓကမဟုံတလ
် သျှော အကကံလပ်းပုံဂ္ြုံလ်မျျှော်း

စဉ်

အမည်

လုံပ်ငန််းလုံင်စင်အမှတ်/

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ထုံတ်လပ်းသည်ရက်စွွဲ
၁

၂

၃

၄

(က) အကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်
၁

(၁)
(၂)
(၃)
(၄)

၂

(၁)
(၂)
(၃)
(၄)

(ခ) တွွဲ က်အကကံရပ်းပိုဂြုလ်
္
၁

(၁)
(၂)
(၃)
(၄)

၂

(၁)
(၂)
(၃)
(၄)

မှတ်ချက်။

(၁) ပူ်းရပါင််းပါဝင်သည်အ ွဲ့ွွဲ အစည််းမျာ်းရှ

အဓကမဟိုတ်ရသာ

အကကံရပ်းပိုဂြုလ်
္

အာ်းလံို်းအတွက် ပ ည်စွက်ရမည်။
(၂) ဤပံစ
ို ံတွင် ပ ည်သွင််းထာ်းသည် အဓကမဟိုတရ
် သာ အကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်တိုင််းသည်
သက်တမ််းကျန် ရှရနရသ်းသည် လိုပ်ငန််းလိုင်စင်တစ်မျြု်းမျြု်းကို ကိုင်ရဆာင်ထာ်းပါ
က ပံစ
ို ံ(က)–“အကကံရပ်းပိုဂ္ြုလ် သိုမဟိုတ် တွွဲ က်အကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်အတွက် လုပ်ငန်ေး
လိုင်စင်ရလ ာက်လွှာပံစ
ို ံ”ကို ပ ည်သွင််းရမည်။
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(ဂ)

အလထျှောက်အကခပြုံအဖွွေ့ွဲ ဝင်မျျှော်း

စဉ်

အမည်

လမွ်းသကကရျှောဇ်

မှတ်ပုံတ
ံ င်အမှတ်

ဘွွဲွေ့အမည်/အမျြုံ်းအစျှော်း

မှတ်ချက်

၁

၂

၃

၄

၅

၆

မှတ်ချက်။

(၁) အပို ် ၆၂ အပို ်ခွွဲ (က) ပါ အ ွဲ့ွွဲ အစည််း၏ အရထာက်အကူပပြုပိုဂြု္ လ်မျာ်းသာ
ပ ည်စွက်ရန် ပ စ်သည်။
(၂) ပူ်းရပါင််းပါဝင်သည်အ ွဲ့ွွဲ အစည််းမျာ်းရှ
ပ ည်စွက်ရမည်။

အရထာက်အကူပပြုပိုဂ္ြုလ်အာ်းလံို်းအတွက်
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လနောက်ဆက်တွွဲ (ဂ-၁)

အဓကအကကံရပ်းပိုဂ္ြုလ်အမည်……..……………………
ပညျှောအရည်အချင််း (အဓကအကကံလပ်းပုံဂ္ြုံလ်တစ်ဦ်းချင််း)
စဉ်

၁

မှတ်ချက်။

ဘွွဲွေ့လက်မတ
ှ ်

ဘွွဲွေ့ရရှသည်

အမျြုံ်းအစျှော်း/အမည်

ခုံနှစ်

၂

၃

တကကသုံလ်/
လကျှောလပ်

အဓက ဘျှောသျှောရပ်မျျှော်း

၄

၅

သင်တန််း
ကျှောလ (နှစ်)

မှတ်ချက်

၆

၇

ဘွွဲွဲ့လက်မတ
ှ ် သမဟို
ို
တ် ပညာအရည်အချင််းအတွက် အရထာက်အထာ်းမျာ်းကို မတတူပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။ ယင််းအရထာက်အထာ်း စာရက်စာတမ််း
မျာ်းသည် အပခာ်းဘာသာစကာ်းပ င် ရရ်းသာ်းထာ်းပခင််းပ စ်ပါက ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာသို နိုထတီပပန်ဆို တင်ပပရမည်။
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လနောက်ဆက်တွွဲ (ဂ-၂)

အဓကအကကံရပ်းပိုဂ္ြုလ်အမည်…….……………………
ပညျှောရှငအ
် ဆင်သင်တန််းတက်လရျှောက်မှု (အဓကအကကံလပ်း ပုံဂ္ြုံလ်တစ်ဦ်းချင််း)
အတည်ခပြုံလပ်းနုံင်သည်

သင်တန််း
စဉ်

သင်တန််းအမည်

ပို့ုံချသည်

ကျှောလ

အဖွွေ့ွဲ အစည််း

(ရက်/..မှ..ထ)

သင် ကျှော်းသည် ဘျှောသျှောရပ်မျျှော်း

ကျွမ််းကျင်မှု
နယ်ပယ်

ဇစ်ခမစ်လနရျှော
(အဖွွေ့ွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်ရ
မည်ပုံဂ္ြုံလ်/လပ်စျှော/ဖုံန်း် /
ဖက်စ် / အ်းလမ်းလ်)

၁

မှတ်ချက်။

၂

၃

၄

၅

၆

(၁) ရရ်းချယ်ထာ်းရသာ ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်နှင် ဆက်စပ်သည် ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်းကိုသာ ရ ာ်ပပရမည်။
(၂) သင်တန််းဆင််းလက်မှတ်ကို မတတူပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။
(၃) လက်ရတွွဲ့ရလကျင်သင် ကာ်းရပ်းသည် သင်တန််းမျာ်း (On-site Training Courses) ကိုသာ ရ ာ်ပပရန် ပ စ်သည်။

၇
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လနောက်ဆက်တွွဲ (ဂ-၃)

အဓကအကကံရပ်းပိုဂ္ြုလ်အမည်………..……………………
အတတ်ပညျှောဆုံငရ
် ျှော စဉ်ဆက်မခပတ် တုံ်းတက်မှုနောရ (အဓကအကကံလပ်း ပုံဂ္ြုံလ်တစ်ဦ်းချင််း)

စဉ်

အတတ်ပညျှောဆုံင်ရျှော တ်းုံ တက်မှု

ကျွမ််းကျင်မှု

လဆျှောင်ရက်ချက်နှင် အကျဉ််းချြုံပ်

နယ်ပယ်

၁

*

၂

၃

သင်တန််းသျှော်း/သင်တန််း

တက်လရျှောက် သည်

အတတ်ပညျှော

ပို့ုံချသ / သင်တန််းကက်း ကပ်သ

ကျှောလ(ရက်)*

ဆုံင်ရျှော

(Participant/Resourceperso

သုံို့မဟုံတ်

စဉ်ဆက်မခပတ်

n/Conductor)အခဖစ်

စျှောမျက်နှော

တ်းုံ တက်မန
ှု ောရ

တက်လရျှောက်ခခင််း

အလရအတွက်

(CPD hour)**

၄

၅

၆

အတည်ခပြုံလပ်းနုံင်သည်
ဇစ်ခမစ်လနရျှော
(အဖွွေ့ွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်ရ
မည် ပုံဂြုံ္ လ်/လပ်စျှော/ဖုံန်း် /
ဖက်စ် / အ်းလမ်းလ်
၇

တက်ရရာက်သည်ကာလ(ရက်) ကို ရက်တစ်ဝက် အထ ရ ာ်ပပရန်၊ (ဥပမာ- ၃.၅ ရက်)

** အတတ်ပညာဆိုင်ရာစဉ်ဆက်မပပတ် တ်းို တက်မှု (နာရီ) တွက်ချက်ပိုက
ံ ို ရနာက်ဆက်တွဲွ (င) တွင် ရ
မှတ်ချက်။

ာ်ပပထာ်းသည်။

(၁) လိုပ်ငန််းလိုင်စင်သက်တမ််းတ်းို ပခင််းနှင် လိုပ်ငန််းလိုင်စင်အဆင်ပမြှင်ပခင််းအတွက် ရလ ာက်ထာ်းသည်သူမျာ်းသာ ပ ည်သွင််းရန် ပ စ်သည်။
(၂) ရရ်းချယ်ထာ်းရသာ ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်နှင် စပ်လျဉ််းသည် အတတ်ပညာဆိုင်ရာ တ်းို တက်မရ
ှု ဆာင်ရက်ချက်မျာ်းကိုသာ ရ ာ်ပပရမည်။
အတတ်ပညာဆိုင်ရာတ်းို တက်မရ
ှု ဆာင်ရက်ချက်မျာ်းတွင်ညီလာခံ/နှီ်းရနှာ လှယ်ပွွဲ/အလိုပ်ရံိုရဆွ်းရနွ်းပွွဲ/ပိုချချက်/အစည််းအရဝ်း/သင်တန််း/
ရလလာရရ်းခရီ်းမျာ်းနှင်စာအိုပ်/စာတမ််း/ရဆာင််းပါ်း/သိုရတသနစာတမ််းမျာ်းပပြုစိုထိုတ်ရဝပခင််း(Conference,Seminar, Workshop, Technical
lecture, Scientific meeting, Module, Tour, Visit and Publication of book, Article, Journal, Research paper)တက
ို ို ထည်သွင််းရ ာ်ပပ
နိုင်သည်။
(၃) တက်ရရာက်ခွဲသည် အရထာက်အထာ်း/ထိုတ်ရဝခွဲသည် စာရက်စာတမ််းမျာ်းကို မတတူပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။
(၄) အတတ်ပညာဆိုင်ရာ တ်းို တက်မှု ရဆာင်ရက်ချက်မျာ်းနှင်စပ်လျဉ််းသည် ညီလာခံ/နှီ်းရနှာ လှယ်ပွွဲ/အလိုပ်ရံိုရဆွ်းရနွ်းပွ/ွဲ ပချချက်
ို
/
အစည််းအရဝ်း/ သင်တန််း/ ရလလာရရ်းခရီ်း အရထာက်အထာ်းလက်မတ
ှ ်ကို မတတူပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။
(၅) ရရ်းသာ်းပပြုစို/ထိုတ်ရဝခွဲသည် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအိုပ/် စာတမ််း/သိုရတသနစာတမ််း/ရဆာင််းပါ်းမျာ်းကို မတတူပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။
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လနောက်ဆက်တွွဲ (ဂ-၄)

အဓကအကကံရပ်းပိုဂ္ြုလ်အမည်……..……………………
ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ခခင််းအစရင်ခံစျှောနှင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မှုဆန််းစစ်ခခင််းအစရင်ခံစျှောမျျှော်းတွင် လရ်းချယ်ထျှော်းသည် ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်
အလုံက် ပါဝင်လရ်းသျှော်းခခင််း (အဓကအကကံလပ်းပုံဂ္ြုံလ်တစ်ဦ်းချင််း)
(၁) စျှောရင််းချြုံပ်
လလလျှောဆန််းစစ်လရ်းလုံပင
် န််း
စဉ်

စမံကန််းအမည်နှင်
အစရင်ခံစျှောအမျြုံ်းအစျှော်း

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

တျှောဝန် (အဖွွေ့ွဲ
လခါင််းလဆျှောင်/
အဖွွေ့ွဲ ဝင်)

၁

*

၂

၃

၄

အစရင်ခံစျှော
ပါ အခန််း/

ကျှောခမင်ချန်
(ရက်/..မှ..ထ)

အခန််းခွွဲ
အမည်နှင်
စျှောမျက်နှော*

၅

အစရင်ခံစျှောတင်ခပမှု
အလခခအလန(တင်ခပ
ဖပ်း/အတည်ခပြုံဖပ်း)
နှင် ရက်စွွဲ

၆

၇

အတည်ခပြုံလပ်းနုံင်သည်
ဇစ်ခမစ်လနရျှော
(အဖွွေ့ွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်ရ
မည် ပုံဂြုံ္ လ်/လပ်စျှော/ဖုံန်း် /
ဖက်စ် / အ်းလမ်းလ်)
၈

အစီရင်ခံစာတွင် မမပါဝင်ရရ်းသာ်းခွဲရသာ အခန််းနှင် အခန််းခွွဲအမည်ကို ရ ာ်ပပရန်။

မှတ်ချက်။ (၁) ပါဝင်ရဆာင်ရက်ခွဲသည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်စီမခ
ံ န်ခွွဲမှု
အစီအစဉ် သမဟို
ို
တ် ၎င််းတိုနှင်အဆင်တူ ရလလာမှု အစီရင်ခံစာ အနည််းဆံို်း နှစ်ရစာင် တင်ပပရမည်။
(၂) အစီရင်ခံစာကို စာရက်မတတူ ပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။ တင်ပပနင
ို ်ပခင််းမရှပါက ီဂျစ်တယ်မတတူကို ပူ်းတွွဲတင်ပပရပ်းရမည် သိုမဟိုတ် ဝင် ကည်နိုင်သည်
ဝဘ်ဆို ်လင်ခ်ကို ရ ာ်ပပရပ်းရမည်။
(၃) တင်ပပရသာအစီရင်ခံစာသည် ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာစကာ်းမဟိုတရ
် သာ အပခာ်းဘာသာစကာ်းပ င် ရရ်းသာ်းထာ်းသည် ကနဦ်း
ပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခန်ခွွဲမှုအစီအစဉ်ပ စ်ပါက သက်ဆိုင်
သည် အပင
ို ််းကို ပမန်မာ သိုမဟိုတ် အဂေလပ် ဘာသာစကာ်းပ င် ပပန်ဆို၍ တင်ပပရမည်။
(၄) အ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်ပ စ်ပါက အစီရင်ခံစာပါ အခန််းနှင် အခန််းခွွဲတင
ွ ် ပါဝင်ရရ်းသာ်းမှုအကျဉ််းချြုပ်ဇယာ်းအာ်း စီမက
ံ န််းအဆိုပပြုသူ၏ ရထာက်ခံချက်
နှင်အတူ ပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။
(၅) အ ွဲ့ွွဲ ဝင်ပ စ်ပါက အစီရင်ခံစာပါ အခန််းနှင် အခန််းခွွဲတွင် ပါဝင်ရရ်းသာ်းမှု အရပခအရနနှင် စပ်လျဉ််း၍ ပါဝင်ရရ်းသာ်းမှုအကျဉ််းချြုပ်ဇယာ်းအာ်း
ရလလာဆန််းစစ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်၏ ရထာက်ခံချက်နှင်အတူ ပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။
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ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ခခင််းအစရင်ခံစျှောနှင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မှုဆန််းစစ်ခခင််းအစရင်ခံစျှောမျျှော်းတွင် လရ်းချယ်ထျှော်းသည် ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်
အလုံက် ပါဝင်လရ်းသျှော်းခခင််း (အဓကအကကံလပ်းပုံဂ္ြုံလ်တစ်ဦ်းချင််း)(အဆက်)
(၂) အစရင်ခံစျှောမျျှော်းတွင် ပါဝင်လရ်းသျှော်းခွဲမှု လဖျှော်ခပချက်အကျဉ််း
စဉ်

အစရင်ခံစျှော
အမျြုံ်းအစျှော်း

၁

၂

ပါဝင်ရမည် အလ ကျှောင််းအရျှောမျျှော်း

မှတ်ချက်

၃

၄

(၁) အစီရင်ခံစာ၏ မျက်နှာ ်းံို စာမျက်နှာ - မတတူပူ်းတွွဲရပ်းရန်
(၂) မာတကာ

(၃) ရလလာဆန််းစစ်မှုတွင် တာဝန်ယူရရသာ လိုပ်ငန််းနယ်ပယ်ကို ရ ာ်ပပထာ်းသည် သက်ဆိုင်ရာ
စာမျက်နှာ (မျာ်း) နှင်အတူ ရလလာဆန််းစစ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်၏ စစစ်အကွဲပ တ်ချက်*

(၄) ပါဝင်ပပြုစိုရရ်းသာ်းခွဲသည် အခန််း/အခန််းခွွဲနှင် သက်ဆိုင်ရသာ စာမျက်နှာမျာ်း

(၅) ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း၊ ပတ်ဝန််းကျင်
စီမခ
ံ န်ခမ
ွွဲ ှုအစီအစဉ် အစီရင်ခံစာမျာ်းကို စစစ်အတည်ပပြုသူ (အမည်/လက်မတ
ှ ်)

*

အစီရင်ခံစာတွင်

မမတာဝန်ယူရလလာခွဲရရသာ

လိုပ်ငန််းနယ်ပယ်နှင်သက်ဆိုင်သည်

စာမျက်နှာမျာ်းကို

သက်ဆိုင်သည်

ရလလာဆန််းစစ်ရရ်းအ ွွဲွဲ့

ရခါင််းရဆာင်၏ စစစ်အကွဲပ တ်ချက်နှင်အတူ ပူ်းတွရ
ွဲ ာ်ပပရန်။
မှတ်ချက်။

(၁) အစီရင်ခံစာကို ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာပ င် ရရ်းသာ်းထာ်းပခင််းမဟိုတပ
် ါက သက်ဆိုင်သည် စာမျက်နှာမျာ်းကို ဘာသာပပန်ဆို
ရပ်းရမည်။
(၂) ဇယာ်း (၁) တွင် ရ ာ်ပပထာ်းရသာ အစီရင်ခံစာတစ်ခိုချင််းအလိုက် ထိုတ်နိုတတ
် င်ပပရမည်။
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လနောက်ဆက်တွွဲ (ဂ-၅)

အဓကအကကံရပ်းပိုဂ္ြုလ်အမည်…….……………………
ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ခခင််းအစရင်ခံစျှော၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မှုဆန််းစစ်ခခင််းအစရင်ခံစျှောနှင်ပတ်ဝန််းကျင်စမံခနို့်ခွွဲမှုအစအစဉ်မျျှော်းအလပေါ်
ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်အလက
ုံ ် ပါဝင်စစစ်သံုံ်းသပ်ခခင််း (အဓကအကကံလပ်း ပုံဂ္ြုံလ်တစ်ဦ်းချင််း)
စစစ်သံုံ်းသပ်လရ်းလုံပ်ငန််း
စဉ်

စမံကန််းအမည်နှင်
အစရင်ခံစျှောအမျြုံ်းအစျှော်း

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

တျှောဝန် (အဖွွေ့ွဲ
လခါင််းလဆျှောင်/
အဖွွေ့ွဲ ဝင်)

၁

*

၂

၃

၄

ကျှောခမင်ချန်
(ရက်/..မှ..ထ)
၅

အစရင်ခံစျှော အစရင်ခံစျှောတင်ခပမှု
ပါ အခန််း/

အလခခအလန(တင်ခပ

အခန််းခွွဲ

ဖပ်း/အတည်ခပြုံဖပ်း)

အမည်*

နှင် ရက်စွွဲ

၆

၇

အတည်ခပြုံလပ်းနုံင်သည်
ဇစ်ခမစ်လနရျှော
(အဖွွေ့ွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်ရ
မည် ပုံဂြုံ္ လ်/လပ်စျှော/ဖုံန်း် /
ဖက်စ် / အ်းလမ်းလ်
၈

မမပါဝင်စစစ်သံို်းသပ်ခွဲသည် အခန််းနှင် အခန််းခွွဲအမည်ကို ရ ာ်ပပရန်။

မှတ်ချက်။

(၁) စစစ်သံို်းသပ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်ပ စ်ပါက အစီရင်ခံစာပါ အခန််းနှငအ
် ခန််းခွွဲတင
ွ ် ပါဝင်စစစ်သံို်းသပ်ခမှု
ွဲ အကျဉ််းချြုပ်ဇယာ်းအာ်း အလိုပ်အပ်နံှ
သူ လူပိုဂ္ြုလ် သမဟို
ို
တ် အ ွဲ့ွွဲ အစည််း၏ ရထာက်ခံချက်နှင်အတူ ပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။
(၂) စစစ်သံို်းသပ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ဝင်ပ စ်ပါက အစီရင်ခံစာပါ အခန််းနှင် အခန််းခွွဲတွင် ပါဝင်စစစ်သံို်းသပ်ခမှု
ွဲ အရပခအရန နှင်စပ်လျဉ််း၍ ပါဝင် စစစ်သံို်းသပ်ခွဲ
မှု အကျဉ််းချြုပ် ဇယာ်းအာ်း စစစ်သံို်းသပ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်၏ ရထာက်ခံချက်နှင်အတူ ပူ်းတွတ
ွဲ င်ပပရမည်။
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လနောက်ဆက်တွွဲ (ဂ-၆)

အဓကအကကံရပ်းပိုဂ္ြုလ်အမည်……..……………………
အလထွလထွပတ်ဝန််းကျင်စမံခနို့်ခွွဲမှုလုံပ်ငန််းဆုံင်ရျှော အစရင်ခံစျှောမျျှော်းလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း (အဓကအကကံလပ်း ပုံဂ္ြုံလ်တစ်ဦ်းချင််း)
စစစ်သံုံ်းသပ်ခခင််းဆုံင်ရျှော
လုံပ်ငန််း

စစစ်သံုံ်းသပ်ခခင််း
စဉ်

လုံပ်ငန််းအမျြုံ်းအစျှော်းနှင်
လုံပ်ငန််းအကျဉ််းချြုံပ်*

အတည်ခပြုံလပ်းနုံင်သည်

စစစ်သံုံ်းသပ်သည်

တျှောဝန် (အဖွွေ့ွဲ

ကျှောခမင်ချန်

လခါင််းလဆျှောင်/

(ရက်/..မှ..ထ)

အဖွွေ့ွဲ အစည််းအမည်

ဇစ်ခမစ်လနရျှော
အလုံပ်အပ်နှံသ

ပုံဂြုံ္ လ်/လပ်စျှော/ဖုံန်း် / ဖက်စ်/
အ်းလမ်းလ်)

အဖွွေ့ွဲ ဝင်)
၁

*

၂

၃

၄

(အဖွွေ့ွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်ရမည်

၅

၆

၇

စစစ်သံို်းသပ်ပခင််းလိုပ်ငန််းအမျြု်းအစာ်းအတွက် ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ စစစ်မှု၊ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ ရစာင် ကပ် ကည်ရူပခင််းနှင် ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ စွမ်း် ရဆာင်
ရည်အကွဲပ တ်ပခင််း စသည် လိုပ်ငန််းအမျြု်းအစာ်းမျာ်းကို ရ ာ်ပပရန်နှင် လိုပ်ငန််းအကျဉ််းချြုပ်တွင် ရဆာင်ရက်ခွဲသည် စီမံကန််းအမည်၊ အရထွရထွပတ်ဝန််းကျင်
စီမခ
ံ န်ခမ
ွွဲ ှု ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ ကျန််းမာရရ်းနှင် ရဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းလံိုခခံြုရရ်း ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခန်ခွွဲမှုစနစ် စသည်တအရပေါ်
ို
စစစ်သံို်းသပ်ပခင််း လိုပ်ငန််း
အမျြု်းအစာ်းနှင် တာဝန်ယူရဆာင်ရက်ခွဲသည် လိုပ်ငန််းရပ်မျာ်းကို ရ ာ်ပပရန်။

မှတ်ချက်။

အရထွရထွပတ်ဝန််းကျင်စီမံခန်ခွွဲမှုအရပေါ် စစစ်သံို်းသပ်ပခင််းဆိုင်ရာ လိုပ်ငန််းတွင် ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ စစစ်မှု၊ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ ရစာင် ကပ်
ကည်ရှုပခင််းနှင် ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ စွမ်း် ရဆာင်ရည်အကွဲပ တ်ပခင််းစသည် လိုပ်ငန််းမျာ်းကိုသာ ရ ာ်ပပရမည်။
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အဓကအကကံရပ်းပိုဂ္ြုလ်အမည်……..……………………
ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မှုဆန််းစစ်ခခင််းလုံပ်ငန််းအတွက် လအ
ုံ ပ်လသျှော ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင် သက်ဆုံငသ
် ည် အခချှော်းဆန််းစစ်လလလျှောခခင််း
(အဓကအကကံလပ်း ပုံဂ္ြုံလ်တစ်ဦ်းချင််း)
လလလျှောမှုလုံပ်ငန််း
စမံကန််းအမည်နှင်
စဉ်

ဆန််းစစ်လလလျှောမှု

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

အစရင်ခံစျှော အမျြုံ်းအစျှော်း
၁

*

၂

တျှောဝန် (အဖွွေ့ွဲ
လခါင််းလဆျှောင်/
အဖွွေ့ွဲ ဝင်)

၃

၄

လလလျှောမှု
အစရင်ခံစျှော

ကျှောခမင်ချန်

ပါ အခန််း/

(ရက်/..မှ..ထ)

အခန််းခွွဲ

၅

၆

အမည်*

အစရင်ခံစျှောတင်ခပမှု
အလခခအလန(တင်ခပ
ဖပ်း/အတည်ခပြုံဖပ်း)
နှင် ရက်စွွဲ
၇

အတည်ခပြုံလပ်းနုံင်သည်
ဇစ်ခမစ်လနရျှော
(အဖွွေ့ွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်ရ
မည် ပုံဂြုံ္ လ်/လပ်စျှော/ဖုံန်း် /
ဖက်စ်/ အ်းလမ်းလ်)
၈

ပါဝင်ရရ်းသာ်းခွဲရသာ အခန််းနှင် အခန််းခွွဲအမည်ကို ရ ာ်ပပရန်။

မှတ်ချက်။

မဟာဗျူဟာရပမာက်ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာဆန််းစစ်ပခင််း (Strategic Environmental Assessment – SEA)၊ ထိုတ်လိုပ်မှုဝန်ရဆာင်မပှု စ်စဉ် ဆန််းစစ်
ပခင််း (Life cycle assessment – LCA)၊ ကဏ္ဍအလိုက်ဆန််းစစ်ပခင််း (Sector-wide assessment) ကွဲသရသာ
ို
ဆန််းစစ်ရလလာမှု အစီရင်ခံစာ
အမျြု်းအစာ်းမျာ်းအတွက် ရ ာ်ပပရန်ပ စ်သည်။ ပတ်ဝန််းကျင်၊ လူမှုစီ်းပွာ်း၊ ကျန််းမာရရ်း စသည် နယ်ပယ်မျာ်းအတွက် ဆန််းစစ်ရလလာမှု အစီရင်ခံစာ
အမျြု်းအစာ်းမျာ်းလည် အကျံြု်းဝင်သည်။
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အဖွွဲအစည််း၏ လလလျှောဆန််းစစ်ခပြုံစုံလရ်းသျှော်းခွဲသည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ခခင််းအစရင်ခံစျှော၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မှုဆန််းစစ်ခခင််းအစရင်ခံစျှောနှင်
ပတ်ဝန််းကျင်စမံခနို့်ခွွဲမှုအစအစဉ်မျျှော်း
အစရင်ခံစျှော

အစရင်ခံစျှောတင်ခပမှု

အမျြုံ်းအစျှော်း
စဉ်

စမံကန််းအမည်

(အ်းအုံင်လအ/ အလုံပ်အပ်နှံသ
အုံင်အ်းအ်း/

မှတ်ချက်။

၂

၃

ဖပ်း/အတည်ခပြုံဖပ်း) နှင်
ရက်စွွဲ

အ်းအမ်ပ)
၁

အလခခအလန(တင်ခပ

၄

၅

အတည်ခပြုံလပ်းနုံင်သည်
ဇစ်ခမစ်လနရျှော
(အဖွွေ့ွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်

မှတ်ချက်

ရမည် ပုံဂ္ြုံလ်/လပ်စျှော/
ဖုံန်း် / ဖက်စ်/ အ်းလမ်းလ်)
၆

၇

(၁) ရလ ာက်ထာ်းသည် ရနရက်၏ ဒပီ်းခွဲသည် သံုံ်းနှစ်ကာလအတွင််း ရလလာဆန််းစစ်ပပြုစိုရရ်းသာ်းခွဲသည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း
အစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာနှင် ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနခ
် ွွဲမအ
ှု စီအစဉ်မျာ်းကိုသာ ရ ာ်ပပရန်ပ စ်သည်။
(၂) ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာစကာ်းပ င် ပပြုစိုရရ်းသာ်းထာ်းရသာ ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ နှင် ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခန်ခွွဲမှုအစီအစဉ်ပ စ်ရမည်။ ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာစကာ်း မဟိုတရ
် သာ အပခာ်း
ဘာသာစကာ်းပ င် ရရ်းသာ်းထာ်းသည် အစီရင်ခံစာပ စ်ပါက အကျဉ််းချြုပ်အစီရင်ခံစာကို ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာစကာ်းပ င် ပပန်ဆို၍
တင်ပပရမည်။
(၃) ဝန်ထကီ်းဌာနမှ အသအမှတ်ပပြုရသာအပခာ်းနိုင်ငံမျာ်းမှ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာမျာ်းပ စ်ပါက ပတ်ဝန််းကျင်ထန််းသမ််းရရ်း
ဆိုင်ရာလိုက်နာရဆာင်ရက်မသ
ှု က်ရသခံလက်မှတ်အတည်ပပြုချက်ရရှဒပီ်းပ စ်ရမည်။
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ထုံတ်လဖျှော်လ ကညျှောချက်
ကျွန်ရတာ်/ကျွန်မသည် ဤပံစ
ို ံ၏ ရနာက်ဆံို်းအပိုင််းတွင် ရ ာ်ပပထာ်းရသာ ကျင်ဝတ်မျာ်းကို

တ်ရှုဒပီ်း၍

လိုက်နာပါမည်ဟို သရဘာတူညီဒပီ်းရနာက် ဤအထူ်းလိုပ်ငန််းလိုင်စင်ကို ရလ ာက်ထာ်းပါသည်။ ဤပံစ
ို ံ
တွင်ပါဝင်ရသာ အချက်အလက်မျာ်းနှင် အရထာက်အထာ်းစာရက်စာတမ််းမျာ်းနှင် စပ်လျဉ််း၍ မှန်ကန်စွာ
ပ ည်သွင််းရရ်းသာ်းထာ်းပါရ ကာင််း ဝန်ခံကတပပြုပါသည်။
လက်မတ
ှ ် (အဖွွေ့ွဲ အစည််းကုံယစ
် ျှော်းလလ ျှောက်ထျှော်းသ)

ရက်စွွဲ

ကျင်ဝတ်
အထူ်းလိုပ်ငန််းလိုင်စင်ရယူဒပီ်းရသာ တတယအ ွဲ့ွွဲ အစည််းတင
ို ််းသည် ရအာက်ရ ာ်ပပပါ ကျင်ဝတ်မျာ်းကို
ဂရိုတစိုက်

တ်ရှုရလလာဒပီ်းရနာက် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာပညာရပ်နှင် စပ်လျဉ််း

သည် ရပ်တည်ချက်မျာ်း တ်းို တက်လာရအာင်ရဆာင်ရက်ရန် တာဝန်ရသည်
ှ
။ လိုက်နာရဆာင်ရက်ရန်
ပျက်ကွက်ပါက

အထူ်းလိုပ်ငန််းလိုင်စင်ရပ်ဆိုင််းခံရပခင််း

သမဟို
ို
တ်

ပတ်သမ််းခံရပခင််းအထ

ပ စ်ရစနိုင်ပါသည်။ အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်အာ်းလံို်းသည်(က)

ပညာရှင်ပသ
ီ စွာ ဘက်လိုက်မအ
ှု လျဉ််းမရှဘွဲ တကျမှန်ကန်စွာ ပပြုမူရဆာင်ရက်ရမည်။

(ခ)

ပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််းပညာရပ်နယ်ပယ်တွင်

လိုပ်ရည်ကိုင်ရည်အရည်အချင််းနှင်

ဂိုဏ်သကခာတ်းို တက်ပမင်မာ်းရစရန် အစဉ်အဒမွဲအာ်းထိုတ်ထကြု်းပမ််းရမည်။
(ဂ)

မမထကီ်း ကပ်မှုရအာက်လိုပ်ရ ာ်ကိုင် က်မျာ်း၏ စီမံခန်ခွွဲမ၊ှု ကျွမ််းကျင်မှုအတတ်ပညာ နှင်
ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ

ကျွမ််းကျင်မှုမျာ်း

ွဲ့ွံ ဒ ြု်းတို်းတက်ရစရန်

ကူညီရပ်းရမည်။
(ဃ)

အကျြု်းစီ်းပွာ်း

ပဋပကခပ စ်ရနပခင််း

သမဟို
ို
တ်

အကျြု်းစီ်းပွာ်းဒပြုင်ဆိုင်ရနပခင််းတိုကို

ရရှာင် ကဉ်ဒပီ်း အကကံရပ်းပိုဂ္ြုလ်၏ဆံို်းပ တ်ချက်ကို လွှမ််းမ်းို နိုင်သည် အလိုပ်ရင
ှ ် သမဟို
ို
တ်
အလိုပ်အပ်နှံသူနှင်ပတ်သက်မှု တစ်စံိုတစ်ရာရှပါက ထိုတ်ရ ာ်ရ ကညာ ရမည်။
(င)

အကျြု်းစီ်းပွာ်းရှရနသည် ပိုဂ္ြုလ် သမဟို
ို
တ် အ ွဲ့ွွဲ အစည််းမျာ်းနှင်စပ်လျဉ််း၍ မည်သည်
လာဘ်လာဘ၊ တံစ်းို လက်ရဆာင် သမဟို
ို
တ် အပခာ်း အကျြု်းအပမတ် တစ်ခိုခိုကိုမ လက်ခံ
ရယူပခင််း သမဟို
ို
တ် ရပ်းကမ််းပခင််းမပပြုဘွဲ မမ၏လိုပ်ရ ာ် ကိုင် က်မျာ်း လက်ခံရယူပခင််း
သမဟို
ို
တ် ရပ်းကမ််းပခင််းကိုလည််း သလျက်နှင် ခွင်မပပြုရ။

(စ)

ကနဦ်းပတ်ဝန်ကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း

သမဟို
ို
တ်

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း

ရလလာမှုတစ်ခိုခို၏ ရပ ာင်မတ်မှန်ကန်မှုကို ထခိုက်ရစမည် မှာ်းယွင််းရသာ သိုမဟိုတ်
လမ််းမှာ်းရရာက်ရစမည် မည်သည်သတင််းအချက်အလက်ကိုမ တမင်ကကံရယ်ချက်ပ င်
ထိုတ်ပပန်ရပပာဆိုပခင််းမပပြုရ။
(ဆ)

ဝန်ထကီ်းဌာနနှင်

အလိုပ်အပ်နှံသူအပါအဝင်

အကျြု်းသက်ဆိုင်သူမျာ်း၏

အမည်ဂိုဏ်

သတင််းကို ထခိုက်နစ်နာရစမည် မည်သည်အရပပာအဆို၊ အပပြုအမူကိုမ မလိုပ်ရဆာင်ရ။
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(ဇ)

နိုင်ငံ ံွဲ့ွ ဒ ြု်းတို်းတက်ရရ်း

ရည်မှန်း် ချက်ပန််းတိုင်မျာ်းသို

ရရာက်ရှရရ်းကို

ရရှ်းရှုလျက်

ရလကျင်သင် ကာ်းရပ်းပခင််းနှင် လက်ရတွွဲ့လိုပ်ကိုင်ပခင််းကို ရပါင််းစပ်ရဆာင်ရက်ပခင််းပ င်
ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ကျွမ််းကျင်မှု၊

ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ

ထရရာက်မှုနှင်

ဝန်ရဆာင်မရ
ှု ပ်းပခင််းနှင်စပ်လျဉ််း၍

အရည်အရသွ်းတို်းတက်ရစရန်

အဒမွဲတရစ

ထကြု်းပမ််း

ရဆာင်ရက်ရမည်။
(ဈ)

မမတာဝန်ယူထာ်းရသာ

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ

လိုပ်ငန််းမျာ်းကို

ဒပီ်းဆံို်းရအာင်ပမင်သည်အထ အပပည်အဝ တာဝန်ယူရဆာင်ရက်ရမည်။

ရံုံ်းလုံပ်ငန််းသံ်းုံ အတွက်သျှော
လက်ခံရရှသည် ရက်

ပူ်းတွစ
ွဲ ာရက်စာတမ််းစာရင််း
☐ ကိုယစ
် ာ်းလှယ်နှင် အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်တိုင််း၏ နိုင်ငံသာ်း
စစစ်ရရ်းကတ် (သ)ို နိုင်ငံကူ်းလက်မှတ်မတတူ
☐ အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်တင
ို ််း၏ လိုပ်ငန််းကိုယရ
် ရ်းရာဇဝင်
(မတင်ပပဘွဲ ရနလိုက ရနနိုင်သည်)

မှတ်တမ််းရရ်းသွင််းသူ

☐ သတ်မှတထ
် ာ်းရသာ ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း/
ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာမျာ်း
☐ ပညာရပ်အရည်အချင််းအတွက် အရထာက်အထာ်း မ တတူ မျာ်း
(ပမန် မာ/အဂေ လ ပ် သို မဟို တ် ဘာသာပပန် ) သမဟို
ို
တ်
တင်ပပပခင််းမရှပါက ကျြု်းရ ကာင််းရ ာ်ပပချက်
☐ အ ွဲ့ွွဲ အစည််းမှတ်ပိုတ
ံ င်လက်မတ
ှ ်

ရနာက်ထပ်မှတခ
် ျက်မျာ်း၊ အကကံပပြုချက်မျာ်း (လိုအပ်ပါက သီ်းပခာ်းစာရက်ပ င် ပူ်းတွရ
ွဲ ရ်းသာ်းပါ)
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လနောက်ဆက်တွွဲ (က)

အကကံလပ်းပုံဂ္ြုံလ် သုံို့မဟုံတ် တွွဲဖက်အကကံလပ်းပုံဂ္ြုံလ်အတွက် လုံပ်ငန််းလင
ုံ ်စင်လလ ျှောက်ထျှော်းခခင််းဆုံငရ
် ျှော စံနှင်သတ်မှတ်ချက်မျျှော်း
စံနှင်သတ်မှတ်ချက်မျျှော်း

အလ ကျှောင််းအရျှော

အကကံလပ်းပုံဂ္ြုံလ်

၁
(၁) ပညာရပ်အရည်အချင််း

(၂) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်
ပခင််းနှင်စပ်လျဉ််းသည်
အရတွွဲ့အကကံြု

တွဖ
ွဲ က်အကကံလပ်းပုံဂ္ြုံလ်

၂

၃

ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်စာရင််းမှ ရရ်းချယ်ထာ်းရသာ

ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်စာရင််းမှ ရရ်း ချယ်ထာ်းရသာ

နယ်ပယ်တွင် ရရှထာ်းသည် ဘွွဲွဲ့/ ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလမ
ို ာ/

နယ်ပယ်တွင် ရရှထာ်းသည် ဘွွဲွဲ့/ ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလမ
ို ာ/

မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့

မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့

အနည််းဆံို်း သံို်းနှစ်

အနည််းဆံို်း နှစ်နှစ်

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းနှင် စပ်လျဉ််းသည်

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းနှင် စပ်လျဉ််း

လိုပ်ငန််း အရတွွဲ့အကကံြု အနည််းဆံို်း သံို်းနှစ် ပပည်မီရန်

သည် လိုပ်ငန််းအရတွွဲ့အကကံြု အနည််းဆံို်း နှစ်နှစ်

လိုအပ်သည် နှစ်အရရ အတွက်/ကာလကို ရအာက်

ပပည်မီရန် လိုအပ်သည် နှစ်အရရ အတွက်/ကာလကို

ရ ာ်ပပပါ အရတွွဲ့အကကံြုမျာ်းမှ တစ်ခို သမဟို
ို
တ် တစ်ခို

ရအာက်ရ ာ်ပပပါ အရတွွဲ့အကကံြုမျာ်းမှ တစ်ခို

ထက်ပို ရရ်းချယ်၍ ထည်သွင််း တွက်ချက်နိုင်သည်-

သမဟို
ို
တ် တစ်ခိုထက်ပို ရရ်းချယ်၍ ထည်သွင််း

(က) ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း၊ ပတ်ဝန််းကျင်
ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း၊ ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနခ
် ွွဲမှု

တွက်ချက်နိုင်သည််(က) ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း၊ ပတ်ဝန််းကျင်

အစီအစဉ်အမျြု်းအစာ်းရလလာမှုအတွက် ရလလာ

ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း၊ ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနခ
် ွွဲမှု

ဆန််းစစ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင် အရတွွဲ့အကကံြု

အစီအစဉ်အမျြု်းအစာ်းရလလာမှုအတွက် ရလလာ

သမဟို
ို
တ် အ ွဲ့ွွဲ ဝင်အရတွွဲ့အကကံြု သမဟို
ို
တ်

ဆန််းစစ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင် အရတွွဲ့အကကံြု

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊

သမဟို
ို
တ် အ ွဲ့ွွဲ ဝင်အရတွွဲ့အကကံြု သမဟို
ို
တ်

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊
ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊
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ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနခ
် ွွဲမှု အစီအစဉ်အာ်း စစစ်

ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနခ
် ွွဲမအ
ှု စီအစဉ်အာ်း စစစ်

သံို်းသပ်ပခင််းဆိုင်ရာ အရတွွဲ့အကကံြု

သံို်းသပ်ပခင််းဆိုင်ရာ အရတွွဲ့အကကံြု

(ခ) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှုဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ ရလလာ

(ခ) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ

ဆန််းစစ်ပခင််းနှင် စပ်လျဉ််းသည် စာအိုပစ
် ာတမ််း၊

ရလလာဆန််းစစ်ပခင််းနှင် စပ်လျဉ််းသည် စာအိုပ်

သိုရတသနကျမ််း ပပြုစို ထိုတ်ရဝပခင််း၊ ပတ်ဝန််းကျင်

စာတမ််း၊ သိုရတသနကျမ််း ပပြုစိုထိုတ်ရဝပခင််း၊

ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ သင်တန််းပချပခင်
ို
်း

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ

အရတွွဲ့အကကံြု၁

သင်တန််းပိုချပခင််းအရတွွဲ့အကကံြု၁

(ဂ) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှုဆန််းစစ်ပခင််း လိုပ်ငန််းအရတွွဲ့

(ဂ) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှုဆန််းစစ်ပခင််းလိုပ်ငန််း

အကကံြု သံို်းနှစ်ရအာက် နည််းရနပါက ရအာက်ပါ

အရတွွဲ့အကကံြု နှစ် နှစ်ရအာက်နည််းရနပါက

တက
ို ို ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှုဆန််းစစ်ပခင််းလိုပ်ငန််း

ရအာက်ပါတက
ို ို ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှုဆန််းစစ်

အရတွွဲ့အကကံြုအပ စ် ရရတွက်နိုင်သည်-

ပခင််း လိုပ်ငန််း အရတွွဲ့အကကံြုအပ စ် ရရတွက်နိုင်

(၁) မဟာဘွွဲွဲ့၂

သည်-

(၂) ပါရဂူဘွွဲွဲ့၂

(၁) မဟာဘွွဲွဲ့၂

(၃) အရထွရထွပတ်ဝန််းကျင်စီမံခန်ခွွဲမှုလိုပင
် န််း

(၂) ပါရဂူဘွွဲွဲ့၂

ဆိုင်ရာ အရတွွဲ့အကကံြု ၃
(၄) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း လိုပ်ငန််း
အတွက် လိုအပ်ရသာ ကျွမ််းကျင်မှု နယ်ပယ်နှင်

(၃) အရထွရထွပတ်ဝန််းကျင်စီမံခန်ခွွဲမှုလိုပင
် န််း
ဆိုင်ရာ အရတွွဲ့အကကံြု ၃
(၄) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း လိုပ်ငန််း

သက်ဆိုင်သည် အပခာ်းဆန််းစစ် ရလလာပခင််း

အတွက် လိုအပ်ရသာ ကျွမ််းကျင်မှု နယ်ပယ်

ဆိုင်ရာ အရတွွဲ့အကကံြု၄

နှင် သက်ဆိုင်သည် အပခာ်းဆန််းစစ် ရလလာ
ပခင််းဆိုင်ရာ အရတွွဲ့အကကံြု၄
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(၃) ရရ်းချယ်လိုက်သည် နယ်ပယ်နှင်

၂၀၁၅ ခိုနှစ်ရနာက်ပိုင််း ဝန်ထကီ်းဌာနက အတည်ပပြုထာ်း

၂၀၁၅ ခိုနှစ်ရနာက်ပိုင််း ဝန်ထကီ်းဌာနက အတည်ပပြု

အသက်ဆိုင်ဆံို်း အစီရင်ခံစာ

ဒပီ်းပ စ်ရသာ ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာစကာ်း

ထာ်းဒပီ်းပ စ်ရသာ ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာ

အရရအတွက်*

ပ င် ရရ်းသာ်းထာ်းသည် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်

စကာ်းပ င် ရရ်းသာ်းထာ်းသည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်

ပခင််းအစီရင်ခံစာ အနည််းဆံို်း နှစ်ရစာင်နှင် ကနဦ်း

ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ သမဟို
ို
တ် ပတ်ဝန််းကျင်

ပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း အစီရင်ခံစာ သမဟို
ို
တ်

ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း အစီရင်ခံစာ အနည််းဆံို်း

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ အနည််း

နှစ်ရစာင် ပ စ်ရစ၊ ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း

ဆံို်း နှစ်ရစာင် ရှရမည်။

အစီရင်ခံစာ သမဟို
ို
တ် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်

အတည်ပပြုအစီရင်ခံစာအတွက် သတ်မှတ်ထာ်းသည်

ပခင််း အစီရင်ခံစာ အနည််းဆံို်းတစ်ရစာင်နှင် ကနဦ်း

အရရအတွက် ပပည်မီပခင််းမရှပါက လိုအပ်သည်
အစီရင်ခံစာ အရရအတွက်ကို ရအာက်ရ ာ်ပပပါ
အစီရင်ခံစာမျာ်းမှ ရရ်းချယ်၍ ထည်သွင််း တွက်ချက်

ပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ သမဟို
ို
တ်
ပတ်ဝန််းကျင် ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ
သမဟို
ို
တ် ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခန်ခမ
ွွဲ ှုအစီအစဉ်

နိုင်သည်-

အနည််းဆံို်း ရလ်းရစာင်ပ စ်ရစ ရှရမည်။

(က)ဝန်ထကီ်းဌာနသို တင်ပပထာ်းရသာ အတည်ပပြုချက်

အတည်ပပြုအစီရင်ခံစာအတွက် သတ်မှတ်ထာ်းသည်

မရရှရသ်းသည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း
အစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း
အစီရင်ခံစာမျာ်း၅
(ခ) သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ ဒပီ်းခွဲရသာ ငါ်းနှစ်အတွင််း
အတည်ပပြုချက်ရရှဒပီ်းပ စ်ရသာ ပတ်ဝန််းကျင်
ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ သမဟို
ို
တ်
၎င််းနှင်အဆင်တူ အစီရင်ခံစာ၊ ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်
ဆန််းစစ်ပခင််း အစီရင်ခံစာ သမဟို
ို
တ် ၎င််းနှင်
အဆင်တူ

အစီရင်ခံစာမျာ်း၆

အရရအတွက် ပပည်မီပခင််းမရှပါက လိုအပ်သည် အစီရင်
ခံစာအရရအတွက်ကို ရအာက်ရ ာ်ပပပါ အစီရင်ခံစာ
မျာ်းမှ ရရ်းချယ်၍ ထည်သွင််းတွက်ချက်နိုင်သည်(က)ဝန်ထကီ်းဌာနသို တင်ပပထာ်းရသာ အတည်ပပြုချက်
မရရှရသ်းသည် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်
ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း
အစီရင်ခံစာမျာ်း၅
(ခ) သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ ဒပီ်းခွဲရသာ ငါ်းနှစ်အတွင််း
အတည်ပပြုချက်ရရှဒပီ်းပ စ်ရသာ ပတ်ဝန််းကျင်
ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ သမဟို
ို
တ်

64
၎င််းနှင်အဆင်တူ အစီရင်ခံစာ၊ ကနဦ်းပတ်ဝန််း
ကျင်ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ သမဟို
ို
တ်
၎င််းနှင်အဆင်တူအစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်စီမံ
ခန်ခမ
ွွဲ ှု အစီအစဉ် သမဟို
ို
တ် ၎င််းနှင်အဆင်တူ
အစီအစဉ်မျာ်း ၆
(၄) အ ွဲ့ွွဲ ကို ဦ်းရဆာင်နိုင်မှု၇

အ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်အပ စ် ရဆာင်ရက်ခွဲရသာ သမဟို
ို
တ်

အ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်အပ စ် ရဆာင်ရက် ခွဲရသာ သမဟို
ို
တ်

အ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်အာ်း ပံပ်းို ရပ်းခွဲရသာ ပတ်ဝန််းကျင်

အ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်အာ်း ပံပ်းို ရပ်းခွဲရသာ ပတ်ဝန််းကျင်

ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း၊ ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း

ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း၊ ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်

အမျြု်းအစာ်း ရလလာမှုတစ်ခို

ပခင််းအမျြု်း အစာ်းရလလာမှုတစ်ခို

လိုပ်ငန််းလိုင်စင် သက်တမ််းတ်းို ပခင််းနှင် လိုပ်ငန််းလိုင်စင်အဆင်ပမြှင်ပခင််းအတွက်(၅) အတတ်ပညာဆိုင်ရာ
စဉ်ဆက်မပပတ် တို်းတက်မှုနာရီ၈
*

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းနှင် ဆက်စပ်သည်

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းနှင် ဆက်စပ်သည်

သင်ရို်း/အလိုပ်ရံို ရဆွ်းရနွ်းပွ/ွဲ ညီလာခံ/ ရဆွ်းရနွ်းပွွဲမျာ်း

သင်ရို်း/အလိုပ်ရံို ရဆွ်းရနွ်းပွ/ွဲ ညီလာခံ/ ရဆွ်းရနွ်းပွွဲမျာ်း

တက်ရရာက်ခွဲသည် အချန် ၅၀ နာရီ

တက်ရရာက်ခွဲသည် အချန် ၃၀ နာရီ

ရလ ာက်ထာ်းသူသည် နိုင်ငံပခာ်းသာ်းပ စ်ပါက တင်ပပသည် အစီရင်ခံစာမျာ်းအနက် အနည််းဆံို်းတစ်အိုပ်သည် ပမန်မာနိုင်ငံရှ စီမံကန််းအမျြု်းအစာ်း တစ်ခိုခို
အရပေါ် မမကိုယတ
် ိုင် ရလလာဆန််းစစ်ခွဲသည် အစီရင်ခံစာပ စ်ရမည်။

၁

စာအိုပ်/ စာတမ််းထိုတ်ရဝပခင််း (Publication)၊ သိုရတသနရဆာင်ရက်ပခင််း (Research) နှင် သင်တန််းထကီ်း ကပ်သူ (Training Conductor) အရတွွဲ့အကကံြု
မျာ်း၏ ကာလနှင် အရည်အချင််းပပည်ဝမှုရှ မရှအာ်း တင်ပပသည် အချက်အလက်မျာ်းအရပေါ် လိုပ်ငန််းလိုင်စင်ဘိုတအ
်
ွဲ့ွွဲ မှ

နည််းပညာပင
ို ််းဆိုင်ရာ

စစစ်သံို်းသပ်၍ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာအရတွွဲ့အကကံြုအပ စ် ထည်သွင််း တွက်ချက်သွာ်းမည် ပ စ်သည်။
၂

ရနာက်ဆက်တွွဲ (ဃ) တွင် ရ ာ်ပပထာ်းရသာ ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်တစ်ခိုခိုနှင်ကိုက်ညီသည် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ/ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ မဟာဘွွဲွဲ့နှင် ပါရဂူဘွွဲွဲ့မျာ်း
သာ အကျံြု်းဝင်သည်။

၃

အရထွရထွပတ်ဝန််းကျင်စီမံခန်ခွွဲမှုလိုပင
် န််းမျာ်း

(ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာစစစ်မှု၊

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာရစာင် ကပ် ကည်ရှုပခင််းနှင်

စွမ်း် ရဆာင်ရည် အကွဲပ တ်ပခင််း စသည် အစီရင်ခံစာမျာ်း ရရ်းသာ်းပပြုစိုပခင််း) အကျံြု်းဝင်သည်။

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ
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၄

မဟာဗျူဟာရပမာက်ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာဆန််းစစ်ပခင််း ၊ သက်ရှ ွံွဲ့ဒ ြု်းမှုကွင််းဆက်ဆိုင်ရာ ဆန််းစစ်ပခင််း ၊ ကဏ္ဍခွွဲဆိုင်ရာ ကျယ်ကျယ်ပပန်ပပန် ဆန််းစစ်ပခင််း
ကွဲသရသာ
ို
ဆန််းစစ်ရလလာမှု အစီရင်ခံစာ အမျြု်းအစာ်းမျာ်းအတွက် ရ ာ်ပပရန်ပ စ်သည်။ ပတ်ဝန််းကျင်၊

လူမှုစီ်းပွာ်း၊ ကျန််းမာရရ်း စသည်နယ်ပယ်

မျာ်းအတွက် ဆန််းစစ်ရလလာမှု အစီရင်ခံစာ အမျြု်းအစာ်းမျာ်း လည််း အကျံြု်းဝင်သည်။
၅

ဝန်ထကီ်းဌာနသို တင်ပပထာ်းသည် အစီရင်ခံစာမျာ်းအာ်း ထည်သွင််းတွက်ချက်ရာတွင် တင်ပပထာ်းသည် အစီရင်ခံစာမျာ်း၏ အရည်အရသွ်းပပည်မပီ ခင််းရှ မရှ နှင်
စံနှင်သတ်မှတခ
် ျက်မျာ်းနှင် ကိုက်ညီမှုရှ မရှကို လိုပ်ငန််းလိုင်စင်ဘိုတအ
်
ွဲ့ွွဲ ပ င် စစစ်၍ ထည်သွင််းတွက်ချက်နိုင်သည် အစီရင်ခံစာမျာ်းကို အချန်ကာလ
အကန်အသတ်ပ င် ထိုတ်ပပန်ရ ကပငာသွာ်းမည်ပ စ်သည်။

၆

ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာစကာ်းပ င် ပပြုစိုရရ်းသာ်းထာ်းရသာ အစီရင်ခံစာ ပ စ်ရမည်။ ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာစကာ်း မဟိုတရ
် သာ အပခာ်း
ဘာသာစကာ်းပ င် ရရ်းသာ်းထာ်းသည် အစီရင်ခံစာပ စ်ပါက အကျဉ််းချြုပ်အစီရင်ခံစာကို ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာ စကာ်းပ င်ပပန်ဆို၍ တင်ပပရမည်။

၇

ဤလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း အပို ် ၅၇၊ ၅၈ နှင် ၅၉ နှင်အညီ ရလလာမှုအ ွဲ့ွွဲ တစ် ွွဲွဲ့၏ ရခါင််းရဆာင်ပ စ်ရန်အတွက် အ ွဲ့ွွဲ ကို ဦ်းရဆာင် ်းူ သည် အရတွွဲ့အကကံြု
ရှထာ်းရန် လိုအပ်သည်။ အ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်အပ စ် ရဆာင်ရက်မည်သူမျာ်း ပ ည်သွင််းရန် ပ စ်သည်။

၈

အတတ်ပညာဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပပတ်တို်းတက်မန
ှု ာရီမျာ်းကို သက်ဆိုင်ရာ အရထာက်အထာ်း/ သင်တန််းဆင််းလက်မှတ်မျာ်းနှင် ပူ်းတွွဲတင်ပပရမည်ပ စ်ဒပီ်း
တင်ပပလာရသာ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပပတ်တို်းတက်မန
ှု ာရီ အသအမှတ်ပပြုသက်ရသခံလက်မှတ်မျာ်းကို လက်ခံပခင််းရှ/ မရှ လိုပ်ငန််းလိုင်စင်
ဘိုတအ
်
ွဲ့ွွဲ မှ စစစ်မည်။ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပပတ်တို်းတက်မန
ှု ာရီ အပ စ်သတ်မှတ်မည် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန််းမျာ်းတွင် ဌာနမှ အခါ
အာ်းရလျာ်စွာ ပချရပ်းသည
ို
် သင်တန််းမျာ်း သမဟို
ို
တ် အလိုပ်ရံိုရဆွ်းရနွ်းပွွဲမျာ်း၊ ဌာနအသအမှတ်ပပြုပပည်တွင််း/ ပပည်ပပညာရှင်မျာ်း/ အ ွဲ့ွွဲ အစည််းမျာ်းမှ ပိုချ
သည် သင်တန််းမျာ်း သမဟို
ို
တ် အလိုပ်ရံိုရဆွ်းရနွ်းပွမ
ွဲ ျာ်းကို တက်ရရာက်ခွဲသည် အချန်မျာ်းအာ်း ဌာနမှ ထည်သွင််းစဉ််းစာ်းပ စ်ဒပီ်း လိုပ်ငန််းလိုင်စင် သက်တမ််း
တ်းို ပခင််းနှင်

လိုပ်ငန််းလိုင်စင်အဆင်ပမြှင်ပခင််းအတွက်

တ်းို တက်မန
ှု ာရီမျာ်းသာအကျံြု်းဝင်ပါသည်။

ရလ ာက်ထာ်းသည်ရနရက်၏

ဒပီ်းခွဲသည်

သံို်းနှစ်အတွင််း

အတတ်ပညာဆိုင်ရာစဉ်ဆက်မပပတ်
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လနောက်ဆက်တွွဲ (ခ)

အကကံလပ်းအဖွွဲွေ့အမျြုံ်းအစျှော်း (က) သို့ုံမဟုံတ် အကကံလပ်းအမျြုံ်းအစျှော်း (ခ) အတွက် လုံပ်ငန််းလင
ုံ စ
် င် သုံို့မဟုံတ် အထ်းလုံပ်ငန််းလင
ုံ စ
် င်လလ ျှောက်ထျှော်း
ခခင််းဆုံင်ရျှော စံနှင်သတ်မှတ်ချက်မျျှော်း
အလ ကျှောင််းအရျှော
၁

(၁) အ ွဲ့ွွဲ အစည််းတွင် ရှရမည်

စံနှင်သတ်မှတ်ချက်မျျှော်း
အကကံလပ်းအဖွွေ့ွဲ အမျြုံ်းအစျှော်း (က)

အကကံလပ်းအဖွွေ့ွဲ အမျြုံ်းအစျှော်း (ခ)

၂

၃

ဤလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း၏ အပို ် ၄၆ နှင်အညီ အကကံရပ်း

ဤလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း၏ အပို ် ၄၇ နှင်အညီ တွွဲ က်

ပိုဂြု္ လ်နှင် အဆင်တူရသာ အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်

အကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်နှင်အဆင်တူရသာ အဓကအကကံရပ်း

အနည််းဆံို်း နှစ်ဦ်း ပါဝင်ရမည်။

ပိုဂြု္ လ် အနည််းဆံို်းနှစ်ဦ်း ပါဝင်ရမည်။

ရလ ာက်ထာ်းသူသည် နိုင်ငံပခာ်းအ ွဲ့ွွဲ အစည််းပ စ်ပါက

ရလ ာက်ထာ်းသူသည် နိုင်ငံပခာ်းအ ွဲ့ွွဲ အစည််းပ စ်ပါက

အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်မျာ်းအနက် အနည််းဆံို်း တစ်ဦ်း

အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်မျာ်းအနက် အနည််းဆံို်း တစ်ဦ်း

သည် ပမန်မာနိုင်ငံသာ်းပ စ်ရမည်။

သည် ပမန်မာနိုင်ငံသာ်းပ စ်ရမည်။

၂၀၁၅ ခိုနှစ်ရနာက်ပိုင််း ဝန်ထကီ်းဌာနက အတည်ပပြုထာ်း

၂၀၁၅ ခိုနှစ်ရနာက်ပိုင််း ဝန်ထကီ်းဌာနက အတည်ပပြု

အသက်ဆိုင်ဆံို်း အစီရင်ခံစာ

ဒပီ်းပ စ်ရသာ ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာစကာ်း

ထာ်းဒပီ်းပ စ်ရသာ ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာ

အရရအတွက်*

ပ င် ရရ်းသာ်းထာ်းသည် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်

စကာ်းပ င် ရရ်းသာ်းထာ်းသည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်

ပခင််းအစီရင်ခံစာ အနည််းဆံို်း ရလ်းရစာင်နှင် ကနဦ်း

ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ သမဟို
ို
တ် ပတ်ဝန််းကျင်

ပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ သမဟို
ို
တ်

ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််း အစီရင်ခံစာ အနည််းဆံို်း

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ

ရလ်းရစာင်ပ စ်ရစ၊ ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း

အနည််းဆံို်း ရလ်းရစာင် ရှရမည်။

သမဟို
ို
တ် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း အစီရင်

အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်

(၂) ရရ်းချယ်လိုက်သည် နယ်ပယ်နှင်

ခံစာ အနည််းဆံို်း တစ်ရစာင်နှင် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ သမဟို
ို
တ် ပတ်ဝန််းကျင်
ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ သမဟို
ို
တ် ပတ်ဝန််း
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ကျင်စီမံခနခ
် ွွဲမအ
ှု စီအစဉ် အနည််းဆံို်း ခိုနှစ်ရစာင်ပ စ်ရစ
ရှရမည်။
အတည်ပပြုအစီရင်ခံစာအတွက် သတ်မှတ်ထာ်းသည်
အရရအတွက် ပပည်မီပခင််းမရှပါက လိုအပ်သည် အစီရင်ခံ
စာ အရရအတွက်ကို ရအာက်ရ ာ်ပပပါ အစီရင်ခံစာမျာ်းမှ

အရရအတွက် ပပည်မီပခင််းမရှပါက လိုအပ်သည် အစီရင်
ခံစာ အရရအတွက်ကို ရအာက်ရ ာ်ပပပါ အစီရင်ခံစာမျာ်း

ရရ်းချယ်၍ ထည်သွင််း တွက်ချက်နိုင်သည်-

မှ ရရ်းချယ်၍ ထည်သွင််းတွက်ချက်နိုင်သည်-

(က) ဝန်ထကီ်းဌာနသို တင်ပပထာ်းရသာ အတည်ပပြုချက်

(က) ဝန်ထကီ်းဌာနသို တင်ပပထာ်းရသာ အတည်ပပြုချက်

မရရှရသ်းသည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင် ဆန််းစစ်ပခင််း
အစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််း
အစီရင်ခံစာမျာ်း၁
(ခ) သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ ဒပီ်းခွဲရသာ ငါ်းနှစ်အတွင််း
အတည်ပပြုချက်ရရှဒပီ်းပ စ်လသျှော ပတ်ဝန််းကျင်
ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််း အစီရင်ခံစာ သ်မ
ို ဟိုတ်
၎င််းနှင်အဆင်တူ အစီရင်ခံစာမျာ်း၊ ကနဦ်း
ပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း အစီရင်ခံစာ သမဟို
ို
တ်
၎င််းနှင် အဆင်တူ အစီရင်ခံစာမျာ်း ၂
(၃) ကိုမဏ
ပ ီမှတ်ပိုတ
ံ င်ပခင််း

အတည်ပပြုအစီရင်ခံစာအတွက် သတ်မှတ်ထာ်းသည်

မရရှရသ်းသည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း
အစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း
အစီရင်ခံစာမျာ်း၁
(ခ) သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ ဒပီ်းခွဲရသာ ငါ်းနှစ်အတွင််း
အတည်ပပြုချက်ရရှဒပီ်းပ စ်ရသာ ပတ်ဝန််းကျင်
ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း အစီရင်ခံစာ သ်မ
ို ဟိုတ်
၎င််းနှင်အဆင်တူ အစီရင်ခံစာ၊ ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ သမဟို
ို
တ် ၎င််းနှင်အဆင်
တူ အစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခန်ခမ
ွွဲ ှုအစီအစဉ်
သမဟို
ို
တ် ၎င််းနှင်အဆင်တူ အစီအစဉ်မျာ်း ၂

ပမန်မာနိုင်ငံ ရင််းနှီ်းပမြှြုပ်နံမ
ှ ှုနှင် နိုင်ငံပခာ်းစီ်းပွာ်း

ပမန်မာနိုင်ငံရင််းနှီ်းပမြှြုပ်နှံမှုနှင် နိုင်ငံပခာ်းစီ်းပွာ်းဆက်သွယ်

ဆက်သွယ်ရရ်းဝန်ထကီ်းဌာနမှ သတ်မှတထ
် ာ်းရသာ

ရရ်း ဝန်ထကီ်းဌာနမှ သတ်မှတ်ထာ်းရသာ ကိုမဏ
ပ ီမှတ်ပံို

ကိုမဏ
ပ ီမှတ်ပိုံ တင်စနစ်နှင် အပပည်အဝကိုက်ညရ
ီ မည်။

တင်စနစ်နှင် အပပည်အဝကိုက်ညီရမည်။

လိုပ်ငန််းလိုင်စင် သက်တမ််းတ်းို ပခင််းနှင် လိုပ်ငန််းလိုင်စင်အဆင်ပမြှင်ပခင််းအတွက်-
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(၄) အတတ်ပညာဆိုင်ရာ
စဉ်ဆက်မပပတ် တို်း တက်မှု

*

နာရီ၃

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ ဆက်စပ်

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ သင်ရို်း/

သင်ရို်း/ အလိုပ်ရံို ရဆွ်းရနွ်းပွ/ွဲ ညီလာခံ/ရဆွ်းရနွ်းပွမ
ွဲ ျာ်း

အလိုပ်ရံို ရဆွ်းရနွ်းပွ/ွဲ ညီလာခံ/ ရဆွ်းရနွ်းပွမ
ွဲ ျာ်း အ ွဲ့ွွဲ ဝင်

အ ွဲ့ွွဲ ဝင်တစ်ဦ်းလ င် တက်ရရာက်ခွဲသည် အချန် ၅၀ နာရီ

တစ်ဦ်းလ င် တက်ရရာက်ခွဲသည် အချန် ၃၀ နာရီ

တက်ရရာက်ခွဲရ ကာင််း အရထာက်အထာ်းလက်မတ
ှ ်မျာ်း

တက်ရရာက်ခွဲရ ကာင််း အရထာက်အထာ်းလက်မတ
ှ ်မျာ်း

ရလ ာက်ထာ်းသူသည် နိုင်ငံပခာ်းသာ်းအ ွဲ့ွွဲ အစည််းပ စ်ပါက တင်ပပသည် အစီရင်ခံစာမျာ်းအနက် အနည််းဆံို်းတစ်အိုပ်သည် ပမန်မာနိုင်ငံရှ စီမံကန််း အမျြု်း
အစာ်းတစ်ခိုခိုအရပေါ် မမကိုယ်တိုင် ရလလာဆန််းစစ်ခွဲသည် အစီရင်ခံစာပ စ်ရမည်။

၁

ဝန်ထကီ်းဌာနသို တင်ပပထာ်းသည် အစီရင်ခံစာမျာ်းအာ်း ထည်သွင််းတွက်ချက်ရာတွင် တင်ပပထာ်းသည် အစီရင်ခံစာမျာ်း၏ အရည်အရသွ်းပပည်မပီ ခင််းရှ မရှ နှင်
စံနှင်သတ်မှတခ
် ျက်မျာ်းနှင် ကိုက်ညီမှုရှ မရှကို လိုပ်ငန််းလိုင်စင်ဘိုတအ
်
ွဲ့ွွဲ ပ င် စစစ်၍ ထည်သွင််းတွက်ချက်နိုင်သည် အစီရင်ခံစာမျာ်းကို အချန်ကာလ
အကန်အသတ်ပ င် ထိုတ်ပပန်ရ ကပငာသွာ်းမည်ပ စ်သည်။

၂

ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာစကာ်းပ င် ပပြုစိုရရ်းသာ်းထာ်းရသာ အစီရင်ခံစာ ပ စ်ရမည်။ ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ် ဘာသာစကာ်း မဟိုတ်ရသာ
အပခာ်းဘာသာစကာ်းပ င် ရရ်းသာ်းထာ်းသည် အစီရင်ခံစာပ စ်ပါက အကျဉ််းချြုပ်အစီရင်ခံစာကို ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာစကာ်းပ င် ပပန်ဆို၍
တင်ပပရမည်။

၃

အတတ်ပညာဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပပတ်တို်းတက်မန
ှု ာရီမျာ်းကို သက်ဆိုင်ရာ အရထာက်အထာ်း/ သင်တန််းဆင််းလက်မှတ်မျာ်းနှင် ပူ်းတွွဲတင်ပပရမည်ပ စ်ဒပီ်း
တင်ပပလာရသာ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပပတ်တို်းတက်မန
ှု ာရီ အသအမှတ်ပပြုသက်ရသခံလက်မှတ်မျာ်းကို လက်ခံပခင််းရှ/ မရှ လိုပ်ငန််းလိုင်စင်
ဘိုတအ
်
ွဲ့ွွဲ မှ စစစ်မည်။ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပပတ်တို်းတက်မန
ှု ာရီ အပ စ်သတ်မှတမ
် ည် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန််းမျာ်းတွင် ဌာနမှအခါ
အာ်းရလျာ်စွာ ပချရပ်းသည
ို
် သင်တန််းမျာ်း သမဟို
ို
တ် အလိုပ်ရံိုရဆွ်းရနွ်းပွွဲမျာ်း၊ ဌာနအသအမှတ်ပပြုပပည်တွင််း/ပပည်ပပညာရှင်မျာ်း/ အ ွဲ့ွွဲ အစည််းမျာ်းမှ ပချ
ို
သည် သင်တန််းမျာ်း သိုမဟိုတ် အလိုပ်ရံိုရဆွ်းရနွ်းပွမ
ွဲ ျာ်းကို တက်ရရာက်ခွဲသည် အချန်မျာ်းအာ်း ဌာနမှ ထည်သွင််းစဉ််းစာ်းပ စ်ဒပီ်း လိုပ်ငန််းလိုင်စင်
သက်တမ််းတ်းို ပခင််းနှင် လိုပ်ငန််းလိုင်စင်အဆင်ပမြှင်ပခင််းအတွက် ရလ ာက်ထာ်းသည်ရနရက်၏ ဒပီ်းခွဲသည် သံို်းနှစ်အတွင််း အတတ်ပညာဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်
မပပတ်တို်းတက်မန
ှု ာရီမျာ်းသာအကျံြု်းဝင်ပါသည်။
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လနောက်ဆက်တွွဲ (ဂ)

အပုံင််း (၁) - အကကံလပ်းပုံဂ္ြုံလ်
လုံပ်ငန််းရျှောဇဝင်တင
ွ ် ပါဝင်ရမည် အလ ကျှောင််းအရျှောမျျှော်း
၁။

ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကိုယရ
် ရ်းရာဇဝင် - သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်နယ်ပယ်၏ အရတွွဲ့အကကံြု

၂။

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း လိုပ်ငန််းအရတွွဲ့အကကံြု - နမူနာလိုပ်ငန််းမျာ်းကို (စာရက်

မတတူ သမဟို
ို
တ် ီဂျစ်တယ်မတတူပ င်ရရ်းသာ်းထာ်းရသာ) အစီရင်ခံစာတစ်ခိုချင််းစီမှ ထိုတ်နိုတ်တင်ပပနိုင်
သည်။ ရနာက်ဆက်တွွဲ (က) အကကံရပ်းပိုဂ္ြုလ် သိုမဟိုတ် တွွဲ က်အကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်အတွက် လိုပ်ငန််း
လိုင်စင်ရလ ာက်ထာ်းပခင််းဆိုင်ရာ စံနှင်သတ်မှတ်ချက်မျာ်း ဇယာ်းပါ အကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်အတွက် အနမ်ဆံို်း
သတ်မှတထ
် ာ်းသည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှုဆန််းစစ်ပခင််း
အစီရင်ခံစာ သမဟို
ို
တ် ၎င််းတနှ
ို င်အဆင်တူ အစီရင်ခံစာမျာ်းတွင် ရအာက်ပါအချက်မျာ်း ပါဝင်ရမည်(က)

အစီရင်ခံစာအမျြု်းအစာ်း

(ခ)

အစီရင်ခံစာ၏ မျက်နှာ ်းံို စာမျက်နှာ

(ဂ)

မာတကာ

(ဃ)

ရလလာဆန််းစစ်မှုတွင် တာဝန်ယူရသည် လိုပ်ငန််းကိုရ ာ်ပပထာ်းသည် သက်ဆိုင်ရာ
စာမျက်နှာ(မျာ်း)သမဟို
ို
တ် ရလလာဆန််းစစ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ဝင်တစ်ဦ်း၏ စစစ်အကွဲပ တ်ချက်။

(င)

ပါဝင်ရဆာင်ရက်ခွဲသည် လိုပ်ငန််းနှင် သက်ဆိုင်ရသာ စာမျက်နှာမျာ်း။

(စ)

ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်

(ဆ)

ရလလာဆန််းစစ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ၏ ရာထူ်း/တာဝန်

(ဇ)

ရလလာဆန််းစစ်ရရ်းလိုပ်ငန််း ကာပမင်ချန်

(ဈ)

အစီရင်ခံစာတင်ပပမှုအရပခအရန

(ည)

အတည်ပပြုရပ်းနိုင်သည် ဇစ်ပမစ်ရနရာ (အ ွဲ့ွွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်ရမည် ပိုဂြု္ လ်/လပ်စာ/
ိုန်း် / က်စ်/ အီ်းရမ်းလ်)

၃။

တင်ပပရမည် စာရက်စာတမ််းမျာ်းစာရင််း - ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်အလိုက် ပါဝင်ရရ်းသာ်းထာ်း သည်

အစီရင်ခံစာနှင်စပ်လျဉ််း၍ တင်ပပရမည်စာရက်စာတမ််းမျာ်းတွင်ရအာက်ပါအချက်မျာ်းပါဝင်ရမည်(က)

စာရက်စာတမ််း အမျြု်းအစာ်း

(ခ)

အစီရင်ခံစာရခါင််းစဉ်

(ဂ)

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း၊

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာမျာ်း

တွင် ပါဝင်ရဆာင်ရက်ခွဲသည်စာမျက်နှာမျာ်း၊ အပင
ို ််းမျာ်း (ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်
ဘာသာစကာ်းပ င်)
(ဃ)

စာရက်စာတမ််း၏ င
ို ်အမည် သမဟို
ို
တ် ဝဘ်ဆို ်လင်ခ် ၂

(င)

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း၊

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာမျာ်း

ကို စစစ်အတည်ပပြုသူ (အမည်/လက်မတ
ှ ်)
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(စ)

အ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်ပ စ်ပါက စီမက
ံ န််းအဆိုပပြုသူ၏ ရထာက်ခံချက်၊ အ ွဲ့ွွဲ ဝင်ပ စ်ပါက
အစီရင်ခံစာပါအခန််းနှင် အခန််းခွွဲတင
ွ ် ပါဝင်ရရ်းသာ်းမှုအရပခအရန နှင်စပ်လျဉ််း၍ ပါဝင်
ရရ်းသာ်းမှု အကျဉ််းချြုပ်ဇယာ်း သမဟို
ို
တ် ရလလာဆန််းစစ်ရရ်း အ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်၏
ရထာက်ခံချက်

၄။

အတတ်ပညျှောဆုံင်ရျှော စဉ်ဆက်မခပတ်တုံ်းတက်မန
ှု ောရ လုံအပ်ချက် (Continuing Professional

Development - CPD Requirements) (လိုပ်ငန််းလိုင်စင် သက်တမ််းတို်းပခင််းနှင် လိုပ်ငန််းလိုင်စင်
အဆင်ပမြှင်ပခင််းရဆာင်ရက်မည်သူမျာ်း ပ ည်သွင််းရန်)
ပါဝင်တက်လရျှောက်ခွဲသည်

(လနို့ရက်)

သင်တန််းအလ ကျှောင််းအရျှော

တက်

တက်လရျှောက်ခွဲလ ကျှောင််း

လရျှောက်

အလထျှောက်အထျှော်းလက်မတ
ှ ်/

ခွဲသည်

သင်တန််းဆင််းလက်မတ
ှ ်

အချန်

(သင်တန််းပို့ုံချသပုံဂ္ြုံလ်/ ကုံမဏ
ပ /

(နောရ)

ဆက်သွယ်ရမည် ပုံဂြုံ္ လ်/ လပ်စျှော/ ဖုံန်း် /
ဖက်စ်/အ်းလမ်းလ်)

၁

၂

၃

၄
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အပင
ုံ ််း (၂) - တွဖ
ွဲ က်အကကံလပ်းပုံဂ္ြုံလ်
လုံပ်ငန််းရျှောဇဝင်တင
ွ ် ပါဝင်ရမည် အလ ကျှောင််းအရျှောမျျှော်း
၁။

ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကိုယရ
် ရ်းရာဇဝင် - သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်နယ်ပယ်၏ အရတွွဲ့အကကံြု

၂။

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း လိုပ်ငန််းအရတွွဲ့အကကံြု - နမူနာလိုပ်ငန််းမျာ်းကို (စာရက်

မတတူ သမဟို
ို
တ် ီဂျစ်တယ်မတတူပ င်ရရ်းသာ်းထာ်းရသာ) အစီရင်ခံစာတစ်ခိုချင််းစီမှ ထိုတ်နိုတ်တင်ပပနိုင်
သည်။ လနောက်ဆက်တွွဲ (က) အကကံရပ်းပိုဂြု္ လ် သိုမဟိုတ် တွွဲ က်အကကံရပ်း ပိုဂြု္ လ်အတွက် လိုပ်ငန််း
လိုင်စင်ရလ ာက်ထာ်းပခင််းဆိုင်ရာ စံနှင်သတ်မှတခ
် ျက်မျာ်း ဇယာ်းပါ တွွဲ က်အကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်အတွက်
အနမ်ဆံို်းသတ်မှတထ
် ာ်းသည်

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု

ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ သမဟို
ို
တ် ၎င််းတနှ
ို င်အဆင်တူအစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနခ
် ွွဲမအ
ှု စီအစဉ်
သမဟို
ို
တ် ၎င််းနှင်အဆင်တူ အစီအစဉ်မျာ်းတွင် ရအာက်ပါအချက်မျာ်းပါဝင်ရမည်(က)

အစီရင်ခံစာအမျြု်းအစာ်း

(ခ)

အစီရင်ခံစာ၏ မျက်နှာ ်းံို စာမျက်နှာ

(ဂ)

မာတကာ

(ဃ)

ရလလာဆန််းစစ်မှုတွင် တာဝန်ယူရသည် လိုပ်ငန််းကိုရ ာ်ပပထာ်းသည် သက်ဆိုင်ရာ
စာမျက်နှာ(မျာ်း)သမဟို
ို
တ် ရလလာဆန််းစစ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ဝင်တစ်ဦ်း၏ စစစ်အကွဲပ တ်ချက်။

(င)

ပါဝင်ရဆာင်ရက်ခွဲသည် လိုပ်ငန််းနှင် သက်ဆိုင်ရသာ စာမျက်နှာမျာ်း။

(စ)

ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်

(ဆ)

ရလလာဆန််းစစ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ၏ ရာထူ်း/တာဝန်

(ဇ)

ရလလာဆန််းစစ်ရရ်းလိုပ်ငန််း ကာပမင်ချန်

(ဈ)

အစီရင်ခံစာတင်ပပမှုအရပခအရန

(ည)

အတည်ပပြုရပ်းနိုင်သည် ဇစ်ပမစ်ရနရာ (အ ွဲ့ွွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်ရမည် ပိုဂြု္ လ်/လပ်စာ/
ိုန်း် / က်စ်/အီ်းရမ်းလ်)

၃။

တင်ပပရမည် စာရက်စာတမ််းမျာ်းစာရင််း - ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်အလိုက် ပါဝင်ရရ်းသာ်းထာ်း သည်

အစီရင်ခံစာ နှင်စပ်လျဉ််း၍ တင်ပပရမည် စာရက်စာတမ််းမျာ်းတွင် ရအာက်ပါအချက်မျာ်းပါဝင်ရ မည်(က)

စာရက်စာတမ််းအမျြု်းအစာ်း

(ခ)

အစီရင်ခံစာရခါင််းစဉ်

(ဂ)

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း၊

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း၊

ပတ်ဝန််းကျင်

စီမခ
ံ န်ခမ
ွွဲ ှုအစီအစဉ် အစီရင်ခံမျာ်းတွင်ပါဝင်ရဆာင်ရက်ခွဲသည် စာမျက်နှာမျာ်း/ အပင
ို ််း
မျာ်း (ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာစကာ်းပ င်)
(ဃ)

စာရက်စာတမ််း၏ င
ို ်အမည် သမဟို
ို
တ် ဝဘ်ဆို ်လင်ခ်

(င)

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း၊

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း၊

ပတ်ဝန််းကျင်

စီမခ
ံ န်ခမ
ွွဲ ှုအစီအစဉ် အစီရင်ခံစာမျာ်းကို စစစ်အတည်ပပြုသူ (အမည်/လက်မတ
ှ ်)
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(စ)

အ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်ပ စ်ပါက စီမက
ံ န််းအဆိုပပြုသူ၏ ရထာက်ခံချက်၊ အ ွဲ့ွွဲ ဝင်ပ စ်ပါက
အစီရင်ခံစာပါအခန််းနှင် အခန််းခွွဲတင
ွ ် ပါဝင်ရရ်းသာ်းမှုအရပခအရနနှင် စပ်လျဉ််း၍ ပါဝင်
ရရ်းသာ်းမှုအကျဉ််းချြုပ်ဇယာ်း သမဟို
ို
တ် ရလလာဆန််းစစ်ရရ်း အ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်၏
ရထာက်ခံချက်

၄။

အတတ်ပညျှောဆုံင်ရျှော စဉ်ဆက်မခပတ်တုံ်းတက်မန
ှု ောရလုံအပ်ချက် (Continuing Professional

Development - CPD Requirements) (လိုပ်ငန််းလိုင်စင် သက်တမ််းတို်းပခင််းနှင် လိုပ်ငန််းလိုင်စင်
အဆင်ပမြှင်ပခင််းရဆာင်ရက်မည်သူမျာ်း ပ ည်သွင််းရန်)
ပါဝင်တက်လရျှောက်ခွဲသည်

(လနို့ရက်)

သင်တန််းအလ ကျှောင််းအရျှော

တက်

တက်လရျှောက်ခွဲလ ကျှောင််း

လရျှောက်

အလထျှောက်အထျှော်းလက်မတ
ှ ်/

ခွဲသည်

သင်တန််းဆင််းလက်မတ
ှ ်

အချန်

(သင်တန််းပို့ုံချသပုံဂ္ြုံလ်/ ကုံမဏ
ပ /

(နောရ)

ဆက်သွယ်ရမည် ပုံဂြုံ္ လ်/ လပ်စျှော/ ဖုံန်း် /
ဖက်စ်/ အ်းလမ်းလ်)

၁

၂

၃

၄
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အပင
ုံ ််း (၃) - အကကံလပ်းအဖွွေ့ွဲ အမျြုံ်းအစျှော်း (က)
လုံပ်ငန််းရျှောဇဝင်တင
ွ ် ပါဝင်ရမည် အလ ကျှောင််းအရျှောမျျှော်း
၁။

အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်တစ်ဦ်းချင််းစီ၏ သက်ဆိုင်သည် ပညာရပ်အရတွွဲ့အကကံြုဆိုင်ရာ ကိုယရ
် ရ်း

ရာဇဝင်
၂။

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း လိုပ်ငန််းအရတွွဲ့အကကံြု - နမူနာလိုပ်ငန််းမျာ်းကို (စာရက်

မတတူ သမဟို
ို
တ် ီဂျစ်တယ်မတတူပ င်ရရ်းသာ်းထာ်းရသာ) အစီရင်ခံစာတစ်ခိုချင််းစီမှ ထိုတ်နိုတ်တင်ပပနိုင်
သည်။ လနောက်ဆက်တွွဲ (ခ) အက

ံပ ေးအဖွဲ့အမ ေးအစ ေး (

) သမ
ုို့ ဟုတ့် အက

ံပ ေးအဖွဲ့အမ ေးအစ ေး (ခ)

အတွက် လိုပ်ငန််းလိုင်စင် သမဟို
ို
တ် အထူ်းလိုပ်ငန််းလိုင်စင်ရလ ာက်ထာ်းပခင််းဆိုင်ရာ စံနှင် သတ်မှတ်
ချက်မျာ်း ဇယာ်းပါ အကကံရပ်းအ ွဲ့ွွဲ အမျြု်းအစာ်း (က) အတွက် အနမ်ဆံို်းသတ်မှတထ
် ာ်းသည် ကနဦ်း
ပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှုဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ

သမဟို
ို
တ်

၎င််းတနှ
ို င်အဆင်တူ အစီရင်ခံစာမျာ်းတွင် ရအာက်ပါအချက်မျာ်း ပါဝင်ရမည်(က)

အစီရင်ခံစာအမျြု်းအစာ်း

(ခ)

အစီရင်ခံစာ၏ မျက်နှာ ်းံို စာမျက်နှာ

(ဂ)

မာတကာ

(ဃ)

ရလလာဆန််းစစ်မှုတွင် တာဝန်ယူရသည်လိုပင
် န််းကို ရ ာ်ပပထာ်းသည် သက်ဆိုင်ရာ
စာမျက်နှာ(မျာ်း) သမဟို
ို
တ် ရလလာဆန််းစစ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ဝင်တစ်ဦ်း၏ စစစ်အကွဲပ တ်ချက်

(င)

ပါဝင်ရဆာင်ရက်ခွဲသည် လိုပ်ငန််းနှင်သက်ဆိုင်ရသာ စာမျက်နှာမျာ်း

(စ)

ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်

(ဆ)

ရလလာဆန််းစစ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ၏ ရာထူ်း/တာဝန်

(ဇ)

ရလလာဆန််းစစ်ရရ်းလိုပ်ငန််း ကာပမင်ချန်

(ဈ)

အစီရင်ခံစာတင်ပပမှုအရပခအရန

(ည)

အတည်ပပြုရပ်းနိုင်သည် ဇစ်ပမစ်ရနရာ (အ ွဲ့ွွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်ရမည် ပိုဂြု္ လ်/ လပ်စာ/
ိုန်း် / က်စ်/ အီ်းရမ်းလ်)

၃။

တင်ပပရမည်စာရက်စာတမ််းမျာ်းစာရင််း - ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်အလိုက်ပါဝင်ရရ်းသာ်းထာ်းသည်

အစီရင်ခံစာ နှင်စပ်လျဉ််း၍ တင်ပပရမည် စာရက်စာတမ််းမျာ်းတွင် ရအာက်ပါအချက်မျာ်း ပါဝင်ရမည်(က)

စာရက်စာတမ််း အမျြု်းအစာ်း

(ခ)

အစီရင်ခံစာရခါင််းစဉ်

(ဂ)

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံမျာ်းတွင်
ပါဝင်ရဆာင်ရက်ခွဲသည် စာမျက်နှာမျာ်း/အပင
ို ််းမျာ်း (ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ် ဘာသာ
စကာ်းပ င်)

(ဃ)

စာရက်စာတမ််း၏ င
ို ်အမည် သမဟို
ို
တ် ဝဘ်ဆို ်လင်ခ် ၂

(င)

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း၊

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာမျာ်း

ကို စစစ်အတည်ပပြုသူ (အမည်/ လက်မတ
ှ ်)
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(စ)

အ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်ပ စ်ပါက စီမက
ံ န််းအဆိုပပြုသူ၏ ရထာက်ခံချက်၊ အ ွဲ့ွွဲ ဝင်ပ စ်ပါက
အစီရင်ခံ စာပါအခန််းနှင် အခန််းခွွဲတင
ွ ် ပါဝင်ရရ်းသာ်းမှုအရပခအရနနှင် စပ်လျဉ််း၍ ပါဝင်
ရရ်းသာ်းမှုအကျဉ််းချြုပ်ဇယာ်း

သမဟို
ို
တ်

ရလလာဆန််းစစ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်၏

ရထာက်ခံချက်
၄။ အတတ်ပညျှောဆုံင်ရျှော စဉ်ဆက်မခပတ်တုံ်းတက်မန
ှု ောရ လုံအပ်ချက် (Continuing Professional
Development - CPD Requirements) (လိုပ်ငန််းလိုင်စင်သက်တမ််းတို်းပခင််းနှင် လိုပ်ငန််းလိုင်စင်
အဆင်ပမြှင်ပခင််းရဆာင်ရက်မည်သူမျာ်း ပ ည်သွင််းရန်)
ပါဝင်တက်လရျှောက်ခွဲသည်

(လနို့ရက်)

သင်တန််းအလ ကျှောင််းအရျှော

တက်လရျှောက်

တက်လရျှောက်ခွဲလ ကျှောင််း

ခွဲသည်အချန်

အလထျှောက်အထျှော်းလက်မတ
ှ ်/

(နောရ)

သင်တန််းဆင််းလက်မတ
ှ ်
(သင်တန််းပို့ုံချသပုံဂ္ြုံလ်/ ကုံမဏ
ပ /
ဆက်သွယ်ရမည် ပုံဂြုံ္ လ်/ လပ်စျှော/ ဖုံန်း် /
ဖက်စ်/ အ်းလမ်းလ်)

၁

၂

၃

၄
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အပင
ုံ ််း (၄) - အကကံလပ်းအဖွွေ့ွဲ အမျြုံ်းအစျှော်း (ခ)
လုံပ်ငန််းရျှောဇဝင်တင
ွ ် ပါဝင်ရမည် အလ ကျှောင််းအရျှောမျျှော်း
၁။

အဓကအကကံရပ်းပိုဂြု္ လ်တစ်ဦ်းချင််းစီ၏ သက်ဆိုင်သည် ပညာရပ်အရတွွဲ့အကကံြုဆိုင်ရာ ကိုယရ
် ရ်း

ရာဇဝင်
၂။

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း လိုပ်ငန််းအရတွွဲ့အကကံြု - နမူနာလိုပ်ငန််းမျာ်းကို (စာရက်

မတတူ သမဟို
ို
တ် ီဂျစ်တယ်မတတူပ င်ရရ်းသာ်းထာ်းရသာ) အစီရင်ခံစာတစ်ခိုချင််းစီမှ ထိုတ်နိုတ်တင်ပပနိုင်
သည်။ လနောက်ဆက်တွွဲ (ခ) အက

ံပ ေးအဖွဲ့အမ ေးအစ ေး (

) သမ
ုို့ ဟုတ့် အက

ံပ ေးအဖွဲ့အမ ေးအစ ေး (ခ)

အတွက် လိုပ်ငန််းလိုင်စင် သမဟို
ို
တ် အထူ်းလိုပ်ငန််းလိုင်စင်ရလ ာက်ထာ်းပခင််းဆိုင်ရာ စံနှင်သတ်မှတ်
ချက်မျာ်း ဇယာ်းပါ အကကံရပ်းအ ွဲ့ွွဲ အမျြု်းအစာ်း (ခ) အတွက် အနမ်ဆံို်းသတ်မှတ်ထာ်းသည် ကနဦ်း
ပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ၊

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း

အစီရင်ခံစာ

သမဟို
ို
တ်

၎င််းတနှ
ို င်အဆင်တူ အစီရင်ခံစာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခန်ခွွဲမအ
ှု စီအစဉ်သိုမဟိုတ် ၎င််းနှင်အဆင်တူ အစီအစဉ်
မျာ်းတွင် ရအာက်ပါအချက်မျာ်းပါဝင်ရမည်(က)

အစီရင်ခံစာအမျြု်းအစာ်း

(ခ)

အစီရင်ခံစာ၏ မျက်နှာ ်းံို စာမျက်နှာ

(ဂ)

မာတကာ

(ဃ)

ရလလာဆန််းစစ်မှုတွင် တာဝန်ယူရသည် လိုပ်ငန််းကိုရ ာ်ပပထာ်းသည် သက်ဆိုင်ရာ
စာမျက်နှာ(မျာ်း) သမဟို
ို
တ် ရလလာဆန််းစစ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ဝင်တစ်ဦ်း၏ စစစ်အကွဲပ တ်ချက်

(င)

ပါဝင်ရဆာင်ရက်ခွဲသည် လိုပ်ငန််းနှင် သက်ဆိုင်ရသာ စာမျက်နှာမျာ်း

(စ)

ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်

(ဆ)

ရလလာဆန််းစစ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ၏ ရာထူ်း/တာဝန်

(ဇ)

ရလလာဆန််းစစ်ရရ်းလိုပ်ငန််း ကာပမင်ချန်

(ဈ)

အစီရင်ခံစာတင်ပပမှုအရပခအရန

(ည)

အတည်ပပြုရပ်းနိုင်သည် ဇစ်ပမစ်ရနရာ (အ ွဲ့ွွဲ အစည််း/ဆက်သွယ်ရမည် ပိုဂြု္ လ်/လပ်စာ/
ိုန်း် / က်စ်/အီ်းရမ်းလ်)

၃။

တင်ပပရမည် စာရက်စာတမ််းမျာ်းစာရင််း - ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်အလိုက် ပါဝင်ရရ်းသာ်းထာ်း သည်

အစီရင်ခံစာ နှင်စပ်လျဉ််း၍ တင်ပပရမည်စာရက်စာတမ််းမျာ်းတွင် ရအာက်ပါအချက်မျာ်းပါဝင်ရ မည်(က)

စာရက်စာတမ််းအမျြု်းအစာ်း

(ခ)

အစီရင်ခံစာရခါင််းစဉ်

(ဂ)

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းနှင် ပတ်ဝန််းကျင်
စီမခ
ံ န်ခမ
ွွဲ ှုအစီအစဉ် အစီရင်ခံမျာ်းတွင်ပါဝင်ရဆာင်ရက်ခွဲသည် စာမျက်နှာမျာ်း၊ အပင
ို ််း
မျာ်း (ပမန်မာ သမဟို
ို
တ် အဂေလပ်ဘာသာစကာ်းပ င်)

(ဃ)

စာရက်စာတမ််း၏ င
ို ်အမည် သမဟို
ို
တ် ဝဘ်ဆို ်လင်ခ်၂
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(င)

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းနှင် ပတ်ဝန််းကျင်
စီမခ
ံ န်ခမ
ွွဲ ှုအစီအစဉ် အစီရင်ခံစာမျာ်းကို စစစ်အတည်ပပြုသူ (အမည်/လက်မတ
ှ ်)

(စ)

အ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်ပ စ်ပါက စီမက
ံ န််းအဆိုပပြုသူ၏ ရထာက်ခံချက်၊ အ ွဲ့ွွဲ ဝင်ပ စ်ပါက
အစီရင်ခံစာပါအခန််းနှင် အခန််းခွွဲတင
ွ ် ပါဝင်ရရ်းသာ်းမှုအရပခအရနနှင်စပ်လျဉ််း၍ ပါဝင်
ရရ်းသာ်းမှုအကျဉ််းချြုပ်ဇယာ်း

သမဟို
ို
တ်

ရလလာဆန််းစစ်ရရ်းအ ွဲ့ွွဲ ရခါင််းရဆာင်၏

ရထာက်ခံချက်
၄။ အတတ်ပညျှောဆုံင်ရျှော စဉ်ဆက်မခပတ် တ်းုံ တက်မန
ှု ောရ လုံအပ်ချက် (Continuing Professional
Development - CPD Requirements) (လိုပ်ငန််းလိုင်စင်သက်တမ််းတို်းပခင််းနှင် လိုပ်ငန််းလိုင်စင်
အဆင်ပမြှင်ပခင််း ရဆာင်ရက်မည်သူမျာ်း ပ ည်သွင််းရန်)
ပါဝင်တက်လရျှောက်ခွဲသည်

(လနို့ရက်)

သင်တန််းအလ ကျှောင််းအရျှော

တက်လရျှောက်

တက်လရျှောက်ခွဲလ ကျှောင််း အလထျှောက်

ခွဲသည်

အထျှော်းလက်မတ
ှ ်/ သင်တန််းဆင််း

အချန် (နောရ)

လက်မတ
ှ ် (သင်တန််းပို့ုံချသပုံဂ္ြုံလ်/
ကုံမဏ
ပ /ဆက်သွယ်ရမည် ပုံဂြုံ္ လ်/
လပ်စျှော/ ဖုံန်း် / ဖက်စ်/ အ်းလမ်းလ်)

၁

၂

၃

၄
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လနောက်ဆက်တွွဲ (ဃ)

ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်အလက
ုံ ် ဆက်စပ်ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း၊ အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုနှင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မှု
ဆန််းစစ်ခခင််းလုံပ်ငန််းအလတွွေ့အကကံြုံမျျှော်း

ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မဆ
ှု န််းစစ်ခခင််းလုံပ်
စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၁။ လလထုံညစ်ညမ််းမှု
လစျှောင် ကပ် ကည်ရှုွေ့
ခခင််း

၃
ဆက်စပ်ဘျှောသျှောရပ်မျျှော်း

၄
(၁) မ်းို ရလဝသနှင် ဇလရဗ ဆိုင်ရာ

• ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာရလလာမှုပညာ၊
ပတ်ဝန််းကျင်သပပ၊ံ ပတ်ဝန််းကျင်စီမံ
ချက်ရရ်းဆွွဲပခင််းနှင် စီမအ
ံ ိုပ်ချြုပ်ပခင််း
ပညာ၊ ရူပရဗ ၊ ဓာတိုရဗ ၊ ကိုန်ထိုတ်
ဓာတိုရဗ ၊ ရလထိုဓာတိုရဗ ၊
မ်းို ရလဝသပညာဘာသာ ရပ်မျာ်းတွင်

(၂)

အတာသတ်မှတပ် ခင််း၊ စံိုစမ််း စစ်ရဆ

စိုရဆာင််းပခင််းနှင် သရိုပခ
် ွွဲဆန််းစစ်ပခင််း

ပခင််း၊ ထခိုက်မန
ှု ှင် ရလျာပါ်း ရစရရ်း

(ဥပမာ-ရလတက
ို ်နှုန််း၊ ရလတိုက်ရာအရပ်၊

နည််းလမ််းမျာ်း ဆန််းစစ်ပခင််း၊

နှုင််းရစိုထိုင််းဆ၊ အပူချန်၊ မို်းရရချန်

ရစာင် ကပ် ကည်ရှုပခင််း စသည်

စသည်ပ င်(

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန််းကျင် ထခိုက်

ပတ်ဝန််းကျင်ရှ ရလထိုအရည်အရသွ်း
ဆိုင်ရာ အချက်အလက် စိုရဆာင််းပခင််းနှင်

မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့

သရိုပခ
် ွွဲဆန််းစစ်ပခင််း (ဥပမာ- ပီအမ်

စက်မ/ှု ဒမြုွဲ့ပပ) ဘာသာရပ်မျာ်းတွင်
ဘွွဲွဲ့/

(၁) ပဏာမစစစ်ပခင််း၊ နယ်ပယ်အတင
ို ််း

သပပံနည််းကျအချက်အလက်

ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/
• အင်ဂျင်နီယာ (ပတ်ဝန််းကျင်/ဓာတို/

၅

(Particulate Matters – PMs), ဆာလ် ာ
ိုင်ရအာက်ဆို ် (Sulfur Dioxide - SO2),

မှုဆန််းစစ်ပခင််း (Environmental
Impact Assessment-EIA) လိုပ်ငန််း
စဉ်နှင် စပ်လျဉ််း၍နာ်းလည်
တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၂) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်

နိုက်ထထြုဂျင်ရအာက်ဆို ် (Nitrogen Oxide

ပခင််း နည််းပညာဆိုင်ရာ နည််း စနစ်

– NOx), ကာဗွနမ
် ရ
ို နာက်ဆို ် (Carbon

မျာ်း (EIA technical methods)၊
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ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မဆ
ှု န််းစစ်ခခင််းလုံပ်
စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃
ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလမ
ို ာ/မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့
• အနီ်းပတ်ဝန််းကျင်ရလထို ညစ်ည မ််း မှု
နှင် သက်ဆို င် သည် အပခာ်း
ဘာသာရပ်မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန်
ီပလမ
ို ာ/မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့
ပညျှောရှင်အဆင်သင်တန််းမျျှော်း
(၁) မ်းို ရလဝသ၊ ပတ်ဝန််းကျင်ရှ ရလထို
ကို ရစာင် ကပ် ကည်ရှုပခင််းဆိုင်ရာ
ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်း

၄

၅

Monoxide – CO), ဟိုက်ဒ ြုကာဗွန်

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််း

(Hydrocarbons), အရငွွဲ့ပျံလွယ်ရသာ

နည််းပညာဆိုင်ရာ လမ််းညွှန်ချက်

ရအာ်ဂွဲနစ်ပ ပ်ရပါင််း (Voltine Organic

မျာ်းနှင် စံချန်စံညွှန််းမျာ်း (EIA

Compounds – VOCs) မျာ်း အပါအဝင်

technical guidelines and

အပခာ်းသက်ဆိုင်ရာအချက်မျာ်း စသည်ပ င်)

standards)၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု

(၃) အမှုနရ
် စာင် ကည်တိုင််းတာပခင််း (ဥပမာပီအမ် (Particulate Matters – PMs),
ဆာလ် ာ ိုင်ရအာက်ဆို ် (Sulfur Dioxide
- SO2), နိုက်ထထြုဂျင်ရအာက်ဆို ်
(Nitrogen Oxide – NOx)နှင် အပခာ်း
အမှုနမ
် ျာ်း
(၄) ရာသီဥတိုရပပာင််းလွဲမှုအရပေါ် ဆန််းစစ်
ရလလာပခင််း
(၅) ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင် ဆက်စပ်ရသာ
အပခာ်းဆန််းစစ်ရလလာပခင််း

ဆန််းစစ်ပခင််းနှင် ဆက်စပ်ရသာ
အရ ကာင််းပခင််းရာမျာ်း နှုင််းယှဉ်
ရလလာမှု(EIA case studies) တို
အပါအဝင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ(Environ
mental Impact Assessment-EIA)
ပပြုစိုရရ်းသာ်းပခင််းနှင် စပ်လျဉ််း၍
နာ်းလည်တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၃) သက်ဆိုင်ရာကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်
နှင် စပ်လျဉ််းသည် မူဝါ ၊ ဥပရ ၊
နည််းဥပရ မျာ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း၊
နိုင်ငံတကာစာချြုပ်မျာ်းနှင်
စပ်လျဉ််း၍ ကျွမ််းကျင်နစပ်
ှံ ပခင််း
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ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မဆ
ှု န််းစစ်ခခင််းလုံပ်
စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၂။ လလထုံညစ်ညမ််းမှု
ကကြုံတင်ကျှောကွယ်
ခခင််းနှင် ထန််းချြုံပ်
ခခင််း

၃

၄

(၁)ပဏာမစစစ်ပခင််း၊ နယ်ပယ် အတင
ို ််း

ဆက်စပ်ဘျှောသျှောရပ်မျျှော်း

အတာသတ်မှတပ် ခင််း၊ စံိုစမ််း စစ်ရဆ

• ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာရလလာမှုပညာ၊
ပတ်ဝန််းကျင်သပပ၊ံ ပတ်ဝန််းကျင်

ယိုစမ်ထွက်လာရသာ (၁) ထိုတ်လွှတ်မှုမျာ်းနှင်

စီမခ
ံ ျက်ရရ်းဆွွဲပခင််းနှင် စီမံခန်ခပွွဲ ခင််း၊

ထိုတ်လိုပ်ရရ်း လိုပ်ငန််းစဉ်ရ ကာင် ထိုတ်

ရူပရဗ ၊ ဓာတိုရဗ ၊ ကိုန်ထိုတ်

လွှတ်မှုမျာ်းအာ်း ဇစ်ပမစ်ရနရာတွင်ပင်

ဓာတိုရဗ ဘာသာရပ်မျာ်းတွင်

ရလ ာချပခင််း

ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလမ
ို ာ/မဟာဘွွဲွဲ့/
ပါရဂူဘွွဲွဲ့
• အင်ဂျင်နီယာ (ပတ်ဝန််းကျင်/ဓာတို/

(၂) ထိုတ်လွှတ်မှုထန််းချြုပ်ရရ်းစနစ် ီဇိုင််း
ရရ်းဆွွဲပခင််း (ဥပမာ- ထိုတ်လွှတ်မှု ပမာဏ
နှင် အသင်ရလျာ်ဆံို်းရသာ ထန််းချြုပ်ရရ်း

စက်မ/ှု ဒမြုွဲ့ပပ) ဘာသာရပ်မျာ်းတွင်

ကရယာမျာ်းကို သတ်မှတ်ရ ာ်ထိုတ်

ဘွွဲွဲ့/ ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလမ
ို ာ/မဟာဘွွဲွဲ့/

ဆန််းစစ်ပခင််း)

ပါရဂူဘွွဲွဲ့
• အနီ်းပတ်ဝန််းကျင်ရလထို ညစ်ည မ််း မှု

(၃) ရလထိုညစ်ညမ််းမှု ထန််းချြုပ်ရရ်းစနစ်မျာ်း
နှင် ယင််းတ၏
ို ထရရာက်မှုမျာ်းကို ီဇိုင််း

နှင် သက်ဆို င် သည် အပခာ်း

ရရ်းဆွွဲ ပခင််း (ဥပမာ- စက်ရံိုမျာ်းနှင်

အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်မျာ်းတွင်

ထန််းချြုပ်ရရ်းစနစ်မျာ်းကို ချတ်ဆက်

ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/မဟာဘွွဲွဲ့/

ရပ်းပခင််း)

ပါရဂူဘွွဲွဲ့

၅

ပခင််း၊ ထခိုက်မန
ှု ှင် ရလျာပါ်း ရစရရ်း
နည််းလမ််းမျာ်း ဆန််းစစ်ပခင််း၊
ရစာင် ကပ် ကည်ရှုပခင််း စသည်
ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန််းကျင် ထခိုက်
မှုဆန််းစစ်ပခင််း (Environmental
Impact Assessment-EIA) လိုပ်ငန််း
စဉ်နှင် စပ်လျဉ််း၍နာ်းလည်
တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၂) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်
ပခင််း နည််းပညာဆိုင်ရာ နည််း စနစ်
မျာ်း (EIA technical methods)၊
ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််း
နည််းပညာဆိုင်ရာ လမ််းညွှန်ချက်
မျာ်းနှင် စံချန်စံညွှန််းမျာ်း (EIA
technical guidelines and
standards)၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
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စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃
ပညျှောရှင်အဆင်သင်တန််းမျျှော်း
ရလထိုညစ်ညမ််းမှု(၁)ထကြုတင်ကာကွယ်
၁ ပခင််းနှင် ထန််းချြုပ်ပခင််းဆိုင်ရာ
ပညာရှင်အဆင် သင်တန််းမျာ်း

၄

၅

(၄) ရလထိုညစ်ညမ််းမှု ထကြုတင်ကာကွယ်ရရ်း/

ဆန််းစစ်ပခင််းနှင် ဆက်စပ်ရသာ

ထန််းချြုပ်ရရ်းစနစ်မျာ်း၏ ကိုန်ကျစရတ်

အရ ကာင််းပခင််းရာမျာ်း နှုင််းယှဉ်

တွက်ချက်ပခင််းနှင် ဝယ်ယူပခင််း

ရလလာမှု(EIA case studies) တို

(၅) ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင် ဆက်စပ်ရသာ
အပခာ်းဆန််းစစ်ရလလာပခင််း

အပါအဝင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ(Environ
mental Impact Assessment-EIA)
ပပြုစိုရရ်းသာ်းပခင််းနှင် စပ်လျဉ််း၍
နာ်းလည်တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၃) သက်ဆိုင်ရာကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်
နှင် စပ်လျဉ််းသည် မူဝါ ၊ ဥပရ ၊
နည််းဥပရ မျာ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း၊
နိုင်ငံတကာစာချြုပ်မျာ်းနှင်
စပ်လျဉ််း၍ ကျွမ််းကျင်နစပ်
ှံ ပခင််း

၃။ မ်းုံ လလဝသနှင်
လလအရည်အလသွ်း
ဆန််းစစ်ခခင််းနှင်
ကကြုံတင်ခန်ို့မှန််းခခင််း

ဆက်စပ်ဘာသာရပ်မျာ်း
● မ်းို ရလဝသပညာ၊ ရူပရဗ ၊ ဓာတိုရဗ ၊

(၁)ပဏာမစစစ်ပခင််း၊ နယ်ပယ် အတင
ို ််း
(၁) ရလအရည်အရသွ်း သမဟို
ို
တ် မ်းို ရလဝသ

သခေျာ၊ စာရင််းအင််း၊ ကမ္ာရလထိုသပပံ

ဆိုင်ရာ ကွန်ပျူတာရမာ် ယ်မျာ်းကို

(Atmospheric Science)၊

အသံို်းချပခင််း ( ဥပမာ - ဇစ်ပမစ်မှ လက်ခံ

အတာသတ်မှတပ် ခင််း၊ စံိုစမ််း စစ်ရဆ
ပခင််း၊ ထခိုက်မန
ှု ှင် ရလျာပါ်း ရစရရ်း
နည််းလမ််းမျာ်း ဆန််းစစ်ပခင််း၊
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စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃

၄

၅

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ ရလလာမှုပညာ

သူသို - point source/ area source/ line

ရစာင် ကပ် ကည်ရှုပခင််း စသည်

(Environmental Studies)၊

source၊ လက်ခံသူမှ ဇစ်ပမစ်သို ရလလာ

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်

ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနခ
် ွွဲပခင််းပညာ

ပခင််း)၊ ရစာင် ကည်တိုင််းတာ ထာ်းသည်

မှုဆန််းစစ်ပခင််း (Environmental

(Environmental Management)

သမဟို
ို
တ် သီအိုရီအရ တွက်ချက်ထာ်းသည်

Impact Assessment-EIA) လိုပ်ငန််း

ဘာသာရပ်မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန်

ရလထိုအတွင််းသို ထိုတ်လွှတ်မှုဆိုင်ရာ

စဉ်နှင် စပ်လျဉ််း၍နာ်းလည်

အချက်အလက်မျာ်း အသံို်းပပြုပခင််း၊

တတ်ကျွမ််းပခင််း၊

ီပလမ
ို ာ/မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူ ဘွွဲွဲ့
● အင်ဂျင်နီယာ (ပတ်ဝန််းကျင်/ဓာတို/
ဒမြုွဲ့ပပ) ဘာသာရပ်မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/
ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလမ
ို ာ/မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့
● မ်းို ရလဝသနှင် ရလအရည်အရသွ်း
ဆန််းစစ် ပခင််းနှင် ထကြုတင်ခန်မှန်း်
ပခင််းနှင် သက်ဆိုင်သည် ဘာသာရပ်
မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/
မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့
ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်း

ကွင််းဆင််းရယူထာ်းသည် သမဟို
ို
တ်
တစ်ဆင်ခံရရှသည် မို်းရလဝသ အချက်
အလက်မျာ်း အသံို်းပပြုပခင််း၊ ဇစ်ပမစ် အလိုက်
ခွွဲပခာ်း ရလလာပခင််း (source
apportionment)
(၂) ရပမပပင်တင
ွ ် ထခိုက်နိုင်မှုအတိုင််းအတာ

(၂) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်
ပခင််း နည််းပညာဆိုင်ရာ နည််းစနစ်
မျာ်း (EIA technical methods)၊
ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််း
နည််းပညာဆိုင်ရာ လမ််းညွှန်ချက်
မျာ်းနှင် စံချန်စံညွှန််းမျာ်း (EIA

မျာ်း ထကြုတင်ခန်မှန်း် ပခင််း (ဥပမာ - ground

technical guidelines and

concentration level, worst case

standards)၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု

gorund concentration level, စသည်)

ဆန််းစစ်ပခင််းနှင် ဆက်စပ်ရသာ
အရ ကာင််းပခင််းရာမျာ်း နှုင််းယှဉ်
ရလလာမှု(EIA case studies) တို
အပါအဝင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
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ှု န််းစစ်ခခင််းလုံပ်
စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃
(၁)မ်းို ရလဝသနှင် ပတ်ဝန််းကျင် ရလထို

၄

၅

(၃) အပခာ်းရည်ရယ်ချက်ပ င် ရလအရည်

ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ(Environ

ရစာင် ကပ် ကည်ရှုပခင််း ဆိုင်ရာ

အရသွ်းဆန််းစစ်ပခင််း ကွန်ပျူတာ

mental Impact Assessment-EIA)

ပညာရှင်အဆင် သင်တန််း မျာ်း

ရမာ် ယ်တစ်ခိုခိုကို အသံို်းပပြုပခင််း

ပပြုစိုရရ်းသာ်းပခင််းနှင် စပ်လျဉ််း၍

(၂)ရလအရည်အရသွ်းကို ကွန်ပပူတာ
မို ယ်ပ င် ဆန််းစစ်ပခင််းနှင် ထခိုက်

(၄) ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင် ဆက်စပ်ရသာ
အပခာ်းဆန််းစစ်ရလလာပခင််း

နာ်းလည်တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၃) သက်ဆိုင်ရာကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

နိုင်မှု ထကြုတင်ခန်မှန်း် ပခင််းဆိုင်ရာ

နှင် စပ်လျဉ််းသည် မူဝါ ၊ ဥပရ ၊

ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်း

နည််းဥပရ မျာ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း၊
နိုင်ငံတကာစာချြုပ်မျာ်းနှင်
စပ်လျဉ််း၍ ကျွမ််းကျင်နစပ်
ှံ ပခင််း

၄။ ရရညစ်ညမ််းမှု
ထကြုတင် ကာကွယ်
ပခင််း၊ ထန််းချြုပ်ပခင််းနှင်
ထခိုက်မှု ထကြုတင်
ခန်မှန််းပခင််း

ဆက်စပ်ဘာသာရပ်မျာ်း
● သဘာဝသယံဇာတစီမံခနခ
် ွွဲပခင််း
ပညာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်သပပံ၊
ပတ်ဝန််းကျင်စီမံချက်ရရ်းဆွွဲပခင််းနှင်
စီမခ
ံ န်ခပွွဲ ခင််း၊ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ
ရလလာမှုပညာ၊ အဆပ်ရလလာမှု
ပညာ(Toxicology)၊ ပပည်သူူ့
ကျန််းမာရရ်းပညာ(Public Health)၊

(၁)ပဏာမစစစ်ပခင််း၊ နယ်ပယ် အတင
ို ််း
(၁) ရရအရည်အရသွ်းရစာင် ကည်တိုင််းတာ
ပခင််း
(၂) ရရပမာဏပပ ရစာင် ကည်တင
ို ််းတာပခင််း
(ဥပမာ - ရရစစ်ရဆ်းပခင််း၊ ရရမ ရပခ၊ ရရ
အဝင်အထွက် (water budget) စသည်)
(၃) ရရထန််းသမ််းရရ်းစီမခ
ံ ျက်ရရ်းဆွွဲပခင််း

အတာသတ်မှတပ် ခင််း၊ စံိုစမ််း စစ်ရဆ
ပခင််း၊ ထခိုက်မန
ှု ှင် ရလျာပါ်း ရစရရ်း
နည််းလမ််းမျာ်း ဆန််းစစ်ပခင််း၊
ရစာင် ကပ် ကည်ရှုပခင််း စသည်
ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန််းကျင် ထခိုက်
မှုဆန််းစစ်ပခင််း (Environmental
Impact Assessment-EIA) လိုပ်ငန််း
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ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း
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နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃
ရူပရဗ ၊ ဓာတိုရဗ ၊ ရိုကခရဗ ၊

၄
(၄) ရရအကျြု်းရှစွာအသံို်းပပြုရရ်းအစီအစဉ်

သတတရဗ ၊ ဇီဝဓာတိုရဗ ၊ ဇီဝနည််း

မျာ်းရရ်းဆွွဲပခင််း (လည်ပတ်သံို်းစွွဲပခင််း၊

ပညာ ဘာသာရပ်မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/

ပပန်သံို်းပခင််းစသည်)

ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလမ
ို ာ/မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့
● အင်ဂျင်နီယာ (ပတ်ဝန််းကျင်/ဓာတို/

(၅) တူညီချက်မျာ်းကို အိုပစ
် ို ွဲွဲ့ွ မှတ်တမ််း

၅
စဉ်နှင် စပ်လျဉ််း၍နာ်းလည်
တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၂) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်
ပခင််း နည််းပညာဆိုင်ရာ နည််း စနစ်

တင်ရန်နှင် ကနဦ်းသန်စင်မှု ပပြုလိုပ်ရန်

မျာ်း (EIA technical methods)၊

စက်မ/ှု ဒမြုွဲ့ပပ) ဘာသာရပ်မျာ်းတွင်

ရည်ရယ်လျက် ရရဆို်းရပမာင််းမျာ်းကို

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််း

ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/မဟာဘွွဲွဲ့/

သတ်မှတရ
် ာ်ထိုတ်ပခင််းနှင် ဝရသသ

နည််းပညာဆိုင်ရာ လမ််းညွှန်ချက်

ပါရဂူဘွွဲွဲ့

လကခဏာမျာ်း ခွွဲပခာ်းရလလာပခင််း

မျာ်းနှင် စံချန်စံညွှန််းမျာ်း (EIA

● ရရညစ်ညမ််းမှု ထကြုတင်ကာကွယ်

(၆) ရူပ/ဓာတို/ဇီဝနှင် အပခာ်းသက်ဆိုင်ရာ

ပခင််း၊ ထန််းချြုပ်ပခင််းနှင် ထခိုက်မှု ထကြု

ရရသန်စင်ရရ်းစနစ် အမျြု်းအစာ်းမျာ်းကို

တင်ခန်မှန်း် ပခင််းနှင် သက်ဆိုင်သည်

ရ ာ်ထိုတ်ပခင််း

အပခာ်းဘာသာရပ်မျာ်းတွင်
ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူ
ဘွွဲွဲ့
ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်း

(၇) ရရဆို်းစွန်ထိုတ်မှုမျာ်းရ ကာင် လက်ခံ
ရရပပင်အရပေါ် ထခိုက်မမ
ှု ျာ်းကို ထကြုတင်
ခန်မှန််းရန်အတွက် ရရအရည်အရသွ်း
ဆိုင်ရာ ကွန်ပျူတာရမာ် ယ်မျာ်းပ င်
ဆန််းစစ်ပခင််း

technical guidelines and
standards)၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းနှင် ဆက်စပ်ရသာ
အရ ကာင််းပခင််းရာမျာ်း နှုင််းယှဉ်
ရလလာမှု(EIA case studies) တို
အပါအဝင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ(Environ
mental Impact Assessment-EIA)
ပပြုစိုရရ်းသာ်းပခင််းနှင် စပ်လျဉ််း၍
နာ်းလည်တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
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နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)
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၁

၂

၃
(၁)ရရထိုညစ်ညမ််းမှုနင
ှ ် ထန််းချြုပ်ရရ်း
နည််းစနစ်မျာ်းဆိုင်ရာ ပညာရှင်

၄
(၈) ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင် ဆက်စပ်ရသာ
အပခာ်းဆန််းစစ်ရလလာပခင််း

အဆင်သင်တန််းမျာ်း

၅
(၃) သက်ဆိုင်ရာကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်
နှင် စပ်လျဉ််းသည် မူဝါ ၊ ဥပရ ၊
နည််းဥပရ မျာ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း၊
နိုင်ငံတကာစာချြုပ်မျာ်းနှင်
စပ်လျဉ််း၍ ကျွမ််းကျင်နစပ်
ှံ ပခင််း

၅။ ဇလလေဒ၊ လခမလပေါ်
လရနှင် လခမလအျှောက်
လရထန််းသမ််းခခင််း

(၁)ပဏာမစစစ်ပခင််း၊ နယ်ပယ် အတင
ို ််း

ဆက်စပ်ဘာသာရပ်မျာ်း
● ပတ်ဝန််းကျင်သပပ၊ံ ပတ်ဝန််းကျင်စီမံ

(၁) ရရအရပခအရနဆိုင်ရာ အချက်အလက်မျာ်း

ချက်ရရ်းဆွွဲပခင််းနှင် စီမခ
ံ န်ခွွဲပခင််း

စိုရဆာင််းပခင််း (ဥပမာ - ရရ်းချယ်ထာ်း

ပညာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ

သည် တွင််းမျာ်းတွင် Pump test မျာ်း

ရလလာမှုပညာ၊ ဘူမရဗ ၊ အသံို်းချ

ပပြုလိုပ်ပခင််း၊ Flow meter သံို်း၍

ဘူမရဗ ၊ ဇလရဗ ၊ ရပမရပေါ်

ရရစီ်းဆင််းမှုနန
ှု ််း တိုင််းတာပခင််း စသည်)

ရရဆိုင်ရာ ဇလရဗ (Surface
Hydrology)၊ ရပမရအာက်ရရဆိုင်ရာ
ဇလရဗ (Hydrogeology)၊ ဘူမရူပ၊
ရရအရင််းအပမစ် စီမခ
ံ န်ခပွွဲ ခင််းပညာ
(Water resources Management)

(၂) ရပမရပေါ်ရရအရပခအရနဆိုင်ရာ အချက်
အလက်မျာ်းကို သရိုပခ
် ွွဲ ဆန််းစစ်ပခင််း
(ရရစီ်းဆင််းမှု အရပပာင််းအလွဲမျာ်း၊
ရရစီ်းဆင််းမှု ခန်မှန််းပခင််း၊ တင
ို ််းတာရရ်း
ပစစည််းမျာ်း တပ်ဆင်ပခင််းနှင် အချက်

အတာသတ်မှတပ် ခင််း၊ စံိုစမ််း စစ်ရဆ
ပခင််း၊ ထခိုက်မန
ှု ှင် ရလျာပါ်း ရစရရ်း
နည််းလမ််းမျာ်း ဆန််းစစ်ပခင််း၊
ရစာင် ကပ် ကည်ရှုပခင််း စသည်
ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန််းကျင် ထခိုက်
မှုဆန််းစစ်ပခင််း (Environmental
Impact Assessment-EIA) လိုပ်ငန််း
စဉ်နှင် စပ်လျဉ််း၍နာ်းလည်
တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၂) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်
ပခင််း နည််းပညာဆိုင်ရာ နည််းစနစ်
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၁

၂

၃
ဘာသာရပ်မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲလွန်
ီပလမ
ို ာ/မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့
● ဇလရဗ ၊ ရပမရပေါ်ရရနှင်

၄
အလက်မျာ်းကို အဓပပာယ် ွင်ဆိုပခင််း

မျာ်း (EIA technical methods)၊

အပါအဝင်)

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််း

(၃) ရပမရအာက်ရရအရပခအရနဆိုင်ရာ အချက်

ရပမရအာက်ရရ ထန််းသမ််းပခင််းနှင်

အလက်မျာ်းကို သရိုပခ
် ွွဲ ဆန််းစစ်ပခင််း

သက်ဆိုင်သည် အပခာ်းဘာသာရပ်

(ရပမရအာက်ရရ ကန်ကွန်ရက်မျာ်း၏

မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/

ီဇိုင််းနှင် အနက် တင
ို ််းတာပခင််း၊

မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့ ပညာရှင် အဆင်

ရပမရအာက်ရရစီ်းဆင််းမှုနှုန််း နှင်လာ်းရာ

သင်တန််းမျာ်း

တွက်ချက်ပခင််း၊ ရပမရအာက်ရရကို

(၁) ွဲ့ွံ ဒ ြု်းရရ်းလိုပ်ငန််းအမျြု်းမျြု်းရ ကာင်
ဇလရဗ နှင် ရပမရအာက်ရရ ထခိုက်
နိုင်မအ
ှု ရပေါ် ရလလာပခင််းနှင် သရိုပခ
် ွွဲ
ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ ပညာရှင်အဆင်
သင်တန််းမျာ်း

၅

ကွန်တိုမျာ်းပ င် ရ ာ်ပပပခင််း၊
ရပမရအာက်ရရလွှာ၏ ဝရသသလကခဏာ
မျာ်း (ဥပမာ - စမ်ဝင်နိုင်မှု၊ စီ်းကူ်းနိုင်မ၊ှု
သိုရလှာင်မှု ကန််းရသစသည်)၊
ရပမရအာက်ရရ အလာ်းအလာနှင်
ပပန်ပ ည်နိုင်မပှု စ်စဉ်ကို ခန်မှန်း် ပခင််း၊
ရပမရအာက်ရရ ထိုတ်ယူမှုရ ကာင်

နည််းပညာဆိုင်ရာ လမ််းညွှန်ချက်
မျာ်းနှင် စံချန်စံညွှန််းမျာ်း (EIA
technical guidelines and
standards)၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းနှင် ဆက်စပ်ရသာ
အရ ကာင််းပခင််းရာမျာ်း နှုင််းယှဉ်
ရလလာမှု(EIA case studies) တို
အပါအဝင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ(Environ
mental Impact Assessment-EIA)
ပပြုစိုရရ်းသာ်းပခင််းနှင် စပ်လျဉ််း၍
နာ်းလည်တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၃) သက်ဆိုင်ရာကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပ စ်ရပေါ်ရသာ ထခိုက်မှုမျာ်းကို ဆံို်းပ တ်ပခင််း

နှင် စပ်လျဉ််းသည် မူဝါ ၊ ဥပရ ၊

စသည်တို အပါအဝင်)

နည််းဥပရ မျာ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း၊
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စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃

၄
(၄) ရရအဝင်အထွက်ပမာဏ (water budget)
ပပြုစိုပခင််း

၅
နိုင်ငံတကာစာချြုပ်မျာ်းနှင်
စပ်လျဉ််း၍ ကျွမ််းကျင်နစပ်
ှံ ပခင််း

(၅) ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင် ဆက်စပ်ရသာ
အပခာ်းဆန််းစစ်ရလလာပခင််း
၆။ ဘမဆုံင်ရျှော ဆန််းစစ်
လလလျှောခခင််း

ဆက်စပ်ဘာသာရပ်မျာ်း
● ဘူမရဗ ၊ အသံို်းချဘူမရဗ ၊ ဘူမ

(၁)ပဏာမစစစ်ပခင််း၊ နယ်ပယ် အတင
ို ််း
(၁) ဘူမရဗ နှင် ဘူမသွင်ပပင်၊ ဘူမအလွှာ၊

နည််းပညာ အင်ဂျင်နီယာပညာ

ရကျာက်အလွှာတက
ို ို သရိုပ်ခဆ
ွွဲ န််းစစ်ပခင််း

(Geotechnical Engineering)၊

နှင် ရှင််းလင််းရ ာ်ပပပခင််း၊ သတတြုတွင််းရဗ

တင
ို ််းတာစာရင််း ရကာက်ယူပခင််း

အင်ဂျင်နီယာ ပညာရပ်မျာ်းနှင်

ပညာ (Surveying)၊ အရဝ်းမှ စူ်းစမ််း

ကျွမ််းကျင်မှုပိုင််းဆိုင်ရာမျာ်း ဆိုက်စမစ်

ပခင််းနှင် GIS၊ ဘူမရူပ ဘာသာရပ်

(တိုန်ခါမှု) သရိုပခ
် ွွဲဆန််းစစ်ပခင််း၊ ရပမ

မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲလွန် ီပလိုမာ/

အသံို်းချနိုင်မှု စွမ်း် ရည်ဆန််းစစ်ပခင််း၊

မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့

ဘူမရပမပံမ
ို ျာ်း ရရ်းဆွွဲပခင််း

● အင်ဂျင်နီယာ (သတတြု) ဘာသာရပ်
တွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/
မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့

(၂) ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင် ဆက်စပ်ရသာ
အပခာ်းဆန််းစစ်ရလလာပခင််း

အတာသတ်မှတပ် ခင််း၊ စံိုစမ််းစစ်ရဆ်း
ပခင််း၊ ထခိုက်မန
ှု ှင် ရလျာပါ်း ရစရရ်း
နည််းလမ််းမျာ်း ဆန််းစစ်ပခင််း၊
ရစာင် ကပ် ကည်ရှုပခင််း စသည်
ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန််းကျင် ထခိုက်
မှုဆန််းစစ်ပခင််း (Environmental
Impact Assessment-EIA) လိုပ်ငန််း
စဉ်နှင် စပ်လျဉ််း၍နာ်းလည်
တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၂) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်
ပခင််း နည််းပညာဆိုင်ရာ နည််း စနစ်
မျာ်း (EIA technical methods)၊
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စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃
● ဘူမဆိုင်ရာဆန််းစစ်ရလလာပခင််းနှင်

၄

၅
ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််း

သက်ဆိုင်သည် အပခာ်းဘာသာရပ်

နည််းပညာဆိုင်ရာ လမ််းညွှန်ချက်

မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/

မျာ်းနှင် စံချန်စံညွှန််းမျာ်း (EIA

မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့

technical guidelines and

ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်း
(၁) ွဲ့ွံ ဒ ြု်းရရ်းလိုပ်ငန််းအမျြု်းမျြု်းရ ကာင်
ရအာက်ခံရပမလွှာအရပေါ် ထခိုက်မှု
မျာ်းနှင် စပ်လျဉ််းသည် ပညာရှင်
အဆင် သင်တန််းမျာ်း

standards)၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းနှင် ဆက်စပ်ရသာ
အရ ကာင််းပခင််းရာမျာ်း နှုင််းယှဉ်
ရလလာမှု(EIA case studies) တို
အပါအဝင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ(Environ
mental Impact Assessment-EIA)
ပပြုစိုရရ်းသာ်းပခင််းနှင် စပ်လျဉ််း၍
နာ်းလည်တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၃) သက်ဆိုင်ရာကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်
နှင် စပ်လျဉ််းသည် မူဝါ ၊ ဥပရ ၊
နည််းဥပရ မျာ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း၊
နိုင်ငံတကာစာချြုပ်မျာ်းနှင်
စပ်လျဉ််း၍ ကျွမ််းကျင်နစပ်
ှံ ပခင််း
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စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၇။ လခမဆလျှော
ထန််းသမ််းခခင််း

၃

၄

(၁)ပဏာမစစစ်ပခင််း၊ နယ်ပယ် အတင
ို ််း

ဆက်စပ်ဘာသာရပ်မျာ်း
● စိုက်ပျြု်းရရ်းသပပံ၊ ပတ်ဝန််းကျင်သပပံ

(၁) ရပမဆီလွှာ ဝရသသလကခဏာမျာ်း

တင
ို ််းတာစာရင််းရကာက်ယူပခင််း၊

သရိုပခ
် ွွဲပခင််း၊ ရပမအသံို်းချနိုင်မစ
ှု ွမ်း် ရည်

အရဝ်းမှ စူ်းစမ််းပခင််းနှင်GIS ဘာသာ

ဆန််းစစ်ပခင််း၊ ရပမဆီလွှာအဆပ်သင်မှု

ရပ်မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲလွန် ီပလိုမာ/

ရလလာပခင််း (ရပမနမူနာရယူပခင််း

မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့

နည််းပညာမျာ်း၊ ရပမဆီလွှာ၏

● ရပမဆီလွှာထန််းသမ််းပခင််းနှင်
သက်ဆိုင်သည် အပခာ်းဘာသာရပ်
မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/မဟာ
ဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့
ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်း
(၁)ရပမဆီလွှာညစ်ညမ််းပခင််းနှင်
ပပန်လည်ကိုစာ်းရရ်းဆိုင်ရာ နည််းစနစ်
မျာ်းအရပေါ် ဆန််းစစ်ပခင််းနှင်
ဆက်စပ်ရသာ ပညာရှင်အဆင်
သင်တန််းမျာ်း

၅

ထိုတ်လိုပ်နင
ို ်စွမ််း၊ ရပမဆီလွှာထခိုက်မှု
(ဥပမာ- စမ်ထွက်ပခင််းပ စ်စဉ်နှင် ရလထို
အတွင််းမှ ညစ်ညမ််းပစစည််းမျာ်း
ကျရရာက်မစ
ှု သည်တရ
ို ကာင်
ရပမဆီလွှာထခိုက်မ)ှု အရပေါ်ဆန််းစစ်ပခင််း)
နှင် ရပမဆီလွှာပပရပမပံိုမျာ်း ရရ်းဆွွဲပခင််း
(၂) ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင် ဆက်စပ်ရသာ
အပခာ်းဆန််းစစ်ရလလာပခင််း
(၃) ရပမဆီလွှာနှင် ရပမသာ်းတက
ို ်စာ်းမှု
ထန််းသမ််းရရ်းအစီအစဉ်မျာ်း ချမှတ်
အရကာင်အထည်ရ ာ်ပခင််း

အတာသတ်မှတပ် ခင််း၊ စံိုစမ််း စစ်ရဆ
ပခင််း၊ ထခိုက်မန
ှု ှင် ရလျာပါ်း ရစရရ်း
နည််းလမ််းမျာ်း ဆန််းစစ်ပခင််း၊
ရစာင် ကပ် ကည်ရှုပခင််း စသည်
ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန််းကျင် ထခိုက်
မှုဆန််းစစ်ပခင််း (Environmental
Impact Assessment-EIA) လိုပ်ငန််း
စဉ်နှင် စပ်လျဉ််း၍နာ်းလည်
တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၂) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်
ပခင််း နည််းပညာဆိုင်ရာ နည််း စနစ်
မျာ်း (EIA technical methods)၊
ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််း
နည််းပညာဆိုင်ရာ လမ််းညွှန်ချက်
မျာ်းနှင် စံချန်စံညွှန််းမျာ်း (EIA
technical guidelines and
standards)၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
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စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃

၄

၅

(၂) ွဲ့ွံ ဒ ြု်းရရ်းလိုပ်ငန််းအမျြု်းမျြု်းရ ကာင်

ဆန််းစစ်ပခင််းနှင် ဆက်စပ်ရသာ

ရပမဆီလွှာအရပေါ် ထခိုက်မမ
ှု ျာ်း

အရ ကာင််းပခင််းရာမျာ်း နှုင််းယှဉ်

ဆိုင်ရာ ပညာရှင်အဆင်

ရလလာမှု(EIA case studies) တို

သင်တန််းမျာ်း

အပါအဝင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ(Environ
mental Impact Assessment-EIA)
ပပြုစိုရရ်းသာ်းပခင််းနှင် စပ်လျဉ််း၍
နာ်းလည်တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၃) သက်ဆိုင်ရာကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်
နှင် စပ်လျဉ််းသည် မူဝါ ၊ ဥပရ ၊
နည််းဥပရ မျာ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း၊
နိုင်ငံတကာစာချြုပ်မျာ်းနှင်
စပ်လျဉ််း၍ ကျွမ််းကျင်နစပ်
ှံ ပခင််း

၈။ လခမအသံုံ်းချမှု

ဆက်စပ်ဘာသာရပ်မျာ်း
● ဒမြုွဲ့ပပစီမံချက်နှင် အရပခခံ အရဆာက်

(၁)ပဏာမစစစ်ပခင််း၊ နယ်ပယ် အတင
ို ််း
(၁) ရပမအသံို်းချပံိုစံနှင်စပ်လျဉ််းသည် အချက်

အဦ ီဇိုင််းရရ်းဆွွဲပခင််း ပညာ (Urban

အလက်မျာ်း ထိုတ်ရပ်းပခင််းနှင် သရိုပခ
် ွွဲ

Planning and Infrastructure

ဆန််းစစ်ပခင််း

အတာသတ်မှတပ် ခင််း၊ စံိုစမ််း စစ်ရဆ
ပခင််း၊ ထခိုက်မန
ှု ှင် ရလျာပါ်း ရစရရ်း
နည််းလမ််းမျာ်း ဆန််းစစ်ပခင််း၊
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စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃

၄

၅

Design)၊ ပတ်ဝန််းကျင်စီမံချက် ရရ်းဆွွဲ (၂) ဒမြုွဲ့ပပ၊ ဒမြုွဲ့ပပတစ်စတ်တစ်ပိုင််း၊

ရစာင် ကပ် ကည်ရှုပခင််း စသည်

ပခင််းနှင် ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခန်ခွွဲပခင််း

ရကျ်းလက်နှင် ရရာရထွ်းဧရယာမျာ်း၏

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန််းကျင် ထခိုက်

ပညာ (Environmental Planning

ရပမအသံို်းချ ရပမပံရ
ို ရ်းဆွွဲပခင််း

မှုဆန််းစစ်ပခင််း (Environmental

and Management)၊ ပထဝီဝင်
ဘာသာရပ်မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန်
ီပလမ
ို ာ/မဟာ ဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့
● အင်ဂျင်နီယာ (ဗသိုကာ/ဒမြုွဲ့ပပ/
ပတ်ဝန််းကျင်) ဘာသာရပ်မျာ်းတွင်
ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/မဟာဘွွဲွဲ့/
ပါရဂူဘွွဲွဲ့
● တင
ို ််းတာစာရင််းရကာက်ပခင််း၊ အရဝ်း
မှ စူ်းစမ််းရလလာပခင််းနှင် GIS၊ ရပမ
အသံို်းချစီမံခန်ခွွဲပခင််း၊ ရပမအသံို်းချမှု
နှင် သက်ဆိုင်သည် အပခာ်း ဘာသာ
ရပ်မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/
မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့
ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်း

(၃) GIS နည််းပညာအရပခခံရပမ အသံို်းချမှု
ွဲ့ွံ ဒ ြု်းရရ်းရဆာင်ရက်ပခင််း
(၄) ရပမအသံို်းချနှင်စပ်လျဉ််းသည် သတင််း/
အချက်အလက်မျာ်းကို ပတ်ဝန််းကျင်
ထခိုက်မှု ရလလာရာတွင် ရပါင််းစပ်
အသံို်းချပခင််း
(၅) ဒမြုွဲ့ပပစီမံကန််းရရ်းဆွွဲပခင််း (urban/town
planing)
(၆) ဒမြုွဲ့ပပတစ်စတ်တစ်ပိုင််း- ဒမြုွဲ့ပပချွဲွဲ့ထွင် ပခင််း
(urban expansion)
(၇) ဒမြုွဲ့ပပပပန်လည် ွဲ့ွံ ဒ ြု်းရရ်း ရ ာ်ရဆာင်ပခင််း
(urban development)

Impact Assessment-EIA) လိုပ်ငန််း
စဉ်နှင် စပ်လျဉ််း၍နာ်းလည်
တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၂) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်
ပခင််း နည််းပညာဆိုင်ရာ နည််း စနစ်
မျာ်း (EIA technical methods)၊
ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််း
နည််းပညာဆိုင်ရာ လမ််းညွှန်ချက်
မျာ်းနှင် စံချန်စံညွှန််းမျာ်း (EIA
technical guidelines and
standards)၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းနှင် ဆက်စပ်ရသာ
အရ ကာင််းပခင််းရာမျာ်း နှုင််းယှဉ်
ရလလာမှု(EIA case studies) တို
အပါအဝင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
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စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
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ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃
(၁)ရပမပံိုရရ်းဆွွဲပခင််းနှင် ဧရယာ အရပခခံ
စီမခ
ံ ျက်ရရ်းဆွွဲပခင််းနှင် အရထာက်
အကူပပြု (ဥပမာ- GISနှင် အပခာ်း
ကွန်ပျူတာ application မျာ်း၊ အရဝ်း
မှ စူ်းစမ််းရလလာပခင််း စသည်)
ပညာရှင်အဆင် သင်တန််းမျာ်း

၄
(၈) ရပမအသံို်းချမှု ပပန်လည်ပပြုပပင်ပခင််း (land
readjustment)
(၉) ရကျ်းလက်ရပမရာ ရရာရထွ်းပခင််း- ဒမြုွဲ့ပပ
ရကျ်းလက်ချတ်ဆက်ပခင််း(urban-rural
linkages)
(၁၀)ရပမအသံို်းချမှုရပပာင််းလွဲရာမှ ဒမြုွဲ့ပပ
အပူချန် ရပပာင််းလွဲလာမှု ဆန််းစစ်
ရလလာပခင််း
(၁၁)ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင် ဆက်စပ်ရသာ

၅
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ(Environ
mental Impact Assessment-EIA)
ပပြုစိုရရ်းသာ်းပခင််းနှင် စပ်လျဉ််း၍
နာ်းလည်တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၃) သက်ဆိုင်ရာကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်
နှင် စပ်လျဉ််းသည် မူဝါ ၊ ဥပရ ၊
နည််းဥပရ မျာ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း၊
နိုင်ငံတကာစာချြုပ်မျာ်းနှင်
စပ်လျဉ််း၍ ကျွမ််းကျင်နစပ်
ှံ ပခင််း

အပခာ်းဆန််းစစ်ရလလာပခင််း
၉။ လဂဟစနစ်နှင်
ဇဝမျြုံ်းစံုံမျြုံ်းကွွဲ

(၁)ပဏာမစစစ်ပခင််း၊ နယ်ပယ် အတင
ို ််း

ဆက်စပ်ဘာသာရပ်မျာ်း
● သတတရဗ ၊ ရိုကခရဗ ၊ အဏဏဝါသပပံ၊
ငါ်းလိုပင
် န််း၊ သစ်ရတာသပပံ၊
ပတ်ဝန််းကျင်သပပ၊ံ ပတ်ဝန််းကျင်
ဆိုင်ရာ ရလလာမှုပညာ ဘာသာရပ်
မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/

(၁) စီမက
ံ န််းဧရယာတွင် သယံဇာတစာရင််း
ရကာက်ပခင််းအတွက် (အပင်နှင် သတတဝါ)
မျြု်းခွွဲပခာ်းပခင််းဆိုင်ရာ အရပခခံအသပညာ
(၂) ရဂဟစနစ်/ရတာရိုင််းတရစဆာန်စစ်တမ််း
မျာ်း ရကာက်ယူပခင််း

အတာသတ်မှတပ် ခင််း၊ စံိုစမ််း စစ်ရဆ
ပခင််း၊ ထခိုက်မန
ှု ှင် ရလျာပါ်း ရစရရ်း
နည််းလမ််းမျာ်း ဆန််းစစ်ပခင််း၊
ရစာင် ကပ် ကည်ရှုပခင််း စသည်
ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန််းကျင် ထခိုက်
မှုဆန််းစစ်ပခင််း (Environmental
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ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃
မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့
● ရဂဟစနစ်နှင် ဇီဝမျြု်းစံိုမျြု်းကွွဲနှင်
သက်ဆိုင်သည် ဘာသာရပ်မျာ်းတွင်
ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/မဟာဘွွဲွဲ့/
ပါရဂူဘွွဲွဲ့
ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်း
(၁)စက်မ၊ှု အရပခခံအရဆာက်အဦနှင်
အပခာ်း ွဲ့ွံ ဒ ြု်းရရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်း၏
ဇီဝမျြု်းစံိုမျြု်းကွွဲနှင် ရဂဟစနစ်အရပေါ်

၄
(၃) မျြု်းသိုဉ််းမည် အနတရာယ်ရရနသည်
ှ
အပင်နှင်

Impact Assessment-EIA) လိုပ်ငန််း

တရစဆာန်မျာ်းအတွက် အရပခအရနပပ

စဉ်နှင် စပ်လျဉ််း၍နာ်းလည်

အစီရင်ခံစာမျာ်း ရရ်းသာ်းပပြုစိုပခင််း

တတ်ကျွမ််းပခင််း၊

(၄) မျြု်းစတ်မျာ်းနှင်ရနရင််းရ သမျာ်းထန််း

(၂) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်

သမ််းရရ်းအတွက် လမ််းညွှန်ရပ်းပခင််း၊

ပခင််း နည််းပညာဆိုင်ရာ နည််း စနစ်

ကူညီရပ်းပခင််း

မျာ်း (EIA technical methods)၊

(၅) ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင် ဆက်စပ်ရသာ
အပခာ်းဆန််းစစ်ရလလာပခင််း
(၆) ကျူ်းရကျာ်ဝင်ရရာက်သည် မျြု်းစတ်မျာ်း

ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််းနှင် ရဂဟစနစ်

(Invasive Species) ဝင်ရရာက်လာနိုင်

ဆိုင်ရာ ရစာင် ကပ် ကည်ရှုပခင််းနှင်

သည် နည််းလမ််းမျာ်း၊ လမ််းရ ကာင််းမျာ်းကို

ဆက်စပ်ရသာ ပညာရှင်အဆင်

ဆန််းစစ်ရ ာ်ထိုတ်ပခင််း၊ အရရ်းရပေါ်

သင်တန််းမျာ်း

တံပပန်
ို တာ်းဆီ်းရန် ရဆာင်ရက်ပခင််း

(၂)ရဂဟစနစ် ဆန််းစစ်ရလလာပခင််း၊

၅

(၇) ရနရင််းရ သမျာ်းအတွက် ပပန်လည်

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််း
နည််းပညာဆိုင်ရာ လမ််းညွှန်ချက်
မျာ်းနှင် စံချန်စံညွှန််းမျာ်း (EIA
technical guidelines and
standards)၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းနှင် ဆက်စပ်ရသာ
အရ ကာင််းပခင််းရာမျာ်း နှုင််းယှဉ်
ရလလာမှု(EIA case studies) တို
အပါအဝင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု

အကွဲပ တ်ပခင််းနှင် ကျယ်ပပန်ရသာ

ထူရထာင်ရရ်းအစီအစဉ်မျာ်းအာ်း အရကာင်

ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ(Environ

နယ်ရပမရ သဆိုင်ရာ ရဂဟစနစ်နှင်

အထည်ရ ာ်ပခင််း

mental Impact Assessment-EIA)
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ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မဆ
ှု န််းစစ်ခခင််းလုံပ်
စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃

၄

၅

ဆက်စပ်ရသာ ပညာရှင်အဆင်

ပပြုစိုရရ်းသာ်းပခင််းနှင် စပ်လျဉ််း၍

သင်တန််းမျာ်း

နာ်းလည်တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၃) သက်ဆိုင်ရာကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်
နှင် စပ်လျဉ််းသည် မူဝါ ၊ ဥပရ ၊
နည််းဥပရ မျာ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း၊
နိုင်ငံတကာစာချြုပ်မျာ်းနှင်
စပ်လျဉ််း၍ ကျွမ််းကျင်နစပ်
ှံ ပခင််း

၁၀။ ဆညံသံနှင် တုံန်ခါမှု

ဆက်စပ်ဘာသာရပ်မျာ်း
● ပတ်ဝန််းကျင်သပပံ (Environmental
Science) ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ
ရလလာမှုပညာ (Environmental
Studies)၊ ပတ်ဝန််းကျင်စီမံချက်ရရ်း
ဆွွဲပခင််းနှင် စီမခ
ံ န်ခပွွဲ ခင််းပညာ
(Environmental Planning and
Management)၊ ရူပရဗ ၊ သခေျာ၊
စာရင််းအင််း ဘာသာရပ်မျာ်းတွင်

(၁)ပဏာမစစစ်ပခင််း၊ နယ်ပယ် အတင
ို ််း
(၁) အသံဆိုင်ရာ ဓာတ်ခခ
ွွဲ န််းလိုပ်ငန််း
ရဆာင်ရက်ပခင််း
(၂) ဆူညံသံနှင်တိုန်ခါမှု ရစာင် ကည်တိုင််း
တာရရ်း ကရယာမျာ်းကိုင်တွယအ
် သံို်း ပပြု၍
အချက်အလက်မျာ်း စိုရဆာင််းပခင််း
(၃) ဆူညံသံနှင်တိုန်ခါမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်
မျာ်းကို စာရင််းသွင််း တွက်ချက်ပခင််း

အတာသတ်မှတပ် ခင််း၊ စံိုစမ််း စစ်ရဆ
ပခင််း၊ ထခိုက်မန
ှု ှင် ရလျာပါ်း ရစရရ်း
နည််းလမ််းမျာ်း ဆန််းစစ်ပခင််း၊
ရစာင် ကပ် ကည်ရှုပခင််း စသည်
ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန််းကျင် ထခိုက်
မှုဆန််းစစ်ပခင််း (Environmental
Impact Assessment-EIA) လိုပ်ငန််း
စဉ်နှင် စပ်လျဉ််း၍နာ်းလည်
တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
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ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မဆ
ှု န််းစစ်ခခင််းလုံပ်
စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃
ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/မဟာဘွွဲွဲ့/
ပါရဂူဘွွဲွဲ့
● အင်ဂျင်နီယာ (ပတ်ဝန််းကျင်/ဒမြုွဲ့ပပ/
စက်မ/ှု သတတြု/လ ပ်စစ်/စက်မအ
ှု ီလက်
ထရရာနစ်) ဘာသာရပ်မျာ်းတွင်
ီပလမ
ို ာ/ဘွွဲွဲ့ရ/ဘွွဲွဲ့လွန်/ ပါရဂူဘွွဲွဲ့
● ဆူညံသံနှင် တိုန်ခါမှုနှင် သက်ဆိုင်
သည် အပခာ်းဘာသာရပ်မျာ်းတွင်
ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/မဟာဘွွဲွဲ့/
ပါရဂူဘွွဲွဲ့
ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်း
(၁)ဆူညံသံနှင် တိုန်ခါမှု တင
ို ််းတာပခင််း၊

၄
(၄) ထရှလွယ်ရသာဧရယာ သမဟို
ို
တ် အထူ်း

(၂) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်

ဧရယာ (ဥပမာ - လူရနဧရယာ၊ ရဆ်းရံို၊

ပခင််း နည််းပညာဆိုင်ရာ နည််း စနစ်

စာသင်ရကျာင််း၊ ဘာသာရရ်းရနရာ၊

မျာ်း (EIA technical methods)၊

ရပ်ရာတွင််း လှုပ်ရာှ ်းမှု၊ ဒမြုွဲ့ပပ/အရဝ်းရပပ်း

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််း

လမ််းယာဉ်သွာ်းလာမှု၊ ရထာ်းလမ််း၊ ရလ

နည််းပညာဆိုင်ရာ လမ််းညွှန်ချက်

ရ ကာင််း၊ စီ်းပွာ်းရရ်း/ စက်မှုလိုပ်ငန််း

မျာ်းနှင် စံချန်စံညွှန််းမျာ်း (EIA

စသည်) အတွက် သက်ဆိုင်သည်

technical guidelines and

ကွန်ပျူတာ ရမာ် ယ်သံို်း၍ (လက်ရှနှင်

standards)၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု

အနာဂတ်) ဆူညံသံနှင် တိုန်ခါမှုကို

ဆန််းစစ်ပခင််းနှင် ဆက်စပ်ရသာ

ထကြုတင်ခန်မှန်း် ပခင််း

အရ ကာင််းပခင််းရာမျာ်း နှုင််းယှဉ်

(၅) ယာဉ်မျာ်းရ ကာင် ဆူညံသံ၊ စက်မှု လိုပ်ငန််း
ရ ကာင် ဆူညံသံ၊ ရပ်ရာတွင််း လှုပ်ရာှ ်းမှုမှ
ထွက်ရပေါ်လာရသာဆူညံသံ၊ အမ်တွင််း

ထကြုတင်ခန်မှန်း် ပခင််း၊ ထန််းချြုပ်ပခင််း၊

ဆူညံသံ စသည်တို

ရလ ာချပခင််းနှင် ကွန်ပျူတာရမာ် ယ်

နှင်စပ်လျဉ််း၍ထန််းချြုပ်ရရ်းနည််းလမ််းဆိုင်

ပ င် ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ ပညာရှင်

ရာ လိုပ်ငန််း မျာ်းနှင် အကျွမ််းတဝင်ရှပခင််း

အဆင် သင်တန််းမျာ်း

၅

ရလလာမှု(EIA case studies) တို
အပါအဝင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ(Environ
mental Impact Assessment-EIA)
ပပြုစိုရရ်းသာ်းပခင််းနှင် စပ်လျဉ််း၍
နာ်းလည်တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၃) သက်ဆိုင်ရာကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်
နှင် စပ်လျဉ််းသည် မူဝါ ၊ ဥပရ ၊
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ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မဆ
ှု န််းစစ်ခခင််းလုံပ်
စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃

၄
(၆) ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင် ဆက်စပ်ရသာ
အပခာ်းဆန််းစစ်ရလလာပခင််း

၅
နည််းဥပရ မျာ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း၊
နိုင်ငံတကာစာချြုပ်မျာ်းနှင်
စပ်လျဉ််း၍ ကျွမ််းကျင်နစပ်
ှံ ပခင််း

၁၁။ လမှုလရ်းဆုံင်ရျှော
လလလျှောခခင််းနှင်
သရုံပခ
် ွွဲ ဆန််းစစ်ခခင််း

ဆက်စပ်ဘာသာရပ်မျာ်း
● မနိုဿရဗ ၊ ပထဝီဝင်၊ စတ်ပညာ၊

(၁)ပဏာမစစစ်ပခင််း၊ နယ်ပယ် အတင
ို ််း
(၁) ပတ်ဝန််းကျင်/လူမှုရရ်းဆိုင်ရာ ရပပာင််း

ပပည်သူူ့ရရ်းရာ စီမခ
ံ န်ခမ
ွွဲ ှုပညာ

လွဲမှုနှင်ဆက်စပ်ပ စ်ရပေါ်သည် ထခိုက်မှု

(Public Administration) ဘာသာ

ဆန််းစစ်ပခင််းရလလာမှုနင
ှ ် အရပခပပြု

ရပ်မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/

အချက်အလက်စစ်တမ််းအတွက် ဆန််း

မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့

စစ်ရမ်းခွန််းလွှာမျာ်း ီဇိုင််းရရ်းဆွွဲပပြုစိုပခင််း

● လူမှုရရ်းဆိုင်ရာ ရလလာပခင််းနှင်
သရိုပခ
် ွွဲဆန််းစစ်ပခင််းနှင် သက်ဆိုင်
သည် အပခာ်းဘာသာရပ်မျာ်းတွင်
ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/မဟာဘွွဲွဲ့/
ပါရဂူဘွွဲွဲ့
ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်း

(၂) ရပမသမ််းယူပခင််းနှင် ပပန်လည်ရနရာချ
ထာ်းပခင််း
(၃) လူဦ်းရရနှင် လူမှုစီ်းပွာ်းဆိုင်ရာ အချက်
အလက်မျာ်းအပါအဝင် စိုရဆာင််းရရှသည်
အချက်အလက်မျာ်းကို စိုစည််းပခင််း၊
တွက်ချက်ပခင််းနှင်ဆန််းစစ်ပခင််း

အတာသတ်မှတပ် ခင််း၊ စံိုစမ််း စစ်ရဆ
ပခင််း၊ ထခိုက်မန
ှု ှင် ရလျာပါ်း ရစရရ်း
နည််းလမ််းမျာ်း ဆန််းစစ်ပခင််း၊
ရစာင် ကပ် ကည်ရှုပခင််း စသည်
ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန််းကျင် ထခိုက်
မှုဆန််းစစ်ပခင််း (Environmental
Impact Assessment-EIA) လိုပ်ငန််း
စဉ်နှင် စပ်လျဉ််း၍နာ်းလည်
တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၂) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်
ပခင််း နည််းပညာဆိုင်ရာ နည််း စနစ်
မျာ်း (EIA technical methods)၊
ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််း
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စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃
(၁)ရကျ်းလက်/ဒမြုွဲ့ပပ ွံွဲ့ဒ ြု်းရရ်းစီမက
ံ န််း

၄

၅

(၄) ရပ်ရာ ွဲ့ွံ ဒ ြု်းရရ်း/ရကျ်းလက် ံွဲ့ွ ဒ ြု်းရရ်း

နည််းပညာဆိုင်ရာ လမ််းညွှန်ချက်

မျာ်းအတွက် လူမှုရရ်းဆိုင်ရာ

ဆိုင်ရာ မူဝါ မျာ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း၊

မျာ်းနှင် စံချန်စံညွှန််းမျာ်း (EIA

ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ

အစို်းရစီမခ
ံ ျက်မျာ်း၊ အစီအစဉ်မျာ်းကို

technical guidelines and

ပညာရှင်အဆင် သင်တန််းမျာ်း

နာ်းလည်ပခင််း

standards)၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု

(၅) ရပ်ရာအဆင်တွင် အပပန်အလှန် ဆက်သွယ်
ရဆာင်ရက်ပခင််းနှင် ယံို ကည်မှု

အပါအဝင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု

(၆) ရ သခံပပည်သူမျာ်း၏
လူမှုရရ်းလှုပ်ရာှ ်းမှုနင
ှ ် ယဉ်ရကျ်းမှုဆိုင်ရာ
လှုပ်ရာှ ်းမှုမျာ်းတွင် ပံပ်းို ကူညရ
ီ ပ်းပခင််းနှင်
ရပါင််းစပ်ညြှနှုင််းရပ်းပခင််း၊

ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ(Environ
mental Impact Assessment-EIA)
ပပြုစိုရရ်းသာ်းပခင််းနှင် စပ်လျဉ််း၍
နာ်းလည်တတ်ကျွမ််းပခင််း၊

(၇) တင
ို ််းရင််းသာ်းလူမျြု်းစိုရ သမျာ်းနှင် လူမျြု်းစို
ရ သမျာ်း၏

လူမှုစီ်းပွာ်းအရပခအရန ရလ လာပခင််း
(၈) ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင် ဆက်စပ်ရသာ
အပခာ်းဆန််းစစ်ရလလာပခင််း

အရ ကာင််းပခင််းရာမျာ်း နှုင််းယှဉ်
ရလလာမှု(EIA case studies) တို

တည်ရဆာက်ပခင််း၊

မျာ်းစိုရပါင််းရနထိုင်သည်

ဆန််းစစ်ပခင််းနှင် ဆက်စပ်ရသာ

(၃) သက်ဆိုင်ရာကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်
နှင် စပ်လျဉ််းသည် မူဝါ ၊ ဥပရ ၊
နည််းဥပရ မျာ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း၊
နိုင်ငံတကာစာချြုပ်မျာ်းနှင်
စပ်လျဉ််း၍ ကျွမ််းကျင်နစပ်
ှံ ပခင််း
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စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၁၂။ လဘ်းအနတရျှောယ်ရှမှု
ဆန််းစစ်ခခင််းနှင်
လဘ်းအနတရျှောယ်
စမံခန်ို့ခွွဲခခင််း

၃

၄

(၁)ပဏာမစစစ်ပခင််း၊ နယ်ပယ် အတင
ို ််း

ဆက်စပ်ဘာသာရပ်မျာ်း
● ပတ်ဝန််းကျင်သပပ၊ံ ပတ်ဝန််းကျင်

(၁) ဒမြုွဲ့ပပလိုပ်ငန််းတစ်ခိုခိုအတွက် ရဘ်း

စီမခ
ံ ျက်ရရ်းဆွွဲပခင််းနှင် စီမံခန်ခပွွဲ ခင််း

အနတရာယ်ကင််းရှင််းရရ်း (ဆံို်းရံှု်းနိုင်ရပခ)

ပညာ၊ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ ရလလာ

စီမခ
ံ န်ခမ
ွွဲ ှုအစီအစဉ် ရရ်းဆွွဲပခင််း

မှုပညာ၊ ဓာတိုရဗ ၊ အဆပ်ရလလာမှု
ပညာ (Toxicology) ဘာသာရပ်မျာ်း
တွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/မဟာဘွွဲွဲ့/
ပါရဂူဘွွဲွဲ့
● အင်ဂျင်နီယာ (ပတ်ဝန််းကျင်/ဒမြုွဲ့ပပ/
ဓာတို/စက်မ/ှု သတတြု) ဘာသာရပ်မျာ်း
တွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/မဟာဘွွဲွဲ့/
ပါရဂူဘွွဲွဲ့
● ရဘ်းအနတရာယ်ရမှု
ှ ဆန််းစစ်ပခင််းနှင်
ရဘ်းအနတရာယ် စီမခ
ံ န်ခွပွဲ ခင််းနှင်
သက်ဆိုင်သည် အပခာ်းဘာသာရပ်
မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/
မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့

၅

(၂) ဒမြုွဲ့ပပလိုပ်ငန််းတစ်ခိုခိုတွင် ရဘ်းအနတရာယ်
ကင််းရှင််းရရ်း ပပဿနာမျာ်းနှင်စပ်လျဉ််း၍
ညွှန် ကာ်းပခင််းနှင် စီမခ
ံ န်ခပွွဲ ခင််း
(၃) ဒမြုွဲ့ပပလိုပ်ငန််း/ရရနံတူ်းရ ာ်ရရ်း/ အထကီ်း
စာ်း စီမက
ံ န််းတစ်ခိုခိုတွင် ဆံို်းရံှု်းနိုင်ရပခ
ဆန််းစစ်မှုရဆာင်ရက်ပခင််း
(က)ရဘ်းအနတရာယ်မျာ်း/အနတရာယ်ရပစစ
ှ ည််း
မျာ်း သတ်မှတ်ရ ာ်ထိုတ် ပခင််း
(ခ) ရနာက်ဆံို်းရပေါ် ရဆာ ဝ
် ွဲမျာ်းသံို်း၍ ရဘ်း
အနတရာယ်ပ စ်နင
ို ်ရပခနှင် အကျြု်းဆက်မျာ်း
ကို သရိုပခ
် ွွဲဆန််းစစ်ပခင််း
(ဂ) ထခိုက်နိုင်မပ
ှု စ
ံို ံမျာ်းကို ရရ်းသာ်းပပြုစိုပခင််း

အတာသတ်မှတပ် ခင််း၊ စံိုစမ််း စစ်ရဆ
ပခင််း၊ ထခိုက်မန
ှု ှင် ရလျာပါ်း ရစရရ်း
နည််းလမ််းမျာ်း ဆန််းစစ်ပခင််း၊
ရစာင် ကပ် ကည်ရှုပခင််း စသည်
ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန််းကျင် ထခိုက်
မှုဆန််းစစ်ပခင််း (Environmental
Impact Assessment-EIA) လိုပ်ငန််း
စဉ်နှင် စပ်လျဉ််း၍နာ်းလည်
တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၂) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်
ပခင််း နည််းပညာဆိုင်ရာ နည််း စနစ်
မျာ်း (EIA technical methods)၊
ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််း
နည််းပညာဆိုင်ရာ လမ််းညွှန်ချက်
မျာ်းနှင် စံချန်စံညွှန််းမျာ်း (EIA
technical guidelines and
standards)၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
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အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃

၄

၅

ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်း

(ဃ)ထခိုက်လွယ်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း

ဆန််းစစ်ပခင််းနှင် ဆက်စပ်ရသာ

(၁)သဘာဝအရလျာက်ပ စ်ရစ၊ ွဲ့ွံ ဒ ြု်း

(င)လိုပ်ငန််းခွင်အရရ်းရပေါ် အရပခအရနအသင်

အရ ကာင််းပခင််းရာမျာ်း နှုင််းယှဉ်

ရရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်းရ ကာင် ပ စ်ရစ
ပ စ်ရပေါ်နင
ို ်သည် ရဘ်းအနတရာယ်
ရှမှုအရပေါ် ဆန််းစစ်ပခင််းနှင် ရဘ်း
အနတရာယ်စီမံခန်ခွွဲပခင််းဆိုင်ရာ
ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်း

ပပင်ဆင်ရရ်းစီမခ
ံ ျက်ရရ်းဆွွဲပခင််း
(စ)လိုပ်ငန််းခွင်ပပင်ပရဘ်းအနတရာယ်စီမံခန်ခွွဲ
ရရ်းအစီအစဉ်ရရ်းဆွွဲပခင််း စသည်
(၄) ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင် ဆက်စပ်ရသာ
အပခာ်းဆန််းစစ်ရလလာပခင််း

ရလလာမှု(EIA case studies) တို
အပါအဝင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ(Environ
mental Impact Assessment-EIA)
ပပြုစိုရရ်းသာ်းပခင််းနှင် စပ်လျဉ််း၍
နာ်းလည်တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၃) သက်ဆိုင်ရာကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်
နှင် စပ်လျဉ််းသည် မူဝါ ၊ ဥပရ ၊
နည််းဥပရ မျာ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း၊
နိုင်ငံတကာစာချြုပ်မျာ်းနှင်
စပ်လျဉ််း၍ ကျွမ််းကျင်နစပ်
ှံ ပခင််း

၁၃။ စွန်ို့ပစ်အစုံင်အခွဲနှင်
လဘ်းအနတရျှောယ်ရှ
စွနို့်ပစ်ပစစည်း်
စမံခန်ို့ခွွဲခခင််း

ဆက်စပ်ဘာသာရပ်မျာ်း
● ပတ်ဝန််းကျင်သပပ၊ံ ဓာတိုရဗ ၊ အဆပ်

(၁)ပဏာမစစစ်ပခင််း၊ နယ်ပယ် အတင
ို ််း
(၁) စီမက
ံ န််းတစ်ခိုခိုတွင် ဓာတိုပစစည််း

ရလလာမှုပညာ (Toxicology)၊

သိုရလှာင်ပခင််း၊ စွန်ပစ်ပစစည်း် နှင်

ရရအရင််းအပမစ်၊ အဏိုဇီဝဘာသာရပ်

ညစ်ညမ််းရရသန်စင်ပခင််းစက်ရံို/ လိုပ်ငန််း၊

အတာသတ်မှတပ် ခင််း၊ စံိုစမ််း စစ်ရဆ
ပခင််း၊ ထခိုက်မန
ှု ှင် ရလျာပါ်း ရစရရ်း
နည််းလမ််းမျာ်း ဆန််းစစ်ပခင််း၊
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ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃

၄

၅

မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/ ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/

ရပမဆီလွှာနှင် ရပမရအာက်ရရ အဆပ်သင်မှု

ရစာင် ကပ် ကည်ရှုပခင််း စသည်

မဟာဘွွဲွဲ့/ ပါရဂူဘွွဲွဲ့

စသည်တိုနှင် စပ်လျဉ််း၍

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန််းကျင် ထခိုက်

● အင်ဂျင်နီယာ (ပတ်ဝန််းကျင်/ဒမြုွဲ့ပပ/

စီမခ
ံ ျက်ရရ်းဆွွဲပခင််းနှင် စီမံခန်ခွပွဲ ခင််း

မှုဆန််းစစ်ပခင််း (Environmental

ဓာတို/သတတြု/သတတြုတူ်းရ ာ်ပခင််း)

(၂) ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင် ဆက်စပ်ရသာ

ဘာသာရပ်မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန်
ီပလမ
ို ာ/ မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့
● စွန်ပစ်အစိုင်အခွဲနှင် ရဘ်းအနတရာယ်ရှ
စွန်ပစ်ပစစည််းစီမခ
ံ န်ခွပွဲ ခင််း၊ မလလာ၊
ရရဆို်းနိုတ်ပယ်/ထိုတ်ပခင််း
အင်ဂျင်နီယာလိုပ်ငန််း၊ ရပမဆီလွှာနှင်
ရပမရအာက်ရရအဆပ်
သင်မှုစီမံခန်ခွွဲပခင််းနှင် သက်ဆိုင် သည်
အပခာ်းဘာသာရပ်မျာ်းတွင်
ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူ
ဘွွဲွဲ့
ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်း

အပခာ်းဆန််းစစ်ရလလာပခင််း

Impact Assessment-EIA) လိုပ်ငန််း
စဉ်နှင် စပ်လျဉ််း၍နာ်းလည်
တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၂) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်
ပခင််း နည််းပညာဆိုင်ရာ နည််း စနစ်
မျာ်း (EIA technical methods)၊
ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််း
နည််းပညာဆိုင်ရာ လမ််းညွှန်ချက်
မျာ်းနှင် စံချန်စံညွှန််းမျာ်း (EIA
technical guidelines and
standards)၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းနှင် ဆက်စပ်ရသာ
အရ ကာင််းပခင််းရာမျာ်း နှုင််းယှဉ်
ရလလာမှု(EIA case studies) တို
အပါအဝင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
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ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃

၄

(၁) ွဲ့ွံ ဒ ြု်းရရ်းလိုပ်ငန််းအမျြု်းမျြု်းရ ကာင်

၅
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ(Environ

စွန်ပစ်အစိုင်အခွဲနှင် ရဘ်းအနတရာယ်ရှ

mental Impact Assessment-EIA)

စွန်ပစ်ပစစည််းစီမခ
ံ န်ခွပွဲ ခင််းဆိုင်ရာ

ပပြုစိုရရ်းသာ်းပခင််းနှင် စပ်လျဉ််း၍

ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်း

နာ်းလည်တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၃) သက်ဆိုင်ရာကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်
နှင် စပ်လျဉ််းသည် မူဝါ ၊ ဥပရ ၊
နည််းဥပရ မျာ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း၊
နိုင်ငံတကာစာချြုပ်မျာ်းနှင်
စပ်လျဉ််း၍ ကျွမ််းကျင်နစပ်
ှံ ပခင််း

၁၄။ ဥပလဒလရ်းရျှော
လလလျှောမှုနင
ှ ် သရုံပခ
် ွွဲ
ဆန််းစစ်ခခင််း

ဆက်စပ်ဘာသာရပ်မျာ်း
● ပတ်ဝန််းကျင်ရရ်းရာဥပရ ပညာ

(၁)ပဏာမစစစ်ပခင််း၊ နယ်ပယ် အတင
ို ််း
(၁) ပတ်ဝန််းကျင်နှင်ဆက်စပ်သည်

(Environmental Law)၊ ဥပရ ပညာ

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ၊ ရ သဆိုင်ရာနှင်

ဘာသာရပ်မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန်

နိုင်ငံတင
ွ ််းဥပရ မျာ်း၊ သရဘာတူ

ီပလမ
ို ာ/မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့
● ဥပရ ရရ်းရာရလလာမှုနင
ှ ် သရိုပခ
် ွွဲ
ဆန််းစစ်ပခင််းနှင် သက်ဆိုင်သည်

စာချြုပ်မျာ်း၊ စည််းမျဉ််းမျာ်းနှင် စပ်လျဉ််း၍
ရလလာမှုနင
ှ ် သရိုပခ
် ွွဲဆန််းစစ်ပခင််း၊
ဆံို်းပ တ်ချက်ချမှတ်ပခင််း၊ အဓပပာယ် ွင်ဆို
ပခင််း၊ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ ဥပရ တစ်ခိုခို

အတာသတ်မှတပ် ခင််း၊ စံိုစမ််း စစ်ရဆ
ပခင််း၊ ထခိုက်မန
ှု ှင် ရလျာပါ်း ရစရရ်း
နည််းလမ််းမျာ်း ဆန််းစစ်ပခင််း၊
ရစာင် ကပ် ကည်ရှုပခင််း စသည်
ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန််းကျင် ထခိုက်
မှုဆန််းစစ်ပခင််း (Environmental
Impact Assessment-EIA) လိုပ်ငန််း
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ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃

၄

၅

အပခာ်းဘာသာရပ်မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/

ကို မူ ကမ််းရရ်းသာ်းပခင််း၊ အကကံရပ်းလိုပ်

စဉ်နှင် စပ်လျဉ််း၍နာ်းလည်

ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလမ
ို ာ/မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့

ငန််းရဆာင်ရက်ပခင််း စသည်

တတ်ကျွမ််းပခင််း၊

ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်း
(၁)ပတ်ဝန််းကျင်ရရ်းရာဥပရ ဘာသာ
ရပ်မျာ်းနှင် သက်ဆိုင်သည်ပညာရှင်
အဆင် သင်တန််းမျာ်း

(၂) ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင် ဆက်စပ်ရသာ
အပခာ်းဆန််းစစ်ရလလာပခင််း

(၂) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်
ပခင််း နည််းပညာဆိုင်ရာ နည််း စနစ်
မျာ်း (EIA technical methods)၊
ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််း
နည််းပညာဆိုင်ရာ လမ််းညွှန်ချက်
မျာ်းနှင် စံချန်စံညွှန််းမျာ်း (EIA
technical guidelines and
standards)၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းနှင် ဆက်စပ်ရသာ
အရ ကာင််းပခင််းရာမျာ်း နှုင််းယှဉ်
ရလလာမှု(EIA case studies) တို
အပါအဝင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ(Environ
mental Impact Assessment-EIA)
ပပြုစိုရရ်းသာ်းပခင််းနှင် စပ်လျဉ််း၍
နာ်းလည်တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
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ှု န််းစစ်ခခင််းလုံပ်
စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃

၄

၅
(၃) သက်ဆိုင်ရာကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်
နှင် စပ်လျဉ််းသည် မူဝါ ၊ ဥပရ ၊
နည််းဥပရ မျာ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း၊
နိုင်ငံတကာစာချြုပ်မျာ်းနှင်
စပ်လျဉ််း၍ ကျွမ််းကျင်နစပ်
ှံ ပခင််း

၁၅။ စ်းပွျှော်းလရ်းရှုလထျှောင်မှ
တန်ဖုံ်းခဖတ်ခခင််းနှင်
သရုံပခ
် ွွဲဆန််းစစ်ခခင််း

(၁)ပဏာမစစစ်ပခင််း၊ နယ်ပယ် အတင
ို ််း

ဆက်စပ်ဘာသာရပ်မျာ်း
● ရဘာဂရဗ ၊ နိုင်ငံရရ်းသပပံ၊ ဘဏ်

(၁) စီ်းပွာ်းရရ်းသရိုပခ
် ွွဲဆန််းစစ်ပခင််း (ဥပမာ -

လိုပ်ငန််းနှင် ဘဏ္ဍာရရ်းဆိုင်ရာ

ကိုန်ကျစရတ်- အကျြု်းအပမတ်သရိုပခ
် ွွဲ

ရလလာမှု ဘာသာရပ်မျာ်းတွင်

ဆန််းစစ်ပခင််း၊ သွင််းအာ်းစို-ရလ ်သရိုပခ
် ွွဲ

ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/မဟာဘွွဲွဲ့/

ဆန််းစစ်ပခင််း စသည်)

ပါရဂူဘွွဲွဲ့

(၂) ရပမယာနှင် ပိုင်ဆိုင်မမ
ှု ျာ်းတန် ို်းပ တ်ပခင််း

● စီ်းပွာ်းရရ်းရှုရထာင်မှ တန် ို်းပ တ် ပခင််း၊ (၃) ဗသိုကာလိုပ်ငန််းမျာ်း၊ ပတ်ဝန််းကျင်
သရိုပခ
် ွွဲဆန််းစစ်ပခင််းနှင်
ရလလာမှုတအတွ
ို
က် ပစစည််းဝယ်ယူ
သက်ဆိုင်သည် ဘာသာရပ်မျာ်းတွင်
ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/မဟာဘွွဲွဲ့/
ပါရဂူဘွွဲွဲ့

ပ ည်ဆည််းမှု (ကိုန်ကျစရတ်ခန်မှန်း်
တွက်ချက်ပခင််းအပါအဝင်) စီမခ
ံ န်ခပွွဲ ခင််း

အတာသတ်မှတပ် ခင််း၊ စံိုစမ််း စစ်ရဆ
ပခင််း၊ ထခိုက်မန
ှု ှင် ရလျာပါ်း ရစရရ်း
နည််းလမ််းမျာ်း ဆန််းစစ်ပခင််း၊
ရစာင် ကပ် ကည်ရှုပခင််း စသည်
ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန််းကျင် ထခိုက်
မှုဆန််းစစ်ပခင််း (Environmental
Impact Assessment-EIA) လိုပ်ငန််း
စဉ်နှင် စပ်လျဉ််း၍နာ်းလည်
တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၂) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်
ပခင််း နည််းပညာဆိုင်ရာ နည််း စနစ်
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ှု န််းစစ်ခခင််းလုံပ်
စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃
ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်း
(၁)ရပမယာနှင် ပင
ို ်ဆိုင်မမ
ှု ျာ်းအရပေါ်
တန် ို်းပ တ်ပခင််းနှင်ဆက်စပ်ရသာ
ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်း၊

၄
(၄) လိုပ်ငန််းအစီရင်ခံစာမျာ်း၊ ဘဏ္ဍာရရ်း
ရှင််းတမ််းမျာ်း ပပြုစိုရရ်းသာ်းပခင််း
(၅) ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင် ဆက်စပ်ရသာ
အပခာ်းဆန််းစစ်ရလလာပခင််း

၅
မျာ်း (EIA technical methods)၊
ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််း
နည််းပညာဆိုင်ရာ လမ််းညွှန်ချက်
မျာ်းနှင် စံချန်စံညွှန််းမျာ်း (EIA
technical guidelines and
standards)၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းနှင် ဆက်စပ်ရသာ
အရ ကာင််းပခင််းရာမျာ်း နှုင််းယှဉ်
ရလလာမှု(EIA case studies) တို
အပါအဝင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ(Environ
mental Impact Assessment-EIA)
ပပြုစိုရရ်းသာ်းပခင််းနှင် စပ်လျဉ််း၍
နာ်းလည်တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၃) သက်ဆိုင်ရာကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်
နှင် စပ်လျဉ််းသည် မူဝါ ၊ ဥပရ ၊
နည််းဥပရ မျာ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း၊
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ှု န််းစစ်ခခင််းလုံပ်
စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃

၄

၅
နိုင်ငံတကာစာချြုပ်မျာ်းနှင်
စပ်လျဉ််း၍ ကျွမ််းကျင်နစပ်
ှံ ပခင််း

၁၆။ ကျန််းမျှောလရ်း

ဆက်စပ်ဘာသာရပ်မျာ်း

(၁)ပဏာမစစစ်ပခင််း၊ နယ်ပယ် အတင
ို ််း

● ရဆ်းပညာ၊ ပတ်ဝန််းကျင် ကျန််းမာ

(၁) ပပည်သူူ့ကျန််းမာရရ်း၊ လူထိုကျန််းမာရရ်း၊

ရရ်း၊ ပပည်သူူ့ကျန််းမာရရ်း (Public

လိုပ်ငန််းခွင်ကျန််းမာရရ်းလိုပ်ငန််းတတွ
ို င်

health) ၊ လူထိုကျန််းမာရရ်း

ပညာရှင်အပ စ် ပါဝင်ရဆာင်ရက်ပခင််း

(Community health) လိုပ်ငန််းခွင်
ကျန််းမာရရ်းနှင် ရဘ်းအနတရာယ်
ကင််းရှင််းရရ်းဘာသာရပ်မျာ်းတွင်
ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲလွန်
ီပလမ
ို ာ/မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့
● ပတ်ဝန််းကျင်ကျန််းမာရရ်း၊ ပပည်သူူ့
ကျန််းမာရရ်း၊ လိုပ်ငန််းခွင် ကျန််းမာ
ရရ်းနှင် ရဘ်းအနတရာယ် ကင််းရှင််းရရ်း
နှင် သက်ဆိုင်သည် အပခာ်းဘာသာ
ရပ်မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/ ဘွွဲွဲ့လွန်
ီပလမ
ို ာ/မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့

(၂) ကျန််းမာရရ်းဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရာ စီမံ
ခန်ခမ
ွွဲ ှုလိုပ်ငန််း (Health management)
တွင် ပါဝင်ရဆာင်ရက်ပခင််း
(၃) ကျမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင် ဆက်စပ်ရသာ
အပခာ်းဆန််းစစ်ရလလာပခင််း

အတာသတ်မှတပ် ခင််း၊ စံိုစမ််း စစ်ရဆ
ပခင််း၊ ထခိုက်မန
ှု ှင် ရလျာပါ်း ရစရရ်း
နည််းလမ််းမျာ်း ဆန််းစစ်ပခင််း၊
ရစာင် ကပ် ကည်ရှုပခင််း စသည်
ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန််းကျင် ထခိုက်
မှုဆန််းစစ်ပခင််း (Environmental
Impact Assessment-EIA) လိုပ်ငန််း
စဉ်နှင် စပ်လျဉ််း၍နာ်းလည်
တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၂) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်
ပခင််း နည််းပညာဆိုင်ရာ နည််း စနစ်
မျာ်း (EIA technical methods)၊
ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််း
နည််းပညာဆိုင်ရာ လမ််းညွှန်ချက်
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ှု န််းစစ်ခခင််းလုံပ်
စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃

၄

၅

ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်း

မျာ်းနှင် စံချန်စံညွှန််းမျာ်း (EIA

(၁) ွဲ့ွံ ဒ ြု်းရရ်းလိုပ်ငန််းအမျြု်းမျြု်းရ ကာင်

technical guidelines and

လိုပ်ငန််းခွင်ကျန််းမာရရ်းနှင် ရဘ်း
အနတရာယ်ကင််းရှင််းရရ်း၊ ရ သခံ
ပပည်သူမျာ်း၏ ကျန််းမာရရ်း
သက်ရရာက်မအ
ှု ရပေါ် ဆန််းစစ်ပခင််း
ဆိုင်ရာ ပညာရှင်အဆင် သင်တန််း
မျာ်း

standards)၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းနှင် ဆက်စပ်ရသာ
အရ ကာင််းပခင််းရာမျာ်း နှုင််းယှဉ်
ရလလာမှု(EIA case studies) တို
အပါအဝင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ(Environ
mental Impact Assessment-EIA)
ပပြုစိုရရ်းသာ်းပခင််းနှင် စပ်လျဉ််း၍
နာ်းလည်တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၃) သက်ဆိုင်ရာကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်
နှင် စပ်လျဉ််းသည် မူဝါ ၊ ဥပရ ၊
နည််းဥပရ မျာ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း၊
နိုင်ငံတကာစာချြုပ်မျာ်းနှင်
စပ်လျဉ််း၍ ကျွမ််းကျင်နစပ်
ှံ ပခင််း
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စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၁၇။ လရှ်းလဟျှောင််းသုံလတသ
နနှင် ယဉ်လကျ်းမှု
အလမွအနှစ်၊

၃

၄

(၁)ပဏာမစစစ်ပခင််း၊ နယ်ပယ် အတင
ို ််း

ဆက်စပ်ဘာသာရပ်မျာ်း
● ရရှ်းရဟာင််းသိုရတသန၊ မနိုဿ ရဗ ၊
သမင
ို ််း၊ အရရှွဲ့တိုင််းပညာဘာသာရပ်
မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/
မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့
● ရရှ်းရဟာင််းသိုရတသနနှင်ယဉ်ရကျ်း
မှု အရမွအနှစ်၊ သမိုင််းဝင်ပစစည်း် အရမွ
အနှစ်နှင်သက်ဆိုင်သည် ဘာသာရပ်
မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/
မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့

၅

(၁) ရရှ်းရဟာင််းသိုရတသန၊ ယဉ်ရကျ်းမှုနင
ှ ်
သမင
ို ််းဆိုင်ရာရလလာပခင််းနှင် သရိုပခ
် ွွဲ
ဆန််းစစ်ပခင််း
(၂) ယဉ်ရကျ်းမှု/သမိုင််းဝင်ပစစည််းမျာ်းအာ်း
တန် ို်းပ တ်/အကွဲပ တ်ပခင််း (စီ်းပွာ်းရရ်း နှင်
ပညာရပ်ပင
ို ််းဆိုင်ရာ စစစ်အကွဲပ တ် ပခင််း)
(၃) ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်နှင် ဆက်စပ်ရသာ
အပခာ်းဆန််းစစ်ရလလာပခင််း

အတာသတ်မှတပ် ခင််း၊ စံိုစမ််း စစ်ရဆ
ပခင််း၊ ထခိုက်မန
ှု ှင် ရလျာပါ်း ရစရရ်း
နည််းလမ််းမျာ်း ဆန််းစစ်ပခင််း၊
ရစာင် ကပ် ကည်ရှုပခင််း စသည်
ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန််းကျင် ထခိုက်
မှုဆန််းစစ်ပခင််း (Environmental
Impact Assessment-EIA) လိုပ်ငန််း
စဉ်နှင် စပ်လျဉ််း၍နာ်းလည်
တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၂) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်

ပညာရှင်အဆင် သင်တန််းမျာ်း

ပခင််း နည််းပညာဆိုင်ရာ နည််း စနစ်

(၁)ယဉ်ရကျ်းမှုနှင်သမိုင််းဆိုင်ရာ

မျာ်း (EIA technical methods)၊

နယ်ရပမရလလာမှု၊ ရပမယာတန် ို်း
ပ တ်ပခင််းနှင် ဆက်စပ်ရသာ ဘဏ်
လိုပ်ငန််းနှင် ဘဏ္ဍာရရ်းဆိုင်ရာ
ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်း

ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််း
နည််းပညာဆိုင်ရာ လမ််းညွှန်ချက်
မျာ်းနှင် စံချန်စံညွှန််းမျာ်း (EIA
technical guidelines and
standards)၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
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စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃

၄

၅
ဆန််းစစ်ပခင််းနှင် ဆက်စပ်ရသာ
အရ ကာင််းပခင််းရာမျာ်း နှုင််းယှဉ်
ရလလာမှု(EIA case studies) တို
အပါအဝင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ(Environ
mental Impact Assessment-EIA)
ပပြုစိုရရ်းသာ်းပခင််းနှင် စပ်လျဉ််း၍
နာ်းလည်တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၃) သက်ဆိုင်ရာကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်
နှင် စပ်လျဉ််းသည် မူဝါ ၊ ဥပရ ၊
နည််းဥပရ မျာ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း၊
နိုင်ငံတကာစာချြုပ်မျာ်းနှင်
စပ်လျဉ််း၍ ကျွမ််းကျင်နစပ်
ှံ ပခင််း

၁၈။ သဘျှောဝသယံဇျှောတ
စမံအုံပခ
် ျြုံပ်ခခင််း
(သစ်လတျှော၊ လရလုံပ်

ဆက်စပ်ဘာသာရပ်မျာ်း
● သဘာဝသယံဇာတစီမံခနခ
် ွွဲပခင််း

(၁)ပဏာမစစစ်ပခင််း၊ နယ်ပယ် အတင
ို ််း
(၁) သဘာဝသယံဇာတစီမံအိုပခ
် ျြုပ်ပခင််းနှင်

ပညာ၊ သစ်ရတာသပပံ၊ အဏဏဝါသပပံ၊

သက်ဆိုင်သည် လိုပ်ငန််းတွင် ပါဝင်

စိုက်ပျြု်းရရ်းသပပံ၊ အင်ဂျင်နီယာ

ရဆာင်ရက်ပခင််း (ဥပမာ - သယံဇာတ

အတာသတ်မှတပ် ခင််း၊ စံိုစမ််း စစ်ရဆ
ပခင််း၊ ထခိုက်မန
ှု ှင် ရလျာပါ်း ရစရရ်း
နည််းလမ််းမျာ်း ဆန််းစစ်ပခင််း၊
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စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
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ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃

၄

၅

ငန််း၊ ဓျှောတ်သတတြုံ

(သတတြု)၊ ဘူမရဗ ဘာသာရပ်မျာ်းတွင်

စီမအ
ံ ိုပခ
် ျြုပ်ပခင််းစီမခ
ံ ျက် ရရ်းဆွွဲပခင််း၊

ရစာင် ကပ် ကည်ရှုပခင််း စသည်

စသည်)

ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/မဟာ ဘွွဲွဲ့/

လိုပ်ငန််းစဉ်အဆင်ဆင် စီမံခန်ခွပွဲ ခင််း

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန််းကျင် ထခိုက်

ပါရဂူဘွွဲွဲ့

(process management)၊ စွန်ပစ်

မှုဆန််းစစ်ပခင််း (Environmental

ပစစည််းစီမခ
ံ န်ခွပွဲ ခင််း၊ စီမံအိုပခ
် ျြုပ်ရရ်း

Impact Assessment-EIA) လိုပ်ငန််း

အတွက် ပစစည််းဝယ်ယူပခင််းနှင် ကိုန်ကျ

စဉ်နှင် စပ်လျဉ််း၍နာ်းလည်

စရတ်ခန်မှန်း် ပခင််း စသည်)

တတ်ကျွမ််းပခင််း၊

● သဘာဝသယံဇာတ စီမအ
ံ ိုပ်ချြုပ်ပခင််း
နှင် သက်ဆိုင်သည် အပခာ်းဘာသာ
ရပ်မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/
မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့
ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်း
(၁)သဘာဝသယံဇာတစီမံအိုပခ
် ျြုပ်
ပခင််းနှင် သက်ဆိုင်သည် ပညာရှင်
အဆင် သင်တန််းမျာ်း

(၂) ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင် ဆက်စပ်ရသာ
အပခာ်းဆန််းစစ်ရလလာပခင််း

(၂) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်
ပခင််း နည််းပညာဆိုင်ရာ နည််း စနစ်
မျာ်း (EIA technical methods)၊
ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််း
နည််းပညာဆိုင်ရာ လမ််းညွှန်ချက်
မျာ်းနှင် စံချန်စံညွှန််းမျာ်း (EIA
technical guidelines and
standards)၊ ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
ဆန််းစစ်ပခင််းနှင် ဆက်စပ်ရသာ
အရ ကာင််းပခင််းရာမျာ်း နှုင််းယှဉ်
ရလလာမှု(EIA case studies) တို
အပါအဝင် ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု
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ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃

၄

၅
ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစာ(Environ
mental Impact Assessment-EIA)
ပပြုစိုရရ်းသာ်းပခင််းနှင် စပ်လျဉ််း၍
နာ်းလည်တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၃) သက်ဆိုင်ရာကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်
နှင် စပ်လျဉ််းသည် မူဝါ ၊ ဥပရ ၊
နည််းဥပရ မျာ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း၊
နိုင်ငံတကာစာချြုပ်မျာ်းနှင်
စပ်လျဉ််း၍ ကျွမ််းကျင်နစပ်
ှံ ပခင််း

၁၉။ အလထွလထွ
ပတ်ဝန််းကျင် စမံ
ခနို့်ခွွဲခခင််း

ဆက်စပ်ဘာသာရပ်မျာ်း
● ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာရလလာမှုပညာ၊

(၁)ပဏာမစစစ်ပခင််း၊ နယ်ပယ် အတင
ို ််း
(၁) နယ်ပယ်တစ်ခိုခိုတွင် ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရာ

ပတ်ဝန််းကျင်သပပ၊ံ ပတ်ဝန််းကျင်စီမံ

စီမခ
ံ န်ခွပွဲ ခင််း (ဥပမာ -ရလထိုညစ်ညမ််းမှု၊

ချက် ရရ်းဆွွဲပခင််းနှင် စီမခ
ံ န်ခွွဲပခင််း၊ ရူပ

ရရထိုညစ်ညမ််းမှု၊ စွန်ပစ်ပစစည်း် စီမခ
ံ န်ခွွဲ

ရဗ ၊ ဓာတိုရဗ ၊ အဏိုဇီဝရဗ ၊ ဇီဝ

ပခင််း၊ ဇီဝမျြု်းစံိုမျြု်းကွွဲနှင် ရဂဟစနစ်၊

နည််းပညာသပပံ၊ ဇီဝဓာတို၊ ဇလရဗ

ရာသီဥတိုရပပာင််းလွဲမှု စသည်)

ဘာသာရပ်မျာ်းတွင် ီပလို မာ/ ဘွွဲွဲ့ရ/
ဘွွဲွဲ့လွန်/ပါရဂူဘွွဲွဲ့

အတာသတ်မှတပ် ခင််း၊ စံိုစမ််း စစ်ရဆ
ပခင််း၊ ထခိုက်မန
ှု ှင် ရလျာပါ်း ရစရရ်း
နည််းလမ််းမျာ်း ဆန််းစစ်ပခင််း၊
ရစာင် ကပ် ကည်ရှုပခင််း စသည်
ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန််းကျင် ထခိုက်
မှုဆန််းစစ်ပခင််း (Environmental
Impact Assessment-EIA) လိုပ်ငန််း
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ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မဆ
ှု န််းစစ်ခခင််းလုံပ်
စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃
● အင်ဂျင်နီယာ (ပတ်ဝန််းကျင်)ဘာသာ
ရပ်တွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန် ီပလိုမာ/ မဟာ
ဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့

၄
(၂) ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင် ဆက်စပ်ရသာ
အပခာ်းဆန််းစစ်ရလလာပခင််း

၅
စဉ်နှင် စပ်လျဉ််း၍နာ်းလည်
တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
(၂) ပတ်ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း

● အရထွရထွပတ်ဝန််းကျင်စီမံခန်ခွွဲ

နည််းပညာဆိုင်ရာ နည််းစနစ်မျာ်း

ပခင််းနှင် သက်ဆိုင်သည် အပခာ်း

(EIA technical methods)၊ ပတ်

ဘာသာရပ်မျာ်းတွင် ဘွွဲွဲ့/ဘွွဲွဲ့လွန်

ဝန််းကျင်ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း နည််း

ီပလမ
ို ာ/မဟာဘွွဲွဲ့/ပါရဂူဘွွဲွဲ့
ပညာရှင်အဆင်သင်တန််းမျာ်း
(၁)အရထွရထွပတ်ဝန််းကျင်စီမံ ခန်ခွွဲ
ပခင််းနှင်ဆက်စပ်ရသာ ပညာရှင်
အဆင် သင်တန််းမျာ်း

ပညာဆိုင်ရာ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်းနှင်
စံချန်စံညွှန််းမျာ်း (EIA technical
guidelines and stan dards)၊ ပတ်
ဝန််းကျင်ထခိုက်မှု ဆန််းစစ်ပခင််းနှင်
ဆက်စပ်ရသာ အရ ကာင််းပခင််းရာ
မျာ်း နှုင််းယှဉ်ရလလာမှု(EIA case
studies)တအပါအဝင်
ို
ပတ်ဝန််းကျင်
ထခိုက်မဆ
ှု န််းစစ်ပခင််း အစီရင် ခံစာ
(Environmental Impact Assess
ment-EIA)ပပြုစိုရရ်းသာ်းပခင််းနှင် စပ်
လျဉ််း၍ နာ်းလည် တတ်ကျွမ််းပခင််း၊
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ပတ်ဝန််းကျင်ထခုံက်မဆ
ှု န််းစစ်ခခင််းလုံပ်
စဉ်

ကျွမ််းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်

ပညျှောရပ်ပုံင််းဆုံင်ရျှော အရည်အချင််း

အထ်းသ်းသနို့်ကျွမ််းကျင်မှုမျျှော်း(အနည််းဆံုံ်း

ငန််းစဉ်နှင်

နယ်ပယ်တစ်ခုံ လုံအပ်သည်)

အစရင်ခံစျှောလရ်းသျှော်းခပြုံစုံခခင််း
အလတွွေ့အကကံြုံ

၁

၂

၃

၄

၅
(၃) သက်ဆိုင်ရာကျွမ််းကျင်မှု နယ်ပယ်
နှင် စပ်လျဉ််းသည် မူဝါ ၊ ဥပရ ၊
နည််းဥပရ မျာ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း၊
နိုင်ငံတကာစာချြုပ်မျာ်းနှင် စပ်လျဉ််း
၍ ကျွမ််းကျင်နစပ်
ှံ ပခင််း
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လနောက်ဆက်တွွဲ (ဆ)
လနောက်ဆက်တွွဲ (င)

အတတ်ပညျှောဆုံငရ
် ျှော စဉ်ဆက်မခပတ် တုံ်းတက်မှုနောရတွက်ချက်ပံုံ
(Calculation on CPD hour) ဇယာ်း
စဉ်
၁

လုံပ်လဆျှောင်ချက်

အမှနတ
် ကယ် ကျှောချန်

(Acitvity)

(Actual duration)

၂

၃

အတတ်ပညျှောဆုံင်ရျှော စဉ်ဆက်မခပတ်
တ်းုံ တက်မန
ှု ောရ
(CPD hour)
၄

၁ သင်တန််း၊ အလိုပ်ရံိုရဆွ်းရနွ်းပွ၊ွဲ ညီလာခံ၊ နှီ်းရနှာ လှယ်ပွွဲ
(Structured Activity: Training, Workshop,
Conference, Seminar, Colloquium)
(၁) သင်တန််းသာ်း (Participant ) အပ စ် တက်ရရာက်
ခွဲသည် သင်တန််း/အလိုပ်ရံိုရဆွ်းရနွ်းပွွဲ/ ညီလာခံ/
နှီ်းရနှာ လှယ်ပွွဲ (Related training/ Workshops/
Conference/ Seminars/Colloquim)

ရနဝက် (Half day ) - ၃-၄ နာရီ

၃ နာရီ

တစ်ရက် (Full day) - ၆-၈ နာရီ

၆ နာရီ

ဥပမာ- ၂ ရက် ကာသင်တန််းအတွက်

(အမျာ်းဆံို်း ရရှနင
ို ်ရသာ အတတ်ပညာ

အတတ်ပညာဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပပတ်

ဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပပတ် တို်းတက်မှု

တ်းို တက်မှု နာရီကို ၁၂ နာရီဟို တွက်ချက်

နာရီအတွက် ကန်သတ်မှုမရှပါ

ရမည်။ (Eg: For two full days training,

(Maximum claimable: no limit))

the number of CPD hours is 12.)
၂ ဆက်စပ်ရဆွ်းရနွ်းပွမ
ွဲ ျာ်း (Reated Meetings)
ို
တ် ရ သအဆင်တွင်
(၁) နိုင်ငံတကာ၊ နိုင်ငံ သမဟို
တာဝန်ရပ်းအပ်ခံရရသာ ရကာ်မတီအ ွဲ့ွွဲ ဝင်အပ စ်

ရနဝက် (Half day)

၂ နာရီ
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လနောက်ဆက်တွွဲ (ဆ)

တက်ရရာက်ခွဲရသာ အကကံရပ်း၏ ကျွမ််းကျင်မန
ှု ှင်

တစ်ရက် (Full day)

ဆက်စပ်ရသာ ပတ်ဝန််းကျင်နယ်ပယ်၊ နည််းပညာ

၄ နာရီ
ရဆွ်းရနွ်းပွွဲ တစ်ခိုအတွက် အမျာ်းဆံို်း

နယ်ပယ် သမဟို
ို
တ် စစစ်ပခင််းနယ်ပယ်အတွက်

ရရှနင
ို ်ရသာ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ

အသမှတ်ပပြု နည််းပညာဆိုင်ရာရဆွ်းရနွ်းပွွဲ

စဉ်ဆက် မပပတ် တ်းို တက်မှု နာရီမှာ ၈

(Attendance to recognized technical meetings

နာရီ ပ စ်သည် (Maximum claimable

(related to auditing, environmental or

per meeting is 8 hrs per meeting)

technical areas related to consultant’s
expertise) as appointed committee members
at international, national or state level)
၃ လက်ရတွွဲ့ သင်တန််း (Conducting Training)
(၁) သင်တန််းဆရာအပ စ် ပချရပ်းရသည
ို
် လက်ရတွွဲ့

၁ နာရီ

၃ နာရီ

သင်တန််း (Conducting training as resource
person)

(လက်ရတွွဲ့ရဆာင်ရက်ရသည် သင်တန််း
တစ်ခိုအတွက် အမျာ်းဆံို်း ရရှနင
ို ်ရသာ
အတတ်ပညာဆိုင်ရာ စဉ်ဆက် မပပတ်
တ်းို တက်မှု နာရီမှာ ၁၂ နာရီ ပ စ်သည်
(Maximum CPD hours claimable per
event is 12 hrs per event))

၄ ထိုတ်ရဝထာ်းရသာ စာတမ််းနှင် စာအိုပမ
် ျာ်း
(Publications)
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လနောက်ဆက်တွွဲ (ဆ)

(၁) စာအိုပ/် စာတမ််း/ ရဆာင််းပါ်း/ ဂျာနယ်/

စာလံို်းအရယ်အစာ်း (Font Size) ၁၂ ပ င်

တစ်မျက်နှာလ င် အတတ်ပညာဆိုင်ရာ

သိုရတသနစာတမ််း (Publication of books,

ပံမ
ို ှန် ရိုက်နှပ်/ပံန
ို ှပ် ထာ်းပခင််း ပ စ်ရမည်(1

စဉ်ဆက်မပပတ် တို်းတက်မှု နာရီ ၂ နာရီ (2

articles, journals, research papers)

page of single spaced print, font size

hrs/page)

12)

တစ်နှစ်အတွင််း အမျာ်းဆံို်းရရှနိုင်ရသာ
အတတ်ပညာဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပပတ်
တ်းို တက်မှု နာရီမှာ ၁၂
နာရီပ စ်သည်(Maximum claimable - 12
hrs/ year)

