စီမံကိန်းဆိိုငရာ အချကအလကမျာ်း ဖ ာပြချက
၁။ စီမံကိန််းအမည်

-

(စီမံကိန််းသစ်မ ်း၊ နနောက်ဆက်တွဲ

……………………………………………………………….……………….
…………………………. ……………………………………………………

စီမံကိန််းမ ်းနှင် တိ်းခ ွဲျဲ့စီမံကိန််းမ ်း အပါအဝင်)
၂။ အဆိပပြုသည် အဖွဲျဲ့အစည််းအမည်

- (က) ……………………………………………………………….………

(ပ်းနပါင််းနဆ င်ရွက်လျှင် အဖွဲျဲ့အစည််းအမည်

( ခ)

…………………………………………………………………….…

အ ်းလံ်း နဖ ပ် ပနပ်းရန်)

( ဂ)

…………………………………………………………………………

၃။ စီမံကိန််းတည်နနရ အပပည်အစံ

-

……………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………….……………….

၄။ စီမံကိန််းဧရိယ (နပမ/နရပပင် အသံ်းခ မှု)

-

……………………………………………………………….……………….

၅။ စီမံကိန််းတန်ဖိ်း စစနပါင််း

-

……………………………………………………………….……………….

-

……………………………………………………………….……………….

(က ပ်/ အနမရိကန်န ေါ်လ သန််း)
၆။ စီမံကိန််း ကန်က နငအတက် နငအရင််းအပမစ်
(ပပည်န

င်စအစိ်းရ၏ အသံ်းစရိတ်/

……………………………………………………………….……………….

တိင််းန သကကီ်း/ ပပည်နယ် အသံ်းစရိတ်/

……………………………………………………………….……………….

ကိယ်ပိင်နင/ အစစပ်နင ပဖစ်ပါက

……………………………………………………………….……………….

ည်ဝင်မှုမ ်း ခွဲပခ ်းနဖ ပ် ပနပ်းရန်)

……………………………………………………………….……………….

၇။ စီမံကိန််း က လ

-

……………………………………………………………….……………….

၈။ စီမံကိန််းစတင်မည် အခ န
ိ ် (လ၊ နှစ်)

-

……………………………………………………………….……………….

၉။ စီမံကိန််းပပီ်းနနောက် လပ်ငန််း

-

အနက င်အ

မှ

…………………………………

ည်နဖ ် နဆ င်ရွက်မည်က လ

၁၀။ စီမံကိန််းလပ်ငန််းအမ ြုိ ်းအစ ်း အပပည်အစံ
နဖ ပ် ပရန်

…………………………………

-

……………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………….……………….

ိ
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၁၁။ ရရှိနိင်နသ အက ြုိ ်းအပမတ် အမ ြုိ ်းအစ ်း

-

………………………………………………………………………………

၁၂။ အက ြုိ ်းအပမတ်ခွဲနဝမှု (ရ ခိင်နှုန််းပဖင်နဖ ်ပပရန်) -

သက်ဆိင်သမ ်း
(က)

……………………………………………… ……………………

( ခ)

……………………………………………… ……………………

( ဂ)

……………………………………………… ……………………

၁၃။ စီမံကိန််း၏ အက ြုိ ်းအပမတ်အနပေါ် န သခံမ ်း ခံစ ်းခင်ရရှိနရ်းအတက် စီစဉ် နဆ င်ရွက်

၁၄။ ပတ်ဝန််းက င်

ိခိက်မှုနှင် လမှုစီ်းပ ်းဘဝမ ်း -

အနပေါ်သက်နရ က်မှု
ပတ်ဝန််းက င်

ဆန််းစစ်ပခင််းတိက
ို့ ိ

ိန််းသိမ််းနရ်းဦ်းစီ်းဌ န၏

လမ််း

ညွှန်ခ က်နှငအညီ
်
နဆ င်ရွက်ပပီ်းစီ်းပခင််း ရှိ/မရှိ

ရ ခိင်နှုန််း

်းရှိမမ
ှု ်း

………………………………………………………………………………
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၁၅။ ပတ်ဝန််းက င်

ိခိက်မှုနှင် လမှုစီ်းပ ်းဘဝမ ်းအနပေါ်သက်နရ က်မှုမ ်းအတက် စစ်တမ််းနက က်ယမှု

လပ်ငန််းမ ်း နဆ င်ရွက်

်းရှိမှု အနပခအနန
စစ်တမ််းနက က်ယခွဲသည်

ရက်စွဲ

နနရ န သ

………………………………

………………………………………………………

…………………………………… ……………………

………………………………

………………………………………………………

…………………………………… ……………………

………………………………

………………………………………………………

…………………………………… ………………………

………………………………

………………………………………………………

…………………………………… ………………………

………………………………

………………………………………………………

…………………………………… ………………………

၁၆။ စီမံကိန််းန က င် သဘ ဝပတ်ဝန််းက င်ကိ

လမ ြုိ ်းစ

ဦ်းနရ

ိခိက်နပပ င််းလွဲနစနိင်နသ အပခင််းအရ မ ်း

အန က င််းရင််း

ပဖစ်ပ ်းနိင်နသ အနပခအနန

……………………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………

၁၇။ အ

က်ပါ သဘ ဝပတ်ဝန််းက င်

ိခိက်နိင်နပခခန်မ
ို့ ှန််းခ က်

ိခိက်မှု နပပ င််းလွဲမှုအတက် ကစ ်းနပ်းရန် ကတိကဝတ်မ ်း
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၁၈။ စီမံကိန််းန က င် လမှုစီ်းပ ်းဘဝမ ်းအနပေါ် သက်နရ က်နိင်မည် အပခင််းအရ မ ်း
အန က င််းရင််း

ပဖစ်ပ ်းနိင်နသ အနပခအနန

……………………………………………………………

……………………………………………

………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………

………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………

………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………

………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………

………………………………………

၁၉။ အ

ိခိက်နိင်နပခခန်မ
ို့ ှန််းခ က်

က်ပါ လမှုစီ်းပ ်းဘဝမ ်းအနပေါ် သက်နရ က်မှုအတက် ကစ ်းနပ်းရန် ကတိကဝတ်မ ်း

၂၀။ စီမံကိန််းတည်နနရ နှင် ပတ်ဝန််းက င်တင် တိင််းရင််းသ ်းလမ ြုိ ်းစမ ်း ပပနို့်နှန
ံို့ န

င်
ိ မှုအနပခအနန

ရက်စွဲ

နနရ န သ

လမ ြုိ ်းစအမည်

ခနို့်မှန််း လဦ်းနရ

……………………………

…….……………………………………

…………………………………

……………………………

……………………………

…….……………………………………

…………………………………

……………………………

……………………………

…….……………………………………

…………………………………

……………………………

……………………………

……….…………………………………

…………………………………

……………………………

……………………………

…………………………………………

…………………………………

……………………………

……………………………

…………………………………………

…………………………………

……………………………
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၂၁။ စီမံကိန််း၏ အန က င််းအရ မ ်းနှင် အက ြုိ ်းအပပစ်မ ်းကိ န သခံမ ်းသိို့ ပပည်စံတိက စ

ကကိြုတင်

ရှင််းလင််း ခ ပပခွဲသည် အနပခအနန (ရှင််းလင််းမှုပပြုသည် ရက်စွဲ၊ နနရ ၊ အကကိမ်အနရအတက်၊
ယင််းန သရှိ လဦ်းနရ၊ ရှင်း် လင််းပွဲသိို့ တက်နရ က်သည် လမ ြုိ ်းစမ ်း၏ အမည်၊ ဦ်းနရနှင် ရ ခိင်နှုန််း
ရှင််းလင််းပွဲတင် သံ်းစွဲခွဲသည် ဘ သ စက ်းတိက
ို့ ိ နဖ ပ် ပရန်)
ရက်စွဲ

နနရ

န သ

တက်နရ က်သည်

လဦ်းနရ

လမ ြုိ ်းစ/ ဦ်းနရ /ရ ခိင်နှုန််း

ဘ သ စက ်း

အကကိမ်
နရ

………………

………………………

……………

……………………/………………/…………

……………………

………………

………………

………………………

……………

……………………/………………/…………

……………………

………………

………………

………………………

……………

……………………/………………/…………

……………………

………………

………………

………………………

……………

……………………/………………/…………

……………………

………………

………………

………………………

……………

……………………/………………/…………

……………………

………………

………………

………………………

……………

……………………/………………/…………

……………………

………………

………………

………………………

……………

……………………/………………/…………

……………………

………………

………………

………………………

……………

……………………/………………/…………

……………………

………………

၂၂။ စီမံကိန််းဆ

ောင်ရွက်ခြင််းအဆ ေါ် ဆေသြံမ ော်း၏

တံခုံ့ န်မှု

ကနုံ့်ကွကမ
် ှု ရိ/မရိ
-

…………………………………

ဆ

ောက်ြံမှု ရှိ/မရှိ

…………………………………

၂၃။ စီမံကိန််းအဆိပပြုသ၏ ဆက်သယ်ရန်လိပ်စ
(က) အဖွဲျဲ့အစည််း၏ တ ဝန်ခံ
အမည်

-

…………………………………………………………………………

ရ

-

…………………………………………………………………………

ဌ န

-

…………………………………………………………………………

လိပ်စ

-

…………………………………………………………………………

ဖန််းနံပါတ်

-

…………………………………………………………………………

်း
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( ခ ) အဖွဲျဲ့အစည််း၏ တည်နနရ

-

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

၂၄။

ရံ်းတ ဝန်ခံ အမည်

-

…………………………………………………………………………

ရံ်းဖန််းနံပါတ်

-

…………………………………………………………………………

ပ်းတွဲတင်ပပရန် အခ က်အလက်မ ်း
(က) စီမံကန
ိ ််းတည်နနရ ပပ နပမပံ
( ခ ) စီမံကိန််း၏ Layout ပံ
( ဂ ) စီမံကိန််းတင်

ပါဝင်သည်

အနဆ က်အအံမ ်း၊

စက်ပစစည်း် မ ်း၊

လျှပစ
် စ်ဝါယ ကကိြု်း

သယ်တန််းပံ၊ နရဆိ်းစနို့်နပမ င််းမ ်း စသည်တိို့ ပါဝင်သည် Plan ပံမ ်း
(ဃ) စီမံကိန််း၏

တည်နနရ နှင်

လမ ြုိ ်းစအလိက် ပပနို့်နန
ှံို့ န

ဝန််းက င်တင်

နန

ိင်သည်

တိင််းရင််းသ ်းလမ ြုိ ်းစမ ်း၏

င်
ိ မှုနှင် ခနို့်မှန််းလဦ်းနရ နဖ ပ် ပနသ နပမပံ

( င ) စီမံကိန််းန က င် သဘ ဝပတ်ဝန််းက င်အနပေါ်

ိခိက်နပပ င််းလွဲမှုနှင် လမှုစီ်းပ ်းဘဝမ ်း

အနပေါ် သက်နရ က်မှုတအ
ိို့ ်း ဆန််းစစ်ပခင််းမ ်းကိ ပတ်ဝန််းက င်
လမ််းညွှန်ခ က်နှင်အညီ နဆ င်ရွက်ပပီ်းပဖစ်န က င််း န
( စ ) စီမံကိန််း၏

ပတ်ဝန််းက င်ဆိင်ရ

ိခိက်မှု

ိန််းသိမ််းနရ်းဦ်းစီ်းဌ န၏

က်ခံခ က်

ဆန််းစစ်ခ က်နှင်

လမှုစီ်းပ ်းဘဝမ ်းအနပေါ်

သက်နရ က်မှု ဆန််းစစ်ခ က် ရလ ်မ ်းနှင် အစီရင်ခံစ မ ်း
(ဆ)

စီမံကိန််းနဆ င်ရွက်ပခင််းကိ

န သခံမ ်းမှ

ကန်ို့ကက်ပခင််း

မရှိန က င််း

သက်ဆိင်ရ

တိင််းန သကကီ်း/ ပပည်နယ်ရှိ န သခံလမ ြုိ ်းစအကကီ်းအကွဲမ ်း၊ တိင််းရင််းသ ်းလမ ြုိ ်းနရ်းရ
ဝန်ကကီ်းမ ်းနှင်
န

တိင််းရင််းသ ်းအခင်အနရ်းမ ်းက ကယ်နစ င်နရှ က်နရ်းဦ်းစီ်းဌ နတိို့၏

က်ခံခ က်

( ဇ ) နတျဲ့ဆံပအ
ွဲ ်းလံ်း၏ ဓ တ်ပမှ
ံ တ်တမ််း၊ တက်နရ က်သမ ်း မှတ်တမ််းနှင် နဆ်းနန်းခ က်မ ်း
ပါဝင်သည် အစီရင်ခံစ
မှတ်ခ က်။

စီမံကိန််းဆိင်ရ
န သကကီ်း/

ကတိကဝတ်မ ်းအတိင််း နဆ င်ရွက်ပပီ်းစီ်းမှု အနပခအနနမ ်းကိ တိင််း
ပပည်နယ်ရှိ

အကကီ်းအကွဲမ ်း၏ န

တိင််းရင််းသ ်းလမ ြုိ ်းနရ်းရ ဝန်ကကီ်းမ ်းနှင်

န သခံလမ ြုိ ်းစ

က်ခံခ က်နှငအတ
်
တိင််းရင််းသ ်းလမ ြုိ ်းမ ်းနရ်းရ ဝန်ကကီ်းဌ နသိို့

ပပန်လည် တင်ပပရန်ပဖစ်ပါသည်။

စဉ်

စြေကိေ်ုံးအြေည်

တိင်ုံးမေသကကုံး/ ြည်ေယ်

ခရိင်

ပြေိ ြို့ေယ်

စြေကိေ်ုံးတေ်ဘိုံး
ြေှ

ထိ

စြေကိေ်ုံးကောလ

ောင်ြေည်စြေကိေ်ုံးြေျောုံး

မ ြေအသုံးချြေှု မေ ြင်အသုံးချြေှု

စြေကိေ်ုံးအကျယ်အဝေ်ုံး

တိင်ုံးေင်ုံးသောုံးလူြေျိ ုံးြေျောုံးမေထိင်ေောမေသအတွင်ုံးမ ော်မ

'----------------------------------------------ဦုံးစုံးဌောေ/လြ်ငေ်ုံး

----------------------------------------------ဝေ်ကကုံးဌောေ

မ

ြေပြုံး

ပြုံး

ြေပြုံး

ပြုံး

ောင်ေွက်ပြုံးစုံးြေှု
အမ ခအမေ

မ

SIA

အမ ခအမေ

ောင်ေွက်ပြုံးစုံးြေှု

EIA

ိင်ေော

ေှိ

ြေေှိ

ဝေ်ကကုံး၏မထောက်ခချက်

တိင်ုံးေင်ုံးသောုံးလူြေျိ ုံးမေုံးေော

သက်

စဉ်

စြေကိေ်ုံးအြေည်

တိင်ုံးမေသကကုံး/ ြည်ေယ်

ခရိင်

ပြေိ ွဲ့ေယ်

စြေကိေ်ုံးတေ်ဘိုံး
ြေှ

ထိ

စြေကိေ်ုံးကောလ

ောင်ြေည် စြေကိေ်ုံးြေျောုံး

မ ြေအသုံးချြေှု မေ ြင်အသုံးချြေှု

စြေကိေ်ုံးအကျယ်အဝေ်ုံး

တိင်ုံးေင်ုံးသောုံးလူြေျိ ုံးြေျောုံးမေထိင်ေောမေသအတင်ုံး မဖော်မ

'----------------------------------------------တိင်ုံးမေသကကုံး/ ြည်ေယ်

----------------------------------------------တိင်ုံးမေသကကုံး/ ြည်ေယ် အစိုံးေအဖွဲ့

မ

ြေပြုံး

ပြုံး

ြေပြုံး

ပြုံး

ောင်ေွက်ပြုံးစုံးြေှု
အမ ခအမေ

မ

SIA

အမ ခအမေ

ောင်ေွက်ပြုံးစုံးြေှု

EIA

ိင်ေော

ေှိ

ြေေှိ

ဝေ်ကကုံး၏ မထောက်ခချက်

တိင်ုံးေင်ုံးသောုံးလူြေျိ ုံးမေုံးေော

သက်

