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လျိုှ ့ဝှက် 

လံုးခင်း/ဖားကန့်ရတနာနယ်ေမြ တွင် 

ေကျာက်မျက်ရတနာများေရာင်းချမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအေပါ်ခဲွေဝခံစားသည့်စနစ်ဖြ င့် 

လုပ်ငနး်ေဆာင်ရွက်ရန် သေဘာတူစာချုပ် 

 ဤသေဘာတူစာချုပက်ို          ခုနှစ်၊                  လ (       )ရကတ်ွင် ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူး၊ 

----------------------- ကိုယ်စားပြ ုေသာ  မြ န်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊  မြ န်မာ့ 

ေကျာက်မျက်ရတနာပြ တိုက်ခန်းမ၊ ရာဇသ င်္ဂဟလမ်း၊ ေနပြ ည်ေတာ်၊ (ေနာင်တွင် “မကလ” ဟု 

ေခါ်ဆိုမည်ဖြ စ်ပြ ီး ယင်းစကားရပ်၌ ၎င်းအားဆက်ခံသူများ၊ ဥပေဒအရ လွှဲအပ်ခြ င်းခံရသူများပါဝင် 

သည)်က တစ်ဖက်နှင့် ----------------ကိုယ်စားပြ ုေသာ --------------ေကျာက်မျက်ကုမ္ပဏီ၊ အမှတ ်(----)၊ --

---------လမ်း၊ -------- မြ ို ့နယ၊် ------------ မြ ို ့။(ေနာင်တွင် “ကန်ထရိုက်တာ” ဟု ေခါ်ဆိုမည်ဖြ စ်ပြ းီ၊ 

ယင်းစကားရပ်၌ ၎င်းအားဆက်ခံသူများ၊ ဥပေဒအရလွှအပ်ခြ င်းခံရသူများ တရားဝင် ကိုယ်စားလယှ်များ 

ပါဝင်သည်)က အခြ ား တစ်ဖက်တို့သည် ေအာက်ေဖာ် ပြ ပါ ဘေဘာတူညီချက် / စည်းကမ်းချက်များ 

နှင့်အညီ နှစ်ဘက်သေဘာတူ စာချုပ် ချုပ်ဆို ကြ ပါသည်။ 

အပုိင်း(၁) 

ရည်ရွယ်ချက် 

၁-၁ ေအာက်ပါအတိုင်း ရည်ရွယ်ချက်များ ထားရှိပါသည ်- 

 (က) နိုင်ငံေတာ်နှင့် နိုင်ငံသားများ နိုင်ငံခြ ားေငွ တိုးတက်ရရှိေစေရး။ 

 (ခ) နိုင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရးဖွံ့ဖြ ို းတိးုတက်ေရးကို အေထာက်အကူဖြ စ်ေစေရး။ 

 (ဂ) ေကျာက်မျက်ရတနာေဈးကွက် နိုင်ငံေတာ်အတွင်း တိုးတက်ဖြ စ်ထွန်းေစေရး။ 

 (ဃ) ေကျာက်မျက်ရတနာများ  ပြ ညပ်သို့  တရားမဝင်ထုတ်ေဆာင်ခြ င်း၊ ေရာင်းချခြ ငး်များ၊ 

ေလျာ့နည်းပေပျာက်ေစေရး။ 

အပုိင်း(၂) 

ကုိယ်စားပြ ုခြ င်းနှင့် အာမခံခြ င်း 

၂-၁ ဤသေဘာတူစာချုပက်ို ချုပ်ဆိုကြ ေသာ နှစ်ဘက်စာချုပ်ဝင်တို့သည် ထိုသို့ သေဘာတူစာချုပ် 

ချုပ်ဆိုနိုင်ရန်အတွက် တည်ဆဲဥပေဒများအရ လုပ်ကိုင်ခွင့် အခွင့်အာဏာနှင် ့ စီးပွားေရးအရ 

ခိုင်မာေတာင့်တင်းမှု ရှိကြ ေသာသူများ  ဖြ စေ်ကြ ာငး်ကို အသီးသီး အာမခံကြ ပါသည်။ 
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အပုိင်း(၃) 

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆုိချက် 

၃-၁ ဤသေဘာတူစာချု ပ်တွင် ေနာက်ပုိင်းသံုးစဲွမည့် စကားရပ်များသည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊  မြ န်မာ့ 

ေကျာက်မျက်ရတနာဥပေဒ ပုဒ်မ ၂ နှင့်  မြ န်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာနည်းဥပေဒ ၂ တို့တွင် ပါရှိ 

သည့်အတိုင်း အဓိပ္ပါယသ်က်ေရာက်ေစရမည်။ 

အပုိင်း(၄) 

လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ လုပ်ကွက် 

၄-၁ ဤသေဘာတူစာချုပ်အရ လုပ်ပိုင်ခွင် ့ရှ ိေသာ လုပ်ကွက်များမှာ လုံးခင်း/ ဖားကန့်ေဒသ     

ေမှာ်အကျိုးတူ(         )၊ လုပ်ကွက်စုစုေပါင်း(           )ဧကခန့်၊ (ပူးတဲွ - ၁)ပါ ေမြ ပံုအတုိင်း  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ 

အပုိင်း(၅) 

လုပ်ငန်းအစီအစဥ် 

၅-၁ ကန်ထရိုက်တာသည် တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မည့် အစီအစဥ်နှင့် စီမံချက်အား မကလသို့  စာချုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးသည့်ေန့မှ (၃၀)ရက်အတွင်း တင်ပြ အတည်ပြ ုချက်ရယူပြ ီး ဆက်လက် 

ေဆာင်ရွက်သွားရမည်။ 

၅-၂ ဤသေဘာတူစာချုပ်အရ ေကျာက်မျက်ရတနာတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရး လုပ်ငန်းအတွက် 

ထူေထာင်မှု၊  ပြ င်ဆင်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် ကန်ထရိုက်တာအား အပိုဒ် ၅ - ၁ အရ 

လုပ်ငန်းအစီအစဥ ်အတည်ပြ ုသည့်ေန့မှ (၄၅)ရက်ခွင့်ပြ ုသည်။ လုပ်ငန်းအတွက် ထူေထာင်မှု၊ 

 ပြ င်ဆင်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေနသည် ့ကာလအတွင်း ေကျာက်စိမ်းများ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ် 

ရရှိပါက တူးေဖာ်ရရှိေသာ ေကျာက်စိမ်းများကို မကလသုိ့ အပြ ည့်အဝ အပ်နှံရမည်။  

၅-၃ ကန်ထရိုက်တာသည် လစဥ်လပု်ငန်းစီမံချက်များ ေရးဆွဲ၍ လုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

အပုိင်း(၆) 

ရင်းနီှးမြ ှု ပ်နှံမှု ပမာဏ 

၆-၁ ဤသေဘာတူစာချုပ်အရ လုပ်ငန်းရင်းနှ ီး မြ ှုပ်နှ ံမှုပမာဏကို အနည်းဆုံး  မြ န်မာကျပ်ေငွ 

သိန်း(-----------) (ေငွကျပ်--------------တိတိ)ကို သုံးစွဲရမည်။ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှု တစ်ရပ်လုံးနှင့် 

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် ကုန်ကျစရိတ်အဝဝကို ကန်ထရိုက်တာမှ ကျခံရမည်။ 
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အပုိင်း(၇) 

လံုခြ ုံမှုအာမခံစေပါ်ေငွ 

၇-၁ ကန်ထရုိက်တာသည် လံုခြ ုံမှုအာမခံစေပါ်ေငွအဖြ စ် ရင်းနီှးမြ ုပ်နံှေငွကျပ်သိန်း(--------)(ေငွကျပ် -

-------------တိတိ)၏ ၃% ဖြ စ်ေသာ ေငွကျပ်သိန်း(----)၊ (ေငွကျပ်--------------------တိတိ) အား 

အာမခံအဖြ စ် ထားရှိရမည်။ ယင်းအာမခံေငွကို စာချုပ်လက်မှတ် ေရးထိုးသည့် ရက်မှစ၍ 

ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း  မြ န်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ေနပြ ည်ေတာ်တွင် ထားရှိရမည်။ ဘဏအ်ာမခံ 

ပံုစံကုိ (ပူးတဲွ- ၂)ပါ ပုံစံအတိုင်း ထားရှိရမည်။ 

၇-၂ အကျို းတလူုပ်ငနး်များ လက်မှတ်ေရးထိုး စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြ းီသည့်ရက်မှ တစ်နှစ်ပြ ည့်သည့်ကာလ 

အတွင်း လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်မှုကို စိစစ်သုံးသပ်ပြ ီး၊ လုပ်ငန်းရှင်မှ 

ေပးသွင်းထားသည့် လုံ ခြ ုံမှုအာမခံစေပါ်ေငွ ၅၀%ကို လည်းေကာင်း၊ (၃)နှစ် ပြ ည့် ပြ ီးပါက 

ေပးသွင်းထားသည့်ေင၏ွ ၂၅%ကို လညး်ေကာင်း  ပြ န်လည်ထုတ်ေပးရမည်။ 

၇-၃ စာချုပသ်က်တမ်းအလုိက် ကျန်ရှိေနေသာ လုံခြ ုံမှုအာမခံစေပါ်ေငွများကို စာချုပသ်က်တမ်း 

ကုန်ဆုံးသည်အထိ သို့မဟုတ် ကန်ထရိုက်တာမှ ဤစာချုပ်ပါ တာဝန်ဝတ္တ ရားများအားလုံး 

ေဆာင်ရွက် ပြ ီးသည်အထိ ထားရှိရမည်။ ဤစာချုပ်ပါ သေဘာတူညီချက်များအတိုင်း 

ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန ် ကန်ထရိုက်တာမှပျက်ကွက်ခဲ့ပါက စာချုပ်အားရပ်စဲပြ းီ အဆိုပါ လုံခြ ုံမှု 

အာမခံေငွများအားလုံးကို မကလမှ သိမ်းယူနိုင်သည်။ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးလျှင် 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကန်ထရိုက်တာ၏ အပြ စေ်ကြ ာင့်မဟုတ်ဘဲ နှစ်ဖက်သေဘာတူ စာချုပ် 

ဖျက်သိမ်းလျှင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မကလသည် ကန်ထရုိက်တာမှ မကလသုိ့ေပးရန် ကျန်ေသာ 

ေကးမြ ီများကုိ နုတ်ယူ၍ ကျန်ေသာလံုခြ ုံမှုအာမခံစေပါ်ေငွကုိ ကန်ထရုိက်တာသုိ့  ပြ န်ေပးရမည်။ 

အပုိင်း(၈) 

လုပ်ငန်းအတွက် အဆုိပြ ုေငွေပးသွင်းခြ င်း 

၈-၁ ဤစာချုပ်အပုိဒ် ၄-၁ အရ လုပ်ပုိင်ခွင့်ရိှေသာ လုပ်ကွက်ဧရိယာ(-----)ဧကအတွက် ေပးသွင်းရန် 

သတ်မှတ်သည် ့ အဆို ပြ ုေငွကျပ်(---------) (ေငွကျပ်-------------------------------တိတိ)ကို 

ကန်ထရိုက်တာသည် မကလသို့ စာချုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည့်ေန့ သို့မဟုတ် ယင်းေန့မတိုင်မီ 

အပြ ီးေပးသွင်းရမည်။ 
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အပုိင်း(၉) 
ရတနာခွန်ေပးေဆာင်ခြ င်း 

၉-၁ ကန်ထရိုက်တာသည် ဤသေဘာတူစာချုပအ်ရ ထုတ်လုပ်ရရှိေသာ ေကျာက်မျက်ရတနာ 
အရုိင်းကို မှတ်ပုံတင်ပြ ီးေနာက် တန်ဖုိးဖြ တ်အဖွဲ့က  မြ န်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာဥပေဒပုဒ်မ ၂၆၊ 
ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ သတ်မှတ်ေသာ တနဖုိ်းအေပါ် အေခြ ပြ ု၍ (၂၀)ရာခိုင်နှုန်းကို  မြ န်မာကျပ်ေငွဖြ င့် 
ေပးေဆာင်ရမည်။ 

၉-၂ ကန်ထရိုက်တာသည်  မြ န်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာဥပေဒပုဒ်မ၂၇(က)နှင့်အညီ ရတနာခွန်ေပး 
ေဆာင်ပြ းီေနာက်   မြ န်မာကျပ်ေငွဖြ င့် ေရာင်းချသည့်အခါ ယင်းေကျာက်မျက်ရတနာ ေရာင်းချ 
 ခြ င်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍ အခြ ားတည်ဆဥဲပေဒတစ်ရပ်အရ အခွန်ေပးေဆာင်ခြ င်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိ 
ေစရမည်။ 

၉-၃  မြ န်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာဥပေဒပုဒ်မ၂၇ အရ ရတနာခွနေ်ပးေဆာင်ပြ းီသည့် ေကျာက်မျက် 
ရတနာအရုိင်းကို နိုင်ငံခြ ားေငွဖြ င့် ေရာငး်ချပါက အမှန်တကယ် ေရာင်းချသည့်တန်ဖိုး၏(၁၀) 
ရာခိုင်နှုန်းကို နုိငင်ံခြ ားေငွဖြ င့် ရတနာခွနေ်ပးေဆာင်ရမည်။ 

အပုိင်း(၁၀) 
ထုတ်လုပ်ရရိှသည့် ေကျာက်မျက်ရတနာများကုိ ထိန်းသိမ်းခြ င်း 

၁၀-၁ ေန့စဥ်တးူေဖာ်ထုတ်လုပ်ရရှိေသာ ေကျာက်မျက်ရတနာအရုိင်းများကို လုပ်ကွက်နှင့် ကွက်ရပ် 
ေမှာ်များအလိုက် အနီးကပ်ကးီကြ ပ်ေရးအဖွဲ့နှင့် ကန်ထရိုက်တာတို့ပူးေပါင်း၍ စစေ်ဆးခြ င်း၊ 
ေရွးချယ်သန့်စင်ြခင်း၊ စာရင်းေရးသွင်းခြ ငး်၊ မတှတ်မ်းတင်ခြ င်း၊ ထိန်းသိမ်းခြ င်းများ ေဆာင်ရွက် 
ရမည်။  

၁၀-၂ ထွက်ရိှမည့် ေကျာက်မျက်ရတနာအရုိင်းများကုိ လစဥ်(သုိ့မဟုတ်)သက်ဆုိင်ရာ စစ်ဌာနချု ပ်မှ 
လံုခြ ုံ ေရး စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ေပးသည့်ရက်တငွ ် မကလ(ရုံးချုပ်)သို့  သယ်ယ၍ူ မကလနှင့် 
ကန်ထရိုက်တာတို့ ပူးေပါင်းထိန်းသိမ်းရမည်။ 

အပုိင်း(၁၁) 
 ေကျာက်မျက်ရတနာအရုိင်းများေရာင်းချ ခြ င်း 

၁၁-၁ ဤသေဘာတူစာချုပ်အရ ေရာင်းချမည့်ေကျာက်မျက်ရတနာအရိုင်းများကို မကလနှင့် 
ကန်ထရိုက်တာတို့ ပူးေပါင်း၍ ေဈးနှုန်းညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ခြ င်း၊ ေရာင်းချခြ ငး်များကို လက်ရှိ 
လုပ်ထုံးလပု်နည်းများအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၁-၂ ေရာင်းချရာတွင် နှစ်စဥ်ကျင်းပသည့်  မြ န်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာပြ ပွဲများတငွ် သတ်မှတ်လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံခြ ားေငွဖြ င့် ဦးစားေပးေရာင်းချရမည်။ 
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၁၁-၃  မြ န်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာပြ ပွဲ မကျင်းပသည့်  ကြ ားကာလများတွင် ေကျာက်မျက်ရတနာအရိုင်း 

များကို  မြ န်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းတွင် (ဂျ-ီတ-ီစီ)စနစ်ြဖင် ့ သတ်မှတ် 

ချက်များနှင့်အညီ နိုင်ငံခြ ားေငွဖြ င့် ေရာင်းချရမည်။ 

၁၁-၄ နိုင်ငံခြ ားေငွဖြ င့် ေရာင်းတန်းမဝင်သည့် ေကျာက်မျက်ရတနာအရိုင်းများကို မကလနှင့် 

ကန်ထရိုက်တာတို့ ပူးေပါင်း၍ ကျပ်ေငွဖြ င့် ေရာင်းချရန် ေဈးနှုန်းညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ခြ င်း၊ ေရာင်းချ 

 ခြ င်းများကို လက်ရှိ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အပုိင်း(၁၂) 

 ေရာင်းချမှုအေပါ် ခဲွေဝခံစားခြ င်း 

၁၂-၁ ထုတ်လုပ်ရရှိသည့် ေကျာက်မျက်ရတနာများအား ေရာင်းချရရှိသည့်ေငွများကိ ုအပုိင်း ၉-၁ နှင့် 

အပုိင်း ၉-၃ တုိ့အရ သတ်မှတ်သည့် ရတနာခွန်များနှင့် အခေကြ းေငွများအားလံုး ေပးေဆာင်ပြ ီးေနာက် 

ေအာက်ပါအတိုင်း ခွဲေဝရမည် - 

 (က) မကလ (၂၅) ရာခိုင်နှုန်း။ 

 (ခ) ကန်ထရိုက်တာ (၇၅)ရာခိုင်နှုန်း။ 

၁၂-၂ ခွဲေဝရရှိသည့်ေငွများကို သက်ဆိုင်ရာဘဏ်စာရင်းများသို့ မကလမှ တာဝန်ယူ၍ ေရာင်းချေငွ 

ရရှိပြ းီ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း ခွဲေဝေပးသွင်းရမည်။ 

အပုိင်း(၁၃) 

 ထုတ်လုပ်မှုအေပါ် ခဲွေဝခံစားခြ င်း 

၁၃-၁ နိုင်ငံေတာ်အတွက် လုိအပ်ပါက ထုတ်လုပ်ရရှိေသာ ေကျာက်မျက်ရတနာအချို ့ကို ထုတ်လုပ်မှု 

အေပါ် ခွဲေဝခံစားသည့်စနစ်ဖြ င့် ေအာက်ပါအတိုင်း ခွေဲဝရမည်- 

 (က) မကလ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း။ 

 (ခ) ကန်ထရိုက်တာ (၅၀)ရာခိုင်နှုန်း။ 

အပုိင်း(၁၄) 

ဆုေကြ းေငွ((INCENTIVE) ေပးခြ င်း 

၁၄-၁ အပိုင်း (၄)ပါ လုပက်ကွ်နှင့် လုပ်ကွက်အလုိက် တူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများအား  ကြ ပ်မတ် 

ကွတ်ကဲေနသည့် အနီးကပ်ကီးကြ ပ်ေရးအဖွဲ့၊ ရတနာနယ်ေမြ အလိုက်ကီး  ကြ ပ်ေရးအဖွဲ့များနှင့် 

ေနပြ ညေ်တာ်(ရုံးချုပ်)  ကးီကြ ပ်ေရး အဖဲွ့များကို ပူးတွဲ-၃ နှင့် ပူးတွဲ ၃(က)ပါ သတ်မှတ်နှုန်းထား 
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များအတိုင်း ဆုေကြ းေငွများထုတ်ေပးရမည်။ ဆုေကြ းေငွကို မကလ နှင့် ခွင့်ပြ ုမိန့်ရရှိသူတို့မှ အကျိုး 

အမြ တ ်ခွဲေဝသည့် အချိုးအစားအတိုင်း ကျခံရမည်။ 

   အပုိင်း(၁၅) 
 လုပ်ငနး်ကီးကြ ပ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

၁၅-၁ ကန်ထရိုက်တာသည် မန်ေနဂျာတစ်ဦးကို ေန့စဥ်လုပ်ငန်းများ  ကးီကြ ပ်ကွပ်ကဲေဆာင်ရွက်ရန် 
အတကွ် ခန့်ထားရမည်။ မန်ေနဂျာသည် စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီမ ှ သတ်မှတ်ေပးထားေသာ 
စည်းမျဥ်းေဘာင်များအတွင်းမ ှတာဝန်များကို စီမံေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

စီမံခန့်ခဲွေရးေကာ်မတီ 

၁၅-၂ မကလနှင့် ကန်ထရိုက်တာတို့၏ ကိယ်ုစားလယှ်များပါဝငေ်သာ စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ 
(MANAGEMENT COMMITTEE) ဖွဲ့စည်း၍ ေကျာက်မျက်ရတနာ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် 
ပတ်သက်ေသာ လုပ်ငန်းစဥ်များ၊ သိုေလှာင်ခြ င်း၊ ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ သယ်ယူပို့ေဆာင်ခြ ငး်ကိစ္စ 
ရပ်များ၊စီမံခန့်ခွဲမှု၊ေရာင်းချမှု၊ ကိစ္စများအပါအဝင် စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းအရပ်ရပ်ကိ ုနှစ်ဦးနှစ်ဘက် 
ေဆွးေနွး ညှိနိှုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၅-၃ ထုိေကာ်မတီတင်ွ အဖဲွ့ဝင(်၅)ဦး ပါဝင်ပြ းီ မကလ(၃)ဦး၊ ကန်ထရိုက်တာ(၂)ဦးပါဝင်၍ မကလ 
ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူ းသည ် ေကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ  ဖြ စ်ရမည်။ လိုအပ်ပါက နှစ်ဦးနှစ်ဘက် 
သေဘာတူညီမှုဖြ င့် အဖွဲ့ဝင်အင်အား တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည။်   

ရတနာနယ်ေမြ အလုိက််ကီးကြ ပ်ေရးအဖဲွ့ 

၁၅-၄ ဤစာချုပအ်ပိဒု် ၄-၁ အရ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မည့် လုပ်ကွက်များအားလုံးအား ရတနာနယ်ေမြ  
အလုိက်  ကးီကြ ပ်ေရးအဖွဲ့ကို မကလမှအဖွဲ့ဝင်(၅)ဦးဖြ င့် ဖွဲ့စည်းရမည်။ လုိအပ်ပါက အင်အား 
တိုးချဲ့  ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ 

အနီးကပ်ကီးကြ ပ်ေရးအဖဲွ့ 

၁၅-၅ လုပ်ကွက်နှင့် ကွက်ရပ်/ ေမှာ်အလုိက် အနီးကပ်ကးီကြ ပ်ေရးအဖွဲ့ကို သယံဇာတနှင့်သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကးီဌာန၊ ကွပ်ကဲမှုေအာက်ရိှ လုပ်ငန်း/ဦးစီးဌာနမှ အရာရှိ(၂)ဦး၊ 
မကလ သကဆ်ိငု်ရာ ေကျာက်စိမ်း တူးေဖာ်ေရးဌာနမှ ဝန်ထမ်း(၁)ဦး၊ ကန်ထရုိက်တာမှ 
တာဝန်ေပးအပ်သူ(၁)ဦးတုိ့ဖြ င့် ဖဲွ့စည်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။ လုပ်ငန်းအေခြ အေနအရ လိုအပ်ပါက 
အင်အားတိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကးီဌာန၊ 
နှင့် မကလမှ တာဝန်ေပးထားေသာ အနီးကပ်ကီးကြ ပ်ေရးအဖဲွ့ဝင်များ ေနထုိင်ေရး၊ စားေသာက်ေရး၊ 
သွားေရးလာေရး စသည့် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စများအတွက် ကန်ထရိုက်တာမှ တာဝန်ယူရမည်။ 

၁၅-၆ စာချုပ်အရ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရိှေသာ ဧရိယာအတွင်း မကလမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ေကျာက်မျက် 
ရတနာကးီကြ ပ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီမှ တာဝန်ေပးအပ်သည့် ကိုယ်စားလယှ်များသည် လုပ်ငန်း 
ေဆာင်တာများအား ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးခွင့်ရှိသည။် 
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၁၅-၇ လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ေသာ ထုတလ်ုပ်မှု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ေတာင်းခံလာပါက 
ကန်ထရိုက်တာမှ ေစာလျင်စွာ အေရးယူေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အပုိင်း(၁၆) 
 အေထွေထွတာဝန်များ 

၁၆-၁ ကန်ထရုိက်တာသည် ေအာက်ပါတုိ့ကုိ တာဝန်ယူရမည် - 

 (က) တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများကုိ ေကာင်းမွန်မှန်ကန်ေသာ ေကျာက်မျက်ရတနာတူးေဖာ် 
ထုတ်လုပ်မှု အေတွ့အကုံ များအေပါ် အေခြ ခံ၍ အေကာင်းဆံုးဖြ စ်ေအာင် လုိက်နာ 
ေဆာင်ရွက်ရန်နှင့် ေနာင်တွင် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည် ့ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ 
မထိခိုက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ခ) ခွင့်ပြ ုဧရိယာနှင့်ဆက်စပ်ေနသည့်သက်တမ်းမကုန်ေသးေသာ လုပ်ကွက်များ၏ လုပ်ငန်း 
ကို မထိခိုက်ေစရန် ညှိနှိုင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ဂ) အပုိင်း(၄)အရ၊ သတ်မှတ်ခွင့်ပြ ုထားေသာ လုပ်ကွက်ဧရိယာအတွင်းသာ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ် 
ရမည်။ သတ်မှတ်ဧရယိာအပြ ငဘ်က်တငွ ်တးူေဖာ်ခြ ငး် လံုးဝမပြ ုလုပ်ရ။ 

 (ဃ) ေကျာက်မျက်ထုတ်လုပ်မှုေဆာင်ရွက်ရာတွင ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား အပြ ည့်အဝရရှိ 
နုိင်ေရးအတွက် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများကုိ လံုေလာက်စွာ ခန့်ထားရမည်။ လုိအပ်ေသာ 
ေခတ်မီယန္တရားများအား ဝယ်ယူဖြ ည့်တင်းေဆာင်ရွက်ရမည။် 

 (င) ကန်ထရိုက်တာသည် ေကျာက်မျက်တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ခြ င်းလုပ်ငန်း၊သယ်ယူပို့ေဆာင်ခြ ငး် 
လုပ်ငန်းများတွင် လုပသ်ားများ ေဘးအန္တရာယက်ငး်ရငှး်ေရး၊ ေနထိုင်စားေသာက်ေရး၊ 
ေဆးဝါးကုသေရးစသည့် လူမှုေရးကိစ္စများနှင့် သက်သာေချာင်ချိေရးကိစ္စများကို စီစဥ် 
ေပးရမည်။ 

 (စ) ကန်ထရုိက်တာသည် လုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်သားများ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှခြ င်း၊ ေသဆံုးခြ င်း 
 ဖြ စ်ေပါ်လာပါက သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသုိ ့အမြ န်ဆံုးအစီရင်ခံပြ းီ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၏ 
ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဥ်းစညး်ကမ်းများနှင့်အညီ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ဆ) တူးေဖာ်ရရိှေသာ ေကျာက်မျက်များအား မကလသုိ့ အပြ ည့်အဝ အပ်နံှရမည်။ ထိန်ချန်ခြ င်း၊ 
 ပြ င်ပသို့ တရားမဝင် ေရာင်းချခြ င်း မပြ ုလုပရ်။ 

 (ဇ) လုပ်ငန်းအစီအစဥ်များကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင်  ပြ ည်ေထာင်စုမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ က 
 ပြ ဌာနး်ထတု်ပြ န်ထားေသာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပါအဝင် 
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ေကျာက်မျက်ရတနာဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့် ၊ 
ညွှန်ကြ ားချက် များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ဈ) လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့်ေနရာနှင် ့ပတ်ဝန်းကျင်ရိှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်ထိန်းသိမ်းေရး 

အတွက် ေလထု၊ ေရထု၊ ေမြ ထု ညစ်ညမ်းမှုမဖြ စေ်စရန် လိုအပ်သည်များကို စီမံ 

ေဆာင်ရွက် ေပးရမည်။ 

 (ည) လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ကွက်များအားလုံးကိုဖြ စေ်စ၊ လုပ်ကွက်တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကိုဖြ စ်ေစ မိမိကုမ္ပဏတီွင် ဒါရိုက်တာအဖြ စ ် ပါဝင်ခြ င်းမရှိသည့် အခြ ား 

ပုဂ္ဂ လ်/ လုပ်ငန်းရှင်များအား တရားမဝင်ေရာင်းချခြ ငး်၊ လွှေပြ ာငး်ေပးခြ င်း၊ တရားမဝင် 

ရှယယ်ာ ထည့်ဝင်ေငွရယူ၍ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ခြ ငး်၊ ေရာင်းချခြ ငး်များမပြ ုလုပ်ရ။ 

၁၆-၂ မကလသည် ေအာက်ပါတုိ့ကုိ တာဝန်ယူရမည် - 

 (က) တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွင် အသုံး ပြ ုမည့် လုပ်ငန်းသုံး ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ၊ 

စက်ယန္တရားများနှင့် ေရစုပ်စက်၊ မီးစက်များအတွက် ေန့စဥ်အသုံးပြ ုရန် လိုအပ်ေသာ 

စက်သုံးဆီ၊ ေချာဆီများအား  မြ န်မာကျပ်ေငွဖြ င့်ဖြ စေ်စ၊ နုိငင်ံခြ ားေငွဖြ င့်  ဖြ စေ်စ၊ 

ကန်ထရိုက်တာမှ သက်ဆိုင်ရာဌာနတွင် ဝယ်ယူခွင့်ရရှိေရးအတွက် ကူညီရမည်။ 

 (ခ) တူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက် လုိအပ်ေသာ ယာဥ်၊စက်ယန္တရားများနှင့် ေလာင်စာ 

ဆီများ၊ လုပ်ငန်းခွင်လုပ်ကွက်သို့ ေရာက်ရိှေရးအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း သတ်မှတ ်

ချက်များနှင့်အညီ ပံ့ပိုးကူညီရမည်။ 

 (ဂ) ေကျာက်မျက်တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရန ်လိုအပ်သည့် ယမ်းဘီလူးနှင့် ဆက်စပ်သုံးပစ္စည်းများ 

ရရှိေရးအတွက် မကလမှ သတ်မှတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အည ီညှိနိှုင်းစီစဥ်ေပးရန ်

နှင့်ကျသင့်ေငွများအား ကန်ထရိုက်တာမှ ေပးေဆာင်ရမည်။ 

 (ဃ) တူးေဖာ်ရရှိေသာ ေကျာက်မျက်များအား ေရာင်းချရန် ပို့ေဆာင်ရာတွင် လုံခြ ုံေရးနငှ့် 

အခြ ားလိုအပ်သည်များကို မကလမှ သက်ဆိုင်ရာများနှင့် ညှိနိှုင်းတင်ပြ  ေဆာင်ရွက်ေပး 

ရမည်။ 

အပုိင်း(၁၇) 

 မလွန်ဆန်နုိင်ေသာ  ဖြ စ်ရပ်များ 

၁၇-၁ ဤသေဘာတူညီစာချု ပ်အရ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် တာဝန်ဝတ္တရားများ ပျက်ကွက်ခြ င်း၊ (သုိ့မဟုတ်) 

ေနှာင့်ေနှးကြ န့် ကြ ာမှုများ  ဖြ စ်ေပါ်လာလျှင် မလွန်ဆန်နိုင်ေသာ  ဖြ စ်ရပ်နှင့်အညီ  ဖြ စ်ပါက၊ 
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နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြ ုရမည။် ယင်းမလွန်ဆန်နိုင်ေသာ  ဖြ စ်ရပေ်ကြ ာင့် တစ်ဖက်မှ မိမိ 

လိုက်နာေဆာငရ်ွက်ရမည့် တာဝန်တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုဖြ စ်ေစ၊ အားလုံးကိုဖြ စ်ေစ၊ ဆိုင်းငံ့ရမည့် 

အေခြ အေနဖြ စ်ေပါ်လာပါလျှင် ထုိ့သုိ့ဆုိင်းင့ံရမည့်  ဖြ စ်ရပ်နှင့်ဖြ စ်တန်ရာသည့်ကာလကုိေဖာ်ပြ လျှက် 

ထုိဖြ စ်ရပ် ေပါ်ေပါက်လာသည့် ကာလမှစ၍(၁၄)ရက်အတွင်း နစ်နာသူက အခြ ားတစ်ဘက်သုိ့ 

စာဖြ င့် အေကြ ာငး်ကြ ားရမည။် ဤအေကြ ာငး်ကြ ားခြ ငး်ကို အခြ ားတစဘ်က်မှ အတည်ပြ ုလက်ခံ 

မှသာလျှင် မလွန်ဆန်နိုင်ေသာ  ဖြ စရ်ပ်ေမြ ာက်ပြ းီ၊ ထုိနစ်နာေသာ အချိန်ကာလအတွက် တာဝန် 

ဝတ္တရားများ ရပ်ဆုိင်းရမည်။ မလွန်ဆန်နုိင်ေသာ အေခြ အေနကုိ အမြ န်ဆံုး ေကျာ်လွှားနုိင်ေအာင် 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၇-၂ အထက်အပိုဒ်(၁၇-၁)ပါအတိုင်း မလွန်ဆန်နိုင်ေသာ  ဖြ စ်ရပ်ေပါ်ေပါက်မှုကို တစ်ဘက်မှ အသ ိ

ေပးပြ းီ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အတည်ပြ ု လက်ခံထားေသာ   ဖြ စ်ရပ်မှ ေပါ်ေပါက်လာသည့်  ကြ န့် ကြ ာမှု၊ 

ဆုံးရှုးမှုများအတွက် မည်သည့်ဘက်ကိုမျှ တာဝန်မဖြ စေ်စရ။ “မလွန်ဆန်နိုင်ေသာ  ဖြ စ်ရပဟ်ု 

ေခါ်ဆိုရာတွင် သဘာဝေဘးအန္တရာယ်၊ ေရေကြ ာင်းအန္တရာယ်၊ အလုပ်သမားများ၊ 

ေနှာက်ယှက်မှုများ၊ စစ်ဖြ စ်ပွားမှုများ၊ ပိတ်ဆို့မှုများ၊ ဆူပူမှု၊ ေရလွှမ်းမိုးမှု၊ ေပါက်ကွဲမှုများနှင့် 

အခြ ားအလားတူ ထိန်းချုပ်မရနိုင်ေသာ  ဖြ စ်ရပ်များ (သို့မဟုတ်) မည်သည့်ဘက်ကမျှ 

 ကို းစားအားထတု် ေဆာင်ရွက်မှုဖြ င့် တားဆီးမရနိုင်ေသာ  ဖြ စ်ရပ်များ” ပါဝငသ်ည်။ 

အပုိင်း(၁၈) 

 အငြ င်းပွားမှုများ ေဖြ ရှင်းခြ င်း 

၁၈-၁ စာချုပ်ပါ အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်ပြ းီ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌ဖြ စေ်စ၊ အဓိပ္ပါယ် 

လွဲမှားမှုေကြ ာင့်ဖြ စ်ေစ၊ အငြ င်းပွားမှုဖြ စ်ေပါ်လာပါက စာချု ပ်တွင် လက်မှတ်ေရးထုိးထားသည့် 

နှစ်ဦးနှစ်ဘက်တုိ့သည် အေကျအလည် ေဆွးေနွးညိှနိှုင်းခြ င်းဖြ င် ့ အငြ င်းပွားမှုကုိ  ပြ းီငြ မ်ိးေစနုိင် 

ရမည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အေကျအလည ် ေဆွးေနွးညှိနှိုင်း၍ ေပြ လည်မှုမရိှပါက သတ္တ ုတငွ်း 

ဝန်ကးီဌာန၊ ဝန်ကးီထတံင်ပြ ပြ းီ ဝန်ကီး၏ အဆုံးအဖြ တ်သည် အတည်ဖြ စေ်စရမည်။ 

အပုိင်း(၁၉) 

 လျှို ့ဝှက်ထိန်းသိမ်းခြ င်း 

၁၉-၁ ကန်ထရိုက်တာသည် စာချုပ်ပါ အချက်အလက်များ၊ စာချုပပ်ါတာဝန်များ၊ လုပ်ငန်းအစီအစဥ ်

များနှင့် ပတ်သက်ရာပတ်သက်ေကြ ာငး်၊ သတင်းအချက်အလက်များကို သတ်မှတ်ထားသည့် 

ဥပေဒ အရ ခွင့်ပြ ုထားသည့် ကိစ္စမအှပ၊ လျှို ့ဝှက်အဆင့်တွင် ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ 
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အပုိင်း(၂၀) 

 မှတ်တမ်းများ ေငွစာရင်းများနှင့် စာရင်းစစ်ေဆးခြ င်း 

၂၀-၁ ကန်ထရိုက်တာသည် ဤသေဘာတူစာချုပ်ပါ လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းများ 

စသညတ်ို့ကို အများလက်ခံကျင့်သုံးေသာ စာရင်းဇယားထားသိုနည်းအရ စာရငး်များ ထိန်းသိမ်း 

ထားရှိရမည်။ 

၂၀-၂ ဤသေဘာတူစာချုပအ်ရ မကလ သို့မဟုတ် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး 

ဝန်ကီးဌာန၊ မှ တာဝန်ေပးအပ်သည့် အဖဲွ့အစည်းသည်  ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သုိေလှာင်မှုမှတ်တမ်းများ 

နှင့် ပတသ်က၍် စစ်ေဆးခွင့် ရှိသည်။ 

၂၀-၃ မကလသည် လုိအပ်ပါက  ပြ င်ပစာရင်းစစ်တစ်ဦးကုိ စစ်ေဆးရန် ခန့်ထားနုိင်သည်။ ယင်းစစ်ေဆး 

ရမည့်ကာလသည် သက်ဆုိင်ရာ ဘ ာေရးနှစ် တစ်နှစ်စာသာ  ဖြ စ်ရမည်။ 

အပုိင်း(၂၁) 

 အေထွေထွစည်းကမ်းများ 

၂၁-၁ ကန်ထရုိက်တာသည် ေအာက်ပါ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် စည်းကမ်းချက်များကုိ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည် - 

 (က) ေကျာက်မျက်ရတနာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်ပြ န်ထားသည့် 

အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြ ားချက်များကိုေသာ်လညး်ေကာင်း၊ ဆန့်ကျင်၍  ပြ စ်မှု (သို့မဟုတ)် 

တရားမမှုများ  ဖြ စ်ပွားလာေစနုိင်သည့် မည်သည့်အပြ ုအမှုမျို းကုိမှ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

မပြ ုေစရ။ 

 (ခ) ေကျာက်မျက်ရတနာတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ေပးထားသည့် 

လုပ်ကွက်များအတွင်း ေကျာက်မျက်ရတနာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများနှင် ့ အခြ ားတညဆ်ဲ 

ဥပေဒများပါ  ပြ ဌာန်းချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ေသာ မည်သည် ့အပြ ုအမှု လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက် 

မှုမျို းကိုမဆို လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း မရှိေစရ။ 

၂၁-၂ ကန်ထရိုက်တာသည် အထက်ပါအပုိင်း(၂၁ - ၁)အပိုဒ်ခွဲ(က)၊ (ခ)ပါ အချက်များကို ေဖာက်ဖျက် 

ကျူ းလွန်ခြ င်းရိှပါက ေကျာက်မျက်ရတနာ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ် 

ေပးထားသည ့် လုပ်ကွက်များကို ချက်ချင်း  ပြ နလ်ည်ရုပ်သိမ်းခြ င်းခရံမည။် 
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အပုိင်း(၂၂) 

 အကျို းသက်ေရာက်ခြ င်း 

၂၂-၁ ဤသေဘာတူစာချုပ်သည် ဤစာချုပ်ကို နှစ်ဦးနှစ်ဘက်မှ လက်မှတ်ေရးထိုးသည့်ေန့မှစ၍ 

သက်ဝင် အကျို းသက်ေရာက်သည်။ 

အပုိင်း(၂၃) 

 စာချုပ်သက်တမ်း 

၂၃-၁ ဤသေဘာတူစာချုပအ်ရ ေကျာက်မျက်ရတနာထုတ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြ ုသည်က့ာလမှာ ေကျာက်စိမ်း 

ရိုင်းများ စတင်တူးေဖာ်သည့်ရက်မှစ၍ (၅)နှစ်  ဖြ စသ်ည။် ကန်ထရိုက်တာသည ် မကလသို့ 

ေကျာက်မျက်ရတနာ စတင်တူးေဖာ်သည့်ရက်ကို စာဖြ င်အ့ေကြ ာင်းကြ ားရမည်။ သို့ရာတွင် 

စတင်တူးေဖာ်သည့်ရက်သည် စာချုပ်လက်မှတ် ေရးထိုးသည့်ေန့မှ ရက်ေပါင်း(၉၀)ထက် 

မေကျာ်လွန်ေစရ။ ဤစာချုပ်အား သက်တမ်းတိုး မြ ှင် ့ရန်လိုအပ်ပါက နှစ်ဦးနှစ်ဘက် 

သေဘာတူညှိနိှုင်းပြ းီ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကးီဌာန၏ အတည်ပြ ုချက်ရရှိမှသာလျှင် အတည်ဖြ စသ်ည။် 

၂၃-၂ ကန်ထရိုက်တာသည် စာချုပ်သက်တမ်းတိးုမြ င့်ှလိုပါက စာချုပ်သက်တမ်းမကုန်မှီ အနည်းဆုံး 

(၃)လ  ကို တင၍် သက်တမ်းတိုးမြ ငှ်ေ့ပးရန် မကလနှင့် ညှိနှိုင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အပုိင်း(၂၄) 

 စာချုပ်ရပ်စဲခြ င်း 

၂၄-၁ ဤစာချုပ်ကို ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အချက်အလက်များအနက ်တစ်ခုခု  ဖြ စေ်ပါ်လာပါက မည်သည့် 

ဘက်မှမဆို ရက်ေပါင်း(၉၀) ကို တငအ်သေိပး၍ စာချုပ်ကုိ ရပ်စဲနိုင်သည်။ 

 (က) ေကျာက်မျက်ရတနာတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းသည် အဆက်မပြ တ်ဆံုးရှံုးမှုများ ေပါ်ေပါက်ေနခြ င်း။ 

 (ခ) တစ်ဘက်ဘက်မှ စာချုပ်ပါ စညး်ကမ်းများအား ေဖာက်ဖျက်ခြ ငး်။ 

 (ဂ) မလွန်ဆန်နိုင်ေသာ  ဖြ စ်ရပ်တစ်ခုသည် တစ်နှစ်ထက် ေကျာ်လွန်ဖြ စ်ပွားေနခြ ငး်။ 

 (ဃ) စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များအရ သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြ င်း။ 

၂၄-၂ ဤသေဘာတူစာချုပအ်ား အထကပ်ါ စည်းကမ်းများအရ လုပ်ငန်းရပ်စဲရာတွင် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် 

ညှိနိှုင်းသေဘာတူညီချက်ဖြ င့် သတ္တ ုတွင်းဝန်ကးီဌာန၏ အတည်ပြ ုချကရ်ရှိပြ းီမသှာ အတည် 

 ဖြ စ်သည။် 

၂၄-၃ ဤသေဘာတစူာချုပ်၌ တစ်စုံတစ်ရာပါဝင်မှုမရှိေစကာမူ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ညှိနိှုင်းသေဘာတူညီ 

မှုဖြ င့် စာချုပ်ကို ရပ်စဲနိုင်သည်။ 
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၂၄-၄ စာချုပ်အား ရပ်စဲခြ ငး်အားဖြ င့် စာချုပ်မရပ်စဲမီ တာဝန်ရှိခဲ့သည့် ကိစ္စရပ်များမှအပ စာချုပ်ပါ 
ေရှ့ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ လုပ်ကိုင်ခွင့်များ၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန် 
အချက်အလက်များအားလုံး လုံးဝပြ းီပြ တ်ပြ ီးဖြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည။် 

အပုိင်း(၂၅) 
 အေထွေထွ 

၂၅-၁ ဤသေဘာတူစာချု ပ်သည်သာလျှင် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အတည်ပြ ုထားေသာ သေဘာတူညီချက် 
 ဖြ စ်သည်။ ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ယခင်နှုတ်ဖြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စာဖြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
သေဘာတူညီချက်ရှိခဲ့လျှင် ထိုသေဘာတူညီချက်များသည် အကျို းသက်ေရာက်မှုမရှိေစရ။   

၂၅-၂ ဤသေဘာတူစာချုပ်၏ ေနာက်ဆက်တွဲများသည် ဤသေဘာတူစာချုပ်၏ အစိတ်အပိုင်း 
တစ်ရပ်  ဖြ စ်သည်။ 

၂၅-၃ ဤသေဘာတူစာချုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အေကြ ာင်းကြ ားစာနှင် ့ အခြ ားဆက်သွယ်မှုများကို 
စာတိုက်၊ စကားေပြ ာေကြ းနန်း၊ ဖက်(စ်)၊ တလဲက်(စ်)၊  ကို းမဲေ့ကြ းနနး်၊ ေကြ းနန်းတို့ ဖြ င့် 
ေပးပုိ့သူက ကျသင့်ေငွကို  ကို တငေ်ပးေချ၍ ေပးပို့ရမည်။ ထိုသို့ဆက်သွယ်ရာတွင် 
ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ လိပ်စာအတိုင်း ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 မြ န်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း ကန်ထရုိက်တာ 

        မြ န်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာ ပြ တိုက်ခန်းမ၊ ေကျာက်မျက်ကုမ္ပဏီ 

                       ရာဇသ င်္ဂဟလမ်း၊ -----------------------------  

                        ေနပြ ည်ေတာ်။ ------------------ရန်ကုန်မြ ို ့။ 

                          

၂၅-၄ တစ်ဘက်က တစ်ဘက်သို့  ဆက်သွယ်ေသာစာများကို လက်ခံရရိှေကြ ာင်း  ပြ န်ကြ ားရမည်။ 

စာချုပ်အား လွဲှေပြ ာင်းခြ င်း 

၂၅-၅ ကန်ထရိုက်တာသည် မကလ၏  ကို တငခ်ငွ့်ပြ ုချကမ်ရဘဲ စာချုပ်ပါ တာဝနဝ်တ္တရားများ 
အားလုံးကို ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်းတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားပုဂ္ဂုလ်အဖွဲ့အစညး်များသို့ 
လွှေပြ ာငး်လုပ်ကိုင် ေစခြ င်း၊ တစ်ဆင့်ပြ နလ်ည်ေရာင်းချခြ င်း မပြ ုလုပ်ရ။ 

စာချုပ်အား  ပြ င်ဆင်ဖြ ည့်စွက်ခြ င်း 

၂၅-၆ ဤသေဘာတူစာချုပအ်ား နှစ်ဘက်သေဘာတူညီမှုမပါဘဲ  ပြ ငဆ်င်ခြ ငး်၊  ဖြ ည့်စွက်ခြ ငး် လံုးဝ 
မပြ ုလုပ်ရ။ 
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စာချုပ်အား  ပြ န်လည်ညိှနိှုင်းခြ င်း 

၂၅-၇ စာချုပ်သက်တမ်းအတွင်း ကန်ထရိုက်တာနှင့် မကလတို့  ကိုတင်မေမျှာ်မှန်းနိုင်ေသာ 

အေခြ အေနတစ်ခု ေပါ်ေပါက်လာပါက နှစ်ဦးနှစ်ဘက် သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ဤစာချုပ်ကို 

 ပြ င်ဆင်နိုင်သည်။ သို့ေသာ် စာချုပ်၏ မူလရည်ရွယ်ချက်အား ပျက်ပြ ယ်ခြ ငး် မရှိေစရ။ 

အပုိင်း(၂၆) 

 အစစ်အမှန်ဖြ စ်ခြ ငး် 

၂၆-၁ ဤသေဘာတူစာချုပအ်ား  မြ နမ်ာဘာသာဖြ င့် ေရးသားပြ းီ မူရင်းနှစ်အုပ်သာရှိ၍ တစ်ဘက်စီ၌ 

တစ်အုပ်စီရှိရမည်။ 

 ဤသေဘာတူစာချုပ်အား၂၀၁၆ ခုနှစ်၊            လ(       )ရကေ်န့တွင် ေအာက်ပါ အသိ 

သက်ေသများ ေရှ့ေမှာက်၌ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် လက်မှတ်ေရးထိုးကြ ပါသည် - 

 

 

 (                    )      (                      ) 

 ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူး မန်ေနဂျင်းဒါရုိက်တာ 

 မြ န်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း                           ေကျာက်မျက်ကုမ္ပဏီ 

  မြ န်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာပြ တုိက်ခန်းမ၊ ------------------------------------ 

 ရာဇသ င်္ဂဟလမ်း၊ေနပြ ည်ေတာ်။ ------------------------၊ ရန်ကုန်မြ ို ့။ 

   

ကျွန်ုပ်တုိ့ ေရှ့ေမှာက်တွင် လက်မှတ်ေရးထုိးကြ ပါသည်။ 

 အသိသက်ေသ(၁) အသိသက်ေသ(၂) 

 

 လက်မှတ် ၊  လက်မှတ် ၊  

 အမည် ၊  အမည် ၊  

 ရာထူး ၊ ညွှန်ကြ ားေရးမှူး မှတ်ပံုတင်အမှတ် ၊  

 ဌာန ၊  မြ န်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာ လိပ်စာ ၊  

   ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း        
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MYANMA ECONOMIC BANK  
 

To, 
 ……………………….. 
 ……………………….. 
 ……………………….. 
 Dated …..………….. 
Dear Sir,  
 Our Letter of Guarantee No ………………………………………. Dated 
……………………….for K…...……………………………………………….. 
……………………………..At the request of ………………………………. 
………………………………..We MYANMA ECONOMIC BANK do hereby agree 
to pay you against the Guarantee the sum of K ………………………… (kyats 
………………………………………..) being the Performance Bank Guarantee 
in respect of the contract No ……………………………………….Dated 
………………………….   . 
 This Performance Bank Guarantee will remain in force for the period of 
……………………………………………………………..will effect from the 
…………………………………………and our liability there under will expire 
on …………………………………………………………………………  . 

Yours faithfully, 
 

Asst. Manager                 Manager 
COUNTER INDEMNITY 

 In consideration of your issuing a Guarantee as mentioned above we hereby 
undertake to hold you harmless from any claims, losses, cots, charges and expenses, 
which may arise by reason of your so doing. 
 We hereby authorize you to debit to our Account No …………………. with 
Myanma Economic Bank ………………………………………Yangon, for the 
commission and charges in connection with his Guarantee. 
 We also undertake to provide you with necessary Foreign Exchange Permit to 
cover the Guarantee issued.To be signed by applicant 
 
 
 
 
 

ပူးတွဲ -၂

Special Stamp Ks 40/-
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ေကျာက်မျက်ရတနာများေရာင်းချပြ းီေနာက် ခဲွေဝသည့်စနစ် (SALES SHARING CONTRACT)  ဖြ င့် 

ေရာင်းချရရိှေသာ နုိင်ငံခြ ားေငွမှ၊ နုိင်ငံခြ ားေငွ ဖြ င့် ဆုေကြ းေငွေပးမည့်နှုန်းထားများ 

 

စဥ် 
ေကျာက်မျက်ရတနာ 

ေရာင်းရေငွ(ေဒါ်လာ) 
ဆုေကြ းရာခိုင်နှုန်း

ထုတ်ေပးမည့်ဆေုငွ 

(နိုင်ငံခြ ားေငွလက်မှတ်) 
မှတခ်ျက် 

၁ ၁၀၀၀၀၀  နှင် ့ ေအာက် ၂ % ၂၀၀၀  မှ  ေအာက်  

၂ ၁၀၀၀၀၁  မှ  ၃၀၀၀၀၀ ၁.၅ % ၁၅၀၀  မှ  ၄၅၀၀  

၃ ၃၀၀၀၀၁  မှ  ၄၀၀၀၀၀ ၁.၂၅ % ၃၇၅၀  မှ  ၅၀၀၀  

၄ ၄၀၀၀၀၁  မှ  အထက် ၁ % ၄၀၀၀  မှ  အထက်  

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

ပူးတွဲ -၃
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လျိုှ ့ဝှက် 

 

ေကျာက်မျက်ရတနာများေရာင်းချပြ းီေနာက် ခဲွေဝသည့်စနစ် (SALES SHARING CONTRACT)  ဖြ င့် 

ေရာင်းချရရှိေသာ  မြ န်မာကျပ်ေငွမှ၊  မြ န်မာကျပ်ေငွဖြ င့် ဆုေကြ းေပးမည့်နှုန်းထားများ 

 

စဥ် 
ေကျာက်မျက်ရတနာတန်ဖိုး 

(ကျပ်သိန်းေပါင်း) 
ဆုေကြ းရာခိုင်နှုန်း

ထုတ်ေပးမည့်ဆေုငွ 

(ကျပ်သိန်းေပါင်း) 
မှတခ်ျက် 

၁ ၁၀၀  နှင့်  ေအာက် ၂ % ၂. ၀    မှ   ေအာက်  

၂ ၁၀၁  မှ  ၃၀၀ ၁.၅ % ၁.၅     မှ   ၄.၅  

၃ ၃၀၁  မှ  ၄၀၀ ၁.၂၅ % ၃.၇၅   မှ   ၅.၀  

၄ ၄၀၁  မှ  အထက် ၁ % ၄.၀     မှ   အထက်  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ပူးတွဲ -၃(က)
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နုိင်ငံေတာ်နှင့်အကျို းတူ ေကျာက်စိမ်းတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မည့်ကုမ္ပဏီများ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များ 

၁။ (၁၉.၆.၂၀၁၂)ရက်ေန့တွင် နိုင်ငံေတာ်ဖွံ ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးအတွက်  ပြ ုပြ င်ေပြ ာင်းလဲ ေဆာင်ရွက် 

သွားမည့်လုပ်ငန်းစဥ်များနှင့်စပ်လျဥ်း၍  ပြ ည်ေထာင်စု မြ န်မာနိုင်ငံေတာ်၊ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတကီး 

ဦးသနိ်းစိန်က  ပြ ည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်ပုဂ္ဂုလ်များ၊ တုိငး်ေဒသကးီ /  ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ 

ဝန်ကးီချုပ်များ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း/ေဒသ ဥက္ကဌများ၊ ဒုတိယဝန်ကးီများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ 

အကးီအကဲများအား ေပြ ာကြ ားေသာမိန့် ခွန်းတွင် ေအာက်ပါအတိုင်း လမ်းညွှန်မိန့် ကြ ားခဲ့ပါသည် - 

 “တိုင်းပြ ည်၏ စီးပွားေရးဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်မှုကို နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ေပါင်တန်းနိုင်ရနအ်တွက် 

ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရငး်နီှးမြ ပှ်နှံမှုတို့မှာ အဓိကေမာင်းနှင်အားဖြ စေ်ကြ ာင်း၊  ပြ ည်သူများ၏ အလုပ်အကိုင် 

အခွင့်အလမ်းများနှင် ့ လူမှုစီးပွားေရးတိုးတက်မှုအတွက်  ပြ ည်တွင်း ပြ ည်ပရင်းနှီး မြ ှပ်နှ ံမှုများကို 

တစ်ဖက်က တိုးတက်ေအာင်  ကိုးပမ်းရမည်  ဖြ စ်သကဲ့သို့ တစ်ဖက်ကလည်း မိမိနိုင်ငံနှင်လူမျိုး 

အကျိုးစီးပွားမထိခိုက်ေရး၊ နိုင်ငံဂုဏ်သိက္ခာမထိခိုက်ေရး၊ နိုင်ငံအချုပ်အခြ ာအာဏာ မထိခိုက်ေရးနှင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မထိခိုက် ေရးတို့ကိုလည်း ရပ်တည်ေစာင့်ထိန်း ရမည်ဖြ စ်ေကြ ာင်းနှင့် 

ေမြ သယံဇာတ၊ ေရသယံဇာတ၊ သစ်ေတာသယံဇာတ၊ သတ္တ ုသယံဇာတစသည့် သဘာဝ သယံဇာတ 

အရင်းအမြ စ်များကို ေနာင်သားစဥ် ေမြ းဆကအ်ထိ စနစ်တကျသုံးစွဲနိုင်မည့် စဥ်ဆက်မပြ တ် ဖံွ့ဖြ ို း 

တိုးတက်မှု ( Sustainable   Development )ရရှိေရးကို စနစ်တကျစီမံတွက်ချက်အသုံးပြ ု ေဆာင်ရွက် 

သွားကြ ရန်လိုအပ်ေကြ ာငး်” 

၂။ ရတနာနယ်ေမြ အသီးသီးတွင် တူးေဖာ်လုပ်ကုိင်ခွင့်ချထားေပးေသာ လုပ်ကွက်များ၏ ေကျာက်မျက် 

ရတနာတူးေဖာ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများကုိ 

ထိခုိက်မှုမရိှေစရန်အတွက်  ပြ ည်ေထာင်စုမြ န်မာနုိင်ငံေတာ်အစုိးရ၊ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန၏(၄.၁၀.၁၉၉၉) 

ရက်စွဲ ဖြ င့် ထုတ်ပြ န်ထားသည့် အမိန့်ေကြ ာ် ငြ ာစာအမှတ်၊ ၁၂၁ / ၉၉ ၊ အခန်း(၅)တွင် ခွင့် ပြ ုမိန့် 

ရရှိသူများလိုက်နာရန် ေအာက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြ န်ထားရှိပါသည် - 

 “ေကျာက်မျက်ရတနာထုတ်လုပ်ခြ င်းလပု်ငနး် လုပ်ကိုင်ရန ်ခွင့်ပြ ုမိန့်ရရှိသူသည် - 
- မိမိတူးေဖာ်ခ့ဲသည့် လွန်တွင်းများ၊ ကလုိင်းများ၊ ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု လုပ်ငန်းများေကြ ာင့် 

ပျကစီ်းသွားသည့် ေမြ မျက်နှာပြ င်အား၊ ဤဝန်ကးီဌာန သို့မဟုတ် သတ္တ ုတွင်းဦးစးီ 

ဌာနက ေကျနပ်လက်ခံသည်အထိ  ပြ နလ်ည်ေမြ ဖို့ေပးခြ င်း သို့မဟုတ် အန္တရာယ်မရှိ 

ေစရန်အခြ ားနည်းဖြ င့်  ပြ ုပြ ငေ်ဆာင်ရွကေ်ပးခြ ငး်  ပြ ုရမည်။ 
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- သစ်ေတာနယေ်မြ နှင့် သစ်ေတာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည့် အစိုးရက စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိေသာ 

ေမြ အတွင်း ေကျာက်မျက်ရတနာထုတ်လုပ်ခြ င်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင် ခြ င်းဖြ စ်ပြ ီး 

ယင်းသို့လုပ်ကိုင် ခြ င်းေကြ ာင့် သစ်ပင်များကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြ င်း ပြ ုခဲ့ရပါက 

သစ်ေတာေရးရာ ဝန်ကီးဌာန၏သေဘာတူညီချက်ကို  ေတာင်းခံရယူစဥ်က  ညှိနိှုင်း 

သေဘာတူထားချက်နှင့်အညီ  

သစ်ေတာစုိက်ခင်းများ  ပြ န်လည်တည်ေထာင်ေပးခြ င်း သုိ့မဟုတ် ေလျာ်ေကြ းေပးခြ င်း 

 ပြ ုရမည်။” 
၃။  ပြ ည်ေထာင်စု မြ န်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၊ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန၏ (၁၂.၅.၂၀၀၄)ရက်စွဲ ဖြ င့် 

ထုတ်ပြ န်ထားသည့် အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာအမှတ်၊ ၈၅ /၂၀၀၄၊ စာပိုဒ်(၅)ပါအရ ေကျာက်မျက်ရတနာ 

ထုတ်လုပ် ခြ င်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ခွင့် ပြ ုမိန့်ရရှိသူများသည် ေအာက်ပါတို့ကို တိကျစွာလိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်သွားရမည်ဖြ စသ်ည် - 

(က) ေမြ စာနှင့်ေကျာက်တုံး၊ေကျာက်ခဲများကို ရတနာနယ်ေမြ များအတင်ွးရှိ  မြ စ်ေချာငး်များ 

အတွင်းသို့  လုံးဝစွန့်ပစ်ခြ ငး်မပြ ုရမည့်အပြ င် ထိုမြ စေ်ချာင်းများသုိ့စီးဝင်ရာ ေတာင်ကျ 

ေရဆင်းလမ်းနှင့် လျှို ေမြ ာင်များအတွင်းသို့  သာမာန်အားဖြ င့် စွန့်ပစ်ခြ ငး်မပြ ုရ။ 

(ခ) အကယ်၍  မြ စ်ေချာင်းများသို့စီးဝင်ရာ ေတာငက်ျေရဆငး်လမး်များနှင့် လျှို ေမြ ာငမ်ျား 

အတွင်းသို့ မလွှဲမေရှာင်သာ စွန့်ပစ်ရန်ရှိပါက  မြ စ်ေချာင်းများသို့မစီးဝင်မီ လမ်းခု 

လပ်တင်ွ နုန်းစုကန ်(Detention Pond) များတူးေဖာ်ပြ းီ စွန့်ပစ်ေမြ စာနှင့် ေကျာက်တုံး၊ 

ေကျာက်ခဲများကို အဆိုပါနုန်း စုကန်များတွင်စုေဆာင်းဆယ်တင်ပြ ီးမှ ေရများကိုသာ 

 မြ စေ်ချာင်းများအတွင်းသုိ့ စီးဝင်ေစရမည်။ 

(ဂ)  မြ စ်ေချာင်းများ၏ ကမ်းနဖူးနိမ် ့သည့်အပိုင်းများတွင် ကမ်းနဖူး မြ ှင် ့တင်ေရးကို 

ေဆာင်ရွက်ရာ၌  မြ စ်ေချာင်းအတွင်း ပိတ်ဆို့ေနသည့် ေကျာက်တုံးကးီများကို နယ်ေမြ  

 ကးီကြ ပ်အဖွဲ့နှင့် သက်ဆုိင်ရာအာဏာပုိင်များ၏ စီမံခန့်ခဲွမှုဖြ င့် ဦးစားေပးဆယ်တင်၍ 

ကမ်းနဖူးတွင် စုပံုရမည်ဖြ စ်ပြ းီ  မြ စ်ေချာင်း အတွင်းပိတ်ဆို့ေနသည့် ေကျာက်တုံးကးီများ 

မရှိလျှင် စွန့်ပစ်မည်ေ့ကျာကတ်ုးံ  ကးီများကိုစီပုံ ပြ းီ အေပါ်မေှမြ ပြ န်ဖို့၍ ေမြ သားခိုင်မာ 

ေစေရးအတွက် သစ်ပင်များစိုက်ပျိုး ထားရမည။် 

(ဃ)  မြ စ်ေချာင်းများအတွင်း ေရေကြ ာင်းလွှဲေပြ ာင်းတူးေဖာ် ခြ င်း၊ ပိတ်တန်းများပြ ုလုပ်၍ 

တူးေဖာ်ခြ ငး်၊ ဆင်းတွင်းနှင့် ကလိုင်များပြ ုလုပ်တးူေဖာ်ခြ ငး် (သို့မဟုတ)် အခြ ားတစန်ည်း 

နည်းဖြ င့် တူးေဖာ်ခြ ငး်မပြ ုရ။ 
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(င) ေမြ စာနှင့်ေကျာက်တံုး၊ ေကျာက်ခဲများကုိ သတ်မှတ်ေပးထားသည့် အများသံုးေမြ စာပစ်ရန် 

ေနရာတွင်သာ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ရမည်။ 

(စ) ေမြ စာနှင့်ေကျာက်တုံး၊ ေကျာက်ခဲများကို အများသုံးေမြ စာပစ်ရန် ေနရာမဟုတ်သည့် 

ေနရာတွင် ပါမစ်မရှိဘဲ လုံးဝစွန့်ပစ်ခြ ငး် မပြ ုရ။                                          

 (ဆ) ေကျာက်မျက်ရတနာထုတ်လုပ်ခြ ငး်လပုင်နး် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိေသာ ေကျာက်မျက်ရတနာ 

လုပ်ကွက်များအတွင်းရှိ သဘာဝေရေဝေရလဲေနရာများတွင် ေကျာက်မျက်ရတနာ 

တူးေဖာ်ခြ ငး်၊ ေမြ စာနှင့် ေကျာက်တုံး၊ ေကျာက်ခဲများ စွန့်ပစ်ခြ ငး်လုံးဝ မပြ ုလုပ်ရ။ 

၄။ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာအမှတ်၊ ၈၅/၂၀၀၄၊ စာပိုဒ်(၅)ပါ အချက်များကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် 

ပျက်ကွက်သူသည်  မြ န်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာဥပေဒ ပုဒ်မ(၄၃)အရ ေထာင်ဒဏ်(၃)နှစ်အထိဖြ စေ်စ၊ 

ေငွဒဏ်ဖြ စေ်စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးကိုဖြ စေ်စ ချမှတ်ခြ င်းခံရမည်။ ထို့ပြ င်  မြ န်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာဥပေဒ 

ပုဒ်မ(၃၈)အရ ေအာက်ပါ စီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်ခြ ငး်ခရံမည်ဖြ စ်သည် - 

(က) ခွင့်ပြ ုမနိ့်(သို့မဟုတ)်လိုင်စင်အရ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေနေသာလုပ်ငန်းကို ဆုိင်ငံ့ထား 

ေစခြ ငး်။ 

 (ခ) ဒဏ်ေကြ းေငွကို ေပးေဆာင်ေစပြ းီ လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြ ုခြ င်း။ 

 (ဂ) ခွင့်ပြ ုမနိ့်(သို့မဟုတ)်လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြ င်း။ 

(ဃ) ကုမ္ပဏီ(သို့မဟုတ်)အသင်းအားလည်းေကာင်း၊ ယင်းကုမ္ပဏီ(သို့မဟုတ်) အသင်း၏ 

ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးဦးအားလည်းေကာင်း နာမည်ပျက်စာရင်းတွင် ထည့်သငွ်းသတ်မှတ် 

ေပးရန် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကးီဌာနသို့  အေကြ ာငး်ကြ ားခြ င်း။ 

၅။ သို့ ဖြ စ်ပါ၍ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတကးီ၏ မိန့်ခွန်းပါ လမ်းညွှနခ်ျကမ်ျား၊ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန၏ 

အမိန့်ေကြ ာ် ငြ ာ စာပါအမိန့်ညွှန်ကြ ားချက်များ၊  မြ န်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ရတနာနယ်ေမြ အသီးသီးတွင် နိုင်ငံေတာ်နှင့်အကျိုးတူေကျာက်စိမ်း 

တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ခွင့် ပြ ုမိန့်ရရှိထားသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ တူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများေကြ ာင့် သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများကိုထိ ခိုက်မှုမရှိေစေရး အထူးဂရုပြ ု အေလးထားလိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်သွားရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

 

 

  မြ န်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း 

 သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန 
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နယ်ေမြ ကီးကြ ပ်၊ အနီးကပ်ကီးကြ ပ်များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၁။ နိုင်ငံေတာ်နှင့်အကျို းတူ ေကျာက်စိမ်းတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရန် လုပ်ကုိင်ခွင့် ပြ ုမိန့်ရရှိ ပြ ီး၊ တိုင်းတာ 

အပ်နှံေပးပြ ီးသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ လုပ်ကွက်နယ်နိမိတ်ေဒါင့်တိုင်များ ပျက်စီးေပျာက်ဆုံးမှုမရှိေစေရး၊ 

မသက်ဆိုင်သူများက လုပ်ကွက်အတွင်း တရားမဝင် ဝင်ေရာက်တူးေဖာ် ခြ င်းနှင့် လုပ်ကွက်အတွင်း 

ကျူးေကျာ်တဲများ၊ အိမ်များ ဝင်ေရာက်ေဆာက်လုပ်ခြ ငး် မရိှေစေရး၊ အခြ ားကုမ္ပဏီများမှ ေမြ စာများ 

လာေရာက် စွန့်ပစ်မှုမရှိေစေရး၊ သတ်မှတ်ဧရိယာ ေမြ ေပါ်၊ ေမြ ေအာက် ေကျာ်လွန်တူးေဖာ်ခြ င်းများ 

မရှိေစေရး သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီနှင့် နယ်ေမြ ကီးကြ ပ်၊ အနီးကပ်ကီးကြ ပ်ေရးအဖွဲ့ဝင်များ၊ လုပ်ငန်း 

 ကးီကြ ပ်ေရးဌာနခဲွတို့တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ 

၂။ အကျိုးတူလုပ်ကွက်များအတွင်း အထက်ေဖာ် ပြ ပါ ဖြ စ်စဥ်များ မဖြ စ်ေပါ်ေစေရးအတွက် 

စနစ်တကျစစ်ေဆးကြ ပ်မတ်ေဆာင်ရွက်ကြ ရန်နှင့်နယ်ေမြ ကီးကြ ပ်၊ အနီးကပ်ကီးကြ ပ်ေရးအဖဲွ့ဝင်များသည် 

နယ်နိမိတ်ေဒါင့်တိုင်များ တည်ရှိေနမှု၊ ကျူးေကျာ်တဲများ မရှိေကြ ာငး်၊ ေမြ စာများ လာေရာက်စွန့်ပစ်မှု မရှိ 

ေစေရး၊ နယ်နိမိတ်ေကျာ်လွန်တူးေဖာ်မှုမရှိေကြ ာငး်၊ လုပ်ကွက်ဂိုေဒါင်အတွင်း တူးေဖာ်ရရှိသည့် အပ်နှံရန် 

လက်ကျန်ေကျာက်များမရိှေကြ ာငး်၊ အကျိုးတူကုမ္ပဏီ(၁)ခုချင်းအလိုက် အာမခံတင်ပြ ချကက်ို အပတ်စဥ် 

ေသာကြ ာေန့တိုင်း  မြ န်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)၊ အကျိုးတူဌာနခွဲသို့ 

မပျက်မကွက် တင်ပြ ရမည်။ 

၃။ နိုင်ငံေတာ်နှင့်အကျို းတူ ေကျာက်စိမ်းတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီများက တူးေဖာ် 

ထုတ်လုပ်ရရိှသည့် ေကျာကစ်မိ်းရိငုး်များကို အေလအလွင့် ဆုံးရှုးမှုမရှိေစဘဲ နိုင်ငံေတာ်သို့  အပြ ည့်အဝ 

အပ်နှံေရး၊ မသမာေသာ နည်းလမ်းဖြ င့် ေကျာက်များလဲလှယ်ခြ င်း၊ ခိုးယူခြ င်းများ မဖြ စေ်ပါ်ေစေရး 

နယ်ေမြ ကးီကြ ပ၊် အနီးကပ်ကးီကြ ပ်အဖွဲ့ဝင်များတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ 

၄။ (၅.၁.၂၀၁၂)ရက်ေန့ (၁၀း၀၀)နာရီတွင် သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆန္ဒေဖာ်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနားတွင် နိုင်ငံေတာ်နှင့်အကျိုးတူ ကုမ္ပဏီများက တူးေဖာ် 

ထုတ်လုပ်ရရိှသည့် ေကျာကစ်ိမ်းရိငုး်များကိ ု မသမာေသာ နည်းလမ်းဖြ င့် ခိုးယူခြ င်း၊ လဲလှယ်ခြ င်းနငှ့် 

ေလျာ့နည်းေပျာက်ဆုံးမှုမရှိေစေရး၊ မသမာမှုပြ ုလုပ်ပါက ကုမ္ပဏီကို  ဖြ စေ်စ၊ ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများကို 

 ဖြ စေ်စ ေကျာက်မျက်ဥပေဒနှင့်အည ီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုများ  ပြ ုလုပ်သွားမည ်

 ဖြ စေ်ကြ ာင်း မိန့် မှာခဲ့ပါသဖြ င့် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 



လျိှ ့ုဝှက် 
21 

 

လျိုှ ့ဝှက် 

၅။ နယ်ေမြ ကးီကြ ပ်၊ အနီးကပ်ကးီကြ ပ်အဖဲွ့ဝင်များအေနဖြ င့်  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကးီ၏ မိန့် မှာချက် 

အတိုင်း ကုမ္ပဏီများကဖြ စ်ေစ၊ ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ထမ်းများကဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားသူများကဖြ စေ်စ မသမာေသာ 

နည်းလမ်းများဖြ င့် ေကျာကစ်ိမး်ရိငုး်များ ခိုးယူခြ ငး်၊ လလဲယှ်ခြ င်းနှင့် ေလျာ့နည်းေပျာက်ဆုံးမှု မရှိေစေရး 

အေလးထားကးီကြ ပ် ေဆာင်ရွက်သွားရန်နှင့် ေန့စဥ်တူးေဖာ်ရရှိသည့် ေကျာက်စိမ်းရုိင်းများကိုလည်း 

လုပ်ကွက်ဂုိေဒါင်များတွင် ေခတ္တသိမ်းဆည်းြခင်းများ မပြ ုလုပ်ဘဲ ေန့ချင်းပြ းီ တူးေဖာ်ေရးဌာန၊ လံုးခင်းရံုးသုိ့ 

အပ်နှံရန်၊ အနညး်ငယသ်ာထကွရ်ှိသည့် ကုမ္ပဏမီျားအေန ဖြ င့် နယ်ေမြ ကးီကြ ပ် အစီအစဥ်ဖြ င့်  စုစည်း၍ 

လုံးခင်းရုံးသို့ ေန့ချင်းပြ ီး အပ်နှံေရး ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

၆။ ေန့စဥ်တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရရိှသည့် ေကျာက်စိမ်းရုိင်းများ လံုးခင်းရံုးသုိ့ ေန့စဥ် အပ်နံှလွှေပြ ာင်  ခြ င်း 

မပြ ုလုပ်သည့် နယ်ေမြ ကးီကြ ပ၊် အနီးကပ်ကးီကြ ပမ်ျားကို စစ်ေဆးေတွ့ရိှရပါက ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းအရ 

အေရးယူသွားမည်  ဖြ စ်ပါ၍ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၇။ ေလးလံကီးမားသဖြ င့် ေကျာက်စိမ်းတူးေဖာ်ေရးဌာန၊ လံုးခင်းသုိ့သယ်ေဆာင်ရန် အခက်အခဲရိှေသာ 

ေကျာက်စိမ်းအရိုင်းတုံးကီးများကို လုပ်ကွက်ဂိုေဒါင်မှာပင်  ဖြ တ်ေတာက်လိုပါက ညွှန်ကြ ားေရးမှူး 

(လုံးခင်း)မှတစ်ဆင့်  မြ န်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းသို့  ဖြ တေ်တာက်ခွင် ့ ေတာင်းခံ 

ရမည၊်  ဖြ တ်ေတာက်ခွင့်ရရှိမှသာ  ကးီကြ ပေ်ရးအဖွဲ့  ဖွဲ့ စည်းပြ းီ  ဖြ တေ်တာကရ်မည။် 

၈။ ကုမ္ပဏီရုံးခွ ဲနှင် ့ လုပ်ကွက်အတွင်း တရားမဝင် လက်နက်ခဲယမ်းများ ကိုင်ေဆာင် ခြ င်း၊ 

ထားရှိ ခြ င်းနှင့် မူးယစ်ေဆးဝါးချက်လုပ် ခြ င်း၊ သိုေလှာင် ခြ င်း၊  ဖြ န့် ဖြ ူးေရာင်းချ ခြ င်း လုံးဝ(လုံးဝ) 

မပြ ုလုပ်ရန်။ 

၉။ နယ်ေမြ ကီးကြ ပ်များသည် သက်ဆုိင်ရာ သတ်မှတ်ကီးကြ ပ် နယ်ေမြ အတွင်းရိှ အကျိုးတူလုပ်ကွက် 

များကိုသာမက ပုဂ္ဂလိကလုပ်ကွက်များကိုပါ သတ်မှတ်စည်းကမ်းများ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ေစေရးနှင့် 

ေကျာက်မျက်ဥပေဒပါ အချက်များကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ေစေရး  ကးီကြ ပ်ညှိနှိုင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၀။ နယ်ေမြ ကးီကြ ပ်နှင့် အနီးကပ်ကးီကြ ပတ်ာဝန်များကို ေပးအပ်ထားသူ ဝန်ထမ်းတာဝန်ခံများ 

အချင်းချင်း အပြ န်အလှန ် ေပါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ေဆာင်ရွက်သွားကြ ရနနှ်င့် မလိုလားအပ်ေသာ  ဖြ စ်စဥ်မျိုး 

မပြ ုလုပ်မေိစေရး ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်း ေဆာင်ရွက်ကြ ရမည်။ 

၁၁။ အကျိုးတူလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အကီးအကဲများ၏ မိန့်မှာချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

သတ်မှတ်ချက်များ၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြ ားချက်များကုိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီသုိ့လည်းေကာင်း၊ နယ်ေမြ ကီးကြ ပ်၊ 
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အနီးကပ်ကီးကြ ပ်များ တစ်ဦးချင်းစီသုိ့လည်းေကာင်း ေပးအပ်ထားပြ းီဖြ စ်သဖြ င့် ဖတ်ရှုေလ့လာမှတ်သား၍ 

အေလးထားလုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၂။ တူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့် အချိန်အတွင်း တူးေဖာ်လုပ်ကိုင်ေနသည့် လုပ်ကွက် 

ဧရိယာအတွင်း ရှိေနရမည်။ 

၁၃။ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်နှင့် လုပ်သားများထိခိုက်မှုအန္တရာယ်များ ကင်းေစေရးအတွက် 

လိုအပ်သည့် အကံပြ ုချကမ်ျားဖြ င့် ညှိနှိုင်းေဆာင်ရွကရ်မည။် 

၁၄။ ယမ်းများကို ယမ်းတိုက်အတွင်း၌လည်းေကာင်း၊ စက်ဆီ၊ ေချာဆီ၊ ေလာင်စာဆမီျားကို သီးခြ ား 

ဂုိေဒါင်၊ ဝင်းခြ အံတွင်း၌လည်းေကာင်း၊ ေကျာက်စိမ်းများကုိ သီးခြ ားဂုိေဒါင်၊ ဝင်းခြ အံတွင်း၌လည်းေကာင်း 

လုံခြ ုံေဘးကငး်စွာ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားရှိေရး ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၅။ လုပ်ငန်းများ တုိးတက်ေအာင်မြ င်ေရးအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုဆုိင်ရာ အတတ်ပညာဖြ င့် ကူညီညိှနိှုင်း 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၆။ အရည်ေကျာက်/အထည်ေကျာက်ကဲ့သို့ ထူးခြ ားေကာင်းမွန်သည့် ေကျာက်စိမ်းရိုင်းများ 

ထွက်ရိှပါက ေကျာက်စိမ်းတူးေဖာ်ေရးဌာနသို့ အမြ န်ဆုံးသတငး်ပို့  တင်ပြ ရမည်။ 

၁၇။ လုပ်ငန်းခွင်သို့ လုပ်ငန်းနှင့်မသက်ဆိုင်သူများအား ေခါ်ယူေတွ့ဆုံခြ င်းမှ ေရှာင်ကြ ဥ်ရမည။် 

၁၈။ လုပ်ငန်းခွင်၊ လုပ်ငန်းချိန်အတွင်း အရကေ်သစာေသာက်စားခြ ငး် မပြ ုရနန်ှင် ့ ဌာနဂုဏ်သိက္ခာ 

ထိခိုက်ေစသည့်  ပြ ုမူ ေပြ ာဆို ေနထိုင် သွားလာမှုများကို ေရှာင်ကြ ဥ်ရမည်။ 

၁၉။ ဝန်ကီးရံုးနှင့် သက်ဆုိင်ရာဌာနများမှ လုပ်ငန်းလုိအပ်ချက်အရ အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ်ပြ န်သည့် 

အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြ ားချက်များကိ ုလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၀။ လုပ်ငန်းခွင်လုံ ခြ ုံေရး၊ ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ လုပ်သားများ ေနထိုင်စားေသာက်ေရး၊ 

ကျန်းမာေရးကိစ္စအဝဝတို့အတက်ွ အကံပြ ုရမည။် 

၂၁။ ေန့စဥ် တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရရှိေသာ  ဗြ ုံးေမြ စာများ၊ ခဲေကျာက်များကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းေရး၊ 

ေဆးေကြ ာရန ် ခဲေကျာက်ထုရန်၊  ဗြ ုံးေမြ စာများ၊ ခဲေကျာက်များကို သိုေလှာင်ဂိုေဒါင်မှ ထုတ်ယူရာတွင် 

စနစ်တကျရှိေစေရး၊ ေဆးေကြ ာထုယူရရှိေသာ ေကျာက်မျက်ရိုင်းများ ေပျာက်ဆုံး ေလျာ့နည်းခြ င်း 

မရှိေစေရး၊ စနစ်တကျ ထုပ်ပိုးသယ်ေဆာင်သိမ်းဆည်းေရး၊ စာရင်းမှတ်တမ်းများ စနစ်တကျ ေရးသွင်း 

ထားရိှေရးကို သတိေပးကြ ပ်မတ်ရမည်။ 
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၂၂။ ထုတလ်ုပ်မှု အရိှန်အဟုန် မေလျာ့ေစေရးအတကွ် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အားနည်းချက် 

အားသာချကမ်ျားကို ေလ့လာသုံးသပ်ကာ အပတ်စဥ်ညှိနိှုင်း အစည်းအေဝးတွင် အကံပြ ု ေဆွးေနွးြခင်း၊ 

လက်ရိှတူးေဖာ်ေနေသာလုပ်ငန်းအပြ င် အခြ ားတုိးချဲ့လုပ်ကုိင်သင့်ေတာ်မည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များကုိလည်း 

အခါအားေလျာ်စွာ ေရးဆွဲတင်ပြ ရမည။် 

၂၃။ အကျိုးတူ ေကျာက်မျက်တူးေဖာ် ေရးလုပ်ငန်းတွင် တာဝန်ေပးအပ်ထားေသာ မိမိလက်ေအာက်ရိှ 

ဝန်ထမ်းများ၏ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဆိုင်ရာ ကိစ္စများ၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရး ကိစ္စများ၊ သက်သာ 

ေချာင်ချိေရးကိစ္စများနှင့် လံုခြ ုံေရးကစိ္စများကို  ကးီကြ ပ်ကွပ်ကဲ ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

၂၄။ လုပ်ငန်းတာဝန်ကိစ္စအဝဝနှင့် ပတသ်က၍်  မြ န်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း 

ဦးေဆာင် ညွှန်ကြ ားေရးမှူးကို တာဝန်ခံရမည်။ 

၂၅။ အရညေ်ကျာက/်အထည်ေကျာက်  ဖြ စ်နိုင်ဖွယ်ရှိေသာ အရည်ေပွး၊ အရည်မန်း စသည် ့  ပြ ချကပ်ါ 

ေကျာက်စိမ်းများကို မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွငး်ပြ းီေနာက် ေကျာက်စိမ်းတူးေဖာ်ေရးဌာန၊ လုံးခင်းရုံးသို့ အမြ န် 

ချက်ချင်း သွားေရာက်အပ်နှံရမည်။ 

၂၆။ အရညေ်ကျာက/်အထည်ေကျာက်  ဖြ စ်နိုင်ဖွယ်ရှိေသာ  ပြ ချကပ်ါ ေကျာက်စိမ်းရိုင်းများမှအပ 

ကျန်ေကျာက်စိမ်းရိုင်း အသားေကျာက်များကို တူးေဖာ်ေရးစခန်းရှိ ေကျာက်စိမ်းဂိုေဒါင်နှင့် ဝင်းခြ တုိံ့တွင် 

လုံခြ ုံစာွ ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းရမည်။ 

၂၇။ ဂိုေဒါင် အာမခံေသာ့(၂)လုံးခတ်၍ ေသာ့ခေလာက်ကို ချတ်ိထုိးေသာခ့တ်ပြ းီ ေသာ့တစ်လုံး၏ 

ေသာ့ ေချာင်းများကိ ု ကန်ထရိုက်တာဘက်မှလည်းေကာင်း၊ ေသာ့တစ်လုံး၏ ေသာ့ေချာင်းများကို 

အနီးကပ်  ကးီကြ ပေ်ရး အဖွဲ့ေခါင်းေဆာင်မှလည်းေကာင်း တာဝန်ယူ ထိန်းသိမ်းရမည်။ 

၂၈။ ေကျာက်စိမ်းဂိုေဒါင်များ ဖွင့်ခြ င်း၊ ပိတ်ခြ င်းတို့ကို ကန်ထရိုက်တာနှင့် အနီးကပ်ကးီကြ ပေ်ရး 

အဖွဲ့တို့ စုံညီစွာဖြ င့် ဖွင့်/ပိတ်ခြ င်းပြ ုရမည်။ ဖွင့်/ပိတ် မှတ်တမ်းစာအုပ်ထားရှိ ပြ ီး လက်မှတ်ေရးထိုး 

 ကြ ရမည်။ 

၂၉။ ေကျာက်စိမ်းရိငုး်များအား ေကျာက်စိမ်းတူးေဖာ်ေရးဌာန၊ လုံးခင်းသို့ လွှေပြ ာင်းေပးပို့ရာတွင် 

လွှေပြ ာငး် လက်ခံပုံစံနှင့်တကွ စနစ်တကျ လွှေပြ ာင်းအပ်နံှရမည်။ 

၃၀။ ေကျာက်စိမ်းတူးေဖာ်ရာမှ ထွက်ရှိလာသည့် ေကျာက်ရိုင်းနှင့် ေမြ စာများအနက် ေကျာက်စိမ်း 

ကျန်ရှိနိုင်ေသးသဖြ င့် အချိန်ယူ၍ အေသးစိတ်  ပြ န်လည်စစ်ေဆးေရွးချယ်ရန် လိုအပ်ေသာ 

ေကျာက်ရုိင်းနှင့် ေမြ စာများအား ဝင်းခြ ခံပ်၍ သီးြခားထိန်းသိမ်းထားရိှရမည်။ဝင်းခြ အံား ေသာ့(၂)လံုးခတ်၍ 
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ေသာ့ခေလာက်ကုိ ချိတ်ထုိးေသာ့ခတ်ပြ းီ ေသာ့တစ်လံုး၏ ေသာ့ေချာင်းများကုိ ကန်ထရုိက်တာ ဘက်မှ 

လည်းေကာင်း၊ ေသာ့တစ်လုံး၏ ေသာ့ေချာင်းများကို အနီးကပ်ကီးကြ ပ်ေရး အဖွဲ့မှလည်းေကာင်း 

တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းရမည်။ ဝင်းခြ ံအား ေရမေဆးေကျာက် ရှာေဖွသူများ ဝင်ေရာက်ခြ င်းမပြ ုနိုင်ရန် 

နယ်ေမြ တာဝန်ခံ စစ်ဗျူဟာသို့ တင်ပြ ပြ ီး ကန့်သတ်ဧရိယာသတ်မှတ်၍ တားမြ စ်ရမည်။ 

၃၁။ ဝင်းခြ ခံတ၍် ထိန်းသိမ်းထားရှိေသာ ေကျာက်ရိုင်းနှင့် ေမြ စာများအတွင်းမှ ကျန်ရှိနုိင်ေသးေသာ 

ေကျာက်စိမ်းများေရွးချယ်ခြ ငး်၊ အပြ ီးအပိုင် စွန့်ပစ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေကျာက်စိမ်း 

တူးေဖာ်ေရးဌာန၊ ညွှန်ကြ ားေရးမှူးထံ သတင်းပို့တင်ပြ  ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၂။ ကုမ္ပဏီအေနဖြ င့် ဝန်ထမ်း(၁)ဦးကို အနီးကပ်ကးီကြ ပ်အဖဲွ့တငွ် တာဝန်ေပးအပ်ရမည်ဖြ စ်ပြ းီ 

အဆိုပါ  ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း၏ ကိစ္စများကို ေဆာင်ရွက်ခြ င်းမပြ ုဘဲ အနီးကပ်ကီးကြ ပ် အဖွဲ့ဝင်များ၏ 

တာဝန်များကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၃။ ကုမ္ပဏီက တာဝန်ေပးအပ်ထားသည့် အနီးကပ်ကးီကြ ပ်အဖွဲ့ ဝင်၏ အမည်စာရင်းကို ကိုယ်ေရး 

ရာဇဝင် (ဓါတ်ပုံကပ်လျှက်) နှင်အ့တူ ေကျာက်စိမ်းအကျို းတူဌာနခွဲသို့ တင်ပြ ရမည။် အမည်စာရင်း 

ေပြ ာင်းလဲမှုရှိတိုင်း ထပ်မံ၍  ပြ င်ဆငခ်ျက်ေပးပို့ရမည်။ 

 
 

 

 


