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မာတိကာ 

အခန်း အေကြ ာင်းအရာ  စာမျက်နှာ 

အခန်း(၁) အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ  ၂ 

အခန်း(၂) ကိုယ်စားပြ ုခြ ငး်နှင့် အာမခံခြ ငး်  ၄ 

အခန်း(၃) သေဘာတူလုပက်ကွဧ်ရိယာနငှ့် စွန့်လွှတ်ခြ င်း  ၅ 

အခန်း(၄) ခွင့်ပြ ုမိန့်ထုတ်ေပးခြ င်းနငှ့် စာချုပ်အကျို းသက်ေရာက်သည့်ေန့  ၆ 

အခန်း(၅) လုပ်ငန်းအစီအစဥ်  ၆ 

အခန်း(၆) စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း  ၇ 

အခန်း(၇) လိုက်နာရမည့်တာဝန်များ  ၈ 

အခန်း(၈) ဘဏ်နှင့် ေငွသားဆိုင်ရာအခွင့်အေရးများ  ၁၃ 

အခန်း(၉) အာမခံစေပါ်ေငွ  ၁၄ 

အခန်း(၁၀) အဆိုပြ ုေငွ  ၁၄ 

အခန်း(၁၁) အာမခံထားရှိ ခြ ငး်  ၁၅ 

အခန်း(၁၂) အခွန်အခများ  ၁၅ 

အခန်း(၁၃) ပုံေသေမြ ငှားရမ်းခ  ၁၅ 

အခန်း(၁၄) ပူးတွဲလုပ်ငန်းညှိနှိုငး်ေဆာင်ရွက်မှုေကာ်မတီ  ၁၅ 

အခနး်(၁၅) မှတ်တမ်းများ၊ ေငွစာရင်းများနငှ့် စာရင်းစစ်ခြ င်း  ၁၇

အခန်း(၁၆) လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းခြ င်း  ၁၇ 

အခန်း(၁၇) စာချုပ်သက်တမ်းကာလ၊ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးမြ ငှ့် ခြ င်းနငှ့် ရပ်စဲခြ င်း  ၁၈ 

အခနး်(၁၈) အေထွေထွ  ၂၀

အခန်း(၁၉) စာချုပ်ပြ န်လည်ညှိနိှုင်းခြ ငး်၊  ပြ င်ဆင်ခြ င်း၊  ဖြ ည့်စွက်ခြ ငး်  ၂၁ 

အခန်း(၂၀) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဆနး်စစ်ခြ ငး်နှင့် ၂၁ 

 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနငှ့်စီမံခန့်ခွဲေရးစီမံချက်  

အခန်း(၂၁) လိုက်နာရမည့်ဥပေဒ  ၂၂ 

အခန်း(၂၂) မလွန်ဆနန်ိုင်ေသာဖြ စ်ရပ်များ  ၂၂ 

အခနး်(၂၃) အငြ ငး်ပွားမှုေဖြ ရငှ်းခြ ငး်  ၂၃

အခန်း(၂၄) လွှဲေပြ ာင်း၍မရနိုင်ေသာ အခွင့်အေရး  ၂၃ 

အခန်း(၂၅)  ကိုတင်ပြ ဌာန်းမှုအေခြ အေန  ၂၄ 

အခနး်(၂၆) ရင်းနှီးမြ ုပ်နှမံှုပမာဏ  ၂၄

အခန်း(၂၇) အစစအ်မှန်ဖြ စ်ခြ ငး်  ၂၄ 
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ေနာက်ဆက်တဲွများ 

 

ေနာက်ဆက်တွဲ  (က) ၊  သေဘာတူလုပ်ကွက်ဧရိယာ၏တည်ေနရာပြ ေမြ ပုံ။ 

ေနာက်ဆက်တွဲ ( ခ) ၊  သေဘာတူလုပ်ကွက်ဧရိယာနှင့် ပုံသ ာန်ပြ ေမြ ပုံ။ 

ေနာက်ဆက်တွဲ ( ဂ) ၊  သေဘာတူလုပ်ကွက်ဧရိယာ၏ ေမြ စာရင်းပုံစံ။ 

ေနာက်ဆက်တွဲ (ဃ) ၊  ပူးတွဲလုပ်ငန်းညှိနိှုငး်ေဆာင်ရွက်မှုေကာ်မတ ီလုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ 

ေနာက်ဆက်တွဲ ( င) ၊  ဓာတ်သတ္တ ုစမ်းသပ်တိုင်းတာေရးကာလအတွင်း ----------- ကုမ္ပဏီလီမိတက် 

မှ အသံုးပြ ုမည့် စက်ကိရိယာနှင့် စက်အရန်ပစ္စည်းများ။ 

ေနာက်ဆက်တွဲ ( စ) ၊  ေမြ ငှားရမ်းခနှင့် အနည်းဆုံးအသုံးစရိတ်။ 

ေနာက်ဆက်တွဲ (ဆ) ၊  ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးနှင့်ဓာတ်သတ္တ ုရှာေဖွေရးဦးစီးဌာန၏ သတ္တ ုသိုက် 

စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက် 
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----------------------  စမ်းသပ်တုိင်းတာေရးလုပ်ငန်း  

သေဘာတူစာချုပ် 

  

 ဤသေဘာတူစာချုပ်ကို ----- ခုနှစ် ------- လ -------- ရက်ေန့တွင် ေနပြ ည်ေတာ၌် ဦးဝင်းထိန်၊ ညွှန်ကြ ား

ေရးမှူးချုပ် ကိုယ်စားပြ ုေသာ "သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန" ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး 

ဝန်ကီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁၉)၊ေနပြ ည်ေတာ်  (ေနာင်တွင ် " သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန " ဟု ေခါ်ဆိုမည်  ဖြ စ်ပြ ီး 

ယင်းစကားရပ်၌ ၎င်းအားဆက်ခံသူများ၊ ဥပေဒအရ လွဲှအပ်ခြ င်းခံရသူများပါဝင်သည)် တစ်ဖက်နှင့်   

 ဦး/ေဒါ် ------ နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကဒ်ပြ ားအမတှ် ---/-----(----)-----၊ မန်ေနးဂျင်း -----၊ ------- 

ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကိုယ်စားပြ ုေသာ  မြ န်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏမီျား အက်ဥပေဒအရ တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားေသာ 

အမှတ်(----)၊ ----- လမ်း၊ ------ ရပ်ကွက်၊ -------  မြ ို့နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး/ ပြ ည်နယတ်ငွ် တည်ရှိသည့် ------ 

ကုမ္ပဏီလီမိတက် (ေနာင်တွင ်"ကန်ထရိုက်တာ" ဟုေခါ်ဆိုမည ်ဖြ စ်ပြ ီး  အဆိုပါစကားရပ်၌ ၎င်းအားဆက်ခံသူများ၊ 

တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဥပေဒအရ လွဲှအပ်ခြ ငး်ခံရသူများပါဝငသ်ည်)က အခြ ားတစ်ဖက်တို့သည် 

ေအာက်ပါသေဘာတူညီချက်များနှင့်အညီ နှစ်ဖက်သေဘာတူ ချုပ်ဆိုကြ ပါသည။် 

 

ကျို းေကြ ာင်းေဖာ်ပြ ချက် 

 

ဤစာချုပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဖာ်ပြ လုိသည်မှာ- 

(က)  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်င၊ံ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနသည် 

 သတ္တ ုက  တိုးတက်မြ င့်မားေစရန် ဆန္ဒရှိပြ ီး ဤသေဘာတူစာချုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ စီမံကိန်း လုပင်န်း 

 များ ေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

( ခ)  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်၏ ဥပေဒအရ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 

ေရးဝန်ကီးဌာနသည် ကန်ထရိုက်တာသို့      -----  ပြ ညန်ယ်/တိုင်းေဒသကးီ၊ ----- ခရိုင်၊ -----  မြ ို ့နယ၊် -----

-ေဒသတွင် ------ စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာငရွ်က်ခွင့်  ပြ ုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

( ဂ) ကန်ထရိုက်တာမှ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ခွင့်ရရှိရန် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနအား စာချုပ်ချုပ်ဆိုခွင့်၊ ကိုယ်စားေဆာင်ရွက်ခွင့်  ပြ ုပါသည။် 

(ဃ) ကန်ထရိုက်တာသည် ----------- စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရကွရ်န်  ပြ ည့်စုံခိုင်မာေသာ    

အေတွ့အကုံရှိသည့်အပြ င် ဤစာချုပ်ပါဧရိယာ၏ လုပ်ငန်းစီမံချက်အတွက် နည်းပညာများ၊ 

နည်းလမ်းများလုပ်ငန်းအေတွ့အကုံများနှင့် ဘ ာေရးတို့  ပြ ည့်စုံစွာရှိ ပါသည်။ 

( င) ကန်ထရိုက်တာသည် သေဘာတူစာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အည ီ စာချုပ်ပါဧရိယာတွင် -------- 

စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်ဆန္ဒရှိပါသည်။    ထို့ေကြ ာင့် သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန နှင့် 

ကန်ထရိုက်တာတို့သည် သေဘာတူစာချုပ်တွင် ေဖာ်ပြ ပါရှိသည့်အတိုင်း လိုက်နာကြ ပါမည်။ 
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အခန်း (၁) 

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆုိချက်များ 

 

 အခြ ားေသာနည်းလမ်းအားဖြ င့် ဖွင့်ဆိုရန်မလိုအပ်ပါက အဓိပ္ပါယ်ဖငွ့်ဆိုချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း 

 ဖြ စ်ပါသည်- 

1.1/ ေငွစာရင်းလုပ်ထံုးလုပ်နည်း ဆိုသည်မှာ  ပြ ည်ေထာငစ်ုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ သတ်မှတ်ေရးဆွဲထားသည့် 

လုပ်ထုးံလုပန်ည်းအတုိငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

1.2/ သေဘာတူလုပ်ကွက်ဧရိယာ ဆိုသညမ်ှာ ဤစာချုပ်တွင် ေနာက်ဆက်တွဲ(က)ပါ ပူးတွဲေဖာ်ပြ ထားသည့်

ေမြ ပုံပါ လုပ်ကွကဧ်ရိယာကို ဆိုလိုသည်။  

1.3/ တဲွဖက်သတ္တ ုရုိင်း ဆိုသည်မှာ သေဘာတူလုပ်ကွက ်ဧရိယာတွင် ----- သတ္တ ုတူးေဖါ်ထုတ်လုပ်သည့်အခါ 

ဘူမိေဗဒဆိုင်ရာဖြ စစ်ဉမ်ျားအရ တွဲဖက်ေတွ့ရှိရေသာ သတ္တ ုအားလုံးကို ဆိုလိုပါသည်။ 

1.4/ စာရင်းစစ်ချုပ်ရံုး ဆိုသညမ်ှာ  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးကို ဆိုလိုပါသည်။ 
1.5/ အသံုးစရိတ်လျာထားချက်   ဆိုသည်မှာ အခန်း (၅)၊ အပိဒု်(၅.၄)တွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့်အတိုင်း 

လုပင်န်းကာလအတငွး် သုံးစွဲမည့် ကန်ထရိုက်တာ၏ ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို ခန့်မှန်း၍ ေဖာ်ပြ ထား

ေသာ အေသးစိတ်ေငွစာရင်းကို ဆိုလိုသည်။ 

1.6/ သတ္တ ုသုိက် ဆိုသည်မှာ သေဘာတူသည့် လုပ်ကွကဧ်ရိယာအတွင်း ------- စမ်းသပ်တိုင်းတာေရး 

လုပင်န်း တည်ရှိ ခြ ငး် (သို့မဟုတ်) ေတွ့ရှိ ခြ ငး်ကို ဆိုလိုသည်။ 

1.7/ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုသညမ်ှာ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေမြ ၊ ေရ၊ ေလ၊ ရာသီဥတု၊ အသံ၊ အနံ့၊ တိရစိ္ဆာန်နှင့် 

အပင်တို့၏ ဆက်စပ်မှုကို ဆိုလိုသည်။ 

1.8/ ဘ ာေရးနှစ် ဆိုသညမ်ှာ နှစစ်ဉ်ပြ က္ခဒိန်နှစ် တစ်နှစ်၏ ဧပြ ီလ ၁ ရက်ေန့မှစတင်၍ေနာင်လာမည့်နှစ် 

မတလ် ၃၁ ရက်ေန့ကို ဆိုလိုသည်။ 

1.9/ အစုိးရအဖဲွ့ ဆုိသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ်အစုိးရအဖဲွ့နှင့် အစုိးရအဖဲွ့လက်ေအာက်ခံ 

အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကို ဆိုလိုသည်။ 

1.10/ ပူးတဲွလုပ်ငန်းညိှနိှုင်းေဆာင်ရွက်မှုေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ အခန်း(၁၅)အရ ဖွဲ့စည်းထားေသာ ေကာ်မတီကုိ 

ဆိုလိုသည်။ 

1.11/ ေဒသဆုိင်ရာအာဏာပုိင်အဖဲွ့အစည်း ဆိုသညမ်ှာ သေဘာတူထားသည့် လုပ်ကွက်ဧရိယာနှင့် 

သက်ဆိုငသ်ည့်ပြ ည်နယ၊် တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ၊ ခရိုင်နှင့်  မြ ို ့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနနှင့် 

 မြ ို ့အတငွ်း တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အုပ်ချုပ်ေရးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းကို ဆိုလိုသည်။ 

1.12/  ပြ ည်တွင်းသံုးေငွေကြ း ဆိုသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှ သတ်မှတ်ေပးထား

ေသာ  မြ န်မာကျပ်ေငွ ကိုဆိုလိုသည။် 

1.13/ ဓာတ်သတ္တ ု ဆိုသည်မှာ -------နှင့်ဆက်စပ်သတ္တ ုများ ဖြ စ်၍ တစ်ပိုင်းတစ်စေသာ်လည်းေကာင်း၊ လံုးဝ 

ဥဿုံေသာ်လည်းေကာင်း ကျိုချက်ခြ င်း၊ သန့်စင်ခြ င်း(သို့မဟုတ်) သဘာဝအတိုင်းကို ဆိုလိုသည်။ ------ 

နှင့်ဆက်စပ်သတ္တ ုများ မည်မျှပငပ်ါသည်ဖြ စ်ေစ အဆိုပါ သတ္တ ုသိုက်ကို တူးေဖါ်ထုတ်လုပ်သည့်အခါ ----

-- နှင့်ဆက်စပ်သတ္တ ု ပါဝင်ပါက ......................သတ္တ ုသုိကဟု် သတ်မှတ်သည်။ 
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1.14/ ဓာတ်သတ္တ ုစမ်းသပ်တုိင်းတာေရး ဆိုသည်မှာ သတ္တ ုသိုက်၏ အရွယ်အစား၊ ပုံသ ာန်၊ တည်ေနရာ၊ 

ပမာဏနှင့် အရည်အေသွးတို့ကို သတ်မှတ်နိုင်ရန် တိုင်းတာခြ ငး်ကို ဆိုလိုသည်။ 

1.15/ ဓာတ်သတ္တ ုစမ်းသပ်တုိင်းတာေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခြ ငး် ဆိုသည်မှာ ကန်ထရိုက်တာမှ ဓာတ်သတ္တ ု 
စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးကာလအတွင်း ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ဆိုလိုသည်။ 

1.16/ ဓာတ်သတ္တ ုစမ်းသပ်တုိင်းတာေရးကာလ   ဆိုသညမ်ှာ အခနး် (၆)၊ အပိုဒ် (၆.၁) (ခ)အရ ေဖါ်ပြ ထားေသာ 

စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးကာလ မူလခွင့် ပြ ုသက်တမ်း ၁(တစ်)နှစ်နှင့် တစ်ကမိလ်ျှင် ၁(တစ်)နှစ် သက်တမ်း 

စီဖြ င့် (၂) ကိမ်ကို ဆိုလိုသည်။ 

1.17/ အနည်းဆံုးအသံုးစရိတ်လုိအပ်ချက်   ဆိုသည်မှာ ကန်ထရိုက်တာမှ --------စမ်းသပ်တိုင်းတာေရး 

လုပင်န်းကာလအတငွး် အခန်း (၆)၊ အပုိဒ် (၆.၂)နှင့် အခန်း(၇) အပိုဒ် (၇.၃) တို့အရ ေဖါ်ပြ ထားသည့် 

အတိုင်း အနည်းဆုံးသံုးစွဲရမည့် အသုံးစရိတ်ကိုဆိုလိုသည်။ 

1.18/ သတ္တ ုတွငး်ဥပေဒ  ဆိုသည်မှာ ၁၉၉၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်ေန့တွင် ထတု်ပြ န်ေကြ ညာထားသည့် 

 မြ န်မာသ့တ္တ ုတငွး်ဥပေဒနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် အတည်ပြ ုပြ ဌာန်းသည့် 

 ပြ ငဆ်ငသ်ည့်  မြ န်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပေဒကို ဆိုလိုသည်။ 

1.19/ သတ္တ ုတွငး်နည်းဥပေဒ   ဆိုသညမ်ှာ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကးီဌာနမှ 

၁၉၉၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃ဝ ရက်ေန့တွင် ထုတ်ပြ န်ထားသည့်  မြ န်မာ့သတ္တ ုတွင်းနည်းဥပေဒများကို 

ဆိုလိုသည်။ 

1.20/ ဝန်ကီး ဆိုသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကးီ ကုိ ဆိုလိုသည်။ 

1.21/ ဝန်ကီးဌာန ဆိုသညမ်ှာ  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကို ဆိုလိုသည်။ 

1.22/ ဝန်ကီးဌာန ခွင်ပြ ုမိန့် ဆိုသည်မှာ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန မှ 

ကန်ထရိုက်တာသို့ ထုတ်ေပးေသာ ခွင့်ပြ ုမိန့်ကို ဆိုလိုသည်။ 

1.23/ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း  ဆိုသည်မှာ သေဘာတူစာချုပ်ပါအတိုင်း စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း 

ေဆာငရ်က်ွခြ ငး်ကို ဆိုလိုသည်။ 

1.24/ (သ-၂)အဆင့် သတ္တ ုရုိင်းသုိက်အမျို းအစား   ဆိုသညမ်ှာ သတ္တ ုရိုင်းတန်ချိန်တွက်ချက်ရာတွင် အလျား၊ 

အနံ၊ အနက်တုိ့ကုိ သံုးဖက်မြ င်စနစ်တကျတုိင်းတာခြ င်း၊ ကုိယ်စားပြ ုနမူနာများကုိ အနီးဆံုးအကွာအေဝးဖြ င့် 

ရယူခြ ငး်နှင့် ဘူမိေဗဒအချက်အလက်များကို အေခြ ခံ၍ တွကခ်ျက်ေသာ သတ္တ ုသိုက်ပမာဏဖြ စ်သည်။            

(ေနာက်ဆက်တွဲ- (ဆ)) 

1.25/ တန်ချိန်   ဆိုသည်မှာ ကီလိုဂရမ် (၁၀၀၀) ရှိေသာ ၁ မက်ထရစ်တန်ကိုဆိုလိုသည်။ 

1.26/ သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ မည်သည့်အစိုးရ  ပြ ည်ေထာငစ်ဝုန်ကးီဌာနကိုမဆို လုပ်ငန်းနှင့် 

ဆက်စပ်ေနေသာ  ပြ ညေ်ထာငစု်ဝန်ကးီဌာနများကုိ ဆိုလိုသည်။ 

1.27/ အာမခံစေပါ်ေငွ ဆုိသည်မှာ ကန်ထရုိက်တာမှ အခန်း(၁ဝ)တွင် ေဖါ်ပြ ထားသည့်အတုိင်း ဘဏ်အာမခံစေပါ်ေငွ 

ထားရှိရန ်ဆိုလိုပါသည်။ 
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1.28/ သက်တမ်းကာလ ဆိုသည်မှာ အခန်း(၄)အရ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့် ပြ ုမိန့ပ်ါ လုပ်ငနး်စတင် ေဆာင်ရွက်ရန် ခွင့် ပြ ုေသာ အကျိုးသက်ေရာက်သည့် 

ေန့ရက်မှစတင၍် ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ပြ ုမိန့်ကုန်ဆုံးသည့်ေန့ထိ ဤသေဘာတူစာချုပ် အချိန်ကာလကို 

ဆိုလိုသည်။ 

1.29/ အေမရိကန်ေဒါ်လာ  ဆိုသည်မှာ အေမရိကနန်ိုင်ငံသုံးေငွေကြ းကို ဆိုလိုသည်။ 

1.30/ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ဆိုသည်မှာ အခန်း(၅)အရ ကန်ထရိုက်တာမှ ေရးဆွတဲင်ပြ သည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် 

အစီအစဥ်ကို ဆိုလိုသည်။ 

1.31/ လူပုဂ္ုိဂ လ် ဆိုသည်မှာ တွဲဖက်ေဆာင်ရွက်သည့် ပုဂ္ဂုလ်၊ တွဲဖက်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းမရှိသည့် ပုဂ္ိုဂ လ် 

(သို့မဟုတ်) အခြ ားသီးခြ ားရပ်တည်ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်တို့ပါဝင်သည်။ 

1.32/ အခန်း ဆိုသည်မှာ ဤသေဘာတူစာချုပ်၏ အခန်းများကို ဆိုလိုသည်။ 
 

အခန်း (၂) 

ကုိယ်စားပြ ုခြ င်းနှင့်အာမခံခြ င်း 

 

၂.၁။ စာချုပ်ဝငမ်ျားမှ ကုိယ်စားပြ ုခြ င်းနှင့် အာမခံခြ င်းများ 

စာချုပ်ဝငအ်သီးသးီသည် ကိုယ်စားပြ ုခြ ငး်နှင့် အာမခံခြ ငး်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင-် 

(က)  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် တည်ဆဲဥပေဒများအရ ခွင့် ပြ ုထားေသာ တရားဝင် 

ပုဂ္ဂ ိုလ်/အဖွဲ့အစည်း ဖြ စ် ပြ ီး ဤသေဘာတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်အတွက် လုပ်ပိ ုင်ခွင့ ်၊ 

အခွင့်အာဏာနှင့် စီးပွားေရးအရ ခိုင်မာေတာင့်တင်းခြ င်းရှိေကြ ာင်းကို အသီးသီးအာမခံ        

 ကြ သည်။ 

( ခ) ဤစာချုပ်သေဘာတူညီချက်အား လက်မှတ်ေရးထိုးရန် အခွင့်အာဏာပိုင်ဆိုင်သည်။ 

( ဂ) ဤသ ေဘာတူညီချက်သည် တရားဝင်စည်း ေနှာင်ခြ င်းရှိသည်။ 

 

၂.၂။ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ ကုိယ်စားပြ ုခြ င်းနှင့် အာမခံခြ င်း 

(က) သတ္တ ုတွငး်ဦးစီးဌာနသည်  မြ န်မာနိုင်ငံသတ္တ ုတွင်းဥပေဒအရ သေဘာတူသည့် လုပ်ကွက် 

ဧရိယာအတွင်း လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

( ခ) သေဘာတူသည့်လုပ်ကွက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (သို့မဟုတ်) အားလုံးကို မည်သည့်တတိယ 

အဖွဲ့အစည်းကုိမျှ လိုင်စင်၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်များ ေပးထားခြ င်းမရှိပါ။ 
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အခန်း (၃) 

သေဘာတူလုပ်ကွက်ဧရိယာနှင့်စွန့လ်ွှတ်ခြ င်း 
 

၃.၁။ သေဘာတူလုပ်ကွက်ဧရိယာ  

(က) သေဘာတူသည့်လုပ်ကွက်ဧရိယာဆိုသည်မှာ ေနာက်ဆက်တွဲ(က) တွင် ေဖါ်ပြ ထားေသာ 

လုပ်ကွက်ကို ဆိုလိုသည်။ ဤစာချုပပ်ါ သေဘာတူသည့်လုပ်ကွက်၏ မူလသတ်မှတ်ထားေသာ 

ဧရိယာမှာ လုပ်ကွက် ------- စတုရန်းကီလိုမီတာ (------ ဧက)  ဖြ စ်ပါသည။် ၎င်းဧရိယာတွင် 

ဤသေဘာတူစာချုပ် လက်မှတ်ေရးထုိးခြ င်းမပြ ုမီ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရိှ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာ သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်း 

ဌာနများသို့ ခွင့်ပြ ုမိန့်ထုတ်ေပးထားေသာ သတ္တ ုတွငး်ဧရိယာများ မပါဝင်ေစရ။  

( ခ) ဤစာချုပ်ပါ ဧရိယာတွင် ယဉ်ေကျးမှုဆိုင်ရာ အေမွအနှစ်များ၊  မြ ို ့၊ ေကျးရွာ၊ လမ်း၊ 

စိုက်ပျိုးဧရိယာ၊ စက်မှုလက်မှုေမြ ေနရာ၊ လမး်မကီးများ၊ အဓိကဆက်သွယ်ေရးစနစ်နှင့်           

လမ်းေကြ ာင်းများ၊ ဘာသာေရးဆုိင်ရာေမြ နှင့်  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံအစုိးရ လက်ေအာက်ရိှ 

 ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများမှ ကန့သ်တထ်ားေသာ ဧရိယာများ၊ စီမံကနိ်းနယ်ေမြ များတွင် 

ကန်ထရိုက်တာမှ စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းေဆာငရ်ကွရ်န် ခွင့်မပြ ုပါ။  
 

၃.၂။ ေယဘုယျစွန့လ်ွှတ်ခြ င်း 

(က) ကန်ထရိုက်တာသည ် သေဘာတူသည့်လုပ်ကွက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

တစ်ခုလုံးကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အချိန်မေရွး အကိမ်ကိမ် 

စွန့်လွှတ်ခွင့် အတွက် ဘဓရသို့ စာေရး၍ေတာင်းခံနိုင်သည်။ 

( ခ) ထုိသုိ့စာေရးေတာင်းခံရာတွင် လုပ်ကွက်ဧရိယာအတွင်း ေဆာင်ရွက်ေတွ့ရိှချက် အချက်အလက် 

များ၊ ဘူမိေဗဒေတွ့ရှိချက်များ၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ေဖါ်ပြ ထားေသာ 

အစီရင်ခံစာကုိ  ပူးတွဲတင်ပြ ရမည။် 

( ဂ) လုပ်ကွက်စွန့်လွှတ်ခွင့် ပြ ုရန် တင်ပြ ပြ ီးသည့် ဧရိယာများ၏ ဘူမိေဗဒနှင့် စမ်းသပ်တိုင်းတာေရး 

ဆိုင်ရာ အချက်အလက်အားလံုးသည် ဘဓရမှ ပိုင်ဆိုင်ေစရမည်။ 

(ဃ) စွန့်လွှတ်ပြ ီးလက်ကျနဧ်ရိယာသည် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းဖြ စ်ရမည။် 

 

အခန်း (၄) 

ခွင့်ပြ ုမိန့ထု်တ်ေပးခြ င်းနှင့် စာချုပ်အကျို းသက်ေရာက်သည့်ေန့ 
 

၄.၁။ ခွင့်ပြ ုမိန့ထု်တ်ေပးခြ င်း 

 အကျိုးသက်ေရာက်သည့်ေန့တွင် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ ၏ 

သေဘာတူခွင့်ပြ ုချက်ဖြ င့် သတ္တ ုတငွး်ဦးစီးဌာနသည် ------ နှင့်ဆက်စပ်သတ္တ ုများ စမ်းသပ်တုိင်းတာေရးလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြ ုမိန့်ကုိ ဝန်ကီးဌာန၏ သေဘာတညူီချက်ဖြ င့် ကန်ထရိုက်တာသို့ ထတု်ေပးမည။် 
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ခွင့်ပြ ုမိန့်တွင်ပါရှိသည့် လုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြ ုသည် ့ ေန့ရက်တို့သည် အခန်း(၁၈) အပိုဒ်(၁၈.၁) အရ 

သတ်မှတ်သည့် စာချုပ်သက်တမ်း ကာလအတွက ်စာချုပ်သက်ဝင် အကျိုးသက်ေရာက် ေစရမည်။ 
 

၄.၂။ စာချုပ်အကျို းသက်ေရာက်သည့်ေန့ 

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကးီဌာနမှ ကန်ထရိုက်တာသို့ ထုတ်ေပးေသာ ------ 

စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ခွင့် ခွင့် ပြ ုမိန့်တွင်ပါရှိသည့် လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင်ရန ် ခွင့်ပြ ုသည့် 

ေန့ ဖြ စသ်ည့် ----- ခုနှစ်၊ ----- လ၊ ------ ရက်ေန့မှစ၍ စတင်အကျိုးသက်ေရာက်ေစရမည်။ 
 

အခန်း (၅) 

လုပ်ငန်းအစီအစဉ် 
 

၅.၁။ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ကိုတင် ပြ ငဆ်င်ခြ င်း 

 ကန်ထရိုက်တာသည် စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဥ် ေရးဆဲွရမည်။ 
 
 

၅.၂။ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တင်ပြ ခြ င်း 

(က) ေရးဆွဲထားေသာလုပ်ငန်းအစီအစဥ်ကို သေဘာတူစာချုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးပြ းီ (၁) လအတွင်း 

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ ရမည။်  

(ခ ) ကန်ထရိုက်တာက တင်ပြ သည့်လုပ်ငန်းအစီအစဥ်နှင့် စပ်လျဥ်း၍ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနက သ

ေဘာထား မှတ်ချက်ေပးနိုင်သည်။ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက်အတိုင်း 

ကန်ထရိုက်တာက လုပ်ငန်း အစီအစဥ်ကို  ပြ ငဆ်င၍် တင်ပြ ရမည။်  

 

၅.၃။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ လုိက်နာခြ င်း 

 ကန်ထရိုက်တာသည် သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ လက်ခံထားသည့် သတ္တ ုတွင်းဆိုင်ရာ 

စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အည ီ လုပင်န်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ၎င်းအပြ င် ကန်ထရိုက်တာသည် သေဘာတူစာချုပ်နှင့် 

သယံဇာတနှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ ခွင့်ပြ ုမိန့်ပါ စည်းကမ်းချကမ်ျား၊ 

 ပြ ဌာန်းချက်များနှင့် အစိုးရဌာနများက ထုတ်ပြ န်ထားသည့် စည်းကမ်းချကမ်ျားကို လုိက်နာ ရမည်။ 

၅.၄။ အသံုးစရိတ်လျာထားချက် 

 ကန်ထရိုက်တာသည် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်တွင် လုပ်ငန်းကာလအတွင်း သုံးစွဲမည့် 

အသုံးစရိတ်လျာထားချက်များကုိ ေဖါ်ပြ ရမည။် 
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အခန်း(၆) 

စမ်းသပ်တုိင်းတာေရးလုပ်ငန်း 

 

၆.၁။ စတင်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်နှင့် ကာလ 

(က) သေဘာတူစာချုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးပြ းီေနာက် (၁)လအတွင်း ကန်ထရိုက်တာသည် စမ်းသပ် 

တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဥ်ကို သတ္တ ုတွင်းဦးစးီဌာနသို့ တင်ပြ  

ရမည။်  လုပ်ငန်း အစီအစဥ်အတိုင်း စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းကို အမြ န်ဆုံးစတင်

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလပု်ငန်းအစီအစဥ်တွင် ဘူမေိဗဒဆိငု်ရာ အေသးစိတ် 

ေမြ ပုံေရးဆွဲခြ ငး်၊ ဘူမိဓာတုေဗဒနှင့် ဘူမိရူပေဗဒတိုင်းတာခြ င်း၊ ေမြ တိငု်းတာခြ င်း၊ အစမ်းကျင်း 

နှင့် အစမ်းေမြ ာင်းရှည်များ တူးေဖာ်ခြ င်း၊ စိန်လွန်တွင်းများတူးေဖာ်ခြ ငး်၊ နမူနာများ ရယူခြ ငး်နှင့် 

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြ ငး် စသည့်လုပ်ငန်းများ အေသးစိတပ်ါဝင်ရမည်။ 

(ခ) စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးကာလသည် မူလခွင့် ပြ ုသက်တမ်း ၁(တစ်)နှစ်နှင့် တစ်ကမိလ်ျှင် 

၁(တစ)်နှစ် သက်တမ်း စီဖြ င့် (၂) ကိမ် ဖြ စ်သည်။  

 

၆.၂။ စမ်းသပ်တုိင်းတာေရးလုပ်ငန်းကာလ အနည်းဆံုးအသံုးစရိတ်အတွက် လုိအပ်ချက်များ 

(က) ကန်ထရိုက်တာသည ် စမ်းသပ်တိုင်းတာ ေရးကာလအတွင်း ေနာက်ဆက်တွဲ(စ)ပါ သတ်မှတ် 

အသုံးစရိတ်ထက ် ေလျာ့မသံုးရပါ။ 

( ခ) သ ေဘာတူစာချုပ်ပါ အချက်များအရ မည်သို့ပင်ဆို ေစကာမူ စမ်းသပ်တိုင်းတာ ေရးလုပ်ငန်း 

အတွက ်သုံးစွဲသည့်အသုံးစရိတ်သည် အနည်းဆုံးအသုံးစရိတ်၏ ၃ဝ % ထက် မနည်း ေစရ။ 

( ဂ) စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးကာလအတွင်း အနည်းဆုံးအသုံးစရိတ် လိုအပ်ချက်တွက်ချက်ရာတွင်      

သေဘာတူသည့် လုပ်ကွက၏် အရွယ်ပမာဏအေပါ်မူတည်၍ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည်။  

(အခန်း(၃)၊ အပိုဒ(်၃.၂)အရ စွန့်လွှတ်သည့်ဧရိယာများ အပါအဝင်ဖြ စ်သည်။) 

(ဃ) ေငွစာရင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ကျခံထားေသာအသုံးစရိတ်များနှင့ ်အခန်း(၁၄)အရ

ေပးသွင်းရမည့် ပုံေသေမြ ငှားရမ်းခများအားလုံးကို စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးကာလအတွင်း ကျခံ 

ရမည့် အနည်းဆုံးအသုံးစရိတ်လိုအပ်ချက် တွက်ချက်ရာတွင် ထည့်သွင်းရမည်။  

 

၆.၃။ စီမံခန့ခဲွ်မှုကုန်ကျစရိတ် 

 အခန်း(၆)၊ အပိုဒ်(၆.၂)နှင့် ေနာက်ဆက်တွဲ(စ)အရ ကန်ထရိုက်တာသည် အနည်းဆုံးအသုံးစရိတ် 

လိုအပ်ချက်များ  ပြ ည့်မီခြ ငး် ရှိ/မရှိ စိစစ်ရာတွင် လုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ်အားလုံး၏ ၁၅ % ကို ကန်ထရိုက်တာ၏ 

ရုံးချုပ် အုပ်ချုပ်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲေရး အသုံးစရိတ်အဖြ စ် ထည့်သွင်းေဖါ်ပြ နိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

၆.၄။ အစီရင်ခံစာတင်ပြ ခြ င်း 

 စမ်းသပ်တိုင်းတာ ေရးလုပ်ငန်း  ေဆာငရ်ွက်ပြ ီးစီးပါက ကန်ထရိုက်တာသည ် စမ်းသပ်တိုင်းတာ ေရး 

လုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာကိ ုသတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ ရမည။် အစီရင်ခံစာတွင ် .................သတ္တ ုသိုက်အ ေပါ် 
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အ ေခြ ခံထား ေသာ နည်းပညာပိုင်းဆုိင်ရာ တွက်ချက်မှုများနှင့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာအယူအဆများ 

သုံးသပ်ချက်များကို  ေမြ ပံုများ၊ တိုင်းတာရရှိ ေသာ သတင်းအချက်အလက်များ အ ေထာက်အထားများ ဖြ င့် 

 ပြ ည့်စုံစွာ ေဖာ်ပြ ရန်ဖြ စ်ပြ ီး ထုတ်လုပ်မှုလပု်ငန်း ဆကလ်က ်ေဆာင်ရွက်ရန် သင့်/မသင့် ဆုံးဖြ တ်နိုင်သည့ ်

အစီရင်ခံစာဖြ စ်ရမည်။ အစီရငခ်ံစာတငွ်  ေဖာ်ပြ ပါရှိ ေသာ သတင်းအချက်အလက်နှင့ ် ကုမ္ပဏီ၏ 

ထင်မြ င်ယူဆချကမ်ျားသည် နိုင်ငံ ေတာ် အကျို းအလို့ငှာ ဖြ စ ်ေစရမည်။ 

 

  အခန်း (၇) 

    လုိက်နာရမည့်တာဝန်များ 

 

၇.၁။ ကန်ထရုိက်တာမှလုိက်နာရမည့်တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 

(က) စမ်းသပ်တိုင်းတာ ေရးလုပ်ငန်းများအား ၎ငး်၏ ကနုက်ျစရိတ်ဖြ င့်  ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ခ) စမ်းသပ်တိုင်းတာ ေရးလုပ်ငန်းများ အားလုံးအတကွ ်တာဝန်ရှိ ေစရမည်။ 

( ဂ) စာရင်းပညာဘွဲ့ရ ပုဂိ္ဂုလ်များကိ ုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက် ေပါ်မူတည်၍ ခန့ထ်ားရန်ဖြ စသ်ည်။  

(ဃ) ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများနှင့် မိသားစုများသည် မြ န်မာနိုငငံ်၏ဥပ ေဒကို  ေလးစားလုိက်နာရမည် 

ြဖစ်ပြ ီး ဘာသာ ေရးနှင့် နိုင်ငံ ေရးကစိ္စများတွင် ဝင ်ေရာကစွ်က်ဖက်ခြ ငး် မရှ ိေစရ။ 

( င) စမ်းသပ်တုိင်းတာ ေရးလုပ်ငန်း  ေဆာင်ရွက်စဉ်ကာလအတွင်း သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်း 

ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနမှ ချမှတ်ထား ေသာ ဥပ ေဒ၊ နည်းဥပ ေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ 

အမိန့်၊ ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့်အည ီလိုက်နာ ေဆာင်ရက်ွ ရမည။် 

( စ) သ ေဘာတူသည့်လုပ်ကွက်ဧရိယာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တို့၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ေရး 

အတွက ်တာဝန်ရှိ ေစရမည်။ ကန်ထရိုက်တာသည ်သ ေဘာတူလုပ်ကွက် ဧရိယာတွင ်လုပ်ငန်း 

 ေဆာင်ရွက်စဉ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ေရးဆုိင်ရာ  ေရ၊  ေမြ ၊  ေလနှင့်  ေရဆုိးသန့်စင်ခြ င်း 

စသည်တို့၏ အစီအမံများ၊ ကို တင်ကာကွယ်ေစာင့ ်ေရှာကမ်ှုများ  ေဆာင်ရွက်ထားရှိရမည်။ 

(ဆ) ပူးတွဲလုပ်ငန်းညှိနိှုငး် ေဆာင်ရွက်မှု ေကာမ်တကီ လက်ခံနိုင် ေသာ စမ်းသပ်တိုင်းတာ ေရးလုပ်ငန်း 

များဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အည ီလပု်ငနး် ေဆာငရွ်ကရ်မည။် 

( ဇ) ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်ဦး ေရ၏ ၂၅ % ထက်မနည်း ေသာ ဝန်ထမ်းဦး ေရအတွက် သတ္တ ုတွင်း 

ဦးစီးဌာနမ ှအဆိုပြ ုဝန်ထမ်းများကိ ုခန့်ထားရမည်။.                                                                                  

( စျ) အလုပ်သမားများ၊ ဝန်ထမ်းများ အလုပ်ခန့်ထားရာတွင ် ပြ ည ်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံ၏ 

အလုပ်သမား ဥပ ေဒ၊ နညး်ဥပ ေဒများနှင့်အညီ ခန့်ထားရမည။် 

(ည) စမ်းသပ်တိုင်းတာ ေရးလုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာအပြ ည့အ်စုံကုိ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသို့ အချိန်မီ 

တင်ပြ ရမည။် 

( ဋ) သ ေဘာတူစာချုပ်ရပ်စဲလျှင် (သို့မဟုတ်) သက်တမ်းကုန်ဆုံးလျှင် သယံဇာတနှင့်သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနခွင့်ပြ ုမိန့်ကို သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသို့  အချိန်မဆိုင်းဘဲ 
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 ပြ န်လည်အပ်နှံရမည်။ လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက  မြ န်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပ ေဒ၊ အခန်း(၉) 

ပုဒမ်(၂၈)ပါအရ အ ေရးယူ ေဆာင်ရွက် ခြ ငး် ခံရမည်  ဖြ စ်သည်။ 

( ဌ) ကန်ထရိုက်တာသည ်ဤသ ေဘာတူစာချုပ်အရ  ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြ ုမည့ ်

စက်ပစ္စည်းများ၊  လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ယာဉ်ယန္တရားများကိ ု ပြ ည်ပမှတင်သွင်းရန်ရှိပါက 

ဝန်ကီးဌာနသုိ့ တင်ပြ ပြ းီ သ ေဘာတူခွင့်ပြ ုချက်ရရိှမှသာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းနှင့်အညီ သက်ဆုိင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာနများနှင့ ် ေလျှာကထ်ားတငသ်ွင်းနိုင်သည်။  

( ဍ) အခန်း(၈) အပိုဒ်(၈.၁)(ဌ)အရ  ပြ ည် ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံအတွင်း တင်သွင်းလာသည့ ်

စက်ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ယာဉ်ယန္တရားများကုိ ဝန်ကီးဌာနသိ့ုတင်ပြ ပြ ီး 

သ ေဘာတူ ခွင့်ပြ ုချက်မရှိဘဲ ပြ ည် ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံအတွင်း ပြ န်လည် ေရာင်းချခွင့် 

မပြ ုပါ။ 

( ဎ) ကန်ထရိုက်တာသည ်သတ်မှတ်ခွင့် ပြ ုထားေသာ (ေနာက်ဆက်တွဲ-က)ပါ သေဘာတူလုပ်ကွက ်

ဧရိယာအတငွ်း၌ ----- နှင့်ဆကစ်ပ်သတ္တ ုစမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းများေဆာငရ်ွက ်

ေနစဥ်တွင ် ----- နှင့်ဆက်စပ်သတ္တ ု ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာငရ်ွက်ခြ င်းကို လုံးဝမ ပြ ု 

လုပ်ရပါ။ ဤသေဘာတူစာချုပ်အရ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိေသာ လုပ်ကွက်၌ အထက်အခန်း (၅)ပါ 

အတည်ပြ ုပြ ီးေသာ လုပ်ငန်းအစီအစဥ်များအတိုင်းသာ ----- စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလပ်ုငန်းကို 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဏ) ----- နှင့်ဆကစ်ပ်သတ္တ ုများ စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းများကိ ု ေကာင်းမွန်မှန်ကန်ေသာ 

နည်းပညာ အေတွ့အကုံ များကို အေခြ ခံ၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီေဆာင်ရွက်ရမည်။  

(တ) လုပ်ငန်းအစီအစဥ်များကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပြ ဌာန်းထုတ်ပြ န်ထားေသာ မြ န်မာ့သတ္တ ုတငွ်း 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာများ၊ ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့် 

 ပြ င်ဆငခ်ျကမ်ျားရှိပါက ယင်းပြ င်ဆင်ချက်များနှင့်အည ီေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ထ) လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိေသာ လုပ်ကွက်ဧရိယာ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ သစ်ပင်များကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

 ပြ င်ပရိှသစ်ပင်များကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြ ုချက်မရရိှဘဲ ခုတ်လဲှခြ င်း၊ 

သစ်ပင်ခုတ်ခြ ငး်မပြ ုလုပ်ရ။ သစ်ပင်များကုိ အသုးံပြ ုလုိပါက သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ် 

ထားေသာေစျးနှုန်းဖြ င ့် ေပးေချဝယ်ယူရမည်။ 

( ဒ) လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့်ေမြ ဧရယိာတွင ်လိုအပပ်ါက သစ်ပင်စိုက်ပျို းနိုင်သည်ထိ ေမြ ပြ န်လည ်

ဖို့ေပးရန်နှင့် သစ်ေတာစိုက်ခင်းများ ပြ န်လည်တည်ေထာင်ေပးခြ င်း သို့မဟုတ် သစ်ပင်ပြ န်လည် 

စိုက်ပျိုးေပးမည့် ကုန်ကျစရိတ်ကိ ုကျခံေပးရမည်။ 

( ဓ) လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိေသာ ဧရိယာအတွင်း၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အပြ င်၌ေသာ်လည်းေကာင်း 

ခွင့်ပြ ုချက်မရှိဘဲနငှ့် သစ်ပင်ခုတ်လျှင် ဥပေဒအရ အေရးယူခြ င်းနှင့် ခွင့်ပြ ုမနိ့်အား ဖျကသ်ိမ်း 

သည်ထိ ပြ င်းထန်စွာအေရးယူခြ င်းလက်ခံရမည်။ 
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( န) ကန်ထရိုက်တာသည ်သယံဇာတနှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနက လကခ်ံ 

ကျင့်သုံးသည့် စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အည ီ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှု ဆန်းစစ်ချက ်

(Environmental Impact Assessment)၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဆန်းစစ်ချက်၊ 

(Social Impact Assessment)၊ ပတ်ဝနး်ကျင်ပြ ည်သူလူထု၏ ကျန်းမာ ေရးထိခုိက်ယိုယွင်းမှု 

ဆန်းစစ်ချက် (Health Impact Assessment) စီမံချက်တို့ကို ပြ ုစု၍ သ ေဘာတူစာချုပ် 

(မူကြ မ်း) တင်ပြ သည်နှင့်တချိန်တည်း သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ ရမည်။ 

( ပ) လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခြ င်းမ ှ ထွက်ရှိလာေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေကြ ာင့် မြ စ်ေချာင်း၊ အင်းအိုင် 

များကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ အများပြ ည်သူတို့နှင့်သက်ဆိုင်ေသာ လမ်းများ၊ အေဆာက်အဦ 

များကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ညစ်ညမ်းမှု၊ ပိတ်ဆို့မှုနှင့် အခြ ားပတဝ်န်းကျင်ညစည်မ်း ထိခိုက်မှု 

များ မရှိေစရန် စီမံေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ဖ) သတ်မှတ်ခွင့် ပြ ုထားေသာ လုပ်ကွက်ဧရိယာအတွင်း၌ အခိုင်အမာအေဆာက်အဦများ 

တည်ေဆာက်ခြ င်း၊ သာသနာေရးဆုိင်ရာအေဆာက်အဦများ ေဆာက်လုပ်ခြ င်းနှင့် လူေနေကျးရွာ 

တည်ေထာင်ြခင်း မပြ ုလုပရ်ပါ။ 

(ဗ) လက်မှတ်ေရးထိုးချုပ်ဆိုမည် ့ လုပ်ငန်းသေဘာတူစာချုပ်၌ မြ န်မာနိုင်ငံ တံဆိပ်ေခါင်း 

အက်ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ တံဆိပ်ေခါင်းကပ်ရန် ကန်ထရုိက်တာမှ တာဝန်ယူရမည်။ 

(ဘ) ကန်ထရိုက်တာသည ်နိုင်ငံေတာ်က ပြ ဌာန်းထားသည် ့အခွန်အေကာက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများအရ 

ေပးေဆာင်ရမည့် အခွန်အေကာက်နှင့် ကျသင့်သည် ့အခများေပးေဆာင်ရမည်။ 

( မ) ကန်ထရိုက်တာသည ်နိုင်ငံခြ ားသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကိ ု မြ န်မာနိုင်ငသံို့ ေခါ်ယူ၍ တာဝန ်

ေပးအပ်သည့်အခါ အဆိုပါ နိုင်ငံခြ ားသားကျွမ်းကျင်ပညာရှငမ်ျားသည် မြ န်မာနိုင်ငံအတွင်း 

ေနထိုင်စဥ ် မြ န်မာနိုင်ငံ၏ ပြ ည်တွင်းဥပေဒများကို ေလးစားလိုက်နာရန်နှင့် ပြ ည်တွင်းေရးကို 

ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ခြ င်း မပြ ုလုပ်ရန်တို့ကို ကန်ထရိုက်တာမ ှတာဝန်ယေူဆာငရ်ကွရ်မည။် 

၇.၂။ သတ္တ ုတွငး်ဦးစီးဌာန၏ တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းဖြ စ်ပါသည်- 

(က) ကန်ထရိုက်တာကလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြ ုရန်လိုအပ်ေသာ စက်ကိရိယာများ၊ 

လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကိ ု  ပြ ည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ရရှိေရး တင်ပြ လာပါက သတ်မှတ်ခွင့် ပြ ုေသာ 

စည်းကမ်းေဘာင်အတွင်းမှ ေထာက်ခံတင်ပြ ေပးရမည်။                   

( ခ) အခန်း(၃)ပါ သေဘာတူလုပ်ကွက်ဧရိယာသို့ ကန်ထရိုက်တာမှ ကုမ္ပဏဝီန်ထမး်များနှင့် 

ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ဝင်ထွက်ခွင့်ရရှိေရး၊  ပြ ည်တွင်းခရီးသွားလာေရးနှင့်ပတ်သက်၍ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ကူညီေပးရမည်။     

( ဂ)  ပြ ည် ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံ ေတာ်အစုိးရနှင့် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 

ေရးဝန်ကီးဌာနက ကန့်သတ်ထား ေသာ အချကအ်လကမ်ျားမှအပ သ ေဘာတူလုပ်ကွက်ဧရိယာ 
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နှင့်စပလ်ျဉ်းသည့် တိုင်းတာထားသည့် ဘူမိ ေဗဒ၊ ဘူမိရူပ ေဗဒဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ 

 ေမြ ပုံများ၊ နမူနာများနှင့်သက်ဆိုင် ေသာ  အချက်အလက်များ ရရှိ ေရးအတကွက်ူညီ ေပးရမည်။ 

(ဃ) ကန်ထရိုက်တာမ ှ ဆက်သွယ ်ေရးဆိုင်ရာပစ္စည်းများ အသုံးပြ ုရန်လိုအပ်ပါက ပို့ေဆာင်ေရးနှင့် 

ဆက်သွယ် ေရးဝန်ကီးဌာနမှ ခွင့်ပြ ုမိန့်ရရိှနုိင် ေရး မြ န်မာနုိင်ငံတည်ဆဲဥပ ေဒ များအရ 

ကူည ီေပးရမည်။ 

( င) ကန်ထရိုက်တာသို့ သ ေဘာတစူာချုပ်အရ လိအုပ် ေသာ ကိစ္စရပ်များအတွက် သတ်မှတ် 

ထား ေသာ လုပ်ထုးံလုပန်ည်းများ၊ ဥပ ေဒ၊ နည်းဥပ ေဒများနှင့်အည ီကညီူ ေပးရမည်။ 
 

အခန်း (၈) 

ဘဏ်နှင့်ေငွသားဆုိင်ရာအခွင့်အေရးများ 

 

၈.၁။ ကန်ထရိုက်တာသည် ခွင့်ပြ ုလုပ်ကွက်အတွင်း စမ်းသပ်တိုင်းတာမှု လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင် သံုးစဲွ 

ရန် လိုအပ်ေသာ အသံုးစရိတ်အားလံုးအတွက် တာဝန်ရိှေစရမည်။  အဆုိပါ အသံုးစရိတ်အတွက်  မြ န်မာ့စီးပွား

ေရးဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ေငွစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားရှိပြ းီ သုံးစွဲရမည်။ နိုင်ငံခြ ားေငွသုံးစွဲရန် လိုအပ်ပါက 

 မြ န်မာ့နိုင်ငံခြ ား ကုန်သွယ်မှုဘဏ ် တွင် တရားဝင်လမ်းေကြ ာင်းဖြ င့ရ်ရှိေသာ နိုင်ငံခြ ားေငွစာရင်း ဖွင့်လှစ်၍ 

သုံးစွဲရမည်။ 

 

၈.၂။ ကန်ထရိုက်တာသည် နိုင်ငံခြ ားေငနွငှ့်  ပြ ည်တွင်းသုံးေငွများ သုံးစွဲခွင့်၊ ထိန်းသိမ်းခွင့်များနှင့် စပ်လျဥ်း၍  

 ပြ ည်ေထာင်စု စီမံကိန်းနှင့် ဘ ာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလပု်နည်း၊ အမိန့်နှင့် 

ညွှန်ကြ ားချက် များနှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

အခန်း (၉) 

အာမခံစေပါ်ေငွ 

 

၉။ စည်းကမ်းချက်များ 

(က) ကန်ထရုိက်တာသည် စမ်းသပ်တုိင်းတာေရးလုပ်ငန်းအတွက် သေဘာတူစာချုပ် လက်မှတ်

ေရးထိုးသည့်ေန့မှ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း အာမခံစေပါ်ေငွ တင်သွင်းရမည်။ 

(ခ ) ကန်ထရိုက်တာသည ်သေဘာတူစာချုပ် လက်မှတ်ေရးထိုးသည့်ေန့မှ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း 

အာမခံစေပါ်ေငွ ၁ဝဝဝဝဝဝဝိ/(ကျပ်သိန်းတစ်ရာတိတိ)ကို  မြ န်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်တစ်ခုခုတွင် 

ထားရှရိမည်။ အာမခံစေပါ်ေငွပုံစံသည်  မြ န်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်မှ သတ်မှတ်ေသာပုံစံဖြ စ်ရမည်။ 

( ဂ) ကန်ထရိုက်တာသည ်စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည်အထိ အာမခံစေပါ်ေငွထားရှိရမည်။ 
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(ဃ) ကန်ထရုိက်တာသည် အခန်း (၆)၊ အပုိဒ် (၆.၂)နှင့် အခန်း(၇)၊ အပုိဒ်(၇.၃) အရေနာက်ဆက်တဲွ(စ) 

တို့တွင် ေဖါ်ပြ ထားေသာ အနညး်ဆုံးအသုံးစရိတ်ကို စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းကာလ 

ကုန်ဆုံးသည်ထိ  ပြ ည့်မီေအာင် ေဆာင်ရွက်မှုမရှိပါက ထိုသို့မပြ ည့်မီသည့် ေငွပမာဏကို အာမခံ

စေပါ်ေငွမှေပးရန် သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ အာမခံစေပါ်ေငထွားရှိေသာ  မြ န်မာ့စးီပာွး

ေရးဘဏ်သို့ ေတာင်းဆိုနိုင်သည်။  

( င) ကန်ထရိုက်တာသည ် စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ပါက အာမခံစေပါ် 

ေငွကို သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ နိုင်ငံေတာ်ဘ ာေငွအဖြ စ် သိမ်းယူနိုင်သည်။ 

 

အခန်း (၁၀) 

အဆုိပြ ုေငွ 

 

၁၀.၁။ ကန်ထရိုက်တာသည် သေဘာတူစာချုပ် လက်မှတ်ေရးထိုးသည့်ေန့မှ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း 

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသို့ လုပ်ငန်းအဆိုပြ ုေငအွဖြ စ် ၅ဝဝဝဝဝဝိ/ -(ကျပ် သိန်းငါးဆယ်တိတိ)ကုိ ေပးသွင်းရမည်။ 

 

၁၀.၂။ ကန်ထရိုက်သည် အဆိုပြ ုေငွကို သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက အဆိုပြ ုေင၏ွ    

၁၀ %ကို ဒဏ်ေကြ းေငွအဖြ စ် ေပးသွင်းရမည်။ 

 

အခန်း (၁၁) 

အာမခံထားရိှခြ င်း 

 

၁၁။ ကန်ထရိုက်တာသည်  မြ န်မာနိုင်ငသံားများရငး်နှီးမြ ှု ပ်နှံမှုဥပေဒနှင့်  မြ န်မာ့အာမခံဥပေဒတို့အရ အာမခံ 

ထားရှရိမည်။ 

အခန်း (၁၂) 

အခွန်အခများ 

 

၁၂။  မြ န်မာနုိင်ငံအတွင်း ကျသင့်ေသာ အခွန်အခများ ေပးသွင်းခြ င်း 

 ကန်ထရိုက်တာသည် ဤအခန်း(၁၃)အရ  မြ န်မာနိုင်ငံအတွင်း ကျသင့်ေသာ အခွန်အခများကိ ု

စီမံကိန်းနှင့် ဘ ာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ပြ န်ထားေသာ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

နှင့်အညီ ေပးေဆာငရ်မည်။ 
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အခန်း (၁၃) 

ပံုေသေမြ ငှားရမ်းခ 

 

၁၃.၁။ ေမြ ငှားရမ်းခ 

 ကန်ထရိုက်တာသည် ေနာက်ဆက်တွဲ(စ)ပါ နှုန်းထားအတိုင်း ပုံေသေမြ ငှားရမ်းခများကို ေပးေဆာင် 

ရမည။် 

 

၁၃.၂။ ေပးေဆာင်ရမည့်နည်းလမ်း 

 ကန်ထရုိက်တာသည် စာချု ပ်သက်တမ်းအတွင်း ဝန်ကီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားေသာ ပံုေသေမြ ငှားရမ်းခကုိ  

သေဘာတူစာချူပ် လက်မှတ်မေရးထုိးမီ ၁ (တစ်)နှစ်အတွက်  ကိုတင၍် သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသုိ့ ေပးသွင်း 

ရမည။် 

 

အခန်း (၁၄) 

ပူးတဲွလုပ်ငန်းညိှနိှုင်းေဆာင်ရွက်မှုေကာ်မတီ 

 

၁၄.၁။ ဖဲွ့စည်းခြ င်း 

 သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနနှင့် ကန်ထရိုက်တာတို့သည် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်၊ ေငွေကြ း၊ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာနှင့် 

စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာများ အပါအဝင် ကိစ္စရပ်များကို ထိေရာက်စွာ ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ရန် 

ပူးတွဲလုပ်ငန်းညှိနိှုငး်ေဆာင်ရွက်မှုေကာ်မတီကို ဖွဲ့စည်းရမည်။ 

 

၁၄.၂။ ဖဲွ့စည်းပါဝင်မှု 

(က) ေကာ်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် (၅) ဦး ပါဝင်၍ ဘဓရမှ (၃) ဦး၊ ကန်ထရိုက်တာမှ (၂) ဦး ပါဝင်ဖွဲ့စည်း 

ပါမည်။ 

( ခ) ပူးတွဲလုပ်ငန်းညှိနိှုငး် ေဆာင်ရွက်မှု ေကာ်မတီတွင ်သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြ ား ေရးမှူ းချုပက် 

သေဘာတ ူစာချုပ် သက်တမ်းပြ ီးဆုံးသည်အထိ  ေကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြ စ်  ေဆာင်ရွက်မည်။ 

၁၄.၃။ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 

 ပူးတွဲလုပ်ငန်းညှိနှိုင်း ေဆာင်ရွက်မှုေကာ်မတီ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှာ ေနာက်ဆကတ်ွဲ(ဃ)ပါအတိုင်း 

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။   
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၁၄.၄။ နုိင်ငံခြ ားသားပညာရှင် 

(က) ကန်ထရိုက်တာသည ် လုပ်ငန်းရပ်များ ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်  မြ န်မာနိုင်ငံသား 

မဟုတ်သည့် နိုင်ငံခြ ားသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို  မြ န်မာနိုင်ငံသို့ ေခါ်ယူ၍ တာဝန်

ေပးလိုပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနငှ့်အညီ ေလျှာကထ်ားရမည။် 

(ခ ) နိုင်ငံခြ ားသားဝန်ထမ်းများ၏လစာကို အ ေမရိကန ်ေဒါ်လာြဖင့် ေပးရန် ကန်ထရိုက်တာမ ှ

ဆုံးဖြ တ်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

 

၁၄.၅။ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ ကွင်းဆင်းကုိယ်စားလှယ်ခန့ထ်ားခြ င်း 

(က) ကန်ထရိုက်တာသည ် စမ်းသပ်တိုင်းတာ ေရးလုပ်ငန်းကာလအတွင်း သ ေဘာတူလုပ်ကွက် 

ဧရိယာတွင ်သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမ ှကိုယ်စားလှယ ်(၁) ဦး ထားရှိရမည်။ 

(ခ ) ကန်ထရိုက်တာသည ်၎င်းကိုယ်စားလှယ်၏ တာဝန်ဝတ္တရား ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ေနထိုင်

ေရး၊ သွားလာေရး၊ သင့်ေလျာ်ေသာဆက်သွယ်မှုစနစ်များ ပံ့ပိုးေပးရမည်။ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ 

လစာေငွကို သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း ေပးေချရမည်။ 

(ဂ ) သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၏ ကိုယ်စားလှယ်သည ် သ ေဘာတူလုပ်ကွက်အတွင်း လုပင်န်းများကို 

 ေစာင့်ကြ ည့ ် ေလ့လာနိုင် ေသာ်လည်း လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင် ေဆာင်ရွက်မည် မဟုတ်ပါ။ 

ကန်ထရိုက်တာနှင့် သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနတို့အကြ ား ဆက်သွယ ်ေရးလုပ်ငန်းများကို  ေဆာငရ်ွက ်

ပါမည်။ ကန်ထရိုက်တာမ ှသီးခြ ားေမတ္တ ာရပ်ခံလာပါက အခြ ား ေသာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ 

နှင့် ကန်ထရိုက်တာတို့အကြ ား  ေဆာင်ရွက်ေပးမည်။ 

 

အခန်း (၁၅) 

မှတ်တမ်းများ၊ ေငွစာရင်းများနှင့် စာရင်းစစ်ခြ င်း 

 

၁၅.၁။ ကန်ထရိုက်တာသည် သ ေဘာတူစာချူပ်ပါ လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် မှတ်တမ်းများ၊   ေငွစာရင်းဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်များ၊ စာရင်းများ စသည်တို့ကို  မြ န်မာနိုင်ငံစာရင်း ေကာင်စီမှ ထုတ်ပြ နထ်ားသည့ ်  မြ န်မာနိုင်င ံ

စာရင်းကိုင်စံများအတိုင်း စာရင်းဇယား ထားသိုနည်းစနစ်များနှင့်အည ီ စာရင်းထိန်းသိမ်းပြ ုစုထားရမည်။ 

ဘ ာ ေရးဆိုငရ်ာ မှတ်တမ်းများအားလုံး မြ န်မာဘာသာဖြ င့် ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ 

၁၅.၂။ ကန်ထရိုက်တာသည် စာချုပ်ကာလအတွက် အသုံးစရိတ်ခန့်မှန်းေခြ ေငစွာရင်းကို သေဘာတူစာချုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးပြ းီ (၁)လအတွင်း သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသို့တင်ပြ ရမည။် ၎င်းအပြ င်လုပ်ငန်းပြ ီးဆုံးပါက စာရင်း 

စစ်ပြ းီ ေငွစာရင်း အစီရင်ခံစာကို လုပ်ငန်းပြ ီး (၁) လ အတွင်း သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ ရမည်။ 
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၁၅.၃။  ပြ ည် ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ဥပ ေဒ ပဒု်မ(၁၁)၊ ပုဒ်မခွဲ(င)အရ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနက ပြ ည် ေထာင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ထံ ကန်ထရိုက်တာ လုပင်န်းများ၏  ေငွစာရင်းများကိ ု

စစ် ေဆး ေပးရန်အ ေကြ ာင်းကြ ားလာပါက ပြ ည် ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်က စစ် ေဆး ေရးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အား 

ဖွဲ့စည်းတာဝန် ေပးအပ်၍ လိုအပ်သလိ ုစစ် ေဆး ပြ းီ ေနာက်  ေတွ့ရှိချက်များကိ ုသယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနသို့  ေပးပို့နိုင်သည်။ 

 

၁၅.၄။  ကန်ထရိုက်တာသည ်လုပ်ငန်းများ၏  ေငွစာရင်းစစ ်ေဆးမှုကိ ု မြ န်မာနိုင်ငံ စာရငး် ေကာင်စီ၌ မှတ်ပုံတင် 

ထား ေသာ ပြ င်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့များကိုလည်း တာဝန် ေပး ေဆာင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ 

 

၁၅.၅။ ကန်ထရိုက်တာသည် ဘ ာ ေရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို (၃) လတစ်ကိမ် နှင့်  ေငွစာရင်းများ 

အားလုံး၏ နှစ်စဉ်ဘ ာ ေရးနှစ်ချုပ်စာရင်းများကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း စာရင်းစစ်ရမည်ဖြ စ်ပြ ီး လုပင်န်း 

များအတကွ ်စာရင်းစစ်ပြ ီး နှစ်ချုပ်စာရငး်နှင့် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကိ ုဘ ာ ေရးနှစ်ကုန်ဆုံးပြ ီး (၁) လအတွငး် 

ဘဓရသို့ တင်ပြ ရမည်။  

 

အခန်း (၁၆) 

လျှို ့ဝှက်ထိန်းသိမ်းခြ င်း 

 

၁၆။ ဤသ ေဘာတူစာချုပ်ပါ အ ေကြ ာငး်အရာအချက်အလက်များ၊ လုပ်ငနး် ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်နှင့် စပ်လျဉ်း 

ေသာ သတင်းအချက်အလက်များကို လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းရမည်ဖြ စ်ပြ ီး ဥပ ေဒ ေကြ ာင်းအရ  ေင ွေကြ း ေထာက်ပံ့ရန် 

ရည်ရွယ်ချက် ဖြ င့်ဖြ စ် ေစ၊ အခြ ားကးီကြ ပ်စစ် ေဆးနုိင်ခွင့်ရှိသည့် အာဏာပိုင်က လိုအပ်လာသည့်အခါတွင်ဖြ စ် ေစ 

ထုတ် ေဖါ် ပြ သရန်မှတပါး ဤစာချုပ်ပါ အချက်အလက်များကိ ုမည့်သည့်တတိယအဖွဲ့အစည်းကိုမျှ သိရှိပြ သခွင့ ်

မရှ ိေစရ။ 
 

အခန်း (၁၇) 

စာချုပ်သက်တမ်းကာလ၊ စာချုပ်သက်တမ်းတုိးမြ င့်ှခြ ငး်နှင့် ရပ်စဲခြ င်း 
 

၁၇.၁။ စာချုပ်သက်တမ်းကာလ 

 ဤစာချုပ်၏ အခန်း (၁၈)၊ အပိုဒ်(၁၈.၃) (ခ) နှင့် (ဂ) တို့တွင် သတ်မှတ်ချက်များအရ ေစာစွာ 

ရပ်ဆိုင်းခြ ငး်မှတပါး ဤသေဘာတူစာချုပ်သက်တမ်းမှာ လုပ်ငန်းသေဘာတူစာချုပ ် အခန်း(၄)ပါ ------ နှင့် 

ဆက်စပ်သတ္တ ုများ စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ခွင့်ပြ ုမိန့်ပါ စတင်လုပ်ကိုင် ခွင့် ပြ ုသည့်ေန့ 

 ဖြ စသ်ည့်  ----- ခုနှစ်၊ ------ လ၊ ---- ရက်ေန့မှစ၍ ၄ (ေလး) နှစ်ဖြ စ်သည်။ 
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စာချုပ်သက်တမ်းတုိးမြ ငှ့်ခြ ငး် 

၁၇.၂။ ကန်ထရိုက်တာသည် စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း ကာလ ၁(တစ်) နှစ်ေဆာင်ရွက်ခွင့် တင်ပြ ထား၍ 

သက်တမ်းတိုးမြ ှင့်ရန် မလိုပါ။   

၁၇.၃။ ရပ်စဲခြ င်း 

(က) သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ေရးဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ပြ ုမိန့်သက်တမ်းကုန်ဆုံး

ေသာေန့ရက်တွင် သေဘာတူစာချုပ် သက်တမ်းသည်လည်း ကုန်ဆုံးပြ ဟီု မှတ်ယူရမည်။ 

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကးီဌာန၏ ခွင့်ပြ ုမိန့် သက်တမ်းကုန်ဆုံး 

 ပြ ီးေနာက် ဤစာချုပသ်ည် မည်သည့်အေခြ အေနတငွမ်ှ တရားဝင်မှုမရှိပါ။ 

( ခ)  ေအာက်ပါအချက်များဖြ စ ်ေပါ်လာလျှင ် စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်ဖက်မှ စာဖြ င့်အ ေကြ ာင်းကြ ား၍ 

သ ေဘာတ ူစာချုပ်ကို ရပ်စဲနိုင်သည် - 

(၁) စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်ဖက်မှ စာချုပ်ပါသတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ုချိုးေဖာက်သည့်အခါ 

ထိုသို့ချို းေဖာက်ခြ ငး်ကို  ပြ ုပြ ငရ်န် တစ်ဖက်စာချုပ်ဝင်မှ အေသးစိတ်ေဖါ်ပြ အေကြ ာင်း 

 ကြ ားချကအ်ား ေပးပိ့ု ပြ ီးေနာက် ရက်ေပါင်း(၉ဝ)  ပြ ည့်သည့်တိုင်ေအာင်  ပြ န်လည် 

 ပြ ုပြ င်မှုမရှိခဲ့လျှင၊်  

(၂) ကန်ထရိုက်တာ၏ လုပ်ငန်းရပ်များသည် အခန်း (၅)၊ အပုိဒ်(၅.၃)တွင် ေဖါ်ပြ ထားသည့် 

အတိုင်း စံချိန်မီခြ ငး်မရှ၍ိ ဘဓရမှ ေကျနပမ်ှု မရှိလျှင်။ 

(၃) မလွန်ဆနန်ိုင်ေသာဖြ စ်ရပ်သည ်၆ လထက်ေကျာ်လွန်၍  ဖြ စ်ပွားေနခြ ငး်၊ 

(၄) သေဘာတူစာချုပ် လက်မှတ်ေရးထိုးသည့်ေန့မှ ၃ လအတွင်း လုပ်ငန်းများ စတင် 

ေဆာင်ရွက်မှုမရှိခြ င်း၊ 

( ဂ) ကန်ထရိုက်တာ၏ စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးကာလ ကုန်ဆုံးပြ းီေနာက် ----- သတ္တ ုသိုက်သည် 

စီးပွားဖြ စ် ေဆာင်ရွက်နိုင်သည့်အဆင့်ထိမရှိပါက ကန်ထရိုက်တာမှ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသို့ 

တင်ပြ ၍ သေဘာတူစာချုပ်အား ရပ်စဲနိုင်သည်။ 

(ဃ) ကန်ထရိုက်တာသည ်  မြ န်မာ့သတ္တ ုတငွး် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြ ားချက် 

များအား မလိုက်နာခဲ့လျှင် သေဘာတူစာချုပ်ကို ရပ်စဲနိုင်သည်။ 

( င) ကန်ထရိုက်တာသည ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိန်းေရး၊ သစ်ေတာတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပေဒများ၊ 

နည်းဥပေဒများ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြ ားချကမ်ျားကို မလိုက်နာခဲ့လျှင် သေဘာတူစာချုပ်အား 

ရပ်စဲနိုင်သည်။ 
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( စ) အကယ်၍ ကန်ထရိုက်တာသည ် ပူးတွဲလုပ်ငန်းညှိနိှုင်း ေဆာငရ်ကွမ်ှု ေကာ်မတီမှ အတည ်ပြ ု 

ထား ေသာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အတိုင်း  ေဆာင်ရွက်မှု မရှိခဲ့လျှင ်သ ေဘာတူစာချုပ်အား ရပ်စဲ 

နိုင်သည်။ 

(ဆ) သေဘာတူစာချုပ်တွင် မည်သို့ပင်ပါဝင်ေစကာမူ နှစ်ဘက်သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ဤသေဘာ 

တူညီချကက်ို ရပ်စဲနိုင်သည်။ 

( ဇ) ထိုသို့ရပ်စဲသည့်အခါတွင် ရပ်စဲသည့် ေန့မတိုင်မီကရှိခဲ့ ေသာ တာဝန်နှင့ ်  ေပးဆပ်ရန်များမ ှ

တစ်ပါး နှစ်ဖက်စာချုပ်ဝင်များတွင ်  ေနာက်ထပ်တာဝန်နှင့်  ေပးဆပ်ရနမ်ျားမှ ကင်းလွတ ်ေစ 

ရမည။် 

 ( စျ) ကန်ထရိုက်တာမှ လုပ်ငန်းအဆိုပြ ုေငွကို သတ်မှတ်ထားေသာ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း 

ေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ စာဖြ င့် (၃) ကိမ်တိုင်ေအာင ်

အေကြ ာငး်ကြ ားမည်ဖြ စ်ပြ ီး ဆက်လက်ပျက်ကွက်ပါက သေဘာတူစာချုပ်ရပ်စဲမည်ဖြ စ်သည်။ 

 

၁၇.၄။ ရပ်ဆုိင်းခြ င်းအတွက် လုိက်နာရမည့်အချက်များ 

 အခန်း (၁၈)၊ အပိုဒ်(၁၈.၃)အရ သေဘာတူညီချကရ်ပ်ဆိုင်းပါလျှင်- 

(က) သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ အခြ ားနည်းဖြ င့် ကန့သ်တ်ထားချက်မရှိပါက ကန်ထရိုက်တာမှ 

 မြ န်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ တင်သွင်းလာေသာ ၎င်းတို့ပိုင်ပစ္စည်းများ၊ စက်ယန္တရားများအား 

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကးီဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများ 

၏ သေဘာတူခွင့် ပြ ုချက်ဖြ င့် လွဲှေပြ ာင်းေရာငး်ချနိုင်သည်။  

( ခ) ကန်ထရိုက်တာသည ်ယာယီအေဆာက်အဦများ၊ စခန်းအားလုံး (သို့မဟုတ်) တည်ေဆာက်ထား

ေသာ စက်ကိရိယာများအားလုံး ဖယ်ရှားရမည်။ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ လက်ခံနိုင်သည့် အဆင့် 

အထိ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 

အခန်း (၁၈) 

အေထွေထွ 

 

၁၈.၁။ ေနာက်ဆက်တဲွများ 

 ဤစာချုပ်တွင်  ေနာက်ဆက်တွဲ (က)မှ (ဆ)အထ ိ ေနာက်ဆက်တွဲ(၇)ခု ပါဝင်သည်။  ေနာက်ဆက်တွဲ 

များသည် ဤစာချုပ်၏ အစိတ်အပိုင်းများ ဖြ စ်သည်။ 
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၁၈.၂။ အေကြ ာင်းကြ ားခြ င်းနှင့် ဆက်သွယ်ခြ င်းများ 

 ဤသေဘာတူစာချုပ်ပါ အချက်များအရ   အေကြ ာငး်ကြ ားခြ င်းနငှ့် ဆက်သွယ်ခြ င်းအားလုံးကို 

 မြ န်မာဘာသာစကားဖြ င့် စာဖြ င့်ေရးသား ဆက်သွယ်ရမည်ဖြ စ်ပြ ီး အီးေမးလ်နှင့် ဖက်စ်တို့ဖြ င့်ကိုတင်ေပးပို့၍ 

မှတ်ပုံတငစ်ာဖြ င့် ေအာက်ပါလိပ်စာများသို့ ဆက်လက်ေပးပို့ရမည်-      

        (က) သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနဆိုပါက- 

 ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ် 

 သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန 

 သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ေရးဝန်ကီးဌာန 

 ေနပြ ည်ေတာ်၊ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 

 ဖုန်း-၉၅-ဝ၆၇-၄၀၉၀၀၉ 

 ဖက်စ်- ၉၅-ဝ၆၇-၄၀၉၃၇၈ 

( ခ) ကန်ထရိုက်တာဆိုပါက - 

  ဦး/ေဒါ် ------- 

မန်ေနးဂျင်း -------- 

------- ကုမ္ပဏီလီမိတက်  

အမှတ်(---)၊ ----- လမ်း၊ ------ ရပ်ကွက်၊ -------  မြ ို ့နယ၊် ---------  ပြ ည်နယ်/တိုင်းေဒသကးီ။ 

ဖုန်း- ------- 

 ( ဂ) အ ေကြ ာငး်ကြ ားချက်များရရှိ ခြ ငး် ရှ/ိမရှိကုိ  ေကြ းနန်းမိတ္တ ူပို့၍ အတည်ပြ ုချက် ရယူရမည။် 

နှစ်ဦးနှစ်ဖက်၏ လိပ်စာ ေပြ ာငး်လပဲါက အီး ေမးလ၊် ဖက်စ်နှင့်  ေကြ းနနး်စက်ဖြ င့ ်

အ ေကြ ာငး် ကြ ား အသိ ေပးရမည်။ 

 

၁၈.၃။ တစ်ဆင့်လွဲှအပ်ခြ င်း 

 စာချုပ်သက်တမ်းကာလအတွင်းတွင ် စာချုပ်ပါအခငွ့်အ ေရးများကို မည်သည့်စာချုပ်ဝင််ကမျှ တစ်ဆင့ ်

လွှဲအပ်ခွင့် မရှိ ေစရ။ 

 

အခန်း(၁၉) 

စာချုပ်ပြ န်လည်ညိှနိှုင်းခြ င်း၊  ပြ င်ဆင်ခြ င်း၊  ဖြ ည့်စွက်ခြ င်း 

 

၁၉။ စာချုပ်သက်တမ်းကာလအတွင်းတွင် စာချူပ်ဝင်နစှ်ဖက်တို့မ ှ စာဖြ င့်သေဘာတူညီမှုမပါဘဲ ဤစာချုပ် 

နှင့် စာချုပ်ပါ အချကအ်လက်၊ အေကြ ာငး်အရာများကုိ မည်သည့်စာချုပ်ဝင််ကမျှ  ပြ င်ဆင်ခြ ငး်၊  ဖြ ည့စ်ကွ်ခြ ငး် 

လုံးဝ မပြ ုလပု်ရ။ 
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အခန်း(၂၀) 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ထိခိက်ုမှုဆန်းစစ်ခြ င်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် 

စီမံခန့ခဲွ်ေရးစီမံချက် 

 

၂၀.၁။ ကန်ထရိုက်တာသည် စမံီကိန်းဧရိယာအတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်           

ေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ကန်ထရိုက်တာသည် ဓာတ်သတ္တ ု  စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလပ်ုငန်း 

ေဆာင်ရွက်သည့်အခါ ေမြ ယာအသုးံချခြ ငး်ေကြ ာင့်  ဖြ စ်ေပါ်လာနိုင်သည့် ေရှာင်လွှဲ၍ မရနိုင်ေသာ 

သဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများဖြ စ်သည့် လူမှုစီးပွားေရးထိခိုက်မှု၊ သစ်ပင်ဝန်းကျင်၊ ေလထုညစ်ညမ်းမှု၊ ေရထု 

နှင့်အသံဆူညံမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်တုန်ခါမှု၊ သဘာဝအလှတရား စိမ်းလန်းစိုပြ ည ်သာယာမှုပျက်စီးခြ င်းစသည်တို့ကို 

မဖြ စ်ေစရန်ထိန်းချုပ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး စီမံခန့်ခွဲမှုစီမံချက် (Environment 

Management Plan - EMP) အစီရင်ခံစာကို သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကးီဌာန 

၏ ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြ င်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ကန်ထရိုက်တာမှ     ဤသေဘာတူ 

စာချုပ်(မူကြ မ်း)အား တင်ပြ သညန်ှင့် တစ်ချိန်တည်း တင်ပြ ရမည်ဖြ စ်သည်။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး 

စီမံခန့်ခွဲမှုစီမံချက် (EMP) အစီရင်ခံစာသည် မလိုလားအပ်ေသာ စွန့်စားမှုများ ကင်းစင်သည့် စီမံကိန်းအေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် အေထာက်အကူပြ ုရမည။် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်နိုင်မှုအတွက် ေခတ်မီထိေရာက်ေသာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်း

ေရးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုများကို စီမံေဆာင်ရွက်ထားရမည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး စီမံ 

ခန့ခ်ွဲမှုအတွက် (EMP) အစီရင်ခံစာပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်မှု ရှိ/မရှိကို ေစာင့်ကြ ည့်ကြ ပ်မတ်ပြ ီး လုပင်န်း 

 ပြ ီးသည့်အခါ သုံးသပ်သွားမည်။ 

 

၂၀.၂။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးစီမံချက်တွင် စီမံကိန်းေကြ ာင့်  ဖြ စ်ေပါ်လာနိုင်သည့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနှင့် ကာကွယ်ထားရှိမည့်အစီအမံများ၊ လုပ်ေဆာင်သွားမည့်အစီအမံများ၊ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်မှုများကို ထည်သွင်းေဖါ်ပြ ရမည။် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး စီမံ 

ခန့ခ်ွဲမှု စီမံချက်တွင် ေအာကပ်ါအစီအမံများ ထည့်သွင်းေဖါ်ပြ ရမည်- 

(က) ဖုံမှုန့်၊ ေမြ ကးီမုှန့်များစီမံခန ့်ခွဲမှု 

( ခ) အသံဆူညံမှုအား စီမံခန့ခ်ွဲမှု 

( ဂ) ေရနှင့်ေရဆိုးများ စီမံခန့်ခွဲမှု 

(ဃ) တိုက်စားမှုနှင့်အနည်ကျနှုန်းများအားထိန်းချုပ်မှု 

( င) စွန့်ပစ်ေမြ စာေကျာက်များအားစီမံခန့်ခွဲမှု 

( စ) သစ်ပင်၊ ပန်းပင်၊ တိရိစ္ဆာန်များ ထိခိုက်မှုအားစီမံခန့်ခွဲမှု 

(ဆ) ေဘးအန္တရာယ်ကျေရာက်ေစနိုင်ေသာပစ္စည်းများအားစီမံခန့်ခွဲမှု 

( ဇ) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ ေမြ စာများအားစီမံခန့်ခွဲမှု 
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အခန်း (၂၁) 

လုိက်နာရမည့်ဥပေဒ 

 

၂၁.၁။ ဤသေဘာတူစာချုပ်အား  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒလုပ်ထုံး 

လုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့်အညီ အဓိပ္ပါယ်ဖငွ့်ဆိုေဆာင်ရကွရ်မည်။ 

 

၂၁.၂။ နှစ်ဖက်စာချုပ်ဝင်များသည ် ဤစာချုပ်အရ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိမှုအားလုံးအား            

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

၂၁.၃။ စာချုပ်ဝငမ်ျားအေနဖြ င့် အနုညာတခုံရုံးတွင် ေဖြ ရှင်းေရးကိစ္စအပါအဝင် ဤစာချုပတ်ွငပ်ါရှိေသာ 

မည်သည့်ပြ ဌာန်းသတ်မှတ်ချက်ကမျှ  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ကိုယ်ပိုင်သီးခြ ား လွတ်လပ် 

စွာ ကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိေသာ အခွင့်အေရးကို တားဆီးကန့်သတ်ခွင့် မရှိေစရ။ 

 

၂၁.၄။ နှစ်ဖက်စာချုပ်ဝင်များသည ်သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရရုံး၊ ဌာနများမှ အချိန်ခါအားေလျာ်စွာ ထုတ်ပြ န်ေသာ 

လမ်းညွှန်ချက်၊ ညွှန်ကြ ားချက်များကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။  

 

အခန်း (၂၂) 

မလွန်ဆန်နုိင်ေသာဖြ စ်ရပ်များ 

 

၂၂.၁။ မလွန်ဆနန်ိုင်ေသာဖြ စ်ရပ်ဆိုသညမ်ှာ သဘာဝအန္တရာယ်ဒုက္ခများ၊ ဆန္ဒပြ ခြ င်း၊ ပိတ်ဆို့ ခြ င်း၊ အလုပ်သမား 

လူထုများ မငြ မိ်သက်မှုဖြ စ်ခြ ငး်၊ ရန်သူများ အေနှာင့်အယှက်ေကြ ာင့် စစ်ဖြ စ်ခြ င်း၊ ပိတ်ဆို့ ခြ င်း၊ သူပုန်ထခြ င်း၊ 

အဓိကရုဏ်းဖြ စ်ခြ င်း၊ ကပ်ေရာဂါကျေရာက်ခြ င်း၊ ေမြ ပြ ိုခြ င်း၊ ေမြ ငလျင်လှုပ်ခြ င်း၊ မုိးကိုးပစ်ခြ င်း၊ မုန်တုိင်းကျခြ င်း၊ 

ေရကးီခြ ငး်၊ ေပါက်ကွဲခြ ငး်နှင့် စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်ဖက်အေနဖြ င့် ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြ င်းမရှိသည့် အခြ ားေသာ 

အဖြ စ်အပျက်များကို ဆိုလိုပါသည်။ 

 

၂၂.၂။ ဤသေဘာတူညီချက်အရ မလွန်ဆန်နိုင်ေသာဖြ စ်ရပ်များ  ဖြ စ်ေပါ်လာပါက စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်ဖက်             

အေနဖြ င့် စာချုပ်ပါအတိုင်း လိုက်နာခြ င်းမှ ယာယီအားဖြ င့် ေဆာင်ရွက်နိုင်ခြ င်းမရှိသည့်အခါတွင် ထိုသို့ ဖြ စ်ေပါ်

ေနသည့်အေခြ အေနအား တစ်ဖက်စာချုပ်ဝင်သို့ (၁၄) ရက်အတွင်း မလွန်ဆန်နိုင်ေသာဖြ စရ်ပ်၏ သဘာဝနှင့် 

တကွခန့်မှန်းေခြ   ကြ ာမြ င့မ်ည့်အချိန်၊ ထိုသို့ ဖြ စ်ပွားမှုေကြ ာင့် လုပ်ငန်းထိခိုက်မည့်အေခြ အေနတို့ကို  ကို တင်အသိ

ေပးရမည်။ ထိုအခါတွင် အဆိုပါမလွန်ဆန်နိုင်ေသာဖြ စ်ရပ်ေကြ ာင့် ထိခိုက်ခြ ငး်ခရံေသာစာချုပ်ဝင်သည် 

ကျန်စာချုပ်ဝင်၏ သေဘာတညူခီျက်ဖြ င့် ထိုသို့မေဆာင်ရွက်နိုင်သည့်ကာလအတွက် လုပင်န်းအား ဆိုင်းငံ့ 
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ထားခွင့်ရိှသည်။ မလွန်ဆန်နုိင်ေသာဖြ စ်ရပ်အား ေတွ့ကုံ ရသည့်စာချုပ်ဝင်သည် အဆုိပါဖြ စ်ရပ်အား အေကာင်းဆံုး 

ေကျာ်လွှားနိုင်ရန ်တတ်နိုင်သေလာက် အမြ နဆ်ုံးကို းစားရမည်။ 

 

၂၂.၃။ အခန်း(၂၂) အပိုဒ ် (၂၂.၂) ပါအတိုင်း မလွန်ဆန်နိုင်ေသာဖြ စ်ရပ် ေပါ်ေပါက်မှုကို တစ်ဖက်စာချုပ်ဝင်မှ 

အသိေပးပြ းီ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အတည်ပြ ုလက်ခံထားေသာ  ဖြ စ်ရပ်မှေပါ်ေပါက်လာသည့်  ကြ န့်ကြ ာမှု၊ ဆုံးရှုးမှုများ 

အတွက် မည်သည့်ဘက်တွင်မှ တာဝန်မရှိေစရ။ 

 

အခန်း (၂၃) 

အငြ င်းပွားမှုေဖြ ရှင်းခြ င်း 

 

၂၃။ ဤလုပ်ငန်းသေဘာတူစာချုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ အငြ င်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာေပါ်ေပါက်လာပါက   နှစ်ဦး 

နှစ်ဖက် ေပြ လည်စွာ ညှိနိှုင်း ေြဖရှင်းရမည်။ ထိုသို့ ေြဖရှင်း၍မရပါက ထိအုငြ င်းပွားမှုကိ ု   ၂၀၁၆ ခုနှစ် 

 ပြ ညေ်ထာင်စု လွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၅  ဖြ င့်  ပြ ဌာန်းသည့် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြ တ်ခြ ငး် 

ဥပေဒနှင့်အညီ ေဖြ ရှင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ အနုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်မည် ့ေနရာသည ်  ပြ ည်ေထာင်စု 

သမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် ၊ ေနပြ ည်ေတာ် ြဖစ်ေစရမည်။  

 

အခန်း (၂၄) 

လွဲှ ေပြ ာင်း၍မရနုိင် ေသာအခွင့်အ ေရး 

 

၂၄။  ပြ ည် ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုငင် ံေတာ်အစိုးရ၏ လွှ ဲေပြ ာင်း၍မရနုိင် ေသာ နိုင်င ံေတာ်၏  ေမြ  ေပါ်၊ 

ေမြ  ေအာက်၊  ေရ ေပါ်၊  ေရ ေအာက်သယံဇာတများကို တစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် မူလဘူတ အခွင့်အ ေရး ကျင့်သုံး 

 ခြ ငး်ကိ ု စာချုပ်ဝင်များ၏ အနုညာတ ေဖြ ရှင်းရန်တင်ပြ သည့ ် သ ေဘာတူညီချက် အပါအဝင် ဤစာချုပ်ပါ 

မည်သည့် ပြ ဌာန်းချက်ကမျှ တားမြ စ်ခြ င်း (သို့မဟုတ်) ကန့်သတ်ခြ င်းမပြ ုနိုင်။ 

 

အခန်း (၂၅) 

 ကိုတင်ပြ ဌာန်းမှုအေခြ အေန 

 

၂၅။ ေအာကေ်ဖါ်ပြ ပါ သတ်မှတ်ထားသည့်အချက်များ  ပြ ည့်စုံမည့်ေန့ရက်တွင် နှစ်ဖက်စာချုပ်ဝင်များသည် 

ဤသေဘာတူညီချက်ပါ လိုက်နာရမည့်အချက်များဖြ င့် စည်းေနှာင်ခြ ငး် ခံေစရမည် - 

(က) အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ဤသေဘာတူညီချက်အား အတည်ပြ ုခြ ငး်။ 

( ခ)    ဝန်ကီးဌာနမှ --- နှင့်ဆက်စပ်သတ္တ ုများစမ်းသပ်တိုငး်တာရန် ခွင့်ပြ ုမိန့် ထုတ်ေပးခြ ငး်။ 
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အခန်း (၂၆) 

ရင်းနီှးမြ ှု ပ်နံှမှုပမာဏ 

 

၂၆။ ကန်ထရိုက်တာသည် သေဘာတူစာချုပ်ပါ လုပ်ငန်းအစီအစဥ်များအတွက် ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံေငွအဖြ စ် 

ေနာက်ဆက်တွဲ(စ)တွင် ေဖာ်ပြ ချက်ပါ အသုံးစရိတ်ထကမ်နည်း ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံရမည်။ ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံေငွတစ်ရပ်လုံး 

ကို ကန်ထရိုက်တာမှ ကျခံရမည်။ 

အခန်း (၂၇) 

အစစ်အမှန်ဖြ စ်ခြ င်း 

 

၂၇။ ဤသေဘာတူညီချက်ကို  မြ န်မာဘာသာဖြ င့် မူရင်းနှစ်စုံ ပြ ုလပု၍် ညီတူညီမျှအစစ်အမှန်ဖြ စ်သည်ဟု 

မှတ်ယူရမည်။ တစ်ဖကလ်ျှင် တစ်ေစာင်စီ ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ 

ဤသေဘာတူညီချက်များအား ေရှ့တငွ်ဦးစွာ ေဖါ်ပြ ခဲ့သည့်ေန့ရက်တွင် နှစ်ဖက်စာချုပ်ဝင်များက 

ေဖါ်ပြ ခဲ့ပြ းီေသာ စာချုပ်ဝင်အချက်များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရန် သေဘာတူကြ ပါသည်။ 

 

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန 

(ကိုယ်စား) 

 

လက်မှတ်--------------------------------------- 

အမည်------------------------------------------- 

ရာထူး------------------------------------------- 

ဌာန---------------------------------------------- 

  

 

-----------ကုမ္ပဏီလီမိတက် 

(ကိုယ်စား) 

 

လက်မှတ်-------------------------------

အမည်----------------------------------

ရာထူး-----------------------------------

ဌာန--------------------------------------

 

 

အသိသက်ေသများ 

 

 

လက်မှတ်--------------------------------------- 

အမည်------------------------------------------ 

ရာထူး------------------------------------------- 

ဌာန---------------------------------------------  

  

လက်မှတ်-------------------------------------- 

အမည်----------------------------------------- 

ရာထူး------------------------------------------ 

ဌာန-------------------------------------------- 



 ေနာက်ဆက်တဲွ (က) 

သေဘာတူလုပ်ကွက်ဧရိယာ၏ တည်ေနရာပြ ေမြ ပံု 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ေနာက်ဆက်တဲွ (ခ) 

သေဘာတူလုပ်ကွက်ဧရိယာ အကျယ်အဝန်းနှင့်ပံုသ ာန်ပြ ေမြ ပံု 
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 ေနာက်ဆက်တဲွ (ဂ) 

သေဘာတူလုပ်ကွက်ဧရိယာ၏ ေမြ စာရင်းပံုစံ၊ သစ် တာစာချုပ်



ေနာက်ဆက်တဲွ (ဃ) 

ပူးတဲွလုပ်ငန်းညိှနိှုင်းေဆာင်ရွက်မှုေကာ်မတီလုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

 

ဘဓရနငှ့် ကန်ထရိုက်တာတို့၏ ပူးတွဲလုပ်ငန်းညှိနိှုငး်ေဆာင်ရွက်မှုေကာ်မတီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ မှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စပ်ါသည်- 

 

၁။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု အကျိုးရှိေစရန် ဘဓရနှင့် ကန်ထရိုက်တာတို့သည် ပူးတွဲလုပ်ငန်း 

ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်မှုေကာ်မတ ီ ဖွဲ့ စည်းရာတွင် ဘဓရမှအဖွဲ့ဝင် ၃ ဦး၊ ကန်ထရိုက်တာမှ အဖွဲ့ဝင် ၂ ဦးပါဝင်၍ 

ဘဓရ ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ် မှ ေကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ အဖြ စ်ေဆာငရ်ကွ၍် ေကာ်မတီ၏အတွင်းေရးမှူ းကို ေကာ်မတီမှ 

ေရွးချယ်ခန့်ထားပါမည်။ 

 

၂။ နှစ်ဖက်စာချုပ်ဝင်တို့ သေဘာတူစာချုပ် လက်မှတ်ေရးထိုးပြ းီ ရက် (၃ဝ) အတွင်း ဘဓရ နှင့် 

ကန်ထရိုက်တာတို့မှ ကုိယ်စားလှယ်များဖြ င့် ခန့်ထားရပါမည်။ သက်ဆိုင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်၏ အမည်စာရင်း 

ကို ခန့ထ်ားခြ ငး်၊ ေပြ ာငး်လဲခြ ငး်များ အကမိ်ကိမ်ပြ ုလုပ်နိုင်ပါသည်။ 

 

၃။ ဆုံးဖြ တ်ချကမ်ျားအားလုးံချမှတ်ရာတငွ် အဖွဲ့ဝင်များမှ အစည်းအေဝးတွင် မဲေပးဆုံးဖြ တ်ခြ င်း  ပြ ုလပုရ် 

ပါမည်။ ကန်ထရိုက်တာမှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့် ဘဓရမှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတို့ ပါဝင်ခြ င်းမရှိပါက ဆုံးဖြ တခ်ျက် 

ချမှတ်နိုင်ခြ င်းမရှိသည်ကို နားလည်ရပါမည်။ ဆုံးဖြ တ်ချကမ်ျား ချမှတရ်ာတွင် အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းများ 

 ပြ ုစု၍ ဘဓရနှင့် ကန်ထရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်တို့မှ လက်မှတ်ေရးထိုးထားရမည်။ 

 

၄။ ေကာ်မတီသည် သေဘာတူထားသည့်အတိုင်း ေနပြ ည်ေတာ်တွင် (၃) လတစ်ကိမ ် အစည်းအေဝး 

 ပြ ုလုပ်ရမည်။ အစည်းအေဝးပြ ုလုပ်မည်ကို (၁၅) ရက်  ကိုတင်အသိေပးရမည်။ အစည်းအေဝးအစီအစဉ်၊ 

ေန့ရက်နှင့် အချိန်နာရီတို့ကိုေဖါ်ပြ ၍ အသိေပးရမည်။ ဥက္ကဋ္ဌသည် လိအုပပ်ါက အစည်းအေဝးပြ ုလုပရ်န် 

ေခါ်ဆိုခွင့်ရှိသည်။ 

၅။ ေကာ်မတီသည် ေအာက်ေဖါ်ပြ ပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရမည်- 

 (က) သေဘာတူညီချကအ်ရ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များ၊ အကံဉာဏ်များ၊ သတင်းအချက်အလက် 

များဖလှယ်ခြ ငး်ဖြ င့် အကျိုးသက်ေရာက်မှုေပးခြ ငး်။ 

 ( ခ) ကန်ထရိုက်တာဘက်မှ အဆိုပြ ုထားသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို ေဆွးေနွးခြ ငး်၊ ဘဓရမှ 

အဆိုပြ ုချကမ်ျား သုံးသပ်ဆုံးဖြ တ်ခြ င်း၊ ေရှ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ေဆးွေနွးခြ ငး်တို့ကို သုံးသပ်ခြ င်း။ 

 (ဂ)  မြ န်မာနိုင်ငံသားများအား သင်တန်းေပးခြ ငး်၊ ခန့်အပ်ခြ ငး်၊ အုပ်ချုပ်မှုဆိုငရ်ာ၊ ဘ ာေရး 

ဆိုင်ရာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာများကို ညှိနှိုင်းခြ ငး်။  

 

 



ေနာက်ဆက်တဲွ (င) 

ဓာတ်သတ္တ ုစမ်းသပ်တုိင်းတာေရးနှင့်  ဖြ စ်ေမြ ာက်နုိင်စွမ်းေလ့လာေရးကာလအတွင်း ကန်ထရုိက်တာမှ 

အသံုးပြ ုမည့် စက်ကိရိယာနှင့် စက်အရန်ပစ္စည်းများ 

 

(၁) ေနရာမေရွးသွားနိုင်သည့ ်ယာဉ်များ။ 

(၂) ကွငး်သုံးပစ္စည်းများတွင် ပါဝင်သည့် တိုင်းတာေရးစက်ပစ္စည်းများ၊ ဘူမိေဗဒသုံး သံလိုက်အိမ်ေမြ ှာငမ်ျား၊ 

ဘူမိေဗဒသုံးတူများနှင့ ်မှန်ဘီလူးများ၊ ဘူမိရူပေဗဒစက်ကိရိယာများ။ 

(၃) စခန်းချပစ္စည်းများ၊ ရုံးသုံးပစ္စည်းများ၊ ကွန်ပျုတာများ၊ ပုံဆွဲပစ္စည်းများ၊ ဘူမိေဗဒဆိုင်ရာ ပုံထုတ်စက်များ။ 

(၄) ေအာက်ေဖါ်ပြ ပါ စက်ကိရိယာများနှင့် လုပ်ငန်းများကို ကန်ထရိုက်တာများမှတစ်ဆင့်ရယူ 

အသုံး ပြ ုခြ င်း- 

(က) ေမြ ပြ င်သုံးေမြ တိုင်းပစ္စည်းများနှင့် ၎င်းပစ္စည်းများကိုအသုံး ပြ ု၍ တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း

ေဆာင်ရက်ွခြ ငး်။ 

( ခ) လွန်တူးစက်များနှင့် လွန်တူးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရကွ်ခြ င်း။ 

 

မှတ်ချက။် စက်ကိရိယာများနှင့် ပတ်သက်သည့် အေသးစိတအ်ချကအ်လကမ်ျား ေဖါ်ပြ ရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ေနာက်ဆက်တဲွ (စ) 

ေမြ ငှားရမ်းခနှင့် အနည်းဆံုးအသံုးစရိတ် 

 

ကာလ နှစ် 

ေမြ ငှားရမ်းခ 

၁ စတုရန်းကီလုိမီတာလျှင် 

 မြ န်မာကျပ်ေငွနှုန်းထား 

အနည်းဆံုးအသံုးစရိတ် 

၁ စတုရန်းကီလုိမီတာလျှင် 

 မြ န်မာကျပ်ေငွနှုန်းထား 

ဓာတ်သတ္တ ုစမ်းသပ်တိုင်းတာေရး 

 

၁ ကျပ်နစှ်သိန်း 

(၂ဝဝဝဝဝိ/-) 

ကျပ်တစ်ရာနှစ်ဆယ့်ငါးသိန်း

(၁၂၅ဝဝဝဝဝိ/-) 

 

ဓာတ်သတ္တ ုစမ်းသပ်တိုင်းတာေရး 

(တိုးမြ ငှ့်ကာလ) 

 

၂ ကျပ်ေလးသိန်း 

(၄ဝဝဝဝဝိ/-) 

ကျပ်တစ်ရာနှစ်ဆယ့်ငါးသိန်း

(၁၂၅ဝဝဝဝဝိ/-) 

 

ဓာတ်သတ္တ ုစမ်းသပ်တိုင်းတာေရး 

(တိုးမြ ငှ့်ကာလ) 

 

၃ ကျပ်ရှစသ်ိန်း 

(၈ဝဝဝဝဝိ/-) 

ကျပ်တစ်ရာနှစ်ဆယ့်ငါးသိန်း

(၁၂၅ဝဝဝဝဝိ/-) 

 

 ဖြ စ်ေမြ ာက်နိုင်စွမ်းေလ့လာေရး 

လုပ်ငန်း 

၁ ကျပ်တစ်ဆယ့်ေခြ ာကသ်နိ်း

(၁၆ဝဝဝဝဝိ/-) 

ကျပ်သိန်းနစှ်ရာ 

(၂ဝဝဝဝဝဝဝိ/-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ေနာက်ဆက်တဲွ (ဆ) 

ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးနှင့်ဓာတ်သတ္တ ုရှာေဖွေရးဦးစီးဌာန၏ သတ္တ ုသုိက်စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက် 

 

 သတ္တ ုသုိက် ေသချာမှုအဆင့်(သ-၂)ကို စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း  ပြ းီပြ ည်စုံခြ ငး်နှင့် သတ္တ ုသိုက် 

ပမာဏခန့မ်ှန်းတွက်ချက်မှု တိကျေသချာခြ င်းများအေပါ်မူတည်၍ ခဲွခြ ားသတမ်ှတ်သည့် စံနှုန်းများမှာေအာက်ပါ 

အတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည်- 

 ေသချာမှု (သ-၂) အဆင့်သတ္တ ုသုိက် 

(၁) စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးနည်းစဉ်မျို းစုံဖြ င့် သတ္တ ုသုိကအ်ရွယ်အစား၊ ပုံသ ာန်အား ခန့မ်ှန်း 

တွက်ချက်ေဖာ်ပြ ခြ င်း၊ 

(၂) သတ္တ ုသိုက် အလျား၊ အထူ၊ အနံတို့အား  ခြ ုံငုံကိုယ်စားပြ ုနိုင်သည့် စီးပွား ဖြ စ် သတ္တ ုပါဝင်မှု 

တန်ဘိုး (Cut-off Grade)၊ 

(၃) သတ္တ ုသိုက်ပမာဏ ခန့်မှန်းတွက်ချက်နိုင်သည့် သတ္တ ုသိုက်၏ အလျား၊ အနံ၊ အထူတို့အား 

စနစ်တကျ တိုင်းတာေဖာ်ပြ ပါရှိရမည့်အပြ င် ကိုယ်စားပြ ုနမူနာအားလုံးသည် သင့်ေလျာ်သည့် 

အကွာအေဝးအတွင်း ရယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။ သို့ ဖြ စ်ပါ၍ သတ္တ ုသိုက်ပမာဏနှင့် ပါဝင်မှုတို့အား 

ပိုမိုသင့်ေလျာ်စွာ စံနှုန်းသတ်မှတ်နိုင်ရန် ေအာက်ပါသတ္တ ုသိုက်အမျို းအစားအလိုက်ေဆာင်ရွက် 

ရမည်ဖြ စပ်ါသည်- 

(က) ပင်ရင်းသတ္တ ုသိုက်  

 သတ္တ ုရိုင်းသိုက်အေနအထား၊ အမျို းအစား (ဥပမာ-အေကြ ာ၊ အေကြ ာမျှင၊် ပျံ့ကျဲ)ေပါ် 

မူတည်၍ စိန်လွန်တွင်းများ၊ အစမ်းကျင်းများ၊ အစမ်းေမြ ာင်းရှည်များ၏ ၄ ကွက်ကြ ား 

ပုံစံဖြ င့် မီတာ ၅ဝ၊ မီတာ ၁၀၀ မေကျာ်ေစဘဲ သတ်မှတ်ရမည်။ 

(ခ) စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြ မ်းများဖြ စ်သည့် ေကျာကမ်ီးေသွး၊ ထုံးေကျာက၊် ေဂါဒန်နှင့်  

အခြ ားတွင်းထွက်သိုက်များ 

 သတ္တ ုရိုင်းသိုက်အေနအထား၊ အရွယ်အေပါ်မူတည၍် စိန်လွန်တွင်းများ၊ 

အစမ်းကျင်းများ၊ အစမ်းေမြ ာင်းရှည်များ၏ အကွက်ရိုက်အကွာအေဝးကို မီတာ ၁ဝဝ၊ 

မီတာ ၂၀၀ မေကျာ်ေစဘဲ သတ်မှတ်ရမည်။ 

(ဂ) ေရွှ၊ ေရွှဖြ ူနှင့် ခဲမဖြ ူ-အဖြ ို က်နကသ်တ္တ ုများ၏ ေရွ့ေမျာနှင့် နုန်းေမြ သိုက်များ  

 ေရွှနှင့် ေရွှဖြ ူသတ္တ ုများအတကွ် စိန်လွန်တွင်းများ၊ အစမ်းကျင်းများ၊ အစမ်းေမြ ာငး်ရညှ် 

များ၏ ၄ ကွက်ကြ ား အကွာအေဝးကို မီတာ ၅ဝ၊ မီတာ ၁ဝဝ မေကျာ်ေစဘဲ 

သတ်မှတ်ရမည်။ အကွာအေဝးကို ၁ဝဝ မီတာ မေကျာ်ေစဘဲသတ်မှတ်၍ အစုအပုံ 

ကုိယ်စားပြ ုနမူနာကိုလည်း လိုအပ်သည့်ပမာဏအထိ ရယူေဆာငရ်ကွ်ရမည။် 

 


