ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန် ကီးဌာန

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန

နှင့်
--------- ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့၏

------- ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး၊ ----- ခရိုင်၊ ----- ြမို့နယ်၊ ------ ေဒသ
------- နှင့်ဆက်စပ်သတ္တ ုများ
စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း
သက်တမ်းတိုး သေဘာတူစာချုပ်

2
မာတိကာ
အခန်း

အေက
ြ ာင်းအရာ

စာမျက်နာှ

အခန်း(၁)

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ

၂

အခန်း(၂)

ကိုယ်စားပ
ြ ုခ
ြ င်းနှင့် အာမခံြခင်း

၄

အခန်း(၃)

သေဘာတူလုပ်ကွက်ဧရိယာနှင့် စွန့်လွှတ် ြခင်း

၅

အခန်း(၄)

ခွင့်ြပုမိန့်ထုတ်ေပးခ
ြ င်းနှင့် စာချုပ်အကျိုးသက်ေရာက်သည့်ေန့

၆

အခန်း(၅)

လုပ်ငန်းအစီအစဥ်

၆

အခန်း(၆)

စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း

၇

အခန်း(၇)

လိုက်နာရမည့်တာဝန်များ

၈

အခန်း(၈)

ဘဏ်နှင့် ေငွသားဆိုင်ရာအခွင့်အေရးများ

၁၃

အခန်း(၉)

အာမခံစေပါ်ေငွ

၁၄

အခန်း(၁၀) အဆိုြပုေငွ

၁၄

အခန်း(၁၁) အာမခံထားရှိ ြခင်း

၁၅

အခန်း(၁၂) အခွန်အခများ

၁၅

အခန်း(၁၃) ပုံေသေမ
ြ ငှားရမ်းခ

၁၅

အခန်း(၁၄) ပူးတွဲလုပ်ငန်းညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်မှုေကာ်မတီ

၁၅

အခန်း(၁၅) မှတ်တမ်းများ၊ ေငွစာရင်းများနှင့် စာရင်းစစ် ြခင်း

၁၇

အခန်း(၁၆) လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းြခင်း

၁၇

အခန်း(၁၇) စာချုပ်သက်တမ်းကာလ၊ စာချုပ်သက်တမ်းတိုး ြမှင့် ြခင်းနှင့် ရပ်စဲ ြခင်း

၁၈

အခန်း(၁၈) အေထွေထွ

၂၀

အခန်း(၁၉) စာချုပ်ြပန်လည်ညှိနိှုင်း ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြဖည့်စွက် ြခင်း

၂၁

အခန်း(၂၀) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဆန်းစစ် ြခင်းနှင့်

၂၁

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့်စီမံခန့်ခွဲေရးစီမံချက်
အခန်း(၂၁) လိုက်နာရမည့်ဥပေဒ

၂၂

အခန်း(၂၂) မလွန်ဆန်နိုင်ေသာဖ
ြ စ်ရပ်များ

၂၂

ြ င်းပွားမှုေြဖရှင်း ြခင်း
အခန်း(၂၃) အင

၂၃

အခန်း(၂၄) လွှဲေြပာင်း၍မရနိုင်ေသာ အခွင့်အေရး

၂၃

အခန်း(၂၅) ကိုတင်ြပဌာန်းမှုအေခ
ြ အေန

၂၄

အခန်း(၂၆) ရင်းနှီး ြမုပ်နှံမှုပမာဏ

၂၄

အခန်း(၂၇) အစစ်အမှန်ြဖစ်ြခင်း

၂၄

3
ေနာက်ဆက်တမဲွ ျား
ေနာက်ဆက်တွဲ (က) ၊

သေဘာတူလုပ်ကွက်ဧရိယာ၏တည်ေနရာပ
ြ ေမ
ြ ပုံ။

ေနာက်ဆက်တွဲ ( ခ)

၊

သေဘာတူလုပ်ကွက်ဧရိယာနှင့် ပုံသ ာန် ြပေမ
ြ ပုံ။

ေနာက်ဆက်တွဲ ( ဂ)

၊

သေဘာတူလုပ်ကွက်ဧရိယာ၏ ေမ
ြ စာရင်းပုံစံ။

ေနာက်ဆက်တွဲ (ဃ) ၊

ပူးတွဲလုပ်ငန်းညှိနိှုငး် ေဆာင်ရွက်မှုေကာ်မတီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။

ေနာက်ဆက်တွဲ ( င)

ဓာတ်သတ္တ ုစမ်းသပ်တိုင်းတာေရးကာလအတွင်း ----------- ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၊

မှ အသုံးြပုမည့် စက်ကိရိယာနှင့် စက်အရန်ပစ္စည်းများ။
ေနာက်ဆက်တွဲ ( စ)

၊

ေနာက်ဆက်တွဲ (ဆ) ၊

ေမ
ြ ငှားရမ်းခနှင့် အနည်းဆုံးအသုံးစရိတ်။
ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးနှင့်ဓာတ်သတ္တ ုရှာေဖွေရးဦးစီးဌာန၏ သတ္တ ုသိုက်
စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်

4
---------------------- စမ်းသပ်တငုိ း် တာေရးလုပင် န်း
သေဘာတူစာချုပ်
ဤသေဘာတူစာချုပ်ကို ----- ခုနှစ် ------- လ -------- ရက်ေန့တွင် ေနပ
ြ ည်ေတာ်၌ ဦးဝင်းထိန်၊ ညွှန်က
ြ ား
ေရးမှူးချုပ် ကိုယ်စားပ
ြ ုေသာ "သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန" ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိနး် သိမး် ေရး
ဝန် ကးီ ဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁၉)၊ေနပ
ြ ည်ေတာ်

(ေနာင်တွင် " သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန " ဟု ေခါ်ဆိုမည် ြဖစ်ြပီး

ယင်းစကားရပ်၌ ၎င်းအားဆက်ခံသူများ၊ ဥပေဒအရ လွှဲအပ် ြခင်းခံရသူများပါဝင်သည်) တစ်ဖက်နှင့်
ဦး/ေဒါ် ------ နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကဒ် ြပားအမှတ် ---/-----(----)-----၊ မန်ေနးဂျင်း -----၊ ------ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကိုယ်စားပ
ြ ုေသာ ြမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏမီ ျား အက်ဥပေဒအရ တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားေသာ
အမှတ်(----)၊ ----- လမ်း၊ ------ ရပ်ကွက်၊ ------- ြမို့နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်တွင် တည်ရှိသည့် -----ကုမ္ပဏီလီမိတက် (ေနာင်တွင် "ကန်ထရိုက်တာ" ဟုေခါ်ဆိုမည် ြဖစ် ြပီး အဆိုပါစကားရပ်၌ ၎င်းအားဆက်ခံသူများ၊
တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊

ဥပေဒအရ

လွှဲအပ်ြခင်းခံရသူများပါဝင်သည်)က

အခ
ြ ားတစ်ဖက်တို့သည်

ေအာက်ပါသေဘာတူညီချက်များနှင့်အညီ နှစ်ဖက်သေဘာတူ ချုပ်ဆို ြကပါသည်။
ကျိုးေက
ြ ာင်းေဖာ်ြပချက်
ဤစာချုပ်နငှ စ့် ပ်လျဉး် ၍ ေဖာ်ြပလိသ
ု ည်မာှ (က)

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံ၊
သတ္တ ုက

သယံဇာတနှငသ
့် ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး် ေရးဝန် ကီးဌာနသည်

တိုးတက်ြမင့်မားေစရန် ဆန္ဒရှိ ြပီး ဤသေဘာတူစာချုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ စီမံကိန်း လုပ်ငန်း

များ ေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
( ခ)

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်၏

ဥပေဒအရ

သယံဇာတနှငသ
့် ဘာဝပတ်ဝန်းကျငထ
် နိ း် သိမး်

ေရးဝန် ကီးဌာနသည် ကန်ထရိုက်တာသို့

----- ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး၊ ----- ခရိုင်၊ ----- ြမို့နယ်၊ -----

-ေဒသတွင် ------ စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက
ွ ခ် ငွ ့် ြပုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
( ဂ)

ကန်ထရိုက်တာမှ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ခွင့်ရရှိရန် သယံဇာတနှငသ
့် ဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိနး် သိမး် ေရး
ဝန် ကီးဌာနမှ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနအား စာချုပ်ချုပ်ဆိုခွင့်၊ ကိုယ်စားေဆာင်ရွက်ခွင့် ြပုပါသည်။

(ဃ)

ကန်ထရိုက်တာသည် ----------- စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ရန် ြပည့်စုံခိုင်မာေသာ
အေတွ့အ ကုံရှိသည့်အ ြပင်

ဤစာချုပ်ပါဧရိယာ၏

လုပ်ငန်းစီမံချက်အတွက်

နည်းပညာများ၊

နည်းလမ်းများလုပ်ငန်းအေတွ့အကုံများနှင့် ဘ ာေရးတို့ ြပည့်စုံစွာရှိ ပါသည်။
( င)

ကန်ထရိုက်တာသည် သေဘာတူစာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ စာချုပ်ပါဧရိယာတွင် -------စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်ဆန္ဒရှိပါသည်။

ထို့ေ ြကာင့် သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန နှင့်

ကန်ထရိုက်တာတို့သည် သေဘာတူစာချုပ်တွင် ေဖာ် ြပပါရှိသည့်အတိုင်း လိုက်နာက
ြ ပါမည်။

5
အခန်း (၁)
အဓိပါ္ပ ယ်ဖငွ ဆ
့် ခုိ ျကမ် ျား
အခ
ြ ားေသာနည်းလမ်းအားဖ
ြ င့် ဖွင့်ဆိုရန်မလိုအပ်ပါက အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း
ြဖစ်ပါသည်1.1/ ေငွစာရင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ သတ်မှတ်ေရးဆွဲထားသည့်
လုပ်ထုးံ လုပ်နည်းအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်။
1.2/ သေဘာတူလုပ်ကွက်ဧရိယာ ဆိုသည်မှာ ဤစာချုပ်တွင် ေနာက်ဆက်တွဲ(က)ပါ ပူးတွဲေဖာ် ြပထားသည့်
ေမ
ြ ပုံပါ လုပ်ကက
ွ ်ဧရိယာကို ဆိုလိုသည်။
1.3/ တွဖဲ က်သတ္တ ုရိငု း် ဆိုသည်မှာ သေဘာတူလုပ်ကွက် ဧရိယာတွင် ----- သတ္တ ုတူးေဖါ်ထုတ်လုပ်သည့်အခါ
ဘူမိေဗဒဆိုင်ရာဖ
ြ စ်စဉ်များအရ တွဲဖက်ေတွ့ရှိရေသာ သတ္တ ုအားလုံးကို ဆိုလိုပါသည်။
1.4/ စာရင်းစစ်ချုပ်ရးံု ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးကို ဆိုလိုပါသည်။
1.5/ အသုံးစရိတ်လျာထားချက်
ဆိုသည်မှာ အခန်း (၅)၊ အပိုဒ်(၅.၄)တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း
လုပ်ငန်းကာလအတွင်း သုံးစွဲမည့် ကန်ထရိုက်တာ၏ ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို ခန့်မှန်း၍ ေဖာ် ြပထား
ေသာ အေသးစိတ်ေငွစာရင်းကို ဆိုလိုသည်။
1.6/ သတ္တ ုသိုက် ဆိုသည်မှာ သေဘာတူသည့် လုပ်ကွက်ဧရိယာအတွင်း ------- စမ်းသပ်တိုင်းတာေရး
လုပ်ငန်း တည်ရှိ ြခင်း (သို့မဟုတ်) ေတွ့ရှိြခင်းကို ဆိုလိုသည်။
1.7/ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုသည်မှာ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေမြ၊ ေရ၊ ေလ၊ ရာသီဥတု၊ အသံ၊ အနံ့၊ တိရိစ္ဆာန်နှင့်
အပင်တို့၏ ဆက်စပ်မှုကို ဆိုလိုသည်။
1.8/ ဘ ာေရးနှစ် ဆိုသည်မှာ နှစ်စဉ်ြပက္ခဒိန်နှစ် တစ်နှစ်၏ ဧပြီလ ၁ ရက်ေန့မှစတင်၍ေနာင်လာမည့်နှစ်
မတ်လ ၃၁ ရက်ေန့ကို ဆိုလိုသည်။

1.9/ အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် အစိုးရအဖွဲ့လက်ေအာက်ခံ
အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကို ဆိုလိုသည်။

1.10/ ပူးတွလ
ဲ ပု င် န်းညှနိ ငှုိ း် ေဆာင်ရက
ွ ်မေှု ကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ အခန်း(၁၅)အရ ဖွဲ့စည်းထားေသာ ေကာ်မတီကို
ဆိုလိုသည်။

1.11/ ေဒသဆိငု ရ် ာအာဏာပိငု အ
် ဖွ့ဲ အစည်း

ဆိုသည်မှာ

သေဘာတူထားသည့်

လုပ်ကွက်ဧရိယာနှင့်

သက်ဆိုင်သည့် ြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသ ကီးအစိုးရ၊ ခရိုင်နှင့် ြမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနနှင့်
ြမို့အတွင်း တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အုပ်ချုပ်ေရးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းကို ဆိုလိုသည်။

1.12/ ြပည်တငွ း် သုးံ ေငွေြကး ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှ သတ်မှတ်ေပးထား
ေသာ ြမန်မာကျပ်ေငွ ကိုဆိုလိုသည်။

1.13/ ဓာတ်သတ္တ ု ဆိုသည်မှာ -------နှင့်ဆက်စပ်သတ္တ ုများ ြဖစ်၍ တစ်ပိုင်းတစ်စေသာ်လည်းေကာင်း၊ လုးံ ဝ
ဥဿုံေသာ်လည်းေကာင်း ကျိုချက် ြခင်း၊ သန့်စင် ြခင်း(သို့မဟုတ်) သဘာဝအတိုင်းကို ဆိုလိုသည်။ -----နှင့်ဆက်စပ်သတ္တ ုများ မည်မျှပင်ပါသည် ြဖစ်ေစ အဆိုပါ သတ္တ ုသိုက်ကို တူးေဖါ်ထုတ်လုပ်သည့်အခါ ----- နှင့်ဆက်စပ်သတ္တ ု ပါဝင်ပါက ......................သတ္တ ုသိုကဟ
် ု သတ်မှတ်သည်။
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1.14/ ဓာတ်သတ္တ ုစမ်းသပ်တငုိ း် တာေရး ဆိုသည်မှာ သတ္တ ုသိုက်၏ အရွယ်အစား၊ ပုံသ ာန်၊ တည်ေနရာ၊
ပမာဏနှင့် အရည်အေသွးတို့ကို သတ်မှတ်နိုင်ရန် တိုင်းတာခ
ြ င်းကို ဆိုလိုသည်။

1.15/ ဓာတ်သတ္တ ုစမ်းသပ်တငုိ း် တာေရးလုပင် န်းေဆာင်ရက
ွ ်ြခင်း ဆိုသည်မှာ ကန်ထရိုက်တာမှ ဓာတ်သတ္တ ု
စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးကာလအတွင်း ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ဆိုလိုသည်။

1.16/ ဓာတ်သတ္တ ုစမ်းသပ်တငုိ း် တာေရးကာလ ဆိုသည်မှာ အခန်း (၆)၊ အပိုဒ် (၆.၁) (ခ)အရ ေဖါ်ပြထားေသာ
စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးကာလ မူလခွင့် ြပုသက်တမ်း ၁(တစ်)နှစ်နှင့် တစ် ကိမ်လျှင် ၁(တစ်)နှစ် သက်တမ်း
စီြဖင့် (၂) ကိမ်ကို ဆိုလိုသည်။

1.17/ အနည်းဆုံးအသုံးစရိတ်လိုအပ်ချက်

ဆိုသည်မှာ ကန်ထရိုက်တာမှ --------စမ်းသပ်တိုင်းတာေရး

လုပ်ငန်းကာလအတွင်း အခန်း (၆)၊ အပိုဒ် (၆.၂)နှင့် အခန်း(၇) အပိုဒ် (၇.၃) တို့အရ ေဖါ်ပ
ြ ထားသည့်
အတိုင်း အနည်းဆုံးသုံးစွဲရမည့် အသုံးစရိတ်ကိုဆိုလိုသည်။

1.18/ သတ္တ ုတွင်းဥပေဒ ဆိုသည်မှာ ၁၉၉၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်ေန့တွင် ထုတ် ြပန်ေ ြကညာထားသည့်
ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပေဒနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် အတည်ြပုပ
ြ ဌာန်းသည့်
ြပင်ဆင်သည့် ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပေဒကို ဆိုလိုသည်။

1.19/ သတ္တ ုတွင်းနည်းဥပေဒ

ဆိုသည်မှာ သယံဇာတနှငသ
့် ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိနး် သိမး် ေရးဝန် ကးီ ဌာနမှ

၁၉၉၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃ဝ ရက်ေန့တွင် ထုတ် ြပန်ထားသည့် ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းနည်းဥပေဒများကို
ဆိုလိုသည်။

1.20/ ဝန် ကီး

ဆိုသည်မှာ

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်၊

သယံဇာတနှငသ
့် ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ထိနး် သိမး် ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး ကို ဆိုလိုသည်။

1.21/ ဝန် ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ထိနး် သိမး် ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ကို ဆိုလိုသည်။

1.22/ ဝန် ကီးဌာန ခွင်ြပုမိန့် ဆိုသည်မှာ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန် ကီးဌာန မှ
ကန်ထရိုက်တာသို့ ထုတ်ေပးေသာ ခွင့် ြပုမိန့်ကို ဆိုလိုသည်။

1.23/ လုပင် န်းေဆာင်ရက
ွ ်ြခင်း

ဆိုသည်မှာ သေဘာတူစာချုပ်ပါအတိုင်း စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း

ေဆာင်ရက
ွ ် ြခင်းကို ဆိုလိုသည်။

1.24/ (သ-၂)အဆင့် သတ္တ ုရိုင်းသိုက်အမျိုးအစား ဆိုသည်မှာ သတ္တ ုရိုင်းတန်ချိန်တွက်ချက်ရာတွင် အလျား၊
အနံ၊ အနက်တို့ကို သုံးဖက်ြမင်စနစ်တကျတိုင်းတာခ
ြ င်း၊ ကိုယ်စားပ
ြ ုနမူနာများကို အနီးဆုံးအကွာအေဝးဖ
ြ င့်
ရယူ ြခင်းနှင့် ဘူမိေဗဒအချက်အလက်များကို အေခ
ြ ခံ၍ တွက်ချက်ေသာ သတ္တ ုသိုက်ပမာဏဖ
ြ စ်သည်။
(ေနာက်ဆက်တွဲ- (ဆ))

1.25/ တန်ချိန် ဆိုသည်မှာ ကီလိုဂရမ် (၁၀၀၀) ရှိေသာ ၁ မက်ထရစ်တန်ကိုဆိုလိုသည်။
1.26/ သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ မည်သည့်အစိုးရ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနကိုမဆို လုပ်ငန်းနှင့်
ဆက်စပ်ေနေသာ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနများကို ဆိုလိုသည်။

1.27/ အာမခံစေပါ်ေငွ ဆိုသည်မှာ ကန်ထရိုက်တာမှ အခန်း(၁ဝ)တွင် ေဖါ်ပ
ြ ထားသည့်အတိုင်း ဘဏ်အာမခံစေပါ်ေငွ
ထားရှိရန် ဆိုလိုပါသည်။
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1.28/ သက်တမ်းကာလ ဆိုသည်မှာ အခန်း(၄)အရ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထနိ း် သိမး် ေရး
ဝန် ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပုမိန့်ပါ လုပင် န်းစတင် ေဆာင်ရွက်ရန် ခွင့် ြပုေသာ အကျိုးသက်ေရာက်သည့်
ေန့ရက်မှစတင်၍ ဝန် ကီးဌာန၏ ခွင့် ြပုမိန့်ကုန်ဆုံးသည့်ေန့ထိ ဤသေဘာတူစာချုပ် အချိန်ကာလကို
ဆိုလိုသည်။

1.29/ အေမရိကန်ေဒါ်လာ ဆိုသည်မှာ အေမရိကန်နိုင်ငံသုံးေငွေ ြကးကို ဆိုလိုသည်။
1.30/ လုပင် န်းအစီအစဉ် ဆိုသည်မှာ အခန်း(၅)အရ ကန်ထရိုက်တာမှ ေရးဆွဲတင်ြပသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်
အစီအစဥ်ကို ဆိုလိုသည်။

1.31/ လူပဂု ုိ္ဂ လ် ဆိုသည်မှာ တွဲဖက်ေဆာင်ရွက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ တွဲဖက်ေဆာင်ရွက်ြခင်းမရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်
(သို့မဟုတ်) အခ
ြ ားသီး ြခားရပ်တည်ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်တို့ပါဝင်သည်။

1.32/ အခန်း ဆိုသည်မှာ ဤသေဘာတူစာချုပ်၏ အခန်းများကို ဆိုလိုသည်။
အခန်း (၂)
ကိယ
ု စ် ားပ
ြ ုခ
ြ င်းနှငအ
့် ာမခံြခင်း
၂.၁။

စာချုပ်ဝင်များမှ ကိယ
ု စ် ားပ
ြ ုခ
ြ င်းနှင့် အာမခံြခင်းများ
စာချုပ်ဝင်အသီးသီးသည် ကိုယ်စားပ
ြ ုခ
ြ င်းနှင့် အာမခံြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင-်
(က)

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် တည်ဆဲဥပေဒများအရ ခွင့်ြပုထားေသာ တရားဝင်
ပုဂ္ဂိုလ် /အဖွဲ့အစည်း ြဖ စ် ြပ ီ း
အခွင့်အာဏာနှင့်

ဤသေဘာတူစ ာချုပ်

စီးပွားေရးအရ

ချုပ်ဆိုရန်အတွက်

ခိုင်မာေတာင့်တင်းြခင်းရှိေ ြကာင်းကို

လုပ်ပိုင်ခွင့်၊

အသီးသီးအာမခံ

ြကသည်။

၂.၂။

( ခ)

ဤစာချုပ်သေဘာတူညီချက်အား လက်မှတ်ေရးထိုးရန် အခွင့်အာဏာပိုင်ဆိုင်သည်။

( ဂ)

ဤသေဘာတူညီချက်သည် တရားဝင်စည်းေနှာင် ြခင်းရှိသည်။

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားပ
ြ ုခ
ြ င်းနှင့် အာမခံြခင်း
(က) သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသည် ြမ န်မာနိုင်ငံသတ္တ ုတွင်းဥပေဒအရ သေဘာတူသည့် လုပ်ကွက်
ဧရိယာအတွင်း လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
( ခ) သေဘာတူသည့်လုပ်ကွက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (သို့မဟုတ်) အားလုံးကို မည်သည့်တတိယ
အဖွဲ့အစည်းကိုမျှ လိုင်စင်၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်များ ေပးထားခ
ြ င်းမရှိပါ။

8
အခန်း (၃)
သေဘာတူလုပက
် ွက်ဧရိယာနှငစ့် နွ ့်လွှတ်ြခင်း
၃.၁။

သေဘာတူလုပ်ကွက်ဧရိယာ
(က)

သေဘာတူသည့်လုပ်ကွက်ဧရိယာဆိုသည်မှာ ေနာက်ဆက်တွဲ(က) တွင် ေဖါ်ပ
ြ ထားေသာ
လုပ်ကွက်ကို ဆိုလိုသည်။ ဤစာချုပ်ပါ သေဘာတူသည့်လုပ်ကွက်၏ မူလသတ်မှတ်ထားေသာ
ဧရိယာမှာ လုပ်ကက
ွ ် ------- စတုရန်းကီလိုမီတာ (------ ဧက) ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းဧရိယာတွင်
ဤသေဘာတူစာချုပ်

လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းမပ
ြ ုမီ

သယံဇာတနှင့်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ထိနး် သိမး် ေရးဝန် ကီးဌာနေအာက်ရှိ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာ သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်း
ဌာနများသို့ ခွင့် ြပုမိန့်ထုတ်ေပးထားေသာ သတ္တ ုတွင်းဧရိယာများ မပါဝင်ေစရ။
( ခ)

ဤစာချုပ်ပါ ဧရိယာတွင် ယဉ်ေကျးမှုဆိုင်ရာ အေမွအနှစ်များ၊ ြမို့၊ ေကျးရွာ၊ လမ်း၊
စိုက်ပျိုးဧရိယာ၊

စက်မှုလက်မှုေ ြမေနရာ၊

လမ်းမကီးများ၊

အဓိကဆက်သွယ်ေရးစနစ်နှင့်

လမ်းေက
ြ ာင်းများ၊ ဘာသာေရးဆိုင်ရာေမ
ြ နှင့် ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လက်ေအာက်ရှိ
ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနများမှ ကန့်သတ်ထားေသာ ဧရိယာများ၊ စီမံကိန်းနယ်ေြမများတွင်
ကန်ထရိုက် တာမှ စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်င န် းေဆာင်ရွက်ရန် ခွငမ့် ြပုပါ။
၃.၂။

ေယဘုယျစွန့်လွှတ်ြခင်း
(က)

ကန်ထရိုက်တာသည် သေဘာတူသည့်လုပ်ကွက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊
တစ်ခုလုံးကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အချိန်မေရွး အ က ိမ် က ိမ်
စွန့်လွှတ်ခွင့် အတွက် ဘဓရသို့ စာေရး၍ေတာင်းခံနိုင်သည်။

( ခ)

ထိုသို့စာေရးေတာင်းခံရာတွင် လုပ်ကွက်ဧရိယာအတွင်း ေဆာင်ရွက်ေတွ့ရှိချက် အချက်အလက်
များ၊

ဘူမိေဗဒေတွ့ရှိချက်များ၊

ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ေဖါ်ပ
ြ ထားေသာ

အစီရင်ခံစာကို ပူးတွဲတင် ြပရမည်။
( ဂ)

လုပ်ကွက်စွန့်လွှတ်ခွင့် ြပုရန် တင်ြပ ြပီးသည့် ဧရိယာများ၏ ဘူမိေဗဒနှင့် စမ်းသပ်တိုင်းတာေရး
ဆိုင်ရာ အချက်အလက်အားလုံးသည် ဘဓရမှ ပိုင်ဆိုင်ေစရမည်။

(ဃ)

စွန့်လွှတ် ြပီးလက်ကျန်ဧရိယာသည် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းြဖစ်ရမည်။
အခန်း (၄)
ခွင့်ြပုမိန့ထ
် တ
ု ေ် ပးခ
ြ င်းနှင့် စာချုပ်အကျိုးသက်ေရာက်သည့ေ် န့

၄.၁။

ခွင့်ြပုမိန့ထ
် တ
ု ေ် ပးခ
ြ င်း
အကျိုးသက်ေရာက်သည့်ေန့တွင် သယံဇာတနှငသ
့် ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိနး် သိမး် ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ၏

သေဘာတူခွင့်ြပုချက် ြဖင့် သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသည် ------ နှင့်ဆက်စပ်သတ္တ ုများ စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း
ေဆာင်ရွက်ရန် ခွင့်ြပုမိန့်ကို ဝန်ကီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ကန်ထရိုက်တာသို့

ထုတ်ေပးမည်။
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ခွင့် ြပုမိန့်တွင်ပါရှိသည့် လုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်ခွင့် ြပုသည့် ေန့ရက်တို့သည် အခန်း(၁၈) အပိုဒ်(၁၈.၁) အရ
သတ်မှတ်သည့် စာချုပ်သက်တမ်း ကာလအတွက် စာချုပ်သက်ဝင် အကျိုးသက်ေရာက် ေစရမည်။
၄.၂။

စာချုပ်အကျိုးသက်ေရာက်သည့်ေန့
သယံဇာတနှငသ
့် ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး် ေရးဝန် ကီးဌာနမှ ကန်ထရိုက်တာသို့ ထုတ်ေပးေသာ ------

စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ခွင့် ခွင့်ြပုမိန့်တွင်ပါရှိသည့် လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင်ရန် ခွင့် ြပုသည့်
ေန့ ြဖစ်သည့် ----- ခုနှစ်၊ ----- လ၊ ------ ရက်ေန့မှစ၍ စတင်အကျိုးသက်ေရာက်ေစရမည်။
အခန်း (၅)
လုပင် န်းအစီအစဉ်
၅.၁။

လုပင် န်းအစီအစဉ် ကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်း
ကန်ထရိုက်တာသည် စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဥ် ေရးဆွဲရမည်။

၅.၂။

လုပင် န်းအစီအစဉ်တင်ြပြခင်း
(က)

ေရးဆွဲထားေသာလုပ်ငန်းအစီအစဥ်ကို သေဘာတူစာချုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးြပီး (၁) လအတွင်း
သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသို့ တင် ြပရမည်။

(ခ )

ကန်ထရိုက်တာက တင် ြပသည့်လုပ်ငန်းအစီအစဥ်နှင့် စပ်လျဥ်း၍ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနက သ
ေဘာထား မှတ်ချက်ေပးနိုင်သည်။ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက်အတိုင်း
ကန်ထရိုက်တာက လုပ်ငန်း အစီအစဥ်ကို ြပင်ဆင်၍ တင်ြပရမည်။

၅.၃။

လုပင် န်းေဆာင်ရက
ွ ရ
် ာတွင် စံချနိ စ် ည
ံ နွှ း် နှငအ
့် ညီ လိုက်နာခ
ြ င်း
ကန်ထရိုက်တာသည်

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ

လက်ခံထားသည့်

သတ္တ ုတွင်းဆိုင်ရာ

စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ၎င်းအပ
ြ င် ကန်ထရိုက်တာသည် သေဘာတူစာချုပ်နှင့်
သယံဇာတနှင့်သဘာဝ

ပတ်ဝန်းကျင်

ထိန်းသိမ်းေရးဝန် ကီးဌာန၊

ခွင့် ြပုမိန့်ပါ

စည်းကမ်းချက်များ၊

ြပဌာန်းချက်များနှင့် အစိုးရဌာနများက ထုတ် ြပန်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာ ရမည်။
၅.၄။

အသုးံ စရိတလ
် ျာထားချက်
ကန်ထရိုက်တာသည် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်တွင် လုပ်ငန်းကာလအတွင်း သုံးစွဲမည့်

အသုံးစရိတ်လျာထားချက်များကို ေဖါ်ပ
ြ ရမည်။
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အခန်း(၆)
စမ်းသပ်တငုိ း် တာေရးလုပင် န်း
၆.၁။

စတင်ေဆာင်ရက
ွ ်ြခင်းနှင့် ကာလ
(က)

သေဘာတူစာချုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးြပီးေနာက် (၁)လအတွင်း ကန်ထရိုက်တာသည် စမ်းသပ်
တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဥ်ကို သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသို့ တင် ြပ
ရမည်။

လုပ်ငန်း အစီအစဥ်အတိုင်း စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းကို အ ြမ န်ဆုံးစတင်

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းအစီအစဥ်တွင် ဘူမိေဗဒဆိုင်ရာ အေသးစိတ်
ေမ
ြ ပုံေရးဆွဲ ြခင်း၊ ဘူမိဓာတုေဗဒနှင့် ဘူမိရူပေဗဒတိုင်းတာခ
ြ င်း၊ ေမ
ြ တိုင်းတာခ
ြ င်း၊ အစမ်းကျင်း
နှင့် အစမ်းေမ
ြ ာင်းရှည်များ တူးေဖာ် ြခင်း၊ စိန်လွန်တွင်းများတူးေဖာ် ြခင်း၊ နမူနာများ ရယူ ြခင်းနှင့်
ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ် ြခင်း စသည့်လုပ်ငန်းများ အေသးစိတ်ပါဝင်ရမည်။
(ခ)

စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးကာလသည်

မူလခွင့်ြပုသက်တမ်း

၁(တစ်)နှစ်နှင့်

တစ် ကိမ်လျှင်

၁(တစ်)နှစ် သက်တမ်း စီ ြဖင့် (၂) ကိမ် ြဖစ်သည်။
၆.၂။

စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းကာလ အနည်းဆုံးအသုံးစရိတ်အတွက် လိအ
ု ပ်ချက်များ
(က)

ကန်ထရိုက်တာသည် စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးကာလအတွင်း ေနာက်ဆက်တ(ွဲ စ)ပါ သတ်မှတ်
အသုံးစရိတ်ထက် ေလျာ့မသုံးရပါ။

( ခ)

သေဘာတူစာချုပ်ပါ အချက်များအရ မည်သို့ပင်ဆိုေစကာမူ စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း
အတွက် သုံးစွဲသည့်အသုံးစရိတ်သည် အနည်းဆုံးအသုံးစရိတ်၏ ၃ဝ % ထက် မနည်းေစရ။

( ဂ)

စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးကာလအတွင်း အနည်းဆုံးအသုံးစရိတ် လိုအပ်ချက်တွက်ချက်ရာတွင်
သေဘာတူသည့် လုပ်ကွက်၏ အရွယ်ပမာဏအေပါ်မူတည်၍ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည်။
(အခန်း(၃)၊ အပိုဒ(် ၃.၂)အရ စွန့်လွှတ်သည့်ဧရိယာများ အပါအဝင် ြဖစ်သည်။)

(ဃ)

ေငွစာရင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ကျခံထားေသာအသုံးစရိတ်များနှင့် အခန်း(၁၄)အရ
ေပးသွင်းရမည့် ပုံေသေမ
ြ ငှားရမ်းခများအားလုံးကို စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးကာလအတွင်း ကျခံ
ရမည့် အနည်းဆုံးအသုံးစရိတ်လိုအပ်ချက် တွက်ချက်ရာတွင် ထည့်သွင်းရမည်။

၆.၃။

စီမခံ န့်ခမဲွ က
ှု နု က
် ျစရိတ်
အခန်း(၆)၊ အပိုဒ်(၆.၂)နှင့် ေနာက်ဆက်တွဲ(စ)အရ ကန်ထရိုက်တာသည် အနည်းဆုံးအသုံးစရိတ်

လိုအပ်ချက်များ ြပည့်မီြခင်း ရှိ/မရှိ စိစစ်ရာတွင် လုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ်အားလုံး၏ ၁၅ % ကို ကန်ထရိုက်တာ၏
ရုံးချုပ် အုပ်ချုပ်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲေရး အသုံးစရိတ်အ ြဖစ် ထည့်သွင်းေဖါ်ပ
ြ နိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၆.၄။

အစီရင်ခံစာတင်ြပြခင်း
စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ြပီးစီးပါက ကန်ထရိုက်တာသည် စမ်းသပ်တိုင်းတာေရး

လုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာကို သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ြပရမည်။ အစီရင်ခံစာတွင် .................သတ္တ ုသိုက်အေပါ်
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အေခ
ြ ခံထားေသာ

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ

တွက်ချက်မှုများနှင့်

စီးပွားေရးဆိုင်ရာအယူအဆများ

သုံးသပ်ချက်များကို ေမ
ြ ပုံများ၊ တိုင်းတာရရှိေသာ သတင်းအချက်အလက်များ အေထာက်အထားများ ြဖင့်
ြပည့်စုံစွာေဖာ် ြပရန် ြဖစ် ြပီး ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရန် သင့်/မသင့် ဆုံး ြဖတ်နိုင်သည့်
အစီရင်ခံစာဖ
ြ စ်ရမည်။

အစီရင်ခံစာတွင်

ေဖာ်ြပပါရှိေသာ

သတင်းအချက်အလက်နှင့်

ကုမ္ပဏ၏
ီ

ထင်ြမင်ယူဆချက်များသည် နိုင်ငံေတာ် အကျိုးအလို့ငှာ ြဖစ်ေစရမည်။
အခန်း (၇)
လိက
ု န် ာရမည့တ
် ာဝန်များ
၇.၁။

ကန်ထရိက
ု တ
် ာမှလက
ုိ န် ာရမည့တ
် ာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိငု း် ြဖစ်ပါသည် (က)

စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းများအား ၎င်း၏ ကုန်ကျစရိတ် ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

( ခ)

စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းများ အားလုံးအတွက် တာဝန်ရှိေစရမည်။

( ဂ)

စာရင်းပညာဘွဲ့ရ ပုဂိ္ဂုလ်များကို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ေပါ်မူတည်၍ ခန့်ထားရန်ြဖစ်သည်။

(ဃ)

ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများနှင့် မိသားစုများသည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ဥပေဒကို ေလးစားလိုက်နာရမည်
ြဖစ် ြပီး ဘာသာေရးနှင့် နိုင်ငံေရးကိစ္စများတွင် ဝင်ေရာက်စွက်ဖက် ြခင်း မရှိေစရ။

( င)

စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်စဉ်ကာလအတွင်း သယံဇာတနှငသ
့် ဘာဝပတ်ဝန်း
ကျငထ
် ိန်းသိမး် ေရးဝန် ကီးဌာနမှ ချမှတ်ထားေသာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊
အမိန့်၊ ညွှန်က
ြ ားချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရက
ွ ် ရမည်။

( စ)

သေဘာတူသည့်လုပ်ကွက်ဧရိယာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တို့၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး
အတွက် တာဝန်ရှိေစရမည်။ ကန်ထရိုက်တာသည် သေဘာတူလုပ်ကွက် ဧရိယာတွင် လုပ်ငန်း
ေဆာင်ရွက်စဉ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ ေရ၊ ေမ
ြ ၊ ေလနှင့် ေရဆိုးသန့်စင်ြခင်း
စသည်တို့၏ အစီအမံများ၊ ကိုတင်ကာကွယ်ေစာင့ေရှ
် ာက်မှုများ ေဆာင်ရွက်ထားရှိရမည်။

(ဆ)

ပူးတွဲလုပ်ငန်းညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်မှုေကာ်မတီက လက်ခံနိုင်ေသာ စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း
များဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရမည်။

( ဇ)

ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်ဦးေရ၏ ၂၅ % ထက်မနည်းေသာ ဝန်ထမ်းဦးေရအတွက် သတ္တ ုတွင်း
ဦးစီးဌာနမှ အဆို ြပုဝန်ထမ်းများကို ခန့်ထားရမည်။.

( စျ)

အလုပ်သမားများ၊ ဝန်ထမ်းများ အလုပ်ခန့်ထားရာတွင် ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံ၏
အလုပ်သမား ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများနှင့်အညီ ခန့်ထားရမည်။

(ည)

စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာအပ
ြ ည့်အစုံကို သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသို့ အချိန်မီ
တင် ြပရမည်။

( ဋ)

သေဘာတူစာချုပ်ရပ်စဲလျှင် (သို့မဟုတ်) သက်တမ်းကုန်ဆုံးလျှင် သယံဇာတနှင့်သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျငထ
် နိ း် သိမး် ေရးဝန် ကီးဌာနခွင့် ြပုမိန့်ကို သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသိ့ု အချိန်မဆိုင်းဘဲ
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ြပန်လည်အပ်နှံရမည်။

လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက

ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပေဒ၊

အခန်း(၉)

ပုဒ်မ(၂၈)ပါအရ အေရးယူေဆာင်ရွက် ြခင်း ခံရမည် ြဖစ်သည်။
( ဌ)

ကန်ထရိုက်တာသည် ဤသေဘာတူစာချုပ်အရ ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအတွက် အသုံး ြပုမည့်
စက်ပစ္စည်းများ၊

လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ယာဉ်ယန္တရားများကို ြပည်ပမှတင်သွင်းရန်ရှိပါက

ဝန် ကီးဌာနသို့ တင်ြပြပီး သေဘာတူခွင့်ြပုချက်ရရှိမှသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ
ဝန် ကီးဌာနများနှင့် ေလျှာက်ထားတင်သွင်းနိုင်သည်။
( ဍ)

အခန်း(၈) အပိုဒ်(၈.၁)(ဌ)အရ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း တင်သွင်းလာသည့်
စက်ပစ္စည်းများ၊

လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊

ယာဉ်ယန္တရားများကို

ဝန် ကီးဌာနသိ့ု တင် ြပ ြပီး

သေဘာတူ ခွင့် ြပုချက်မရှိဘဲ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ြပန်လည်ေရာင်းချခွင့်
မပ
ြ ုပါ။
( ဎ)

ကန်ထရိုက်တာသည် သတ်မှတ်ခွင့် ြပုထားေသာ (ေနာက်ဆက်တွဲ-က)ပါ သေဘာတူလုပ်ကွက်
ဧရိယာအတွင်း၌

-----

နှင့်ဆက်စပ်သတ္တ ုစမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်

ေနစဥ်တွင် ----- နှင့်ဆက်စပ်သတ္တ ု ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက် ြခင်းကို လုံးဝမ ြပု
လုပ်ရပါ။ ဤသေဘာတူစာချုပ်အရ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိေသာ လုပ်ကွက်၌ အထက်အခန်း (၅)ပါ
အတည်ြပုပ
ြ ီးေသာ လုပ်ငန်းအစီအစဥ်များအတိုင်းသာ ----- စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပင် န်းကို
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဏ)

----- နှင့်ဆက်စပ်သတ္တ ုများ စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းများကို ေကာင်းမွန်မှန်ကန်ေသာ
နည်းပညာ အေတွ့အကုံ များကို အေခ
ြ ခံ၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(တ)

လုပ်ငန်းအစီအစဥ်များကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ြပဌာန်းထုတ် ြပန်ထားေသာ ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်း
ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာများ၊ ညွှန် ြကားချက်များနှင့်
ြပင်ဆင်ချက်များရှိပါက ယင်းြပင်ဆင်ချက်များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ထ)

လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိေသာ လုပ်ကွက်ဧရိယာ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ သစ်ပင်များကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊
ြပင်ပရှိသစ်ပင်များကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ြပုချက်မရရှိဘဲ ခုတ်လှဲြခင်း၊
သစ်ပင်ခုတ် ြခင်းမပ
ြ ုလုပ်ရ။ သစ်ပင်များကို အသုံး ြပုလိုပါက သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်
ထားေသာေစျးနှုန်း ြဖင့် ေပးေချဝယ်ယူရမည်။

( ဒ)

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့်ေြမဧရိယာတွင် လိုအပ်ပါက သစ်ပင်စိုက်ပျိုးနိုင်သည်ထိ ေမ
ြ ြပန်လည်
ဖို့ေပးရန်နှင့် သစ်ေတာစိုက်ခင်းများ ြပန်လည်တည်ေထာင်ေပးခ
ြ င်း သို့မဟုတ် သစ်ပင်ြပန်လည်
စိုက်ပျိုးေပးမည့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ကျခံေပးရမည်။

( ဓ)

လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိေသာ ဧရိယာအတွင်း၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အ ြပ င်၌ေသာ်လည်းေကာင်း
ခွင့် ြပုချက်မရှိဘဲနှင့် သစ်ပင်ခုတ်လျှင် ဥပေဒအရ အေရးယူ ြခင်းနှင့် ခွင့်ြပုမိန့်အား ဖျက်သိမ်း
သည်ထိ ြပင်းထန်စွာအေရးယူ ြခင်းလက်ခံရမည်။
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( န)

ကန်ထရိုက်တာသည် သယံဇာတနှငသ
့် ဘာဝ ပတ်ဝန်းကျငထ
် နိ း် သိမး် ေရးဝန် ကီးဌာနက လက်ခံ
ကျင့်သုံးသည့် စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှု

ဆန်းစစ်ချက်

(Environmental Impact Assessment)၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဆန်းစစ်ချက်၊
(Social Impact Assessment)၊ ပတ်ဝန်းကျင် ြပည်သူလူထု၏ ကျန်းမာေရးထိခိုက်ယိုယွင်းမှု
ဆန်းစစ်ချက် (Health Impact Assessment) စီမံချက်တို့ကို ြပုစု၍ သေဘာတူစာချုပ်
(မူ ြကမ်း) တင် ြပသည်နှင့်တချိန်တည်း သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသို့ တင် ြပရမည်။
( ပ)

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်းမှ ထွက်ရှိလာေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေက
ြ ာင့် ြမစ်ေချာင်း၊ အင်းအိုင်
များကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ အများပ
ြ ည်သူတို့နှင့်သက်ဆိုင်ေသာ လမ်းများ၊ အေဆာက်အဦ
များကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ညစ်ညမ်းမှု၊ ပိတ်ဆို့မှုနှင့် အခ
ြ ားပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်း ထိခိုက်မှု
များ မရှိေစရန် စီမံေဆာင်ရွက်ရမည်။

( ဖ)

သတ်မှတ်ခွင့် ြပ ုထားေသာ

လုပ်ကွက်ဧရိယာအတွင်း၌

အခိုင်အမာအေဆာက်အဦများ

တည်ေဆာက်ြခင်း၊ သာသနာေရးဆိုင်ရာအေဆာက်အဦများ ေဆာက်လုပ်ြခင်းနှင့် လူေနေကျးရွာ
တည်ေထာင်ြခင်း မပ
ြ ုလုပ်ရပါ။
(ဗ)

လက်မှတ်ေရးထိုးချုပ်ဆိုမည် ့ လုပ်ငန်းသေဘာတူစာချုပ်၌ ြမ န်မာနိုင်ငံ တံဆိပ်ေခါင်း
အက်ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ တံဆိပ်ေခါင်းကပ်ရန် ကန်ထရိုက်တာမှ တာဝန်ယူရမည်။

(ဘ)

ကန်ထရိုက်တာသည် နိုင်ငံေတာ်က ြပဌာန်းထားသည့် အခွန်အေကာက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများအရ
ေပးေဆာင်ရမည့် အခွန်အေကာက်နှင့် ကျသင့်သည့် အခများေပးေဆာင်ရမည်။

( မ)

ကန်ထရိုက်တာသည် နိုင်ငံ ြခားသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို ြမန်မာနိုင်ငံသို့ ေခါ်ယူ၍ တာဝန်
ေပးအပ်သည့်အခါ အဆိုပါ နိုင်ငံ ြခားသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း
ေနထိုင်စဥ် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်းဥပေဒများကို ေလးစားလိုက်နာရန်နှင့် ြပည်တွင်းေရးကို
ဝင်ေရာက်စွက်ဖက် ြခင်း မပ
ြ ုလုပ်ရန်တို့ကို ကန်ထရိုက်တာမှ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရမည်။

၇.၂။

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၏ တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိငု း် ြဖစ်ပါသည်(က)

ကန်ထရိုက်တာကလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် အသုံး ြပ ုရန်လိုအပ်ေသာ စက်ကိရိယာများ၊
လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို ြပည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ရရှိေရး တင်ြပလာပါက သတ်မှတ်ခွင့် ြပုေသာ
စည်းကမ်းေဘာင်အတွင်းမှ ေထာက်ခံတင် ြပေပးရမည်။

( ခ)

အခန်း(၃)ပါ

သေဘာတူလုပ်ကွက်ဧရိယာသို့

ကန်ထရိုက်တာမှ

ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများနှင့်

ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ဝင်ထွက်ခွင့်ရရှိေရး၊ ြပ ည်တွင်းခရီးသွားလာေရးနှင့်ပတ်သက်၍
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ကူညီေပးရမည်။
( ဂ)

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေတာ်
ံ
အစိုးရနှင့် သယံဇာတနှငသ
့် ဘာဝပတ်ဝန်းကျငထ
် ိန်းသိမး်
ေရးဝန် ကီးဌာနက ကန့်သတ်ထားေသာ အချက်အလက်များမှအပ သေဘာတူလုပ်ကွက်ဧရိယာ
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နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တိုင်းတာထားသည့် ဘူမိေဗဒ၊ ဘူမိရူပေဗဒဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊
ေမ
ြ ပုံများ၊ နမူနာများနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ အချက်အလက်များ ရရှိေရးအတွက်ကူညီေပးရမည်။
(ဃ)

ကန်ထရိုက်တာမှ ဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာပစ္စည်းများ အသုံး ြပုရန်လိုအပ်ပါက ပို့ေဆာင်ေရးနှင့်
ဆက်သွယ်ေရးဝန် ကီးဌာနမှ

ခွင့်ြပုမိန့ရ
် ရှနိ ငုိ ေရး
်

ြမန်မာနိုင်ငံတည်ဆဲဥပေဒ

များအရ

ကူညီေပးရမည်။
( င)

ကန်ထရိုက်တာသို့ သေဘာတူစာချုပ်အရ လိအ
ု ပ်ေသာ ကိစ္စရပ်များအတွက် သတ်မှတ်
ထားေသာ လုပ်ထုးံ လုပ်နည်းများ၊ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများနှင့်အညီ ကူညီေပးရမည်။

အခန်း (၈)
ဘဏ်နငှ ေ့် ငွသားဆိငု ရ
် ာအခွငအ
့် ေရးများ
၈.၁။

ကန်ထရိုက်တာသည် ခွင့်ြပုလုပ်ကွက်အတွင်း စမ်းသပ်တိုင်းတာမှု လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင် သုးံ စွဲ

ရန် လိုအပ်ေသာ အသုးံ စရိတအ
် ားလုးံ အတွက် တာဝန်ရှိေစရမည်။ အဆိုပါ အသုးံ စရိတအ
် တွက် ြမန်မာ့စီးပွား
ေရးဘဏ်တစ်ခုခုတွင်

ေငွစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားရှိ ြပီး

သုံးစွဲရမည်။

နိုင်ငံ ြခားေငွသုံးစွဲရန်

လိုအပ်ပါက

ြမန်မာ့နိုင်ငံ ြခား ကုန်သွယ်မှုဘဏ် တွင် တရားဝင်လမ်းေက
ြ ာင်းြဖင့်ရရှိေသာ နိုင်ငံ ြခားေငွစာရင်း ဖွင့်လှစ်၍
သုံးစွဲရမည်။
၈.၂။

ကန်ထရိုက်တာသည် နိုင်ငံ ြခားေငွနှင့် ြပည်တွင်းသုံးေငွများ သုံးစွဲခွင့်၊ ထိန်းသိမ်းခွင့်များနှင့် စပ်လျဥ်း၍

ြပည်ေထာင်စု စီမံကိန်းနှင့် ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာန၏ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်နှင့်
ြ ားချက် များနှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
ညွှန်က
အခန်း (၉)
အာမခံစေပါ်ေငွ
၉။

စည်းကမ်းချက်များ
(က)

ကန်ထရိုက်တာသည် စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းအတွက် သေဘာတူစာချုပ် လက်မှတ်
ေရးထိုးသည့်ေန့မှ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း အာမခံစေပါ်ေငွ တင်သွင်းရမည်။

(ခ )

ကန်ထရိုက်တာသည် သေဘာတူစာချုပ် လက်မှတ်ေရးထိုးသည့်ေန့မှ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း
အာမခံစေပါ်ေငွ ၁ဝဝဝဝဝဝဝိ/(ကျပ်သိန်းတစ်ရာတိတ)ိ ကို ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်တစ်ခုခုတွင်
ထားရှိရမည်။ အာမခံစေပါ်ေငွပုံစံသည် ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်မှ သတ်မှတ်ေသာပုံစံ ြဖစ်ရမည်။

( ဂ)

ကန်ထရိုက်တာသည် စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည်အထိ အာမခံစေပါ်ေငွထားရှိရမည်။
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(ဃ)

ကန်ထရိုက်တာသည် အခန်း (၆)၊ အပိုဒ် (၆.၂)နှင့် အခန်း(၇)၊ အပိုဒ(် ၇.၃) အရေနာက်ဆက်တွဲ(စ)
တို့တွင် ေဖါ်ပ
ြ ထားေသာ အနည်းဆုံးအသုံးစရိတ်ကို စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းကာလ
ကုန်ဆုံးသည်ထိ ြပည့်မီေအာင် ေဆာင်ရွက်မှုမရှိပါက ထိုသို့မ ြပည့်မီသည့် ေငွပမာဏကို အာမခံ
စေပါ်ေငွမှေပးရန်

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ

အာမခံစေပါ်ေငွထားရှိေသာ

ြမန်မာ့စီးပွား

ေရးဘဏ်သို့ ေတာင်းဆိုနိုင်သည်။
( င)

ကန်ထရိုက်တာသည် စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ပါက အာမခံစေပါ်
ေငွကို သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ နိုင်ငံေတာ်ဘ ာေငွအ ြဖစ် သိမ်းယူနိုင်သည်။
အခန်း (၁၀)
အဆိုြပုေငွ

၁၀.၁။ ကန်ထရိုက်တာသည်

သေဘာတူစာချုပ်

လက်မှတ်ေရးထိုးသည့်ေန့မှ

ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသို့ လုပ်ငန်းအဆိုြပုေငွအ ြဖစ် ၅ဝဝဝဝဝဝိ/ -(ကျပ် သိနး် ငါးဆယ်တတ
ိ ိ)ကို ေပးသွင်းရမည်။
၁၀.၂။ ကန်ထရိုက်သည် အဆို ြပုေငွကို သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက အဆို ြပုေငွ၏
၁၀ %ကို ဒဏ်ေ ြကးေငွအ ြဖစ် ေပးသွင်းရမည်။
အခန်း (၁၁)
အာမခံထားရှိြခင်း
၁၁။

ကန်ထရိုက်တာသည် ြမန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုဥပေဒနှင့် ြမန်မာ့အာမခံဥပေဒတို့အရ အာမခံ

ထားရှိရမည်။
အခန်း (၁၂)
အခွန်အခများ
၁၂။

ြမန်မာနိငု င် အ
ံ တွငး် ကျသင့်ေသာ အခွနအ
် ခများ ေပးသွငး် ြခင်း
ကန်ထရိုက်တာသည်

ဤအခန်း(၁၃)အရ

ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း

ကျသင့်ေသာ

အခွန်အခများကို

စီမံကိန်းနှင့် ဘ ာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ် ြပန်ထားေသာ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
နှင့်အညီ ေပးေဆာင်ရမည်။
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အခန်း (၁၃)
ပုေံ သေမ
ြ ငှားရမ်းခ
၁၃.၁။ ေမ
ြ ငှားရမ်းခ
ကန်ထရိုက်တာသည် ေနာက်ဆက်တွဲ(စ)ပါ နှုန်းထားအတိုင်း ပုံေသေမ
ြ ငှားရမ်းခများကို ေပးေဆာင်
ရမည်။
၁၃.၂။ ေပးေဆာင်ရမည့န် ည်းလမ်း
ကန်ထရိုက်တာသည် စာချုပ်သက်တမ်းအတွင်း ဝန် ကီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားေသာ ပုံေသေမ
ြ ငှားရမ်းခကို
သေဘာတူစာချူပ် လက်မှတ်မေရးထိုးမီ ၁ (တစ်)နှစ်အတွက် ကိုတင်၍ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသို့ ေပးသွင်း
ရမည်။
အခန်း (၁၄)
ပူးတွလ
ဲ ပု င် န်းညှနိ ငှုိ း် ေဆာင်ရက
ွ ်မေှု ကာ်မတီ
၁၄.၁။ ဖွ့ဲ စည်းြခင်း
သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနနှင့် ကန်ထရိုက်တာတို့သည် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်၊ ေငွေ ြကး၊ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာနှင့်
စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာများ အပါအဝင် ကိစ္စရပ်များကို ထိေရာက်စွာ ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ရန်
ပူးတွဲလုပ်ငန်းညှိနိှုငး် ေဆာင်ရွက်မှုေကာ်မတီကို ဖွဲ့စည်းရမည်။
၁၄.၂။ ဖွ့ဲ စည်းပါဝင်မှု
(က)

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

( ခ)

ပူးတွဲလုပ်ငန်းညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်မှုေကာ်မတီတွင် သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်က
သေဘာတူ စာချုပ် သက်တမ်းြပီးဆုံးသည်အထိ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌအဖ
ြ စ် ေဆာင်ရွက်မည်။

၁၄.၃။ လုပထ
် ုးံ လုပန် ည်းများ
ပူးတွဲလုပ်ငန်းညှိနိှုင်း ေဆာင်ရွက်မှုေကာ်မတီ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှာ ေနာက်ဆက်တွဲ(ဃ)ပါအတိုင်း
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
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၁၄.၄။ နိငု င် ံြခားသားပညာရှင်
(က)

ကန်ထရိုက်တာသည် လုပ်ငန်းရပ်များ ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ြမန်မာနိုင်ငံသား
မဟုတ်သည့် နိုင်ငံ ြခားသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို ြမန်မာနိုင်ငံသို့ ေခါ်ယူ၍ တာဝန်
ေပးလိုပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ေလျှာက်ထားရမည်။

(ခ )

နိုင်ငံ ြခားသားဝန်ထမ်းများ၏လစာကို

အေမရိကန်ေဒါ်လာြဖင့်ေပးရန်

ကန်ထရိုက်တာမှ

ဆုံး ြဖတ်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
၁၄.၅။ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ ကွငး် ဆင်းကိယ
ု ်စားလှယခ် န့ထ
် ားခ
ြ င်း
(က)

ကန်ထရိုက်တာသည်

စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းကာလအတွင်း

သေဘာတူလုပ်ကွက်

ဧရိယာတွင် သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ် (၁) ဦး ထားရှိရမည်။
(ခ )

ကန်ထရိုက်တာသည် ၎င်းကိုယ်စားလှယ်၏ တာဝန်ဝတ္တ ရား ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ေနထိုင်
ေရး၊ သွားလာေရး၊ သင့်ေလျာ်ေသာဆက်သွယ်မှုစနစ်များ ပံ့ပိုးေပးရမည်။ ကိုယ်စားလှယ်များ၏
လစာေငွကို သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း ေပးေချရမည်။

(ဂ )

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် သေဘာတူလုပ်ကွက်အတွင်း လုပ်ငန်းများကို
ေစာင့် ြကည့် ေလ့လာနိုင် ေသာ်လည်း လုပ်င န်းတွင် ပါဝင် ေဆာင်ရွက်မည် မဟုတ်ပါ။
ကန်ထရိုက်တာနှင့် သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနတို့အ ြကား ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်
ပါမည်။ ကန်ထရိုက်တာမှ သီးြခားေမတ္တ ာရပ်ခံလာပါက အ ြခ ား ေသာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ
နှင့် ကန်ထရိုက်တာတို့အ ြက ား ေဆာင်ရွက်ေပးမည်။
အခန်း (၁၅)
မှတ်တမ်းများ၊ ေငွစာရင်းများနှင့် စာရင်းစစ်ြခင်း

၁၅.၁။ ကန်ထရိုက်တာသည် သေဘာတူစာချူပ်ပါ လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် မှတ်တမ်းများ၊ ေငွစာရင်းဆိုင်ရာ
အချက်အလက်များ၊ စာရင်းများ စသည်တို့ကို ြမန်မာနိုင်ငံစာရင်းေကာင်စီမှ ထုတ် ြပန်ထားသည့် ြမန်မာနိုင်ငံ
စာရင်းကိုင်စံများအတိုင်း

စာရင်းဇယား

ထားသိုနည်းစနစ်များနှင့်အညီ

စာရင်းထိန်းသိမ်းြပုစုထားရမည်။

ဘ ာေရးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများအားလုံး ြမန်မာဘာသာဖ
ြ င့် ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
၁၅.၂။ ကန်ထရိုက်တာသည် စာချုပ်ကာလအတွက် အသုံးစရိတ်ခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းကို သေဘာတူစာချုပ်
လက်မှတ်ေရးထိုး ြပီး (၁)လအတွင်း သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသို့တင်ြပရမည်။ ၎င်းအပ
ြ င်လုပ်ငန်း ြပီးဆုံးပါက စာရင်း
စစ် ြပီး ေငွစာရင်း အစီရင်ခံစာကို လုပ်ငန်း ြပီး (၁) လ အတွင်း သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသို့ တင် ြပရမည်။
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၁၅.၃။ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ဥပေဒ ပုဒ်မ(၁၁)၊ ပုဒ်မခွဲ(င)အရ သယံဇာတနှငသ
့် ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ထိနး် သိမး် ေရးဝန် ကီးဌာနက ြပည်ေထာင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ထံ ကန်ထရိုက်တာ လုပ်ငန်းများ၏ ေငွစာရင်းများကို
စစ်ေဆးေပးရန်အေက
ြ ာင်း ြကားလာပါက

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်က

စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အား

ဖွဲ့စည်းတာဝန်ေပးအပ်၍ လိုအပ်သလို စစ်ေဆး ြပီးေနာက် ေတွ့ရှိချက်များကို သယံဇာတနှငသ
့် ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ထိနး် သိမး် ေရးဝန် ကီးဌာနသို့ေပးပို့နိုင်သည်။
၁၅.၄။ ကန်ထရိုက်တာသည် လုပ်ငန်းများ၏ ေငွစာရင်းစစ်ေဆးမှုကို ြမန်မာနိုင်ငံ စာရင်းေကာင်စီ၌ မှတ်ပုံတင်
ထားေသာ ြပင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့များကိုလည်း တာဝန်ေပးေဆာင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
၁၅.၅။ ကန်ထရိုက်တာသည် ဘ ာေရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို (၃) လတစ် ကိမ် နှင့် ေငွစာရင်းများ
အားလုံး၏ နှစ်စဉ်ဘ ာေရးနှစ်ချုပ်စာရင်းများကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း စာရင်းစစ်ရမည် ြဖစ် ြပီး လုပ်ငန်း
များအတွက် စာရင်းစစ် ြပီး နှစ်ချုပ်စာရင်းနှင့် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကို ဘ ာေရးနှစ်ကုန်ဆုံး ြပီး (၁) လအတွင်း
ဘဓရသို့ တင်ြပရမည်။
အခန်း (၁၆)
လျှုိ ့ဝက
ှ ထ
် နိ း် သိမး် ြခင်း
၁၆။

ဤသေဘာတူစာချုပ်ပါ အေက
ြ ာင်းအရာအချက်အလက်များ၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက် ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း

ြ ာင်းအရ ေငွေက
ြ းေထာက်ပံ့ရန်
ေသာ သတင်းအချက်အလက်များကို လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းရမည် ြဖစ် ြပီး ဥပေဒေက
ရည်ရွယ်ချက် ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားကီး ြကပ်စစ်ေဆးနိုင်ခွင့်ရှိသည့် အာဏာပိုင်က လိုအပ်လာသည့်အခါတွင် ြဖစ်ေစ
ထုတ်ေဖါ်ြပသရန်မှတပါး ဤစာချုပ်ပါ အချက်အလက်များကို မည့်သည့်တတိယအဖွဲ့အစည်းကိုမျှ သိရှိြပသခွင့်
မရှိေစရ။
အခန်း (၁၇)
စာချုပ်သက်တမ်းကာလ၊ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးြမှင့်ြခင်းနှင့် ရပ်စဲြခင်း
၁၇.၁။ စာချုပ်သက်တမ်းကာလ
ဤစာချုပ်၏ အခန်း (၁၈)၊ အပိုဒ်(၁၈.၃) (ခ) နှင့် (ဂ) တို့တွင် သတ်မှတ်ချက်များအရ ေစာစွာ
ရပ်ဆိုင်း ြခင်းမှတပါး ဤသေဘာတူစာချုပ်သက်တမ်းမှာ လုပ်ငန်းသေဘာတူစာချုပ် အခန်း(၄)ပါ ------ နှင့်
ဆက်စပ်သတ္တ ုများ စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ခွင့် ြပုမိန့်ပါ စတင်လုပ်ကိုင် ခွင့်ြပုသည့်ေန့
ြဖစ်သည့် ----- ခုနှစ်၊ ------ လ၊ ---- ရက်ေန့မှစ၍ ၄ (ေလး) နှစ်ြဖစ်သည်။
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စာချုပ်သက်တမ်းတိးု ြမှင့်ြခင်း
၁၇.၂။ ကန်ထရိုက်တာသည် စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း ကာလ ၁(တစ်) နှစ်ေဆာင်ရွက်ခွင့် တင် ြပထား၍
သက်တမ်းတိုး ြမှင့်ရန် မလိုပါ။
၁၇.၃။ ရပ်စဲြခင်း
(က)

သယံဇာတနှငသ
့် ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိနး် သိမး် ေရးဝန် ကီးဌာန၏ ခွင့် ြပုမိန့်သက်တမ်းကုန်ဆုံး
ေသာေန့ရက်တွင် သေဘာတူစာချုပ် သက်တမ်းသည်လည်း ကုန်ဆုံး ြပီဟု မှတ်ယူရမည်။
သယံဇာတနှငသ
့် ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိနး် သိမး် ေရးဝန် ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပုမိန့် သက်တမ်းကုန်ဆုံး
ြပီးေနာက် ဤစာချုပ်သည် မည်သည့်အေခ
ြ အေနတွင်မှ တရားဝင်မှုမရှိပါ။

( ခ)

ေအာက်ပါအချက်များဖ
ြ စ်ေပါ်လာလျှင် စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်ဖက်မှ စာဖ
ြ င့်အေက
ြ ာင်း ြကား၍
သေဘာတူ စာချုပ်ကို ရပ်စဲနိုင်သည် (၁)

စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်ဖက်မှ စာချုပ်ပါသတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချိုးေဖာက်သည့်အခါ
ထိုသို့ချိုးေဖာက်ြခင်းကို ြပုပ
ြ င်ရန် တစ်ဖက်စာချုပ်ဝင်မှ အေသးစိတ်ေဖါ်ပ
ြ အေက
ြ ာင်း
ြကားချက်အား ေပးပိ့ု ြပီးေနာက် ရက်ေပါင်း(၉ဝ) ြပည့်သည့်တိုင်ေအာင် ြပန်လည်
ြပုပ
ြ င်မှုမရှိခဲ့လျှင်၊

(၂)

ကန်ထရိုက်တာ၏ လုပ်ငန်းရပ်များသည် အခန်း (၅)၊ အပိုဒ်(၅.၃)တွင် ေဖါ်ပ
ြ ထားသည့်
အတိုင်း စံချိန်မီ ြခင်းမရှိ၍ ဘဓရမှ ေကျနပ်မှု မရှိလျှင်။

(၃)

မလွန်ဆန်နိုင်ေသာဖ
ြ စ်ရပ်သည် ၆ လထက်ေကျာ်လွန်၍ ြဖစ်ပွားေနခ
ြ င်း၊

(၄)

သေဘာတူစာချုပ် လက်မှတ်ေရးထိုးသည့်ေန့မှ ၃ လအတွင်း လုပ်ငန်းများ စတင်
ေဆာင်ရွက်မှုမရှိ ြခင်း၊

( ဂ)

ကန်ထရိုက်တာ၏ စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးကာလ ကုန်ဆုံး ြပီးေနာက် ----- သတ္တ ုသိုက်သည်
စီးပွားဖ
ြ စ် ေဆာင်ရွက်နိုင်သည့်အဆင့်ထိမရှိပါက ကန်ထရိုက်တာမှ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသို့
တင် ြပ၍ သေဘာတူစာချုပ်အား ရပ်စဲနိုင်သည်။

(ဃ)

ကန်ထရိုက်တာသည် ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်း ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်က
ြ ားချက်
များအား မလိုက်နာခဲ့လျှင် သေဘာတူစာချုပ်ကို ရပ်စဲနိုင်သည်။

( င)

ကန်ထရိုက်တာသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိန်းေရး၊ သစ်ေတာတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပေဒများ၊
နည်းဥပေဒများ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်က
ြ ားချက်များကို မလိုက်နာခဲ့လျှင် သေဘာတူစာချုပ်အား
ရပ်စဲနိုင်သည်။
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( စ)

အကယ်၍ ကန်ထရိုက်တာသည် ပူးတွဲလုပ်ငန်းညှိနိှုင်းေဆာင်ရက
ွ မ် ှုေကာ်မတီမှ အတည် ြပု
ထားေသာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အတိုင်း ေဆာင်ရွက်မှု မရှိခဲ့လျှင် သေဘာတူစာချုပ်အား ရပ်စဲ
နိုင်သည်။

(ဆ)

သေဘာတူစာချုပ်တွင် မည်သို့ပင်ပါဝင်ေစကာမူ နှစ်ဘက်သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ဤသေဘာ
တူညီချက်ကို ရပ်စဲနိုင်သည်။

( ဇ)

ထိုသို့ရပ်စဲသည့်အခါတွင် ရပ်စဲသည့်ေန့မတိုင်မီကရှိခဲ့ေသာ တာဝန်နှင့် ေပးဆပ်ရန်များမှ
တစ်ပါး နှစ်ဖက်စာချုပ်ဝင်များတွင် ေနာက်ထပ်တာဝန်နှင့် ေပးဆပ်ရန်များမှ ကင်းလွတေစ
်
ရမည်။

( စျ)

ကန်ထရိုက်တာမှ
ေပးသွင်းရန်

လုပ်ငန်းအဆို ြပုေငွကို
ပျက်ကွက်ပါက

သတ်မှတ်ထားေသာ

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ

ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း

စာဖ
ြ င့်

(၃) ကိမ်တိုင်ေအာင်

အေက
ြ ာင်း ြကားမည်ြဖစ် ြပီး ဆက်လက်ပျက်ကွက်ပါက သေဘာတူစာချုပ်ရပ်စဲမည်ြဖစ်သည်။
၁၇.၄။ ရပ်ဆငုိ း် ြခင်းအတွက် လိက
ု န် ာရမည့အ
် ချက်များ
အခန်း (၁၈)၊ အပိုဒ်(၁၈.၃)အရ သေဘာတူညီချက်ရပ်ဆိုင်းပါလျှင်(က)

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ
ြမန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့

အခ
ြ ားနည်း ြဖင့်
တင်သွင်းလာေသာ

ကန့်သတ်ထားချက်မရှိပါက
၎င်းတို့ပိုင်ပစ္စည်းများ၊

ကန်ထရိုက်တာမှ
စက်ယန္တရားများအား

သယံဇာတနှငသ
့် ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိနး် သိမး် ေရးဝန် ကီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများ
၏ သေဘာတူခွင့် ြပုချက်ြဖင့် လွှဲေြပာင်းေရာင်းချနိုင်သည်။
( ခ)

ကန်ထရိုက်တာသည် ယာယီအေဆာက်အဦများ၊ စခန်းအားလုံး (သို့မဟုတ်) တည်ေဆာက်ထား
ေသာ စက်ကိရိယာများအားလုံး ဖယ်ရှားရမည်။ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ လက်ခံနိုင်သည့် အဆင့်
အထိ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

အခန်း (၁၈)
အေထွေထွ
၁၈.၁။ ေနာက်ဆက်တွဲများ
ဤစာချုပ်တွင် ေနာက်ဆက်တွဲ (က)မှ (ဆ)အထိ ေနာက်ဆက်တွဲ(၇)ခု ပါဝင်သည်။ ေနာက်ဆက်တွဲ
များသည် ဤစာချုပ်၏ အစိတ်အပိုင်းများြဖစ်သည်။
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၁၈.၂။ အေက
ြ ာင်း ြကားခ
ြ င်းနှင့် ဆက်သွယ်ြခင်းများ
ဤသေဘာတူစာချုပ်ပါ

အချက်များအရ

အေက
ြ ာင်း ြကားခ
ြ င်းနှင့်

ဆက်သွယ်ြခင်းအားလုံးကို

ြမန်မာဘာသာစကားဖ
ြ င့် စာဖ
ြ င့်ေရးသား ဆက်သွယ်ရမည် ြဖစ် ြပီး အီးေမးလ်နှင့် ဖက်စ်တို့ ြဖင့် ကိုတင်ေပးပို့၍
မှတ်ပုံတင်စာဖ
ြ င့် ေအာက်ပါလိပ်စာများသို့ ဆက်လက်ေပးပို့ရမည်(က)

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနဆိုပါကညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန
သယံဇာတနှငသ
့် ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိနး် သိမး် ေရးဝန် ကီးဌာန
ေနပ
ြ ည်ေတာ်၊ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်
ဖုန်း-၉၅-ဝ၆၇-၄၀၉၀၀၉
ဖက်စ်- ၉၅-ဝ၆၇-၄၀၉၃၇၈

( ခ)

ကန်ထရိုက်တာဆိုပါက ဦး/ေဒါ် ------မန်ေနးဂျင်း -------------- ကုမ္ပဏီလီမိတက်
အမှတ်(---)၊ ----- လမ်း၊ ------ ရပ်ကွက်၊ ------- ြမို့နယ်၊ --------- ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး။
ဖုန်း- -------

( ဂ)

အေက
ြ ာင်း ြကားချက်များရရှိ ြခင်း ရှ/ိ မရှိကုိ ေက
ြ းနန်းမိတ္တူပို့၍ အတည်ြပုချက် ရယူရမည်။
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်၏

လိပ်စာေပ
ြ ာင်းလဲပါက

အီးေမးလ်၊

ဖက်စ်နှင့်

ေက
ြ းနန်းစက် ြဖင့်

အေက
ြ ာင်း ြကား အသိေပးရမည်။
၁၈.၃။ တစ်ဆင့လ
် အ
ဲွှ ပ်ြခင်း
စာချုပ်သက်တမ်းကာလအတွင်းတွင် စာချုပ်ပါအခွင့်အေရးများကို မည်သည့်စာချုပ်ဝင််ကမျှ တစ်ဆင့်
လွှဲအပ်ခွင့် မရှိ ေစရ။
အခန်း(၁၉)
စာချုပ်ြပန်လည်ညှနိ ငှုိ း် ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြဖည့စ် က
ွ ်ြခင်း
၁၉။

စာချုပ်သက်တမ်းကာလအတွင်းတွင် စာချူပ်ဝင်နစှ ်ဖက်တို့မှ စာဖ
ြ င့်သေဘာတူညီမှုမပါဘဲ ဤစာချုပ်

နှင့် စာချုပ်ပါ အချက်အလက်၊ အေက
ြ ာင်းအရာများကို မည်သည့်စာချုပ်ဝင််ကမျှ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြဖည့်စက
ွ ် ြခင်း
လုံးဝ မပ
ြ ုလုပ်ရ။
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အခန်း(၂၀)
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမဝှု န်းကျင်ဆငုိ ရ
် ာ ထိခိက
ု မ် ှုဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျငထ
် နိ း် သိမး် ေရးနှင့်
စီမခံ န့်ခေဲွ ရးစီမခံ ျက်
၂၀.၁။ ကန်ထရိုက်တာသည်

စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

ေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ကန်ထရိုက်တာသည် ဓာတ်သတ္တ ု
ေဆာင်ရွက်သည့်အခါ

ေမ
ြ ယာအသုံးချခ
ြ င်းေက
ြ ာင့်

ြဖစ်ေပါ်လာနိုင်သည့်

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်

စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပင် န်း
ေရှာင်လွှဲ၍

မရနိုင်ေသာ

သဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများဖ
ြ စ်သည့် လူမှုစီးပွားေရးထိခိုက်မှု၊ သစ်ပင်ဝန်းကျင်၊ ေလထုညစ်ညမ်းမှု၊ ေရထု
နှင့်အသံဆူညံမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်တုန်ခါမှု၊ သဘာဝအလှတရား စိမ်းလန်းစို ြပည် သာယာမှုပျက်စီးြခင်းစသည်တို့ကို
မဖ
ြ စ်ေစရန်ထိန်းချုပ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး စီမံခန့်ခွဲမှုစီမံချက် (Environment
Management Plan - EMP) အစီရင်ခံစာကို သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန
၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ကန်ထရိုက်တာမှ

ဤသေဘာတူ

စာချုပ်(မူ ြကမ်း)အား တင်ြပသည်နှင့် တစ်ချိန်တည်း တင်ြပရမည် ြဖစ်သည်။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး
စီမံခန့်ခွဲမှုစီမံချက် (EMP) အစီရင်ခံစာသည် မလိုလားအပ်ေသာ စွန့်စားမှုများ ကင်းစင်သည့် စီမံကိန်းအေကာင်
အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် အေထာက်အကူ ြပုရမည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်နိုင်မှုအတွက် ေခတ်မီထိေရာက်ေသာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်း
ေရးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုများကို စီမံေဆာင်ရွက်ထားရမည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး စီမံ
ခန့်ခွဲမှုအတွက် (EMP) အစီရင်ခံစာပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်မှု ရှိ/မရှိကို ေစာင့် ြကည့် ြကပ်မတ်ြပီး လုပ်ငန်း
ြပီးသည့်အခါ သုံးသပ်သွားမည်။
၂၀.၂။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးစီမံချက်တွင် စီမံကိန်းေက
ြ ာင့် ြဖစ်ေပါ်လာနိုင်သည့်
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနှင့် ကာကွယ်ထားရှိမည့်အစီအမံများ၊ လုပ်ေဆာင်သွားမည့်အစီအမံများ၊ အေကာင်
အထည်ေဖာ်မှုများကို ထည်သွင်းေဖါ်ပ
ြ ရမည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး စီမံ
ခန့်ခွဲမှု စီမံချက်တွင် ေအာက်ပါအစီအမံများ ထည့်သငွ ်းေဖါ်ပ
ြ ရမည်(က)

ဖုံမှုန့်၊ ေမ
ြ ကီးမုှန့်များစီမံခန့်ခွဲမှု

( ခ)

အသံဆူညံမှုအား စီမံခန့်ခွဲမှု

( ဂ)

ေရနှင့်ေရဆိုးများ စီမံခန့်ခွဲမှု

(ဃ)

တိုက်စားမှုနှင့်အနည်ကျနှုန်းများအားထိန်းချုပ်မှု

( င)

စွန့်ပစ်ေြမစာေကျာက်များအားစီမံခန့်ခွဲမှု

( စ)

သစ်ပင်၊ ပန်းပင်၊ တိရိစ္ဆာန်များ ထိခိုက်မှုအားစီမံခန့်ခွဲမှု

(ဆ)

ေဘးအန္တရာယ်ကျေရာက်ေစနိုင်ေသာပစ္စည်းများအားစီမံခန့်ခွဲမှု

( ဇ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ ေမ
ြ စာများအားစီမံခန့်ခွဲမှု
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အခန်း (၂၁)
လိက
ု န် ာရမည့ဥ် ပေဒ
၂၁.၁။ ဤသေဘာတူစာချုပ်အား ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒလုပ်ထုံး
လုပ်နည်း၊ ညွှန်က
ြ ားချက်များနှင့်အညီ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၁.၂။ နှစ်ဖက်စာချုပ်ဝင်များသည်

ဤစာချုပ်အရ

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန်

တာဝန်ရှိမှုအားလုံးအား

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၁.၃။ စာချုပ်ဝင်များအေနဖ
ြ င့် အနုညာတခုံရုံးတွင် ေဖ
ြ ရှင်းေရးကိစ္စအပါအဝင် ဤစာချုပ်တွင်ပါရှိေသာ
မည်သည့် ြပဌာန်းသတ်မှတ်ချက်ကမျှ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ကိုယ်ပိုင်သီးြခား လွတ်လပ်
စွာ ကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိေသာ အခွင့်အေရးကို တားဆီးကန့်သတ်ခွင့် မရှိေစရ။
၂၁.၄။ နှစ်ဖက်စာချုပ်ဝင်များသည် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရရုံး၊ ဌာနများမှ အချိန်ခါအားေလျာ်စွာ ထုတ် ြပန်ေသာ
လမ်းညွှန်ချက်၊ ညွှန် ြကားချက်များကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း (၂၂)
မလွနဆ
် န်နငုိ ေ် သာဖ
ြ စ်ရပ်များ
၂၂.၁။ မလွန်ဆန်နိုင်ေသာဖ
ြ စ်ရပ်ဆိုသည်မှာ သဘာဝအန္တရာယ်ဒုက္ခများ၊ ဆန္ဒြပ ြခင်း၊ ပိတ်ဆို့ ြခင်း၊ အလုပ်သမား
လူထုများ မင
ြ ိမ်သက်မှုြဖစ်ြခင်း၊ ရန်သူများ အေနှာင့်အယှက်ေ ြကာင့် စစ်ြဖစ် ြခင်း၊ ပိတ်ဆို့ြခင်း၊ သူပုန်ထ ြခင်း၊
အဓိကရုဏ်းြဖစ်ြခင်း၊ ကပ်ေရာဂါကျေရာက်ြခင်း၊ ေမ
ြ ြပိုြခင်း၊ ေမ
ြ ငလျင်လှုပ်ြခင်း၊ မိုး ကိုးပစ်ြခင်း၊ မုန်တိုင်းကျခ
ြ င်း၊
ေရကးီ ြခင်း၊ ေပါက်ကွဲ ြခင်းနှင့် စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်ဖက်အေနဖ
ြ င့် ထိန်းသိမ်းနိုင် ြခင်းမရှိသည့် အခ
ြ ားေသာ
အဖ
ြ စ်အပျက်များကို ဆိုလိုပါသည်။
၂၂.၂။ ဤသေဘာတူညီချက်အရ မလွန်ဆန်နိုင်ေသာဖ
ြ စ်ရပ်များ ြဖစ်ေပါ်လာပါက စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်ဖက်
အေနဖ
ြ င့် စာချုပ်ပါအတိုင်း လိုက်နာခ
ြ င်းမှ ယာယီအားဖ
ြ င့် ေဆာင်ရွက်နိုင် ြခင်းမရှိသည့်အခါတွင် ထိုသို့ ြဖစ်ေပါ်
ေနသည့်အေခ
ြ အေနအား တစ်ဖက်စာချုပ်ဝင်သို့ (၁၄) ရက်အတွင်း မလွန်ဆန်နိုင်ေသာဖ
ြ စ်ရပ်၏ သဘာဝနှင့်
တကွခန့်မှန်းေခ
ြ ြကာမ
ြ င့်မည့်အချိန်၊ ထိုသို့ ြဖစ်ပွားမှုေ ြကာင့် လုပ်ငန်းထိခိုက်မည့်အေခ
ြ အေနတို့ကို ကိုတင်အသိ
ေပးရမည်။

ထိုအခါတွင်

အဆိုပါမလွန်ဆန်နိုင်ေသာဖ
ြ စ်ရပ်ေ ြကာင့်

ထိခိုက်ြခင်းခံရေသာစာချုပ်ဝင်သည်

ကျန်စာချုပ်ဝင်၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ထိုသို့မေဆာင်ရွက်နိုင်သည့်ကာလအတွက် လုပ်ငန်းအား ဆိုင်းငံ့
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ထားခွင့်ရှိသည်။ မလွန်ဆန်နိုင်ေသာဖ
ြ စ်ရပ်အား ေတွ့ ကံုရသည့်စာချုပ်ဝင်သည် အဆိုပါဖ
ြ စ်ရပ်အား အေကာင်းဆုံး
ေကျာ်လွှားနိုင်ရန် တတ်နိုင်သေလာက် အမ
ြ န်ဆုံး ကိုးစားရမည်။
၂၂.၃။ အခန်း(၂၂) အပိုဒ် (၂၂.၂) ပါအတိုင်း မလွန်ဆန်နိုင်ေသာဖ
ြ စ်ရပ် ေပါ်ေပါက်မှုကို တစ်ဖက်စာချုပ်ဝင်မှ
အသိေပးပ
ြ ီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အတည် ြပုလက်ခံထားေသာ ြဖစ်ရပ်မှေပါ်ေပါက်လာသည့် ြကန့် ြကာမှု၊ ဆုံးရှုံးမှုများ
အတွက် မည်သည့်ဘက်တွင်မှ တာဝန်မရှိေစရ။
အခန်း (၂၃)
အင
ြ င်းပွားမှုေြဖရှငး် ြခင်း
၂၃။

ဤလုပ်ငန်းသေဘာတူစာချုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ အင
ြ င်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာေပါ်ေပါက်လာပါက
နှစဦ် း
နှစ်ဖက် ေပ
ြ လည်စွာ ညှိနိှုင်းေြဖရှင်းရမည်။ ထိုသို့ေြဖရှင်း၍မရပါက ထိအ
ု ြငင်းပွားမှုကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်
ြပည်ေထာင်စု လွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၅ ြဖင့် ြပဌာန်းသည့် အနုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ် ြခင်း
ဥပေဒနှင့်အညီ ေဖ
ြ ရှင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ အနုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်မည့်ေနရာသည် ြပည်ေထာင်စု
သမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ၊ ေနပ
ြ ည်ေတာ် ြဖစ်ေစရမည်။
အခန်း (၂၄)
လွှဲေပ
ြ ာင်း၍မရနိငု ်ေသာအခွငအ
့် ေရး

၂၄။

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏

လွှေပ
ဲ ြ ာင်း၍မရနိငု ်ေသာ

နိုင်ငေတာ်
ံ
၏

ေမ
ြ ေပါ်၊

ေမ
ြ ေအာက်၊ ေရေပါ်၊ ေရေအာက်သယံဇာတများကို တစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် မူလဘူတ အခွင့်အေရး ကျင့်သုံး
ြခင်းကို စာချုပ်ဝင်များ၏ အနုညာတေဖ
ြ ရှင်းရန်တင် ြပသည့် သေဘာတူညီချက် အပါအဝင် ဤစာချုပ်ပါ
မည်သည့် ြပဌာန်းချက်ကမျှ တားမ
ြ စ်ြခင်း (သို့မဟုတ်) ကန့်သတ် ြခင်းမပ
ြ ုနိုင်။
အခန်း (၂၅)
ြ အေန
ကိုတင်ြပဌာန်းမှုအေခ
၂၅။ ေအာက်ေဖါ်ပ
ြ ပါ သတ်မှတ်ထားသည့်အချက်များ ြပည့်စုံမည့်ေန့ရက်တွင် နှစ်ဖက်စာချုပ်ဝင်များသည်
ဤသေဘာတူညီချက်ပါ လိုက်နာရမည့်အချက်များဖ
ြ င့် စည်းေနှာင် ြခင်း ခံေစရမည် (က)

အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ဤသေဘာတူညီချက်အား အတည်ြပုခ
ြ င်း။

( ခ)

ဝန် ကီးဌာနမှ --- နှင့်ဆက်စပ်သတ္တ ုများစမ်းသပ်တိုင်းတာရန် ခွင့် ြပုမိန့် ထုတ်ေပးခ
ြ င်း။

25
အခန်း (၂၆)
ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမံှ ပှု မာဏ
၂၆။

ကန်ထရိုက်တာသည် သေဘာတူစာချုပ်ပါ လုပ်ငန်းအစီအစဥ်များအတွက် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံေငွအ ြဖစ်

ေနာက်ဆက်တွဲ(စ)တွင် ေဖာ် ြပချက်ပါ အသုံးစရိတ်ထက်မနည်း ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံရမည်။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံေငွတစ်ရပ်လုံး
ကို ကန်ထရိုက်တာမှ ကျခံရမည်။
အခန်း (၂၇)
အစစ်အမှန်ြဖစ်ြခင်း
၂၇။

ဤသေဘာတူညီချက်ကို ြမန်မာဘာသာဖ
ြ င့် မူရင်းနှစ်စုံ ြပုလုပ်၍ ညီတူညီမျှအစစ်အမှန် ြဖစ်သည်ဟု

မှတ်ယူရမည်။ တစ်ဖက်လျှင် တစ်ေစာင်စီ ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
ဤသေဘာတူညီချက်များအား ေရှ့တွင်ဦးစွာ ေဖါ်ပ
ြ ခဲ့သည့်ေန့ရက်တွင် နှစ်ဖက်စာချုပ်ဝင်များက
ေဖါ်ပ
ြ ခဲ့ြပီးေသာ စာချုပ်ဝင်အချက်များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရန် သေဘာတူ ြကပါသည်။
သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန

-----------ကုမ္ပဏီလီမိတက်

(ကိုယ်စား)

(ကိုယ်စား)

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

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

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

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

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

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

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

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

အသိသက်ေသများ

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

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

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

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

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

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

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

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

ေနာက်ဆက်တဲွ (က)
သေဘာတူလုပ်ကွက်ဧရိယာ၏ တည်ေနရာပ
ြ ေမ
ြ ပုံ

ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ)
သေဘာတူလုပ်ကွက်ဧရိယာ အကျယ်အဝန်းနှငပ့် သ
ံု
ာန်ြပေမ
ြ ပုံ

28
ေနာက်ဆက်တွဲ (ဂ)
သေဘာတူလုပ်ကွက်ဧရိယာ၏ ေမ
ြ စာရင်းပုစံ ၊ံ သစ်

တာစာချုပ်

ေနာက်ဆက်တွဲ (ဃ)
ပူးတွလ
ဲ ပု င် န်းညှနိ ငှုိ း် ေဆာင်ရက
ွ ်မေှု ကာ်မတီလပု ထ
် းံု လုပန် ည်း
ဘဓရနှင့် ကန်ထရိုက်တာတို့၏ ပူးတွဲလုပ်ငန်းညှိနိှုငး် ေဆာင်ရွက်မှုေကာ်မတီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှာ
ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်၁။

နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု အကျိုးရှိေစရန် ဘဓရနှင့် ကန်ထရိုက်တာတို့သည် ပူးတွဲလုပ်ငန်း

ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်မှုေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဘဓရမှအဖွဲ့ဝင် ၃ ဦး၊ ကန်ထရိုက်တာမှ အဖွဲ့ဝင် ၂ ဦးပါဝင်၍
ဘဓရ ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ် မှ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌ အဖ
ြ စ်ေဆာင်ရွက်၍ ေကာ်မတီ၏အတွင်းေရးမှူးကို ေကာ်မတီမှ
ေရွးချယ်ခန့်ထားပါမည်။
၂။

နှစ်ဖက်စာချုပ်ဝင်တို့ သေဘာတူစာချုပ် လက်မှတ်ေရးထိုး ြပီး ရက် (၃ဝ) အတွင်း ဘဓရ နှင့်

ကန်ထရိုက်တာတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များဖ
ြ င့် ခန့်ထားရပါမည်။ သက်ဆိုင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်၏ အမည်စာရင်း
ကို ခန့်ထားခ
ြ င်း၊ ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်းများ အကိမ် ကိမ်ြပုလုပ်နိုင်ပါသည်။
၃။

ဆုံး ြဖတ်ချကမ် ျားအားလုးံ ချမှတရ
် ာတွင် အဖွဲ့ဝင်များမှ အစည်းအေဝးတွင် မဲေပးဆုံးြဖတ်ြခင်း ြပုလုပ်ရ

ပါမည်။ ကန်ထရိုက်တာမှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့် ဘဓရမှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတို့ ပါဝင် ြခင်းမရှိပါက ဆုံး ြဖတ်ချက်
ချမှတ်နိုင် ြခင်းမရှိသည်ကို နားလည်ရပါမည်။ ဆုံး ြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းများ
ြပုစု၍ ဘဓရနှင့် ကန်ထရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်တို့မှ လက်မှတ်ေရးထိုးထားရမည်။
၄။

ေကာ်မတီသည် သေဘာတူထားသည့်အတိုင်း ေနပ
ြ ည်ေတာ်တွင် (၃) လတစ်ကိမ် အစည်းအေဝး

ြပုလုပ်ရမည်။ အစည်းအေဝးပ
ြ ုလုပ်မည်ကို (၁၅) ရက် ကိုတင်အသိေပးရမည်။ အစည်းအေဝးအစီအစဉ်၊
ေန့ရက်နှင့် အချိန်နာရီတို့ကိုေဖါ်ပ
ြ ၍ အသိေပးရမည်။ ဥက္က ဋ္ဌသည် လိအ
ု ပ်ပါက အစည်းအေဝးပ
ြ ုလုပ်ရန်
ေခါ်ဆိုခွင့်ရှိသည်။
၅။

ေကာ်မတီသည် ေအာက်ေဖါ်ပ
ြ ပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရမည်(က)

သေဘာတူညီချက်အရ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များ၊ အကံဉာဏ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်
များဖလှယ် ြခင်းြဖင့် အကျိုးသက်ေရာက်မှုေပးခ
ြ င်း။

( ခ)

ကန်ထရိုက်တာဘက်မှ

အဆို ြပုထားသည့်

လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို ေဆွးေနွးြခင်း၊ ဘဓရမှ

အဆို ြပုချက်များ သုံးသပ်ဆုံး ြဖတ် ြခင်း၊ ေရှ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ေဆွးေနွးြခင်းတို့ကို သုံးသပ် ြခင်း။
(ဂ)

ြမန်မာနိုင်ငံသားများအား သင်တန်းေပးခ
ြ င်း၊ ခန့်အပ် ြခင်း၊ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ၊ ဘ ာေရး
ဆိုင်ရာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာများကို ညှိနိှုင်း ြခင်း။

ေနာက်ဆက်တွဲ (င)
ဓာတ်သတ္တ ုစမ်းသပ်တငုိ း် တာေရးနှင့် ြဖစ်ေြမာက်နငုိ စ် မွ း် ေလ့လာေရးကာလအတွငး် ကန်ထရိုက်တာမှ
အသုံးြပုမည့် စက်ကရ
ိ ယ
ိ ာနှင့် စက်အရန်ပစ္စည်းများ
(၁)

ေနရာမေရွးသွားနိုင်သည့် ယာဉ်များ။

(၂)

ကွင်းသုံးပစ္စည်းများတွင် ပါဝင်သည့် တိုင်းတာေရးစက်ပစ္စည်းများ၊ ဘူမိေဗဒသုံး သံလိုက်အိမ်ေြမှာင်များ၊
ဘူမိေဗဒသုံးတူများနှင့် မှန်ဘီလူးများ၊ ဘူမိရူပေဗဒစက်ကိရိယာများ။

(၃)

စခန်းချပစ္စည်းများ၊ ရုံးသုံးပစ္စည်းများ၊ ကွန်ပျုတာများ၊ ပုံဆွဲပစ္စည်းများ၊ ဘူမိေဗဒဆိုင်ရာ ပုံထုတ်စက်များ။

(၄)

ေအာက်ေဖါ် ြပ ပါ

စက်ကိရိယာများနှင့်

လုပ်ငန်းများကို

ကန်ထရိုက်တာများမှတစ်ဆင့်ရယူ

အသုံးြပုခ
ြ င်း(က)

ေ ြမ ြပ င်သုံးေ ြမ တိုင်းပစ္စည်းများနှင့် ၎င်းပစ္စည်းများကိုအသုံး ြပ ု၍ တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း
ေဆာင်ရက
ွ ် ြခင်း။

( ခ)
မှတ်ချက်။

လွန်တူးစက်များနှင့် လွန်တူးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက် ြခင်း။
စက်ကိရိယာများနှင့် ပတ်သက်သည့် အေသးစိတ်အချက်အလက်များ ေဖါ်ပ
ြ ရမည်။

ေနာက်ဆက်တွဲ (စ)
ေမ
ြ ငှားရမ်းခနှင့် အနည်းဆုးံ အသုးံ စရိတ်

ကာလ
ဓာတ်သတ္တ ုစမ်းသပ်တိုင်းတာေရး

ဓာတ်သတ္တ ုစမ်းသပ်တိုင်းတာေရး

နှစ်
၁

၂

(တိုးြမှင့်ကာလ)
ဓာတ်သတ္တ ုစမ်းသပ်တိုင်းတာေရး

၃

(တိုးြမှင့်ကာလ)
ြဖစ်ေြမာက်နိုင်စွမ်းေလ့လာေရး
လုပ်ငန်း

၁

ေမ
ြ ငှားရမ်းခ

အနည်းဆုံးအသုံးစရိတ်

၁ စတုရန်းကီလမုိ တ
ီ ာလျှင်

၁ စတုရန်းကီလမုိ တ
ီ ာလျှင်

ြမန်မာကျပေ် ငွနနှု ်းထား

ြမန်မာကျပ်ေငွနနှု း် ထား

ကျပ်နှစ်သိန်း

ကျပ်တစ်ရာနှစ်ဆယ့်ငါးသိန်း

(၂ဝဝဝဝဝိ/-)

(၁၂၅ဝဝဝဝဝိ/-)

ကျပ်ေလးသိန်း

ကျပ်တစ်ရာနှစ်ဆယ့်ငါးသိန်း

(၄ဝဝဝဝဝိ/-)

(၁၂၅ဝဝဝဝဝိ/-)

ကျပ်ရှစ်သိန်း

ကျပ်တစ်ရာနှစ်ဆယ့်ငါးသိန်း

(၈ဝဝဝဝဝိ/-)

(၁၂၅ဝဝဝဝဝိ/-)

ကျပ်တစ်ဆယ့်ေ ြခာက်သိန်း

ကျပ်သိန်းနှစ်ရာ

(၁၆ဝဝဝဝဝိ/-)

(၂ဝဝဝဝဝဝဝိ/-)

ေနာက်ဆက်တဲွ (ဆ)
ဘူမေိ ဗဒေလ့လာေရးနှငဓ့် ာတ်သတ္တ ုရှာေဖွေရးဦးစီးဌာန၏ သတ္တ ုသိုက်စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်
သတ္တ ုသိက
ု ် ေသချာမှုအဆင့်(သ-၂)ကို စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်း ြပီး ြပည်စုံ ြခင်းနှင့် သတ္တ ုသိုက်
ပမာဏခန့်မှန်းတွက်ချက်မှု တိကျေသချာခ
ြ င်းများအေပါ်မူတည်၍ ခွဲ ြခားသတ်မှတ်သည့် စံနှုန်းများမှာေအာက်ပါ
အတိုင်း ြဖစ်ပါသည်ေသချာမှု (သ-၂) အဆင့်သတ္တ ုသိုက်
(၁)

စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးနည်းစဉ်မျိုးစုံ ြဖင့် သတ္တ ုသိုက်အရွယ်အစား၊ ပုံသ ာန်အား ခန့်မှန်း
တွက်ချက်ေဖာ် ြပ ြခင်း၊

(၂)

သတ္တ ုသိုက် အလျား၊ အထူ၊ အနံတို့အား ြခုံငုံကိုယ်စားပ
ြ ုနိုင်သည့် စီးပွား ြဖစ် သတ္တ ုပါဝင်မှု
တန်ဘိုး (Cut-off Grade)၊

(၃)

သတ္တ ုသိုက်ပမာဏ ခန့်မှန်းတွက်ချက်နိုင်သည့် သတ္တ ုသိုက်၏ အလျား၊ အနံ၊ အထူတို့အား
စနစ်တကျ တိုင်းတာေဖာ် ြပပါရှိရမည့်အြပင် ကိုယ်စားပ
ြ ုနမူနာအားလုံးသည် သင့်ေလျာ်သည့်
အကွာအေဝးအတွင်း ရယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။ သို့ြဖစ်ပါ၍ သတ္တ ုသိုက်ပမာဏနှင့် ပါဝင်မှုတို့အား
ပိုမိုသင့်ေလျာ်စွာ စံနှုန်းသတ်မှတ်နိုင်ရန် ေအာက်ပါသတ္တ ုသိုက်အမျိုးအစားအလိုက်ေဆာင်ရွက်
ရမည် ြဖစ်ပါသည်(က)

ပင်ရင်းသတ္တ ုသိုက်
သတ္တ ုရိုင်းသိုက်အေနအထား၊ အမျိုးအစား (ဥပမာ-အေက
ြ ာ၊ အေက
ြ ာမျှင်၊ ပျံ့ကျဲ)ေပါ်
မူတည်၍ စိန်လွန်တွင်းများ၊ အစမ်းကျင်းများ၊ အစမ်းေမ
ြ ာင်းရှည်များ၏ ၄ ကွက်က
ြ ား
ပုံစံြဖင့် မီတာ ၅ဝ၊ မီတာ ၁၀၀ မေကျာ်ေစဘဲ သတ်မှတ်ရမည်။

(ခ)

စက်မှုတွင်းထွက်ကုန် ြကမ်းများဖ
ြ စ်သည့် ေကျာက်မီးေသွး၊ ထုံးေကျာက်၊ ေဂါဒန်နငှ ့်
အခ
ြ ားတွင်းထွက်သိုက်များ
သတ္တ ုရိုင်းသိုက်အေနအထား၊

အရွယ်အေပါ်မူတည်၍

စိန်လွန်တွင်းများ၊

အစမ်းကျင်းများ၊ အစမ်းေမ
ြ ာင်းရှည်များ၏ အကွက်ရိုက်အကွာအေဝးကို မီတာ ၁ဝဝ၊
မီတာ ၂၀၀ မေကျာ်ေစဘဲ သတ်မှတ်ရမည်။
(ဂ)

ေရွှ၊ ေရွှြဖူနှင့် ခဲမြဖူ-အဖ
ြ ိုက်နက်သတ္တ ုများ၏ ေရွ့ေမျာနှင့် နုန်းေမ
ြ သိုက်များ
ေရွှနငှ ့် ေရွှြဖူသတ္တ ုများအတွက် စိနလ
် ွန်တငွ ်းများ၊ အစမ်းကျင်းများ၊ အစမ်းေမ
ြ ာင်းရှည်
များ၏ ၄ ကွက် ြကား အကွာအေဝးကို မီတာ ၅ဝ၊ မီတာ ၁ဝဝ မေကျာ်ေစဘဲ
သတ်မှတ်ရမည်။ အကွာအေဝးကို ၁ဝဝ မီတာ မေကျာ်ေစဘဲသတ်မှတ်၍ အစုအပုံ
ကိုယ်စားပ
ြ ုနမူနာကိုလည်း လိုအပ်သည့်ပမာဏအထိ ရယူေဆာင်ရွက်ရမည်။

