
ဦးလှ မာင်သိန်း
ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာန

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အရည်အ သွးလမ်းညန်ချက်များ
ရးဆွဲ ဆာင်ရွက်ြခင်း

၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်



မာတိကာ

 ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မဆိင်ရာ မူဝါဒ

 စီးပွား ရးဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာစိန် ခ မများ

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ ပါင်းစပ် ဆာင်ရွက်မ

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းများ

 ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အရည်အ သွး စချိန်စညန်းများ

 ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာအရည်အ သွးလမ်းညန်ချက်များ ရးဆွဲြပုစြခင်းလပ်ငန်းစဉ်

များ

 ရှ ဆ့က်လက် ဆာင်ရွက်မည့်လပ်ငန်းအစီအစဉ်များ



ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွ ဖ့ိုး

တိးတက်မဆိင်ရာမူဝါဒ
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An Integrated WorldAn Integrated World

ပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်း ရး

လူမ ရး စီးပွား ရး

မိရိးဖလာ
ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်း

ဘက် ပါင်းစ ပါင်းစပ်ဆးြဖတ်ချက်
ချမှတ်ြခင်း

ပတ်ဝန်းကျင်

လူမ ရး

စးီပာွး ရး

စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မ

ရရှည်စဉ်ဆက်
မြပတ်ဖွ ဖ့ို း
တိးတက်မ

စီးပွား ရးဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မဆိင်ရာ မူဝါဒချမှတ်ရာတွင် စီးပွား ရး၊ လူမ ရး၊ ပတ်ဝန်းကျင်

ထနိ်းသိမ်း ရးတိက့ိ ယှဉ်တွဲ၍ အဓိကမ ိုင်(၃)ရပ်အား ဟန်ချက်ညီညီ ပါင်းစပ် ဆာင်ရွက်

နိင် ရးသည်အဓိကအချက်ြဖစ်ပါသည်။



နိင်င တာ်သမ္မတ၏ မူဝါဒဆိင်ရာ မိန်ခ့ွန်း
“ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးအတွက်သစ် တာသစ်ပင်ထိန်းသိမ်း ရးကိ အ လးထား
မှာြဖစ် ကာင်း၊ လထညစ်ညမ်းမနှင့် ရထညစ်ညမ်းမများ လာ့ချ ရး၊ စက်ရသး
စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းများထိန်းသိမ်းကပ်မတ် ရး၊ သဘာဝသားငှက်တိရ စ္ဆာန်များထိန်းသိမ်း
စာင့် ရှာက် ရးလပ်ငန်းများကိလည်း ဘက်စ ထာင့်စက ဆာင်ရွက်သွားမှာ
ြဖစ် ကာင်း၊ စီးပွား ရးဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရး
လိအပ်ချက်ကိ ဟန်ချက်ညီညီနှင့် ထိန်းညိ ဆာင်ရွက် ပးမည့် မူဝါဒတစ်ရပ်ကိ ချမှတ်
သွားမှာြဖစ် ကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းများတွင် ြပည်သူများနှင့်
ပရဟိတလူမအဖွဲ အ့စည်းများ ပါဝင်လာ အာင် စည်းရး ဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ် ပီး
ြပန်လည်ြပည့် ဖိုး မဲ စွမ်းအင်ကဲ့သိ ့ သာ နည်းပညာများကိ ကန်ကျစရိတ်သက်သာစွာ
နှင့် ကျယ်ကျယ်ြပန်ြ့ပန်သ့းစွဲနိင် အာင် လပ် ဆာင်သွားမှာြဖစ် ကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်ပတ်သက်သည့် ဥပ ဒများကိလည်း ြပန်လည်သးသပ် ပီး လအိပ်
သလိြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြဖည့်စွက်ြခင်း၊ အသစ်ြပဌာန်းနိင်ရန် ဆာင်ရွက်ြခင်းတိက့ိ
အ လးထား ဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ် ကာင်း”



ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ရးမူဝါဒနှင့် မဟာဗျူဟာ

 ြမန်မာနိင်ငအမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးမူဝါဒ (၁၉၉၄)
ြမန်မာနိင်င (၂၁)ရာစအစီအစဉ် (၁၉၉၇)
အမျိုးသားစဉ်ဆက်မြပတ်ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မမဟာဗျူဟာ (NSDS) 

(၂၀၀၉)
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ (၂၀၁၂)
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနည်းဥပ ဒ (၂၀၁၄)
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ထးလပ်နည်းများ(မူကမ်း)
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အရည်အ သွး လမ်းညန်ချက်များ (မူကမ်း)
ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒ (၂၀၁၁)
ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမနည်းဥပ ဒ (၂၀၁၃)
ရင်းနှီးြမုပ်နှမအမိန် ့ ကာ်ြငာစာ (၂၀၁၃)
 စချိန်စညန်းသတ်မှတ်ြခင်းဆိင်ရာဥပ ဒ (၂၀၁၄)



နိင်ငလပ်ပိင်
ခငွ့်များကိ
ကာကွယ်ရန်

နိင်ငဂဏ်
သကိ္ခာကိ

ကာကယွရ်န်

နိင်ငအချုပ်
အြခာကိ

ကာကယွရ်န်

သဘာဝပတ်
ဝန်းကျင်ကိ
ကာကယွရ်န်

နိင်င ရးမူဝါဒအ နြဖင့် အား ပး ဆာင်ရွက်မ

ြပည်သူတိ ့၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး အသိစိတ်ဓာတ်နိးကားမ

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမ ရးကိ ဖွ ဖ့ို းမလပ်ငန်း များတွင် ပါင်းစပ်မ

အ
ထ
ာက

်အ
က
ူြပ
ုအ

ြခ
အ

န
ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်၏ မူဝါဒ

7



ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာများနှင့် ဥပ ဒ

အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင် ရးရာမူဝါဒ (၁၉၉၄)

 မဝူါဒရည်မှန်းချက်တွင်ြပည်သူတစ်ရပ်လး၏လူ နမအဆင့်အတန်းကိြမင့်တင်
ရးအတွက် ဖွ ဖ့ိုး ရးလပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာကိစ္စများကိ
ထည့်သွင်း ပါင်းစပ်ြခင်းအားြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတြဖစ်မ၊ ဟန်ချက်
ညီမမတိက့ိရရှိ စ ရးပင်ြဖစ်ပါသည်။ ဖွ ဖ့ိုး ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရာတွင်
ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာကာကွယ် စာင့် ရာှက်မကိ ပဓာနကျ သာ ရည်မှန်းချက်
အြဖစ် ထာဝစဉ်ထားရှိရမည်ဟ ဖာ်ြပပါရှိ ပါသည်။
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သဘာဝသယဇာတ
စဉဆ်က်မြပတ်စီမခန်ခ့ွဲမ စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ လူမ ရးစဉ်ဆက်မြပတ်

ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး
ြပဿနာ (ဧရယိာ ၁၁)

စီးပွား ရးြပဿနာ
(ဧရယိာ ၉)

လူမ ရးြပဿနာ
(ဧရယိာ ၆)

ရှ ဆ့က်လက် ဆာင်ရွက်မည့်နညး်လမ်းများ
အပ်ချုပ်မ

စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်းနှင့် စစ် ဆးြခင်း

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး
ရြမင်ချက်

(လမ်းညန်ချက် ၄၂ ချက)်

စီးပွား ရးရြမင်ချက်
(လမး်ညနခ်ျက် ၆၂ ချက်)

လမ ရးရြမင်ချက်
(လမ်းညန်ချက် ၂၄ ချက)်

အမျို းသားစဉ်ဆက်မြပတဖ်ွ ဖ့ိုးတိးတက်မမဟာဗျူဟာ (NSDS)၏ ရည်မှန်းချက်
“ြမန်မာလူမအဖွဲ အ့စည်း

ပနး်တိင်(၃)ခ

ဧရယိာ (၂၆)

အဓကိအချကမ်ျား ဆာင်ရွက်ချက်

Myanmar NSDS
“Wellbeing and Happiness for 

Myanmar Vision of People”



ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ ပါင်းစပ်

ဆာင်ရွက်မ



ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ/ နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒ/ 
နည်းဥပ ဒများ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ
ပဒ်မ (၇)၊ (ဍ) အစိးရဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်း သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက ြပုလပ်မည့်

စီမချက် သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မသည် ပတ်၀န်းကျင်ကိ သိသာထင်ရှားစွာ ထိခိက်
စနိင်ြခင်း ရှိ မရှိ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပတ်၀န်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်သည့် စနစ်နှင့်
လူမ ရး အရထိခိက်မဆန်းစစ်သည့် စနစ်တစ်ရပ်ကိ ချမှတ် ဆာင်ရွက် စြခင်း၊

နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒ
ပမ်မ (၈)၊ အပိဒ်ခွဲ (ဌ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ရး

နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမနညး်ဥပ ဒများ
နည်းဥပ ဒ (၃၄) ကာ်မရှင်က ရင်းနှီးြမုပ်နှမပမာဏကီးမားသည်ဟ သတ်မှတ်သည့်

စီမကိန်းလပ်ငန်းများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် သစ် တာ ရးရာဝန်ကီး
ဌာနကပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန်သတ်မှတ်ထား သာလပ်ငန်း
များအတွက်အဆိြပုချက်တင်သွင်းရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းနှင့်
လူမ ရးဆိင်ရာထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းများ ပူးတွဲတင်ြပရမည်။



ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ

အခန်း(၆)၊ ပဒ်မ (၁၀)

ဝန်ကီးဌာနသည ် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ န့ှင့် ကာ်မတီ၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် 
အာက်ပါ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွး စချိန်စညန်းများကိ သတ်မှတ်နိင်သည်-

(က) ြမစ်၊ ချာင်း၊ တူး ြမာင်း၊ စိမ့်စမ်းအင်းအိင်၊ နွ တာ၊ ကန်၊ ရ လှာင် တမနှင့် 
အများြပည်သူဆိင်ရာ အြခားကန်းတွင်း ရ ရရှိနိင်သည့် နရာများတွင ်
အသးချမအလိက်ဆီ လျာ်သည့် ြမ ပ ရအရည်အ သွးစချိန်စညန်း များ၊

(ခ) ပင်လယ်ကမ်းရိးတန်းနှင့် ြမစ်ဝ ဒသများအတွက် ရအရည်အ သွး 
စချိန်စညန်းများ၊

(ဂ) ြမ အာက် ရ အရည်အ သွး စချိန်စညန်းများ၊
(ဃ) လထ အရည်အ သွး စချိန်စညန်းများ၊
(င) အသနှင့် တန်ခါမ  စချိန်စညန်းများ၊
(စ) ထတ်လတ်အခိးအ ငွ  ့စချိန်စညန်းများ၊
(ဆ) စွန ့်ထတ်အရည ်စချိန်စညန်းများ၊



ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ

 ပဒ်မ(၁၁)။ ဝန်ကီးဌာနသည် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ န့ှင့် ကာ်မတီ၏

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် သိပ္ပနှင့်နည်းပညာ တိးတက်မများနှင့်အညီ သာ်လည်း ကာင်း၊

လပ်ငန်းလိအပ်ချက်အရ သာ်လည်း ကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အ သွး

စချိန်စညန်းများကိ အချိန်ကာလနှင့် နရာ ဒသအလိက် အများြပည်သူ အကျို းငှာ

ြဖည့်စွက် ြပင်ဆင်သတ်မှတ်နိင်သည်။



ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ

ပဒ်မ (၁၃)
ဝန်ကီးဌာနသည ် ကာ်မတီ၏လမ်းညန်ချက်အရ အာက်ပါလပ်ငန်းကိစ္စရပ်

များတွင ် မိမိဝန်ကီးဌာနကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းများ
နှင့် ပါင်းစပ်ညိနင်း၍ြဖစ် စ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးအတွက် ဘက်စ စာင့် ကပ်
ကည့်ရစစ် ဆး ရးစနစ်ထားရှိ၍ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည-်

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ကိသိသာထင်ရှားစွာထိခိက် စမည့်စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းသး ဓာတ
ပစ္စည်းများကိ အသးြပုြခင်း၊

(ခ) စက်မလပ်ငန်းများတွင် ညစ်ညမး်ပစ္စညး်၊ ဘးအန္တရာယ်ရှိ ပစ္စည်းများ သယ်ယူ
ပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ အသးြပုြခင်း၊ သန ့စ်င်ြခင်းနှင့် စွန ့်ပစ်ြခင်း၊

(ဂ) သတ္တ ု၊ စက်မတွင်းထွက်ကန်ကမ်းနှင့် ကျာက်မျက်ရတနာ တူး ဖာ် ထတ်လပ်
သန ့စ်င်ြခင်းလပ်ငန်းများမှထွက် ပ လာ သာစွန ့်ပစ်ပစ္စည်းများကိစွန ့်ပစ်ြခင်း၊

(ဃ) အညစ်အ ကးစွန ့်ပစ် ရးနှင့်သန ့်စင် ရးဆိင်ရာလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် ြခင်း၊
(င) ဖွ ဖ့ိုး ရးနှင့် တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(စ) အြခားလိအပ် သာပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမဆိင်ရာလပ်ငန်းကိစ္စရပ်များ

ဆာင်ရွက်ြခင်း။



ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ

ပဒ်မ(၁၄) ညစ်ညမ်းမကိ စတင်ြဖစ် ပ စသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ညစ်ညမ်းမကိ

ြဖစ် စသည့်ပစ္စည်းများကိ သတ်မှတ်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွး

စချိန်စညန်းများနှင့်အညီ သတ်မှတ်ချက်များအတိင်း သန်စ့င်ြခင်း၊ ထတလ်တ်

ြခင်း၊ စွန်ပ့စ်ြခင်းနှင့် စပြခင်းများ ြပုလပ်ရမည်။

ပဒ်မ(၁၅) ညစ်ညမ်းမကိ စတင်ြဖစ် ပ စသည့် လပ်ငန်း၊ ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် နရာတစ်

ခခ၏ ပိင်ရှင် သိမ့ဟတ် လက်ရှိြဖစ် သူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမကိ

စာင့် ကပ်ကည့်ရရန်၊ ထိန်းချုပ်ရန်၊ စီမခန်ခ့ွဲရန်၊ လာ့ချရန် သိမ့ဟတ်

ပ ပျာက် စရန် လပ်ငန်းခွင် အ ထာက်အကူြပုပစ္စည်း သိမ့ဟတ် ထိန်းချုပ် ရး

ပစ္စည်းကိရိယာကိ တပ်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် သးစွဲြခင်းြပုရမည်။ ယင်းသိ ့

ဆာင်ရွက်ြခင်း မြပုနိင်ပါက စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းများအား ပတဝ်န်းကျင်ကိ မထိခိက်

စ သာနညး်လမ်းများနှင့်အညီ စွန်ပ့စ်နိင်ရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ရမည်။



ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ

 ပဒ်မ(၁၆) “စက်မနယ် ြမရှိ လပ်ငန်းကိ ြဖစ် စ၊ အထူးစီးပွား ရးဇန်ရှိ လပ်ငန်းကိြဖစ် စ၊
ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် လပ်ငန်း အမျိုးအစားကိြဖစ် စ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်သည့်
ပဂ္ဂုလ် သိမ့ဟတ်အဖွဲအ့စည်းသည် -

(က) စွန်ပ့စ်ပစ္စည်း စီမခန်ခ့ွဲ ရး၊ ြပုြပင်သန်စ့င် ရး အပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း
ရးအတွက် သက်ဆိင်ရာစ ပါင်းအစီအမတွင် သတ်မှတ်သည့် ငွ သိမ့ဟတ် ပစ္စည်း
ထည့်ဝင်၍ ဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။

(ခ) သက်ဆိင်ရာ စက်မနယ် ြမ၊ အထူးစီးပွား ရးဇန်နှင့် လပ်ငန်းအဖွဲ အ့စည်းအလိက်
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးအတွက် သတ်မှတ်သည့် အသးြပုခ သိမ့ဟတ် စီမခန် ့
ခွဲမ ကန်ကျစရိတ်ကိ ထည့်ဝင်ရမည်။

(ဂ) သက်ဆိင်ရာ စက်မနယ် ြမ၊ အထူးစီးပွား ရးဇန် သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းအလိက်
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးအတွက် ထတ်ြပန် သာ ညန်ကားချက်များကိ
လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။



စီးပွား ရးဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မနှင့်
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာစိန် ခ မများ



ရရှည်စဉ်ဆက်မြပတ်
ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မ ?

ရာသဦတ
ြပာင်းလဲမ

သဘာဝသယ
ဇာတအအ ြခခ
စီးပွား ရး
လပင်နး်များ

အ ြခခ
အ ဆာက်
အဦဖွ ဖ့ို းမ

စက်မအ ြခခ
စီးပွား ရး
လပင်နး်များ

အကီးစား
စက်မလပ်ငန်း၊
အထူးစီးပွား

ရးဇန်

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ
ြပာင်းလဲမများ

သယဇာတများ
ယယိငွး်မ
• ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ
• သစ် တာ

ညစ်ညမ်းမ
• ရ
• လ
• ြမ

ပတ်ဝန်းကျင် ရရှည်တည်တ့ ရးဆိင်ရာစိန် ခ မများ

စီးပွား ရးဖွ ဖ့ိုး
တိးတက်မ
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စဉ် အဆိုပြ ုလုပ်ငန်းအမျို းအစား စုစုေပါင်း

၁ စွမ်းအင်က ဖွံ့ဖြ ို းေရးစီမံကိန်းများ ၁၅

၂ စိုက်ပျိုးေရးနှင့်သစ်ေတာေရးရာဖွံ့ဖြ ိုးေရးစီမံကိန်းများ ၂၆

၃ အစားအစာနှင့်အေဖျာ်ယမကာ ၅၆

၄ အဝတ်အစား၊ အထည်အလိပ်နှင့်သားေရ ၁၇၀

၅ သစ်အေခြ ခံပစ္စည်း ၃၃

၆ ဓာတုပစ္စည်း ၂၁

၇ အိမ်သုံးပစ္စည်း ၂

၈ ေဆာက်လုပ်ေရး၊ စက်မှုလုပ်ငန်း ၄၈

၉ သတ္တ ု၊ စက်ပစ္စည်းနှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ၄၈

၁၀ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ၂

၁၁ အေခြ ခံအေဆာက်အဦနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုဖွံ့ဖြ ို းေရးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း ၁၀၆

၁၂ ပို့ေဆာင်ေရး ၉

၁၃ သတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးနှင့်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း ၁၉

၁၄ အခြ ားဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ ၁၂

(၁၂-၁၀-၂၀၁၂)  မှ (၃၀-၁၂-၂၀၁၄) ရက်ေန့အထိ စုစုေပါင်း ၅၆၇



 စက်မလပ်ငန်းများမှ ညစ်ညမ်းမြဖစ် ပ ြခင်း ကာင့် ြပည်သူများမှ တိင်ကားလာ

သည့်ကိစ္စအ ပ ၂၀၁၂ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလမှ ၂၀၁၄ ခနှစ် အာက်တိဘာလ

အထိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာနရးချုပ်၊ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်

ရးများမှ ကွင်းဆင်းစစ် ဆးြခင်း (၃၂) ကိမ်ြပုလပ်ခဲ့ ပီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း

ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်ချက်များနှင့်အတူ အထက်အဖွဲ အ့စညး်

သိ ့တင်ြပအစီရင်ခခဲ့သည်။
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ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာြပဿနာများတိင်ကားမ



ကွင်းဆင်းစစ် ဆးသည့် နရာများမှ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမအ ြခအ နများ



ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းများ



 အဆိြပုစီမကိန်း အဆးအြဖတ် ပးသည်။
 တာဝန်ရှိသူများအား စီမကိန်းအတွက် အဆးအြဖတ် ပးနိင်ရန် ကူညီသည်။
 စီမကိန်းအဆိြပုသူများအား၎င်းတိ ့၏ရည်မှန်းချက် အာင်ြမင်ရန်အ ထာက်အကူ

ြပုသည်။
 ဒသပတ်ဝန်းကျင်အ ြခအ နနှင့် လိက် လျာညီ ထွြဖစ် အာင် စီမ ဖာ်ထတ်

ထား သာ လပ်ငန်းစီမကိန်းတစ်ခသည် သတ်မှတ်ကာလနှင့် သတ်မှတ်အသး
စရိတ် ဘာင်အတွင်း၌ ပီး ြမာက်နိင်ရမည်။

 ရရှည်တွင် တွ က့ုရမည့် အခက်အခဲများကိ ရှာင်လွဲနိင်ရမည်။
 မှီခိအားထားသည့် သဘာဝသယဇာတများကိ ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက်ရ သာ

စီမကိန်းအား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှ နှစ် ပါင်းများစွာ ရရှည်တည်တ့ အာင်
ဖန်တီး ပးသည်။

 ြပဿနာမများဘဲ အကျိုးရှိ သာစီမကိန်းြဖစ်လာနိင်၍ အဆိြပုသူများ
နာမည် ကာင်းနှင့် အသိအမှတ်ြပုခရမ ကာင်းစွာရနိင်သည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း၏အကျိုး ကျးဇူးများ



စမီကနိး်အဆြိပုလာ
ြပငဆ်ငြ်ခငး်

စီမကိန်းအဆိြပုလာစိစစ်ြခင်း/စိစစ်ြခင်းနှင့်
အတည်ြပုြခင်းအဆင့်ဆင့် (IEE/ EIA)

၁၅ ရက်

အဆြိပုလာအား စစိစြ်ခငး်

IEE အစရီငခ်စာြပုစြခငး်နငှ့်
သးသပ်ြခငး်

အဆိြပုလာ
တင်သွင်းြခင်း

စီမကိန်းအဆိြပုသူ ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်
သစ် တာ ရးရာ ဝန်ကးီဌာန

ရင်းနှီးြမုပန်ှမ လိင်စငရ်ရှိ ရး
ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရန်

IEE သိမ့ဟတ် EIA 
ဆာင်ရွက်ရန် လိ မလိ

ဆးြဖတ်ြခင်း

IEE ဆာင်ရွက်ရန်
စမီကနိး်အမျို းအစားများအြဖစ်

သတ်မှတ်ဆးြဖတ်ပါက

EIA ဆာင်ရွက်ရန်
စမီကနိး်အမျို းအစားများအြဖစ်

သတ်မှတ်ဆးြဖတ်ပါက

ပြပဇယား
(၂)

ပြပဇယား
၂(၁)

IEE အစရီငခ်စာ အတညြ်ပုြခငး်

နယ်ပယအ်တိင်းအတာသတ်မတှ်ြခငး်

EIA အစရီငခ်စာြပုစြခငး်နငှ့်
သးသပ်ြခငး်

EIA အစရီငခ်စာ အတညြ်ပုြခငး်

ပြပဇယား
(၃)

ပြပဇယား
၃(၁)

ပြပဇယား
၃(၂)

ပြပဇယား
၁

IEE သိမ့ဟတ် EIA 
ဆာငရ်ကွ်ရန်

မလိဟဆးြဖတ်ပါက
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IEE/EIA ဆာင်ရွက်မည့်
ကမ်းကျင်သူ ရွးချယ်ြခင်း

၇ ရက်

ဝန်ကီးဌာနတွင် မှတ်ပတင်ထား
ြခင်း ရှိမရှိ စိစစ်ြခင်း

ဝန်ကးီဌာနသိ ့တငြ်ပြခင်း

IEE ဆာင်ရွက်မည့် ကမ်းကျင်သူသည် ဝန်ကီးဌာနတွင်
မတှပ်တင်ထားြခင်း မရှိပါကြပန်လည် ရွးချယတ်င်ြပ စြခင်း

 စီမကိန်းဆိင်ရာအချက်အလက်များ ထတ် ဖာ်ြခင်း

 ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာနှင့် လမူ ရးဆိင်ရာ
ဆန်းစစ် လ့လာမများ၊ စစမး်စစ် ဆးမများ
ဆာင်ရွက်ြခင်း

 စမီကိန်း ကာင့် ထခိိက်နိင်သူများ၊ ဒသဆိင်ရာလူထနှင့်
အပခ်ျုပ် ရးအဖွဲ မ့ျား၊ လမူအဖွဲ အ့စည်းများ၊
ရပ်ရွာအ ြခြပု လူထအဖွဲ အ့စညး်များနှင့်
တွဆ့ ဆွး နွးညိနင်းမများ ဆာင်ရွက်ြခင်း

IEE အစရီင်ခစာ
ြပုစြခင်း/ြပင်ဆငြ်ခငး်

IEE/EIA 
အစရီင်ခစာအား
အတညြ်ပုြခင်း

၆၀ ရက/်
၉၀ ရက်

IEE/EIA အစရီင်ခစာအား သးသပ်ြခင်း

အစရီင်ခစာတင်ြပြခင်း

 သင့် လျာ် သာနညး်လမ်းြဖင့် အများြပည်သူ သိရှိ
အာင်ထတ် ဖာ်ြခင်း

 ဌာနဆိင်ရာများ၊ စမီကိန်း ကာင့် ထခိကိ်နိင်သူများ၊
ဒသဆိင်ရာလူထနှင့် အြခား သကဆ်ိင်သူ များထမှ
သ ဘာထားမှတ်ချက်များ တာင်ခြခင်း

 ဒသအဆင့် ြပညသ်ူလူထနှင့် ဆးွ နွး ညိနင်းြခင်း

 သ ဘာထားမတှ်ချက်များအားလးကိ စစညး်
သးသပ်ြခင်း

IEE/EIA အစရီင်ခစာသည်
ကျနပလ်က်ခဖွယ်ရာ မရှိပါက
ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငတ်ငြ်ပ စြခငး်IEE အစရီင်ခစာအား

အများြပည်သူသိရှိ
အာင်ထတ် ဖာ်ြခင်း

စမီကနိး်အဆြိပုသူ ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်
သစ် တာ ရးရာ ဝန်ကးီဌာန

ပြပဇယား
၂

IEE/EIA အစီရင်ခစာြပုစြခင်းနှင့် သးသပ်ြခင်း

IEE ဆာင်ရွက်မည့်
ကမ်းကျင်သူအား လက်ခနိင်မ ရှိ မရှိ

ဆးြဖတ်ြခင်းIEE/EIA ဆာင်ရွက်မည့် ကမ်းကျင်သူသည် ဝန်ကီးဌာနတွင်
မတှပ်တင်ထားပါက ဆကလ်က် ဆာင်ရွက် စြခင်း

IEE/EIA ဆာင်ရွက်ြခင်း
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စည်ကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
ြဖင့် ECC 

လက်မှတ်ထတ် ပးြခင်း



(၁၂-၁၀-၂၀၁၂) မှ (၃၀-၁၂-၂၀၁၄)ရက် နအ့ထိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်
သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာနသိ ့ ပးပိလ့ာသည့် IEE၊ EIA နှင့် EMP အစီရင်ခစာများ
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စဉ် အဆိုပြ ုလုပ်ငန်းအမျိုးအစား  ပြ န်ကြ ားပြ းီစီးမှုစာရင်း စုစု

ေပါင်းEIA ESIA IEE EMP SIA

၁ စွမ်းအင်က ဖွံ့ဖြ ို းေရးစီမံကိန်းများ ၁၁ ၄ ၂ - ၁ ၁၈

၂ စိုက်ပျို းေရးနှင့်သစ်ေတာေရးရာဖွံ့ဖြ ို းေရးစီမံကိန်းများ ၁ - - ၂ - ၃

၃ အစားအစာနှင့်အေဖျာ်ယမကာ ၈ - ၆ ၂ ၂ ၁၈

၄ အဝတ်အစား၊ အထည်အလိပ်နှင့်သားေရ ၂ ၁၁ ၂ - ၁၅

၅ သစ်အေခြ ခံပစ္စည်း ၂ ၁ ၁ - ၄

၆ ဓာတုပစ္စည်း ၁ - - - - ၂

၇ ေဆာက်လုပ်ေရး၊ စက်မှုလုပ်ငန်း ၂ - ၁ ၂ ၁ ၆

၈ သတ္တ ု၊ စက်ပစ္စည်းနှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ၅ ၁၀ ၅ ၁ ၂၀

၉ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ၁ ၁

၁၀ အေခြ ခံအေဆာက်အဦနှင့်ဝန်ေဆာင်မှုဖွံ့ဖြ ို းေရးလုပ်ငန်း စီမံကိန်း ၅ ၁ ၁၃ ၉ ၂ ၃၀

၁၁ ပို့ေဆာင်ေရး ၁ ၁ ၂

၁၂ သတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးနှင့်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း ၃ ၃

၁၃ အခြ ားဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ ၁ ၁

(၁၂-၁၀-၂၀၁၂) မှ (၃၀-၁၂-၂၀၁၄)ရက်ေန့အထိ စုစုေပါင်း ၄၁ ၅ ၄၆ ၂၄ ၇ ၁၂၃



ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာအရည်အ သွးစချိန်စညန်းများ



ဘက်စ စာင့် ကပ်ကည့်ရ
စစ် ဆး ရး

အြခား

ဖွ ဖ့ို း ရးနှင့်
တည် ဆာက်
ရးလပ်ငန်း
များ

အညစ်အ ကး
စွန ့ပ်စ် ရးနှင့်
သန ့စ်င် ရးဆိင်
ရာလပ်ငန်းများ

သတ္တ ုဆိင်ရာစွန ့်
ပစ်ပစ္စည်းများ
ကိ စွန ့ပ်စ်ြခင်း

ညစ်ညမ်းပစ္စည်း

သန ့စ်င်ြခင်းနှင့်
စွန ့ပ်စ်ြခင်း

ဘက်စ စာင့် ကပ်ကည့်ရ စစ် ဆး ရး

စိက်ပျို း ရး
လပ်ငန်းသး
ဓာတပစ္စည်း



ပတ်ဝန်းကျင်
အရည်အ သွး
စချိန်စညန်း

ြမ ပ ရ

ြမ အာက် ရ

လထ အရည်
အ သးွ

အသနှင့်
တန်ခါမထတလ်တ်

အခးိအ ငွ  ့

စွန်ထ့တ်
အရည်

စွန်ပ့စ်အစိင်အခဲ

ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွးစချိန်စညန်း

အြခား
ပတဝ်နး်ကျင်
အရညအ် သးွ
စချိန်စညန်းများ



အြခားဝန်ကီးဌာနများရှိပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာအရည်အ သွးစချိန်စညန်းများ

စဉ် ဝန်ကီးဌာန ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အရည်အ သွး စချိန်စညန်းများ

၁။ စက်မဝန်ကီးဌာန လထအရည်အ သွး

၂။ လပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန လထအရည်အ သွး၊ အသနှင့်တန်ခါမဆိင်ရာ အရည်အ သွး

၃။ ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန လထအရည်အ သွး၊ အသနှင့်တန်ခါမဆိင်ရာ အရည်အ သွး

၄။ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန လထအရည်အ သွး၊ အသနှင့်တန်ခါမဆိင်ရာ အရည်အ သွး

၅။ ရထားပိ ့ ဆာင် ရးဝန်ကီးဌာန လထအရည်အ သွး၊ အသနှင့်တန်ခါမဆိင်ရာ အရည်အ သွး

၆။ နြပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ ရအရည်အ သွး

၇။ ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ ရအရည်အ သွး

၈။ ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ ရအရည်အ သွး



ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာအရည်အ သွးလမ်းညန်ချက်များ

ရးဆွဲြပုစြခင်း



ရှ ဆ့က်လက် ကိုးပမ်းပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မည့် နည်းလမ်း
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နိင်င၏

ပတ်ဝန်းကျင်

နှင့် လူမ ရး

ကာကွယ် ရး

စနစ်

NGOs, 
CBOs,
People

ပညာရပ်
ဆိင်ရာ, 
သ တသန
ဆိင်ရာ

MOECAF 
နှင့်သကဆ်ိင်
ရာဝန်ကီးဌာန

များ

လတ် တာ်

UN အဖွဲ မ့ျား
အြပည်ြပည်

ဆိင်ရာအဖွဲ မ့ျား စဉ်ဆက်မြပတ်
ဖွ ဖ့ိုးမ



စွမ်း ဆာင်ရည်
ြမင့်တင်ြခင်း

မူဝါဒ၊ ဥပ ဒ၊
လပ်ထးလပ်နည်းများ
နှင့် စချိန်စညန်းများ

ရးဆွဲြခင်း

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ အ ကာင်အထည် ဖာ်
ဆာင်ရွက်ြခင်း

ပါင်းစပ်ညိနင်း
ဆာင်ရွက်ြခင်း

စာင့် ကပ်ကည့်ရ
စစ် ဆးြခင်း



Environmental Quality (Emission) Guidelines-EQG (မူကမ်း) 
ရးဆွဲြပုစရြခင်း၏ရည်ရွယ်ချက်

 ရရှည်စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မအတွက် စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက်မနှင့် သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးကိ ဟန်ချက်ညီညီထိန်းညိ ဆာင်ရွက် ပး ရးအတွက် အ ထာက်
အကူြဖစ် စနိင်ြခင်း၊

 စက်မလပ်ငန်းများ ဖွ ဖ့ိုးတိးတက် ရးအတွက် ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်လာသည်နှင့်အမ စက်ရ/
အလပ်ရများမှ ထွက်ရှိလာ သာ ညစ်ညမ်းမများ ကာင့် ြဖစ် ပ လာနိင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်
ညစ်ညမ်းမနှင့် လူထကျန်းမာ ရးထိခိက်မဆိင်ရာ ြဖစ်ပွားြခင်းအား လျာ့နည်း စရန်/
ကာကွယ်ရန်၊

 အမျိုးသားအဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အရည်အ သွး စချိန်စညန်းများ မရှိ သးသည့်အတွက်
ရးဆွဲြပဌာန်းရန် လိအပ် နြခင်း၊ သိ ့ သာ် အမျိုးသားအဆင့် စချိန် စညန်းများ ချမှတ်နိင်ရန်
အချိန်ယူ ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ြခင်း ကာင့် အမျိုးသားအဆင့် စချိန်စညန်းများ မထတ်ြပန်နိင်မီ
ကားကာလတွင် Guidelines ကိ ြပုစ ရးဆွဲအသးြပု နိင်ရန်၊

 စီမကိန်းများ ဆာင်ရွက်သည့်အခါ IEE / EIA / EMP အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန်နှင့်
၎င်းတိအ့တွက် Monitoring ြပုလပ်သည့်အခါ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွးဆိင်ရာ
လမ်းညန်ချက်အြဖစ် အသးြပုနိင်ရန်၊



လပ်ငန်းစဉ်များ
GMS-EOC, Asian Development Bank (ADB) နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း

ရးဦးစီးဌာနတိ ့ ၂၀၁၃ ခနှစ်မှ စတင် ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီး ၂၀၁၄ ခနှစ်၊ ဇွန်လမှ စတင်၍
EU (International Management Group – IMG)၏ နည်းပညာအကူအညြီဖင့်
ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးများမှ လက်ရှိအသးြပု န သာ အရည်အ သွး စချိန်စညန်းများနှင့်
သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနများရှိ ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ
အရည်အ သွး စချိန်စညန်းများကိ တိင်းတာစစ် ဆးနိင်မ အ ြခအ နများအား
စစည်းြခင်း၊

 နိင်ငတကာတွင် လက်ခအသးြပုလျက်ရှိ သာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အရည်အ သွး
စချိန် စညန်းများြဖစ်သည့် International Finance Corporation (IFC)မှ
က အလိက် လမ်းညန် ချက်များကိ အကိးအကားြပု ရးဆွဲြခင်း၊

 ြပည်တွင်းရှိ စက်ရအမျိုးအစားများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာ
လပ်ထးလပ်နည်း (EIA Procedure Annex – 1) တွင် ပါရှိသည့် ကနဦး
ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း (IEE) သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း
(EIA) ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်သည့်စီမကိန်း၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် IFC လပ်ငန်း
အမျိုးအစားအား နင်းယှဉ် ပီး ရးဆွဲြခင်း၊



ပါင်းစပ်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း
ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွးစချိန်စညန်း ရးဆွဲ ရး

နည်းပညာဆပ် ကာ်မတီ (၃၀) ဦး

အစိးရ
မဟတ် သာ
အဖွဲအ့စည်း

များ
(UNFCCI)

ပူး ပါင်းပါဝ
င် ဆာင်ရွက်

သူများ
(ပဂ္ိဂကလပင်
နး်ရငှ်)

ကမ်းကျင်
ပညာရှင်များ

သက်ဆိင်ရာ
ဝန် ကီးဌာန
များ (၃၀) ဦး

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အရည်အ သွး လမ်းညန်ချက်များ
(အပီးသတ်မူကမ်း)

နငိင်တကာမှ
အဖွဲအ့စည်း
များ (ADB, 
EU-IMG,)

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အရည်အ သွးလမ်းညန်ချက်များ
ရးဆွဲြပုစြခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်းစဉ်များ



ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အရည် အ သွး လမ်းညန်ချက်များ
ြပဌာန်းြခင်း (ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲသ့ိတ့င်ြပြခင်း) 

(၂၀၁၅ ခနစှ်၊ မတလ်)

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အရည်အ သွးလမ်းညန်ချက်များ
ရးဆွဲြပုစြခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်းစဉ်များ

မူဝါဒ၊ ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်
စချိန်စညန်းဆိင်ရာ လပ်ငန်း ကာ်မတီ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး ကာ်မတီ

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အရည် အ သွး လမ်းညန်ချက်များ
(အပီးသတ်မူကမ်း)



ရှ ဆ့က်လက် ဆာင်ရွက်မည့်လပ်ငန်းအစီအစဉ်များ



ရှ ဆ့က်လက် ဆာင်ရွက်မည့်လပ်ငန်းအစီအစဉ်များ
 ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အရည်အ သွးလမ်းညန်ချက်များအား ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ မတ်လ
အကန်တွင် ထတ်ြပန်နိင် ရးအတွက် ဆက်လက်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်
ြခင်း၊

 IEE/EIA/EMP ဆိင်ရာ စီမကိန်းများအ ကာင်အထည် ဖာ်ရာ၌ ညစ်ညမ်းမ
များကိ တိင်းတာြခင်း ၊ စာင့် ကည့် လ့လာြခင်း Monitoring လပ်ငန်းများတွင်
စချိန်စညန်းအြဖစ်အသးြပုြခင်း၊

 အမျိုးသားအဆင့် စချိန်စညန်းများမထတ်ြပန်နိင်မီ ကားကာလတွင် စက်ရအလပ်ရ
များမှ ထတ်လတ်အခိးအ ငွ ၊့ အရည်တိန့ှင့်စပ်လျဉ်း၍ စချိန်စညန်းများအြဖစ်
လိက်နာ ဆာင်ရွက် စြခင်း၊

ယခလမ်းညန်ချက်ကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ကု တွလ့ာမည့် အားနည်းချက်၊
အားသာချက်များကိ အ ြခခ၍ လိအပ်ချက်များကိ ြဖည့်စွက် ပီး အမျိုးသားအဆင့်
စချိန်စညန်းများကိ ြပဌာန်းနိင် ရးအတွက် နိင်ငတကာမှ အဖွဲ အ့စည်းများ၊
သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနများနှင့် ပူး ပါင်း၍ ဆက်လက်အ ကာင်အထည် ဖာ်
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

 ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အရည်အ သွး စချိန်စညန်းများအား ၂၀၁၇ ခနှစ်ကန်တွင်
ထတ်ြပန်နိင် ရးအတွက် ဆက်လက်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊



ကျးဇူးတင်ပါသည်


