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၂၀၁၅ ခ
��စ� ဒ�ဇင�ဘ�လ  ၂၉   ရက� 



မာတိကာ 
 

စဉ ် အ ကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 

၁။ အခန်း (၁)၊ အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် ၁-၇ 

၂။ အခန်း(၂)၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ်ချမှတ်ြခင်း ၈-၁၄ 

၃။ အခန်း(၃)၊ စိစစ်ြခင်း ၁၄-၁၆ 

၄။ အခန်း(၄)၊ ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း 

- ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခငး်အစီရင်ခစာအတွက်လိအပ်ချက် များ 
- ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခငး်အစီရင်ခစာတင်သွင်းြခင်း 
- ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခငး်အစီရင်ခစာအ ပ သးသပ်ြခင်းနှင့် 

အတည်ြပုြခင်း 

၁၆-၂၀ 

၅။ အခန်း(၅)၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း 

- ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ ်
- နယ်ပယ်အတိင်းအတာသတ်မှတ်ြခင်း 
- ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအတွက ်စစမ်းစစ် ဆးြခင်း 
- ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာအတွက်လိအပ်ချက်များ 
- ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာတင်ြပြခင်း 
- ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာအ ပ သးသပ်ြခင်းနှင့် 

အတည်ြပုြခင်း 

၂၀-၃၀ 

၆။ အခန်း(၆)၊ အယူခြခင်း ၃၀-၃၁ 

၇။ အခန်း(၇)၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမ  ၃၁-၃၂ 

၈။ အခန်း(၈)၊  စီမကိန်းကိ အတည်ြပုရန်အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ထိနး်သိမ်း ရး 
ကိထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း 

- စီမကိန်းအတည်ြပုရန်လိအပ်ချက်များ 
- ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မသက် သခ 

လက်မတ်ှ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ယင်းစည်းကမ်းချက်များကိ ြပင်ဆင် 
မများ 

- ဆိးကျို းသက် ရာက်မများအားလးအတွက်တာဝန် 

၃၂-၄၀ 
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စဉ် အ ကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 

၉။ အခန်း(၉)၊ စာင့်ကပ်ကည့်ရြခငး် 

- ဆိးကျို းသက် ရာက်မများအားလးအတွက်တာဝန် 
- ဝန်ကီးဌာနနှင့်သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊အစိးရအဖွဲအ့စည်းက 

စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်းနှင့်စစ် ဆးြခင်း 

၄၀-၄၃ 

၁၀။ အခန်း(၁၀)၊ မဟာဗျူဟာ ြမာက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာဆန်းစစ်ြခင်း ၄၃-၄၄ 

၁၁။ အခန်း(၁၁)၊ စီမခန်ခ့ွဲ ရးဆိင်ရာအ ရးယူြခင်း ၄၄-၄၅ 

၁၂။ ဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်သည့်စီမကိန်းလပ်ငန်းအမျိုးအစားများ  နာက်ဆက်တွဲ (က) 

၁၃။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ် ပြပဇယားများ နာက်ဆက်တွဲ (ခ) 

၁၄။ ဒဏ် ကး ငွများနှင့်အြခားစီမခန်ခဲွ့ ရးဆိင်ရာအ ရးယူမများ နာက်ဆက်တွဲ (ဂ) 

 



ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 
ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနငှ့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကးီဌာန 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်၊  / ၂၀၁၅ 
နြပည် တာ်၊ ၁၃၇၇ ခနစှ၊်  နတ် တာလ်ြပည့် ကျာ်  ၃  ရက် 

(၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ  ၂၉  ရက်) 

 ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာနသည်ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး 
ဥပ ဒ၊ ပဒ်မ ၄၂၊ ပဒ်မခဲွ(ခ)အရ အပ်နှင်း သာလပ်ပိင်ခွင့်ကိကျင့်သး၍ အာက်ပါလပ်ထးလပ်နည်းက ိ
ထတ်ြပန်လိကသ်ည်။ 

အခန်း (၁) 
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ ဤလပထ်းလပန်ည်းကိ ပတ်၀န်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းဟ 
ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤလပ်ထးလပန်ည်းတွင်ပါရှိ သာစကားရပ်များသည ် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒနှင့် 
နည်းဥပ ဒများတွင်ပါရိှသည့်အတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။ ထိအ့ြပင် အာက်ပါစကားရပ် 
များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည-် 

(က) စီမကိန်းဆိသည်မှာကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဆိင်ရာ၊ စီးပွား ရးဆိင်ရာ၊ စိက်ပျို း ရး 
ဆိင်ရာ၊ လူမ ရးဆိင်ရာ၊ ပညာ ရးဆိင်ရာ၊ သိပ္ပဆိင်ရာ၊ နိင်င ရးဆိင်ရာ သိမ့ဟတ် 
အြခား သာ လပ် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် အစီအစဉ် သိမ့ဟတ် ဆာင်ရွက်မတစ်ခချင်း 
အလိက်ြဖစ် စ၊ စ ပါင်း၍ြဖစ် စ ပတ်၀န်းကျင်က ိ ဆိးကျိုးသက် ရာက်မရှိနိင်သြဖင့် 
ယင်း ဆာင်ရွက်မအတွက ် ြပည် ထာင်စအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်းတစ်ခခထမ ှ
အတည်ြပုချက်ရယူ ဆာင်ရက်ွ စြခင်း၊ လိင်စင်ရယူ စြခင်း၊ ကန်သ့တ်ြခင်း သိမ့ဟတ် 
အတိင်းအတာတစ်ရပ်အထိ အြခားနည်း စည်းမျဉ်းကန်သ့တ်ြခင်းြပုသည် ့ စီမကန်ိးကိ 
ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင ် ဆိးကျိုးသက် ရာက်မရိှနိင်သည့် စီမကိန်း၊ စီးပွား ရး 
လပ်ငန်း၊ ဝန် ဆာင်မ၊ လပ် ဆာင်မများ အားလးပါဝင်သည်။ 

(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး် ြပုလပ်ရနလ်ိအပသ်ည့် စီမကိန်းအမျိုးအစား 
ဆိသည်မှာ ဆိးကျို းသက် ရာက်မများ ြဖစ် ပ နိင်သည်ဟ ဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ ်
သည့် စီမကိန်းကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ယဘယျအားြဖင် ့ ညစ်ညမ်းမ 
တစ်ခချင်းစီအလိက် လာ့ချရန် တိကျစွာချမှတ်ထား သာ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမ 
အစီအစဉ်များ ပါင်းစပ်ပါဝင်ရန် လိအပ်သည့်အ ကာင်းအရာမျိုးစ၊ ညစ်ညမ်းမ 
အရင်းအြမစနှ်င့် အမျို းအစားများမျို းစပါဝင်သည့် စီမကိန်းအမျိုးအစားများအြပင် 
ပတ်ဝန်းကျင်နင့်ှ လူမ ရးအ ပ  ဆိးကျို းသက် ရာက်မရှိ ပီး ကီးမား သာ အန္တရာယ် 
ြဖစ် စရန်ထူးြခား သာသွင်ြပင်လက္ခဏာရိှသည့်စီမကိန်းအမျိုးအစား၊စီမကိန်း ကာင့ ်
ြဖစ် ပ နိင်သည့် ဆိးကျို းသက် ရာက်မနှင့် သက် ရာက်မ၏အတိင်းအတာ သိမ့ဟတ် 
သက် ရာက်မ၏အ ရးပါမကိကို တင်သိရှိနိင်ရန်အ တွအ့ကုနှင့် ဗဟသတအားနည်း 
သည့် စီမကိန်းအမျိုးအစား၊ အရွယ်အစား သိမ့ဟတ် စီမကိန်း ကာင့် ြဖစ် ပ နိင်သည့် 
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမ ရးအ ပ သက် ရာက်မ၏ အ ရးပါမ သိမ့ဟတ် သက် ရာက်မ 
များကိ ခရသူများအ နြဖင့် အထိမခနိင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ခခနိင်မအားနည်းြခင်းတိ ့
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ကာင့်ယငး်သက် ရာက်မများကိပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမ ရးဆိင်ရာအဆင့်ြမင့်စီမခန ့်ခွဲမ 
စွမ်းရည်နှင့် ကမ်းကျင်မတိြ့ဖင့် စီမကိန်းလပ်ငန်း သက်တမ်းတစ် လာက်လးတွင် အမဲ 
မြပတ်တင်းကပ်စွာ ထိန်းချုပ်ကပ်မတ် ဆာင်ရွက်သွားရန်လိအပ်သည့် စီမကိန်း 
အမျိုးအစားလည်း ပါဝင်သည်။ 

(ဂ) ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန်လိအပသ်ည့် စီမကိန်းအမျိုးအစား 
ဆိသည်မှာပတ်ဝန်းကျင်အ ပ ဆိးကျိုးသက် ရာက်မအချို ရိှ့ သာ်လည်းပတ်၀န်းကျင ်
ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး် ြပုလပ်ရန်လိအပသ်ည့် လပ်ငန်းအမျိုးအစားများထက ်ဆိးကျို း 
သက် ရာက်မ လျာ့နည်း ကာင်း သိမ့ဟတ် သိသာထင်ရှားမမရှိ ကာင်း ဝန်ကီးဌာန 
ကသတ်မှတ်သည့်စီမကိန်းကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင ် ယဘယျအားြဖင့် နယ်ပယ် 
အတိင်းအတာနှင့် အရွယ်အစားအကန ့အ်သတ်ရှိသည့် စီမကိန်းအမျိုးအစား၊ စီမကိန်း 
ကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  သက် ရာက်မများကိ အလွယ်တကူသိနင်ိ ပးီ ယင်း 

သက် ရာက်မအစိတ်အပိင်းအများစသည် ယာယီသာြဖစ် ပ သာ၊ စီမကိန်းတည်ရိှရာ 
နရာ ဒသအတွင်းသာြဖစ် ပ ပီး ယင်းသက် ရာက်မများသည် ြပန်လည် ြပာင်းလဲ 
သွားနိင် သာစီမကိန်းအမျိုးအစား၊ ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  သက် ရာက်မများကိ တိကျ 
ခိင်မာ သာနှင့် ရရိှနိင် သာ နည်းပညာများ၊ လက် တွ ့ ဆာင်ရွက်မများြဖင့် လာ့ချ 
ြခင်းနှင့် စီမခန ့ခဲွ်ြခင်း ြပုနိင် သာ်လည်း သီးြခားထိန်းချုပ် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် အြခား 
ဆာင်ရွက်နိင်မည့် နည်းလမ်းများအား ဆန်းစစ်ြခင်း၊ ဒီဇိငး် ရးဆဲွြခငး်နှင့် အ ကာင ်
အထည် ဖာ်ြခင်းတိ ့ြပုလပ်သွားရမည့် စီမကိန်းအမျို းအစားလည်း ပါဝင်သည်။ 

(ဃ) မည်သည့်ဆန်းစစ်ြခင်းမ  ြပုလပ်ရန ် မလိသည့် စီမကိန်းအမျိုးအစား ဆိသည်မှာ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန် လိအပ်သည့် စီမကိန်းအမျိုးအစားတွင် 
သာ်လည်း ကာင်း၊ ကနဦးပတ်၀န်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန် လိအပ်သည့် စီမကိန်း 
အမျိုးအစားတွင် သာ်လည်း ကာင်း မပါဝင်သည့် စီမကိန်းအမျို းအစားကိ ဆိသည်။ 

(င) ပါင်းစပ်စီမကိန်း ဆိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  ကီးမား သာ သက် ရာက်မများ 
ြဖစ် ပ စနိင်သည့်စီမကိန်းကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင ် သက်ဆိင်ရာနိင်ငတစ်ခ 
၏နယ်နိမိတ်ကိြဖတ် ကျာ်၍ထိခိက်ြခင်း၊ အြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမစီမကိန်းကိ ဆက်စပ် 
ထိခိက်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပါင်းစပ်နည်းပညာကိ ကျင့်သးြခင်းတိ ့ပါဝင်သည်။ 

(စ) စီမကိန်း ကာင့်ထိခိက်ခစားရသူ ဆိသည်မှာ စီမကနိး် သိမ့ဟတ ် အဆိြပုစီမကိန်း 
တစ်ရပ် ကာင့် တိက်ရိက်ြဖစ် စ သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စထိခိက်ခရ သာ သိမ့ဟတ် ထိခိက် 
ခရနိင် သာ ပဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲအ့စည်းတစ်ရပ်ရပက်ိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင ် ြမ၊ ြခ၊ 
အိမ်ရာသိမ်းယူခရြခင်း ကာင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ ြမအမျိုးအစား ြပာင်းလဲခရြခင်း 
ကာင့် သာ်လည်း ကာင်း လူ နထိင်ရာ နရာ၏ ဂဟ ဗဒနှင့် ပတ်၀န်းကျင်ဆိင်ရာ 

စနစ်များအ ပ  ထိခိက်ခရ သာ ပဂ္ဂိုလ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းလည်း ပါ၀င်သည်။ 
(ဆ) ဆိးကျို းသက် ရာက်မ ဆိသည်မှာစီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ြပုလပ်မ သိမ့ဟတ်ပျက်ကွက် 

မတစ်ခခ ကာင့်ြဖစ် စ၊ စီမကိန်းကိဒီဇင်ိး ရးဆဲွြခင်း၊ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စြခင်း၊ တည် 
ဆာက်ြခင်း၊ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ လည်ပတ်လပ်ကိင်ြခင်း 
သိမ့ဟတ် ရပ်စြဲခငး် ကာင့်ြဖစ် စ၊ ယင်းတိန့ှင့်သက်ဆိင်သည့် အြခားလပ် ဆာင်မ 
တစ်ခခ ကာင့်ြဖစ် စ တစ်နည်းနည်းြဖင့် ပ ပါက်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမ ရး၊ လူမ 
စီးပွား ရး၊ ကျန်းမာ ရး၊ ယဉ် ကျးမနှင့် လပ်ငန်းခွင် ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရး 
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သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာ ရးနှင့် အများြပည်သူကျန်းမာ ရး သိမ့ဟတ် 
ဘးအန္တရာယ ်ကင်းရှင်း ရးဆိင်ရာ ဆိးကျို းသက် ရာက်မ သိမ့ဟတ် ပတ်၀န်းကျင်၊ 
တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များ အပါအ၀င် လူပဂ္ဂိုလ်၊ ဂဟစနစ် သိမ့ဟတ် 
သဘာဝအရင်းအြမစ်တစ်ခခကိအတိင်းအတာတစ်ခအထိ ထိခိက် စမကိ ဆိသည်။ 

(ဇ) ပတ်၀န်းကျင်အ ပ သက် ရာက်မ ဆိသည်မှာ အဆိြပုထားသည် ့ စီမကန်ိး သိမ့ဟတ် 
စီးပွား ရးလပ်ငန်း သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် တာဝန်ယူ ဆာင်ရက်ွမများ 
ကာင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ တည် ဆာက်ထား သာပတ်၀န်းကျင်၊ အများြပည်သူ 

နှင့် လူမအဖွဲအ့စည်းအ ပ  ြဖစ် ပ နိင်သည့် အကျိုးသက် ရာက်မ သိမ့ဟတ် အကျိုး 
ဆက်ကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် လပ်ငန်းခွင်ဆိင်ရာ၊ လူမအဖဲွအ့စည်း၏ လူမ 
ရး၊ လူမစီးပွား ရး၊ ယဉ် ကျးမ၊ အများြပည်သူနှင့် လူမအဖွဲအ့စည်း၏ ကျန်းမာ ရး 
နှင့် ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးဆိင်ရာကိစ္စရပ်များအ ပ တိက်ရိက် သာ်လည်း ကာင်း၊ 
သွယ်ဝိက်၍ သာ်လည်း ကာင်း၊ ဆက်စပ်၍ သာ်လည်း ကာင်း၊ ကာင်းကျို း သာ် 
လည်း ကာင်း၊ ဆိးကျိုး သာ်လည်း ကာင်း၊ နှစမ်ျို းလး သာ်လည်း ကာင်း ြဖစ် ပ  
နိင်သည့်သက် ရာက်မများအြပင်ဆန္ဒမပါ သာ နရာ ရ ့ ြပာင်းမ သိမ့ဟတ် တိင်းရင်း 
သားမျိုးနွယ်စနှင့်သက်ဆိင်သည့်လူမ ရးဆိင်ရာသက် ရာက်မများလညး်ပါဝင်သည်။ 

(ဈ) ဆက်စပသ်က် ရာက်မ ဆိသည်မှာစီမကိန်းတစ်ခ၏ ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  သက် ရာက ်
မသည်ယင်းတိသ့က်သက်အားြဖင့်သိသာထင်ရှားမမရိှ သာ်လည်းအလားတူသိမ့ဟတ ်
အမျို းအစား မတူညီသည့် စီမကိန်း သိမ့ဟတ် နယ် ြမ၊ ဒသတစ်ခတည်းတွင ် ဆာင် 
ရွက်လပ်ကိင် န သာစီမကိန်းများမှ လက်ရိှ သိမ့ဟတ် ြဖစ် ပ လာနိင် သာသက် ရာက် 
မများနှင့် ပါင်းစပ်လိက် သာအခါြဖစ် ပ လာသည့်သိသာထင်ရှား သာ သက် ရာက်မ 
ကိ ဆိသည်။ 

(ည) အ ကာင်းဆးရရှိနိင် သာနည်းလမ်း ဆိသည်မှာ စီမကိန်း ဆာင်ရွက်မများနှင့် ယင်း 
တိ၏့လပ်ငန်းလည်ပတ်မနည်းလမ်းများ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် စ ရးအတွက် အခိးအ ငွ  ့
ထတ်လတ်မ၊ အရည်စွန်ထ့တ်မ၊ အစိင်အခဲစွန်ထ့တ်မများကိ ရှာင်ရှားရန်၊ လျာ့နည်း 
စရန်၊ တားဆီးရန်ြဖစ် စ၊ ထိခိက်မအတွက် ပး လျာ်ရန်ြဖစ် စ၊ ပတ်၀န်းကျင်က ိ
ထိခိက် စမအားလးကိ ယဘယျအားြဖင် ့ လျာ့နည်း စရန်ြဖစ် စ ထတလ်တ်မ 
ကန်သ့တ်ချက်စများကိ အ ြခခ၍ ဒီဇိင်းြပုလပ်ထားသည့်လက် တွ ့ ဆာင်ရွက်နိင ်
သာထိ ရာက်မအရှိဆးနှင့် ခတ်အမီဆးနည်းလမ်းများကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ ်
တွင်အ ကာင်းဆးဆိသည်မှာပတ်၀န်းကျင်တစ်ခလးကိအထိ ရာကဆ်းအကာအကွယ် 
ပးနိင်သည့် ယဘယျအဆင့်တစ်ရပ်ကိဆိသည်။ ရရှိနိင် သာနည်းလမ်းများ ဆိသည ်
မှာ သက်ဆိငရ်ာစက်မက တွင် ကန်ကျစရိတ်နှင့်ရရှိနိင် သာအကျို းရလဒ်များကိ 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်စီးပွား ရးနှင့် နည်းပညာအရ ြဖစ်နိင်သည့်သတ်မှတ်ချက်များ 
ကိအသးြပုသူကအသးြပု နသည့် ကာလတစ် လျာက ်အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်သည့် 
အဆင့်ရှိ သာ နည်းလမ်းများကိဆိသည်။ နည်းလမ်းများဆိသည်မှာ နည်းပညာအသး 
ြပု၍စီမကိန်းဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်း၊ တည် ဆာက်ြခငး်၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ လညပ်တ် ဆာင ်
ရွက်ြခင်းနှင့် ရပ်စဲြခင်းြပုသည့် နည်းလမ်းများကိဆိသည်။ 

(ဋ) အ လ့အကျင့် ကာင်းများ ဆိသည်မှာ စမီကိန်းနှင့်စမီကိန်း၏ဆက်စပ်လပင်နး်များ 
ဆာင်ရွက်မ ကာင့်ြဖစ် ပ သည့် ဆိးကျို းသက် ရာက်မများကိ ပိမိ လျာ့နည်း စရန ်
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အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဆင့် သမာသမတ်ရှိသည့် အဖဲွအ့စည်းများက ဦး ဆာင်ချမှတ်၍ 
အစိးရ၊ စက်မလပင်န်း၊ အလပ်သမား၊ ငွ ကး ထာက်ပ့မ အဖဲွအ့စညး်များ နှင့် 
ပညာရှင်များအပါအ၀င ် ဆက်စပ်ပါဝင်ပတ်သက်သူများက အသိအမှတ်ြပုထား ပီး 
ြမန်မာနိငင်အတွင်း စီမကိန်းလပင်နး်များက လိက်နာကျင့်သး ဆာင်ရွက်နငိ် သာ 
အ လ့အကျင့် ကာင်းများကိ ဆိသည်။ 

 (ဌ) အြခား ဆာင်ရွက်နိင် သာနည်းလမ်းများ (Alternatives) ဆိသည်မှာ အဆိြပုထား 
သည့် စီမကိန်းတစ်ခနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယင်း၏ ယဘယျရည်ရွယ်ချက်နှင့် လိအပ်ချက် 
များကိ လက် တွ ့ ဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်နိင်သည့် ထိခိက်မပိမိ လျာ့နည်း စ သာ အြခား 
နည်းလမ်းများကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင-် 
(၁) စီမကိန်းအ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် အဆိြပုထားသည့်တည် နရာ၊ 
(၂)  အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် စီမကိန်းအမျိုးအစား၊ 
(၃)  စီမကိန်း၏ ဒီဇိငး်နှင့် အ သးစိတ်ပစ၊ 
(၄)  စီမကိန်းတွင် အသးြပုမည့် နည်းပညာ၊ 
(၅)  စီမကိန်းကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် အြမင်များ၊ 
(၆) ဝန် ကီးဌာနက လိအပ်သည ်သိမ့ဟတ် တင်ြပရန်သင့် လျာ်သည်ဟ ယူဆသည့် 

စီမကိန်းဆိင်ရာ အ ရးကီး သာ အြခားအချက်အလက ်သိမ့ဟတ် အြမင်များ 
လညး် ပါဝင်သည်။ 

(ဍ) ဇီဝမျိုးစမျိုးကဲွ ဆိသည်မှာ ကန်း ြမ၊ လထ၊ ပင်လယ်နှင့် အြခား သာ ရြပင်ဆိင်ရာ 
ဂဟစနစ်များအပါအဝင် အရငး်အြမစ်အားလးရှိ သက်ရှိသတ္တ ဝါများ ကွဲြပားြခားနား 
စွာတည်ရှိ နမနှင့်ယငး်တိပ့ါဝင်သည့် ဂဟစနစ်အမျို းမျို း ကွဲြပားတည်ရှိမကိဆိသည်။ 
ယင်းစကားရပ်တွင ် မျိုးစိတ်တစခ်တည်းအတွင်း၌လည်း ကာင်း၊ မျို းစိတ်တစ်ခနှင့် 
တစ်ခအကား၌လည်း ကာင်း၊ ဂဟစနစ်များအကား၌လည်း ကာင်း မျိုးစမျိုးကဲွ 
တည်ရိှမတိ ့ပါဝင်သည်။  

(ဎ) ထတ်လတ်မ ဆိသည်မှာ တစ်ခချင်း သိမ့ဟတ် ရာ နာှ န သာ အရင်းအြမစမ်ျားမှ 
လထ၊ ရထနှင့် ြမထအတွင်းသိ ့တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စ လတ်ထတ် 
လိက် သာထတ်လတ်မအားလးကိဆိသည။် ယင်းစကားရပ်တွင် အခိးအ ငွ၊့ စွန်ပ့စ ်
အရည်၊ စွန်ပ့စ်အစိင်အခဲ၊ ဆူညသ၊ အန၊့ အလငး်၊ တန်ခါမ၊ အပ၊ူ တိင်းတာသိရှိနိင် 
သာ ရာင်စဉ်နှင့် ြဒပ်ပစ္စည်းအမျို းမျို းတိ ့ပါဝင်သည်။ 

(ဏ) ထတ်လတ်မကန်သ့တ်ချက်ပမာဏ ဆိသည်မှာ သတ်မှတ်ထားသည့် လပ်ငနး် ဆာင် 
ရွက်မတစ်ခမ ှသတ်မှတ်ထား သာအချိန်တစ်ခအတွင်း  သိမ့ဟတ် ကန်စည်ထတ်လပ ်
မ ယူနစ်တစခ်အတွင်း ပတ်၀န်းကျင်သိထ့တ်လတ်ရန ်သိမ့ဟတ် စွန်ပ့စ်ရန် ခွင့်ြပုနိင ်
သည့်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းပါ၀င်မ သိမ့ဟတ် ညစ်ညမ်း စနိင်မဆိင်ရာ စ အြဖစ်သတ်မှတ် 
ထားသည့် ကိန်းဂဏန်းပမာဏကိ ဆိသည်။ 

(တ) ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာ ဆိသည်မှာ အပိဒ် ၃၆ ပါ  သတ်မှတ ်
ချက်နှင့်အညီအဆိြပုစီမကိန်း၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊ ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင ်
မတစ်ခခ၏ဆက်စပ်သက် ရာက်မများ အပါအဝင ်ဆိးကျိုးသက် ရာက်မများကိ စနစ် 
တကျဆန်းစစ် ဖာထ်တ်သတ်မှတ်ြခင်း၊ စီမကိန်း၏ ဆာင်ရွက်နိင် သာ အြခားနည်း 
လမ်းများကိစနစ်တကျဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် ဆိးကျိုးသက် ရာက်မများကိ လာ့ချရန ်
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သင့် လျာ်သည့် ဆာင်ရွက်မများသတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စမီခန်ခဲွ့မအစီအစဉ ်
တိ ့ ပါဝင်သည့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ရန ် လိအပ် သာ စီးပွား ရးလပ်ငန်း 
တစ်ခခ၏အစီရငခ်စာကိ ဆိသည်။ 

(ထ) ပတ်၀န်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစရီင်ခစာဆိသည်မှာအပိဒ် ၆၃ ပါသတ်မှတ်ချက် 
နှင့်အညီ အဆိြပုစီမကိန်း၊ စီးပွား ရးလပင်န်း၊ ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မ 
တစ်ခခ၏ ဆက်စပ်သက် ရာက်မများ အပါအဝင် ဆိးကျို းသက် ရာက်မများကိ စနစ ်
တကျ ဆန်းစစ် ဖာ်ထတ်သတ်မှတ်ြခင်း၊ အြခားနည်း ဆာင်ရွက်နိင် သာ ကိစ္စရပ်များ 
ကိ စနစ်တကျဆန်းစစ်ြခငး်နင့်ှ  ဆိးကျို းသက် ရာက်မများကိ လာ့ချရန ်သင့် လျာ် 
သည့် ဆာင်ရွက်မများသတ်မှတ်ြခင်းနှင့်  ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်တိ ့ ပါဝင ်
သည့် ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ရန ် လိအပ်သည့် စီးပွား ရးလပ်ငနး်တစ်ခခ၏ 
အစီရင်ခစာကိ ဆိသည်။ 

(ဒ) ပတ်၀န်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာစိစစ်သးသပ် ရးအဖွဲ  ့ ဆိသည် 
မှာနည်းဥပ ဒ ၅၈ အရပတ်၀န်းကျင်ထိခက်ိမဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာတစ်ရပ်အ ပ  
စိစစ်သးသပ်၍ သ ဘာထားမှတ်ချက ်သိမ့ဟတ် ထာက်ခချက် ပးရန် ဝန်ကီးဌာနက 
သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းများမှ ကမ်းကျင်သူများြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းထား သာ 
အဖဲွကိ့ ဆိသည်။ 

(ဓ) တည် ဆာက်ဆကဲာလပတ်၀န်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ် ဆိသည်မှာ စီမကိန်းတစ်ရပ် 
၏တည် ဆာက်ဆဲကာလအတွက် သက်ဆိင်ရာ ကတိကဝတ်၊ ထတ်လတ်မကန်သ့တ် 
ချက်ပမာဏ၊ ပတ်၀န်းကျင်အရည် သွးစချိန်စညနး်နှင့် အြခားပတ်၀န်းကျင်ဆိင်ရာ 
လိအပ်ချက်များ ပါဝင်သည့် အစီအစဉ်ကိဆိသည်။  ယင်းအစီအစဉ်တွင် တည် ဆာက် 
ရးလပ်ငန်းများ၊ လိအပ် သာ စက်ကိရိယာများတပ်ဆင်ြခင်းနှင့် အ ြခခအ ဆာက် 
အအဆိင်ရာ ဖာ်ြပချက်များ၊  ဆိးကျို းသက် ရာက်မ များအ ပ  ြခုငသးသပ်ချက်နှင့် 
ယင်းတိကိ့ လျာ့နညး် စ သာ ဆာင်ရွက်မများ၊ စာင့်ကပ်ကည့်ရစစ် ဆးမလပ်ငန်း 
အစီအစဉ်များနှင့် အချိန်ဇယားများ၊ ကျခသးစဲွမည့် ရန်ပ ငွလျာထားချက်၊ စီမကိန်း 
နရာတစ်ခလးကိြခုင ဖာ်ြပသည့် ြမပများ၊ ဓာတ်ပများ၊ ကာင်းကင်ဓာတ်ပများ၊ 
ဂို လ်တဓာတ်ပများ၊ လပ်ငန်းခွင်အလိက် နရာချထားမအစီအစဉ်များ၊ ြဖတ်ပိင်းပ 
များ၊ ြမင်ကွင်းအတည့်ပများ၊ တည် ဆာက် ရး လပ်ငန်းခွင်အလိက် ပတ်၀န်းကျင် စီမ 
ခန်ခဲွ့မနှင့် သင့် လျာ်သည့် စာင့်ကပ်ကည့်ရစစ် ဆးြခင်းဆိင်ရာအ သးစတ်ိအစီအစဉ် 
များစသည့် က အလိက်အ သးစိတ်အစီအစဉ်များ၊ စမီခန်ခဲွ့မလပ်ထးလပ်နည်းများ 
ြပည့်စစွာ အ သးစတ်ိ ရးဆဲွထားသည့် ပတ်၀န်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မ အစီအစဉ်ကိဆိသည်။ 

(န) လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက်သည့်ကာလအတွက် ပတ်၀န်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ် 
ဆိသည်မှာ စီမကိန်းတစ်ရပ၏် လပင်န်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက်သည့် ကာလအတွက ်
သက်ဆိင်ရာ ကတိကဝတ်၊ ထတ်လတ်မကန်သ့တ်ချက်ပမာဏ၊ ပတ်၀န်းကျင်အရည် 
အ သွးစချိန်စညန်းနှင့်အြခားပတ်၀န်းကျင်ဆိင်ရာလိအပ်ချက်များပါဝင်သည့ ်အစီအစဉ် 
ကိဆိသည်။ ယင်းအစီအစဉ်တွင် လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် အ ြခခ 
အ ဆာက်အအဆိငရ်ာ ဖာ်ြပချက်များ၊ ဆိးကျိုးသက် ရာက်မများအ ပ ြခုငသးသပ် 
ချက်နှင့် ယင်းတိက့ိ လျာ့နည်း စ သာ ဆာင်ရွက်မများ၊ စာင့်ကပ်ကည့်ရစစ် ဆးမ 
လပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့် အချိန်ဇယားများ၊ ကျခသးစွဲမည့်ရန်ပ င ွ လျာထားချက်၊ 
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စီမကိန်း နရာတစ်ခလးကိြခုင ဖာ်ြပသည့် ြမပများ၊ ဓာတ်ပများ၊ ကာင်းကင်ဓာတ်ပ 
များ၊ ဂို လ်တဓာတ်ပများ၊ လပ်ငန်းခွင်အလိက် နရာချထားမ အစအီစဉ်များ၊ 
ြဖတ်ပိင်းပများ၊ ြမင်ကွင်းအတည့်ပများ၊ လပ်ငန်းခွင်အလိက် ပတ်၀န်း ကျင်စီမခန်ခ့ွဲမ 
နှင့် သင့် လျာ်သည့် စာင့်ကပ်ကည့်ရစစ် ဆးြခင်းဆင်ိရာ အ သးစိတ် အစီအစဉ်များ 
စသည့်က အလိက် အ သးစိတ်အစီအစဉ်များ၊ စီမခန်ခဲွ့မ လပ်ထးလပ်နည်းများ 
ြပည့်စစွာအ သးစိတ် ရးဆွဲထားသည့်ပတ်၀န်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉကိ် ဆိသည်။ 

(ပ) ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ ်
ဆိသည်မှာ ကနဦးပတ်၀န်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာ သိမ့ဟတ် ပတ်၀န်းကျင် 
ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး် အစီရငခ်စာ သိမ့ဟတ် ပတ်၀န်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစအီစဉ်က ိ
အတည်ြပု ကာင်းဝန် ကီးဌာနကတရားဝင်ထတ် ပး သာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး 
ဆိင်ရာလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များပါဝင်သည့် သက် သခ 
လက်မှတ်ကိ ဆိသည်။ 

(ဖ) တိင်းရင်းသားမျိုးနွယစ် ဆိသည်မှာ ပင်မလူအ့ဖဲွအ့စည်းနှင့် လူမ ရး သိမ့ဟတ် 
ယဉ် ကျးမဆိင်ရာ လက္ခဏာများ ကွဲြပားြခားနားမရှိ ပီး ဖွ ဖိ့ုးမလပ်ငန်းစဉမ်ျားမ ှ
ြဖစ် ပ သာ ဆိးကျိုးသက် ရာက်မများ ကာင့် ယင်းတိ၏့အကျိုးစီးပွားကိ ထိခိက် 
လွယ် စသည့် မျို းနွယ်စကိ ဆိသည်။ 

(ဗ) ဆန္ဒမပါ သာ နရာ ြပာင်း ရရ့မ ဆိသည်မှာ စီမကိနး်တစ်ရပ် ကာင့် စမီကိန်းနှင့် 
မလွတ်ကင်းသြဖင့် သိမ့ဟတ် ထိခိက်နိင်သြဖင့် ြပာင်း ရလိ့ သာ ဆန္ဒမရှိဘဲ နအိမ် 
များ နရာ ြပာင်း ရခ့ရမ သိမ့ဟတ် စီမကိန်းတစ်ရပ် ကာင့်မိမိတိ၏့ ကန်ထတ်လပ်မ 
သိမ့ဟတ် ဝင် ငွရရှိသည့် မတည်ပစ္စည်းများ မလဲမ ရှာင်သာ ဆးရးရမကိ ဆိသည်။ 

(ဘ) ဝန်ကီးဌာန ဆိသည်မှာ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနငှ့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန 
ကိ ဆိသည်။  

(မ) ဦးစီးဌာန ဆိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာနက ိဆိသည်။  
(ယ) စီမကိန်းအဆိြပုသူ ဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်ငအတွင်း စီမကိန်း 

အတွက် လ့လာြခင်း၊ တိင်းတာြခင်း၊ ဒီဇိင်း ရးဆွဲြခငး်၊ ဖာ် ဆာင်ြခင်း၊ အကိုတည ်
ဆာက်ြခင်း၊ တည် ဆာက်ြခင်း၊ လပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်း၊ ပိတ်သိမ်းြခင်းနှင် ့ပိတ်သိမး် 
ပီး နာက်ပိင်း အပါအဝင ် စီမကိန်းသိမ့ဟတ် စီမကိန်း၏လပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ 
ဆာင်ရွက်ရန်ကရွယ်သည့် သိမ့ဟတ် အစပျိုး ဆာင်ရွက်ထားသည့် အများြပည်သူ 
က  သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂလိကက မှ ပဂ္ဂုလ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းြဖစ် ပီးယင်း စီမကိန်း 
ဆာင်ရွက် နစဉ်ပိင်ရှင်ြဖစ်ခဲ့သ ူသိမ့ဟတ် ပိင်ရှင်တစ်ဦးရရှိနိင် သာ ငွ ရး ကး ရး 
သိမ့ဟတ် အြခားအခွင့်အ ရးတစ်ရပ်ကိ ရရိှသည့် သိမ့ဟတ် ရရှိနိင်သည့် သိမ့ဟတ် 
ယင်းသိရ့ရှိရန် မ ာ်လင့်နိင်သည့်ပဂ္ဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းကိ ဆိသည်။ 

(ရ) စီမကိန်းအဆိြပုလာ ဆိသည်မှာ စီမကိန်းအဆိြပုသူက ဆာင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်သည့် 
စီမကိန်း သိမ့ဟတ် အစပျိုး ဆာင်ရွက်ထား ပီးြဖစ်သည့် စီမကိန်းကိ တိးချဲ ြ့ခင်းနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ အဓိကလက္ခဏာများနှင့် သိရိှထား သာ သိမ့ဟတ် ကိုတင်သိြမင်နိင် သာ 
ဆိးကျို းသက် ရာက်မများ အပါအဝင် သက်ဆိင်ရာ အ သးစိတ်အချက်အလက်များ 
အတိအကျကိဝန် ကီးဌာန၏သတ်မှတ်ချက်၊လမ်းညန်ချက်များနှင့်အညီသတ်မှတ်ထား 
သာပစ၊ အ ကာင်းအရာတိြ့ဖင့် ရးသားတင်ြပသည့် အဆိြပုလာကိဆိသည်။ 
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(လ) နည်းဥပ ဒများ ဆိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနည်းဥပ ဒများကိ ဆိသည်။ 

(ဝ) ကင်းကျန်သက် ရာက်မများ ဆိသည်မှာ စီမကိန်းပိတ်သိမ်း ပီး နာက်ပိင်း အပါအဝင ်
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ လာ့ချြခင်းလပ်ငနး်များ ဆာင်ရွက် ပီး နာက ် ဆက်လက် 
ကျန်ရိှ နမညဟ် မှန်းဆရသည့် သိမ့ဟတ် အမှန်တကယ်ကျန်ရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင် 
အ ပ သက် ရာက်မများကိ ဆိသည်။ 

(သ) နယ်ပယ်အတိင်းအတာသတမ်ှတ်ြခင်း ဆိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း 
အတွက်စီမကိန်းတစ်ရပ်၏ြဖစ်နိင် သာဆိးကျိုးသက် ရာက်မများကိအနစိတ် လ့လာ 
ဆန်းစစ်ရန်၊ လိအပ် သာအချက်အလက်များက ိ စစည်း ကာက်ယူရန်နှင့် ပတ်ဝန်း 
ကျင်ထိခိက်မဆနး်စစ်ြခင်းအစီရငခ်စာတစ် စာင်ြပင်ဆင် ရးအတွက် လပ်ငန်းတာဝန ်
များြပုစရန ်ဤလပထ်းလပန်ည်း၊ အခန်း ၅ တွင် ြပဌာန်းထားသည့်အတိင်း နယ်ပယ် 
အတိင်းအတာသတ်မှတ်ြခင်း ဆာင်ရွက်သည့်လပ်ငန်းစဉ်ကိ ဆိသည်။  

(ဟ) ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ဆိသည်မှာ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၄ အရ ဤလပ်ထးလပန်ည်း နာက် 
ဆက်တွဲ(က)ပါ  ဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန ်လိအပ်သည့် စီးပွား ရးလပင်န်း အမျိုး 
အစားများက ိဝန်ကီးဌာနက ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ 
သတ်မှတ်၍ ထတ် ပးသည့် ခွင့်ြပုချက်က ိဆိသည်။ 

(ဠ) စစ် ဆးရန်တာဝန်ရှိသူ ဆိသည်မှာ စီမကိန်းက ယင်း၏သက်ဆိင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 
လူမစီးပွားလိအပ်ချက်များကိလိက်နာ ရးအတွက ်ထိန်းကွပ်ရန်နှင့် သတ်မှတ်ဆးြဖတ် 
ရန်လည်း ကာင်း၊ စီမကိန်းက ဆာင်ရွက်ရန်ရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး 
ဆိင်ရာတာဝန်များကိပျက်ကွက်မအားတားဆီးရန်လညး် ကာင်း ဤလပ်ထးလပ်နည်း 
အရ စီမကိန်းနှင့် ဆက်စပ် သာ လပရ်ှား ဆာင်ရွက်မများအား စာင့်ကပ်ကည့်ရ 
စစ် ဆးရန် ဦးစီးဌာန၏ ရးချုပ်နှင့် တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်၊ နြပည် တာ် ကာင်စီ 
နယ် ြမ သိမ့ဟတ်  ဒသဆိင်ရာရးများမှအရာရိှများနှင့် ဝန်ကီးဌာနက တာဝန် ပးအပ ်
ထား သာ အတိင်ပင်ခတစ်ဦးဦးကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင ်ဤလပထ်းလပ်နည်း 
အရ ဝန် ကီးဌာန၏ စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်းနှင့် စစ် ဆးြခင်းလပ်ငန်းများ အ ကာင် 
အထည် ဖာ်ြခင်းကိ ပ့ပးိ ဆာင်ရွက် ပးသည့် အြခားသက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရ 
အဖွဲအ့စည်းများမှ အရာရှိများလည်း သက်ဆိငအ်ကျုးဝင်သည်။ 

(အ) မဟာဗျူဟာ ြမာက ် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာဆန်းစစ်ြခင်း ဆိသည်မှာ မူဝါဒများ၊ 
စီမကိန်းများ၊ အစီအစဉ်များတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာကိစ္စရပ်များကိ ပါငး်စည်း 
ဆာင်ရွက်နိင်ရနနှ်င့် စီးပွား ရးနှင့်လူမ ရးဆိင်ရာချိန်ဆမများနှင့်အတူ အြပန်အလှန် 
ဝဖန်သးသပ်နိင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် သရပ်ခွဲြခင်းနှင့် ချဉ်းကပ် ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ 
ညန်းဆိသည်။ အ ြခခအားြဖင့် စးီပာွး ရးနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးကိ ပါင်းစပ် ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် စဉ်ဆက်မြပတ် 
ြခုင လ့လာြခင်းကိ ဆိသည။်  
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အခန်း(၂) 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ် ချမှတ်ြခင်း 

၃။ သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာန၊ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်း၊ ကာ်ပိ ရးရှင်း၊ ဘတ်အဖွဲ ၊့ 
စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီနှင့် စည်ပင်သာယာ ရးအဖဲွအ့စည်း၊ ဒသဆိင်ရာအစိးရ သိမ့ဟတ် 
လပ်ပိင်ခွင့်ရိှသူ၊ ကမ္ပဏီ၊ သမဝါယမအဖဲွအ့စည်း၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊ အသငး်၊ အစစပ်လပ်ငန်း 
သိမ့ဟတ် တစ်သးီပဂ္ဂလိကတစဦ်းဦးကလပ် ဆာင် သာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ ်
ရန်လိအပ်သည့် စီမကိန်းအမျိုးအစား သိမ့ဟတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန် 
လိအပ်သည့်စီမကိန်းအမျိုးအစားနှင့် စီမကိန်းတိးချဲ ြ့ခင်းသည် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၁ နှင့် နည်းဥပ ဒ ၆၂ 
အရ ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ် ကညာ သာ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရယူရန် လိအပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင ်
အရညအ် သွးကိ ထိခိက် စနိင် သာ လပ်ငန်း၊ လပ်ငန်းခွင် နရာ သိမ့ဟတ် စက်ရ၊ အလပ်ရ အမျိုး 
အစားများတင်ွ ပါဝင်ပါက ဥပ ဒပဒ်မ ၂၁၊ နည်းဥပ ဒ ၅၂၊ ၅၃ နှင့် ၅၅ တိအ့ရ ဤလပ်ထး 
လပ်နည်းနငှ့်အည ီ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခငး် 
သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ် ရးဆွဲအ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းြပုလပ်ရမည်။ ထိအ့ြပင ်
ယင်းစီမကိန်းအားလးသည်ဤလပ်ထးလပ်နည်းနငှ့်အညီပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာလိက်နာ 
ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ်ရယူရမည်။ 

၄။ ဥပ ဒပဒမ် ၂၁ နှင့် နည်းဥပ ဒ ၆၂ အရ သတ်မှတ်သည့် လပင်နး်၊ လပ်ငန်းခွင် နရာ 
သိမ့ဟတ် စက်ရ၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်းအမျို းအစားများတွင ် အကျုးဝင်သည့် မည်သည့်စီမကိန်းမဆိ 
ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရယူရမည်။ ယင်းစီမကိန်းတွင် လပ်ထးလပ်နည်း မထတ်ြပန်မီက ဆာင်ရွက်ဆဲ 
စီမကိန်းများလည်း သက်ဆိင် စရမည်။ 

၅။ အ သးစားစီမကိန်းလပ်ငန်းများ၊ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၁ နှင့် နည်းဥပ ဒ ၆၂ အရ ဝန်ကီးဌာနက 
သတ်မှတ် ကညာ သာ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရယူရန်လိအပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွးကိ 
ထိခိက် စနိင် သာ လပ်ငန်း၊ လပ်ငန်းခွင် နရာ သိမ့ဟတ် စက်ရ၊ အလပ်ရ အမျိုးအစားများတွင ်
မပါဝင်သည့် လပ်ငန်းများ၊ နာက်ဆက်တွဲ"က"ပါ  ဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်သည့် 
လပ်ငန်းအမျိုးအစားများတွင ်မပါဝင်သည့် လပ်ငန်းခွင် နရာ သိမ့ဟတ် စက်ရ၊ စီးပွား ရးလပင်န်း 
ဆာင်ရွက်လိသူသည် လပ်ငန်းတည် ဆာက်လည်ပတ်နိင်ရန် သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာန သိမ့ဟတ် 
အဖဲွအ့စည်းတစ်ခခသိ ့ ခွင့်ြပုချက်၊ လိင်စင် လာက်ထားြခငး်မြပုမီ နည်းဥပ ဒ ၆၈ အရ ပတ်ဝန်း 
ကျင်ထိခိက်မ ရိှ မရိှ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာန၏ သ ဘာထားမှတ်ချက်ရယူရမည်ြဖစ် ပီး ဦးစီးဌာန 
က သတ်မှတ် သာ စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည။် 

၆။ ဝန် ကီးဌာနက ထတ် ပးသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ 
သက် သခလက်မှတ်ပါစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် ဝန် ကီးဌာနက ထတ် ပးသည့် ကိုတင ်
ခွင့်ြပုချက်ပါ စည်းကမး်ချက်များတွင် စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်အြဖစ် ပါဝင်သည။် 

၇။ အိမ်ရာ ြပာင်း ရရ့မ သိမ့ဟတ် တိင်းရင်းသားမျို းနွယ်စများအ ပ  ဆိးကျို းသက် ရာက်မ 
ရှိနိင် သာ စီမကိန်းများဆင်ိရာ သီးသန်ကိ့စ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သီးြခားလပ်ထးလပ်နည်း ထတ်ြပန် 
ြခင်း မြပုမ ီအိမ်ရာ ြပာင်း ရရ့မ သိမ့ဟတ် တိင်းရင်းသားမျို းနွယ်စများအ ပ  ထိခိက်မ ရှိနိင်သည့် 
စီမကိန်းများသည် သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနများက သီးြခားထတ်ြပန်သည့် လပ်ထးလပ်နည်းများကိ 
လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ ယင်းသိ ့ သီးြခားလပ်ထးလပန်ည်းများ မရှိလင်၊ ယင်းစီမကိန်းအားလး 
သည ်ကမ္ဘာ့ဘဏ်အပ်စ၊ အာရှဖွ ဖ့ို း ရးဘဏ် အပါအဝင် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ဘ ာ ရးအဖဲွအ့စည်း 
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များကလက်ခထား သာ ဆန္ဒမပါ သာ နရာ ြပာင်း ရရ့မနှင့် တိင်းရင်းသားမျို းနွယ်စများဆိင်ရာ 
အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အ လ့အကျင့် ကာင်းများကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။  

၈။ ဤလပ်ထးလပန်ည်းမထတ်ြပန်မီတွင ် တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများ စတင်ခဲ့ ပီးြဖစ် သာ 
သိမ့ဟတ် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ဆဲြဖစ် သာ စီမကိန်းအသီးသီးသည် မမိိစီမကိန်း ကာင့် ယခင်က 
ြဖစ် စ၊ ယခ ြဖစ် စြဖစ် ပ သာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မများကိ ဖာ်ထတ်သိရိှရန် လပ်ငန်းခွင် တွင် 
စိစစ်ြခင်း အပါအဝင ် စီမကိန်းအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာစိစစ်မကိြပုလပ်၍ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ် 
သည့် အချိန်ကာလအတွင်း- 

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း 
သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ် ရးဆွဲအ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းြပုရမည။်  

(ခ) ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာလိက်နာ ဆာင်ရွက်မသက် သခလက်မှတ်ရယူရမည်။ 
(ဂ) ဆိးကျို းသက် ရာက်မများအား လာ့ချရန် ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများနှင့ ် အြခား 

သက်ဆိင်ရာ တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့်အည ီ သင့် လျာ် သာ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်မများ 
ြပုလပ ်ရမည်။  

၉။ နည်းဥပ ဒများမထတ်ြပန်မီတွင်တည် ထာင်လပ်ကိင် န သာ သိမ့ဟတ် တည် ဆာက်ဆဲြဖစ် 
သာ သိမ့ဟတ် နည်းဥပ ဒများ ထတ်ြပန် ပီးချိန်တွင ်တည်ရိှ ပးီ သာ သိမ့ဟတ် တည် ဆာက် ရး 
လပ်ငန်းများစတင်ခဲ့ ပီးြဖစ် သာ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခငး်ြပုလပ်ရန်လိအပ်သည့် စီမကိန်း 
အမျို းအစား သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန ် လိအပ်သည့် စီမကိန်း 
အမျိုးအစားအား လက်ရှိအရွယ်အစား သိမ့ဟတ် ထတ်လပ်မပမာဏက ိထပ်မတိးချဲ ရ့န ် သိမ့ဟတ် 
လိအပ်ချက်အရ ထပမ်တည် ဆာက်ရန်၊ ြပငဆ်ငရ်န်၊ တပ်ဆင်ရန ် သိမ့ဟတ် အြခားတိးချဲ ရ့န ်
သိမ့ဟတ် တိးချဲ ြ့ခင်းဆိငရ်ာလပ် ဆာင်မတစ်ခခကိ ဆာင်ရွက်ရန် အဆိြပုသည့် စီမကိန်းတိးချဲ ြ့ခင်း 
သည် လက်ရိှစီမကိန်း၏ သဘာဝနှင့်အရွယ်အစားကိ ြပာင်းလဲသွား စပါက ဤလပ်ထးလပ်နည်း 
နှင့်အညီ ဝန် ကီးဌာနကသတ်မှတ် သာ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင ်
ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး်ကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။ စီမကိန်းတးိချဲ ြ့ခင်းသည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ် 
ြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန်မလိပါက စီမကိန်းတိးချဲ ြ့ခင်းအတွက် 
ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့ခဲွ်မအစီအစဉ်ကိ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်အချိန် 
ကာလအတွင်း ရးဆဲွ ဆာင်ရွက်ရမည်။ ထိအ့ြပင် ယင်းစီမကိန်းအားလးသည် ဤလပ်ထးလပ်နည်း 
နှင့်အညီ ပတ်၀န်းကျင်ထိနး်သိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ်ရယူရမည်။  

၁၀။ နည်းဥပ ဒများမထတ်ြပန်မ ီ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က အတည်ြပုထား ပးီ ြပည်ပအကူအညီ 
အ ထာက်အပ့ြဖင့် အချိန်ကာလသတ်မတ်ှချကတ်စ်ခ သိမ့ဟတ် အချိနက်ာလ ကန်သ့တခ်ျက်တစ်ခ 
အတွင်းအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရနလိ်အပ ်
သည့် စီမကိန်းအမျိုးအစား သိမ့ဟတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန်လိအပ်သည့ ်
စီမကိန်းအမျို းအစား သိမ့ဟတ် သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းက မိမိဝန်ကီးဌာန၊ အဖွဲ  ့ 
အစည်း၏ အစီအစဉ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ အြခားအဖွဲအ့စည်းတစ်ရပ်ရပန်ှင့်ပူး ပါင်း၍ သိမ့ဟတ်  
ဖက်စပ်၍လည်း ကာင်း ဆာင်ရွက်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန်လိအပ်သည့် 
စီမကိန်းအမျို းအစား သိမ့ဟတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခငး် ြပုလပ်ရနလိ်အပ်သည့် စီမကိန်း 
အမျိုးအစားသည်-  
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(က) တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများ စတင်ခဲ့ ပီးြဖစ်ပါက လပ်ထးလပ်နည်း အပိဒ် ၈ နှင့် 
အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ခ) တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းစတင်ြခင်း မြပုရ သးပါက ယင်းစီမကိန်းလပ်ငနး် ဆာင ်
ရွက်ရန် ြပည် ထာငစ်အစိးရအဖဲွသိ့ ့တင်ြပြခင်းမြပုမီ သိမ့ဟတ် ဦးစီးဌာနက သတ် 
မှတ်သည့် အချိန်ကာလအတွင်း လိအပ်သည့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း 
သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်၍ ဤလပ်ထးလပ်နည်းနှင့်အည ီ
ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ်ရယူ 
ရမည်။ 

၁၁။ နည်းဥပ ဒများ ထတ်ြပန် ပီး နာက ်အ ကာင်အထည် ဖာ်လျက်ရှိ သာ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင ်
ဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန် မလိသည့် စမီကိနး်အား 
တိးချဲ သ့ည့်အခါတွင် ဦးစီးဌာနသည် တိးချဲ သ့ည့်စီမကိန်းအ ပ  ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆနး်စစ်ြခငး် 
သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန ် လိ မလိနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စမီခန ့ခဲွ်မ 
အစအီစဉ်အား ြပန်လည်မွမ်းမြပင်ဆင်ရန ်လိ မလိ ကိ စိစစ်၍ ဝန်ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 

၁၂။ ဝန် ကီးဌာနသည် စီမကိန်း သိမ့ဟတ် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအား ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် 
ဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန် လိ မလိ  သတ်မှတ်ြခငး် 
မြပုရ သးမီ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမ ရးအ ပ ထိခိက်မမရှိနိင်သည့် အစပျိုးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများ 
ကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည့် ကိုတင်စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ဆာင်ရွက် စနိင်သည်။ 

၁၃။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည်- 

(က) ဤလပ်ထးလပ်နည်း အပိဒ် ၃၄၊ ၅၀၊ ၆၁ အရ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ်၏ အဆင့်အားလးတွင် အများြပည်သူ 
နှင့် သင့် လျာ် သာတိင်ပင် ဆွး နွးမများက ိစီစဉ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ခ) ဝန်ကီးဌာနက အသိ ပးထားသည့် အမျို းသားလြခု ရးဆိင်ရာ ထိပါး စနိင်မည့်ကိစ္စ 
ရပ်များမှတစ်ပါး အများြပည်သူနှင့်သက်ဆိင် သာ စီမကိန်းဆင်ိရာ သတင်းအချက် 
အလက်များကိ အချိန်နှင့်တစ် ြပးည ီထတ် ဖာ်ရမည်။ 

၁၄။ ဝန် ကီးဌာနသည် ဤလပ်ထးလပ်နည်းကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်ကျင့်သးြခင်းနှင့် အနက ်
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိြခင်းြပုရန် တာဝန်ရိှသည်။  

၁၅။ ဝန် ကီးဌာနသည် အာက်ပါ လပ်ပိင်ခင့်ွများကိ ဆာင်ရွက်နိင်သည ်- 
(က) စီမကိန်းကိ ပဏာမ စိစစ်ြခင်းဆင်ိရာ စများ သတ်မှတ်ြခင်း၊  
(ခ) ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအတွက် 

နည်းပညာဆိင်ရာ လမး်ညန်ချကမ်ျား ချမှတ်အတည်ြပုြခင်း၊ 
(ဂ) ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာများက ိစိစစ်သးသပ်အတည်ြပုြခငး်၊ 
(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအတွက ် လမး်ညန်ချကမ်ျားချမှတ်ြခငး်နင့်ှ ဆာင ်

ရွက်ရမည့် လပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 
(င) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာများကိ အတည်ြပုြခင်း၊ 
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(စ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်၊ တည် ဆာက်ဆဲကာလပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစ ီ
အစဉ်နှင် ့ လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက်သည့်ကာလအတွက ် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မ 
အစီအစဉ်တိကိ့ သးသပ်အတည်ြပုြခင်း၊ 

(ဆ) ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် 
ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ ် အတည်ြပုြခင်း ဆာင်ရွက်ရန် သင့် လျာ် သာ 
စည်းကမ်းချက်များကိ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

(ဇ) စီမကိန်းအ ကာင်အထည် ဖာ်စဉ်အတွင်း ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာလိက်နာ 
ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက် စ 
ြခင်းနှင့် စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်း၊ အဆိြပုထား သာ စီမကိန်း၏ အ သးစိတ်ပစကိ 
အပီးသတ်ြခင်း သိမ့ဟတ် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအ တွအ့ကု ကာင့်ြပင်ဆင်ြခင်း 
တစ်ရပ်ရပ ် အပါအဝင ် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ် အ ကာင်အထည် ဖာ်မကိ 
စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်းနှင့် လိက်နာ ဆာင်ရွက် စြခင်း၊ 

(စျ) စီမကိန်းတစ်ရပ်ရပ်အား ယင်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်က ိ အချိန်နှင့် 
တစ် ြပးညီ ြဖစ် စရန် ဆာင်ရွက် စြခင်းနှင့် ယင်း ဆာင်ရွကမ်များအတွက် အစီရင ်
ခစာကိ စိစစ်သးသပ်ရန်နှင့် အတည်ြပုရန် ဝန်ကီးဌာနသိ ့တင်ြပ စြခင်း၊ 

(ည) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်မည့် တတိယပဂ္ဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်း 
များ လပ်ငန်းလိငစ်င်ရယူရနနှ်င့် စပ်လျဉ်းသည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် သိမ့ဟတ် 
လပ်ထးလပ်နည်းများ သတ်မှတ်ထတ်ြပန်ြခင်း၊ 

(ဋ) ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ မ့ ှသီးြခားသတ်မှတ်သည့် လပ်ငန်းတာဝန်များက ိ
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

၁၆။ ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာစိစစ်သးသပ် ရးအဖဲွ၏့ လပ်ငန်းတာဝန်များ 
မှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

(က) ဝန်ကီးဌာန၏ တာဝန် ပးချက်အရ စီမကိန်းတစ်ရပ်ရပ်၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ 
ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ စိစစ်သးသပ်ြခင်း၊  

(ခ) ဝန်ကီးဌာနကသတ်မှတသ်ည့်အချိန်ကာလအတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း 
အစီရင်ခစာအား စိစစ်သးသပ်သည့် အစီရငခ်စာက ိြပုစတင်ြပြခင်း၊ 

(ဂ) ကိစ္စတစခ်ချင်းစအီလိက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခက်ိမဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာ၏ နယ်ပယ ်
အတိင်းအတာနင့်ှပါဝင်ရမည့်အချက်အလက်များကိ အာက်ပါအချက်များြဖင့်စိစစ်ြခင်း- 
(၁) ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာသည် ဤလပ်ထးလပ်နည်းများ 

ပါသတ်မှတ်ချက်များကိ လိက်နာထားြခင်း ရိှ မရိှ၊  
(၂) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာသည် နယ်ပယ်အတိင်းအတာ 

သတ်မှတ်ြခင်း အစီရင်ခစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအတွက် 
တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များကိ လိက်နာြခင်း ရိှ မရှိ၊ 

(၃) ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာသည် ရှင်းလငး် သာ လမ်းညန ်
ချက်များ၊ စချိန်စညန်းများ၊ အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက် သိမ့ဟတ ် စိစစ ်
သးသပ်ရန် စနန်းများကိ လိက်နာြခင်း ရိှ မရှိ၊ 
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(၄) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာသည် သက်ဆိင်ရာပဂ္ုိဂ လ်များ၏ 
အြမင်ကိ အသိအမှတ်ြပု ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း ရိှ မရှိ၊ 

(၅) ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာသည် ပီးြပည့်စမ ရိှ မရှိ၊ 
လ လာက် သာ၊ သင့် လျာ် သာနှင့် ယကည်စိတ်ချရ သာ သတင်းအချက် 
အလက်များပါဝင်မ ရိှ မရိှ၊ 

(၆) ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာြပုစမနှင့် ပါဝင်သည့် အချက် 
အလကမ်ျားသည ်သက်ဆိင်ရာပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမ ရးရာလိအပ်ချက်များက ိ
လကခ်နိင် သာ ရွးချယ်မ၊ ညန်ြပမ၊ ရည်ညန်းမနှင့် အြပည့်အဝလိက်နာထားမ 
ရိှ မရိှ၊ 

(၇) ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာြပုစမနှင့်ပါဝင်သည့်အချက်များ 
တွင် ကိုတင်သိြမင်နိင် သာ ဆိးကျို းသက် ရာက်မများအားလးက ိသတ်မှတ ်
ဖာ်ြပထားြခင်း ရိှ မရိှ၊ 

(၈) ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာတွင် ရှင်းလင်း ဖာ်ြပထား သာ 
စီမကိန်း၏ဆိးကျိုးသက် ရာက်မများကိ တားဆးီရန၊် လာ့ချရန် သိမ့ဟတ် 
အနည်းဆးြဖစ် စရန် ြပုလပ်ရမည့် ဆာင်ရွက်မများသည် အြပည့်အဝလိက်နာ 
ရမည့် ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာလိအပ်ချက်များက ိအာမခနိင်မ ရိှ မရိှ၊ 

(၉) စီမကိန်းမှ ညစ်ညမ်းမကိ တားဆီးရန် သိမ့ဟတ် အနည်းဆးသိ ့ လာ့ချရန် 
ဆာင်ရွက်မများသည်ထိ ရာက်မရိှ မရှိ၊ အ ကာင်းဆးရရှိနိင် သာ နည်းလမ်း 
နှင့် အ လ့အကျင့် ကာင်းများကိ အ ြခခထားြခင်း ရိှ မရိှ၊ 

(၁၀) ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာလိအပ်ချက်များအား လိက်နာမမရိှသည့် သိမ့ဟတ် လိက်နာမ 
မရိှြခင်းက ိ ဦးတည် သာ အန္တရာယ်ြဖစ် စသည့် ဆာင်ရွက်မများ သိမ့ဟတ် 
လပ်ထးလပ်နည်းများ ပါရှိြခင်း ရိှ မရိှ၊ 

(၁၁) ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာတွင် ဖာ်ထတ်တင်ြပထားသည့် 
အတိင်း လက်မခနိင် သာ ဆိးကျိုးသက် ရာက်မများ မြဖစ် ပ စဘ ဲစီမကိန်း 
ကိ တည် ဆာက်လည်ပတ်နိင် ြခ ရှ ိမရိှ။ 

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာအား စိစစ်သးသပ်သည့် အစီရင်ခစာ 
တွင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာစစမ်းစစ် ဆးြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်ဝနး် 
ကျင်ထိခိက်မဆနး်စစ်ြခင်းအစီရင်ခစာပါချို ယ့ွင်းမတစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာ်ထတ်တင်ြပြခင်း 
နှင့် စီမကိန်းအဆိြပုသူက တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက် ပီး အစရီင်ခတင်ြပရမည့် နာက်ထပ ်
လ့လာမများ၊ စစမ်းစစ် ဆးမများ၊ ညိနင်း ဆွး နွးမများ သိမ့ဟတ် ဆန်းစစ်မများ 
ကိ အကြပုတင်ြပြခင်း၊ 

(င) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာအား စိစစ်သးသပ်သည့် အစီရင်ခစာ 
တွင် သက်ဆိင်သည့် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးဆိင်ရာ လိကန်ာ ဆာငရွ်က်မ 
သက် သခလက်မှတ်တွင်ထည့်သွင်း ဖာ်ြပသင့်သည့်စည်းကမ်းချက်များအြဖစ်အကြပု 
ချက် ပးြခင်း၊ 

(စ) ကာ်မတ ီ သိမ့ဟတ် ဝန် ကီးဌာနက တာဝန် ပးပါက အဖဲွ၏့စိစစ် တွရိှ့ချက်များကိ 
အစည်းအ ဝးတွင် တင်ြပြခင်း၊  
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ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်သည့် တတယိ 
ပဂ္ဂိုလ ်သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိအပ်ချက်များ 

၁၇။ (က) ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက် 
လိသည့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမှ ပဂ္ဂိုလ ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းသည် လပ်ငနး်လိင်စင် 
ရယူရန်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကီးဌာနက သီးြခားစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် သိမ့ဟတ် 
လပ်ထးလပ်နည်း ထတ်ြပန်ြခင်း မြပုရ သးပါ က အာက် ဖာ်ြပပါအချက်များက ိ
ြပည့်စစွာ ထည့်သွင်း ဖာ်ြပ၍ ဦးစီးဌာနတွင် လပ်ငန်းလိင်စင် လာက်ထားရမည်- 
(၁) ပဂ္ဂုလ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်း၏ အမည၊် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊ လပင်န်း 

ဆိငရ်ာ အချက်အလက်များ၊ 
(၂) ပဂ္ဂုလ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်း၏ သက်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းအ တွအ့ကု နှင့် 
(၃) အဖွဲ အ့စည်းပါ အဓိကပဂ္ဂ လ်အသီးသီး၏ ပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာ 

အ တွအ့ကု၊ ပညာအရည်အချင်း၊ သက်ဆိင်ရာ ထာက်ခစာနှင့် တာဝန် ပး 
အပ်မအ ထာက်အထားများ၊  

 (ခ) လပ်ငန်းလိင်စင်ရယူရန်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဝန်ကီးဌာနက သီးြခားစည်းကမး်သတ်မှတ ်
ချက်  သိမ့ဟတ် လပ်ထးလပ်နည်း ထတြ်ပန် ပီးပါက ယင်းစည်းကမ်းသတ်မတှခ်ျက် 
သိမ့ဟတ် လပ်ထးလပ်နည်းနှင့်အည ီ  ဦးစီးဌာနတွင ်လပ်ငန်းလိငစ်င် လာက်ထား 
ရမည်။  

၁၈။ ဦးစီးဌာနသည်- 

 (က) အပိဒ် ၁၇ နှင့်အည ီ လပ်ငန်းလိင်စင် လာက်ထားသူများအား ယင်းတိတ့င်ြပ သာ 
အချက်အလက်များအရယင်းဆန်းစစ်ြခင်းများ ဆာင်ရွက်ရန်သင့် လျာ်မရိှ မရိှကိစိစစ ်
သးသပ်ရမည်။ 

 (ခ) လာက်ထားသူက တင်သွင်း သာအချက်အလက်များကိ အ ြခခ စစိစ်၍ သင့် လျာ်မ 
ရှိသည်ဟယူဆလင် ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် လာကထ်ားသူအား လပ်ငန်း 
လိင်စင် ကး ပးသွင်း စ ပီး လပ်ငန်းလိင်စင်ထတ် ပးနိင်သည။် သင့် လျာ်မ မရှိဟ 
ယူဆလင် မည်သည့် လာက်ထားသူကိမဆိ ဝန် ကီးဌာန၏ လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ 
လပ်ငန်းလိင်စင်ထတ် ပးရန် ြငင်းပယ်နိင်သည်။ 

 (ဂ) လပင်န်းလိင်စင ် ြငင်းပယ်ြခင်းခရ သာ မည်သည့် လာက်ထားသူမဆ ိ ချို ယ့ွင်းချက ်
များကိ ြပန်လည်ြပုြပင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ြပင်ဆင်ြခင်းြပု ပီး နာက ် လပ်ငန်းလိင်စင ်
ြပန်လည် လာက်ထားနိင်သည်။  

၁၉။ (က) လပင်န်းလိင်စင ် သက်တမ်းကိ တစ်ကိမ်လင် (၃)နှစ် သတ်မှတ်သည်။  

 (ခ) လပင်န်းလိင်စင ် လက်ဝယ်ရှိသူသည ် လပ်ငန်းလိင်စင ် သက်တမ်းမကန်ဆးမ ီ (၃)လ 
ကိုတင်၍ သက်တမ်းတိးရန် ဦးစီးဌာနသိ ့ လာက်ထားနိင်သည်။ 

 (ဂ) ဦးစီးဌာနသည် ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် လပ်ငန်းလိင်စင်လက်ဝယ်ရှိသူကိ သက် 
တမ်းတိးြမင့်ခ ပးသွင်း စ ပီး သက်တမ်းတိးြမင့် ပးနိင်သည်။ 

၂၀။ ဦးစီးဌာနသည် အပိဒ် ၁၈ နှင့်အညီ လပ်ငန်းလိင်စင်ရယူထား သာပဂ္ုိဂ လ် တစ်ဦးဦး သိမ့ဟတ်  
အဖွဲအ့စည်းတစ်ခခက ြမနမ်ာနိင်င၏တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်က ိ ဖာက်ဖျက် ကာင်း သိမ့ဟတ် 
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ယင်းပဂ္ုိဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်း၏ ဆန်းစစ်ြခင်းများတွင် သိသာထင်ရှား သာ မှားယွင်းမများ 
ပါရိှ န ပီး ယဘယျလက်ခထား သာအသိအမှတ်ြပုစချိနစ်ညန်း သိမ့ဟတ် ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ 
ဤလပ်ထးလပ်နည်း သိမ့ဟတ် သက်ဆိင်ရာတည်ဆဲဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ လပထ်းလပ်နည်းနှင့် 
အညီြပန်လည်ြပင်ဆင်ထားြခင်းမရိှ ကာင်းသတ်မှတ်ဆးြဖတ်လင် ယင်းပဂ္ုိဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စညး် 
အားထတ် ပးထား သာလပ်ငန်းလိင်စငက်ိ ဝန် ကီးဌာန၏လမ်းညန်ချက်ြဖင့်ရပ်ဆိင်းြခငး် သိမ့ဟတ် 
ပယ်ဖျကြ်ခင်းြပုနိငသ်ည်။ ထိြ့ပင ် လပ်ငန်းလိင်စင်ကိ ရပ်ဆိင်း ကာင်း သိမ့ဟတ် ရပ်စဲ ကာင်း 
ထတ်ြပန် ကညာရမည်။  

၂၁။ (က) ဦးစီးဌာနမှထတ် ပးသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်မရှိ သာ မည်သည့်ပဂ္ဂုလ် သိမ့ဟတ် အဖွဲ  ့
အစည်းမ  လပ်ထးလပ်နည်းတွင် ဖာ်ြပထား သာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း 
အစီရင်ခစာကိ ဝန်ကီးဌာနသိ ့တင်သွင်းြခင်းမြပုရ။ 

 (ခ)  ဤလပ်ထးလပ်နည်းမထတ်ြပန်မီက ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ဆဲ 
ပဂ္ိုဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းသည် လပ်ထးလပ်နည်း ထတ်ြပန် ပီး (၃)လအတွင်း 
လပ်ငန်းလိင်စင်ရယူရမည်။  

၂၂။ ဦးစီးဌာနသည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ် 
ြခင်း ဆာင်ရွက်နိင်ရန ်လပ်ငန်းလိင်စင်ထတ် ပးထား သာပဂ္ဂ လ ်သိမ့ဟတ် အဖွဲ အ့စညး်အားလး၏ 
စာရင်းကိ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည့်အြပင ်အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန် ကညာရမည်။ 

အခန်း (၃) 
စိစစ်ြခင်း 

၂၃။ (က) စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် စီမကိန်းအဆိြပုလာအြပည့်အစကိ ပဏာမစိစစ်နိင်ရန ်
ဝန်ကီးဌာနသိ ့ တင်သွင်းရမည်။ ဤလပ်ထးလပ်နည်းအရ စီမကိန်းအဆိြပုလာ 
တင်သွင်းြခင်းသည ်ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် လာက်ထားြခင်းနငှ့် တူညီသည်။ 

 (ခ) ဝန်ကီးဌာနသည ် စီမကိန်းအဆိြပုလာအား မည်သည့်ဆန်းစစ်ြခင်း အမျိုးအစားတွင ်
ပါဝင် ကာင်း စစိစ်နိင်ရန် ဦးစီးဌာနသိ ့ ပးပိရ့မည်။  

 (ဂ) ဦးစီးဌာနသည် အပိဒ် ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၂၆၊ ၂၇ နှင့်အည ီ စမီကိန်းအဆိြပုလာတွင် 
လိအပ် သာ စာရွက်စာတမ်းအ ထာက်အထားများနှင် ့သက်ဆိင် သာ အချက်အလက် 
များြပည့်စမ ရိှ မရှိ ပဏာမ စစ် ဆးအတည်ြပု ပီး အပိဒ် ၂၅ နှင့် ၂၈ ပါအချက်များကိ 
ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ နာက်ဆက်တွ ဲ "က" ပါ  "ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန် စီမကိန်း 
အမျိုးအစားသတ်မှတ်ချက်"နှင့်အညီ စီမကိန်းသည် အာက်ပါအမျို းအစားတစ်ခခ 
တွင် ပါဝင်သင့် ကာင်း သ ဘာထားမှတ်ချက်ကိ ဝန်ကီးဌာနသိတ့င်ြပရမည်- 

(၁) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန်လိအပ်သည့်စီမကိန်းအမျို းအစား 
သိမ့ဟတ် 

(၂) ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန်လိအပ်သည် ့ စီမကိန်းအမျိုးအစား 
သိမ့ဟတ် 

(၃) မည်သည့်ဆန်းစစ်ြခငး်မ  ြပုလပ်ရန် မလိသည့် စီမကိန်းအမျို းအစား။ 
(ဃ) ဝန်ကီးဌာနသည ်မိမိသတ်မှတ်သည့် အပိဒ်ခွဲ (ဂ)ပါ  လပ်ငန်းအမျိုးအစားကိ စီမကိန်း 

အဆိြပုသူထ အ ကာင်းကားရမည်။ 
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၂၄။ ဝန်ကီးဌာနသည် အြခားမည်သည့် စီမကိန်း သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းကိမဆိ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့ခဲွ်မ 
အစအီစဉ် ရးဆဲွရန် လိအပ်ြခငး် ရိှ မရိှ ရွးချယ်သတ်မှတ်နိင်သည်။ 
၂၅။ စီမကိန်းသည် အမျို းသားအဆင့်၊ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အဆင့် သတ်မှတ်ကာကွယ် 
ထားသည့် နရာ ဒသများြဖစ်သည့ ်ဇီဝမျိုးစမျိုးကဲွထိနး်သိမ်း ရးအပါအဝင် သစ် တာထိန်းသိမ်း ရး 
ဧရိယာ၊ အများြပည်သူဆိင်ရာသစ် တာ၊ အ ဝါဥယျာဉ်အပါအဝင်ဥယျာဉ်၊ ဒီ ရ တာ ရဝပ်ဧရိယာ၊ 
အြခားအ ရးပါ သာ ကမ်းရိးတန်း ဒသများ၊ သဘာဝ ဘးမ့ဲ တာ၊ သိပ္ပပညာရပ်ဆိင်ရာ ထိနး်သိမး် 
ထား သာနယ် ြမ၊ သဘာဝထိန်းသိမ်း ရးနယ် ြမ၊ ဘူမိရူပဆိင်ရာ ထိန်းသိမ်းထား သာ အထင်ကရ 
နရာ၊ ဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ် ကညာထား သာ အြခား သဘာဝထိန်းသိမ်း ရးနယ် ြမများ၊ 
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထား သာ ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် နရာနှင့် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထား သာ 
ရှး ဟာင်းသ တသနဆိင်ရာ သိမ့ဟတ် သမိင်းဆိင်ရာ အထင်ကရ နရာများတွင ်တည်ရှိ နြခင်း 
သိမ့ဟတ် အကန ့်အသတ်မရိှ ပါဝင် နြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်း နရာများအ ပ ကိုတင်သိြမင်နိင် သာ 
ဆိးကျို းသက် ရာက်မရှိနိင်သည့် ကိစ္စရပအ်ားလးတင်ွ ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းကိ ဆာင် 
ရွက်ရမည်။ 

၂၆။ နာက်ဆက်တွဲ"က" ပါ  "ဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန် စီမကိန်းအမျိုးအစားသတ်မှတခ်ျက်" တွင ်
မည်သိပ့င ် သတ်မှတ်ထား စကာမူ ခိင်လ သာအ ကာင်းြခင်းရာများ တွ ရိှ့ရပါ က 
ဝန်ကီးဌာနသည ် မူလသတ်မှတ်ထားသည့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန်လိအပ်သည့် 
စီမကိန်းအမျို း အစား သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန်လိအပ်သည့ ်
စီမကိန်းအမျို းအစား သိမ့ဟတ် မည်သည့်ဆန်းစစ်ြခင်းမ ြပုလပ်ရန်မလိသည့် 
စီမကိန်းအမျို းအစားကိ လိအပ်သလ ိြပင်ဆင်သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

၂၇။ (က) ဦးစီးဌာနသည် သတ္တ ုတူး ဖာ်ြခင်း သိမ့ဟတ်လပ်စစ်ဓာတ်အားထတ်လပ်ြခင်းက့ဲသိ ့ သာ  
စီမကိန်းသည် လမး်၊ ဆက်သွယ် ရးတာဝါတိင် သိမ့ဟတ် စွန ့်ပစ်ပစ္စည်းအစီအမ 
စသည့်  အ ြခခအ ဆာက်အအတွင်ပါဝင်သည့် အ ကာင်းအရာများကိ စီမကနိး်၏ 
လပ်ငန်းအစိတ်အပိင်းတစ်ရပ်အ နြဖင့် အ လးထားစဉ်းစားရမည်။  

(ခ) ဝန်ကီးဌာနသည ်ထိသိ ့ သာ အ ြခအ နမျိုးတွင် စီမကိန်း သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းတစ်ခ 
အ နြဖင့် ဆာင်ရွက်သည့်စမီကိန်းများ သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းများကိ လိအပ်သည့်ကနဦး 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန ်
သတ်မှတ်နင်ိသည်။ 

၂၈။ ဦးစီးဌာနသည် စီမကိန်း သိမ့ဟတ် စီမကိန်းတိးချဲ ြ့ခင်းအား အပိဒ် ၂၃ အရ မည်သည့ ်
ဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရမည်ကိ တင်ြပနိင်ရန် စိစစ်ရာတင်ွ အပိဒ် ၂၅ ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် 
နာက်ဆက်တွဲ"က" ပါ "ဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန် စီမကိန်းအမျိုးအစားသတ်မှတခ်ျက်" များအြပင် 
အာက်ပါအ ကာင်းအချက်များကိ ဝန်ကီးဌာန၏ လမ်းညန်ချက်ြဖင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်- 

 (က) စီမကိန်းအတွက ်အ ရး ပ အ ြခအ နနှင့်အတ ူ ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်ြခင်း၊ 
 (ခ) အများြပည်သ၏ူ ကျန်းမာ ရးနှင့် ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရး၊ 
 (ဂ) အမျို းသားလြခု ရး၊ 
 (ဃ) စီမကိန်းသက်တမ်း၊ 
 (င) ယဉ် ကျးမ သိမ့ဟတ် ဘာသာ ရးဆင်ိရာ သတ်မှတ်ထား သာ စများနှင့် သမိငး် 

ဆိင်ရာ သိမ့ဟတ် ဘာသာ ရးဆိင်ရာ အ မွအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း၊ 
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 (စ) ထိခိက်ပျက်စီးလွယ် သာ ဂဟစနစ်တည်ရှိရာ နရာ ဒသများအား ထိန်းသိမ်း 
ကာကွယ်ြခင်း၊ 

 (ဆ) ဆိင်ကလန်းမန်တိင်း၊ လြပင်းမန်တိင်း၊ ရကီး ရလြခင်း၊ စစ်ကိင်းြပတ် ရွ ့ ကာ 
အပါအဝင် ငလျင်လပ်ခတ်ြခင်း ကာင့် ထိခိက်နိင် သာ နရာ ဒသများနှင့်  သဘာဝ ဘး 
အန္တရာယ်ကျ ရာက်လွယ် သာ နရာ ဒသများ၊ 

 (ဇ) လက်ရိှ နှင့် နာင်တွင် အများြပည်သူ သာက်သး ရအတွက် အဓိကအရငး်အြမစ် နရာ 
များြဖစ် သာ ရအရင်းအြမစ်များအား ထိနး်သိမ်းကာကွယ်ြခင်း ( ရကန်ကီးများ၊ ရ 
လှာင်ကန်ကီးများ၊ ြမစ် ချာင်းများနှင့် ြမ အာက် ရ) 

 (စျ) အပန်း ြဖအနားယူရန် သတ်မှတ်ထားသည့် နရာများ၊ ပလဲ မွးြမူထတ်လပ်သည့် 
နရာနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင် နရာများ၊ 

 (ည) ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများ ကာကွယ်ထိန်းသိမး်ြခင်း၊ 
 (ဋ) မျိုးစိတ်များ ဝင် ရာက်လာြခင်း၊ 
 (ဌ) နည်းပညာအသစ်များ အသးြပုြခင်း၊ 
 (ဍ) လူဦး ရသိပ်သည်းမနန်းနှင့် လူ နထူထပ်များြပားမ၊ 
 (ဎ) နိင်ငအတွင်း၊ ဒသဆိင်ရာနှင့် ကမ္ဘာလးဆိင်ရာရာသီဥတ ြပာင်းလဲမအ ြခအ နများ၊ 
 (ဏ) နယ်စပ်ြဖတ် ကျာ်နိင်သည့် သက် ရာက်မများ၊ 
 (တ) စီမကိန်းလပ်ငန်း ပိတ်သိမ်း ပီး နာက ် ကင်းကျန်သက် ရာက်နိင်မများနှင့် နှစ်ကာလ 

ကာရှည်စွာ ထိခိက်နိင်မများ၊ 
 (ထ) ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် အြခားအ ကာင်းအချက်များ။ 

၂၉။ ဦးစီးဌာနသည် စီမကိန်းအဆိြပုလာအြပည့်အစကိ လက်ခရရိှ ပီး အလပ်လပ်ရက် ၁၅ ရက် 
အတွင်း ယင်းစီမကိန်းသည် ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ကနဦးပတဝ်နး်ကျင် 
ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန်လိအပ် ကာင်း၊ သိမ့ဟတ် မည်သည့်ဆန်းစစ်ြခင်းမ ြပုလပ်ရန် မလိအပ ်
ကာင်း ဝန်ကီးဌာန၏ လမ်းညန်ချက်ြဖင့် စီမကိန်းအဆိြပုသူထ စာြဖင့် ရးသား၍ အ ကာင်းကား 

ရမည်။ 

၃၀။ ဝန် ကီးဌာနသည် နာကဆ်က်တဲွ"က"ပါ "ဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန ် စီမကိန်းအမျိုးအစား 
သတ်မှတ်ချက်" ကိ အခါအား လျာ်စာွသးသပ်၍ လိအပသ်လိ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်နိင်သည်။  

အခန်း (၄) 
ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း 

၃၁။ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ကိ နာက်ဆက်တွဲ"ခ" ပါ  ကနဦး 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ် ပြပဇယားတွင ် ဖာ်ြပထားသည်။ 

၃၂။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် အစီရင်ခစာြပုစြခငး်ကိ 
မည်သည့် ပဂ္ိဂုလ ်သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စညး်က ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် ကာင်း ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆနး်စစ် 
ြခင်း မစတင်မ ီဦးစီးဌာနသိ ့စာြဖင့် ရးသားတင်ြပရမည်။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ကနဦး ပတ်ဝန်း 
ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် အစီရင်ခစာြပုစြခင်းကိ မိမကိိယ်တိင် သာ်လည်း ကာင်း၊ အပိဒ် ၁၈ နှင့်အည ီ
လပ်ငနး်လိင်စင်ရယူထား သာပဂ္ိုဂ လ် သိမ့ဟတ်  အဖဲွအ့စည်းကိခန ့အ်ပ်၍ သာ်လည်း ကာင်း ဆာင် 
ရွက်နိင်သည်။ 
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၃၃။ ဦးစီးဌာနသည် ဝန်ကီးဌာန၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် စီမကိန်းအဆိြပုသူက ကနဦးပတ်ဝန်း 
ကျင် ဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန ် ရွးချယ်အဆိြပုတင်ြပသည့်  အဖဲွအ့စည်း သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂုလ်၏ အချက် 
အလက်များကိ စိစစ်၍ ယင်းပဂ္ဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းသည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်း 
ဆာင်ရွက်ရန်သင့် လျာ် သာပဂ္ုိဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းဟတ် မဟတ်ကိ အလပ်လပ်ရက(်၇)ရက် 
အတွင်း အတည်ြပုြပန်ကားရမည်။  

၃၄။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ကနဦးပတ်၀န်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန် လိအပ်သည့် စီမကိန်း 
အမျို းအစားအတွက် အများြပည်သူနှင့် တိင်ပင် ဆွး နွးမဆိင်ရာ အာက်ပါလပ်ငန်းစဉ်များက ိ
တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) ကနဦးပတ်၀န်းကျင်ဆန်းစစ်ြခငး်စတင်သည်နှင့်တစ် ပို င်နက ်အဆိြပုစီမကိန်းဆိင်ရာ 
သတင်းအချက်အလက်များကိ အများြပည်သူနှင့် လူမအဖွဲအ့စည်းများက သိရှိနိင်ရန ်
စီမကိန်း သိမ့ဟတ် စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ဝက်ဘ်ဆိဒ်တွင် တင်ြပြခင်းနှင့် စီမကိန်း 
နရာများတွင်အများြပည်သူြမင် တွန့ိင် စရန် ဆိင်းဘတ်များထင်ရှားစွာ စိက်ထူြခင်း 
အပါအဝင် ြပည်တွင်းမီဒီယာများမှတစ်ဆင့်ထတ် ဖာ်ြခင်းနှင့် ဝန်ကီးဌာနမ ှထတ်ြပန ်
ထား သာ နည်းပညာဆိင်ရာ လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ လိကန်ာ ဆာငရွ်က်ြခင်း၊  

(ခ) ဒသခလူအ့ဖွဲအ့စည်းများ၊ စီမကိန်း ကာင့် ထိခိက်ခစားရသူများ၊ ဒသဆိင်ရာ 
အပ်ချုပ် ရးအဖွဲအ့စည်းများ၊ ရပ်ရွာအ ြခြပုအဖွဲ အ့စည်းများ၊ လူမအဖွဲအ့စည်းများ 
နှင့် လိအပ်သည့် တိင်ပင် ဆွး နွးပဲွများကိ ဝန်ကီးဌာနကအကြပုသည့်အတိင်း စီစဉ် 
ြပုလပ်ြခင်းနှင့် အချိန်နှင့်တစ် ြပးည ီသတင်းစာရှင်းလငး်ပဲွများ၊ တွဆ့ ဆွး နွးခန်း 
(အင်တာဗျူး)များ ြပုလပ်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်း။ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာအတွက ်လအိပခ်ျက်များ 

၃၅။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ဝန်ကီးဌာနကသတ်မှတ်သည့်ပစြဖင့် အာက်ပါအချက်အလက်များ 
မှန်ကန် ကာင်းအတည်ြပုဝန်ခချက်နငှ့်အတူကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ ြမန်မာ 
ဘာသာြဖင့်ြဖစ် စ၊ အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်ြဖစ် စ ဦးစီးဌာနသိ ့ တင်ြပရမည်ြဖစ် ပီး ြမန်မာဘာသာြဖင့် 
ြပုစထားသည့် အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခစာ ပူးတွဲပါရှိရမည-် 

(က) ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းသည် တိကျခိင်မာ ကာင်းနှင့် ြပည့်စ ကာင်း၊ 
(ခ) ဤလပ်ထးလပ်နည်းအပါအဝင် သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများကိ တိကျစွာလိက်နာ၍ ကနဦး 

ပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ထား ကာင်း၊ 
(ဂ) စီမကိန်းသည်ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆနး်စစ်ြခင်းအစီရင်ခစာပါကတိကဝတ်၊ ပတ်ဝန်း 

ကျင်ထိခိက်မ လာ့ချ ရးလပ်ငန်းများနှင့် အစီအစဉ်များကိ အြပည့်အဝ အစဉ်အမ ဲ
လိက်နာ ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် ကာင်း။     

၃၆။ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာတွင် အာက်ပါအချက်များ ပါရိှရမည်- 
(က) စီမကိန်းအရွယ်အစား၊ တပ်ဆင်မ၊ အသးြပုနည်းပညာ၊ အ ြခခအ ဆာက်အအ၊ 

ထတ်လပ်မ လပ်ငန်းစဉ်၊ ကန်ကမ်းနှင့် အရင်းအြမစ်များသးစဲွမ၊ စွန ့ပ်စ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမ၊ 
ထတ်လတ်မနှင့် အ နှာင့်အယှက်ြဖစ် စမ ဖာ်ြပချက်များ ပါဝင် သာ စီမကိန်း 
အ ကာင်းအရာ အ သးစိတ် ဖာ်ြပချက်နှင့်အတူ စီမကိန်းလပ်ငန်း အဆင့်တစ်ခချင်းစီ 
အတွက် ကာင်းကင်ဓာတ်ပ၊ ဂို လ်တဓာတ်ပများအသးြပု၍ သင့် လျာ် သာစ ကး 
ြဖင့် စီမကိန်းတစ်ခလး ဖာ်ြပ သာ ြမပ၊ စီမကိန်းလပ်ငန်းခွင်တစ်ခချင်းစီ အလိက် 
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နရာချထားမ ပစြပ ြမပများနှင့် စမီကိန်းလပ်ငနး်အဆင့်တစ်ခချင်းစီအတွက် အြခား 
ဆာင်ရွက်နိင် သာနည်းလမ်းများ၊ 

(ခ) စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ အ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက်နှင့် စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် လူပဂ္ုိဂ လ် 
တစ်ဦးချင်းမဟတ်ဘဲ ကမ္ပဏီ သိမ့ဟတ် အြခားအဖွဲ အ့စည်းြဖစ်ပါက ပိင်ရှင်များ၊ 
ဒါရိက်တာများနှင့် စီမကိန်းအရာရိှများ၏အ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက၊် နစ့ဉ် စမီ 
ဆာင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ်များနင့်ှ စီမကိန်းအရာရိှများ၏အ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက၊် 

(ဂ) ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာ၏ မည်သည့်အပိင်းတွင် မည်သည့် 
ကမ်းကျင်သူက တာဝန်ရှိ ကာင်း အပါအဝင် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခငး် 
ဆာင်ရွက်သည့် ကမ်းကျင်သူများ၏ အ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက်၊ 

(ဃ) လိက်နာ ဆာင်ရွက်မည့် ဥပ ဒ၊ ဒီကရီ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ စချိန်စညနး်၊ လမ်းညန ်
ချက်များနှင့ ် စမီကိနး်၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာပူး ပါင်း 
အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့်မူဝါဒများ၊ ပါဝင် ဆာင်ရွက်မည့်သက်ဆိင်ရာ အစိးရအဖဲွ  ့
အစညး်များနှင့ ်၎င်းတိ၏့အခန်းက နှင့် စီမကိန်းဆင်ိရာ တာဝန်ရှိမများ၊ 

(င) သက်ဆိင်ရာ ရူပဆိင်ရာ၊ ဇီဝဆိင်ရာ၊ လူမ ရး၊ လူမစီးပွား ရးနှင့် ယဉ် ကျးမဆိင်ရာ 
အ နအထားများ၏ ြမပများ အပါအဝင် စီမကိန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရိှ ပတ်ဝန်းကျင ်
နှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ အ ြခအ နများ ဖာြ်ပချက်၊ 

(စ) ြမပများ၊ ဓာတ်ပများ၊ ပရိပ်များ၊ ကာင်းကင်ဓာတ်ပများနှင့် ဂို လ်တဓာတ်ပများ 
အသးြပု၍ ြမြပင်အ နအထားဆိင်ရာနှင့် သက် ရာက်မများ၏ ထူးြခားလက္ခဏာ 
များ တင်ြပချက်နှင့်အတူ ဆိးကျို းသက် ရာက်မများနှင့် ကင်းကျန်သက် ရာက်မများ 
အပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  ဆိးကျိုးသက် ရာက်မများအား ဖာ်ထတ်ချက်နှင့် 
ဆန်းစစ်ချက်၊ 

(ဆ) အများြပည်သူနှင့် တိင်ပင် ဆွး နွးမနှင့်  အများြပည်သ ူပူး ပါင်းပါဝင်မ လပ်ငန်းစဉ်၊ 
ြပည်သူများထမ ှ အကြပုချက်များ လက်ခရရိှမ၏ရလဒ်များနင့်ှ ယင်းလပ်ငန်းစဉ် 
အတွင်းလက်ခရရှိ သာသ ဘာထားမှတ်ချက်များအ ပ စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ စာြဖင် ့
ရးသားြပန်ကားချက်၊ 

(ဇ) စီမကိန်း၏ ဆိးကျို းသက်ရာက်မများကိ လာ့ချရန်ရည်ရွယ်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင ်
ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ရးဆိင်ရာ လပ်ငန်းများနှင့်အတ ူ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မည့် 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအား ရှင်းလင်းစွာ 
ဖာ်ြပထားချက်နှင့် ကင်းကျန်သက် ရာက်မများ၊ 

(စျ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ ်နှင့် 
(ည) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်ကအိ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်လိအပ်သည့်အဖွဲအ့စည်း၊ 

ပဂ္ဂ လ်နှင့်အသးစရိတ်လျာထားမ။ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခငး်အစီရင်ခစာတင်သွင်းြခင်း 

၃၇။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန ်လိအပ်သည့် စီမကိန်း 
အမျိုးအစားများအတွက် လိအပ် သာ စစမ်းစစ် ဆးမ၊ အများြပည်သူနှင့်တိင်ပင် ဆွး နွးမနှင့် 
အများြပည်သူပူး ပါင်းပါဝင်မလပ်ငန်းစဉ် အားလး ဆာင်ရွက် ပီးစီးသည့်အခါ စီမကိန်းအတွက ်
ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင် ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ စာရွက်စာတမ်းအြပည့်အစြဖင့်လည်း ကာင်း၊ 
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ဒီဂျီတယ်ပစြဖင့်လည်း ကာင်း ဦးစီးဌာနကသတ်မှတ်သည့် ဝန် ဆာင်ခ ပးသွင်း၍ ဦးစီးဌာနသိ ့
တင်သွင်းရမည်။  
၃၈။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခငး်အစီရင်ခစာကိ ဦးစီးဌာနသိ ့
တင်သွင်း ပီး နာက် ၁၅ ရက်ထက် နာက်မကျ စဘဲ၊ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ 
လူမအဖဲွအ့စည်း၊ စီမကိန်း ကာင့် ထိခက်ိခစားရသူများ၊ ဒသဆိင်ရာလူအ့ဖွဲအ့စည်းနှင့် အြခား 
အကျို းသက်ဆိင်သူများ သိရှိနိင် စရန် စီမကိန်း သိမ့ဟတ် စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ဝက်ဘ်ဆိဒ်များနှင့် 
သတင်းစာစသည့် ြပည်တွင်းမီဒီယာများမှလည်း ကာင်း၊ စာကည့်တိက်၊ လူထစ ဝးခန်းမ စသည့် 
အများြပည်သူ စ ဝးရာ နရာများတွင်လည်း ကာင်း၊ စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ ရးများတွင်လည်း ကာင်း 
ထတ်ြပန် ကညာရမည်။ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာအ ပ  သးသပ်ြခင်းနှင့် အတည်ြပုြခင်း 

၃၉။ ဦးစီးဌာနသည်ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစြ်ခင်းအစီရင်ခစာကိစီမကိန်းအဆိြပုသူထမှရရှိ 
သည့်အခါ- 

(က) ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာကိ ဝန် ကီးဌာန သိမ့ဟတ် ဦးစီးဌာန၏ 
ဝက်ဘ်ဆိဒ်မှြဖစ် စ၊ အြခားသင့် လျာ် သာမီဒီယာများမှတစ်ဆင့်ြဖစ် စအများြပည်သ ူ
သရိှိ အာင် ထတ် ဖာ်ရမည်။ 

(ခ) သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်း၊ အဖွဲအ့စည်း၊ လူမအဖွဲအ့စည်း၊ စီမကနိး် 
ကာင့်ထိခိက်ခစားရသူများအပါအဝင ်သက်ဆိငသူ်များအားလးထမှ ကနဦးပတ်ဝန်း 

ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာအ ပ  သ ဘာထားမှတ်ချက်နှင့် အကြပုချက်များကိ 
သင့် လျာ်သည့်နည်းလမ်းြဖင့် တာင်းခရယူရမည်။ 

(ဂ) ဒသဆင်ိရာအဆင့်တွင် စီမကိန်းအဆိြပုသူက အများြပည်သူနှင့် တိင်ပင် ဆွး နွးပွဲ 
များကျင်းပရန်နင့်ှ ယင်း ဆွး နွးပွဲများတွင် ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ ်
ြခင်း အစီရင်ခစာကိတင်ြပရန် စီမကိန်းအဆိြပုသူအား ညန်ကားရမည်။ 

(ဃ) ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာအ ပ  သ ဘာထားမှတခ်ျက်နငှ့် 
အကြပုချက်များအားလးကိ စစည်း၍ သးသပ်ပီး ယင်းအစီရင်ခစာ အတည်ြပု ရး 
ဆိင်ရာ အပီးသတ်ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်နိင်ရန် ဝန် ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 

၄၀။ ဝန် ကီးဌာနက ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာသည် လိအပ်ချက်များနှင့် ြပည့်စ 
မမရှိ ဟ သတ်မှတ်ဆးြဖတ်လင်၊ ဦးစီးဌာနသည ်စီမကိန်းအဆိြပုသူအား လိအပ်သည့် ြပင်ဆင်မများ 
ြပုလပ်ရန်နှင့် ဝန်ကီးဌာနကညန်ကားသည့်အတိင်း သတင်းအချက်အလက်များ ထပ်မတင်ြပရန် 
အ ကာင်းကားရမည်။ 

၄၁။ ဝန် ကီးဌာနသည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ စိစစ်သးသပ် ပီးပါက - 
(က) ကနဦး ပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရငခ်စာက ိ အတည်ြပု ပီး စည်းကမ်းချက ်

သတ်မှတ်၍ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာလိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခ 
လက်မတ်ှ ထတ် ပးရမည်။  

(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းကိ ဆက်လက်ြပုလပ်ရန ်လိအပ် ကာင်း ဆးြဖတ ်
လင ် ထိသိဆ့းြဖတ်ြခင်းအတွက် အကျို းအ ကာင်း ဖာ်ြပချက်နငှ့်အတူ စီမကိန်း 
အဆိြပုသူထ အ ကာင်းကားရမည်။ 

(ဂ)  ယင်း၏ဆးြဖတ်ချက်ကိ အများြပည်သူသိရိှရန ်ထတ်ြပန် ကညာရမည်။ 
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၄၂။ ဦးစီးဌာနသည် ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရငခ်စာကိ လက်ခရရှိ ပီး အလပ ်
လပ်ရက ် ရက် ပါင်း ၆၀ အတွင်း ယင်းအစီရင်ခစာနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဝန် ကီးဌာန၏ အပီးသတ် 
ဆးြဖတ်ချက်ကိ စီမကိန်းအဆိြပုသူထြပန်ကားရမည်။ ဝန် ကီးဌာနက ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ ်
ြခင်းအစီရင်ခစာကိ ြပင်ဆင် စလိပါက ဝန်ကီးဌာန၏ အပီးသတ်ဆးြဖတ်ချက်ြပန်ကားရမည့် 
နရ့က ်ကိ တိးြမင့်သတ်မှတ် ပးရမည်။ 
၄၃။ အများြပည်သူနှင့် တိင်ပင် ဆွး နွးမ လပ်ငန်းစဉ် အပါအ၀င် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆနး်စစ် 
ြခင်းအစီရင်ခစာကိ ထတ် ဖာ် ကညာြခင်း၊ စိစစ်သးသပ်ြခင်း လပ်ငန်းများ ပီး ြမာက် ရးအတွက် 
ကန်ကျခ့ဲသည့်စရိတ်အားလးကိ စီမကိန်းအဆိြပုသူက ကျခရမည်။  

အခန်း (၅) 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆနး်စစ်ြခင်း 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး်လပ်ငန်းစဉ ်
၄၄။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ်ကိ နာက်ဆက်တဲွ"ခ" ပြပဇယားတွင် ဖာ်ြပ 
ထားသည်။ 

၄၅။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာ စစမ်းစစ် ဆးြခင်းနှင့် 
အစီရင်ခြခင်းြပုလပ်ရန ် လပ်ငန်းလိင်စင် ရရှိထား သာ တတိယပဂ္ဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းကိ 
တာဝန် ပးအပ်ရမည်။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း လပ်ငန်း 
မစတင်မ ီပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာ စစမ်းစစ် ဆးြခင်းနှင့် အစီရင်ခြခင်း ြပုလပ်ရန ်
မိမ ိ ရွးချယ်ထားသည် ့တတိယပဂ္ဂုလ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စညး်၏ အ ကာင်းအချက်ကိ ဦးစီးဌာနသိ ့
စာြဖင့် ရးသားတင်ြပရမည်။ 

၄၆။ ဦးစီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆနး်စစ်ြခင်းြပုလပ်ရန ်စမီကိန်းအဆိြပုသူက ရွးချယ် 
ထား သာ အဆိြပု တတိယပဂ္ိုဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်း၏ အ ကာင်းအချက်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 
သတင်းအချက်အလက်များကိ ရရှိသည့်အခါ  ယင်းပဂ္ဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းသည် 
ဦးစီးဌာနတွင် လပ်ငန်းလိင်စင ် ရယူထားသူ ဟတ် မဟတ်နှင့် ဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန် 
သင့် လျာ် သာ တတယိ ပဂ္ုိဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်း ဟတ် မဟတ်ကိ 
စိစစ်၍အဆးအြဖတ် ပးနိင်ရန် ဝန် ကီးဌာနသိတ့င်ြပ ရမည်။ ဦးစီးဌာနသည ်
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန် သင့် လျာ်သည့် တတိယပဂ္ဂုလ် သိမ့ဟတ် 
အဖွဲအ့စည်းဟတ ် မဟတ်နှင့်စပ်လျဉး်၍ဝန်ကီးဌာန၏ဆးြဖတ်ချက်ကိစီမကိန်းအဆိြပုသ ူ ထ 
အလပ်လပရ်က်(၇)ရက်အတွင်း ြပန်ကားရမည်။ 

နယ်ပယ်အတိင်းအတာသတမ်ှတ်ြခင်း 

၄၇။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန်လိအပသ်ည့် စီမကိန်း အမျို းအစားအားလး 
သည်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာနယ်ပယ်အတိင်းအတာသတ်မှတ်ြခင်းကိ ဆာင်ရွက် 
ရမည်။ 

၄၈။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအတွက်နယ်ပယ်အတိင်းအတာ 
သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ြခင်းကိ ကမ်းကျင်မ 
ဆိင်ရာနည်းလမ်းြဖင့် ဆာင်ရွက်ရန်နှင့် ဤလပ်ထးလပ်နည်းနှင့် ဝန်ကီးဌာနကထတ်ြပန်ထား သာ 
သိမ့ဟတ် သတ်မှတ်ထား သာသက်ဆိင်ရာလမ်းညန်ချက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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၄၉။ အဆိြပုစီမကိန်းနှင့်စပလ်ျဉ်းသည့် နယ်ပယ်အတိင်းအတာ သတ်မှတ်ြခင်းတွင်- 
(က) လ့လာမည့် နယ် ြမဧရိယာ၊ သက် ရာက်မရှိ စမည့် နယ် ြမဧရိယာ၊ အချိန် ကန် ့

သတ်ချက်၊ စီမကိန်းအဆင့်နှင့် အကျိုးသက်ဆိင်နိင်သူများကိ သတ်မှတ်ရမည်။ 
(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအတွက ် တည်ဆဲစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းနှင့် စချနိ ်

စညန်းများ၊ စီမကိန်းဒီဇိင်းနှင့် ပီးစီးရနအ်ချိန်တိက့ိ သိရှိသ ဘာ ပါက်ရန်  စတင ်
ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ဆက်လက် အထူးြပု လ့လာ 
ရန် လိအပ်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမ ရးနှင့် ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ ြပဿနာရပ်များကိ 
ချိန်ထိး၍ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမ ရးထိခိက်နိင်မများနှင့် လိအပ်ပါက ကျန်းမာ ရး 
ထိခိက်နိင်မများကိ ဖာ်ထတ်သတ်မှတ်ရမည်။ 

(ဃ)  မည်သည့်အ ြခခအချက်အလက်များလိအပ်သည်၊ မည်သည့် နာက်ထပ် လ့လာမများ 
နှင့် စစမ်းစစ် ဆးမများ ဆာင်ရွက်ရမည ် နှင့် အချက်အလက်စစည်းြခင်း၊ လ့လာ 
ြခင်းနှင့် စစမ်းစစ် ဆးြခင်းကိ မည်သိ ့ ဆာင်ရွက်ရမည် အပါအဝင် ဆက်လက် ဆာင ်
ရွက်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာ စစမ်းစစ် ဆးြခငး်၏ အကျယ် 
အဝန်းနှင့် အတိမ်အနက်ကိ ညန်ြပ ပးရမည်။ 

(င) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း မစတင်မ ီအတိင်ပင်ခများ၊ သက်ဆိငရ်ာ အပ်ချုပ် 
ရးအဖွဲ အ့စည်းများ၊ စီမကိန်း ဖာ် ဆာင်သူများ၊ အကျို းသက်ဆိင်သူနှင့် စီမကိန်း 
ကာင့်ထိခိက်ခစားရသူများအား အဆိြပုစီမကိန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ယင်းတိ၏့အြမင် 

နှင့် သက်ဆိင်မများကိ ဖာ်ထတ်တင်ြပခွင့်ရှိ စရမည်။ 
(စ) အချိန်၊ အရင်းအြမစ်၊ ကန်ကျစရိတ် ခတာနိင် ပီး ကန် ့ကာမမရိှ စဘ ဲ ထိ ရာက်၍ 

ရ ထာင့် ပါင်းစပါဝင်သည့် ဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ်ြဖင့် ဆာင်ရွက်နင်ိရမည်။ 
(ဆ) စီမကိန်း ကာင့် ထိခိက်ခစားရသူများ၊ အြခားသက်ဆိင်သူများနှင့် စီမကိနး်တွင် 

စိတ်ဝင်စားသူများကိ ဖာ်ထတ်ရမည်။ 

၅၀။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် နယ်ပယ်အတိင်းအတာသတ်မှတ်ြခင်း၏ အစိတ်အပိင်းတစ်ရပ ်
အြဖစ် အများြပည်သူနှင့်တိင်ပင် ဆွး နွးြခင်းနှင့် အများြပည်သူပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်းဆိင်ရာ အာက်ပါ 
တိင်ပင် ဆွး နွးမလပင်န်းစဉ်ကိ ဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) အဆိြပုထားသည့် စီမကိန်းဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ အများြပည်သူနှင့် 
လူမအဖွဲအ့စည်းများက သိရိှနိင်ရန် စမီကိနး် သိမ့ဟတ် စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ 
ဝက်ဘ်ဆိဒ်တွင် တင်ြပြခင်းနှင့် စီမကိန်း နရာများတင်ွ အများြပည်သူြမင် တွန့ငိ ်
သည့်ဆိင်းဘတ်များနှင့် ကာ်ြငာသင်ပန်းများ ထင်ရှားစွာစိက်ထူြခင်း အပါအဝင် 
ြပည်တွင်း မီဒီယာများမှ ထတ် ဖာ်ြခင်း၊  

(ခ) ဒသခလူအဖွဲ အ့စည်းများ၊ စီမကိန်း ကာင့် အဓိက ထိခိက်ခစားရမည့်သူများ၊ ဒသ 
ဆိင်ရာအပ်ချုပ် ရးအဖွဲအ့စည်းများ၊ ရပ်ရွာအ ြခြပုအဖွဲအ့စည်းများ၊လူမအဖွဲအ့စည်း 
များနှင့် လိအပ်သည့် တိင်ပင် ဆွး နွးပဲွများကိ ဝန်ကီးဌာနက အကြပုသည့်အတိင်း 
စီစဉ်ြပုလပ်ြခင်း၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွများ၊ တွဆ့ ဆးွ နွးခနး် (အင်တာဗျူး)များ 
ကိ အချိန်နှင့်တစ် ြပးည ီြပုလပ်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်း။ 
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၅၁။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် အာက်ပါအချက်များပါဝင်သည် ့နယ်ပယ်အတိင်းအတာ သတ်မှတ် 
ြခင်းအစီရင်ခစာကိ ြမန်မာဘာသာြဖင့်ြဖစ် စ၊ အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်ြဖစ် စ ဦးစီးဌာနသိတ့င်ြပရမည် 
ြဖစ် ပီး ြမန်မာဘာသာြဖင့ ်ြပုစထားသည့် အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခစာ ပူးတွဲပါရိှရမည-် 
 (က) အစီရင်ခစာအကျဉ်းချုပ်၊ 

(ခ) စီမကိန်း နာက်ခအချက်အလက်များ၊ 
(ဂ) မူဝါဒ၊ ဥပ ဒဆိင်ရာနှင့်အဖွဲအ့စည်းဆိင်ရာ အကျဉး်ချုပ်၊ 
(ဃ) စီမကိန်း အ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက်နှင် ့အြခားနည်း ဆာင်ရွက်နိင်မများ၊ 
(င) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာအ ကာင်းအချက်များနှင့်အြခားသက်ဆိင်ရာအချက်အလက်များ 

ကိ ဖာ်ြပထားသည့်သင့် လျာ် သာအချိုးအစားြဖင် ့ ရးဆွဲ ဖာ်ြပထားသည့် ြမပများ၊ 
ဓာတ်ပများ၊ ကာင်းကင်ဓာတ်ပများ၊ ဂို လ်တဓာတ်ပများ၊ 

(စ) အဓိကြဖစ် ပ နိင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မများနှင့် ထိခိက်မ လာ့ချ ရး လပ်ငန်း 
များ၊ 

(ဆ) အများြပည်သူနှင့် တိင်ပင် ဆွး နွးြခင်းနှင့် အများြပည်သူသိ ့ထတ် ဖာ်တငြ်ပြခင်း၊ 
(ဇ) အကြပုချက်နှင့် နိဂး။ 

၅၂။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် နယ်ပယ်အတိင်းအတာ သတ်မှတ်ြခင်း အစီရင်ခစာကိ အ ြခခ၍ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာ စစမ်းစစ် ဆးြခငး်အတွက် ဆာင်ရွက်မည့် လပင်နး် 
တာဝန်များက ိဝန်ကီးဌာနကထတ်ြပန်ထား သာ သိမ့ဟတ် ချမှတထ်ား သာ သက်ဆိင်ရာ လမ်းညန ်
ချက်များနှင့်အည ီြပုစရမည်။ 

၅၃။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ြပုစ ပီး သာ နယ်ပယ်အတိင်းအတာသတ်မှတ်ြခင်းအစီရင်ခစာနှင့် 
ဆာင်ရက်ွမည့် လပင်န်းတာဝန်များကိ သးသပ်အတည်ြပု ပးနိင်ရန် ဦးစီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 
၅၄။ ဦးစီးဌာနသည် နယ်ပယ်အတိငး်အတာသတ်မှတ်ြခင်းအစီရင်ခစာနှင့် ဆာင်ရွက်မည့်လပင်န်း 
တာဝန်များက ိလက်ခရရှိ ပီး အလပ်လပ်ရက် ၁၅ ရက်အတွင်း ဝန် ကီးဌာန၏ လမ်းညန်ချက်ြဖင့် - 

(က) နယ်ပယ်အတိင်းအတာသတ်မှတ်ြခင်းအစီရင်ခစာနှင့် ဆာင်ရွက်မည့်လပ်ငန်းတာဝန ်
များကိ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များြဖင့်လညး် ကာင်း၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် 
မပါရှိဘဲနှင့်လညး် ကာင်း အတည်ြပုြပန်ကားရမည၊် သိမ့ဟတ်  

(ခ)  စီမကိန်းအဆိြပုသူအား နယ်ပယ်အတိင်းအတာသတ်မှတ်ြခင်းအစီရင်ခစာနှင့် ဆာင ်
ရွက်မည့် လပ်ငန်းတာဝန်များကိ ဦးစီးဌာန၏ သ ဘာထားမှတ်ချက်နှင့်အည ီ ြပင်ဆင် 
စရမည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး်အတွက် စစမ်းစစ် ဆးြခင်း 
၅၅။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ပတ်ဝန်းကျငထိ်ခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအတွက် ဆိးကျို းသက် ရာက်မ 
အားလးကိ သင့်တင့်စွာ စစမ်းစစ် ဆးမြပုရန်နင့်ှ ဦးစီးဌာနက အတည်ြပုထား သာ လပင်န်း 
တာ၀နမ်ျားနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၅၆။ ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအတွက ်စစမ်းစစ် ဆးရာတွင် လ့လာမဧရိယာ၏ သက်ရှိ 
ဇီဝဆိင်ရာ၊ ရပ်ဝတ္ထ ုဆိင်ရာ၊ လူမ ရး၊ စးီပာွး ရး၊ ကျန်းမာ ရး၊ ယဉ် ကျးမနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရခင်း 
ရကွက် အစိတ်အပိင်းများနှင့်အတူ အကိုတည် ဆာက် ရးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ တည် ဆာက ်
ြခင်း၊ လပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်း၊ လပ်ငန်းရပ်စဲြခင်း၊ ပိတ်သိမ်းြခင်းနှင့် လပ်ငန်းပိတ်သိမ်း ပီး 
နာက်ပိင်း စသည့် စီမကိန်းလပ်ငန်းအဆင့်အားလး ဆာင်ရွက်စဉ်အတွင်း စီမကိန်း ကာင့် ထိခက်ိ 
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ရ သာ ြမအသးချမ၊ အရင်းအြမစ်အသးြပုမ၊ ြမပိင်ဆိင်မနှင့် ြမနှင့် အြခားအရင်းအြမစ ်ဆိင်ရာ 
အခွင့်အ ရးတိအ့ပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်၊ အများြပည်သူနှင့်် လူမအဖွဲအ့စည်းနှင့် သက်ဆိင် သာ 
ဥပ ဒ ရးရာကိစ္စများကိလညး်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ထိအ့ြပင်စီမကိန်းမှ ပ ပါက်လာနိင် သာ 
ဆိးကျို းသက် ရာက်မများ၊ ဘးအန္တရာယ်ရိှမများ၊ ကင်းကျန်သက် ရာက်မများနှင့် ဆက်စပ ်
သက် ရာက်မများအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ၊ လူမ ရးထိခိက်မနှင့် လိအပ်ပါက ကျန်းမာ ရး 
ထခိိကမ်တိက့ိ ဆန်းစစ်သးသပ်ရမည်။ 

၅၇။ စစမ်းစစ် ဆးြခင်းတွင် ဆာင်ရွက်မည့်လပ်ငန်းများအတွက ် လိအပ် သာ အချက်အလက် 
များစစည်း ကာက်ယူြခင်း၊ နည်းပညာဆိငရ်ာ လ့လာြခင်း၊ ပစတွက်ချက်ထတ်လပ်ြခင်း၊ ကွင်းဆငး် 
တိင်းတာြခင်း၊ ကွင်းဆင်းနမူနာ ကာက်ယြူခင်း၊ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင ်စမ်းသပ်စစ် ဆးြခင်း၊ စက်မပငိး် 
ဆိင်ရာဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်းနှင့် တွကခ်ျက်ြခငး်၊ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရန် တိင်ပင် ဆွး နွးြခငး်နှင့် 
ကင်းကျန်သက် ရာက်မများသည် စသတ်မှတ်ချက်အတွင်းတွင်ရှိ ပီး ဝန် ကီးဌာန၊ အကျို းသက်ဆိင ်
သူများနှင့် စမီကိန်း ကာင့်ထိခိက်ခစားရသူများကလက်ခနိင်မရှိ ကာင်း ခိင်မာသည့်စာရွက်စာတမ်း 
အ ထာက်အထားများပါဝင်ရမည်။ 

၅၈။ စစမ်းစစ် ဆးြခင်းတွင် အြခား ဆာင်ရွက်နိင် သာနည်းလမ်းများကိ အနစတ်ိ လ့လာြခင်း 
လည်း ပါဝင်ရမည်။ ယင်းအနစိတ် လ့လာြခင်းတွင ်အြခား ဆာင်ရွက်နိင် သာ နည်းလမ်းအသီးသီး 
အ ကာင်း ဖာ်ြပချက်၊ ဆိးကျို းသက် ရာက်မများအား ဆန်းစစ်ချက်နှင့် နင်းယှဉခ်ျက်၊ ဆိးကျို း 
လျာ့နည်း စရန် လိအပ်သည့် အ ရးယူ ဆာင်ရွကမ်များနှင့် အြခားနည်း ဆာင်ရွက်နိင်မများ၏ 
ကင်းကျန်သက် ရာက်မများ ပါဝင်ရမည်။ 

၅၉။ စီမကိန်းအဆိြပုသသူည်ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွက့ြဖစ် စ ဝန် ကီးဌာနကြဖစ် စ အတည်ြပု 
ထား သာ သက်ဆိင်ရာ အမျိုးသားစချိနစ်ညန်း သိမ့ဟတ ်  အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ စချိန်စညန်းကိ 
လည်း ကာင်း၊ ယင်းအမျိုးသားစချိန်စညန်း သိမ့ဟတ် ချမှတ်ထား သာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ စချနိ ်
စညန်းမရိှပါက ဝန်ကီးဌာနကသ ဘာတူထား သာ စချိန်စညန်းများကိလည်း ကာင်း အသးြပုြခင်း 
သိမ့ဟတ် လိက်နာြခင်းနှင့် ကိးကားြခင်းြပုရမည်။  

၆၀။ ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းတွင ် စီမကိန်း ကာင့် ထိခက်ိခစားရသူများ၊ လူမအဖဲွ  ့
အစညး်များနှင် ့ ပဂ္ုိဂ လ်တစ်ဦးချင်းစီ သိမ့ဟတ် စီမကိန်းတွင် အကျို းသက်ဆိင်သူများ၏အြမင်၊ 
အ လးထားမနှင့် သ ဘာထားများကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခက်ိမ ဆနး်စစ် 
ြခင်းတွင် အများြပည်သူနှင့်တိင်ပင် ဆွး နွးြခင်း၏ရလဒ်များ၊ ထိခိက်ခစားရသည့်အများြပည်သူနှင့် 
အြခားသက်ဆိင်သူများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမ ရးဆိင်ရာြပဿနာများ ပါဝင်ရမည်။ ပတ်ဝန်းကျင ်
အ ပ  သက် ရာက်မများက ိဆန်းစစ်ြခင်း၊ ဆိးကျို းသက်သာ လျာ့နည်း စသည့် အ ရးယူ ဆာင ်
ရွက်ချက်များကိ ဒီဇိင်း ရးဆဲွြခငး်နှင့် စီမခန်ခ့ွဲမနှင့် စာင့်ကပ်ကည့်ရမအစီအစဉ် ရးဆွဲြခငး်တိတွ့င် 
တိင်ပင် ဆွး နွးမများမှ ထွက် ပ လာသည့် စိးရိမ် ကာင့်ကမများကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ 

၆၁။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် အာက် ဖာ်ြပပါ တိင်ပင် ဆွး နွးမလပ်ငန်းစဉ်ကိ ပတ်ဝန်းကျင ်
ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး်အတွက် စစမ်းစစ် ဆးြခင်း၏ အစိတ်အပိင်းတစ်ရပ်အြဖစ် ဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) အဆိြပုစီမကိန်း၊ယင်း၏ဆိးကျို းသက် ရာက်မများနှင့်သက်ဆိင် သာသတင်းအချက ်
အလက်များကိအများြပည်သူနှင့်လူမအဖွဲအ့စည်းများသိရှိနိင် စရန် သက်ဆိင်ရာ ဒသ 
နှင့် နိင်ငပိင်မဒီီယာများမှလည်း ကာင်း၊ စီမကိန်း သိမ့ဟတ် စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ 
ဝက်ဘ်ဆိဒ်မှလည်း ကာင်း၊စာကည့်တိက်များ၊ြပည်သူခ့န်းမများစသည့်အများြပည်သူ 
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ဆိင်ရာ နရာများတွင်လည်း ကာင်း၊ စီမကိန်းလပ်ငန်း နရာတွင ် အများြမင်သာ 
အာင် ဆိင်းဘတ်များ စိက်ထူ၍လည်း ကာင်း၊အြခားသင့် လျာ် သာ နည်းလမ်းြဖင့် 
လည်း ကာင်း၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများ၊ တွဆ့ ဆွး နွးခနး် (အင်တာဗျူး)များ 
ြပုလပ်၍လည်း ကာင်းအချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ ဖာ်ထတ်တင်ြပြခင်း၊ 

(ခ) စီမကိန်း ကာင့် ထိခိက်ခစားရသူများ၊ အပ်ချုပ် ရးအဖဲွအ့စည်းများ၊ ရပ်ရွာအ ြခြပု 
အဖွဲအ့စည်းများ၊ လူမအဖွဲ အ့စည်းများပါဝင်သည် ့ အမျိုးသားအဆင့်၊ နြပည် တာ ်
ကာင်စီနယ် ြမ၊ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အဆင့်နှင့် ဒသအဆင့် တိင်ပင် 
ဆွး နးွပွဲများ စီစဉ်ကျင်းပြခင်း၊ 

(ဂ) ဝန်ကီးဌာန၊ သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒသဆိင်ရာအစိးရအဖွဲ စ့သည်တိ ့ အပါအဝင် 
သက်ဆိင်သည့် အစိးရအဖဲွအ့စည်းများနှင့် တိင်ပင်ညိနင်းြခင်း၊ 

(ဃ) ဝန်ကီးဌာနနှင့် သက်ဆိင်သည့်အစိးရဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းများအတက်ွ ကွင်းဆင်း 
လ့လာ ရး ခရီးစဉ်များ စီစဉြ်ခင်း။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး်အစီရင်ခစာအတကွ် လအိပခ်ျက်များ 

၆၂။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ဝန်ကီးဌာနကသတ်မှတ်သည့်ပစြဖင့် အာက်ပါအချက်အလက်များ 
မှန်ကန် ကာင်း အတည်ြပုဝန်ခချက်နှင့်အတူ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆနး်စစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ 
ြမန်မာဘာသာြဖင့်ြဖစ် စ၊ အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်ြဖစ် စ ဦးစီးဌာနသိတ့င်ြပရမည်ြဖစ် ပီး ြမန်မာ 
ဘာသာြဖင့် ြပုစထားသည့် အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခစာ ပူးတွဲပါရှိရမည-် 
 (က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း၏ တိကျမနှင့် ြပည့်စမရှိ ကာင်း၊ 

(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းကိ ဤလပ်ထးလပန်ည်း အပါအဝင ် သက်ဆိင်ရာ 
ဥပ ဒများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန ် လပ်ငန်းတာဝန်များနှင် ့
အညီ တိကျစွာ လိက်နာြပုစ ကာင်း၊ 

(ဂ) စီမကိန်းက ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ချက်အစီရင်ခစာပါ ကတိကဝတ်၊ ပတ်ဝန်း 
ကျင်ထိခိက်မ လာ့ချ ရးလပ်ငန်းများနှင့် အစီအစဉ်များကိ အြပည့်အဝ အစဉ်အမ ဲ
လိက်နာ ဆာင်ရွက်မည ်ြဖစ် ကာင်း။ 

၆၃။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် အာက်ပါအချက်များပါဝင် သာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး် 
အစီရင်ခစာကိ ြပုစရန်တာဝန်ရိှသည်- 

(က) အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခစာ၊ 
 (ခ) နိဒါန်း 
  (၁) စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ တင်ြပချက်၊ 
  (၂) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်လူမ ရးကမ်းကျင်သူများ၏တင်ြပချက်၊ 
 (၃) ကျန်းမာ ရးအ ပ ထိခိက် စနိင်သည့် စီမကိန်းလပ်ငန်းများအတွက် ကျန်းမာ ရး 

ကမ်းကျင်သူများ၏ တင်ြပချက်။ 
(ဂ) မူဝါဒ၊ ဥပ ဒနှင့် အဖွဲအ့စည်းဆိင်ရာ မူ ဘာင် 

(၁) ပါငး်စည်း အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် ကမ္ပဏီအဖွဲအ့စည်း၏ ပတ်ဝန်းကျင် 
ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် လူမ ရးဆင်ိရာ မူဝါဒ၊ 

(၂) တည်ဆဲပတ်ဝန်းကျင်ထိနး်သိမ်း ရးဥပ ဒနှင့် နည်းဥပ ဒများ၊ အြပည်ြပည ်
ဆိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ စာချုပ်များနှင် ့သ ဘာတူညီချက်များ၊ အမျို းသားနှင့် 
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အြပည်ြပည်ဆိင်ရာစချန်ိစညန်းများနှင့် လမ်းညန်ချက်များ အပါအဝင် မူဝါဒနှင့် 
ဥပ ဒ ရးရာမူ ဘာင်၊ 

(၃) လိက်နာရန်တာဝန်ရှိ သာကတိကဝတ်များနှင့် အြခားကတိကဝတ်များ၊ 
(၄) အဖဲွအ့စည်းဆင်ိရာမူ ဘာင၊် 
(၅) စီမကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ စချိန်စညနး်များ၊ 

 (၆) ကျန်းမာ ရးအ ပ ထိခိက် စနိင်သည့် စီမကိန်းလပ်ငန်းများအတွက ် ကျန်းမာ 
ရးဆိင်ရာ စချိန်စညန်းများ။ 

(ဃ) စီမကိန်းအ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက်နှင့် အြခားနည်း ရွးချယ်ြခင်း 
(၁) စီမကိန်း၏ နာက်ခအ ကာင်းအရာ၊ 
(၂) စီမကိန်းတည် နရာ၊ စီမကိန်း နရာတစ်ခလးက ိ ြခုင ဖာ်ြပသည့် ြမပနှင့် 

လပ်ငန်းခွင်အလိက် နရာချထားမ ြမပများ၊ 
(၃) စီမကိန်းဖွ ဖ့ို း ရးနှင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ရး အချိန်ဇယား၊ 
(၄) စီမကိန်းအရွယ်အစား၊ တပဆ်င်မ၊ အသးြပုနည်းပညာ၊ အ ြခခ အ ဆာက် 

အအ၊ ထတ်လပ်မလပ်ငန်းစဉ်၊ ကန်ကမ်းနှင့် အရင်းအြမစ်များ သးစဲွမ၊ စွန ့ပ်စ် 
ပစ္စည်းထွက်ရိှမ၊ ထတ်လတ်မနှင့် အ နှာင့်အယှက်ြဖစ် စမ ဖာ်ြပချက်များနှင့် 
အတူ အကိုတည် ဆာက်ြခင်း၊ တည် ဆာက်ြခငး်၊ လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင ်
ရွက်ြခင်း၊ ရပ်ဆိင်းြခငး်၊ ပိတ်သိမ်းြခင်းနှင့် ပိတ်သိမ်း ပီးကာလ စသည့် 
စီမကိန်းလပ်ငန်းအဆင့်တစခ်ချင်းစအီတွက်စီမကိန်းတစ်ခလး ဖာ်ြပ သာ ြမပ 
များ၊ စီမကိန်းလပ်ငန်းခွင်တစ်ခချင်းစီအလိက် နရာချထားမ ပစြပ ြမပများ 
နှင့် ဒီဇိင်း ရးဆွဲထားမများ၊ 

(၅) အကိုတည် ဆာက်ြခင်း၊ တည် ဆာက်ြခင်း၊ လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက ်
ြခငး်၊ ရပ်ဆိင်းြခငး်၊ ပိတ်သိမ်းြခင်းနှင့် ပိတ်သိမ်း ပးီကာလ စသည့် စီမကနိး် 
လပ်ငန်းအဆင့်တစ်ခချင်းစီအလိက် ရွးချယ်ထား သာ အြခား ဆာင်ရွက် 
နိင် သာနညး်လမ်းများ အ ကာငး် ဖာ်ြပချက်။ 

(၆) လိလားသည့် အြခား ဆာင်ရွက်နိင် သာ နညး်လမ်းများ နင်းယှဉ် ဖာ်ြပချက်၊ 
(င) အနီးပတ်ဝန်းကျင်အ ကာင်းအရာများ ဖာ်ြပချက် 

(၁) လ့လာမဆိင်ရာ ကန်သ့တ်ချက်များ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 
(၂) နည်းလမ်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်၊ 
(၃) ြပည်သူ ့ ရးရာစီမခန ့ခ်ွဲမနှင့်စီမကိန်း ရးဆွဲြခင်းနှင့်စပ်လျဉး်၍ ြပည် ထာင်စ 

အဆင့်၊ြပည်နယ် နှင့် တိင်း ဒသကီးအဆင့်၊ မို နှ့င့် မို န့ယ်အဆင့် လူမစီးပွား 
ဖွ ဖိ့ုး ရးဆိင်ရာ စီမကိန်းများ၊ ြမြပင်အ နအထားဆိင်ရာစီမကိန်းနှင့် က  
ဆိငရ်ာ စီမကိန်းများနှင့် သက်ဆိင် သာ အဓိကအ ြခခအချက်များအား 
ထတ်နတ် ဖာ်ထတ်သတ်မှတ်ြခင်း၊  

(၄) အမျိုးသားအဆင့်၊ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အဆင့် သတ်မှတ် ကာကွယ် 
ထားသည့် နရာ ဒသများြဖစ်သည့ ် ဇီဝမျိုးစမျိုးကဲွထိန်းသိမ်း ရး အပါအဝင် 
သစ် တာထိန်းသိမ်း ရးဧရိယာ၊ အများြပည်သူဆိင်ရာသစ် တာ၊ အ ဝါ 
ဥယျာဉ ် အပါအဝင် ဥယျာဉ်၊ ဒီ ရ တာ ရဝပ်ဧရိယာ၊ အြခားအ ရးပါ သာ 
ကမ်းရိးတန်း ဒသများ၊ သဘာဝ ဘးမ့ဲ တာ၊ သိပ္ပပညာရပ်ဆိင်ရာထိနး်သိမး် 
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ထား သာနယ် ြမ၊ သဘာဝထိန်းသိမ်း ရးနယ် ြမ၊ ဘမိူရူပဆိင်ရာ ထိနး်သိမး် 
ထား သာအထင်ကရ နရာ၊ ဝန်ကီးဌာနကသတ်မှတ် ကညာထား သာ အြခား 
သဘာဝထိန်းသိမ်း ရးနယ် ြမများ၊ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထား သာ ယဉ် ကျးမ 
အ မွအနှစ် နရာနှင့် ထိနး်သိမ်းကာကွယ်ထား သာ ရှး ဟာင်းသ တသန 
ဆိငရ်ာ သိမ့ဟတ် သမိင်းဆိင်ရာ အထင်ကရ နရာများတွင် တည်ရိှ နြခငး် 
သိမ့ဟတ် အကန ့်အသတ်မရိှ ပါဝင် နြခင်း၊ 

(၅) ရူပပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာအ ကာင်းအချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍  ြမမျက်နှာ 
သွင်ြပင်၊ ရအရင်းအြမစ်၊ ဘူမိ ဗဒဆိင်ရာ၊ ြမဆီလာ၊ ဇလ ဗဒဆိင်ရာ၊ 
ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အ သွး၊ ရာသီဥတ၊ သစ် တာသစပ်င် ဖးလမ်းမနှင့် 
ြမငလျင်၊ ဆူနာမီ၊ ြပင်းထန် သာ ရာသီဥတြဖစ်စဉ်၊ ရကီးြခင်း၊ ြခာက် သွ  ့
ြခငး်၊ တာမီး လာင်ြခင်းနှင့်အြခားကိစ္စများအပါအဝင် သဘာဝ ဘးအန္တရာယ ်
များတိန့ှင့် သက်ဆိင် သာ အချက်အလက်များနှင့် ြမပများ၊ 

(၆) သက်ရိှဇဝီဆိင်ရာအ ကာင်းအချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိရ စ္ဆာန်နှင့်အပင်များ 
ပါများ သာ၊ ရှားပါး သာ၊ မျိုးသဉ်း ပျာက်ကွယ်လနးီပါးြဖစ် သာနင့်ှ ထိခက်ိ 
လွယ် သာမျို းစိတ်များနငှ့် စီးပွား ရးနှင့် ကျန်းမာ ရး၊ အစာအဟာရဆိင်ရာ 
တန်ဖိးရိှ မျိုးစိတ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက်များနှင့် 
ြမပများ၊ ထိခိက်လွယ် သာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ နရာ ဒသများနှင့ ် နရငး် 
ဒသများ နှင့် ပတ်သက်သည့် အ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက်များနှင့် ြမပများ၊ 

(၇) အ ြခခအ ဆာက်အအနှင့်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍      ပိ ့ ဆာင် 
ရး၊ အများြပည်သူအသးြပုမနင့်ှ ဝန် ဆာင်မဆိငရ်ာအ ြခခအ ဆာက်အအ 
၏တည် နရာ၊ အရွယ်အစား သိမ့ဟတ် စွမ်းအား၊  

(၈) လူမ-စီးပွားဆိင်ရာအ ကာင်းအချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝင် ငွနှင့် သက် မွး 
ဝမ်း ကျာင်း လပ်ငန်းများ၊ နထိင်မအ ြခအ န၊ ြပည်သူ ့ ရးရာဝန် ဆာင်မနှင့် 
သဘာဝအရင်းအြမစ်များ ရရိှမအခွင့်အလမ်း၊ ြမအသးချမြပ ြမပ၊ လူဦး ရြပန်နှ့ ့
နထိင်မြပ ြမပ၊ ဆင်းရဲမ၊ အလပ်အကိင်နှင့် ပညာ ရး စသည့် အြခားလူမ-
စီးပွား ရး အညန်းကိန်းများြပ ြမပနှင့် ဇယားများ၊ 

(၉) ြပည်သူက့ျန်းမာ ရးဆိင်ရာအ ကာင်းအချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍    သဆးမ၊ 
မကျန်းမာမ၊ ရာဂါြဖစ်ပွားမ၊ မ တာ်တဆမနှင့် ထိခိက်ဒဏ်ရာရမ၊ လူမ 
ကျန်းမာ ရး ဆိင်ရာ ပိင်းြခားသတ်မှတ်ထားမ၊ 

(၁၀) ယဉ် ကျးမဆိင်ရာအ ကာင်းအချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍  ယဉ် ကျးမဆိင်ရာ၊ 
သမိင်းဆိင်ရာ နှင့် ဘာသာ ရးဆိင်ရာ နရာများ၊ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် အ ကာင်း 
အရာများ၊ ပသာဒ အလှအပြမင်ကွင်းဆိင်ရာတန်ဖိးြမင့်မားမ၊ ရိးရာ အယူအဆ 
များ၊ ကိးကွယ် ယကည်မနင့်ှ ယဉ် ကျးမဓ လ့ထးစများ ဖာ်ြပချက်၊ 

(၁၁) သးဘက်ြမင်ပစများ အသးြပု၍ ြမယာရခင်း၊ မို ့ြပရခင်း၊ ပင်လယ်ရခင်းများ 
အပါအဝင် ြမင်ကွင်းဆိင်ရာ အ ကာင်းအချက်များ။ 

(စ) ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  သက် ရာက်မနှင့် ဘးအန္တရာယ်ရိှမ ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် လျာ့နည်း 
စ ရးလပ်ငန်းများ 

(၁) ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ သက် ရာက်မနှင့် ဘးအန္တရာယ်ရိှမဆန်းစစ်ြခင်းနည်းလမ်း၊ 
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(၂) အကိုတည် ဆာက်ြခင်း၊ တည် ဆာက်ြခင်း၊ လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက ်
ြခငး်၊ ရပ်ဆိင်းြခင်း၊ ပိတ်သိမ်းြခင်းနှင့် ပိတ်သိမ်း ပီးကာလစသည့် စီမကိန်း 
လပ်ငန်းအဆင့်တစ်ခချင်းစီအတွက ် သက် ရာက်မနှင့် ဘးအန္တရာယ်ရိှမ 
သတ်မှတ်ြခင်း၊ ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် လျာ့နည်း စြခင်း- 
(ကက)ရူပဆိငရ်ာ၊ ဇီဝဆိင်ရာ၊ လူမ ရး၊ လူမ-စီးပွား ရး၊ ကျန်းမာ ရးနှင့်  

ယဉ် ကျးမဆိင်ရာနှင့်ရခင်းရကွက်များ၊ မှန်လအိမ်ဓာတ် ငွ  ့ထတ်လတ ်
ြခင်း၊ ကာဗွန်စပ်ယူသိမ်းဆည်းမများ လျာ့နည်း စြခင်း စသည့် ရာသ ီ
ဥတ ြပာင်းလဲမအ ပ  သက် ရာက်နိင်မများ၊ အမျို းသားအဆင့် 
တာဝန်ရိှ အဖဲွအ့စည်းများ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ သ တသနအဖဲွအ့စည်း 
များ၏ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမဆိင်ရာ ကိုတင်ခန ့မှ်န်းချကမ်ျားကိအ ြခခ 
၍ စီမကိန်းလပ်ငနး်အလိက် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမအ ပ  သက် ရာက် 
စနိင်မများ အပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိငရ်ာနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာထိခိက ်
နိင်မများအား ဖာ်ထတ်သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ဆန်းစစ် လ့လာြခင်း၊ 

(ခခ) စီမကိန်းနှင့်သက်ဆိင်သည့် ြဖစ်လာနိင်မများ၊ သဘာဝနှင့် စက်မဆိင်ရာ 
ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်မများက ိ ဖာ်ထတ်သတ်မှတ်၍ ဆန်းစစ်ြခင်း၊ 

(ဂဂ) ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  သက် ရာက်မနှင့် ဘးအန္တရာယ်ရိှမ လျာ့နည်း 
စရန ်သင့် လျာ်သည့် လပ်ငန်းများ၏ ဒီဇိင်း၊ နရာချထားမ၊ ဆာင ်
ရွက်မ၊ စီမခန ့ခ်ွဲမနှင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ၊ 

(ဃဃ)ကင်းကျန်သက် ရာက်မများနှင့် ဘးအန္တရာယ်ရှိမများအား တည်ဆဲ 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ စချိန်စညန်းများ၊ လမ်းညန်ချက်များ နင်းယှဉ် 
ဖာ်ြပချက်၊ 

(ငင) ဘက်စ စာင့်ကပ်ကည့်ရမအစီအစဉ်  
 (ဆ) ဆက်စပ်သက် ရာက်မဆန်းစစြ်ခင်း 
  (၁) ဆာင်ရွက်မည့်နည်းလမ်းနှင့် ချဉ်းကပ်မ၊ 

(၂) ဆက်စပ်သက် ရာက်မဆန်းစစ်ြခင်း- 
(ကက)လက်ရှိ နှင့် အနာဂတ်တွင် ပဂ္ဂလိကနှင့် ြပည်သူပိင် စီမကိန်းများနှင့် 

ဖွ ဖ့ို းမများ အ ကာင်းအရာအကျဉ်းချုပ် ဖာ်ြပချက်နှင့် ြမပ၊ 
(ခခ) အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ြဖစ် ပ လာနိင်သည့် ဆက်စပ်သက် ရာက်မ 

ဆိင်ရာအ ကာင်းအချက်များနှင့် ထိသက် ရာက်မများြဖစ် ပ စရန ်
စီမကိန်း၏ ပါဝင်ကူညီမတိကိ့ သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်၍ ဆန်းစစ်ြခင်း၊  

(ဂဂ) စီမကိန်း၏ အ ရး ကီးအဆင့်ထက် ကျာ်လွနနိ်င် ကာငး်နှင့် ဆက်စပ ်
သက် ရာက်မများနှင့် ဆက်စပ် န ကာင်း၊ 

(ဃဃ)ဆက်စပ်သက် ရာက်မများအား စီမကိန်း၏ပါဝင်ကူညီမကိ လျာ့နည်း 
စရန ် ဆာင်ရွက်မည့် လပ်ငန်းများ ဖာ်ြပချက်၊ 

 (ဇ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ ်
(၁) အကိုတည် ဆာက်ြခင်း၊ တည် ဆာက်ြခင်း၊ လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက ်

ြခငး်၊ ရပ်ဆိင်းြခင်း၊ ပိတ်သိမ်းြခင်းနှင့် ပိတ်သိမ်း ပီးကာလစသည့် စီမကိန်း 
လပ်ငန်းအဆင့်အလိက် အ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက်၊ 
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(၂) စီမကိန်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် လူမစးီပွား ရးဆိငရ်ာနှင့် လိအပ ်
ပါ က ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ မူဝါဒ၊ ကတိကဝတ်၊ ဥပ ဒဆိင်ရာလိအပ်ချက်နှင့် 
ဖွဲ စ့ည်းမဆိင်ရာ စီစဉ် ဆာင်ရွက်မများ၊ 

(၃) ပတ်ဝနး်ကျင်အ ပ  သက် ရာက်မများနှင့် လျာ့နည်း စရန် ဆာင်ရွက်မည့် 
လပ်ငန်းများ အကျဉ်းချုပ်၊ 

(၄) ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်အား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် 
ယဘယျ အသးစရိတ်၊ 

(၅) အကိုတည် ဆာက်ြခင်း၊ တည် ဆာက်ြခင်း၊ လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက ်
ြခငး်၊ ရပ်ဆိင်းြခင်း၊ ပိတ်သိမ်းြခင်းနှင့် ပိတ်သိမ်း ပီးကာလစသည့် စီမကိန်း 
လပ်ငန်းအဆင့်အလိက် စီမခန ့ခ်ွဲမနှင့် စာင့်ကပ်ကည့်ရစစ် ဆးမ အစီအစဉ် 
ခွဲများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆူညမ၊ တန်ခါမ၊ စွန ့်ပစ်ပစ္စည်း၊ စွန ့ပ်စ် ရနှင့် ရဆိးများ၊ 
လအရည်အ သွး၊ အန၊့ ဓာတပစ္စည်း၊ ရအရည်အ သွး၊ တိက်စားမနှင့် နန်း 
အနည်ကျမ၊ ဇီဝမျိုးစမျိုးကဲွ၊ လပ်ငန်းခွင်ဆိင်ရာနှင့် လူမအဖွဲအ့စည်းဆိင်ရာ 
ကျန်းမာ ရးနှင့် ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရး၊ ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ်၊ အလပ် 
အကိင်နှင့် လ့ကျင့်သင်ကားမနှင့် အ ရး ပ တန ့ြ်ပန်မ စသည့် သက်ဆိင်ရာ 
ပတ်ဝနး်ကျင်နှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ စီမခန ့ခ်ွဲမနှင့် စာင့်ကပ ် ကည့်ရ စစ် ဆးမ 
ကိစ္စရပမ်ျား ဖာ်ြပချက်၊ 

(၆) အစီအစဉ်ခဲွအလိက် ပါ ဝင်ရမည့် အ ကာင်းအရာများ၊ 
(ကက)ရညရွ်ယ်ချက်များ၊ 
(ခခ) ဥပ ဒဆိင်ရာလိအပ်ချက်များ၊ 
(ဂဂ) လမ်းြခု ြမပကီးများ၊ လပ်ငန်းခွင်အလိက် ြမပများ၊ ဓာတ်ပများ၊ 

ကာင်းကင်ဓာတ်ပများ၊ ဂို လ်တဓာတ်ပများ၊ 
(ဃဃ)အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် 
(ငင) စီမခန်ခ့ွဲမ ဆာင်ရွက်ချက်များ၊ 
(စစ) စာင့်ကပ်ကည့်ရမည့် အစီအစဉ်များ၊ 
(ဆဆ)ရန်ပ ငွလျာထားချက်နှင် ့တာဝန်များ။ 

(စျ) အများြပည်သူနှင့် တိင်ပင် ဆွး နွးြခင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ထတ် ဖာ ်
တင်ြပြခင်း၊ 
(၁) နည်းလမ်းသတ်မှတ်မနှင့် ချဉ်းကပ်မ၊ 
(၂) ဆွး နွးညိနင်းမအကျဉ်းချုပ်နှင့် ဆာင်ရွက်သည့်လပ်ရှား ဆာင်ရွက်မများ၊ 
(၃) ဆွး နွးညိနင်းမများ၏ ရလဒ်များ၊ 
(၄) ဆက်လက် ဆာင်ရွက်မည့်တိင်ပင် ဆွး နွးမများ၊ 
(၅) သတင်းအချက်အလက်ထတ် ဖာ်ချက်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး်အစီရင်ခစာ တင်ြပြခင်း 

၆၄။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန်လိအပ်သည့်စီမကိန်း 
အမျို းအစားများအတွက ် ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ် သာ စစမ်းစစ် ဆးမ၊ အများြပည်သူနှင့် တိင်ပင် 
ဆွး နးွမနှင့် အများြပည်သူ ပူး ပါင်းပါဝင်မလပ်ငန်းစဉ်များအားလး ဆာင်ရွက် ပီးစီးသည့်အခါ 
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ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရငခ်စာကိ စာရွက်စာတမ်းအြပည့်အစြဖင့်လညး် ကာင်း၊ 
ဒီဂျီတယ်ပစြဖင့်လည်း ကာင်း ဦးစီးဌာနကသတ်မတ်ှသည့် ဝန် ဆာင်ခ ပးသွင်း စ၍ ဦးစီးဌာနသိ ့
တင်သွင်းရမည်။  

၆၅။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ ဦးစီးဌာနသိ ့
တင်သွင်း ပီး နာက် ၁၅ ရက်ထက် နာက်မကျ စဘဲ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာ 
ကိ လူမအဖဲွအ့စည်း၊ စီမကိန်း ကာင့်ထိခိက်ခစားရသူများ၊ သက်ဆိင်ရာအစိးရအဖွဲအ့စည်းများ၊ 
ဒသခလူမူအဖွဲအ့စည်းများနှင့် အြခားအကျိုးသက်ဆိင်သူများသိရိှနိင်ရန် သတင်းစာက့ဲသိ ့ သာ 
နိင်ငပိင် မီဒီယာများမှလည်း ကာင်း၊ စမီကိနး် သိမ့ဟတ် စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ ဝက်ဘ်ဆိဒ်မှ 
လည်း ကာင်း၊ စာကည့်တိက်များ၊ ြပည်သူခ့န်းမများ စသည့် အများြပည်သူစ ဝးရာ နရာများတွင ်
လည်း ကာင်း၊ စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ ရးဌာနများတွင်လည်း ကာင်း ထတ် ဖာ် ကညာရမည်။ 

၆၆။ ဦးစီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆနး်စစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ လက်ခရရှိသည့်အခါ ယင်း 
အစီရင်ခစာအားအများြပည်သူသိရှိနိင် စရန်ရရှိနိင် သာနည်းလမ်းများြဖင့်ထတ် ဖာ် ကညာရမည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး်အစီရင်ခစာအ ပ  သးသပ်ြခင်းနှင့် အတည်ြပုြခင်း 

၆၇။ ဦးစီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆနး်စစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ စီမကိန်းအဆိြပုသူထမှရရှိ 
သည့်အခါ- 

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ သ ဘာထားမှတ်ချက် သိမ့ဟတ ်
ထာက်ခချက်အတွက် စိစစ်သးသပ်နိင်ရန် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင် 
ခစာ စိစစ်သးသပ် ရးအဖဲွသိ့ ့ ပးပိရ့မည၊် 

(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာအ ပ  သ ဘာထားမှတ်ချက်နှင့် 
အကြပုချက်များ ပးပိရ့န် သက်ဆိင်ရာအစိးရအဖွဲအ့စည်းများ၊ အြခားအဖွဲအ့စည်း 
များ၊ လူမအဖွဲ အ့စည်းများနှင် ့ စီမကိန်း ကာင့် ထိခိက်ခစားရသူများ အပါအဝင် 
သက်ဆိင်သူအားလးကိ သင့် လျာ်သလိ ဖိတ် ခ ရမည်။ 

(ဂ) အမျိုးသားအဆင့်နှင့် တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် သိမ့ဟတ် နြပည် တာ် 
ကာင်စီနယ် ြမအဆင့်တွင် စီမကိန်းအဆိြပုသူကအများြပည်သူနှင့်တိင်ပင် ဆွး နွးပဲွ 
များကျင်းပရန်နှင့်ယင်း ဆွး နွးပဲွများတွင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခ
စာကိတင်ြပရန ်စီမကိန်းအဆိြပုသူအား ညန်ကားရမည်။ 

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာစိစစ်သးသပ် ရးအဖဲွ၏့ သ ဘာထား 
မှတ်ချက်နင့်ှ ထာက်ခချက်များအပါအဝင် လက်ခရရှိ သာ သ ဘာထားမှတ်ချက်နငှ့် 
အကြပုချက်အားလးကိ စစည်းသးသပ်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင ်
ခစာ အတည်ြပု ရးဆိင်ရာ အပီးသတ်ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရန် ဝန်ကီးဌာနသိ ့တင်ြပ 
ရမည်။ 

၆၈။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ြပည့်စမမရိှဟ 
ဝန် ကီးဌာနက ဆးြဖတ်သည့်အခါ ၊ ဦးစီးဌာနသည် စမီကိန်းအဆိြပုသူအား ဝန်ကီးဌာနက 
ညန်ကား သည့်အတိင်း လိအပ်သလိ ြပင်ဆင်မများ ဆာင်ရွက်ရန ် အ ကာင်းကားရမည်။ 
ဝန်ကီးဌာနသည ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစြ်ခင်း အစီရင်ခစာက ိ လက်ခရရှိ ပီး နာက ်
အလပ်လပရ်က် ရက် ပါင်း (၉၀)အတွင်း ယင်း၏အပီးသတ်ဆးြဖတ်ချက်ကိချမှတ်ရမည်။ 
ပါင်းစပ်စီမကိန်းများ ြဖစ်သည့်အခါ သိမ့ဟတ် 
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ဝန်ကီးဌာနကပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ ြပင်ဆင် စလိသည့် အခါတွင ်
ဝန် ကီးဌာန၏အပီးသတ်ဆးြဖတ်ချက်ြပန်ကားရမည့် နရ့က်ကိတိးြမင့်သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

၆၉။ အများြပည်သူနှင့်တိင်ပင် ဆးွ နွးြခင်းလပ်ငနး်စဉ် အပါအဝင ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ် 
ြခင်း အစီရင်ခစာ ထတ် ဖာ် ကညာြခင်းနှင် ့သးသပ်ြခင်းလပ်ငနး်စဉ် ပီး ြမာက် ရးအတွက် ကန်ကျ 
ခ့ဲသည့် စရိတ်အားလးက ိစီမကိန်းအဆိြပုသူက ကျခရမည်။  

၇၀။ ဝန် ကီးဌာနသည်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ စိစစ်သးသပ် ပီးပါက- 
(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာကိ ကာ်မတီ၏လမ်းညန်ချက်ြဖင့် 

အတည်ြပု ပီး လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ပါဝင်သည့် 
ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ်ထတ် 
ပးရမည ် သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာအား ြငင်းပယ် 
ကာင်းဆးြဖတ်ချက်ကိ ဝန် ကီးဌာနကထတ်ြပန်သည့်လမ်းညန်များနှင့်အညီ ြငင်းပယ် 

ရြခင်းြဖစ် ကာင်း အကျို းအ ကာင်း ဖာ်ြပချက်နှင့်အတ ူ စီမကိန်းအဆိြပုသူထ 
အ ကာင်းကားရမည်။ 

(ခ) ယင်း၏ဆးြဖတ်ချက်ကိ အများြပည်သူသိရိှရန် အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ သင့် လျာ် သာ 
နည်းလမး်ြဖင့် ထတ်ြပန် ကညာရမည်။ 

အခန်း(၆) 
အယခူြခငး် 

၇၁။ (က) ဝန်ကီးဌာနကပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆနး်စစ်ြခင်းအစီရငခ်စာအားအတည်ြပု ကာင်း 
သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ် ကာင်း အများြပည်သူသိထ့တ်ြပန် ကညာသည့် နရ့က်မှ ရက် 
ပါင်း(၃ဝ)အတွင်း စီမကိန်းအဆိြပုသူက သာ်လည်း ကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိက်မ 
ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိတင်ြပသည့် ပဂ္ုိဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းက သာ်လည်း 
ကာင်း၊ စမီကိနး်၏ ဆိးကျို းထိခိက်မများ ကာင့် ထိခိက်နိင်သည့် အြခားပဂ္ဂ လ် 
သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းက သာ်လည်း ကာင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း 
အစီရင်ခစာအားအတည်ြပုသည့် သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်သည့်ဝန်ကီးဌာန၏ဆးြဖတ်ချက် 
နှင့်စပ်လျဉး်၍ ဤလပ်ထးလပန်ည်းနှင့်အညဝီန်ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် ကာ်မတီသိအ့ယူခ 
ဝင်နိင်သည်။ သိရ့ာတွင်- 
(၁) ဝန် ကီးဌာန၏ ြငင်းပယ် ကာင်း ဆးြဖတ်ချက်သည် ဤလပ်ထးလပ်နည်းနှင့် 

အညီ ဆာင်ရွက်ထားြခင်းမဟတ် ကာင်း သိမ့ဟတ် ခိင်လ သာ အ ကာင်း 
အချက်များ ပ တွင်အ ြခခ၍ ဆးြဖတ်ထားြခင်းမဟတ် ကာင်း သိမ့ဟတ် 
တရားမတမမရှိ ကာင်း အယူခသူက အခိင်အမာတင်ြပနိင်သည့်ကိစ္စမှတစပ်ါး 
အယူခခွင့် မရိှ စရ။   

(၂) ဝန် ကီးဌာန၏ ဆးြဖတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကိစ္စရပ်တစ်ခတည်းအ ပ တွင် 
တစ်ကိမ်ထက်ပိ၍ ထပ်မအယူခခွင့်မရိှ စရ။ 

(၃) ဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များကိ အယူခခွင့်မရိှ စရ။ 

၇၂။ ဝန် ကီးဌာနသည် အယူခတင်သွင်းရမည့် ကာလအတွင်းလက်ခရရှိသည့် အယူခမများကိ 
လက်ခရရှိသည့် နရ့က်မှ (၁၅)ရက်အတွင်း ကာ်မတီသိ ့တင်ြပရမည်။ 
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၇၃။ ကာ်မတီသည ် ဝန်ကီးဌာနက တင်ြပသည့်အယူခမကိ လက်ခရရှိသည့် နရ့က်မှ အလပ် 
လပ်ရက ်ရက် ပါင်း(၃၀)အတွင်း  သးသပ်၍ အာက်ပါတိကိ့ ဆးြဖတ်နိင်သည-် 

(က) ဝန်ကီးဌာန၏ဆးြဖတ်ချက်ကိ အတည်ြပုြခင်း၊ 
(ခ) စီမကိန်းအဆိြပုသအူား ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာက ိြပင်ဆင်၍ 

ဝန် ကီးဌာန သိ ့ြပန်လည်တင်ြပ စရန ်ဝန်ကီးဌာနအား ညန်ကားြခင်း၊ 
(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာနှင့်စပ်လျဉး်၍ ဝန်ကီးဌာန၏ ဆးြဖတ် 

ချက်ကိ ြပာင်းလဲရန်၊ ြပင်ဆင်ရန ် သိမ့ဟတ် ပယ်ဖျက်ရန်အကျို းအ ကာင်း ဖာ်ြပ 
ချက်ြဖင့် ညန်ကားြခင်း။ 

၇၄။ ကာ်မတီ၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် အပးီအြပတ်ြဖစ် စရမည်။ 

၇၅။ ဝန် ကီးဌာနသည် ကာ်မတီ၏ ဆးြဖတ်ချက်ကိအယူခ လာက်ထားသူနှင့်စီမကိန်းအဆိြပုသူ 
တိထ့အ ကာင်းကားရမည်။ ကာ်မတီ၏ဆးြဖတ်ချက်ကိလက်ခရရှိသည့်အခါ ပတ်ဝနး်ကျငထိ်ခက်ိ 
မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မိမိ၏ဆးြဖတ်ချက်ကိ ြပာင်းလဲြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ 
ြပင်ဆင်ြခင်းအား အများြပည်သူသိရိှ စရန ်ထတ်ြပန် ကညာရမည်။ 

အခန်း(၇) 
ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမ 

၇၆။ နည်းဥပ ဒ ၅၅(က) အရ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့ခဲွ်မအစီအစဉ် ရးဆွဲတင်ြပရန်လိအပ်သည့် 
စီမကိန်းအမျို းအစား သိမ့ဟတ် ဝန် ကီးဌာနက ဤလပ်ထးလပ်နည်း အပိဒ် ၂၄ အရ ပတ်ဝန်းကျင် 
စီမခန ့ခ်ွဲမအစီအစဉ် ရးဆွဲတင်ြပရန် လိအပ် ကာင်းသတ်မှတ်သည့် စီမကိန်းအမျိုးအစားအတွက ်
စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ် ရးဆဲွြခင်းကိ မိမိကိယ်တိင် သာ်လည်း 
ကာင်း၊ အပိဒ် ၁၈ နှင့်အညီ လပင်န်းလိင်စင်ရယူထား သာပဂ္ိုဂ လ် သိမ့ဟတ်  အဖဲွအ့စည်းကိခန ့အ်ပ ်
၍ သာ်လည်း ကာင်း ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့ခဲွ်မအစီအစဉ် ရးဆဲွတင်ြပြခင်း 
လပ်ငန်းစဉ်ကိ နာက်ဆက်တဲွ"ခ" ပြပဇယားတွင် ဖာ်ြပထားသည်။ 

၇၇။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့ခဲွ်မအစီအစဉ်ကိ အပိဒ် ၆၃(ဇ) ပါဝန်ကီးဌာနက 
သတ်မှတ်သည့်ပစြဖင့် အာက်ပါအချက်အလက်များ မှန်ကန် ကာင်း အတည်ြပုဝန်ခချက်နှင့်အတူ 
ြမန်မာဘာသာြဖင့်ြဖစ် စ၊ အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်ြဖစ် စ ြမန်မာဘာသာနှင့် အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်ြဖစ် စ 
ဦးစီးဌာနသိတ့င်ြပရမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်ကိ စာရွက်စာတမ်းအြပည့်အစြဖင့်လည်း 
ကာင်း၊ ဒီဂျီတယ်ပစြဖင့်လည်း ကာင်း ဦးစီးဌာနကသတ်မှတ်သည် ့ ဝန် ဆာင်ခ ပးသွင်း စ၍ 
ဦးစီးဌာနသိ ့တင်သွင်းရမည်- 

(က) ပတ်ဝန်းကျင်စမီခန ့ခဲွ်မအစီအစဉသ်ည် တိကျခိင်မာ ကာင်းနှင့် ြပည့်စ ကာင်း၊ 
(ခ) ဤလပ်ထးလပ်နည်းအပါအဝင် သက်ဆိင်ရာ ဥပ ဒများကိ တိကျစွာလိက်နာ၍ 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်ကိ ရးဆဲွထား ကာင်း၊ 
(ဂ) စီမကိန်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်ပါကတိကဝတ်၊ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ 

လာ့ချ ရးလပ်ငန်းများနှင့်အစီအစဉ်များကိအြပည့်အဝအစဉ်အမဲလိက်နာ ဆာင်ရွက် 
မည်ြဖစ် ကာင်း။     
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၇၈။ ဦးစီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်က ိ စီမကိန်းအဆိြပုသူထမှ ရရိှသည့်အခါ 
ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်အ ပ  စိစစ်သးသပ် ပီး ယင်းအစီရင်ခစာ အတည်ြပု ရးဆိင်ရာ 
အပီးသတ်ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်နိငရ်န် ဝန် ကီးဌာနသိတ့ငြ်ပရမည်။ 
၇၉။ ဝန် ကီးဌာနက ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်သည် လိအပ်ချက်များနှင့် ြပည့်စမမရိှဟ 
သတ်မှတ်ဆးြဖတ်လင်၊ ဦးစီးဌာနသည် စီမကိန်းအဆိြပုသူအားလိအပ်သည့်ြပင်ဆင်မများြပုလပ်ရန် 
နှင့်ဝန် ကီးဌာနကညန်ကားသည့်အတိင်းသတင်းအချက်အလက်များထပ်မတင်ြပရန် အ ကာင်းကား 
ရမည်။ 
၈၀။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်ကိ စိစစ်သးသပ် ပီးပါက - 

(က) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်ကအိတည်ြပု ပီးစည်းကမ်းချက်သတ်မှတ်၍ ပတ်၀န်း 
ကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာလိက်နာ ဆာင်ရွက်မသက် သခလက်မတှ်ထတ် ပးရမည။်  

(ခ) ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခက်ိမဆန်းစစ်ြခင်းကိ 
ဆက်လက်ြပုလပ်ရန်လိအပ် ကာင်းသတ်မှတ်ဆးြဖတ်လင်ထိသိဆ့းြဖတ်ြခင်းအတွက် 
အကျို းအ ကာင်း ဖာ်ြပချက်နှင့်အတူ စီမကိန်းအဆိြပုသူထ အ ကာင်းကားရမည်။ 

(ဂ)  ယင်း၏ဆးြဖတ်ချက်ကိ အများြပည်သူသိရိှရန ်ထတ်ြပန် ကညာရမည်။ 

၈၁။ ဦးစီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်ကိ လက်ခရရိှ ပီး အလပ်လပ်ရက ်ရက် ပါင်း 
၃၀ အတွင်း ယင်းအစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဝန် ကီးဌာန၏ အပီးသတ်ဆးြဖတ်ချက်ကိ စီမကိန်း 
အဆိြပုသူထြပန်ကားရမည်။ ဝန်ကီးဌာနက ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်ကိ ြပင်ဆင် စလိပါက 
ဝန် ကီးဌာန၏အပီးသတဆ်းြဖတ်ချက်ြပန်ကားရမည့် နရ့က်ကိတိးြမင့်သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

၈၂။ ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်ကိစိစစ်သးသပ်ြခင်းအတွက်ကန်ကျခဲ့သည့်စရိတ်အားလးကိ 
စီမကိန်းအဆိြပုသူက ကျခရမည်။ 

အခန်း (၈) 
စီမကိန်းကိ အတည်ြပုရန်အတွက ်ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်း ရးကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း 

စီမကိန်းအတည်ြပုရန်လိအပ်ချက်များ 

၈၃။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် စီမကိန်းလပ်ငန်းများအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် လာက ်
ထားြခငး်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစြ်ခင်းြပုလပ်ရန်လိအပ်သည့်စီမကိန်းအမျိုးအစား 
သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်သည့် စီမကိန်းအမျိုးအစားများ 
အတွက် သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာန သိမ့ဟတ် အခွင့်အမနိ ့ရ် အဖဲွအ့စည်းများက ခွင့်ြပုမိန ့်ချ ပးြခင်း 
သိမ့ဟတ် ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးြခင်း မြပုမ ီ ဤလပ်ထးလပ်နည်းအရဝန်ကီးဌာနက ထတ် ပးသည့် 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာလိက်နာ ဆာင်ရွက်မသက် သခလက်မှတ်ကိဦးစာွရယူရမည်။ 

၈၄။ စီမကိန်းနှင့် လပ်ငန်းများအားလးသည ် နာက်ဆက်တဲွ"က"ပါ  ဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရ 
မည့်စီမကိန်းလပ်ငန်းအမျိုးအစားတွင် ပါရှိသည်ြဖစ် စ၊ မပါရိှသည်ြဖစ် စ လိအပ်သည့်ခွင့်ြပုမိန ့်၊ 
ပါမစ်၊ လိငစ်င်နှင့်အတည်ြပုချက်ရယူရနနှ်င့် တည်ဆဲဥပ ဒ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊လပ်ထးလပ်နည်း 
နှင့် ညန်ကားချက်များ၊ သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများနှင့်အည ီဇန်နယ် ြမသတမှ်တ်ချက်၊ စီမကိန်းဆိင်ရာ 
လိအပ်ချက်များနှင့် အစိးရ၏အြခားလိအပ်ချက်များက ိလိကန်ာ ဆာင်ရွကရ်မည်။ ထိအ့ြပင်စီမကိနး် 
သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းစတင်ရန် သိမ့ဟတ် တည် ဆာက်ရန် သိမ့ဟတ် လပ်ငန်း လညပ်တ် ဆာငရွ်က်မ 
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များ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးအတွက် ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ ်
ပးသည့ ်စညး်ကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၈၅။ ဝန် ကီးဌာနသည် အဆိြပုစီမကိန်း သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်အား ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် 
ဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်သည့်စမီကိန်းထက် သးငယ်ြခငး် သိမ့ဟတ် စာရင်းတွင် မပါဝင် 
ြခင်း ကာင့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင ်
ရွက်ရန်မလိဟ သတ်မှတ်ထား သာ်လည်း လိအပ်သည့်စညး်ကမ်းချက်များကိ ချမှတ် ပးနိင်သည်။ 

၈၆။ ဝန် ကီးဌာနက ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာလိက်နာ ဆာင်ရွက်မသက် သခလက်မှတ ်
ထတ် ပးထားသည့်စီမကိန်းတစ်ခခက ိ သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာန သိမ့ဟတ် အြခားအခွင့်အမိန်ရ့ 
အဖွဲအ့စည်းကြဖစ် စ "ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်"၊ "လိင်စင်၊ ခွင့်ြပုချက ်သိမ့ဟတ် မှတ်ပတင"် ထတ် ပး 
သည့်အခါ ထိသိထ့တ် ပး ကာင်းကိ ဝန်ကီးဌာနသိ ့အ ကာငး်ကားရမည်။  

ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ်၊ စည်းကမ်းချက် 
များနှင့် ယင်းစည်းကမ်းချက်များကိ ြပင်ဆင်မများ 
၈၇။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် သက်ဆိင်ရာအခွင့်အမိန်ရ့အဖွဲအ့စည်းထမှစာြဖင့် ခွင့်ြပုချက်က ိ
လက်ခရရှိသည့်အခါ စီမကိန်းအ ကာင်အထည် ဖာ်မလပ်ငန်းများက ိ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မ အစီ 
အစဉ် အပါအဝင် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မသက် သခလက်မှတ် 
ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ဝန်ကီးဌာနကသတ်မှတ်သည့်အချိန်အတွင်း တိကျစွာ စတင် ဆာင ်
ရွက်ရမည်။ 

၈၈။ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မသက် သခလက်မှတ်သည် ယင်း 
လကမ်တ်ှပါ လပ်ငန်းနှင့်သာ သက်ဆိင် စရမည်။ ယင်းသက် သခလက်မှတ်တွင ် အာက်ပါအချက် 
များကိ ရှင်းလင်းစွာ ဖာ်ြပရမည်- 

(က) ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ ်ထတ် 
ပးထား သာ စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ မှတ်ပတင်ထား သာအမည်နှင့် မတ်ှပတင်ထား 
သာ ရးလိပ်စာ၊ 

(ခ) စီမကိန်းအဆိြပုသူက ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိကန်ာ ဆာငရွ်က်မ 
သက် သခ လက်မှတ်ရရှိ ရးအတွက ် ဝန် ကီးဌာနသိ ့တင်ြပထား သာ ပတ်ဝန်းကျင ်
ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး် သိမ့ဟတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရငခ်စာ 
စသည့် စာရွက်စာတမ်းများ ၊  

(ဂ) စီမကိန်းနှင့်ယင်း၏အစိတ်အပိင်းတစ်ရပ်စီ၏ပထဝီဝင်အ နအထား၊တည် နရာ(များ) 
ြပ ြမပ၊ ဓာတ်ပများ၊ ကာင်းကင်ဓာတ်ပများ၊ ဂိုလ်တဓာတ်ပများ၊ 

(ဃ) လပ် ဆာင်မများ၊ တပ်ဆင်မများ၊ လပ်ငန်းလည်ပတ်မများ၊ ထတ်လပ်မစွမ်းရည်၊ 
ထတ်လပ်သည့် နည်းစနစ်နှင် ့စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းထတ်လပ်မ တိပ့ါဝင် သာ စီမကိနး်အမျို း 
အစားနှင့် အခင်းအကျင်း၊ 

(င) စီမကိန်းအဆင့်ဆင့်နှင့် အဆင့်အလိက် အချိန်ကာလ (လပ်ငန်းစတင်သည့်ရက်နှင့် 
လပ်ငန်း ပးီဆးသည့်ရက်)၊ 

၈၉။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မသက် သခ 
လက်မှတ်တွင် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်နိင်သည်။ အဆိပါစည်းကမ်းချက်များတွင် အာက်ပါ 
အချက်တစ်ရပ်ရပ ်သိမ့ဟတ် အားလးပါဝင်ရမည်- 



34 

 

(က) အ ထွအ ထွစီမခန်ခဲွ့မ 
(၁) ဆိးကျို းသက် ရာက်မအားလးကိ ဖာ်ထတ်သတ်မှတ်ရန်၊ ထိန်းချုပ်ရန၊် 

တားဆီးကာကွယ်ရန် သိမ့ဟတ် လျာ့နည်း စရန်လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်စီမ 
ခန်ခ့ွဲမစနစ်များ၊ 

(၂) ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိင်ရာနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ ကတိကဝတ်အားလးကိ လိက်နာ 
ဆာင်ရွက်ရန် သချာ စသည့် လပ်ထးလပ်နည်းများ၊  

(၃) စီမကိန်းလပ်ငန်း အဆင့်အလိက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ ် (တည် 
ဆာက် ရးအဆင် ့ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်နှင့် လပ်ငန်းလည်ပတ် 
ဆာင်ရွက်မအဆင့် ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစအီစဉ် သိမ့ဟတ် တည် ဆာက် 
ရးအဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ ် သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းလည်ပတ် 
ဆာင်ရွက်မအဆင့်ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ်) တိတ့ွင် ဖာ်ြပထားသည့် 
ဆာင်ရွက်မများကိ  အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ 

(၄) စီမကိန်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်မများ တိးတက ်
စရန် လပထ်းလပန်ည်းများ၊ 

(၅) ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိင်ရာနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ အရည်အချင်းြပည့်ဝ သာ ပဂ္ဂိုလ်များ 
ပါဝင်သည့် အဖဲွအ့စည်း၊ 

(၆) စာရွက်စာတမ်းမှတ်တမ်းထားရိှြခင်း၊ အစီရင်ခတင်ြပြခင်းနှင့် သတင်းအချက် 
အလကမ်ျား ထတ် ဖာ်ြခငး် လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ 

(ခ) ထတ်လတ်မများ 
(၁) ခွင့်မြပုသည့်ထတ်လတ်မများ၊ 
(၂) လပ်ငန်းအမျိုးအစား၊ ြဒပ်ပစ္စည်း၊ ဝန်အား၊ စစည်းမ၊ နန်း၊ အချိန်၊ ကာလ၊ 

အကိမ၊်ရာသီဥတ၊ စီမကိန်းအဆင့်အလိက်ထတ်လတ်မကန်သ့တ်ချက်ပမာဏ၊ 
(၃) ထတလ်တ်ရန် သတ်မှတ် နရာများ၊ 
(၄) ထတ်လတ်မပစနှင့် ကားခများ၊ 
(၅) ရာက်ရှိမည့် သိမ့ဟတ် လက်ခမည့် နရာ၊ 
(၆) ပတ်ဝနး်ကျင်အရည်အ သွးစချိန်စညန်းအ ပ  ဆာငရွ်က်မ၊ 
(၇) လိက်နာ ကာင်းသတ်မှတ်ဆးြဖတ်ရန် စာရင်းအင်းဆိင်ရာ နည်းစနစ်များ၊ 

(ဂ) စွမ်းအင်နှင့် သဘာဝသယဇာတအရင်းအြမစ်များသးစဲွမများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သးစဲွမ 
ပမာဏ၊ သးစွဲသည့်အမျို းအစား၊ သးစွဲသည့်အရင်းအြမစ်များ၏မူရင်း နရာ၊ သးစဲွမ 
နန်း၊ သးစွဲမ၏ ထိ ရာက်မနှင့် စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းထတလ်ပမ်၊ 

(ဃ) ညစ်ညမ်းမတားဆီးကာကွယ်ြခငး်နှင့်စပ်လျဉး်၍ ညစ်ညမ်းမကိ တားဆီးကာကွယ်ရန ်
သိမ့ဟတ် တားဆီးကာကွယ်ရန်လက် တွ ့ ဆာင်ရွက်ရန်မြဖစ်နင်ိပါက ညစ်ညမ်းမကိ 
လာ့ချရန်နှင့် ညစ်ညမ်းမအန္တရာယ်ကိ တားဆီးကာကွယ်ရန ် သိမ့ဟတ် အနည်းဆး 
ြဖစ် စရန်ထတ်လပ်ြခင်း သိမ့ဟတ် တည် ဆာက်ြခင်းနည်းစနစ်များ သိမ့ဟတ်စွန်ပ့စ် 
ပစ္စည်း သိ လှာင်သိမ်းဆည်းြခင်းနှင့် ြပုြပင်သန်စ့င်ြခင်း၏ ထိ ရာက်မ၊ 

(င) သဘာဝထိန်းသိမ်း ရးနှင့်စမီခန်ခဲွ့မ 
(၁) လပ်ငန်းခွင်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင် သိမ့ဟတ် မျို းစိတ်များအား ထိနး်သိမး် 

ကာကွယ်ြခင်းနှင့် ြပန်လည်တည် ထာင်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 
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(၂) သချာ သာ ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် မျိုးစိတ်များအ ပ  ဆိးကျိုးသက် ရာက်မ 
များအား တားဆီးရန် သိမ့ဟတ် လျာ့နည်း စရန် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး 
ဆိငရ်ာ ဆာင်ရွက်မများ၏ ထိ ရာက်မ၊ 

(၃) ဇီဝမျိုးစမျိုးကဲွများ ထိနး်ညိြခင်း၊ 
(စ) ယဉ် ကျးမဆိင်ရာ အရင်းအြမစ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် နရာများ၊ 

ပစများ နှင့် အ ကာင်းအရာများအားထိန်းသိမ်းြခင်း၊ နှင့် ရှး ဟာင်းသ သနဆိင်ရာ 
ရှာ ဖွ လ့လာမများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန် လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ 

(ဆ) စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းအပါအဝင် ဘးအန္တရာယ်ြဖစ် စ သာ သိမ့ဟတ် အဆိပ်အ တာက်ြဖစ် 
စ သာပစ္စည်းများ၊ 

(၁) အမျိုးအစား၊ အတန်းအစားနှင့် ပမာဏကန်သ့တ်ချက်များ၊ 
(၂) စ ဆာင်းြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ ထိန်းချုပ်ြခင်း၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ ြပုြပင ်

သန်စ့င်ြခင်းနှင့် စွန်ပ့စ်ြခင်းဆိင်ရာ နည်းလမ်းများနှင့် စနစ်များ၊ 
(ဇ) စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းစီမခန်ခ့ွဲမ 

(၁) ထတ်လပ်သည့် စွန်ပ့စ်ပစ္စည်း အမျိုးအစား အတန်းအစားနှင့် ပမာဏကန်သ့တ ်
ချက်များ (အရည်၊ အစိင်အခဲ၊ လထဆိင်ရာ)၊ 

(၂) စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းများ စ ဆာင်းြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ ထိန်းချုပ်ြခင်း၊ သယ်ယူပိ ့
ဆာင်ြခင်း၊ ြပုြပင်မွမ်းမြခင်းနှင့် စွန်ပ့စ်ြခင်းနည်းလမ်းများနှင့် စနစ်များ၊ 

(၃) စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းများအား ြပန်လည်ြပုြပင်ထတ်လပ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ြပနလ်ည် 
သးစဲွြခင်း၊ 

(ဈ) သယ်ယူပိ ့ ဆာင်မနှင့် သယ်ယူပိ ့ ဆာင်နိင်မများ 
 (၁) သယ်ယူပိ ့ ဆာင်နိငသ်ည့် ဆရပ် နရာများ၊ 

 (၂) စီမကိန်း နရာသိ ့နှင့် စီမကိန်း နရာမှ ပစ္စည်းနှင့်လူများ သယ်ယူပိ ့ ဆာငသ်ည့် 
နည်းလမ်း၊ 

(၃) ထတ်ကနပ်စ္စည်း၊ ကန်ကမ်းပစ္စည်း သိမ့ဟတ် စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းအတွက် သယ်ယူ 
ပိ ့ ဆာင်ရန ်လမး် ကာင်း၊ 

(၄) သယ်ယူပိ ့ ဆာင်နိငရ်န် ထိန်းချုပ် ဆာင်ရွက်မများ၊ 
(ည) လပ်ငန်းရပ်ဆိင်းြခင်း၊ ြပန်လည်ထူ ထာင်ြခင်း၊ သန်စ့င်ြခင်းနှင့် ပိတ်သိမ်းြခငး် 

(၁) လပ်ငန်းခွင် နရာများ၊ လပ်ငန်းခွင်ဧရိယာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် အ ထာက် 
အကူြပုများ၊ 

(၂) ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် စချိန်စညန်းများ၊ 
(၃) လပ်ငန်းခွင် နရာအ ြခအ နများနှင့် သးစွဲ ပီး နာက်အ ြခအ နများ၊ 
(၄) အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်၊ 
(၅) ထိန်းချုပ်ြခင်းနှင့် စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်း၊ 

(ဋ) ထိန်းချုပ် ရး ဆာင်ရွက်မများ 
(၁) မ တာ်တဆမများကိ တားဆီးကာကွယ်ြခင်းနှင့် အ ရး ပ အ ြခအ နများကိ 

တန်ြ့ပန် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
(၂) မ တာ်တဆမများ၊ ြဖစ်စဉ်ြဖစ်ရပ်များနှင် ့ ပမှန်မဟတ် သာလပ်ငန်းလည်ပတ် 

မများြဖစ် ပ ပါက ဆာင်ရွက်ရန်လပ်ငန်းများနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ 
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(၃) ညစ်ညမ်းမတားဆီးရန် နှင့် လျာ့နည်း စရန် ဆာင်ရွက်မများကိ ထိန်းချုပ်ြခင်း 
နှင့် ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊  

(၄) ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှငး် ရးဇန်များတည် ထာင်ြခင်း၊ 
(ဌ) စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်း 

(၁) သတ်မှတ်ကန်သ့တ်ချက်များ၊ 
(၂) နည်းလမ်းများ၊ 
(၃) နမူနာထတ်လပ်ြခင်း၊ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း၊ 
(၄) စာင့်ကပ်ကည့်ရသည့် နရာ၊ 
(၅) အကိမ၊် 
(၆) အချိန်သတ်မှတ်ချက်၊ 
(၇) အချက်အလက်စီမခန်ခဲွ့ြခင်း၊ 
(၈) စာင့်ကပ်ကည့်ရသည့်ပစ္စည်းကိရိယာများ ြပုြပင်ထိနး်သိမ်းြခင်းနှင့်ထိန်းချုပ် 

ြခငး်၊ 
(၉) စာရွက်စာတမ်းများမှတ်တမ်းထားရိှြခင်းနှင့် အစီရင်ခြခင်း၊ 

(ဍ) စာရွက်စာတမ်းများမှတ်တမ်းထားရှိြခင်းနှင့် အစီရင်ခြခင်း 
(၁) မှတ်တမ်းထားရိှရမည့်နှင့်အစီရင်ခတင်ြပရမည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိစ္စရပ်များ၊ 
(၂) အမျိုးအစားများနှင် ့နည်းလမ်းများ၊ 
(၃) အကိမ်နှင့်အချိန်သတ်မှတ်ချက်၊ 
(၄) အရည်အ သွးထိန်းချုပ်မနှင့် 
(၅) လကခ်မည့်သူများ၊ 

(ဎ) ငွ ကးဆိင်ရာ အာမခမ 
(၁) အာမခမအမျို းအစား၊ 
(၂) ပမာဏ၊ 
(၃) အချိန်သတ်မှတ်ချက်၊ 
(၄) လာက်ထားမ၊ 
(၅) အာမခသူ၏ အမျိုးအစားနှင့် ငွ ကး ငွပမာဏ၊ 

(ဏ) ဝန် ကီးဌာန၏စစ် ဆးမခရန် ရန်ပ ငွ 
(၁) ပမာဏ၊ 
(၂) ပး ချသည့်လပ်ထးလပ်နည်း၊ 
(၃) အချိန်သတ်မှတ်ချက်နှင့် အကမ်ိ၊ 

 (တ) နည်းဥပ ဒ အပိဒ် ၃၀ အရ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မရန်ပ ငွတွင ်ထည့်ဝင်ြခင်း 
  (၁) ညစ်ညမ်းမ(ထတ်လတ်မ၊ စွန်ပ့စ်ပစ္စည်း) အတွက် ပးသွင်းြခင်း၊ 

(၂) သဘာဝသယဇာတများအသးြပုမနှင့် ဂဟစနစ်ဝန် ဆာင်မများမှ အကျိုး 
အြမတ် ရရှိမအတွက ် ပးသွင်းြခင်း 

၉၀။ ဝန် ကီးဌာနသည် စီမကိန်းပိင်ရှင်နှင့် အဆိြပုထား သာ လဲ ြပာငး်လက်ခသူတိ၏့ ပူး ပါင်း 
လာက်ထားချက်အရ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာလိက်နာ ဆာင်ရွက်မသက် သခလက်မှတ် 
သိမ့ဟတ် ယင်း၏အစိတ်အပိင်းတစရ်ပ်ရပကိ် အဆိြပုထား သာ လဲ ြပာင်းလက်ခသူထ လဲ ြပာင်း 
ပးနိင်သည်။ 
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၉၁။ ဝန် ကီးဌာနက ထတ် ပး သာ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ 
သက် သခလက်မှတ် သက်တမ်းသည ်ထတ် ပးသည့် နရ့က်မှစ၍  ၅ နှစ ်ြဖစ်သည်။  ဝန်ကီးဌာနက 
ထတ် ပး သာ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိကန်ာ ဆာင်ရွကမ် သက် သခလက်မှတ်နှင့် 
သက်ဆိင်သည့် စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိကန်ာ ဆာငရွ်က်မ 
သက် သခလက်မှတ် သက်တမ်းမကန်ဆးမီ ၆ လကိုတင်၍ သက်တမ်းတိးရန် ဝန်ကီးဌာနသိ ့
လာက်ထားရမည်။ 

၉၂။ ဝန် ကီးဌာနသည် အာက်ပါအ ကာင်း တစ်ရပ်ရပအ်ရ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိငရ်ာ 
လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် စီမကိန်း 
အဆိြပု သူအား ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်က ိ ြပန်လည်ြပင်ဆင် စ ပီး သးသပ်အတည်ြပု 
နိင်ရန် ဝန်ကီးဌာနသိ ့ ြပန်လည်တင်သွငး် စြခင်းကိ လည်း ကာင်း၊ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး 
ဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် 
စမီကနိး်အဆိြပုသအူား ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ်က ိ ြပန်လည်ြပင်ဆင် စ ပးီ သးသပ် 
အတည်ြပုနိင်ရန်ဝန်ကီးဌာနသိြ့ပန်လညတ်င်သွင်း စြခင်းကိလည်း ကာငး် ြပုနိင်သည်-  

(က) စီမကိန်း ကာင့် အမှန်တကယ်ထိခိက်မ သိမ့ဟတ် ထိခိက်နိင်မများကိ လာ့ချရန ်
ဆာင်ရွက်မများသည် ြပည့်စမ မရှိြခင်း သိမ့ဟတ် လ လာက်မ မရှိြခင်း၊  

(ခ) စီမကိန်း၏ ဆိးကျို းသက် ရာက်မများသည် မည်က့ဲသိဒ့က္ခြဖစ် စ ကာင်း သိမ့ဟတ ်
ြဖစ် စနိင် ကာင်း သိမ့ဟတ် ြဖစ်လာ ကာင်း သိရှိနိင်ရန် သတင်းအချက်အလက်သစ် 
များထွက် ပ လာြခင်း၊ 

(ဂ) စီမကိန်းသည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ 
ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်က ိ မူလအတည်ြပုခ့ဲ 
သည့်အချိန်က ကိုတင်သိြမင်နိင်ြခင်းမရိှ သာ ဆိးကျိုးသက် ရာက်မများရိှြခင်း၊  

(ဃ) စီမကိန်း၏ ဆိးကျိုးသက် ရာက်မများသည် မူလကနဦး ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း 
အစီရင်ခစာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရငခ်စာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မ 
အစီအစဉ်နှင့် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခ 
လက်မတ်ှနှင့် စည်းကမ်းချက်များထတ် ပးြခင်း၏ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ တင်သွင်းြခင်းနှင့် 
အတည်ြပုြခင်းများအတွက ်အ ြခခအချက်များ ထတ် ဖာ်ခ့ဲစဉ်က မာ်မှန်းထားသည့် 
ထိခိက်မထက ်ပိမိကီးမားြခင်း၊  

(င) အ ကာင်းဆးရရှိနိင် သာနည်းလမ်း အဓိပ္ပါယ်ဖငွ့်ဆိချက်အရ နည်းစနစ်သစမ်ျားသည် 
စီမကိန်း၏ ဆိးကျိုးသက် ရာက်မကိ ထူးြခားစာွ လာ့ချနိင်ြခင်း၊  

(စ) စီမကိန်း၏ဆိးကျိုးသက် ရာက်မများကိ စီမကိန်းတွင် စးီပာွး ရးအရ သိသိသာသာ 
အပိကန်ကျစရိတ်မြဖစ် စဘဲ အ လ့အကျင့် ကာင်းများြဖင့် လာ့ချနိင်ြခင်း၊ 

(ဆ) ဆာင်ရွက်မများ/စည်းကမ်းချက်များသည် ဆိးကျို းသက် ရာက်မများကိ လာ့ချရန ်
မလိအပ်ြခင်း။ 

၉၃။ ဝန် ကီးဌာနသည် ထပ်မရရှိလာ သာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ 
လိအပ်ပါက ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ်ပါ 
စည်းကမ်းချက်များ ြပုြပင် ြပာင်းလဲရန ် ဆးြဖတ်ရမည် သိမ့ဟတ် လိအပ်ပါက ကိစ္စရပ်တစ်ခချင်း 
အလိက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း၊ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်း 
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ကျင်စမီခန်ခဲွ့မအစအီစဉ် ရးဆဲွြခင်းကိ အသစ်ြပုလပ်၍ တင်သွင်း စရန် စီမကိန်းအဆိြပုသူကိ 
ညန်ကားရမည်။ 

၉၄။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် သက် သခလက်မှတ်ရရှိ ပီး ပထမ (၂)နှစ်အတွင်းတွင် စီမကနိး်၏ 
အ ကာင်အထည် ဖာ်မက ိ စတင် ဆာင်ရွက်ရမည်။ ထိသိစ့တင် ဆာင်ရွက်သည့် နရ့က်ကိ စတင ်
ဆာင်ရွက်သည့် နမှ့ ရက် ပါင်း (၃ဝ)ထက် နာက်မကျ စဘဲ ဦးစီးဌာနသိ ့စာြဖင့် အ ကာင်းကား 
ရမည့်အြပင် စီမကိန်းကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် ပါဝင် သာ ဆာင်ရွက်မများကိ သတ်မှတ ်
ဖာ်ြပရမည်။  

၉၅။  စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် စမီကိန်းအ ကာင်အထည် ဖာ်မကိမည်သည့်အတွက် ကာင့် စတင ်
နိင်ြခင်း မရိှ ကာင်းနင့်ှ  စတင်အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ရန် အချိန်ကာလမည်မလိအပ် ကာငး်ကိ 
အကျို းအ ကာင်း ဖာ်ြပ၍၊ ထိလိအပ်သည့်ကာလအတွက် အချိန်တိး ပးရန ်တင်ြပချက်အရ ဝန်ကီး 
ဌာနက အချိန်တိး ပးသည့်ကိစ္စမှတစ်ပါး ပတ်၀န်းကျင်ထိနး်သိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ 
သက် သခလက်မှတ်ရရှိ ပီး(၂)နှစ်အတွင်းစီမကိန်းကိထိ ရာက်စွာအ ကာင်အထည် ဖာ်မအား စတင ်
ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုလင ်ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ် 
ြခင်းအား အသစ်ြပုလပ်တင်ြပရမည်။ 

၉၆။ စီမကိန်း၏အရွယ်အစား၊ နယ်ပယ်အတိင်းအတာ၊ တည် နရာ၊ အခင်းအကျင်း၊ နည်းပညာ၊ 
ကိုတင် မ ာ်မှန်းနိင် သာဆိးကျိုးသက် ရာက်မ ကာင့်ြဖစ်လာသည့်အန္တရာယ်၊ထတ်လပ်မနည်းလမ်း 
သိမ့ဟတ် ညစ်ညမး်မ တားဆီးရန် သိမ့ဟတ် လာ့ချရန် ဆာင်ရွက်မတိတွ့င် အဓိက ြပာင်းလဲြခင်း 
သိမ့ဟတ် တိးချဲ ြ့ခင်း သိမ့ဟတ် ဒတိယအဆင့်တိးချဲ ့ ဆာင်ရွက်ရန ်အဆိြပုြခင်း ြဖစ်ပါက စီမကိန်း 
အဆိြပုသူသည် သတ်မှတ်ထား သာအချိန်ဇယားအတွင်း ြပာင်းလဲမများ၏ သတင်းအချက်အလက် 
များနှင့်အတူ ဝန်ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 

၉၇။ ဝန် ကီးဌာနသည် ဘက်စတည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများပါဝင် သာ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိက်မ 
ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန်လိအပ်သည့် စီမကိန်းအမျိုးအစားများအတွက် တည် ဆာက်ဆဲကာလ 
ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ ် အ သးစိတ်ကိ စီမကိန်း၏ ရည်မှန်းထား သာ တည် ဆာက် ရး 
လပ်ငန်းများမစတင်မ ီစိစစသ်းသပ်ရနနှ်င့်အတည်ြပုရန် စီမကိန်းအဆိြပုသူကဦးစီးဌာနသိတ့င်သွင်း 
ရမည်ြဖစ် ကာင်း ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိငရ်ာလိက်နာ ဆာင်ရွက်မသက် သခလက်မှတတွ်င ်
စည်းကမး်ချက်တစ်ရပ် ထည့်သင်ွးနိင်သည်။ 

၉၈။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရနလိ်အပ်သည် ့ စီမကိန်းအမျို း 
အစားများအတွက် လပ်ငနး်လညပ်တ် ဆာင်ရွက်သည့်ကာလ ပတ်ဝန်းကျင်စမီခန်ခဲွ့မ အစီအစဉ် 
အ သးစိတ်ကိ စီမကိန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက်မများစတင်ရန ်ရည်မှန်းထားသည့် အချိနမ်တိင်မ ီစိစစ် 
သးသပ်ရန်နှင့် အတည်ြပုရန ်စီမကိန်းအဆိြပုသူက ဦးစီးဌာနသိ ့ ရးဆွဲတင်သွင်းရမည် ြဖစ် ကာင်း 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ်တွင် စည်းကမ်းချက် 
တစ်ရပ ်ထည့်သွင်းနိင်သည်။ 

၉၉။ ဦးစီးဌာနသည် ကိစ္စရပ်တစ်ခချငး်အလိက် တည် ဆာက်ဆဲကာလ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မ 
အစီအစဉ်  သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက်သည့်ကာလအတွက ် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမ 
အစီအစဉ်တိကိ့ လိအပ်ပါက ဝန်ကီးဌာန၏ လမ်းညန်ချက်ြဖင့် အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ ြပင်ဆင် စ 
ြခင်းနှင့် ယင်းကိစိစစ်သးသပ်ရနန်ှင့်အတည်ြပုရန် ဦးစီးဌာနသိ ့ြပန်လည်တင်ြပ စြခင်း ြပုနငိသ်ည်။ 
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၁၀၀။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ကိစ္စရပ်တစ်ခချင်းစီအလိက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း 
အစရီင်ခစာ၊ တည် ဆာက်ဆဲကာလ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ ် သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းလည်ပတ် 
ဆာင်ရွက်သည့်ကာလ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမ အစီအစဉ်တွင် ဖာ်ြပထား သာ သက်ဆိင်ရာ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာကတိကဝတ်များနှင့် လိအပ်ချက်များနှင် ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 
ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မသက် သခလက်မှတ်ပါ စီမကိန်း၏ အစိတ်အပိင်းတစရ်ပရ်ပန်ငှ့် 
စပ်လျဉ်းသည့် ထတ်လတ်မကန်သ့တ်ချက်ပမာဏ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွးစချိန်စညန်းတိက့ိ 
စီမကိန်း၏အ သးစိတ်ပစများ၊ တည် ဆာက် ရးစာချုပ၏် သီးသန်သ့တ်မှတ်ချက်များနှင့် စီမကိန်း 
လပ်ငနး်လညပ်တ် ဆာင်ရွက်ရနစ်ာချုပ်များတွင် ထည့်သွင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၀၁။ ဦးစီးဌာနသည် စီမကိန်းတွင် ကိစ္စရပ်တစ်ခချင်းအလိက် စီမကိန်း၊ လပ်ငန်းခွင် နရာ၊ 
သိမ့ဟတ် စီမကိန်း၏ဆိးကျိုးသက် ရာက်မ ကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ်၊ တည် ဆာက် 
ဆဲကာလအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ ် သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက်သည့် 
ကာလအတွက ် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်တိတ့ွင် ြပာင်းလဲမများကိ တွရ့ှိရပါက ကိစ္စရပ် 
တစ်ခချင်းအလိက် ြပန်လည်ြပင်ဆင်ထား သာ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်၊ တည် ဆာက်ဆဲ 
ကာလအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ ် သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းလညပ်တ် ဆာင်ရွက်သည့် 
ကာလအတွက ်ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်က ိ စိစစ်သးသပ်ရန်နှင့် အတည်ြပုရန ်ဦးစီးဌာနသိ ့
စမီကနိး်အဆိြပုသအူား တင်ြပ စနိင်သည်။ 

ဆိးကျို းသက် ရာကမ်များအားလးအတွက် တာဝန ်

၁၀၂။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည်- 

(က) မိမိကိယ်တိင် ကာင့်ြဖစ် စ မိမိကိယ်စား ဆာင်ရွက်ရန် ခန်ထ့ားြခင်း သိမ့ဟတ် ငှားရမ်း 
ြခင်း သိမ့ဟတ် အခွင့်အာဏာ ပးြခင်းြပုထားသည့် ကန်ထရိက်တာ၊ လကခဲွ် ဆာင ်
ရွက် ပးသူ ဆပ်ကန်ထရိက်တာ၊ အရာရှိ၊ အလပ်သမား၊ ကိယ်စားလှယ ် သိမ့ဟတ် 
အတိင်ပင်ခများ၏ ြပုလပ်မ သိမ့ဟတ် ပျက်ကွက်မ ကာင့်ြဖစ် စ ပ ပါက်သည့် 
ဆိးကျိုးသက် ရာက်မများ အားလးတိအ့တွက် တာဝန်ရိှသည်။  

(ခ) စီမကိန်း ကာင့် ထိခိက်ခစားရသူများအား လက်ရိှ သိမ့ဟတ် စီမကိန်း မ ဆာင်ရွက်မီ 
ကာလထက် မနိမ့်ကျ သာ လူမစီးပွား ရး တည်ငိမ်ခိင်မာမ ရရိှသည်အထိ ဆာင်ရွက် 
ပးရန်နှင့် သက် မွးဝမ်း ကျာင်းလပ်ငန်းများ ြပန်လည်တည် ထာင် ရးနှင့်  ြပန်လည် 
နရာချထား ရး အစီအစဉ်များကိ စီမကိန်း ကာင့် ထိခိက်ခစားရသူများ၊ သက်ဆိင်ရာ 
အစိးရဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းများ၊ အြခားသက်ဆိင်သူများနှင့် တိင်ပင် ဆွး နွး၍ လိအပ် 
သလိ ပ့ပိး ပးရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၀၃။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်၊ စီမကိန်းကတိကဝတ်အားလးနှင့် 
စည်းကမ်းချက်များကိ အြပည့်အဝအ ကာင်အထည် ဖာ်ရမည့်အြပင် ယင်း၏ကိယ်စား စီမကိန်းကိ 
ဆာင်ရွက် ပးသူကန်ထရိက်တာနှင့် လက်ခွဲ ဆာင်ရွက် ပးသူ ဆပ်ကန်ထရိက်တာများ အားလးက 
စီမကိန်းအတွက ်လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရာတွင ်  သက်ဆိင်ရာဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ ဤလပထ်း 
လပ်နည်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်နှင့် စည်းကမ်းချက်များအားလးကိ အြပည့်အဝလိက်နာ 
ဆာင်ရက်ွ စရန် တာ၀န်ရှိသည်။ 
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၁၀၄။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည်ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးဆိင်ရာလိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခ 
လက်မတ်ှ၊ သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ ဤလပ်ထးလပ်နည်းနှင့် စချိန်စညန်းတိတ့ွင ်
ပါရိှ သာ လိအပ်ချက်များအားလးအတွက် တာဝန်ရှိသည့်အြပင် ယင်းတိက့ိအြပည့်အဝထိ ရာက်စွာ 
အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၀၅။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် အဆိြပုစီမကိန်း ကာင့် ြဖစ် ပ နိင် သာ ဆိးကျို းသက် ရာက်မ 
များကိ ဖာ်ထတ်သတ်မှတ်၍ သတင်းအချက်အလက်အြပည့်အစကိ ဝန် ကီးဌာနသိ ့ အချိန်နှင့် 
တစ် ြပးညီ စာြဖင့်အသိ ပးတင်ြပရမည်။ 

အခန်း  (၉) 
စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်း 

၁၀၆။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် အကိုတည် ဆာက်ြခင်း၊ တည် ဆာက်ြခင်း၊ လပ်ငန်းလည်ပတ် 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ လပ်ငန်းရပ်စဲြခင်း၊ လပ်ငန်းပိတ်သိမ်းြခင်း၊ လပ်ငန်းပိတ်သိမ်း ပီးကာလ ဟူသည့် 
စီမကိန်းအဆင့်အားလးတွင်ဆိးကျို းသက် ရာက်မအားလးအတွက် စီမကိန်းနှင့် ဆက်စပ် ဆာင်ရွက် 
မများအားမိမိကိယ်မိမိဘက်စ စာင့်ကပ်ကည့်ရစစ် ဆးြခင်းကိ စဉ်ဆက်မြပတ်လက် တွ ့ ဆာင်ရွက ်
ရမည့်အြပင် သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ ဤလပ်ထးလပ်နည်းနှင် ့ စချိန်စညန်းများ၊ 
ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက် 
များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်စမီခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်ပါအချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၀၇။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ယင်း၏တာဝန်များပျက်ကွက်မ သိမ့ဟတ် အြခားလပ်ငန်းများ 
ဆာင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်မ သိမ့ဟတ် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ 
သက် သခလက်မှတ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်အား လိကန်ာ ဆာငရွ်က်ရန် ပျက်ကွက်မ 
များကိ ြဖစနိ်င်သမ ဆာလျင်စွာ စာြဖင့်အသိ ပးတင်ြပရမည်။ ပျက်ကွက်မတစ်ခခ ကာင့် အန္တရာယ် 
ြဖစ် စနိင် သာ ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ သက် ရာက်မ ြဖစ်လာနိင်သည့်ကိစ္စ သိမ့ဟတ် ဝန်ကီးဌာနက 
အြမန်သိရိှရန် လိအပ်သည့်ကိစ္စကိ ၂၄ နာရီအတွင်းလည်း ကာင်း၊ အြခားကိစ္စများအားလးတငွ် 
စီမကိန်းအဆိြပုသူက ယင်းြဖစ်စဉ်ြဖစ်ရပ်ကိ စတင်သိရိှသည့်အချိန်မှ(၇)ရက်အတွင်းလည်း ကာင်း 
ဝန်ကီးဌာနသိ ့အသိ ပးတငြ်ပရမည်။ 

၁၀၈။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ်၏ ဇယားပါအတိင်း စာင့်ကပ ်
ကည့်ရမအစရီငခ်စာကိ ဝန်ကီးဌာနသိ ့ (၆) လ တစ်ကိမ် သိမ့ဟတ် ဝန်ကီးဌာနကသတ်မှတ်သည့် 
အတိင်းတင်ြပရမည်။ 

၁၀၉။ စာင့်ကပ်ကည့်ရမ အစီရင်ခစာတင်ွ အာက်ပါအချက်များ ပါရိှရမည်- 
(က) စည်းကမ်းချက်များအားလးကိ လိက်နာ ကာင်း သက် သခစာရွက်စာတမ်း အ ထာက် 

အထားများ၊ 
(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ ် အ ကာင်အထည် ဖာ်မအတက်ွ တင်ြပထားသည့် 

အ ကာင်အထည် ဖာ်မ ဇယားအတိင်း ဆာင်ရွက်ရာတွင ်အစီရင်ခသည့် အချိန်အထိ 
တိးတက်မ၊ 

(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်အား အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် တွ က့ုရ သာ 
အခက်အခဲများ၊ ယင်းအခက်အခဲများကိကစားရန် အကြပုချက်များနှင့် အလားတူ 
အခက်အခဲများ၊ အနာဂတ်တွင ် တွ က့ုရနိင်မကိ တားဆီးကာကွယ်ရန် သိမ့ဟတ် 
ရှာင်လဲရန ်အဆိြပုသည့် ဆာင်ရွက်မများ၊ 
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(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်ကလိိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်သည့်အကိမ်နှင့် 
အမျိုးအစား၊ အဆိြပုသည့် ကစားမ ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် ကစားမ ပီး ြမာက်ရမည့် 
အချိန်သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

(င) လပ်ငန်းခွင်နှင့် လူမအဖဲွအ့စည်း၏ ကျန်းမာ ရး၊ ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးနှင့် 
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြဖစ်ပွား သာ မ တာ်တဆမများနှင့် ြဖစ်စဉ်ြဖစ်ရပ်များ၊ 

(စ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်အရ သတ်မှတ်ထားသည့် သိမ့ဟတ် အြခားလိအပ် 
သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိငရ်ာအတိင်းအတာနှင့်စည်းကမ်းချက်များဆိင်ရာအချက်အလက ်
များအား စာင့်ကပ်ကည့်ရမ။ 

၁၁၀။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ်၏ဇယားပါအတိင်းအပိဒ ်၁၀၈ နှင့် 
၁၀၉ အရ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် စာင့်ကပ်ကည့်ရမအစီရင်ခစာအားဝန်ကီးဌာနသိတ့ငြ်ပ 
သည့် နရ့က်မ(ှ၁ဝ)ရက်အတွင်း  အမျို းသားလြခု ရးဆိင်ရာကိစ္စရပ်များမှတစ်ပါး အများြပည်သူ 
သိရှိနိင်ရန ်စီမကိန်း၏ဝက်ဘ်ဆိဒ်တွင်လည်း ကာင်း၊ စာကည့်တိက်များ၊ ြပည်သူခ့န်းမများ စသည့် 
အများြပည်သူစ ဝးရာ နရာများတွင်လည်း ကာင်း၊ စီမကိန်းရးဌာနများတွင်လည်း ကာင်း အများ 
ြပည်သူသိရှိနိင် စရန်တင်ြပရမည်။ မည်သည့်အဖွဲ အ့စည်း သိမ့ဟတ် ပဂ္ိဂုလမ်ဆိ စာင့်ကပ်ကည့်ရမ 
အစရီင်ခစာ၏ ဒီဂျီတယ်မိတ္တ ူကိ တာင်းခနိင် ပီး စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ယင်း တာင်းခချက်ကိ 
ရရှိ ပီး နာက(်၁ဝ)ရက်အတွင်း ဒဂီျီတယ်မိတ္တ ူကိ အီး မးလ်ြဖင့်ြဖစ် စ၊ တာင်းခသူနှင့်သ ဘာတူညီ 
ထားသည့်အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ် စ ပးပိရ့မည်။ 

ဝန်ကီးဌာနနှင် ့ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းက စာင့် ကပ်ကည့်ရြခငး်နှင့် 
စစ် ဆးြခင်း 

၁၁၁။ ဝန် ကီးဌာနသည် စီမကိန်းကသကဆိ်င်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမစီးပွားလိအပ်ချက်များကိ 
လိက်နာ ရးအတွက် ထိန်းကွပ်ရန်နှင့် သတ်မှတ်ဆးြဖတ်ရန်လည်း ကာင်း၊ စီမကိန်း၏တာဝန်များ 
ကိ ပျက်ကွက်မအား တားဆီးရန်လည်း ကာင်း စီမကိန်းနှင့်ဆက်စပ် သာ လပ်ရှား ဆာင်ရွက်မများ 
အား မိမိ၏ကီးကပ်မ အာက်ရှ ိ ြပည် ထာင်စအဆင့်၊ တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်၊ နြပည် တာ် 
ကာင်စီနယ် ြမ သိမ့ဟတ်  ဒသဆိင်ရာရးများမှ အရာရှိများြဖင့်ြဖစ် စ အတိင်ပင်ခတစ်ဦးဦး၏ 
ဆာင်ရွက်မြဖင့်ြဖစ် စ ယင်းတိ ့ နှစ်မျိုးလးြဖင့်ြဖစ် စ စာင့်ကပ်ကည့်ရခွင့်နှင့် စစ် ဆးခွင့်ရှိသည်။ 
ထိအ့ြပင ် ဝန်ကီးဌာနသည ် စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်းနှင့် စစ် ဆးြခင်းလပင်န်းများ အ ကာင်အထည ်
ဖာ်ြခင်းကိ အြခားသက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်းများ၏ပ့ပိးမြဖင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 
နိင်သည်။ 
၁၁၂။ ဝန် ကီးဌာနသည် စစ် ဆးချက်အရ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ 
သက် သခလက်မှတ်ပါစညး်ကမ်းချက်များကိ လိက်နာမမရိှ ကာင်း တွရိှ့လ င် ဤလပ်ထးလပ်နည်း 
အရ စီမကိန်းအဆိြပုသူအား ကစား ဆာင်ရွက်မများ ဆာင်ရွက် စနိင်သည ်သိမ့ဟတ် ဒဏ် ကး ငွ 
ချမှတ်နိင်သည်။  

၁၁၃။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည်- 
(က) စာင့်ကပ်ကည့်ရရန်နှင့် စစ် ဆးရန်အလိင့ှာ စစ် ဆးရန်တာဝန်ရှိသူအား သာမန ်

အလပ်ချိန်အတွင်း ဝင် ရာက်ခွင့်ြပုရမည်။  
(ခ) ဝန်ကီးဌာနက အ ကာင်းအား လျာ်စာွ လိအပ်လာသည့်အခါ  စမီကိနး်၏ ရးများနှင့် 

စီမကိန်းလပ်ငန်းခွင်နှင့် စီမကိန်းလပ်ငန်းများ သိမ့ဟတ် စီမကိန်းနှင့် သက်ဆိင် သာ 
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လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အြခား နရာများသိ ့အချိန်မ ရးွ ဝင် ရာက်ခွင့် 
ြပုရမည်။ 

၁၁၄။ ဝန် ကီးဌာနသည် စစ် ဆးြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ဓာတ်ပရိက်ကူးြခင်း၊ အသသွင်းြခင်း၊ 
ဗီဒီယိရိက်ကူးြခင်း၊ ြမသား၊ နန်းအနည်အနှစ်၊ ရနှင့် လနမူနာများရယူြခင်းနှင့် ကွန်ပျူတာများကိ 
စစ် ဆးြခင်း၊ ဒီဂျီတယ်စာတဲွများအပါအဝင ်စာရွက်စာတမး်အ ထာက်အထားများကိ မိတ္တ ူကူးြခင်း၊ 
လူပဂ္ဂုလ်များကိ တွဆ့ မးြမန်းြခင်းနှင့် ဝန်ကးီဌာနက လိအပ်သည်ဟယူဆသည့် အြခားစစမ်း 
စစ် ဆးြခင်းအပါအဝင် မည်သည့်နည်းလမ်းြဖင့်မဆိ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ လိအပ်ပါက သက်ဆိင်ရာအြခား 
ဝန်ကီးဌာနနှင့် ပါင်းစပ်ညိနင်း၍ စစ် ဆး ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

၁၁၅။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် အ ရး ပ အ ြခအ နတွင်ြဖစ် စ၊ စီမကိန်းသည် သက်ဆိင်သည့် 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာနင့်ှ လူမ ရးဆိငရ်ာ လိအပ်ချက်ကိ ဆာင်ရွက် ပးရန ် ပျက်ကွက်လင်ြဖစ် စ၊ 
ပျက်ကွက်နိင်သည ်သိမ့ဟတ် ပျက်ကွက်ရန်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟယူဆလင်ြဖစ် စမည်သည့်အချိန်တွင ်
မဆိ စစ် ဆးရန်တာဝန်ရှိသူအား ချက်ချင်းဝင် ရာက်စစ် ဆးခွင့်ြပုရမည်။ 

၁၁၆။ ဝန် ကီးဌာနသည် စီမကိန်းနှင့်လပ်ငန်းခွင် နရာများ၊အ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများ၊ယာဉ်များ၊ 
ကွန်ပျူတာများ၊ မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းထားရိှရာ နရာများ၊ စာရွက်စာတမ်း အ ထာက်အထားများ၊ 
အြခားမီဒီယာနှင့် သတင်းအချက်အလက် စ ဆာင်းသိမ်းဆည်းမပစများနှင့် အမျိုးအစားများနှင့် 
လူပဂ္ဂ လ်များအပါအဝင် လိအပ်သည်များကိ စစ် ဆးနိင်သည်။ 

၁၁၇။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် စီမကိန်း၏ကိယ်စား ဆာင်ရွက် ပးသူ ကန်ထရိက်တာနင့်ှ လက်ခွဲ 
ဆာင်ရွက် ပးသူဆပ်ကန်ထရိက်တာများကိလည်း စစ် ဆးရန်တာဝန်ရိှသူကစစ် ဆးြခင်းကိ ခွင့်ြပု 
ရမည်။ 

၁၁၈။ ဝန် ကီးဌာနသည် စီမကိန်းက ယင်း၏တာဝန်များက ိလိက်နာြခင်းမရှိဟ ယူဆလင ်စီမကိန်း 
အား ချက်ချင်း သတိ ပးအ ကာင်းကားရမည်။ 

၁၁၉။ ဝန် ကီးဌာနသည် စီမကိန်းအား ယင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ဆိငရ်ာတာဝန်များကိ တိကျစွာလိက်နာ 
ဆာင်ရွက်ရန် သတိ ပးနိင်သည်။ သတိ ပးချက်တစ်ခခကိ ဝန် ကီးဌာန သိမ့ဟတ် ဦးစီးဌာန၏ 
ဝက်ဘ်ဆိက်တွင်လင့်တင်ြခင်း သိမ့ဟတ် စီမကိန်းအား စီမကနိး်၏ ဝက်ဘ်ဆိက်တွင ်လင့်တင်ထား 
ရှိ စြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်းနှစ်မျို းလးကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း သိမ့ဟတ် အများြပည်သူသိရှိ အာင ်
သင့် လျာ် သာ နည်းလမး်ြဖင့် ထတ် ဖာ်ြခင်းြပုနိင်သည်။ 

၁၂၀။ ဝန် ကီးဌာနသည်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာလိက်နာရမည့်အချက်များအားလိက်နာမ 
မရိှသည့် စီမကိန်း၏အြပုအမူများကိ ညန်ြပရမည်။ ထိြ့ပင် စီမကိန်းအား လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် 
အ ြခအ နနှင့် သင့် လျာ်ကိက်ညီ စမည့် တိကျ သာအချိန်ကာလတစ်ခကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

၁၂၁။  ဝန်ကီးဌာနသည် စီမကိန်းအဆိြပုသူ သိမ့ဟတ် စီမကိန်းပိင်ရှင်က ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 
ရးဆိင်ရာ ယင်း၏တာဝန်များကိ မလိက်နာ ကာင်း သိမ့ဟတ် လိက်နာလိမ့်မည် မဟတ် ကာင်း 
ယူဆလင်၊ သင့် လျာ်သည့် တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ စီမကိန်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မကိ ဆငိး်င့ 
စရန ်သက်ဆိင်ရာ ဝန်ကီးဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းသိ ့အ ကာင်းကားရမည်။ ထိအ့ြပင ်ယင်းလိက်နာရန် 
ပျက်ကွက်မအား စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏စရိတ်ြဖင့် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်းထိ ရာက်စွာြပင်ဆင်နိင်သည ်
ဟယူဆရသည့်အရည်အချင်းြပည့်မီ သာ မည်သည့်တတိယအဖွဲအ့စည်းနှင့်မဆိ ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက ်
စနိင်သည်။ 
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၁၂၂။ စီမကိန်းကိ စစ် ဆးြခင်းနှင့် စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်းြပုလပ်ရသည့် ဝန်ကီးဌာန၏ကန်ကျ 
စရိတ ်အားလးကိ စီမကိန်းအဆိြပုသူက ကျခရမည်။ ယင်းကန်ကျစရိတ်များသည ်ပတ်ဝန်းကျင်စီမ 
ခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ်နှင့် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခ 
လက်မှတ်ပါစီမကိန်းကတိကဝတ်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက် စရန ် လိအပ်သည့် ပမာဏထက ်
မ ကျာ်လွန် စရ။ 

အခန်း (၁၀) 
မဟာဗျူဟာ ြမာက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာဆန်းစစ်ြခင်း 

၁၂၃။ ဝန် ကီးဌာနသည်- 

(က) ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်တစ်ဝန်းလးနငှ့် ယင်း၏ မို ရွ့ာနင့်ှ ပထဝီဝင် 
ဆိင်ရာ ပိင်းြခားသတ်မှတ်ထား သာ ဒသအသီးသီးရိှ စီမကိန်းများနှင့် အြခားစီးပွား 
ရးလပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆင့်ြမင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ 
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မများ အခိင်အမာရရှိ စရန်နှင့် ြပည်သူ ့ ရးရာမူဝါဒနှင့် စီမကိန်း 
များတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ အ လးထားမများအား ထိ ရာက်စွာ 
ပါင်းစည်း ဆာင်ရွက်နိင်ရန်နှင့် လွယ်ကူလျင်ြမန် စရန် ြပည် ထာင်စဝန်ကီးဌာန 
များ၊ နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ၊ တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့် 
ရတိင်း၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသများ၊ မို န့ယ်များနှင့် အြခားပဂ္ဂလိက သိမ့ဟတ် 
ပဂ္ဂလိကအဖွဲအ့စည်းက ရးဆဲွထား သာ သိမ့ဟတ် ရးဆွဲရန်စီစဉ်ထား သာ မူဝါဒ 
များ၊ မဟာဗျူဟာများ၊ ဖွ ဖိ့ုး ရးစီမကိန်းများ၊ မူ ဘာင်များနှင့် အစီအစဉမ်ျားကိ 
ဝန် ကီးဌာနကထတ်ြပနသ်ည့် မဟာဗျူဟာ ြမာက ် ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာ 
လမ်းညန်ချက်အရ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမ ရးဆိင်ရာသက် ရာက်လာနိင်မများအတွက် 
မဟာဗျူဟာ ြမာက ် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန် တာင်းဆိနိင ်
သည်။ 

(ခ) ယင်းသိ ့ ဆာင်ရွက်ြခင်းက မူဝါဒ၊မဟာဗျူဟာ၊ ဖွ ဖ့ို း ရးစီမကိန်း၊ မူ ဘာင ်သိမ့ဟတ် 
အစီအစဉ်တစ်ရပ်ရပ်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ သိမ့ဟတ် လူမ ရးဆိင်ရာသိသာ 
ထင်ရှား သာ ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ သက် ရာက်မ ြဖစ်နိင်သည်ဟ ညန်ြပပါက ယင်း 
မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာ၊ ဖွ ဖ့ိုး ရးစီမကိန်း၊ မူ ဘာင် သိမ့ဟတ် အစီအစဉ်အတွက် တာဝန ်
ရှိသည့်အဖွဲအ့စည်းအား ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ သက် ရာက်မများက ိ ဖာ်ထတ်သတ်မှတ ်
နိင် ရးနှင့် ဆန်းစစနိ်င် ရးအတွက် သင့် လျာ်မှန်ကန် သာ စးူစမ်း လ့လာမတစရ်ပ ်
ြပုလပ်ရန်နှင့် ယင်းမူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာ၊ ဖွ ဖ့ို း ရးစီမကိန်း၊ မူ ဘာင် သိမ့ဟတ် အစီ 
အစဉ်တွင ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာနှင့်လူမ ရးဆိင်ရာစီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင် 
အ ပ သက် ရာက်မများအတွက ် ဘက်စ စာင့်ကပ်ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း မူ ဘာင ်
ထည့်သွင်း ရးဆွဲရန် တာင်းဆိနိင်သည်။ 

၁၂၄။ ဝန် ကီးဌာနသည် ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာနများ၊ နြပည် တာ် ကာင်စနီယ် ြမ၊ တိင်း ဒသ 
ကီး၊ ြပည်နယ်၊ ကိယ်ပိင်အပခ်ျုပ်ခင့်ွရတိငး်၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသများ၊ မို န့ယ်များနှင့် အြခား 
ပဂ္ဂလကိ သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂလိကအဖဲွအ့စည်း က ရးဆွဲထား သာ သိမ့ဟတ် ရးဆဲွရန် စီစဉ်ထား သာ 
မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာ၊ ဖွ ဖ့ို း ရးစီမကိန်း၊ မူ ဘာင် သိမ့ဟတ် အစီအစဉ်အရ ဆာင်ရွက်သည့် စီမကိန်း 
နှင့် အြခားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများကိ ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ သက် ရာက်မများအား ဖာ်ထတ်သတ်မှတ ်
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ရန်နှင့် လ့လာဆန်းစစ်ရန်လိအပ်သည့် အထက်အပိဒ်ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိင်း မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာ၊ 
ဖွ ဖ့ို း ရးစီမကိနး်၊ မူ ဘာင ် သိမ့ဟတ် အစီအစဉ်၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိငရ်ာနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ စီမ 
ခန်ခ့ွဲမနှင့် ဘက်စ စာင့်ကပ်ကည့်ရစစ် ဆးြခင်းမူ ဘာင်နှင့်အညီ နရာချထားြခင်း၊ ဒီဇိင်း ရးဆွဲ 
ြခင်း၊ တည် ဆာက်ြခင်း၊ လပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်းတိက့ိ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် တာင်းဆိနိင်သည်။ 

အခန်း (၁၁) 
စီမခန်ခ့ွဲ ရးဆိင်ရာအ ရးယူြခင်း 

၁၂၅။ ဝန် ကီးဌာနသည် ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ စီမကိန်း သိမ့ဟတ် 
စီမကိန်းအဆိြပုသူက လည်း ကာင်း၊ စီမကိန်း၏ကိယ်စား ဆာင်ရွက် ပးသူ ကန်ထရိက်တာ၊ လက်ခွဲ 
ဆာင်ရွက် ပးသူ ဆပ်ကန်ထရိက်တာ တစ်ဦးဦး သိမ့ဟတ် စီမကိန်းကိယ်စား ဆာင်ရွက်သည့် 
အြခားသူတစ်ဦးဦးကလည်း ကာင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်မအတွက် ဒဏ် ကး ငွချမှတ ်
နိင်သည့်အြပင ်အြခားစီမခန ့ခဲွ် ရးဆိငရ်ာ အ ရးယူမများ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။  

၁၂၆။ စီမကိန်းအ ပ  ယင်းဒဏ် ကး ငွများချမှတ်မနှင့် အြခားစမီခန ့ခဲွ် ရးဆိငရ်ာအ ရးယူမများ 
ဆာင်ရွက်ရာတွင-် 

(က) ပထမအကိမ်ပျက်ကွက်မ သိမ့ဟတ် အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင်ချို ယ့ွင်းမြဖစ်ပါက 
ကမ္ပဏီအား ကိုတင်အသိ ပးအ ကာင်းကားစာ(နိတ့စ်စာ) ပး ပီး၊ ရက် ပါင်း ၆၀ 
ထက် မ ကျာ်သည် ့ကစားရန် အချိန် ပးရမည်။ 

(ခ) ဝန်ကီးဌာနက ဒဏ် ကး ငွမချမှတ်မီ ြဖစ်ပွားခဲ့ သာ ကနဦးပျက်ကွက်မ သိမ့ဟတ် 
အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် ချို ယ့ွင်းမြဖစ်ပွား ပီး ၅ နှစ ် အတွင်း ယင်းပျက်ကွက်မ 
သိမ့ဟတ်အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင်ချိုယွ့င်းမထပ်မြဖစ်ပွားလငစီ်မကန်ိးအဆြိပုသူ 
သည ်အပိဒ်ခဲွ(က)ပါ  အခွင့်အ ရးများ ခစားခွင့်မရှိ စရ။ 

၁၂၇။ ဝန် ကီးဌာနသည် ကစားရန်၊ရှင်းလင်းရန်နှင့် လျာ် ကး ပးရန်စရိတ်များအြပင ်ထပ် ဆာင်း 
ဒဏ် ငွချမှတ်နိင်သည်။ ဤလပ်ထးလပ်နည်းအရချမှတ်သည့်ဒဏ် ကး ငွများသည်အြခားသက်ဆိင ်
ရာ ဥပ ဒ၊နည်းဥပ ဒ၊လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်းတစ်ခခအရချမှတ်နိင်သည့် ဒဏ် ကး ငွများ 
နှင့် မသက်ဆိင် စရ။ 

၁၂၈။ စီမကိန်းအဆိြပုသူကဒဏ် ကး ငွကိ ပး ဆာင် သာ်လည်း စီမကိန်းအ ကာင်အထည် ဖာ်မ 
သိမ့ဟတ် စီမကိန်းအဆိြပုသူက ပျက်ကွက်မ သိမ့ဟတ် အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် ချိုယ့ွင်းမ 
ကာင့်ြဖစ် ပ သာ ထိခိက်ပျက်စီးမ သိမ့ဟတ် ခစားရ သာနစ်နာမအတွက ် အြခားသူများက 

စီမကိန်းအ ပ  တာင်းဆိမများရိှပါက ယင်းတာဝန်များမှ ကင်းလွတ်ခွင့်မရှိ စရ။ 

၁၂၉။ ဤလပထ်းလပန်ည်းအရ ဝန်ကီးဌာနက ချမှတ် ဆာင်ရွက်နိင်သည့် ဒဏ် ကး ငွများနှင့် 
အြခားစီမခန ့်ခွဲ ရးဆိင်ရာအ ရးယူမများကိ နာက်ဆက်တွဲ"ဂ"တွင ်သတ်မှတ် ဖာ်ြပထားသည။် 

၁၃၀။ ဦးစီးဌာနသည် စီမကိန်းများအား စီမခန်ခဲွ့ ရးဆိင်ရာ အ ရးယူသည့်စာရင်းကိ ြပုစ၍ 
ဝန်ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။  

၁၃၁။ ဝန် ကီးဌာနသည် ဤလပ်ထးလပ်နည်းအရ စမီခန်ခဲွ့ ရးဆိင်ရာ အ ရးယူြခင်းခရ ပီးြဖစ် သာ 
စမီကနိး်လပ်ငန်းများအား  ဆက်လက်၍ ဤလပ်ထးလပ်နည်းနှင့်အည ီ လိကန်ာ ဆာင်ရွက်ြခငး် 
မရိှ ကာင်း စစ် ဆး တွရိှ့ပါက ဥပ ဒပဒ်မ ၃၂ နှင့်အညီ ဆက်လက်အ ရးယူ ဆာင်ရွက်နိင်သည့် 
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အြပင် လိအပ်သလိအ ရးယူ ဆာင်ရွက်ရန် လိင်စင်၊ ခွင့်ြပုချက် သိမ့ဟတ် မှတ်ပတင်ထတ် ပး 
ပိင်ခွင့်ရိှ သာ သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းသိ ့အ ကာင်းကားရမည်။ 

 
 

(ပ) ဝင်းထွန်း 
ြပည် ထာင်စ၀န်ကီး 

စာအမှတ်၊ ၃(၁)/၀၂(ည)(၆)/(         /၂၀၁၅) 
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅  ခနှစ် ဒီဇင်ဘာလ        ရက် 
 
ြဖန် ့ ဝြခင်း 
နိင်င တာ်သမ္မတရး 
ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ရ့း 
လတ် တာ်ရး 
ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာခ်ျုပ် 
နိင်င တာ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး 
ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး 
ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး 
ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရး 
ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖဲွရ့း 
ြပည် ထာင်စဝန်ကီးဌာနများအားလး 
ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ ်
နြပည် တာ် ကာင်စီ၊ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ ်
တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အစးိရအဖဲွရ့းအားလး 
ဥက္က ဌ၊ ြမန်မာနိင်ငရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင ်
ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူး၊ ပနိှပ် ရးနှင့်စာအပ်ထတ် ဝ ရးလပ်ငန်း 
(ြမန်မာနိင်ငြပန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း ကညာ ပးပါရန် မတ္တ ာရပ်ခချက်ြဖင့်) 
မာစာတဲွ 
ရးလက်ခ 

 
အမိန်အ့ရ 

 
 
 

( မျို းညွန ့် ) 
ဒတိယအ မဲတမ်းအတွင်းဝန် 

 



 

 

�န�က�ဆက�တ�	 (က) 

ဆန�စစ��ခင��ဆ�င�ရ�က�ရန�လ��အပ�သည�� စ�မ�က�န�လ�ပ�ငန�အမ���အစ�မ�� 

၁။ ဤ�န�က�ဆက�တ�	သည� ကနဦပတ�ဝန�က�င�ဆန�စစ��ခင� သ�� �မဟ�တ� ပတ�ဝန�က�င�ထ�ခ��က�မ' 

ဆန�စစ��ခင� �ဆ�င�ရ�က�ရန�လ��အပ��သ� စ�မ�က�န� သ�� �မဟ�တ� လ�ပ�ငန�မ��အတ�က� လမ�()န��ပ 

�ခင��ဖစ�သည�။ ကနဦပတ�ဝန�က�င�ဆန�စစ��ခင� သ�� �မဟ�တ� ပတ�ဝန�က�င�ထ�ခ��က�မ' ဆန�စစ��ခင� 

�ဆ�င�ရ�က�ရန� သတ�မ+တ�လ,င� စ�မ�က�န� သ�� �မဟ�တ� လ�ပ�ငန�အဆ���ပ�သ-သည� ဆန�စစ��ခင�အတ�က� 

�ပင�ဆင��ခင� အတည��ပ�ခ�က�ရယ-�ခင�/+င�� သင���လ����သ� ပတ�ဝန�က�င�စ�မ�ခန ��ခ�	မ'အစ�အစ0�က�� 

အ�က�င�အထည��ဖ���ခင�တ�� �က�� လ��က�န��ဆ�င�ရ�က�ရမည��ဖစ�သည�။ ဆ���ဖတ�ခ�က�တစ�ခ�ခ�အတ�က� 

အယ-ခ��ခင�က�� ပတ�ဝန�က�င�ထ�ခ��က�မ'ဆန�စစ��ခင�ဆ��င�ရ� လ�ပ�ထ��လ�ပ�နည�အရ ခ�င���ပ�ရမည� 

�ဖစ�သည�။ 

၂။ လက�ရ+��ဆ�င�ရ�က��န�သ� စ�မ�က�န� သ�� �မဟ�တ� လ�ပ�ငန�အဆ���ပ�သ-က ယင�၏စ�မ�က�န� 
သ�� �မဟ�တ� လ�ပ�ငန�က�� တ��ခ�	 �ရန�ရည�ရ�ယ�ပ3က ဦစ�ဌ�နသည� ဆန�စစ��ခင��ဆ�င�ရ�က�ရန� အမ��� 
အစ�/+င�� အရ�ယ�အစ�သတ�မ+တ�ခ�က�က�� အ��ခခ�၍ ယင�စ�မ�က�န� သ�� �မဟ�တ� လ�ပ�ငန�တ��ခ�	 ��ခင� 
သည� ကနဦပတ�ဝန�က�င�ဆန�စစ��ခင�၊ ပတ�ဝန�က�င�ထ�ခ��က�မ'ဆန�စစ��ခင� ဟ-သည�� �န�က�ထပ� 
ဆန�စစ��ခင� တစ�ခ�ခ��ပ�လ�ပ�ရန� သ�� �မဟ�တ� ပတ�ဝန�က�င�စ�မ�ခန ��ခ�	မ'အစ�အစ0� �ရဆ�	�ဆ�င�ရ�က�ရန� 
လ��အပ��7က�င�က�� သတ�မ+တ��ပရမည�။ 

၃။ ထ�တ�လ�ပ�မ'ပမ�ဏက�� လ�ပ�ငန�အမ���အစ�မ���အ�က�တ�င� စ�စ��ပ3င�ထ�တ�လ�ပ�/��င�မ' 
ပမ�ဏ (ဥပမ�-စ�မ�အင�ထ�တ�လ�ပ�မ'အတ�က�တပ�ဆင�/��င�မ'ပမ�ဏ) အ�န�ဖင�� ရ+င�လင�စ�� �ဖ���ပ 
ထ��ခင� မရ+�ပ3က သတ�မ+တ�ထ��သ� ထ�တ�လ�ပ�/��င�မ'ပမ�ဏသည� သ�မန�လ�ပ�ငန�လည�ပတ�မ' 
တ�င� ထ�က�ရ+�သည�� စ�စ��ပ3င�ထ�တ�လ�ပ�မ'�ဖစ�ရမည�။ 

၄။ ဝန�=က�ဌ�နသည� လ��အပ�ပ3က ဤ�န�က�ဆက�တ�	ပ3အခ�က�မ��အ� လ�ပ�ထ��လ�ပ�နည� 
အပ��ဒ�(၃၀)အရ အခ3အ��လ���စ�� အနက�အဓ�ပA3ယ�ဖ�င��ဆ���ခင�၊ ရ+င�လင��ခင�၊ �ပင�ဆင��ခင� 
�ပ�/��င�သည�။ 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

 အထ%�ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��လ�ပ�ငန�� 
၁ �ပည�'ထ�င�စ�လ(တ�'တ�� သ�� !မဟ�တ� �ပည�'ထ�င�စ� 

အစ���ရအဖ"+ ! သ�� !မဟ�တ� ���င�င�'တ��သမ,တ၏ အတည��ပ� 
ဆ����ဖတ�ခ�က��ဖင�! 'ဆ�င�ရ"က�'သ� ရင���	
��မ�ပ��	�မ� 
စ
မ�က�န��.က
�မ��� 

− အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

 စ"မ��အင�က/ဖ"� !0ဖ���'ရ�စ
မ�က�န��လ�ပ�ငန�� 
၂ 'ရအ��လ2ပ�စစ�စ
မ�က�န��လ�ပ�ငန�� ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၁ မ
ဂ5ဝပ��	င�! အထက�၊ 

၁၅ မ
ဂ5ဝပ� 'အ�က� 
�	င�! 

ကန�'ရ�ပည�! သ��'လ	�င�ပမ�ဏ က�ဗမ
တ� 
၂၀,၀၀၀,၀၀၀ 'အ�က� 

�	င�! 
'ရ'လ	�င�တမ�ဧရ�ယ�  ၄၀၀ 

ဟက�တ�'အ�က� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၁၅ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက� 
သ�� !မဟ�တ� 

'ရသ��'လ	�င�ပမ�ဏ က�ဗမ
တ� 
၂၀,၀၀၀,၀၀၀ �	င�! အထက� 

သ�� !မဟ�တ� 
'ရ'လ	�င�တမ�ဧရ�ယ� ၄၀၀ 

ဟက�တ��	င�!အထက� 

၃ ��>ကလ
�ယ�� စ"မ��အင�သ��� လ2ပ�စစ�ဓ�တ�အ�� ထ�တ�လ�ပ� 
�ခင��လ�ပ�ငန�� 

- အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၄ သဘ�ဝဓ�တ�'င" !သ��� သ�� !မဟ�တ� ဇ
ဝ ဓ�တ�'င" !သ��� လ2ပ�စစ� 
ဓ�တ�အ��ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၅ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက� 
၅၀ မ
ဂ5ဝပ�'အ�က� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ၅၀ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက� 

၅ 'က��က�မ
�'သ"�သ���လ2ပ�စစ�ဓ�တ�အ��ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�
ငန�� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၁ မ
ဂ5ဝပ� �	င�!အထက� 
၁၀ မ
ဂ5ဝပ�'အ�က� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၁၀ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက� 

၆ စ"န� !ပစ�ပစDည��မ	 လ2ပ�စစ�ဓ�တ�အ��ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၅၀ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
၇ ဘ%မ�အပ%စ"မ��အင�သ���လ2ပ�စစ�ဓ�တ�အ��ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 

လ�ပ�ငန�� 
ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၅ မ
ဂ5ဝပ� �	င�! အထက�၊  

၅၀ မ
ဂ5ဝပ� 'အ�က� 
ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ  

၅၀ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက� 

ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင��(Initial Environmental Examination-IEE) သ�� !မဟ�တ� ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင��(Environmental 
Impact Assessment-EIA) 'ဆ�င�ရ"က�ရန� လ��အပ�သည�! စ
မ�က�န��အမ����အစ���	င�! အရ"ယ�အစ��သတ�မ	တ�ခ�က�မ��� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၈ 'ပ5င��စပ�စ"မ��အင�(ဓ�တ�'င" !�	င�!အပ%စ"မ��အင�)သ��� လ2ပ�စစ� 
ဓ�တ�အ��ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၅ မ
ဂ5ဝပ� �	င�! အထက�၊  
၅၀ မ
ဂ5ဝပ� 'အ�က� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၅၀ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက� 

၉ အပ%'င" !သ��� လ2ပ�စစ�ဓ�တ�အ��ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(အမ	တ�စ�� ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈ �	င�! မသက�ဆ��င�'သ� အ�ခ�� 
အမ����အစ��) 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၅ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက�၊ 
၅၀ မ
ဂ5ဝပ�'အ�က� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ  ၅၀ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက� 

၁၀ 'လစ"မ��အင�သ��� လ2ပ�စစ�ဓ�တ�အ�� ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 
လ�ပ�ငန�� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၅ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက�၊ 
၅၀ မ
ဂ5ဝပ�'အ�က� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၅၀ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက� 

၁၁ 'န'ရ�င��ခည�သ��� လ2ပ�စစ�ဓ�တ�အ��ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 
လ�ပ�ငန�� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၅၀ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက� 
 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န��လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
၁၂ တ�န�ခ5မ��ဖင�! က�န��တ"င�� 'ရန�နင�! သဘ�ဝဓ�တ�'င" ! 

စမ��သပ�ရ	�'ဖ"�ခင��လ�ပ�ငန�� 
အရ"ယ�အစ��အ��လ���  

၁၃ က�န��တ"င��'ရန��	င�!သဘ�ဝဓ�တ�'င" !စမ��သပ�တ%�'ဖ���ခင��
လ�ပ�ငန�� 

− အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၁၄ က�န��တ"င�� 'ရန��	င�! သဘ�ဝဓ�တ�'င" ! ထ�တ�လ�ပ�'ရ� 
တ"င��မ��� တ%�'ဖ���ခင���	င�! ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန��မ���၊ 
ပ��က�လ��င��သ"ယ�တန�� �ခင�� အပ5အဝင� သယ�ယ%ပ�� !'ဆ�င� 
�ခင�� လ�ပ�ငန��မ���၊ မ�တ�ထ�တ��ခင��စခန��၊ စ�ပ�တင��ခင�� 
စခန���	င�! သ��'လ	�င��ခင�� လ�ပ�ငန��မ���၊ အ'ထ�က�အက%�ပ� 
လ�ပ�ငန��မ����	င�! ရပ�ဆ��င���ခင��လ�ပ�ငန��မ���) 

− အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၁၅ တ�န�ခ5မ��ဖင�! ကမ��လ"န�'ရန��	င�! သဘ�ဝဓ�တ�'င" !စမ��သပ� 
ရ	�'ဖ"�ခင��လ�ပ�ငန�� 

အရ"ယ�အစ��အ��လ��� − 

၁၆ ကမ��လ"န�'ရန��	င�! သဘ�ဝဓ�တ�'င" !စမ��သပ�တ%�'ဖ���ခင�� 
လ�ပ�ငန�� 
 

− အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၁၇ ကမ��လ"န�'ရန��	င�! သဘ�ဝဓ�တ�'င" ! ထ�တ�လ�ပ�'ရ� 
တ"င��မ��� တ%�'ဖ���ခင���	င�! ထ�တ�လ�ပ��ခင�� လ�ပ�ငန��မ���၊ 
ပ��က�လ��င�� သ"ယ�တန���ခင�� အပ5အဝင� သယ�ယ%ပ�� !'ဆ�င� 
�ခင��လ�ပ�ငန��မ���၊ မ�တ�ထ�တ��ခင��စခန��၊ စ�ပ�တင��ခင�� 
စခန���	င�! သ��'လ	�င��ခင�� လ�ပ�ငန��မ���၊ အ'ထ�က�အက%�ပ� 
လ�ပ�ငန��မ����	င�! ရပ�ဆ��င���ခင��လ�ပ�ငန��မ���) 

− အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၁၈ 'ရန�ခ�က�စက�\�� သ�� !မဟ�တ� သဘ�ဝဓ�တ�'င" ! စက�\�� 
('ရန�ဓ�တ�'င" !ရည� (LPG)၊ စက�'မ�င��ဆ
 (Mo Gas)၊ 
'ရန�ဆ
၊ ဒ
ဇယ�၊ မ
�ထ���ဆ
၊ ဓ�တ�ဆ
၊ ကတb ရ�'စ�၊ 
���င�လ"န�ကတb ရ�၊ ကန� !�	င�! intermediate products e.g. 
Propane/ propylene mixtures, virginnaphtha, 
middle distillate and vacuum distillate for the 
petrochemical industry) 

− အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၁၉ သဘ�ဝဓ�တ�'င" !ထ�တ�က�န�ပစDည��မ��� �ပ��ပင�သန� !စင� 
ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� (သဘ�ဝဓ�တ�'င" ! မ	 မက�သ'န� 
�	င�! Naphtha, gasoline, kerosene, disel fuel, 
waxes, lubes က+!သ�� !'သ� 'ရန� ဓ�တ�'င" !ရည� ထ�တ�က�န� 
ပစDည��မ���ထ�တ�လ�ပ��ခင��) 

− အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၂၀ သဘ�ဝဓ�တ�'င" !ရည�ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� − အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 
၂၁ 'ရန��	င�! သဘ�ဝဓ�တ�'င" ! သယ�/ ပ�� !စခန��တည�'ဆ�က� 

�ခင��လ�ပ�ငန�� 

− အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၂၂ 'ရန� သ��'လ	�င�ကန� သ�� !မဟ�တ� သဘ�ဝဓ�တ�'င" ! 
'လ	�င�ကန�တည�'ဆ�က��ခင��လ�ပ�ငန�� 

'ရန� သ��'လ	�င����င�မ� တန� ၁၀၀၀၀ 'အ�က� 
ဓ�တ�'င" !သ��'လ	�င����င�မ� တန�ခ��န� ၂၅၀၀ 'အ�က� 

'ရန� သ��'လ	�င����င�မ�  တန� ၁၀၀၀၀ 
�	င�!အထက� 

ဓ�တ�'င" !သ��'လ	�င����င�မ�တန� ၂၅၀၀ �	င�! အထက� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၂၃ 'ရန� သ�� !မဟ�တ� သဘ�ဝဓ�တ�'င" !ပ��က�လ��င��သ"ယ�တန���ခင�� 
သ�� !မဟ�တ��ဖန� !�ဖ>��ခင��စနစ�တည�'ဆ�က��ခင��လ�ပ�ငန�� 

၁၀ က
လ��မ
တ�'အ�က� ၁၀ က
လ��မ
တ��	င�!အထက� 

၂၄ ဓ�တ�'င" !ရည�(LPG)၊ သဘ�ဝ ဓ�တ�'င" ! (CNG) 
အပ5အဝင� စက�သ���ဆ
အ'ရ�င��ဆ��င�လ�ပ�ငန�� 

သ��'လ	�င����င�မ� ၁၀ က�ဗမ
တ� (လ
တ� ၁၀၀၀၀) 
�	င�!အထက� 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန�လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
၂၅ 'ရန�အ'�ခ�ပ� 'အ��ဂ+နစ� ဓ�တ�'ဗဒပစDည��မ��� ထ�တ�လ�ပ� 

�ခင��လ�ပ�ငန�� 
- အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၂၆ ၁၁၅ 'ကဗ"
�	င�!အထက�၊ ၂၃၀ 'ကဗ"
 'အ�က� လ2ပ�စစ� 
ဓ�တ�အ��လ��င��သ"ယ�တန���ခင�� လ�ပ�ငန�� 

၅၀ က
လ��မ
တ��	င�!အထက� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
၂၇ ၂၃၀ 'ကဗ"
�	င�!အထက� လ2ပ�စစ�ဓ�တ�အ��လ��င�� (မဟ� 

ဓ�တ�အ��လ��င��) သ"ယ�တန���ခင��လ�ပ�ငန�� 
အရ"ယ�အစ��အ��လ��� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 

ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 
သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၂၈ ဗ�� !အ���မင�! ၂၃၀ 'ကဗ"
 �	င�! ၅၀၀ 'ကဗ"
 ဓ�တ�အ��ခ"+\�� 
တည�'ဆ�က��ခင��လ�ပ�ငန�� 

၄ ဟက�တ��	င�!အထက� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 
သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န��လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

 စ��က�ပ����'ရ�၊ 'မ"��မ>'ရ��	င�! သစ�'တ�ဆ��င�ရ� ဖ"� !0ဖ���'ရ� စ
မ�က�န��လ�ပ�ငန�� 

၂၉ သ
��	�/စက�မ�သ
��	�စ��က�ပ����ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(ဥပမ�-'ရ��ဘ�၊ ဆ
အ�န��၊ က��က���၊ 'က��ဖ
၊ လက�ဘက�၊ ၊ 
င	က�'ပ��၊ qက� စသည�မ���) 

ဟက�တ� ၂၀၀ �	င�!အထက� 
ဟက�တ� ၅၀၀ 'အ�က�  

၅၀၀ ဟက�တ��	င�!အထက� 

၃၀ ရ�သ
သ
��	�စ��က�ပ����ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� (cereals၊ 
pulses၊ roots၊ tubers၊ oil-bearing crops၊ fibre crops၊ 
vegetables၊ and fodder crops) 

ဟက�တ� ၅၀၀ �	င�!အထက� 
 ဟက�တ� ၃၀၀၀ 'အ�က� 

၃၀၀၀ ဟက�တ��	င�!အထက� 

၃၁ 'မ"��မ>'ရ��ခ�လ�ပ�ငန�� (ဥပမ�- �"��၊ ကr+၊ �မင��၊ ဆ�တ�၊ 
သ���၊ �	င�!အ�ခ��တ�ရ စs�န�မ��� 'မ"��မ>'ရ�လ�ပ�ငန��) 

အ'က�င�'ရ ၅၀၀ �	င�!အထက� ၃၀၀၀ 'အ�က� အ'က�င�'ရ ၃၀၀၀ �	င�!အထက� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၃၂ qကက�၊ ဘ+�	င�! အ�ခ�� စ
�ပ"���ဖစ� င	က� 'မ"��မ>'ရ�လ�ပ�ငန�� qကက�၊ ဘ+၊ qကက�ဆင�  အ'က�င� ၅,၀၀၀ 
�	င�!အထက�၊ အ'က�င� ၂၀,၀၀၀ 'အ�က� 

လည�ပင��/'�ခ'ထ�က�ရ	ည� င	က�အ.က
�စ�� 
အ'က�င� ၅၀ �	င�!အထက�၊ အ'က�င� ၂၀၀ 

'အ�က� 
င��� အ'က�င� ၂၅,၀၀၀ �	င�!အထက�၊ အ'က�င� 

၁၀၀,၀၀၀ 'အ�က� 

qကက�၊ ဘ+၊ qကက�ဆင�  အ'က�င�  
၂၀,၀၀၀ �	င�!အထက�၊ 

လည�ပင��/'�ခ'ထ�က�ရ	ည� င	က�အ.က
�စ�� 
အ'က�င� ၂၀၀ �	င�!အထက�၊ 

င��� အ'က�င� ၁၀၀,၀၀၀ �	င�!အထက�၊ 

၃၃ ဝက�'မ"��မ>'ရ��ခ�လ�ပ�ငန�� အ'က�င� ၂,၀၀၀ �	င�!အထက�၊ 
 အ'က�င� ၅,၀၀၀ 'အ�က� 

အ'က�င� ၅,၀၀၀ �	င�!အထက� 

၃၄ �မစ�၊ကန�အတ"င��ပ�ဇ"န�သ��'ဖ�က��ခင�� အပ5အဝင� 'ရခ��� 
င5�သ��'ဖ�က��ခင���	င�! 'မ"��မ>�ခင��လ�ပ�ငန�� 

'ရမ�က��	��ပင� ဧရ�ယ� ၁ ဟက�တ��	င�!အထက� 
၂၅ ဟက�တ�'အ�က� 

၂၅ ဟက�တ��	င�!အထက� 

၃၅ ပင�လယ��	င�! ကမ��\���တန�� င5�သ��'ဖ�က��ခင���	င�! 
'မ"��မ>�ခင��လ�ပ�ငန�� 

'ရမ�က��	��ပင� ဧရ�ယ� ၁ ဟက�တ� �	င�!အထက� 
ဟက�တ� ၁၀၀ 'အ�က� 

ဟက�တ� ၁၀၀ �	င�!အထက� 

၃၆ မ�တ�'က�င�'မ"��မ>�ခင��၊ ပ�လ+ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� ဧရ�ယ�ဟက�တ� ၅၀ �	င�! အထက�၊ 
ဟက�တ� ၂၀၀ 'အ�က� 

ဧရ�ယ� ဟက�တ� ၂၀၀ �	င�!အထက� 

၃၇ 'တ�\��င��တ�ရ စs�န�မ���'မ"��မ>'ရ��	င�! 'စ�င�!'ရ	�က�'ရ� 
လ�ပ�ငန�� 

အရ"ယ�အစ��အ��လ��� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
၃၈ တ"��သ"��သတb ဝ5 'မ"��မ>'ရ�လ�ပ�ငန�� မ�'က��င��၊ အ'ရခ"�မ�၍ '�ခလက� 

အတ��'လ�'ခ��င���	င�! အ0မ
�ရ	ည�ပ5 တ"��သ"�� 
သတb ဝ5�	င�! 'uမအ.က
�စ�� အ'က�င� ၁,၀၀၀ 

'အ�က�၊ 
'uမ�	င�! အ�ခ��တ"��သ"�� သတb ဝ5အ'က�င� 

၅,၀၀၀ 'အ�က�၊ 

မ�'က��င��၊ အ'ရခ"�မ�၍ '�ခလက� 
အတ��'လ�'ခ��င���	င�! အ0မ
�ရ	ည�ပါ တ"��သ"�� 
သတb ဝ5�	င�! 'uမအ.က
�စ�� အ'က�င� ၁,၀၀၀ 

�	င�!အထက�၊ 
'uမ�	င�! အ�ခ��တ"��သ"�� သတb ဝ5 အ'က�င� 

၅,၀၀၀ �	င�!အထက�၊ 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၃၉ အ'�ပ�င�ရ	င�� စနစ��ဖင�! သစ�ထ�တ��ခင��လ�ပ�ငန�� ဟက�တ� ၅၀၀ 'အ�က� ဟက�တ� ၅၀၀ �	င�!အထက� 

၄၀ �	စ�အကန� !အသတ��ဖင�! သစ�'တ��ပ�စ� ထ�န��သ�မ���ခင�� 
လ�ပ�ငန�� 

ဟက�တ� ၁၀၀၀၀ 'အ�က� ဟက�တ� ၁၀၀၀၀ �	င�!အထက� 

၄၁ ဆည�'�မ�င��စနစ�မ���တည�'ဆ�က��ခင��လ�ပ�ငန�� ဟက�တ� ၁၀၀ �	င�!အထက�၊  
ဟက�တ� ၅၀၀၀ 'အ�က� 

ဟက�တ� ၅၀၀၀ �	င�!အထက� 

 ထ�တ�လ�ပ�မ�လ�ပ�ငန��မ��� 
 အစ��အစ��	င�!အ'ဖ���ယမက�ထ�တ�လ�ပ��ခင��ဆ��င�ရ� လ�ပ�ငန�� 
၄၂ အသ��ထ�တ�လ�ပ��ခင�� လ�ပ�ငန�� (�"��၊ ဝက�၊ သ����	င�! အ�ခ�� 

သ��သတ�\��တည�'ဆ�က��ခင��)  
အသ��ထ�တ�လ�ပ�မ� တစ�ရက�လ2င� ၁၅ တန��	င�! 

အထက� တန� ၅၀ 'အ�က� 
အသ��ထ�တ�လ�ပ�မ� တစ�ရက�လ2င� တန� ၅၀ 

�	င�!အထက�  
၄၃ qကက�၊ ဘ+ အသ��ထ�တ�လ�ပ��ခင�� လ�ပ�ငန�� (qကက�၊ ဘ+�	င�! 

အ�ခ�� စ
�ပ"���ဖစ�'မ"��မ>ထ��'သ�င	က�မ���အသ��ထ�တ� 
စက�\��)  

အသ��ထ�တ�လ�ပ�မ� တစ�ရက�လ2င� ၁၅ တန��	င�! 
အထက� တန� ၅၀ 'အ�က� 

အသ��ထ�တ�လ�ပ�မ� တစ�ရက�လ2င� တန� ၅၀ 
�	င�!အထက�  

၄၄ င5�ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� (fish, crustaceans, 
gastropods, cephalopods, and Bivalves, includes 
by products such as fich oil and fich meals) 
 

တစ�ရက�လ2င� ၁၅ တန��	င�! အထက� ၇၅ 
တန�'အ�က� 

တစ�ရက�လ2င� ၇၅ တန� �	င�!အထက� 

၄၅ အစ��အစ��	င�!အ'ဖ���ယမက�ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(ကr+၊ �"��၊ ဝက�၊ ဆ�တ��	င�! qကက�၊ င	က�  အသ��မ���၊ 
အသ
�အရ"က��	င�! အသ
�အ�	�က�န�qကမ��မ���မ	 တန�ဖ����မင�! 
စ��'သ�က�က�န� �	င�! အ'ဖ���ယမက�မ���ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� တစ�ရက�လ2င� ၁၀ တန� �	င�! 
အထက�၊ တန� ၂၀ 'အ�က� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� တစ�ရက�လ2င� တန� ၂၀ �	င�! 
အထက� 

 
 

၄၆ ��� !�	င�! ��� !ထ"က�ပစDည��ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(က�န�qကမ��မ	က�န�'ခ��ထ�တ�လ�ပ�မ�အဆင�!ဆင�!) 

�	စ�စ��ထ�တ�လ�ပ�မ�အ'ပx အ'�ခခ�၍ 
တစ�ရက�လ2င� တန� ၂၀၀ �	င�!အထက� 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၄၇ တ�ရ စs�န�အစ��အစ�ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� တစ�ရက�လ2င�ထ�တ�က�န�တန� ၁၀၀ �	င�! အထက�၊ 
တန� ၃၀၀ 'အ�က� 

(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 
လည�ပတ�'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� တန� 

၆၀၀ 'အ�က�) 

တစ�ရက�လ2င� ထ�တ�က�န� တန� ၃၀၀ �	င�! 
အထက� 

(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 
လည�ပတ� 'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� တန� 

၆၀၀ �	င!�အထက�) 

၄၈ အသ
�အရ"က�မ	 စ��သ���ဆ
 ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� တစ�ရက�လ2င� ထ�တ�က�န� တန� ၁၀၀ �	င�!အထက�၊ 
တန� ၃၀၀ 'အ�က� 

(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 
လည�ပတ�'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� တန� 

၆၀၀ 'အ�က�) 

တစ�ရက�လ2င�ထ�တ�က�န� တန� ၃၀၀ �	င�!အထက� 
(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 

လည�ပတ� 'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� တန� 
၆၀၀ �	င!�အထက�) 

၄၉ ကစ
ဓ�တ�ပ5'သ� အစ��အစ��	င�! ထ�တ�က�န�မ��� 
ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 

တစ�ရက�လ2င� တန� ၁၀၀ �	င�!အထက�၊ တန� ၃၀၀ 
'အ�က� 

(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 
လည�ပတ�'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� တန� 

၆၀၀ 'အ�က�) 
 

တစ�ရက�လ2င� တန� ၃၀၀ �	င�!အထက� 
(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 

လည�ပတ� 'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� တန� 
၆၀၀ �	င!�အထက�) 

၅၀ �	�စ��သ
��	�က�န�qကမ��မ���ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(ဆန��	င�! ဂ��� မ�န� !၊ '�ပ�င��ဖ%�မ�န� !၊ 'က��ဖ
မ�န� !၊ 'က"က�မ�န� !၊ 
ပ+မ�န� !၊ င\�တ�သ
�မ�န� !၊ သ
��	�အမ�န� !အမ����မ����ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 
လ�ပ�ငန��) 

တစ�ရက�လ2င� တန� ၁၀၀ �	င�!အထက�၊ တန� ၃၀၀ 
'အ�က� 

(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 
လည�ပတ�'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� တန� 

၆၀၀ 'အ�က�) 

တစ�ရက�လ2င� တန� ၃၀၀ �	င�!အထက� 
(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 

လည�ပတ� 'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� တန� 
၆၀၀ �	င!�အထက�) 

၅၁ အခ���မ�န� !စက�\�� တည�'ဆ�က��ခင��လ�ပ�ငန�� တစ�ရက�လ2င� တန� ၅၀ �	င�!အထက�၊ တန� ၁၀၀ 
'အ�က� 

 

တစ�ရက�လ2င� တန� ၁၀၀ �	င�!အထက� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၅၂ သqက��စက�\��လ�ပ�ငန�� တစ�ရက�လ2င� သန� !စင�0ပ
� သqက�� ထ�တ�လ�ပ�မ� 
တန� ၅၀ �	င�!အထက�၊ တန� ၃၀၀ 'အ�က� 
(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 

လည�ပတ�'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� တန� 
၆၀၀ 'အ�က�) 

တစ�ရက�လ2င� သန� !စင�0ပ
� သqက��ထ�တ�လ�ပ�မ� 
တန� ၃၀၀ �	င�!အထက� 

(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 
လည�ပတ�'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� တန� 

၆၀၀ �	င!�အထက�) 
၅၃ အရက�၊ ဝ��င�၊ ဘ
ယ�၊ ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 

 
တစ�ရက�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� လ
တ� ၅၀၀၀၀ 

�	င�!အထက�၊ လ
တ� ၃၀၀၀၀၀ 'အ�က� 
(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 
လည�ပတ�'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� 

လ
တ� ၆၀၀၀၀၀ 'အ�က�) 

တစ�ရက�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� လ
တ� ၃၀၀၀၀၀ 
�	င�!အထက� 

(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 
လည�ပတ�'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� 

လ
တ� ၆၀၀၀၀၀ �	င!�အထက�) 
၅၄ အရက�မဟ�တ�သည�! 'ဖ���ရည� ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 

(ဆ��ဒ5၊ အခ���ရည�၊ သဘ�ဝ တ"င��ထ"က�'ရ ထ�တ�လ�ပ��ခင��) 
တစ�ရက�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� လ
တ� ၂၀,၀၀၀ 

�	င�!အထက� 
ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 

ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 
သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၅၅ 'ရခ+စက� တည�'ဆ�က��ခင��လ�ပ�ငန�� တစ�ရက�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� တန� ၅၀၀ �	င�! 
အထက� တန� ၂,၀၀၀ 'အ�က� 

တစ�ရက�လ2င� တန� ၂,၀၀၀ �	င�!အထက� 

၅၆ 'ရသန� !ထ�တ�လ�ပ��ခင���	င�! 'ရသန� !ဗ%�/ ပ�လင��ထ�တ�လ�ပ� 
�ခင��လ�ပ�ငန�� 

တစ�ရက�လ2င� 'ရသန� ! ထ�တ�လ�ပ�မ� 
လ
တ� ၁၀၀,၀၀၀ �	င�!အထက�  

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ� သည�ဟ� 

သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
၅၇ 'ဆ�ရ"က�.က
��	င�! 'ဆ�ရ"က�.က
�အသ����ပ� ထ�တ�က�န� 

အမ����မ���� ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
တစ�ရက�လ2င� ထ�တ�က�န� 

၁ တန��	င�!အထက� ၁၅ တန�'အ�က� 
တစ�ရက�လ2င� ထ�တ�က�န� 

၁၅ တန��	င�!အထက� 
 အဝတ�အထည�၊ ခ�ည�ထည��	င�! သ��'ရထည�လ�ပ�ငန�� 

၅၈ ခ�ည�မ2င��	င�!အထည�ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(ရက�လ�ပ�အထည�၊ ခ�ည�မ2င��	င�! ခ�ည�မ2င� အတ� အမ����မ����) 

အရ"ယ�အစ��အ��လ��� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န��လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၅၉ 'လ2��ဖ"ပ��ခင��၊ အ'ရ�င�ခrတ��ခင��၊ ပ���ခ�ည�ထ�တ��ခင�� 
သ�� !မဟ�တ� အဝတ�အထည��	င�!ခ�ည�ထည�မ���'ဆ�ဆ����ခင�� 
လ�ပ�ငန��၊ 

တစ�ရက�လ2င� ၁ တန��	င�!အထက�၊ ၁၀ တန� 
'အ�က� 

တစ�ရက�လ2င� ၁၀ တန� �	င�!အထက� 

၆၀ သ��'ရတ�၊ လက�ဆ"+အ�တ�၊ လက�ဆ"+'သတb �၊ ထ��င�ခ��၊ 
ရ	>�ဖ�နပ� စသည�မ��� အပ5အဝင� သ��'ရထည�ပစDည��မ��� 
ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 

တစ��	စ�လ2င� ထ�တ�က�န� 
တန� ၁၀၀၀ �	င�!အထက� 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
၆၁ သ��'ရနယ�စက�\��လ�ပ�ငန�� တစ�ရက�လ2င� က�န�'ခ��  ၁၂ တန�'အ�က� တစ�ရက�လ2င� က�န�'ခ�� ၁၂ တန��	င�!အထက� 

 သစ�အ'�ခခ�ပစDည��ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
၆၂ သစ�စက��	င�! သစ�အ'ခ��ထည�ပစDည�� ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 

လ�ပ�ငန�� 
သစ�စက�မ���- တစ��	စ�လ2င� က�န�qကမ�� သစ� 
က�ဗမ
တ� ၃၀၀၀ �	င�!အထက�၊ က�ဗမ
တ� 

၅၀,၀၀၀ 'အ�က�၊ သစ�အ'ခ��ထည� 
ပစDည��ထ�တ�လ�ပ��ခင��- တစ��	စ�လ2င� က�ဗမ
တ� 

၁၀၀၀ �	င�!အထက�၊ က�ဗမ
တ� ၁၅,၀၀၀'အ�က�၊ 

သစ�စက�မ���- တစ��	စ�လ2င� က�န�qကမ�� 
က�ဗမ
တ� ၅၀,၀၀၀ �	င�!အထက�၊ 

သစ�အ'ခ��ထည�ပစDည�� ထ�တ�လ�ပ��ခင��- 
တစ��	စ�လ2င� က�ဗမ
တ� ၁၅,၀၀၀ �	င�!အထက�၊ 

 
၆၃ သစ�သ���ပ���	င�!သစ�အပ��င��အစအ'�ခခ� ထ�တ�က�န�ပစDည�� 

ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� (သစ�သ���ပ�� �	င�! သစ�အပ��င�� 
အစအ'�ခခ�ထ�တ�က�န�မ���၊ အထပ�သ���	င�! 'က��ကပ� 
ထ��'သ� သစ�ပ5�လ(�ခ�ပ�မ���၊ qက�၊ 'က�က�\���၊ 'လ2�� 
စသည�! အ�ခ��က�န�qကမ�� မ����ဖင�! �ပ�လ�ပ�'သ� ပ���ခ�ပ� 
(ဘ�တ��ပ��) မ��� ထ�တ�လ�ပ��ခင��) 

တစ�ရက�လ2င� က�ဗမ
တ� ၆၀၀ 'အ�က�၊ 
သ�� !မဟ�တ� 

တစ�ရက�လ2င� တန� ၄၂၀ 'အ�က�၊ 

တစ�ရက�လ2င� က�ဗမ
တ� ၆၀၀ �	င�!အထက�၊ 
သ�� !မဟ�တ� 

တစ�ရက�လ2င� တန� ၄၂၀ �	င�!အထက�၊ 

၆၄ 'ပ��!ဖတ� �	င�! စကy >ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� တစ�ရက�လ2င� 'ပ��!ဖတ� တန� ၂၀ �	င�!အထက� 
တန� ၅၀ 'အ�က�၊ 

တစ�ရက�လ2င� 'ပ��!ဖတ� တန� ၅၀ �	င�! အထက�၊ 

၆၅ ပ���	�ပ�လ�ပ�ငန���	င�! အ�ခ�� အလ	ဆင�လ�ပ�ငန�� 
('အ��ဂ+နစ� 'ပ���ဝင�ပစDည��သ���စ"+၍ အလ	ဆင��ခင��၊ 
ပ���	�ပ��ခင��၊ ဖ���အ�ပ��ခင��၊ 'ဆ�ခ"��ခင��၊ 'ရစ�မ�ခ��ပ�လ�ပ� 
�ခင��၊ �ဖတ�'တ�က��ခင��၊ 'ဆ�သ�တ��ခင��၊ သန� !စင��ခင�� 
သ�� !မဟ�တ� �ဖည�!တင���ခင��) 

'အ��ဂ+နစ� 'ပ���ဝင�ပစDည�� သ���စ"+သည�! 
ပစDည��အသ����ပ�မ�- တစ�န�ရ
လ2င� ၆ က
လ��ဂရမ� 

�	င�!အထက�  
၁၅၀ က
လ��ဂရမ�'အ�က� 

 

'အ��ဂ+နစ� 'ပ���ဝင�ပစDည�� သ���စ"+ 
သည�!ပစDည��အသ����ပ�မ�-  တစ�န�ရ
လ2င� ၁၅၀ 

က
လ��ဂရမ� အထက� 
သ�� !မဟ�တ� 

တစ��	စ�လ2င� တန� ၂၀၀ �	င�!အထက� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

 ဓ�တ�ပစDည��ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
၆၆ 'အ��ဂ+နစ�မဟ�တ�'သ� ဓ�တ�ပစDည�� ပမ�ဏ မ����ပ��စ"� 

ထ�တ�လ�ပ��ခင���	င�! ကတb ရ�'စ� ခ�က�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန��၊ 
(အမ���န
�ယ��၊ ���က�ထရစ� အက�စစ�၊ ဟ��က�ဒ\��ကလ��ရစ� 
အက�စစ�၊ ဆ�လဖ�>ရစ�အက�စစ�၊ ဟ��က�ဒ\��ဖ'လ�ရစ� 
အက�စစ�၊ 'ဖ�!စ'ဖ�ရစ� အက�စစ��	င�! ကလ��အယ�က�လ��င�� 
ကလ��ရင��၊ 'က�!စတစ�ဆ��ဒ5၊ ဆ��ဒ5အက�ရ	� စသည�မ���)၊ 
ကတb ရ�'စ�ခ�က�လ�ပ��ခင��(နက�ဖက�သလင��၊ဖ
နန�သရင��၊ 
အင�သ�ရ�ဇင��) 

- အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 
 
 
 
 
 
 
 

၆၇ 'ရန�အ'�ခ�ပ�ထ�တ�လ�ပ�သည�! 'ပxလ
မ� ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 
လ�ပ�ငန�� 

- အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 
 

၆၈ 'က��က�မ
�'သ"� �ပ��ပင�သန� !စင�ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(ဓ�တ�'င" ! သ�� !မဟ�တ� 'လ�င�စ�ဆ
မ��� အပ5အဝင� ဓ�တ� 
အရည�မ���မ	'က��က�မ
�'သ"��ပ��ပင�သန� !စင�ထ�တ�လ�ပ��ခင��) 

 အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 
 

၆၉ ဓ�တ�ဓ�တ�'�မqသဇ�ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� - အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၇၀ ပ���သတ�'ဆ�အမ����မ����ထ�တ�လ�ပ��ခင��၊ 'ဖ��စပ��ခင���	င�! 
ထည�!သ"င��ထ�ပ�ပ����ခင��လ�ပ�ငန�� 

- အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၇၁ အ��လ
ယ��ဓ�တ�ပစDည��ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(ဖက�တ
�အက�စစ�၊ ဂရစ�စလင���	င�! အသ
�အရ"က� �	င�! 
တ�ရ စs�န�အရင��အ�မစ�မ���မ	 အဆ
�	င�!  ဆ
က�� အသ����ပ�၍ 
ဇ
ဝ'လ�င�စ�ဆ
 (Biodiesel) ထ�တ�လ�ပ��ခင��) 

- အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၇၂ 'ဆ�ဝ5�'ဖ��စပ��ခင���	င�!ဇ
ဝနည��ပည�ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� တစ��	စ�လ2င� တန� ၅၀ 'အ�က� တစ��	စ�လ2င� တန� ၅၀ �	င�!အထက� 
၇၃ အ�ခ��အ'�ခခ�'အ��ဂ+နစ�ဓ�တ�ပစDည��မ��� ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 

လ�ပ�ငန�� 
- အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၇၄ အ�ခ��အ'�ခခ�'အ��ဂ+နစ�မဟ�တ�'သ�ဓ�တ�ပစDည��မ��� 
ထ�တ�လ�ပ��ခင�� လ�ပ�ငန�� 

- အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၇၅ အ�ခ��ဓ�တ�တ�ပစDည��မ���ထ�တ�လ�ပ��ခင�� လ�ပ�ငန�� 
(ဥပမ�- သ�တ�'ဆ�၊ မ	င�၊ အ'ရ�င�တင�ဆ
၊ ဆပ��ပ�ခ+၊ 
ဆပ��ပ�မ�န� !၊ 'ရ'မ(�၊ မ
�ရ	>�မ
�ပန���	င�! ဓ�တ�ပ��လ�ပ�ငန��သ��� 
ဓ�တ�ပစDည��မ���) 

တစ�ရက�လ2င� ၅ တန��	င�! အထက�  
၁၀ တန�'အ�က� 

တစ�ရက�လ2င� ၁၀ တန��	င�!အထက� 

၇၆ 'ပ5က�က"+'စတတ�'သ�ပစDည��မ���ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� - အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 
၇၇ မ
�သတ�'ဆ�ဗ%��	င�! အ�ခ��မ
�သတ�လ�ပ�ငန��သ���ပစDည�� 

ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
အရ"ယ�အစ��အ��လ��� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 

ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ� သည�ဟ� 
သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၇၈ က�ဗ"န�ဒ��င�'အ�က�ဆ��ဒ�ဓ�တ�'င" !ထ�တ�လ�ပ��ခင��၊�ဖည�!သ"င�� 
�ခင���	င�! စက�မ�လ�ပ�ငန��သ��� ဓ�တ�'င" !ရည� ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 
လ�ပ�ငန�� 

တစ��	စ�လ2င� တန� ၁၀၀၀ �	င�!အထက� တန� 
၃၀၀၀ 'အ�က� 

 

တစ��	စ�လ2င� တန� ၃၀၀၀ �	င�!အထက� 

 ဖန�ထည�/မ	န�ထည��	င�! 'zကထည�ပစDည��ထ�တ�လ�ပ��ခင�� လ�ပ�ငန�� 

၇၉ မ	န�၊ ဖန�မ2င� (Glass Fibre)  သ�� !မဟ�တ� Mineral Fibre 
ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 

အရ"ယ�အစ��အ��လ��� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ� သည�ဟ� 

သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
၈၀ 'zကထည�'�မထည�၊ 'zက�ပ���	င�! သန� !ရ	င��'ရ� သ���ပစDည�� 

မ��� ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
'zကထည�'�မထည� ပစDည�� တစ��	စ�လ2င� တန� 

၁၀၀၀ �	င�!အထက�  
'zက�ပ�� တစ��	စ�လ2င� တန� ၁၀၀၀၀ �	င�!အထက� 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ� သည�ဟ� 

သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
 'ဆ�က�လ�ပ�'ရ�လ�ပ�ငန��သ���ပစDည��မ��� ထ�တ�လ�ပ��ခင�� လ�ပ�ငန�� 
၈၁ ဘ�လပ�'�မ�	င�! ထ��� ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� ဘ�လပ�'�မ- တစ�န�ရ
လ2င� တန� ၁၀ တန� 

�	င�!အထက� တန� ၃၀ 'အ�က� ထ���- တစ�ရက� 
လ2င� တန� ၂၀ �	င�!အထက� တန� ၅၀ 'အ�က� 

ဘ�လပ�'�မ- တစ�န�ရ
လ2င� တန� ၃၀�	င�!အထက� 
ထ���- တစ�ရက�လ2င� တန� ၅၀ �	င�!အထက� 

၈၂ 'ခ���ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� အရ"ယ�အစ��အ��လ��� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၈၃ အ�ခ��'ဆ�က�လ�ပ�'ရ�လ�ပ�ငန��အ'ထ�က�အက%�ပ� �	င�! 
က�န�qကမ��မ��� ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 

တစ��	စ�လ2င� တန� ၃၀,၀၀၀ �	င�!အထက� တန� 
၅၀,၀၀၀ 'အ�က� 

တစ��	စ�လ2င� တန� ၅၀,၀၀၀ �	င�!အထက� 

၈၄ ���င�လ"န�ကတb ရ� ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� တစ�ရက�လ2င� တန� ၁၀၀ 'အ�က� တစ�ရက�လ2င� တန� ၁၀၀ �	င�!အထက� 
 

 သတb �၊ စက�ပစDည���	င�! လ2ပ�စစ�ပစDည��မ���ထ�တ�လ�ပ��ခင�� လ�ပ�ငန�� 

၈၅ အ'�ခခ�သတb �က���ခ�က��ခင���	င�! သန� !စင��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(အ'�ခခ�သတb �က�� က���ခ�က�၍ ခ+၊ သ"ပ�၊ 'qက�န
၊ 
နစ�ကယ��	င�! အလ%မ
န
ယ� သန� !စင� ထ�တ�လ�ပ��ခင��) 

သ�မဟ�တ�'သ� သတb � တစ�ရက�လ2င� တန� ၂၀ 
'အ�က� က���ခ�က��ခင��၊ 

ခ+ �	င�! ကက�ဒမ
ယ� မဟ�တ�'သ� သတb � 
တစ�ရက�လ2င� ၄ တန�'အ�က� က���ခ�က��ခင�� 

သ�မဟ�တ�'သ� သတb � တစ�ရက�လ2င� တန� ၂၀ 
�	င�!အထက� က���ခ�က��ခင��၊ 

ခ+ �	င�! ကက�ဒမ
ယ� မဟ�တ�'သ� သတb � 
တစ�ရက�လ2င� ၄ တန��	င�! အထက�က���ခ�က��ခင�� 

၈၆ သ�သတb �\��င�� သ�� !မဟ�တ� သတb �အပ��င��အစမ���မ	 သ�\��င��၊ 
က�န�qကမ���	င�! 'ရ�စပ�မ�နည��'သ�သ�မဏ� ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 

တစ�န�ရ
လ2င�၂.၅  တန� 'အ�က� တစ�န�ရ
လ2င�၂.၅  တန� �	င�!အထက� 

၈၇ အရည�က���စက�\�� 
(သ�၊ သ�မဏ�၊ �	င�! သ�မဟ�တ�'သ� အလ%မ
န
ယ�၊ 'qက�န
၊ ခ+၊ 
နစ�ကယ�၊ သ��ဖ>၊ မဂ|န
ဆ
ယမ� �	င�! တ��င�'တ�န
ယမ�အ'�ခခ� 
သတb �အမ����မ���� အရည�က����ခင��) 

တစ�ရက�လ2င� သ�သတb � တန� ၂၀ 
'အ�က�ထ�တ�လ�ပ��ခင��၊ 

တစ�ရက�လ2င� သ�မဟ�တ�'သ� သတb � တန� ၂၀ 
'အ�က� ထ�တ�လ�ပ��ခင��၊ 

တစ�ရက�လ2င� ခ+ �	င�! ကက�ဒမ
ယ� မဟ�တ�'သ� 
သတb � ၄ တန�'အ�က� ထ�တ�လ�ပ��ခင��၊ 

တစ�ရက�လ2င� သ�သတb � တန� ၂၀ �	င�!အထက� 
ထ�တ�လ�ပ��ခင��၊ 

တစ�ရက�လ2င� သ�မဟ�တ�'သ� သတb � တန� ၂၀ 
�	င�!အထက� ထ�တ�လ�ပ��ခင��၊ 

တစ�ရက�လ2င� ခ+ �	င�! ကက�ဒမ
ယ� မဟ�တ�'သ� 
သတb � ၄ တန� �	င�!အထက� ထ�တ�လ�ပ��ခင��၊ 

၈၈ သ�မဟ�တ�'သ� သတb �အရည�က����ခင��၊ ပန��ပ+ဖ�� �	င�! 
ပန��တ�မ�လ�ပ�ငန�� 

တစ�ရက�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� ၅ တန��	င�!အထက� 
တန� ၂၀ 'အ�က� 

တစ�ရက�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ�  
တန� ၂၀ �	င�!အထက� 

၈၉ သ'ဘ}�က�င���	င�! သ'ဘ}�တည�'ဆ�က��ခင�� လ�ပ�ငန��ဧရ�ယ� ၁ ဟက�တ�'အ�က�၊ �	င�! 
သ'ဘ}�တန�ခ��န� ၂၀၀၀၀ 'အ�က�၊ 

လ�ပ�ငန��ဧရ�ယ� ၁ ဟက�တ� �	င�! အထက� 
သ�� !မဟ�တ� သ'ဘ}�တန�ခ��န� ၂၀၀၀၀ �	င�!အထက�၊ 

၉၀ ရထ���	င�! အ�ခ�� ရထ��ပ�� !'ဆ�င�'ရ�ဆ��င�ရ� ပစDည��မ��� 
တည�'ဆ�က�၊ �ပ��ပင�၊ တပ�ဆင��ခင�� 

- တစ��	စ�လ2င� တ"+ဆ��င�� ၁၀၀ �	င�!အထက� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၉၁ သတb �၊ ပလတ�စတစ�၊ ဖ��က�ဘ��	င�! 'ရ��ဘ�ပစDည�� 
ထ�တ�လ�ပ��ခင�� (စက�မ�လ�ပ�ငန��မ����စ��တ"င�က�န�qကမ��ပစDည�� 
ထ�တ�လ�ပ��ခင�� အဆင�!ဆင�! အသ����ပ����င�ရန� သတb �၊ 
ပလတ�စတစ�၊ ဖ��က�ဘ��	င�! 'ရ��ဘ�ပစDည�� ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 
�	င�! ထ�တ�လ�ပ�ရန�အတ"က�) 

ထ�တ�လ�ပ�သည�! ဧရ�ယ� ၅၀၀၀ စတ�ရန��မ
တ� 
�	င�! အထက�၊ 

'အ��ဂ+နစ�'ပ���ဝင� ပစDည�� တစ�န�ရ
လ2င� ၆ 
က
လ��ဂရမ��	င�!အထက� သ���စ"+�ခင�� 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၉၂ ရ�ဘ��	င�!'စ�ကပ�'သ�ပစDည�� ('က��အမ����မ����) 
ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 

တစ��	စ�လ2င� တန� ၂၀၀၀ �	င�!အထက� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၉၃ 'မ��'တ��ယ��� တ�ယ�အမ����မ���� ထ�တ�လ�ပ� �ခင�� ထ�တ�လ�ပ�မ� ဧရ�ယ� စတ�ရန��မ
တ� ၅၀၀၀ 
�	င�!အထက� 
သ�� !မဟ�တ� 

'အ��ဂ+နစ�'ပ���ဝင�ပစDည�� တစ�န�ရ
လ2င� ၆ 
က
လ��ဂရမ��	င�!အထက� သ���စ"+�ခင�� 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၉၄ ဆ
မ
�က"န�ဒတ�တ��	င�! အ�ခ�� အ
လက�ထ'ရ�နစ�ပစDည�� 
မ���ထ�တ�လ�ပ��ခင�� (ဆ
မ
�က"န�ဒတ�တ�၊ ဆ��ကစ��ပ�� 
(Printed Circuit Boards-PCBs)၊ ဝ��င�ယ�ဘ�တ� 
(Pronted Wiring Assembles-PWAs)၊ တစ�ဆင�!ခ� 
ပစDည��မ����	င�!လ2ပ�စစ�သ�လ��က�ပစDည��မ���ထ�တ�လ�ပ��ခင��) 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ဧရ�ယ� စတ�ရန��မ
တ� ၅၀၀၀ 
�	င�!အထက� 
သ�� !မဟ�တ� 

'အ��ဂ+နစ�'ပ���ဝင�ပစDည�� တစ�န�ရ
လ2င� ၆ 
က
လ��ဂရမ��	င�!အထက� သ���စ"+�ခင��  

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၉၅ လ2ပ�စစ��	င�! အ
လက�ထ'ရ�နစ�က�ရ�ယ�မ���၊ အ�မ�သ��� 
လ2ပ�စစ�ပစDည��မ���ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 
(က"န�ပ�>တ�၊ဆက�သ"ယ�'ရ�စက�ပစDည��၊ ခ�က��ပ�တ��ခင��၊ 
'လ2��ဖ"ပ��ခင��၊ အစ��အ'သ�က��ပ��ပင��ခင��၊ 'ဆ�'qက� 
�ခင��၊ အပ%/အ'အ�'ပ��ခင�� ဆ��င�ရ� အ�မ�သ����	င!� အမ���သ��� 
အ
လက�ထ'ရ�နစ�ပစDည��၊ဓ�တ�ခ"+ခန��သ���ပစDည��၊ လ2ပ�စစ� 
'မ��တ�၊ လ2ပ�စစ�မ
�သ
�/ မ
�'ခ��င��မ���) 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ဧရ�ယ� စတ�ရန��မ
တ� ၅၀၀၀ 
�	င�!အထက� 
သ�� !မဟ�တ� 

'အ��ဂ+နစ�'ပ���ဝင�ပစDည�� တစ�န�ရ
လ2င� ၆ 
က
လ��ဂရမ��	င�!အထက� သ���စ"+�ခင�� 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� 
ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� 

လ��အပ�သည�ဟ� သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န�� 
လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၉၆ ဘက�ထရ
�	င�! လ2ပ�သ��ပစDည�� ထ�တ�လ�ပ��ခင�� တစ��	စ�လ2င� တန� ၃၀၀၀ 'အ�က�  တစ��	စ�လ2င� တန� ၃၀၀၀ �	င�!အထက�  
 
 
 

၉၇ စက�ပစDည��၊ ယ����	င�! စက�က�ရ�ယ�ပစDည�� အမ����မ���� 
ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ဧရ�ယ� စတ�ရန��မ
တ� ၅၀၀၀ 
�	င�!အထက� 
သ�� !မဟ�တ� 

'အ��ဂ+နစ�'ပ���ဝင�ပစDည�� တစ�န�ရ
လ2င� ၆ 
က
လ��ဂရမ��	င�!အထက� သ���စ"+�ခင�� 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၉၈ 'မ��'တ��ယ����	င�! 'မ��'တ��ဆ��င�ကယ� တပ�ဆင� 
ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ဧရ�ယ� စတ�ရန��မ
တ� ၅၀၀၀ 
�	င�!အထက� 
သ�� !မဟ�တ� 

'အ��ဂ+နစ�'ပ���ဝင�ပစDည�� တစ�န�ရ
လ2င� ၆ 
က
လ��ဂရမ��	င�!အထက� သ���စ"+�ခင�� 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင���ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န��လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၉၉ 'မ��'တ��ယ����	င�! ပတ�သက�'သ�အပ��ပစDည��၊ ဆက�စပ� 
က�ရ�ယ� အစ�တ�အပ��င���	င�! အင�ဂ�င� ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ဧရ�ယ� စတ�ရန��မ
တ� ၅၀၀၀ 
�	င�!အထက� 
သ�� !မဟ�တ� 

'အ��ဂ+နစ�'ပ���ဝင�ပစDည�� တစ�န�ရ
လ2င� ၆ 
က
လ��ဂရမ��	င�!အထက� သ���စ"+�ခင�� 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၁၀၀ 'မ��'တ��ယ����ပ��ပင�ထ�န��သ�မ��တပ�ဆင�'ရ�အလ�ပ�\�� အသ����ပ�ဧရ�ယ�စတ�ရန��မ
တ� ၅၀၀၀ 
�	င�!အထက� 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
၁၀၁ ယ���အ��'ဟ�င��မ��� '�ခမ"ဖ�က�ဆ
��ခင��လ�ပ�ငန�� တစ�'န !လ2င� 'မ��'တ��ယ��� ၁၀ စ
�'အ�က� 

'မ��'တ��ဆ��င�ကယ� အစ
� ၅၀ 'အ�က� 
တစ�'န !လ2င� 'မ��'တ��ယ��� ၁၀ စ
��	င�! 

အထက�၊ 
'မ��'တ��ဆ��င�ကယ� အစ
� ၅၀ �	င�!အထက� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၁၀၂ လက�နက�၊ ခ+ယမ��မ��� ထ�တ�လ�ပ��ခင�� - အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 
 
 

 စ"န !�ပစ�ပစDည��စ
မ�ခန !�ခ"+မ�ဆ��င�ရ�လ�ပ�ငန�� 

၁၀၃ 'ဘ�အ�bရ�ယ�မရ	�'သ�စ"န� !ပစ�ပစDည��စ"န� !ပစ��ခင��လ�ပ�ငန�� '�မဖ�� !�ခင�� တစ�ရက�လ2င� ၁၀ တန� 'အ�က��	င�!  
စ"န� !ပစ�ပစDည�� တန� ၂၅၀၀၀ 'အ�က�၊ 

အ�ခ��စ"န� !ပစ�ပစDည�� တစ�ရက�လ2င� တန� ၅၀ 
'အ�က� 

'�မဖ�� !�ခင�� တစ�ရက�လ2င� ၁၀ တန��	င�! အထက� 
စ"န� !ပစ�ပစDည�� တန� ၂၅၀၀၀ �	င�!အထက�၊ 

အ�ခ��စ"န� !ပစ�ပစDည�� တစ�ရက�လ2င� တန� ၅၀ 
�	င�!အထက� 

၁၀၄ 'ဘ�အ�bရ�ယ�မရ	�'သ� စ"န� !ပစ�ပစDည��မ��� မ
�\� !�ခင�� 
လ�ပ�ငန�� 

တစ�န�ရ
 ၃ တန� 'အ�က� တစ�န�ရ
 ၃ တန��	င�!အထက� 

၁၀၅ 'ဘ�အ�bရ�ယ�မရ	�'သ� စ"န� !ပစ�ပစDည��မ���မ	 ရရ	����င�'သ� 
အ�ခ��ပစDည�� �ပန�လည�ထ�တ�ယ%�ခင��၊ �ပန�လည�ရယ%�ခင�� 
သ�� !မဟ�တ� �ပန�လည�အသ����ပ� �ခင�� လ�ပ�ငန�� 

တစ�ရက�လ2င� တန� ၅၀ 'အ�က� တစ�ရက�လ2င� တန� ၅၀ �	င�!အထက� 

၁၀၆ 'ဘ�အ�bရ�ယ��ဖစ�'စ'သ� စ"န� !ပစ�ပစDည��မ���စ"န� !ပစ��ခင�� 
လ�ပ�ငန�� 

- အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၁၀၇ 'ဘ�အ�bရ�ယ�ရ	�'သ� စ"န� !ပစ�ပစDည��မ���မ	  ရရ	����င�'သ� 
အ�ခ��ပစDည�� �ပန�လည�ထ�တ�ယ%�ခင��၊ �ပန�လည�ရယ%�ခင�� 
သ�� !မဟ�တ� �ပန�လည� အသ����ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 

တစ�ရက�လ2င� ၁၀ တန�'အ�က� တစ�ရက�လ2င� ၁၀ တန��	င�!အထက� 

၁၀၈ စ"န� !ပစ�'ရမ���အ�� စ�'ပ5င��စနစ��ဖင�! �ပ��ပင� သန� !စင�သည�! 
စက�\�� (Waste water treatment plant- centralized 
system) 

- အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၁၀၉ စ"န� !ပစ�'ရ�	င�! 'ရဆ���မ��� စ�'ဆ�င���ခင�� စနစ� 
တည�'ဆ�က��ခင�� 

'ရသ"ယ�'�မ�င�� အရ	ည� ၁ က
လ��မ
တ� 
�	င�!အထက� ၁၀ က
လ��မ
တ�'အ�က�  

'ရသ"ယ�'�မ�င�� အရ	ည� ၁၀ က
လ��မ
တ� 
�	င�!အထက� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

 'ရ'ပ�'ဝ'ရ�လ�ပ�ငန�� 
၁၁၀ စက�မ�လ�ပ�ငန��၊ စ��က�ပ����'ရ�လ�ပ�ငန�� (သ�� !မဟ�တ�) 0မ�� !�ပ 

'ရ'ပ�'ဝ'ရ�အတ"က� '�မ'အ�က�'ရ ဖ"� !0ဖ���'ရ�လ�ပ�ငန�� 
တစ�ရက�လ2င� က�ဗမ
တ� ၄,၅၀၀ 'အ�က� တစ�ရက�လ2င� က�ဗမ
တ� ၄,၅၀၀ �	င�!အထက� 

 အ'�ခခ�အ'ဆ�က�အအ���	င�! ဝန�'ဆ�င�မ� ဖ"� !0ဖ���'ရ� စ
မ�က�န��လ�ပ�ငန�� 

၁၁၁ ဆည� (သ�� !မဟ�တ�) 'ရ'လ	�င�တမ�မ���တည�'ဆ�က��ခင�� တမ�အ�မင�! ၁၅ မ
တ�'အ�က� 
�	င�! 

'ရ'လ	�င�ဧရ�ယ� ဟက�တ� ၄၀၀ 'အ�က� 

တမ�အ�မင�! ၁၅ မ
တ� �	င�! အထက� 
သ�� !မဟ�တ� 

'ရ'လ	�င�ဧရ�ယ� ဟက�တ� ၄၀၀ �	င�!အထက� 
၁၁၂ အမ����ပည�သ%က��ထ�ခ��က�'စ���င�'သ�'ရကန�၊�မစ�၊ 'ခ��င��၊ 

တ%�'�မ�င��မ��� '�မဖ�� !�ခင�� လ�ပ�ငန�� 
 

ဧရ�ယ� ဟက�တ� ၅၀ 'အ�က� ဧရ�ယ� ဟက�တ� ၅၀ �	င�!အထက� 

၁၁၃ အ�ခ��.က
�မ��'သ� 0မ�� !�ပတည�'ဆ�က�'ရ� လ�ပ�ငန��မ��� 
(�မစ�'ရ၊ ပင�လယ�'ရထ�န�� န�ရ�တည�'ဆ�က��ခင��၊ 
ကမ��လ"န� ပင�လယ�'ရတ��ဆ
��ခင��လ�ပ�ငန��) 

အရ	ည� ၂ က
လ��မ
တ� 'အ�က� 
�	င�! 

ဧရ�ယ� ၂၅ ဟက�တ�'အ�က� 
 

အရ	ည� ၂ က
လ��မ
တ��	င�!အထက� 
သ�� !မဟ�တ� 

ဧရ�ယ� ၂၅ဟက�တ��	င�!အထက� 

၁၁၄ 'သ�င�တ%��ခင��လ�ပ�ငန�� စ�စ�'ပ5င�� တန�ခ��န� ၅၀၀၀၀၀ 'အ�က� စ�စ�'ပ5င�� တန�ခ��န� ၅၀၀၀၀၀ �	င�!အထက� 
 

၁၁၅ �မစ�'qက�င��ထ�န��သ�မ���ခင��လ�ပ�ငန�� ('ရမ�က��	��ပင� 
ထ�န��ခ��ပ� �ခင��၊ 'ရထ�ထည� ထ�န��ခ��ပ��ခင��) 

 အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 
 

၁၁၆ သ'ဘ}�သ"��လ�'ရ�လ�ပ�ငန�� 
(က�န�စည��	င�! ခရ
�သည� ပ�� !'ဆ�င�'ရ�အတ"က� 'ရယ��� 
မ���'�ပ�ဆ"+�ခင��၊�ပ��ပင� ထ�န��သ�မ���ခင��) 

အရ"ယ�အစ��အ��လ��� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
၁၁၇ ဆ�ပ�ကမ��တည�'ဆ�က��ခင��လ�ပ�ငန�� (က�န�ပစDည�� တင� 

'ဆ�င�ရန� �	င�!ခရ
�သည�ပ�� !'ဆ�င�'ရ�ယ���မ��� ဆ��က�ကပ� 
ရန� ဆ�ပ�ကမ��၊ ဆ�ပ�ခ�တ�တ��၊ က�န�'လ	�င�\��) 

ဧရ�ယ� ၂၅ ဟက�တ�'အ�က� ဧရ�ယ� ၂၅ ဟက�တ��	င�!အထက� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၁၁၈ စက�မ�ဇ�န�တည�'ဆ�က�'ရ��	င�! ဖ"� !0ဖ���'ရ� လ�ပ�ငန�� - အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 
၁၁၉ 'ဆ�\��တည�'ဆ�က��ခင��လ�ပ�ငန�� အရ"ယ�အစ��အ��လ��� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 

ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 
သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၁၂၀ သ�သ�န�၊ သခ���င��တည�'ဆ�က��ခင�� လ�ပ�ငန�� 
('�မ�မ�ပ�ရန�၊ မ
�သ0ဂ��လ�ရန��	င�! အ�ခ��ပ��စ�မ���) 

အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 
 
 

 

၁၂၁ ဟ��တယ��	င�! ခရ
�သ"��ဖ"� !0ဖ���'ရ�လ�ပ�ငန�� ဟ��တယ� အခန�� ၈၀ �	င�!အထက� 
အခန�� ၂၀၀ 'အ�က� ၊ 

သ�� !မဟ�တ� 
အသ����ပ�ဧရ�ယ� စတ�ရန��မ
တ� ၂၀၀၀၀၀ 

�	င�!အထက� စတ�ရန��မ
တ� ၅၀၀၀၀၀ 'အ�က� 

အခန�� ၂၀၀ �	င�!အထက�  
သ�� !မဟ�တ� 

အသ����ပ�ဧရ�ယ� စတ�ရန��မ
တ� ၅၀၀၀၀၀ 
�	င!�အထက� 

၁၂၂ 'ဂ5က�က"င��တည�'ဆ�က��ခင��လ�ပ�ငန�� ၉ က�င��က"င�� ၁၈ က�င��က"င�� 

 ပ�� !'ဆ�င�'ရ�ဆ��င�ရ�လ�ပ�ငန�� 

၁၂၃ မ
�ရထ���	င�! လ2ပ�စစ�ရထ��ပ�� !'ဆ�င�'ရ�လ�ပ�ငန�� 
(ရထ��ပ�� !'ဆ�င�'ရ�လ�ပ�ငန��အတ"က�အ'�ခခ� အ'ဆ�က� 
အဦမ����ဖစ�'သ� ရထ��လမ�� 'ဖ�က�လ�ပ��ခင��၊ �ပ��ပင� 
ထ�န��သ�မ���ခင��၊ �	င�! ရထ��ပ�� !'ဆ�င�'ရ�လ�ပ�ငန��မ���) 

လမ��အရ	ည� ၅ က
လ��မ
တ� 'အ�က� လမ��အရ	ည� ၅ က
လ��မ
တ��	င�!အထက� 

၁၂၄ .က���တပ�က��တပ�ဆင�'�ပ�ဆ"+�ခင��လ�ပ�ငန�� အရ	ည� ၀. ၅ က
လ��မ
တ�'အ�က� အရ	ည� ၀. ၅ က
လ��မ
တ� �	င�!အထက� 

၁၂၅ 'လဆ�ပ��	င�!'လယ���'�ပ�လမ��တည�'ဆ�က��ခင��လ�ပ�ငန�� 'လယ���'�ပ�လမ��အရ	ည�မ
တ� ၂၁၀၀ 'အ�က� 'လယ���'�ပ�လမ�� မ
တ� ၂၁၀၀ �	င�!အထက� 

၁၂၆ တ�တ��၊ �မစ�က%�တ�တ��၊ ဂ���'က���တ�တ�� တည�'ဆ�က� 
�ခင��လ�ပ�ငန�� 

မ
တ� ၂၀၀ �	င�!အထက� ၂ က
လ��မ
တ�'အ�က� ၂ က
လ��မ
တ��	င�!အထက� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၁၂၇ တ�တ��၊ �မစ�က%�တ�တ��၊ ဂ���'က���တ�တ�� အဆင�! 
�မင�!တင��ခင��လ�ပ�ငန�� 

မ
တ� ၃၀၀ �	င�!အထက� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၁၂၈ ဥမင�လ��ဏ�'ခ5င��'ဖ�က�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� အရ	ည� ၁ က
လ��မ
တ�'အ�က�  
 

အရ	ည� ၁ က
လ��မ
တ��	င�!အထက� 

၁၂၉ အ'ဝ�'�ပ�လမ��မ အသစ�'ဖ�က�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(အ�ဆ
ယ�လမ��မ.က
�စ�ခ��န�စ��(န���	င�!အည
 လမ��သစ� 
'ဖ�က�လ�ပ��ခင�� သ�� !မဟ�တ� လမ��တ���ခ�+ !�ခင��) 

အရ	ည� ၂ က
လ��မ
တ��	င�! အထက� 
၅၀ က
လ��မ
တ�'အ�က� 

၅၀ က
လ��မ
တ��	င�!အထက� 

၁၃၀ အ�ခ��လမ��မ���တည�'ဆ�က��ခင��လ�ပ�ငန�� 
 (တ��င��'ဒသ.က
�/�ပည�နယ�/ ခ\��င��	င�! 0မ�� !�ပလမ��မမ��� 
အသစ�'ဖ�က�လ�ပ��ခင��သ�� !မဟ�တ� လမ��သ��တ���ခ�+ !�ခင��)  

အရ	ည� ၅၀ က
လ��မ
တ��	င�!အထက�  ၁၀၀ 
က
လ��မ
တ�'အ�က� 

၁၀၀ က
လ��မ
တ��	င�!အထက� 

၁၃၁ လမ��မ��� အဆင�!�မင�!တင��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(ရ�သ
အလ��က�သ"��လ����င�သည�! လမ��မ	ရ�သ
မ'ရ"� သ"�� 
လ����င�သည�!လမ��အ�ဖစ� �မင�!တင��ခင��၊ လမ��ပခ���သ�� 
တ���ခ�+ !�ခင��) 

အရ	ည� ၅၀ က
လ��မ
တ��	င�!အထက�  ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

 သတb �တ%�'ဖ��ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 

၁၃၂ �မစ� သ�� !မဟ�တ� ပင�လယ�မ	 'က��က�တ���၊ 'က��က�စရစ�၊ 
သ+မ��� ထ�တ�ယ%�ခင��လ�ပ�ငန�� 

တစ��	စ�လ2င� က�ဗမ
တ� ၁၀၀၀ �	င�!အထက� 
က�ဗမ
တ� ၅၀,၀၀၀ 'အ�က� 

တစ��	စ�လ2င� က�ဗမ
တ� 
၅၀,၀၀၀ �	င�!အထက� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၁၃၃ 'ဆ�က�လ�ပ�'ရ�၊ အ'ဆ�က�အဦ� တည� 'ဆ�က� 'ရ��	င�! 
'zကထည�'�မထည�လ�ပ�ငန��သ��� က�န�qကမ��ပစDည��မ��� 
ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� (aggragates, ထ���'က��က�၊ သင�ပ�န�� 
'က��က�၊ ရ(� !'စ�၊ စက�င�'က��က�၊ 'မ��'က��က�၊ သ+'က��က�၊ 
လ�ပ�သ+'က��က�(�	မ��ဖတ�'က��က�)၊ '�မ'စ��ဖ>၊ bentonite, 
သလင��'က��က��	င�! quartzite မ��� ထ�တ�ယ%�ခင��) 

ထ�တ�လ�ပ�ဧရ�ယ� ဧက ၂၀၀ 'အ�က� �	င�! 
တစ��	စ�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� တန�ခ��န� ၁၀၀,၀၀၀ 

'အ�က� 

ထ�တ�လ�ပ�မ�ဧရ�ယ� ဧက ၂၀၀ �	င�!အထက� 
သ�� !မဟ�တ�  

တစ��	စ�လ2င� တန�ခ��န� ၁၀၀,၀၀၀ �	င�!အထက� 

၁၃၄ စက�မ�တ"င��ထ"က�က�န�qကမ�� (Industrial Mineral) 
တ%�'ဖ��ထ�တ�လ�ပ��ခင���	င�!သန� !စင��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(ဘ\��က�တ
�၊ ဖလ��\��က�၊ မ
�စ�န��('ဖ�!စဖ�တ�)၊ ဓ�တ�ဆ��၊ 
ဆ��၊ soda ash, 'က��က�ဂ"မ��) 

ထ�တ�လ�ပ�ဧရ�ယ� ဧက ၂၀၀ 'အ�က� �	င�! 
တစ��	စ�လ2င� သတb �\��င�� တန�ခ��န� ၁၀၀,၀၀၀ 

'အ�က� 

ထ�တ�လ�ပ�ဧရ�ယ� ဧက ၂၀၀ �	င�! အထက� 
သ�� !မဟ�တ�တစ��	စ�လ2င� သတb �\��င�� တန�ခ��န� 

၁၀၀,၀၀၀ �	င�!အထက� 

၁၃၅ သ�သတb �၊ သ�မဟ�တ�'သ� သတb ��	င�! 'ရ(မ	အပ အ�ခ�� 
အဖ���တန�သတb �မ��� ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� (သ�၊ 
မ
�ခ���'ရ�င�သတb � �ဒပ�စင� မန�ဂန
�စ�၊ 'င"၊ 'qက�န
၊ သ��ဖ>၊ 
ခ'န�က�စ�မ��၊ ခ+၊ န
ကယ�၊ သ"ပ�၊ ခ\��မ
ယမ�၊ 'ဘ�က�ဆ��က� 
�	င�! အဖ���တန�'က��က�မ���) 

ဧရ�ယ� ဧက ၅၀ 'အ�က��	င�! တစ��	စ�လ2င� 
ထ�တ�လ�ပ�မ� တန�ခ��န� ၅၀၀၀၀ 'အ�က� 

ဧရ�ယ� ဧက ၅၀ �	င�! အထက� သ�� !မဟ�တ� 
တစ��	စ�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� တန�ခ��န� ၅၀၀၀၀ 

�	င�!အထက� 

၁၃၆ 'ဘ�အ�bရ�ယ��ဖစ�'စ'သ�ဓ�တ�ပစDည��မ���သ���စ"+�ခင��မ�ပ�
ဘ+ တ"င��ထ"က�သတb �\��င��မ��� �ပ��ပင�သန� !စင��ခင�� လ�ပ�ငန�� 

၁ �	စ�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� တန�ခ��န� ၅၀၀၀၀ 
'အ�က� 

၁ �	စ�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� တန�ခ��န� ၅၀၀၀၀ 
�	င�!အထက� 

၁၃၇ 'ဘ�အ�bရ�ယ��ဖစ�'စ'သ� ဓ�တ�ပစDည��မ��� အသ����ပ�၍ 
တ"င��ထ"က�သတb �\��င��မ��� �ပ��ပင� သန� !စင��ခင��လ�ပ�ငန�� 

၁ �	စ�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� တန�ခ��န� ၂၅၀၀၀ 
'အ�က� 

၁ �	စ�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� တန�ခ��န� ၂၅၀၀၀ 
�	င�!အထက� 

၁၃၈ 'ဘ�အ�bရ�ယ��ဖစ�'စ'သ� ဓ�တ�ပစDည��မ��� သ���စ"+�ခင�� 
မ�ပ�ဘ+ 'ရ(သတb �\��င��မ��� ထ�တ�လ�ပ��ခင���	င�!  �ပ��ပင� 
သန� !စင��ခင��လ�ပ�ငန�� 

လ�ပ�ငန��ဧရ�ယ� ဧက ၂၀ �	င!�'အ�က� လ�ပ�ငန��ဧရ�ယ� ဧက ၂၀ အထက� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၁၃၉ 'ဘ�အ�bရ�ယ��ဖစ�'စ'သ� ဓ�တ�ပစDည��မ��� အသ����ပ�၍ 
'ရ(သတb �\��င��မ��� ထ�တ�လ�ပ��ခင���	င�!  �ပ��ပင� သန� !စင��ခင�� 
လ�ပ�ငန�� 

လ�ပ�ငန��ဧရ�ယ� ဧက ၂၀ �	င!� 'အ�က��	င�! 
၁ �	စ�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� တန�ခ��န�၂၅၀၀၀ 'အ�က� 

လ�ပ�ငန��ဧရ�ယ� ဧက ၂၀ အထက� သ�� !မဟ�တ� 
၁ �	စ�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� တန�ခ��န� ၂၅၀၀၀ 

�	င�!အထက� 

၁၄၀ အ'ပxယ�'�မလ(��	င�!'�မ'အ�က�မ	'က��က�မ
�'သ"�တ%�'ဖ�� 
ထ�တ�လ�ပ��ခင�� လ�ပ�ငန�� 

တစ��	စ�လ2င� 'က��က�မ
�'သ"� ထ�တ�လ�ပ�မ� 
တန�ခ��န�  ၁၀၀,၀၀၀ 'အ�က� 

တစ��	စ�လ2င� 'က��က�မ
�'သ"� ထ�တ�လ�ပ�မ� 
တန� ၁၀၀,၀၀၀ �	င�!အထက� 

၁၄၁ တ"င��ထ"က�သ+တ%�'ဖ���ခင�� အပ5အဝင� သတb � 
တ%�'ဖ���ခင��လ�ပ�ငန�� (သ+zကပ�၊ ilmenite, 'ဂxမ�တ�၊ 
တ��င�'တန
ယမ�၊ monazite) 

၁ �	စ�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� က�ဗမ
တ� ၁၀၀၀ �	င�! 
အထက� 

က�ဗမ
တ� ၅၀၀၀၀ 'အ�က� 

၁ �	စ�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� က�ဗမ
တ� ၅၀၀၀၀ 
�	င�!အထက� 

 



�န�က�ဆက�တ�	 (ခ) 

  

 

 

 

 

 

 

ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင��လ�ပ�ငန��စ�� 

ပ���ပဇယ��မ��� 

 
 



စ�မ�က�န�	အဆ��ပ�လ��
ပင�ဆင�ခင�	

စ�မ�က�န�	အဆ��ပ�လ��စ�စစ�ခင�	

အလ�ပ�လ�ပ�ရက� ၁၅ ရက�အတ�င�	

အ�ခခ�မ�မ��	��င�� �န�က�ဆက�တ� “က“ ပ# အမ���	အစ�	
မ��	က�� အ�ခခ�၍ အဆ��ပ�လ��အ�	 စ�စစ�ခင�	

အဆ��ပ�လ��
တင�သ�င�	ခင�	

စ�မ�က�န�	အဆ��ပ�သ� ပတ�ဝန�	က�င�ထ�န�	သ�မ�	�ရ	��င��
သစ��တ��ရ	ရ�ဝန�(က�	ဌ�န

သက�ဆ��င�ရ� အခ�င��အမ�န ��ရ ဌ�န၊ အဖ� �အစည�	ထ�မ�
စ�မ�က�န�	 သ�� �မဟ�တ� လ�ပ�ငန�	�ဆ�င�ရ�က�ခ�င�� လ��င�စင�

ရရ���ရ	 ဆက�လက��ဆ�င�ရ�က�ရန�

IEE သ�� �မဟ�တ� EIA သ�� �မဟ�တ�
EMP �ဆ�င�ရ�က� ရန� လ�� မလ��

ဆ��	ဖတ�ခင�	

ပတ�ဝန�	က�င�ထ�ခ��က�မ3ဆန�	စစ�ခင�	လ�ပ�ငန�	စ4�

IEE သ�� �မဟ�တ� EIA 
သ�� �မဟ�တ� EMP 

�ဆ�င�ရ�က�ရန� မလ��

ပ��ပဇယ�	
၁

စစ��ဆ	ခင�	��င�� IEE  အစ�ရင�ခ�စ�ပ�စ�
တင�ပခင�	

IEE  / EMP �ဆ�င�ရ�က�ရန� စ�မ�က�န�	
သ�� �မဟ�တ� လ�ပ�ငန�	အမ���	အစ�	

EIA �ဆ�င�ရ�က�ရန� စ�မ�က�န�	 သ�� �မဟ�တ�
လ�ပ�ငန�	အမ���	အစ�	

ပ��ပဇယ�	
(၂)

ပ��ပဇယ�	
၂(၁)

IEE အစ�ရင�ခ�စ� သ��	သပ� အတည�ပ�ခင�	

နယ�ပယ�အတ��င�	အတ�သတ�မ�တ�ခင�	

စ��စမ�	စစ��ဆ	ခင�	 ��င�� EIA အစ�ရင�ခ�စ� ပ�စ�
တင�ပခင�	၊

EIA အစ�ရင�ခ�စ� သ��	သပ�ခင�	��င��
အတည�ပ�ခင�	

ပ��ပဇယ�	
(၃)

ပ��ပဇယ�	
၃(၁)

ပ��ပဇယ�	
၃(၂)

အယ�ခ�ခင�	ပ��ပဇယ�	
၄.၀

ပ��ပဇယ�	
၂(၂)

EMP ပ�စ�တင�ပခင�	��င��
သ��	သပ�အတည�ပ�ခင�	



IEE �ဆ�င�ရ�က�မည�� က?မ�	က�င�သ�
�ရ�	ခ�ယ�ခင�	

အလ�ပ�လ�ပ�ရက� ၇ ရက�အတ�င�	

သင���လ����သ� ပ�ဂB��လ� သ�� �မဟ�တ�
အဖ� �အစည�	 ဟ�တ� မဟ�တ� စ�စစ�ခင�	

ဝန�(က�	ဌ�နသ�� �တင�ပခင�	

IEE �ဆ�င�ရ�က�မည�� က?မ�	က�င�သ�သည� သင���လ���မ3
မရ��ဟ�ယ�ဆပ#က ပန�လည��ရ�	ခ�ယ�တင�ပ�စခင�	

� စ�မ�က�န�	ဆ��င�ရ�အခ�က�အလက�မ��	 ထ�တ��ဖ��ခင�	

� ပတ�ဝန�	က�င�ဆ��င�ရ���င�� လ�မ3�ရ	ဆ��င�ရ� ဆန�	စစ�

IEE အစ�ရင�ခ�စ�အ�	 သ��	သပ�ခင�	

� သင���လ����သ�နည�	လမ�	ဖင�� အမ��	ပည�သ� သ�ရ��
�အ�င�ထ�တ��ဖ��ခင�	

စ�မ�က�န�	အဆ��ပ�သ� ပတ�ဝန�	က�င�ထ�န�	သ�မ�	�ရ	��င��
သစ��တ��ရ	ရ� ဝန�(က�	ဌ�န

ပ��ပဇယ�	
၂

IEE စစ��ဆ	ခင�	��င�� သ��	သပ�ခင�	

IEE �ဆ�င�ရ�က�မည��
က?မ�	က�င�သ�အ�	 လက�ခ����င�မ3 ရ�� မရ��

ဆ��	ဖတ�ခင�	IEE �ဆ�င�ရ�က�မည�� က?မ�	က�င�သ�သည� သင���လ���မ3ရ��ပ#က
IEE ဆက�လက��ဆ�င�ရ�က��စခင�	

IEE �ဆ�င�ရ�က�ခင�	

� ပတ�ဝန�	က�င�ဆ��င�ရ���င�� လ�မ3�ရ	ဆ��င�ရ� ဆန�	စစ�
�လ�လ�မ3မ��	၊ စ��စမ�	စစ��ဆ	မ3မ��	 �ဆ�င�ရ�က�ခင�	

� စ�မ�က�န�	�Cက�င�� ထ�ခ��က����င�သ�မ��	၊ �ဒသဆ��င�ရ�လ�ထ���င��
အ�ပ�ခ��ပ��ရ	အဖ� �မ��	၊ လ�မ3အဖ� �အစည�	မ��	၊ ရပ�ရ��
အ�ခပ� လ�မ3အဖ� �အစည�	မ��	��င�� �တ� �ဆ���ဆ�	���	
ညE��Fင�	မ3မ��	 �ဆ�င�ရ�က�ခင�	

IEE အစ�ရင�ခ�စ�
ပ�စ�ခင�	/ပင�ဆင�ခင�	

IEE 
အစ�ရင�ခ�စ�အ�	
အတည�ပ�ခင�	

အလ�ပ�လ�ပ�ရက��ပ#င�	 ၆၀ အတ�င�	

အစ�ရင�ခ�စ�တင�ပခင�	

�အ�င�ထ�တ��ဖ��ခင�	

� ဌ�နဆ��င�ရ�မ��	၊ စ�မ�က�န�	�Cက�င�� ထ�ခ��က����င�သ�မ��	၊
�ဒသဆ��င�ရ�လ�ထ���င�� အခ�	သက�ဆ��င�သ�မ��	ထ�မ�
သ�ဘ�ထ�	မ�တ�ခ�က�မ��	�တ�င�	ခ�ခင�	

� �ဒသအဆင�� ပည�သ�လ�ထ���င�� �ဆ�	���	ညE��Fင�	�စခင�	

� သ�ဘ�ထ�	မ�တ�ခ�က�မ��	အ�	လ��	က�� စ�စည�	သ��	သပ�
ခင�	

IEE အစ�ရင�ခ�စ�သည�
�က�နပ�လက�ခ�ဖ�ယ�ရ� မရ��ပ#က
ပန�လည�ပင�ဆင�တင�ပ�စခင�	

ပ��ပဇယ�	
၂(၁) သ�� � ဆက�လက��ဆ�င�ရ�က�ရန�

IEE အစ�ရင�ခ�စ�အ�	
အမ��	ပည�သ�သ�ရ��

�အ�င�ထ�တ��ဖ��ခင�	
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EIA လ�ပ�ငန�	စ4�

IEE 
အစ�ရင�ခ�စ�အ�	
အတည�ပ�ခင�	

EIA �ဆ�င�ရ�က�ရန� လ��အပ�သည�ဟ�
ဆ��	ဖတ�ပ#က

IEE အစ�ရင�ခ�စ�အ�	
အတည�ပ� Iပ�	ပ#က

ဆ��	ဖတ�ခ�က�က��
အမ��	ပည�သ�သ�ရ��

�အ�င��ဖ��ထ�တ�ခင�	

ပ��ပဇယ�	
(၃) သ�� �

စ�မ�က�န�	အဆ��ပ�သ� ပတ�ဝန�	က�င�ထ�န�	သ�မ�	�ရ	��င��သစ��တ�
�ရ	ရ� ဝန�(က�	ဌ�န

IEE အစ�ရင�ခ�စ�သ��	သပ�ခင�	��င��အတည�ပ�ခင�	

ပ��ပဇယ�	
၂(၁)

စည�ကမ�	သတ�မ�တ�ခ�က�မ��	
ဖင�� ECC 

လက�မ�တ�ထ�တ��ပ	ခင�	

ECC လက�မ�တ�ထ�တ��ပ	ခင�	က��
အမ��	ပည�သ�သ�ရ���အ�င��ဖ��ထ�တ�

ခင�	

EIA  လ��အပ��Cက�င�	အ�Cက�င�	Cက�	ခင�	

ECC ��င�� ECC ပ#
သတ�မ�တ�ခ�က�မ��	၊ EMP အပ#အဝင�

IEE အစ�ရင�ခ�စ�ပ# အခ�က�မ��	က��
လ��က�န��ဆ�င�ရ�က�ခင�	

ရင�	���	မE�ပ����မ3လ��င�စင�
ရရ���ရ	လ�ပ�ငန�	စ4��ဆ�င�ရ�က�ခင�	

ရင�	���	မE�ပ����မ3
လ��င�စင�ရရ��ပ#က
ရင�	���	မE�ပ����မ3

လ��င�စင�ရရ��ပ#က
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EMP ပ�စ�ခင�	

အလ�ပ�လ�ပ�ရက� ၃၀ ရက�အတ�င�	

EMP  စ�စစ�သ��	သပ�ခင�	
ဝန�(က�	ဌ�နသ�� �တင�ပခင�	

EMP အ�	
အတည�ပ�ခင�	

EMP သည� ပည��စ��မ3 မရ��ပ#က
ပန�လည�ပင�ဆင�တင�ပ�စခင�	

စ�မ�က�န�	အဆ��ပ�သ� ပတ�ဝန�	က�င�ထ�န�	သ�မ�	�ရ	��င��
သစ��တ��ရ	ရ� ဝန�(က�	ဌ�န

ပ��ပဇယ�	
၂ (၂)

EMP သ��	သပ�ခင�	��င�� အတည�ပ�ခင�	

IEE လ�ပ�ငန�	စ4�
IEE လ��အပ��Cက�င�	အ�Cက�င�	Cက�	ခင�	ပ��ပဇယ�	

(၂) သ�� �

EMP အ�	 အတည�ပ�Iပ�	ပ#က

စည�ကမ�	သတ�မ�တ�ခ�က�မ��	
ဖင�� ECC လက�မ�တ�

ထ�တ��ပ	ခင�	

ECC လက�မ�တ�ထ�တ��ပ	ခင�	က��
အမ��	ပည�သ�သ�ရ���အ�င� �ဖ��ထ�တ�

ခင�	

ဆ��	ဖတ�ခ�က�က��
အမ��	ပည�သ�သ�ရ��

�အ�င��ဖ��ထ�တ�ခင�	

ECC ပ# သတ�မ�တ�ခ�က�မ��	၊ EMP ပ#
အခ�က�မ��	က��လ��က�န��ဆ�င�ရ�က�ခင�	

ရင�	���	မE�ပ����မ3လ��င�စင� ရရ���ရ	
လ�ပ�ငန�	စ4��ဆ�င�ရ�က�ခင�	

ရင�	���	မE�ပ����မ3
လ��င�စင�ရရ��ပ#က
ရင�	���	မE�ပ����မ3

လ��င�စင�ရရ��ပ#က

ပ��ပဇယ�	
(၃) သ�� �

EIA  လ��အပ��Cက�င�	အ�Cက�င�	Cက�	ခင�	
EIA လ�ပ�ငန�	စ4�
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EIA �ဆ�င�ရ�က�မည��
က?မ�	က�င�သ� �ရ�	ခ�ယ�ခင�	

နယ�ပယ�အတ��င�	အတ�သတ�မ�တ�ခင�	

အလ�ပ�လ�ပ�ရက� ၇ ရက�အတ�င�	

ဝန�(က�	ဌ�နတ�င� မ�တ�ပ��တင�(လ�ပ�ငန�	လ��င�စင�) ရယ�ထ�	
�သ� တတ�ယပ�ဂB��လ�၊ အဖ� �အစည�	 ဟ�တ� မဟ�တ� စ�စစ�ခင�	

ဝန�(က�	ဌ�နသ�� �တင�ပခင�	

လ�ပ�ငန�	လ��င�စင� ရယ�ထ�	�သ� တတ�ယပ�ဂB��လ�၊
အဖ� �အစည�	 မဟ�တ�ပ#က ပန�လည��ရ�	ခ�ယ�တင�ပ�စခင�	

လ�ပ�ငန�	လ��င�စင� ရယ�ထ�	�သ� တတ�ယပ�ဂB��လ�၊ အဖ� �အစည�	
ဖစ�ပ#က EIA ဆက�လက��ဆ�င�ရ�က��စခင�	

နယ�ပယ�အတ��င�	အတ�သတ�မ�တ�ခင�	အစ�ရင�ခ�စ� ��င��

စ�မ�က�န�	အဆ��ပ�သ� ပတ�ဝန�	က�င�ထ�န�	သ�မ�	�ရ	��င��
သစ��တ��ရ	ရ� ဝန�(က�	ဌ�န

EIA နယ�ပယ�အတ��င�	အတ�သတ�မ�တ�ခင�	 ပ��ပဇယ�	
၃

လ�ပ�ငန�	လ��င�စင� ရယ�ထ�	�သ�
တတ�ယပ�ဂB��လ�၊ အဖ� �အစည�	
ဟ�တ� မဟ�တ� ဆ��	ဖတ�ခင�	

နယ�ပယ�အတ��င�	အတ�သတ�မ�တ�ခင�	အစ�ရင�ခ�စ���င�� EIA 
စ��စမ�	စစ��ဆ	ခင�	အတ�က� �ဆ�င�ရ�က�မည��လ�ပ�ငန�	

တ�ဝန�မ��	 ပ�စ�ခင�	/ ပင�ဆင�ခင�	

အလ�ပ�လ�ပ�ရက� ၁၅ ရက�အတ�င�	

နယ�ပယ�အတ��င�	အတ�သတ�မ�တ�ခင�	အစ�ရင�ခ�စ� ��င��
EIA စ��စမ�	စစ��ဆ	ခင�	အတ�က�

�ဆ�င�ရ�က�မည��လ�ပ�ငန�	 တ�ဝန�မ��	က��
စ�စစ�သ��	သပ�ခင�	

အစ�ရင�ခ�တင�ပခင�	

ဆက�လက��ဆ�င�ရ�က�ရန�

နယ�ပယ�အတ��င�	အတ�သတ�မ�တ�ခင�	အစ�ရင�ခ�စ���င��
�ဆ�င�ရ�က�မည��လ�ပ�ငန�	တ�ဝန�မ��	အ�	အတည�ပ�ခင�	

ပ��ပဇယ�	
၃(၁) သ�� �

� စ�မ�က�န�	ဆ��င�ရ�အခ�က�အလက�မ��	 ထ�တ��ဖ��ခင�	

� ပတ�ဝန�	က�င�ဆ��င�ရ���င�� လ�မ3�ရ	ဆ��င�ရ� ဆန�	စစ�
�လ�လ�မ3မ��	၊ စ��စမ�	စစ��ဆ	မ3မ��	 �ဆ�င�ရ�က�ခင�	

� စ�မ�က�န�	�Cက�င�� ထ�ခ��က����င�သ�မ��	၊ �ဒသဆ��င�ရ�လ�ထ���င��
အ�ပ�ခ��ပ��ရ	အဖ� �မ��	၊ လ�မ3အဖ� �အစည�	မ��	၊ ရပ�ရ��
အ�ခပ� လ�မ3အဖ� �အစည�	မ��	��င�� �တ� �ဆ���ဆ�	���	
ညE��Fင�	မ3မ��	 �ဆ�င�ရ�က�ခင�	

နယ�ပယ�အတ��င�	အတ�
သတ�မ�တ�ခင�	အစ�ရင�ခ�စ���င��

�ဆ�င�ရ�က�မည��လ�ပ�ငန�	တ�ဝန�
မ��	အ�	အတည�ပ�ခင�	

နယ�ပယ�အတ��င�	အတ�သတ�မ�တ�ခင�	
အစ�ရင�ခ�စ�သည� �က�နပ�လက�ခ�ဖ�ယ�ရ�
မရ��ပ#က ပန�လည�ပင�ဆင�တင�ပ�စခင�	
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EIA စ��စမ�	စစ��ဆ	ခင�	

� စ�မ�က�န�	ဆ��င�ရ�အခ�က�အလက�မ��	 ထ�တ��ဖ��ခင�	

� ပတ�ဝန�	က�င�ဆ��င�ရ���င�� လ�မ3�ရ	ဆ��င�ရ�
ဆန�	စစ��လ�လ�မ3မ��	၊ စ��စမ�	စစ��ဆ	မ3မ��	
�ဆ�င�ရ�က�ခင�	

� ဝန�(က�	ဌ�န၊ စ�မ�က�န�	�Cက�င�� ထ�ခ��က����င�သ�မ��	၊ �ဒသ
ဆ��င�ရ� လ�ထ���င�� အ�ပ�ခ��ပ��ရ	အဖ� �မ��	၊ လ�မ3အဖ� �အစည�	
မ��	၊ ရပ�ရ��အ�ခပ� လ�မ3အဖ� �အစည�	မ��	��င��
အမ���	သ�	အဆင��၊ ပည�နယ���င�� �ဒသဆ��င�ရ�အဆင��

EIA အစ�ရင�ခ�စ� သ��	သပ�ခင�	

� သင���လ����သ�နည�	လမ�	ဖင�� အမ��	ပည�သ� သ�ရ��

EIA အစ�ရင�ခ�စ�အ�	 EIA Report Review 
Body  သ�� � �ပ	ပ�� �ခင�	

EIA Report Review Body က
သ�ဘ�ထ�	မ�တ�ခ�က�မ��	 ပင�ဆင�ခင�	

စ�မ�က�န�	အဆ��ပ�သ� ပတ�ဝန�	က�င�ထ�န�	သ�မ�	�ရ	��င��သစ��တ�
�ရ	ရ� ဝန�(က�	ဌ�န

EIA စ��စမ�	စစ��ဆ	ခင�	��င�� သ��	သပ�ခင�	EIA စ��စမ�	စစ��ဆ	ခင�	��င�� သ��	သပ�ခင�	 ပ��ပဇယ�	
၃ (၁)

မ��	၊ ရပ�ရ��အ�ခပ� လ�မ3အဖ� �အစည�	မ��	��င��
အမ���	သ�	အဆင��၊ ပည�နယ���င�� �ဒသဆ��င�ရ�အဆင��
�တ� �ဆ���ဆ�	���	ညE��Fင�	မ3မ��	 �ဆ�င�ရ�က�ခင�	

EIA အစ�ရင�ခ�စ�
ပ�စ�ခင�	/ပင�ဆင�ခင�	

EIA 
အစ�ရင�ခ�စ�အ�	
အတည�ပ�ခင�	

အလ�ပ�လ�ပ�ရက��ပ#င�	 ၉၀ အတ�င�	

အစ�ရင�ခ�စ�တင�ပခင�	

� သင���လ����သ�နည�	လမ�	ဖင�� အမ��	ပည�သ� သ�ရ��
�အ�င�ထ�တ��ဖ��ခင�	

� ဌ�နဆ��င�ရ�မ��	၊ စ�မ�က�န�	�Cက�င�� ထ�ခ��က����င�သ�
မ��	၊ �ဒသဆ��င�ရ�လ�ထ���င�� အခ�	သက�ဆ��င�သ�
မ��	ထ�မ� သ�ဘ�ထ�	မ�တ�ခ�က�မ��	�တ�င�	ခ�ခင�	

� �ဒသအဆင��ပည�သ�လ�ထ���င���ဆ�	���	ညE��Fင�	�စခင�	
� သ�ဘ�ထ�	မ�တ�ခ�က�မ��	အ�	လ��	က�� စ�စည�	

သ��	သပ�ခင�	

ဆက�လက��ဆ�င�ရ�က�ရန�

EIA အစ�ရင�ခ�စ�အ�	
အမ��	ပည�သ�သ�ရ��

�အ�င�ထ�တ��ဖ��ခင�	

အတည�ပ�ပ#က

ငင�	ပယ�ပ#က

ပ��ပဇယ�	
၃(၂) သ�� �

EIA အစ�ရင�ခ�စ�သည� �က�နပ�
လက�ခ�ဖ�ယ�ရ� မရ��ပ#က

ပန�လည�ပင�ဆင�တင�ပ�စခင�	
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အယ�ခ�ခင�	

EIA အစ�ရင�
ခ�စ�အ�	

အတည� ပ�ခင�	

EIA Report က��ငင�	ပယ�
�Cက�င�	 အမ��	ပည�သ�
သ�ရ���အ�င��ဖ��ထ�တ�ခင�	

စ�မ�က�န�	ရပ�စ ခင�	 ပ��ပဇယ�	
၄ အတ��င�	
�ဆ�င�ရ�က�

ရန�

စ�မ�က�န�	အဆ��ပ�သ� ပတ�ဝန�	က�င�ထ�န�	သ�မ�	�ရ	��င��သစ��တ�
�ရ	ရ� ဝန�(က�	ဌ�န

EIA အစ�ရင�ခ�စ�အ�	 အတည�ပ�ခင�	 ပ��ပဇယ�	
၃ (၂)

အယ�ခ�လ��က��
ငင�	ပယ�ပ#က

အယ�ခ�လ��က��
လက�ခ�ပ#က

EIA Report
က�� ငင�	ပယ�ပ#က

EIA အစ�ရင�ခ�စ� က��
အတည�ပ�Iပ�	ပ#က

စည�ကမ�	သတ�မ�တ�ခ�က�မ��	
ဖင�� ECC လက�မ�တ�

ထ�တ��ပ	ခင�	

ECC လက�မ�တ�ထ�တ��ပ	
ခင�	က�� အမ��	ပည�သ�

သ�ရ���အ�င� �ဖ��ထ�တ�ခင�	

ECC ��င�� ECC ပ# သတ�မ�တ�ခ�က�မ��	၊ EMP 
အပ#အဝင� EIA အစ�ရင�ခ�စ�ပ# အခ�က�မ��	က��

လ��က�န�၍ စ�မ�က�န�	 သ�� �မဟ�တ� လ�ပ�ငန�	
အ�က�င�အထည��ဖ���ဆ�င�ရ�က�ရန�

အယ�ခ�ခင�	

ရန�

ပ��ပဇယ�	
၄ အတ��င�	
�ဆ�င�ရ�က�

ရ န�

ရင�	���	မE�ပ����မ3လ��င�စင�
ရရ���ရ	လ�ပ�ငန�	စ4�

�ဆ�င�ရ�က�ခင�	

အ�Cက�င�	Cက�	ခင�	

အယ�ခ�လ��က�� ငင�	ပယ�ပ#က

အယ�ခ�လ��က�� လက�ခ�ပ#က 7



အယ�ခ�လ��က��သ��	သပ�ခင�	

ဝန�(က�	ဌ�န၏
ဆ��	ဖတ�ခ�က�

အတ��င�	

ပတ�ဝန�	က�င�ထ�န�	သ�မ�	�ရ	�က��မတ�

အယ�ခ�တင�သ�င�	သ�
ပတ�ဝန�	က�င�ထ�န�	သ�မ�	�ရ	��င��
သစ��တ��ရ	ရ� ဝန�(က�	ဌ�န

အယ�ခ�လ��တင�သ�င�	ခင�	

အယ�ခ�လ��

အယ�ခ�ခင�	

ပတ�ဝန�	က�င�ထ�န�	သ�မ�	
�ရ	�က��မတ�၏
လမ�	Y�န�ခ�က�က��
လက�ခ�ရရ��ခင�	

ပ��ပဇယ�	
၄

အလ�ပ�လ�ပ�ရက�
ရက��ပ#င�	 ၃၀ အတ�င�	

၁၅ ရက� အတ�င�	
ရက��ပ#င�	 ၃၀ အတ�င�	

အယ�ခ�အဆ��	အဖတ�က��
အမ��	ပည�သ�သ�ရ���အ�င�

ထ�တ��ဖ��ခင�	

အယ�ခ�လ��က��
ဆ��	ဖတ�ခင�	

EIA အစ�ရင�ခ�စ�
က�� ပင�ဆင�ရန�
လ��အပ� ခင�	

ဝန�(က�	ဌ�န၏
ဆ��	ဖတ�ခ�က�က��

ပင�ဆင�ခင�	

အယ�ခ�သ�၊ စ�မ�က�န�	
အဆ��ပ�သ���င�� ဝန�(က�	ဌ�နသ�� �

အ�Cက�င�	Cက�	ခင�	

EIA 
အစ�ရင�ခ�စ�
အIပ�	အပတ�
ဆ��	ဖတ�ခ�က�

EIA အတည�ပ�ခင�	
/ ငင�	ပယ�ခင�	 က��
ပန�လည� ပင�ဆင�ရန�
ဆ��	ဖတ�ပ#က EIA
အစ�ရင�ခ�စ� က��
ပန�လည� သ��	သပ�ရန�

EIA အစ�ရင�ခ�စ�က�� ပင�ဆင�ရန�
လ��သည�ဟ� ဆ��	ဖတ�ပ#ကပန�လည�
ပင�ဆင�ပ�စ�ရန�

ပ��ပဇယ�	
၃(၁)ပ# အတ��င�	
�ဆ�င�ရ�က�ရန�

ပ��ပဇယ�	
၃(၂)ပ# အတ��င�	
�ဆ�င�ရ�က�ရန�
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�န�က�ဆက�တ�	 (ဂ) 

  

 

 

 

 

 

 

ဒဏ���က��င�မ�����င�� အ�ခ��စ�မ�ခန� �ခ�	�ရ�ဆ� င�ရ� အ�ရ�ယ"မ#မ��� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ဒဏ���က��င	မ����င�� အ�ခ��စ�မ�ခန� �ခ	��ရ�ဆ��င�ရ� အ�ရ�ယ�မ�မ��� 
 

 ဤလ�ပ�ထ���လ�ပ�နည��အရ လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�ရန�တ�ဝန�ရ��သည��စ�မ�က�န��မ���သည� �အ�က�တ	င��ဖ���ပပ)လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�ရန�ပ�က�က	က�မ� 
သ�� �မဟ�တ� ���င� �����ကန� ��က�မ�မ���အတ	က� ဤလ�ပ�ထ���လ�ပ�နည��အပ��ဒ�- ၁၂၅ အရ ဝန�/က��ဌ�နက ဒဏ���က��င	ခ�မ�တ�သည��အခ) ခ�မ�တ� 
သည�� ဒဏ���က��င	မ���က�� ���င������ကန� ��က�မ� မရ���စဘ� အ�ပည��အဝ�ပ��ဆ�င�ရန� တ�ဝန�ရ��သည�။ 
 
စ3� လ��က�န�ရန�ပ�က�က	က�သည��အခ�က�မ��� ဒဏ���က��င	 ဝန�/က��ဌ�နကသ���ခ���ဆ�င�ရ	က���င�သည�� 

စ�မ�ခန ��ခ	�မ�ဆ��င�ရ� အ�ရ�ယ�မ�မ��� 
၁ ဝန�/က��ဌ�နက သတ�မ�တ�သည�� က�လအတ	င�� 

တင�သ	င��ရမည��အစ�ရင�ခ�စ�က�� စ�မ�က�န��အဆ���ပ4 
သ�က အခ��န�မ� တင�သ	င��ရန� ပ�က�က	က��ခင�� 
သ�� �မဟ�တ� ���င����� �ကန� ��က��န�ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၁၀၀ မ� ၅၀၀ 
သ�� �မဟ�တ� 

ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 
+ ရက�လ	န�ဒဏ���က�တစ�ရက�လ7င� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၁၀ မ� ၂၅ 
သ�� �မဟ�တ� 

ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�ရန� သတ��ပ�စ�ထ�တ��ခင�� 

၂ တ�ဝန�အရ�ဆ�င�ရ	က�သ�အရ�ရ��အ�� 
���င��ယ�က� �ခင��၊ ဟန� �တ���ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၂၅၀ မ� ၅၀၀၀ 
သ�� �မဟ�တ� 

ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�ရန� သတ��ပ�စ�ထ�တ��ခင�� 
- �ပစ�မ�ဆ��င�ရ�အ�ရ�ယ��ဆ�င�ရ	က��ခင�� 

၃ ဝန�/က��ဌ�န သ�� �မဟ�တ� က��ယ�စ��လ�ယ�ထ�သ�� � 
လ��အပ��သ� သတင��အခ�က�အလက�မ��� �ပ�ပ�� � 
တင��ပရန� ပ�က�က	က��ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၁၀၀၀ မ� ၅၀၀၀ 
သ�� �မဟ�တ� 

ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- EMP/ EMP-CP /EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 
တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ�တစ�ပ��င��အ�� 
ဆ��င��င���ခင�� 

- EMP/EMP-CP /EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 
တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ�တစ�ပ��င��အ�� 
ရပ�ဆ��င���ခင�� 

- �ပစ�မ�ဆ��င�ရ�အ�ရ�ယ��ဆ�င�ရ	က��ခင�� 
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စ3� လ��က�န�ရန�ပ�က�က	က�သည��အခ�က�မ��� ဒဏ���က��င	 ဝန�/က��ဌ�နကသ���ခ���ဆ�င�ရ	က���င�သည�� 

စ�မ�ခန ��ခ	�မ�ဆ��င�ရ� အ�ရ�ယ�မ�မ��� 
၄ �စ�င���ကပ��ကည��B�စစ��ဆ��ရ� အဖ	�အစည�� 

အပ)အဝင�ဝန�/က��ဌ�န သ�� �မဟ�တ� က��ယ�စ��လ�ယ� 
က စစ��ဆ�ရန��င�� �စ�င���ကပ� �ကည��B� စစ��ဆ� 
ရန��တ�င��ခ�သည�� သတင��အခ�က�အလက�မ��� 
က��တင��ပရန� ပ�က�က	က��ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၂၅၀ မ� ၅၀၀၀ 
သ�� �မဟ�တ� 

ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�ရန� သတ��ပ�စ�ထ�တ��ခင�� 

၅ ဝန�/က��ဌ�နက�ပန�လည��ပင�ဆင��စသည�� EMP 
အရ ဝန�/က��ဌ�န၏ /က�4တင�အတည��ပ4ခ�က�/ 
ခ	င���ပ4ခ�က� မရရ��ဘ� �ပင�ဆင��ဆ�င�ရ	က��ခင�� 
သ�� �မဟ�တ� အ�ခ��တည��ဆ�က��ရ� လ�ပ�ငန�� 
မ��� �ဆ�င�ရ	က��ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� 
၁၀၀၀ မ� ၅၀၀၀ 

သ�� �မဟ�တ� 
ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	၊ 
+ရက�လ	န�ဒဏ���က� တစ�ရက�လ7င� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၅၀ မ� ၅၀၀ 
သ�� �မဟ�တ� 

ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- �ပစ�မ�ဆ��င�ရ�အ�ရ�ယ��ဆ�င�ရ	က��ခင�� 

၆ ဝန�/က��ဌ�နက အတည�မ�ပ4ရ�သ��သ� EMP/ 
EMP-CP/EMP-OP က�� �ဆ�င�ရ	က�အ�က�င� 
အထည��ဖ���ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� 
၁၀၀၀ မ� ၅၀၀၀ 

+ ရက�လ	န�ဒဏ���က� တစ�ရက�လ7င� 
အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၅၀ မ� ၅၀၀ 

သ�� �မဟ�တ� 
ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- �ပစ�မ�ဆ��င�ရ�အ�ရ�ယ��ဆ�င�ရ	က��ခင�� 

၇ ဝန�/က��ဌ�နကထ�တ��ပ�သည��လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�
ရန� သတ��ပ�စ� သ�� �မဟ�တ� ရပ�ဆ��င��ရန� 
သတ��ပ�စ� တ�� �က�� ခ��4��ဖ�က��ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၂၀၀၀ မ� ၁၀၀၀၀ 
+ရက�လ	န�ဒဏ���က� တစ�ရက�လ7င� 
အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၁၀၀ မ� ၅၀၀ 

သ�� �မဟ�တ� 
ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 
တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ�တစ�ပ��င��အ�� 
ဆ��င��င���ခင�� 

- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 
တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ�တစ�ပ��င��အ�� 
ရပ�ဆ��င���ခင�� 
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စ3� လ��က�န�ရန�ပ�က�က	က�သည��အခ�က�မ��� ဒဏ���က��င	 ဝန�/က��ဌ�နကသ���ခ���ဆ�င�ရ	က���င�သည�� 

စ�မ�ခန ��ခ	�မ�ဆ��င�ရ� အ�ရ�ယ�မ�မ��� 
၈ ပတ�ဝန��က�င�ပ�က�ယ	င��မ�က�� Gခ�မ����ခ�က��သ� 

�ဖစ�စ3��ဖစ�ရပ�မ���အ�� ဝန�/က��ဌ�နသ�� �အသ��ပ� 
တင��ပရန� ပ�က�က	က��ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၁၀၀၀ မ� ၅၀၀၀ 
သ�� �မဟ�တ� 

ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�ရန� သတ��ပ�စ�ထ�တ��ခင��  
- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 

တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ�တစ�ပ��င��အ�� 
ဆ��င��င���ခင�� 

- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 
တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ�တစ�ပ��င��အ�� 
ရပ�ဆ��င���ခင�� 

၉ EMP / EMP-CP / EMP-OP အရ 
�ဆ�င�ရ	က�မ�မ�����က�င��ပတ�ဝန��က�င�၊ လ�မ��ရ�၊ 
အမ����ပည�သ� က�န��မ��ရ��င�� သက��မ	�ဝမ�� 
�က��င��လ�ပ�ငန�� သ�� �မဟ�တ� အ���အ�မ�၊ စည��စ�မ� 
က�� Gခ�မ����ခ�က��သ� �ဖစ�စ3��ဖစ�ရပ�မ���က�� 
အဆင��အလ��က�က�က	ယ�တ��ဆ��ရန� ပ�က�က	က� 
�ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၂၅၀၀ မ� ၁၀၀၀၀ 
သ�� �မဟ�တ� 

ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�ရန� သတ��ပ�စ�ထ�တ��ခင�� 
- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 

တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ�တစ�ပ��င��အ�� 
ဆ��င��င���ခင�� 

- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 
တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ�တစ�ပ��င��အ�� 
ရပ�ဆ��င���ခင�� 

၁၀ ပတ�ဝန��က�င�ထ�န��သ�မ���ရ�ဆ��င�ရ� လ��က�န� 
�ဆ�င�ရ	က�မ�သက��သခ�လက�မ�တ�ပ)စည��ကမ�� 
သတ�မ�တ� ခ�က�မ����င�� အခ���အ�င	 �ထ�တ�လIတ�မ� 
ကန� �သတ�ခ�က� ပမ�ဏခ	င���ပ4ခ�က�က�� လ��က�န� 
�ဆ�င�ရ	က�ရန� ပ�က�က	က��ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၁၀၀၀ မ� ၁၀၀၀၀ 
သ�� �မဟ�တ� 

ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�ရန� သတ��ပ�စ�ထ�တ��ခင�� 
- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 

တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ� တစ�ပ��င��အ�� 
ဆ��င��င���ခင�� 

- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 
တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ� တစ�ပ��င��အ�� 
ရပ�ဆ��င���ခင�� 
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စ3� လ��က�န�ရန�ပ�က�က	က�သည��အခ�က�မ��� ဒဏ���က��င	 ဝန�/က��ဌ�နကသ���ခ���ဆ�င�ရ	က���င�သည�� 
စ�မ�ခန ��ခ	�မ�ဆ��င�ရ� အ�ရ�ယ�မ�မ��� 

၁၁ လ�မ��ရ� ထ�ခ��က�မ�မ���အရ �ပ��လ���ရန� သတ� 
မ�တ�သည�� �လ�����က��င	က���ပ��လ���ရန� ပ�က� 
က	က��ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၁၀၀၀ မ� ၁၀၀၀၀ 
သ�� �မဟ�တ� 

ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�ရန� သတ��ပ�စ�ထ�တ��ခင�� 
- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 

တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ�တစ�ပ��င��အ�� 
ဆ��င��င���ခင�� 

- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 
တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ�တစ�ပ��င��အ�� 
ရပ�ဆ��င���ခင�� 

၁၂ �ပန�လည��နရ�ခ�ထ��မ�အ�ပ5 မ�တည�၍ မ�လ 
တည� ရ��သည��လ�မ�အ��ခအ�နမ���က�� �ပန�လည� 
ထ�န��သ�မ�� �ဆ�င�ရ	က��ပ�ရန� ပ�က�က	က��ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၁၀၀၀ မ� ၁၀၀၀၀ 
သ�� �မဟ�တ� 

ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�ရန� သတ��ပ�စ� ထ�တ��ခင�� 
- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 

တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ� တစ�ပ��င��အ�� 
ဆ��င��င���ခင�� 

- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 
တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ�တစ�ပ��င��အ�� 
ရပ�ဆ��င���ခင�� 

မ�တ�ခ�က�။  
 

၁။ �စ�စ3� �င	��က��ဖ�င��ပ	မ�မ����င�� က��က�ည��စရန� ဒဏ���က��င	မ���က�� အ�မရ�ကန��ဒ5လ��ဖင�� အ��ခခ�၍သတ�မ�တ��ခင���ဖစ�ပ)သည�။  
၂။ အတ���က�က�စက��လ���မ��� အဓ�ပL)ယ�ရ�င��လင���ဖ���ပခ�က�- 

(က) ECC = Environmental Compliance Certificate (ပတ�ဝန��က�င�ထ�န��သ�မ���ရ�ဆ��င�ရ� လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�မ� သက��သခ� 
လက�မ�တ�) 

(ခ) EMP = Environmental Management Plan (ပတ�ဝန��က�င�စ�မ�ခန� �ခ	�မ�အစ�အစ3�) 
(ဂ) EMP-CP  = Environmental Management Plan-Construction Phase (တည��ဆ�က��ရ�က�လပတ�ဝန��က�င�စ�မ�ခန� �ခ	�မ�အစ�အစ3�) 
(ဃ) EMP-OP  = Environmental Management Plan-Operational Phase(လ�ပ�ငန��လည�ပတ��ဆ�င�ရ	က�သည��က�လ ပတ�ဝန��က�င� 

စ�မ�ခန� �ခ	�မ�အစ�အစ3�) 
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