သယဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမ်း ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး
(ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သစ် တာက

) ၏ လပ်ငန်းစဉ်အဆင့်အလိက်

လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ထးလပ်နည်းများ
(Standard Operating Procedure - SOP)
ရည်ရွယ်ချက်
(က) လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင်တည်ဆဲဥပ ဒ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ ညန် ကား
ချက်များနှင့်အညီ မည်ကဲ့သိ ့ ဆာင်ရွက်ရမည်၊ မည်သည့ဌ
် ာနခွက
ဲ
ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်
ကိ ဖာ်ြပရန်။
(ခ) ဌာနခွဲများ၏လပ်ငန်းတာဝန် (TOR) များနှင့်အညီ

ဆာင်ရွက်ရသည့်လပ်ငန်း

နယ်ပယ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ရှ ့ နာက်ညီမ ပီး ကျိုး ကာင်းဆီ လျာ်မရှသ
ိ ည့စ
် နစ်
ကျသည့်လပ်ငန်းစဉ်များ ြဖစ် ပ လာ စရန်။
(ဂ) လပ်ငန်းစဉ်များအလိက် လိက်နာ ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည့အ
် ချက်များ သိသာထင်ရာှ း စြခင်း
ြဖင့်ဝန်ထမ်းများ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရာတွင် လက်ကိင်အြဖစ် အသးြပုနိင်သြဖင့်
လွယ်ကူြပည့်စမရှိ ပီးအရည်အ သွးြပည့်ဝ သာရလာဒ် ကာင်းများရရှိ စရန်။
အကျိုး ကျးဇူးများ
ဤ SOP ကိ လက်ကိင်ြပု၍ လပ်ငန်းများကိ

ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့်

အာက်ပါအကျိုး

ကျးဇူးများကိရရှိနိင်ပါသည် (က) လပ်ငန်းများကိ ထိ ရာက်စွာနှင့် လွယက
် ြူ မန်ဆန်စာွ ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ြခင်း။
(ခ) လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရာတွင် အ မဲတ စ တသမတ်တည်းြဖစ် စြခင်း၊ ထိ ့ ကာင့်
ယ ကည်အားကိးမရှိြခင်း။
(ဂ) လပ်ငန်းအရည်အ သွးထိန်းသိမ်းနိင် ပီး အချိန်ကန်ကျမ လျာ့နည်း စြခင်း၊ အမှား
နည်း စြခင်း။
(ဃ) လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရာတွင် ဆက်စပ်သူတိ ့ကား ပဋိပက္ခ ပ ပါက်မနည်း စြခင်း။
(င)

ကာင်းမွန်သည့် ဝန်းကျင်ကဖန်
ိ တးီ နိင်ြခင်း။

(စ) ြပဿနာများ ြဖရှငး် ပးသည့် လမ်းြပ ြမပသဖွယြ် ဖစ်ြခင်း။
(ဆ) ဝန်ထမ်းသစ်များအတွက် သင်တန်း ပးအပ်ရန်မလိဘဲ အလွယ်တကူ လ့လာ ဆာင်
ရွက်နိင်ြခင်း။
(ဇ) လပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ ဆာင်ရက
ွ သ
် ည့ဝ
် န်ထမ်းခွငယ
့် ြူ ခင်း၊ပျက်ကက
ွ ြ် ခင်းြဖစ်ပါက
အြခားဝန်ထမ်းများက အခက်အခဲမရှိ ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်း။
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အကျိုးခစားခွင့်ရရှိမည့်သူများ
ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး၏

ဌာနအ ကီးအကဲများ၊

ဌာနခွအ
ဲ သီးသီးမှ

ဝန်ထမ်းများနှင့်

ဝန် ကီးဌာနရှိ လပ်ငန်း/ဌာနများမှ ဝန်ထမ်းများအတွက် Checklist အြဖစ်ကးကား
ိ
ပီး အသးြပု
နိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
ြပန်လည်သးသပ်မည့်ကာလ
ဤလပ်ထးလပ်နည်းအား အနည်းဆး (၂) နှစ်လ င် တစ် ကိမ် ခတ်စနစ်အ ြခအ နနှင့်
အညီြပန်လည်သးသပ် ပီး

ြပင်ဆင် ရးဆွသ
ဲ ာွ းမည်ြဖစ်ပါသည်။

အထက်ဌာန ကီးများမှ

ညန် ကားချက်များနှင့် ြပင်ဆင်ရန်လိအပ်ပါက အခါအား လျာ်စွာ ြပင်ဆင် ရးဆွဲ

ဆာင်ရွက်

သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

အပ်ချုပ် ရးနှင့်လူ ့အရင်းအြမစ်စီမခနခ့် ွဲမဌာနခွဲ
၁။

ဌာန/လပ်ငန်း၏ ဖွဲ ့စည်းပ ရးဆွဲြခင်း
လပ်ငန်းဌာနများ၏ ဖွဲ ့စည်းပတိးချဲ ့ြခင်း၊ လျာ့ချြပင်ဆင်ဖွဲ ့စည်းြခင်းတိ ့အတွက် လိအပ်

သာ အာက် ဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များ ပူးတွဲပါရှိရပါမည်(က) လက်ရှိအဖွဲ ့အစည်း၏
(၁) နာက်ခသမိင်း၊ တည် ထာင်သည့်ခနှစ်၊ တည် နရာ။
(၂) ရည်ရွယ်ချက်/ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့်လပ်ငန်းတာဝန်။
(ခ) တိးချဲ ့ဖွဲ ့စည်းလိသည့် အဖွဲ ့အစည်း၏
(၁) တိးချဲ ့လိသည့် အ ကာင်းအရာနှင့် ရည်ရွယ်ချက်။
(၂)

ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည့လ
် ပ်ငန်း။

(၃) နိင်င တာ်အစိးရမူဝါဒနှင့်ချမှတ် ပးသည့် ရည်မန
ှ း် တာဝန်ကိ ထမ်း ဆာင်ရန်
လ လာက်မ ရှိ/မရှိ။
(၄) တိးချဲ ့ဖွဲ ့စည်းြခင်းြဖင့် ဒသနှင့်နိင်င တာ်အတွက်ရရှိလာမည့် အကျိုး ကျးဇူး။
(၅) ဖွဲ ့စည်းပကားချပ်။ (Chart) (လက်ရှိ၊ အဆိြပု၊ တိးချဲ ့ (၃) မျိုး)
(၆) လစာနန်းအလိက် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း။ (လက်ရှိ၊ အဆိြပု၊ တိးချဲ ့)
(၇) ရာထူးအလိက် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း။ (လက်ရှိ၊ အဆိြပု၊ တိးချဲ ့)၊
(၈) ဌာနခွဲအလိက် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း။ (လက်ရှိ၊ အဆိြပု၊ တိးချဲ ့)
(၉) စနန်းရှိပါက စနန်းသတ်မတ
ှ ခ
် ျက်ဇယားနှငအ
့် င်အား။
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(၁၀) လစာနှင့်စရိတ်ကန်ကျမ။ (လက်ရ၊ိှ အဆိြပု၊ တိးချဲ ့)
(ဂ) စီးပွား ရးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာ အဖွဲ ့အစည်းြဖစ်လ င်(၁) ရင်းနှီးြမုပ်နှ ငွပမာဏ။
(၂) အသးြပုမည့် စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊အ ရအတွက်။
(၃) ကန်ထတ်လပ်မစွမး် အား(Capacity)။
(၄) ထတ်လပ်မည့် ထတ်ကန်အမျိုးအစား၊ တန်ချိန်အ ရအတွက်။ (၁ရက်၊ ၁လ၊ ၁
နှစအ
် တွက်)
(၅) ကန်ထတ်လပ်မ ကန်ကျစရိတ၊် ဝင် ငွ၊ အြမတ်၊ ကန်ကျစရိတ်နှင့် ဝင် ငွအချိုး၊
နိင်င တာ်သိ ့ ထည့်ဝင် ငွ (နှစ်အလိက် လပ်ငန်းမတိးချဲ ့မီ (၃) နှစ် (အမှန်) နှင့်
တိးချဲ ့ ပီး (၃) နှစအ
် တွက် (ခနမ့် န
ှ း် ) ကိ ဖာ်ြပရန်။
(၆) ဝန်ထမ်းများ၏တာဝန်ဝတ္တ ရားများ (ညန်ချုပ်မှဦးစီးအရာရှိထိ) နှင့် ဆာင်ရက
ွ ်
ရမည့လ
် ပ်ငန်းများ၏ ဝတ္တ ရားများ။ (ဌာနအလိက်)
(၇) အထက်ပါအချက်အလက်များအား ထည့်သွင်း ရးဆွဲ ပီး လပ်ငန်းဌာနများ၏
အဂါရပ်နင
ှ အ
့် ညီ လိအပ်မည့် အာက် ဖာ်ြပပါ စီမခနခ့် ွဲ ရးဆိင်ရာ စာရင်းများ
ပါပူးတွဲ ဖာ်ြပရန်စဉ်

အ ကာင်းအရာ

အ ရ

တန်ဖိး ငွ

အတွက်

(ကျပ်)

မှတခ
် ျက်

က။ ရးအသးအ ဆာင်ပစ္စည်းများ
ခ။ ပရိ ဘာဂပစ္စည်းများ
ဂ။ ယာဉ်နှင့်စက်ပစ္စည်းများ
ဃ။

ြမနှင့်အ ဆာက်အဦ
( ြမနှင့်အ ဆာက်အဦဆိသည်မှာအဆိ
ြပုဖွဲ ့စည်းပသည်အသစ်ြဖစ်လ င်)
(တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်၊ ခရိင်၊ မို ့
နယ်နှင့် မို ့များတွင်)

(၈) ဖွဲ ့စည်းပြပင်ဆင် ရးဆွြဲ ခင်းနှငပ
့် တ်သက်၍ အာက် ဖာ်ြပပါအတိင်း ဆာင်ရက
ွ ်
ရပါမည်(ကက) စီမကိနး် နှငဖ
့် ဲွ ့စည်းပ စိစစ် ရးအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပရန်။
(ခခ)

ရသးမှန်း ြခ ငွစာရင်းဦးစီးဌာန၏သ ဘာထားမှတ်ချက် တာင်းခ
ရန်။
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(ဂဂ)

စီမကိန်းနှင့်ဖွဲ ့စည်းပ စိစစ် ရးအဖွဲ ့နှင့် ရသးမှနး် ြခ ငွစာရင်း ဦးစီး
ဌာနတိ ့၏သ ဘာထားနှငအ
့် တူ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သိ ့တင်ြပရန်။

(ဃဃ) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ အစည်းအ ဝးသိ ့ တင်ြပရန်။
၂။

ဝန်ထမ်းအဖွဲ ့အစည်းအ ကီးအမှူး ရာထူးခနထ
့် ားြခင်း
(က) ဝန်ထမ်းအဖွဲ ့အစည်းအ ကီးအမှူး ခနထ
့် ားခွင့်ကိစ္စ နိင်င တာ်သမ္မတရးသိ ့တင်ြပရာ
၌ ကိယ် ရးမှတ်တမ်း (၅၃) ချက်၊ နည်းဥပ ဒ ၂၄(ခ) ြဖင့တ
် ၍
ဲွ တင်ြပရန်နင
ှ ့်
အနည်းဆးရက်သတ္တ နှစပ
် တ် ကိုတင်ခင
ွ ြ့် ပုချက် တာင်းခရမည်။
(ခ) အစမ်းခနက
့် ာလ (၁) နှစ်ြပည့် ြမာက်လ င် ဝန်ထမ်းအဖွဲ ့အစည်း အ ကီးအမှူး
အတည်ြပုခနထ
့် ား ရး ကိယ် ရးမှတ်တမ်း (၅၃) ချက် (၂) စ နည်းဥပ ဒ ၂၄(ခ)
ြဖင့ပ
် းူ တွ၍
ဲ နိင်င တာ်သမ္မတရးသိ ့ အနည်းဆးနှစ်ပတ် ကိုတင်တင်ြပရမည်။
ကိယ် ရးရာဇဝင်
၁။ အမည်

-

၂။ ငယ်အမည်

-

၃။ အြခားအမည်(ရှိလ င်)

-

၄။ အသက်( မွး န ့သက္က ရာဇ်)

-

၅။ လူမျိုးနှင့် ကိယ်ကွယ်သည့်ဘာသာ

-

၆။ အရပ်အြမင့်

-

၇။ ဆပင်အ ရာင်

-

၈။ မျက်စိအ ရာင်

-

၉။ ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသား

-

၁၀။ အသားအ ရာင်

-

၁၁။ ကိယ်အ လးချိန်

-

၁၂။

-

မွးရာဇာတိ

၁၃။ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်အမှတ်

-

၁၄။ ယခ နရပ်လိပ်စာအြပည့်အစ

-

၁၅။ အ မဲ နရပ်လိပ်စာအြပည့်အစ

-

၁၆။ ယခင် နထိင်ခဲ့ဖူး သာ ဒသနှင့် နရပ်လပ
ိ စ
် ာများ အြပည့အ
် စ(တပ်မ တာ်သားြဖစ်ကလိပ်စာ

ဖာ်ြပ

ရန်မလိပါ)
၁၇။ တပ်မ တာ်သိ ့ဝင်ခဖ
့ဲ းူ လင်/တပ်မ တာ်သားြဖစ်လ င်

-

(က) ကိယ်ပိင်အမှတ်

-

(ခ)

-

တပ်သိ ့ဝင်သည့် န ့
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(ဂ)

ဗိလ် လာင်းသင်တန်းအမှတစ
် ဉ်

-

(ဃ) ြပန်တန်းဝင်ြဖစ်သည့် န ့

-

(င)

တပ်ထွက်သည့် န ့

-

(စ)

ထွကသ
် ည့အ
်
ကာင်း

-

(ဆ)

အမထမ်း ဆာင်ခ့ဲ သာတပ်များ

-

(ဇ)

တပ်တွင်းရာဇဝင်အကျဉ်း/ြပစ်မ

-

( ဈ ) အ ငိမး် စားလစာ

-

၁၈။ ပညာအရည်အချင်း
၁၉။ အဘအမည်၊ လူမျိုး၊

ကိးကိယ်သည့်

ဘာသာ -

ဇာတိနှင့် အလပ်အကိင်
၂၀။ ၎င်း၏ နရပ်လိပ်စာအြပည့်အစ

-

၂၁။ အမိအမည်၊ လူမျိုး၊ ကိးကွယသ
် ည့် ဘာသာ ဇာတိ နှင့် အလပ်အကိင်
၂၂။ ၎င်း၏ နရပ်လိပ်စာအြပည့်အစ

-

၂၃။ ကာယကရှင် မွးဖွားချိန၌
် မိဘနှစပ
် ါးသည် နိင်င သားဟတ်/မဟတ်
၂၄။ လက်ရှိအလပ်အကိင်နှင့် အဆင့်

-

၂၅။ လက်ရှိရာထူးရသည့် န ့

-

၂၆။ လက်ရှိအလပ်အကိင်ရလာပ

-

၂၇။ ပိုင်အ ရွးခ (သိ ့) တိက်ရိက်ခန ့်

-

၂၈။ လစာဝင် ငွ

-

၂၉။ ဌာန / နရာ

-

၃၀။ အလပ်အကိင်အတွက် ထာက်ခသူများ

-

၃၁။ ယခင်လပ်ကင်
ိ ဖးူ သည့အ
် လပ်အကိင်၊ အဆင့၊် ဌာန၊ နရာ
၃၂။ ညီအကိ မာင်နှများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလပ်အကိင်နှင့် နရပ်လိပ်စာအြပည့်အစ
၃၃။ အဘ၏ညီအစ်ကိ မာင်နမ
ှ ျား၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလပ်အကိင်နှင့်

နရပ်လိပ်စာ

အြပည့အ
် စ
၃၄။ အမိ၏ ညီအစ်ကိ မာင်နှများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလပ်အကိင်နှင့်

နရပ်လိပ်စာ

အြပည့အ
် စ
၃၅။ ခင်ပန
ွ း် /ဇနီးသည်၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလပ်အကိင် နှင့် နရပ်လိပ်စာ အြပည့အ
် စ
၃၆။ သားသမီးများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ -
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အလပ်အကိင်နင
ှ ့် နရပ် လိပ်စာ အြပည့အ
် စ
၃၇။ ခင်ပန
ွ း် /ဇနီးသည်၏

ညီအစ်ကိ

မာင်နှမများ -

အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလပ်အကိင်နှင့်
နရပ်လိပ်စာအြပည့် အစ
၃၈။ ခင်ပန
ွ း် /ဇနီးသည်၏ အဘနှင့် ညီအစ်ကိ

မာင်နမ
ှ -

များ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလပ်
အကိင်နင
ှ ့် နရပ်လိပ်စာ အြပည့အ
် စ
၃၉။ ခင်ပန
ွ း် /ဇနီးသည်၏ အမိနင
ှ ့် ညီအစ်ကိ

မာင်နမ
ှ -

များ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလပ်
အကိင်နင
ှ ့် နရပ်လိပ်စာ အြပည့အ
် စ
၄၀။ မိမိနှင့်

မိမိခင်ပွန်း/ဇနီးတိ ့၏

မိဘ၊

ညီအစ်ကိ -

မာင်နှမများ၊ သားသမီးများသည် နိင်င ရးပါတီ
များတွင် ဝင် ရာက် ဆာင်ရွက်မ ရှိ/မရှိ (ရှက
ိ
အ သးစိတ် ဖာ်ြပရန်)
ငယ်စဉ်မှယခအချိန်အထိ ကိယ် ရးရာဇဝင်
၁။

နခဲ့ဖူး သာ ကျာင်းများ (ခနှစ်၊ သက္က ရာဇ် ဖာ်ြပ ရန်)

၂။

နာက်ဆး

အာင်ြမင်ခဲ့သည့်

ကျာင်း/အတန်း၊ -

ခအမှတ်၊ ဘာသာရပ် အတိအကျ ဖာ်ြပရန်
၃။

ကျာင်းသားဘဝတွင် နိင်င ရး/ မို ့ ရး/ ရွာ ရး ဆာင်ရွက်မများနှင့်အဆင့်အတန်း၊ တာဝန်

၄။ ဝါသနာပါ ပီး၊

လ့လာလိက်စားခဲ့ သာ ကျန်းမာ -

ရး၊ ကစားခစားမများ၊ အနပညာဆိင်ရာ အတီး
အမတ်များ၊ ပညာ ရး၊ စက် မလက်မ
၅။ လပ်ကိင်ခဲ့ သာအလပ်အကိင်များနှင့် ာန၊ မို ့နယ် ၆။

တာခိခဲ့ဖူးလ င် (သိ ့) သာင်းကျန်းသူများ ကီးစိး သာ နယ် ြမတွင် နခဲ့ဖူးလ င် လပ်ကိင် ဆာင်
ရွက်မများ ကိ ဖာ်ြပပါ

၇။ အလပ်အကိင် ြပာင်း ရ ခဲ့ ့ သာ အ ကာင်းအကျိုး နှင့်လစာ
၈။ အမထမ်း နစဉ် (သိ ့) ကိယ်ပိင် အလပ်အကိင် ဆာင်ရွက် နစဉ်

နိင်င ရး၊

မို ့ ရး/ရွာ ရး

ဆာင်ရက
ွ မ
် များ၊ ဆာင်ရွက် နစဉ်အဆင့်အတန်း
နှင့် တာဝန်
၉။ စစ်ဘက်/နယ်ဘက်/ရဲဘက်နှင့် နိင်င ရးဘက်တွင် -

7
ခင်မင်ရင်းနှီး သာ မိတ် ဆွများ ရှိ/မရှိ
၁၀။ နိင်ငြခားသိ ့သွား ရာက်ခဲ့ဖူးလ င်

-

(က) သွား ရာက်ခဲ့သည့်နိင်င
(ခ) သွား ရာက်ခသ
့ဲ ည့အ
်
ကာင်း
(ဂ)

တွ ဆခဲ
့ ့သည့်ကမ္ပဏီ/ လူပဂ္ဂိုလ် ာန

(ဃ) သွား/ြပန်သည့် န ့
၁၁။ မိမိနှင့် ခင်မင်ရင်းနှီး သာ နိင်ငြခားသား ရှိ/မရှိ ၊ ရှိကမည်သည့် အလပ်အကိင်၊ လူမျိုး၊ တိင်းြပည်၊
မည်ကဲ့သိ ့ ရင်းနှီးသည်
၁၂။ မိမိအား

ထာက်ခသည့်ပဂ္ဂိုလ် ( ကျာင်း ဆရား၊ -

ရပ်ကက
ွ လ
် ူ ကီး၊ တပ်မ တာ် အရာရှ)ိ
၁၃။ ရာဇဝတ်ြပစ်မ ခရြခင်းရှိ / မရှိ

-

အထက်ပါဇယားကွကမ
် ျားတွင် ြဖည့်စွက် ရးသွင်းထား သာ အ ကာင်းအရာများအား မှန်ကန်
ကာင်း တာဝန်ခလက်မှတ် ရးထိးပါသည်။

ရက်စွဲ။

ခနှစ်၊

လ

လက်မှတ်နှင့်ရက်စွဲ

၊

ကိယ်ပင်
ိ အမှတ်

၊

အဆင့်

၊

အမည်

၊

တပ်/ဌာန

၊

ရက်
-×၀×-

၃။

ဝန်ထမ်းအဖွဲ ့အစည်းအ ကီးအမှူးများအား အသက် (၆၀) နှစြ် ပည့် ပီး ဆက်လက်တာဝန်

ပးအပ်ြခင်း
(က) ဝန်ထမ်းအဖွဲ ့အစည်း

အ ကီးအမှူးများသည်

နိင်ငဝ
့ န်ထမ်း

နည်းဥပ ဒများ၊

နည်းဥပ ဒ ၂၃၀ ပါ “ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး အ ငိမ်းစားယူရမည့် န ့ရက်သည် ယင်း
ဝန်ထမ်းအသက် (၆၀) နှစ်ြပည့်သည့် န ့ရက်ြဖစ်သည်” ဟြပဌာန်းချက်အရ နိင်င့
ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် အသက် (၆၀) နှစ်ြပည့်သည့် န ့ရက်တွင်သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား
ယူရမည်ြဖစ်သည်။
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(ခ) နိင်င တာ်သမ္မတရးမှ အ ငိမး် စားယူရန် ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့်ကိ အသက် (၆၀) နှစ်
မြပည့်မီ (၆) လအလိတွငတ
် င်ြပရမည်ဟ ညန် ကားချက်ရသ
ိှ ြဖင့် သက်ဆိင်ရာ
လပ်ငန်း/ဦးစီးဌာနများမှ (၆) လမတိင်မီဤြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးသိ ့တင်ြပရမည်။
(ဂ) ဝန်ထမ်းအဖွဲ ့အစည်းအ ကီးအမှူးများအား

ဝန် ကီးဌာနနှင့်

အဖွဲ ့အစည်းတိ ့၏

လပ်ငန်းလိအပ်ချက်အရ ဆက်လက်တာဝန် ပးအပ်ရန် လိအပ်ပါက အသက် (၆၀)
နှစ်ြပည့် ပီး တစ်ဆက်တည်း တစ်နှစ်ထက်မပိ သာ ကာလကိ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ
ဥပ ဒပဒ်မ ၂၀၈ နှင့် နိင်ငဝ
့ န်ထမ်း ဥပ ဒ ပဒ်မ ၆ တိ ့ပါ ြပဌာန်းချက်များအရ
ကိုတင်ြပင်ဆင်ခင
ွ က
့် ိ ြငင်းပယ် ပီး နာက် အသက် (၆၀) နှစမ
် ြပည့မ
် ီ နှစလ
် အလိတွင်
သီးြခားကိစတ
္စ စ်ရပ်အ နြဖင့် နိင်င တာ်သမ္မတထတင်ြပရန်ဟ နိင်င တာ်သမ္မတရး
၏ညန် ကားချက်အရ သက်ဆိင်ရာ လပ်ငန်း/ ဦးစီးဌာနများမှ (၂) လမတိင်မီ ဤ
ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးသိ ့ တင်ြပရမည်။
၄။

ဒတိယညန် ကား ရးမှူး/

လက် ထာက်အ ထွ ထွမန် နဂျာနှင့်

ညန် ကား ရးမှူး/

ဒတိယအ ထွ ထွမန် နဂျာများ ရာထူးတိးြမင့်ြခင်း
(က) သယဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရးဝန် ကီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်း
ဆာင်လျက်ရှိ သာ ဒတိယညန် ကား ရးမှူး/ လက် ထာက် အ ထွ ထွမန် နဂျာ၊
ညန် ကား ရးမှူး/ ဒတိယအ ထွ ထွမန် နဂျာအဆင့်တိ ့အား ရာထူးအဆင့ဆ
် င့တ
် းိ
ြမင့် ပးရာတွင်

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာ

ယင်းမှတ်တမ်းများအ ပ အ ြခခ၍
ပးရန်

ရးဆွဲထားသည့်

တစ်ဦးချင်းအကဲြဖတ်မတ
ှ တ
် မ်းများနှင့်

ရာထူးတစ်ဆင့်ချင်းအလိက်

တန်းစီဇယားများ

ရာထူးတိးြမင့်

နှစ်စဉ်စနစ်တကျ ရးသွင်း ပီး

ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့သိ ့ ဖ ဖာ်ဝါရီလကန်တွင်တင်ြပရန်။
(ခ) သယဇာတနှငသ
့် ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမ်း ရးဝန် ကီးဌာနတွင်

တာဝန်ထမ်း

ဆာင်လျက်ရှိ သာ ဒတိယညန် ကား ရးမှူး/ လက် ထာက် အ ထွ ထွမန် နဂျာ၊
ညန် ကား ရးမှူး/

ဒတိယအ ထွ ထွမန် နဂျာ

ရာထူးဝန်အဖွဲ ့သိ ့ ပးပိ ့ထားသည့်

အဆင့်တိ ့အား

ြပည် ထာင်စ

တန်းစီဇယားအတိင်း ဝန် ကီးဌာန

စီမခနခ့် မ
ဲွ

ကာ်မတီ၏ ဆးြဖတ်ချက်ြဖင့် ရာထူးတိးြမင့် ပးရန်။
(ဂ) သယဇာတနှငသ
့် ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမ်း ရးဝန် ကီးဌာနတွင်

တာဝန်ထမ်း

ဆာင်လျက်ရှိ သာ ဒတိယညန် ကား ရးမှူး/ လက် ထာက် အ ထွ ထွမန် နဂျာ၊
ညန် ကား ရးမှူး/ ဒတိယအ ထွ ထွမန် နဂျာ အဆင့်တိ ့အား ရာထူးတိးြမင့် ပး
ရာတွင် ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့သိ ့ ပးပိ ့ထားသည့် တန်းစီဇယားနှင့် ကွဲလွဲမ
ရှိပါက ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့သိ ့ ရှင်းလင်းချက်တင်ြပရန်။
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ပစ-၁၉
ဒတိယညန် ကား ရးမှူး(သိ ့မဟတ်)ညန် ကား ရးမှူးအဆင့ရ
် ာထူးအတွကအ
် ကဲြဖတ်မတ
ှ တ
် မ်းပစ
[နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ ၄၆ (ဂ)(ဃ)(င)၊ နည်း ဥပ ဒ ၄၇ (စ)(၃)]
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ဝန် ကီးဌာန/အဖွဲ ့အစည်း
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ဌာန/လပ်ငန်း/ရး
_ _ _ _ _ _ _ _ _ န ့မှစ၍ _ _ _ _ _ _ _ __ န ့အထိ _ _ _ _ _ _ _ _၏အကဲြဖတ်မှတ်တမ်း
၁။

ကိယ် ရးအချက်အလက်
(က) အမည်

-

(ခ)

-

(ဂ)

လူမျိုးနှင့် ကိးကွယ်သည့်ဘာသာ
မွးဖွားရာဇာတိ

-

(ဃ) အဘအမည်

-

(င)

အသက်( မွးသက္က ရာဇ်)

-

(စ)

နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်

-

(ဆ) ထင်ရှားသည့်အမှတအ
် သား

-

(ဇ)

လက်ရှိရာထူး

-

(ဈ)

လက်ရှိရာထူးရရှိသည့် န ့နှင့်ရာထူးသက် -

(ည) လက်ရှိအလပ်အကိင်ရလာပ

-

(ဋ)

ပိုင်အ ရွးခ(သိ ့)တိက်ရိက်ခန ့်

-

(ဌ)

စတင်တာဝန်ထမ်း ဆာင်သည့် န ့နှင့်

-

စစ ပါင်းအမထမ်းသက်
(ဍ)

ြပန်တမ်းဝင်အရာရှြိ ဖစ်သည့် န ့နှင့်

-

စစ ပါင်းအရာရှလ
ိ ပ်သက်
(ဎ)
၂။

ဌာန/ ဌာနခွ/ဲ ဌာနစိတ်

-

ပညာဆည်းပူးသင်ယူ လ့လာခဲမ
့ အ ြခအ န
အာင်လက်မှတရ
် ပီး သာ

ကျာင်းအမည်နှင့်

အာင် သာနှစ်

အ ြခခပညာနှင့် အဆင့်ြမင့်ပညာရပ်များ

ဘာသာရပ်

ထူးခ န်မ

(က) မူလတန်း
(ခ)

အလယ်တန်း

(ဂ)

အထက်တန်း

(ဃ) တက္က သိလ်/ ကာလိပ်
(င)
(စ)

နာက်ဆက်တွဲဒီပလိမာ/ဘွဲ ့များ
အြခားဆည်းပူးခဲ့ သာ ဘာသာရပ်များ*
ြပည်တွင်း/ြပည်ပ**

(ဆ) ဌာနဆိင်ရာစာ မးပွမ
ဲ ျား/သင်တန်းများ
(ဇ)

ဝါသနာထမ
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*ဘာသာရပ်ဆိင်ရာ၌ တက္က သိလ်ဘာသာရပ်များကိဆိလိသည်။။
**မသက်ဆိင် သာစကားလးကိဖျက်ပါ။
၃။

အကဲြဖတ်၍ အမှတ် ပးရမည့်အချက်များ
အမှတ်
စဉ်
၁

အကဲြဖတ်အမှတ်
(အမှတြ် ပည့် ၂၀ မှတ်စ)ီ

အ ကာင်းအရာ

ကနဦး

ထပ်ဆင့်

ထပ်ဆင့်

ခါင်း ဆာင်မ ပးနိင်ြခင်း

၂

ယ ကည်စိတ်ချရြခင်း

၃

လပ်ငန်းက မ်းကျင်မရှိြခင်း

၄

တာဝန်ကိလိလားစွာထမ်း ဆာင်ြခင်း

၅

ဆက်ဆ ရး ြပြပစ်ြခင်း
အမှတ် ပါင်း
ကနဦးမှတ်တမ်း ရးသူ

လက်မှတ် ---------------------------အမည် ---------------------------ရာထူး ---------------------------ဌာန ---------------------------န ့စွဲ ----------------------------

ထပ်ဆင့်မှတ်တမ်း ရးသူ

လက်မှတ် ----------------------------

(ဝန်ထမ်းအဖွဲ ့အစည်းအ ကီးအမှူး)

အမည် ---------------------------ရာထူး ---------------------------ဌာန ---------------------------န ့စွဲ ----------------------------

အ ပီးသတ်မတ
ှ တ
် မ်း ရးသူ
(ဝန် ကီးဌာနနှငအ
့် ဖွဲ ့အစည်းအ ကီးအမှူး)

လက်မတ
ှ ် ---------------------------အမည် ---------------------------ရာထူး ---------------------------ဌာန ---------------------------န ့စွဲ ----------------------------

၄။

အကဲြဖတ်အမှတ် ပးြခင်းနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ အကျိုးအ ကာင်း ဖာ်ြပချက်
(အချက်တစ်ချက်ချင်းစီအတွက် သာမန် အာက် ၇ မှတ်နှင့် အာက် (သိ ့မဟတ်)
ထူးခ န်အဆင့်အတွက် ၁၆ မှတ်နှင့်အထက် ပးမှသာအကဲြဖတ်သူက ကျိုး ကာင်း
ဖာ်ြပချက် ရးသားရန်ြဖစ်ပါသည်။)
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အကဲြဖတ်ခရသူအမည်
ရာထူး
(၁)

ခါင်း ဆာင်မ ပးနိင်ြခင်း

(၂)

ယ ကည်စိတ်ချရြခင်း

(၃)

လပ်ငန်းက မ်းကျင်မရှိြခင်း

(၄)

တာဝန်ကိလိလားစွာထမ်း ဆာင်ြခင်း

(၅) ဆက်ဆ ရး ြပြပစ်ြခင်း
ကနဦးမှတ်တမ်း ရးသူ/ထပ်ဆင့မ
် တ
ှ တ
် မ်း ရးသူ/အ ပီးသတ်မတ
ှ တ
် မ်း ရးသူ၏

လက်မတ
ှ ်---------------------အမည် -----------------------ရာထူး -----------------------ဌာန ------------------------

ရက်စ၊ဲွ
-×၀×၅။

က မ်းကျင်သူအြဖစ်ခနထ
့် ားြခင်း
(က) ဌာနအ ကီးအကဲများအား အသက် (၆၀) ြပည့် ပီး နာက် က မ်းကျင်သူအြဖစ် ပထမ
အ ကိမ် ခနထ
့် ားရာတွင်(၁) နိင်ငဝ
့ န်ထမ်းနည်းဥပ ဒ ၂၄ (၁) မှ ကိယ် ရးမှတ်တမ်း ပစ (၅၃) ချက်နှင့်အတူ
စီမကိန်းနှင့် ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန၏ သ ဘာထားမှတခ
် ျက် တာင်းခရန်။

(၂) တိင်းရင်းသား ရးရာ၊ ြပည်သူ ့ ရးရာစီမခနခ့် ွဲမနှင့်ဝန် ဆာင်မ ရးရာ ကာ်မတီ
သိ ့ တင်ြပရန်။
(၃) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ အစည်းအ ဝးသိ ့ တင်ြပရန်။
(၄) ဌာနနှင့်က မ်းကျင်သူတိ ့နှစ်ဦး သ ဘာတူစာချုပ်ချုပ်ဆရန်
ိ ။
(ခ)

ဒတိယအ ကိမ်နှင့် တတိယအ ကိမ်ခနထ
့် ားရာတွင်
(၁) နိင်ငဝ
့ န်ထမ်း နည်းဥပ ဒ ၂၄(၁)မှ ကိယ် ရးမှတ်တမ်း ပစ(၅၃) ချက်နှင့်အတူ
စီမကိန်းနှင့် ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန၏ သ ဘာထားမှတ်ချက် တာင်းခရန်။

12
(၂) တိင်းရင်းသား ရးရာ၊ ြပည်သူ ့ ရးရာစီမခနခ့် ွဲမနှင့်ဝန် ဆာင်မ ရးရာ ကာ်မတီ
သိ ့တင်ြပရန်။
(၃) ဌာနနှင့်က မ်းကျင်သူတိ ့နှစ်ဦး သ ဘာတူစာချုပ်ချုပ်ဆရန်
ိ ။
၆။

ဝန်ထမ်းသစ်ခနထ
့် ားြခင်း
(က) ဝန်ထမ်းသစ်များ ခနထ
့် ားရာတွင-်
(၁) သယဇာတနှင့်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဝန် ကီးဌာန၊

စီမခနခ့် မ
ဲွ

ကာ်မတီသိ ့ တင်ြပရန်။
(၂) စီမကိန်းစိစစ် ရးနှင့်

တိးတက်မအစီရင်ခ ရးဦးစီးဌာနမှ

ဝန်ထမ်းအင်အားသည်

ခနထ
့် ားလိသည့်

သတ်မှတ်ဖွဲ ့စည်းပ ဘာင်အတွင်းရှိသည်မာှ

မှန်ကန်

ကာင်း သ ဘာထားမှတ်ချက်ရယူရန်။
(၃) ရသးမှနး် ြခ ငွစာရင်းဦးစီးဌာနမှ ထပ်မခနထ
့် ားလိသည့် အမထမ်းအင်အား
အတွက် ခနထ
့် ားမည့် ဘ

ာ ရးနှစ်အတွင်း ခွင့်ြပုလစာနှင့် စရိတ်လ လာက်မ

ရှိ ကာင်း သ ဘာထားမှတ်ချက်ရယူရန်။
(၄) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပခွင့်ြပုချက်ရယူရန်။
(၅) ဝန်ထမ်းများ ခနထ
့် ား ပီးပါက ြပန်တမ်းဝင် အရာရှိအဆင့်ကိ ကိယ် ရး နာက်
ကာင်း ကင်းရှင်းမ ရှိ/မရှိ ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာနမှ စိစစ် ပး ပီးအမထမ်းများ
အတွက် သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျးရွာအပ်စ အပ်ချုပ် ရးမှူးများနှင့်
မို ့မရဲစခန်းများတွင် ကာယကရှင်ကိယ်တိင် သွား ရာက်ရယူ ဆာင်ရွက်ရန်။
၇။

လပ်သက်ဆက်စပ်ြခင်း
(က) အရာထမ်းများ၏ ရာထူးတိးြမင့် ရးကိစ္စတွင် ရာထူးစအမျိုးအစားမတူ သာ လပ်
သက် (၂) ခ ကိ ပါင်းစပ် ရတွက်ရန်အတွက်ဝန် ကီးဌာန၊ စီမခနခ့် ွဲမ ကာ်မတီ၏
သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့နှင့် ညိနင်း ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်။
(ခ) အမထမ်းများ ရာထူးစအမျိုးအစားမတူ သာ လပ်သက် (၂) ခ ပါင်းစပ် ရတွကရ
် ာ
တွင် စီမခနခ့် ွဲမ ကာ်မတီ၏ သ ဘာတူခွင့်ြပုချက်ရယူရန်။

၈။

ဦးစီးအရာရှိ/လက် ထာက်မန် နဂျာ

ရာထူးအဆင့်

(လစာနန်း

၂၅၀၀၀ဝိ-၄၀၀ဝိ-

၂၇၀၀၀ဝိ) တိးြမင့်ခနထ
့် ားြခင်း
(က) ဦးစီးဌာန/လပ်ငန်းများမှ
(လစာနန်း

ဦးစီးအရာရှိ/လက် ထာက်မန် နဂျာ

၂၅၀၀၀ဝိ-၄၀၀ဝိ-၂၇၀၀၀ဝိ)

တိးြမင့ခ
် နထ
့် ားြခင်း

ရာထူးအဆင့်
ကိစမ
္စ ျားအား
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ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး၊ စီမခနခ့် မ
ဲွ ကာ်မတီအစည်းအ ဝးသိ ့တင်ြပရာတွင် အာက်
ဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ပစများအား သချာစွာစိစစ် ပီးတင်ြပရန်နှင့် စီမခနခ့် မ
ဲွ ကာ်မတီ
အစည်းအ ဝးခွငြ့် ပုချက်ရရှိ ပီးပါက အာက် ဖာ်ြပပါသတ်မှတ်ပစ (နမူနာ) များနှင့်
အတူ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့သိ ့ ဆက်လက်တင်ြပရန်(၁) ဖွဲ ့စည်းပအ ြခြပဇယား။ ( နာက်ဆက်တဲွ-က) (၂- စာင်)
(၂) အရည်အချင်းြပည့်မီသည့်ဝန်ထမ်းများစာရင်း။( နာက်ဆက်တ-ဲွ ခ)(၂၅- စာင်)
(၃) အမှတ်အများ/အနည်းအလိက် တန်းစီဇယား။ ( နာက်ဆက်တဲွ-ဂ) (၂၅- စာင်)
(၄) သက်ဆိင်သူ၏ကိယ် ရးရာဇဝင်။ ( နာက်ဆက်တွဲ-ဃ)(၂- စာင်)
(၅) ရာထူးတိးြမင့် ပး ရးအတွကအ
် ဆိြပုရာတွငြ် ဖည့စ
် က
ွ ပ
် စ။( နာက်ဆက်တွဲ-င)
(၂- စာင်)
(၆) ဝန် ကီးဌာန၊ စီမခနခ့် မ
ဲွ ကာ်မတီ အစည်းအ ဝးဆးြဖတ်ချက်။ ( နာက်ဆက်
တွ-ဲ စ) (၁- စာင်)
နာက်ဆက်တွဲ (က)
သယဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး
လစာနန်း(၂၅၀၀၀ဝိ-၄၀၀ဝိ-၂၇၀၀၀ဝိ)သိ ့တိးြမင့်ခနထ
့် ားရန်အတွက်ဖွဲ ့စည်းပအ ြခအ နတင်ြပ
ချက်ဇယား။
စဉ်

ရာထူးအမည်

လစာနန်း (ကျပ်)

၁

၂

၁။

ဦးစီးအရာရှိ

ဖွဲ ့စည်းပ
ခွင့်ြပုချက်

ခနအ
့် ပ် ပီး

လစ်လပ်

၃

၄

၅

၆

၂၅၀၀၀ဝိ-၄၀၀ဝိ-

၂၁

၁၂

၈

၂၇၀၀၀ဝိ
လစ်လပ်ရာထူးတွငလ
် စ်လပ်ရြခင်းအ ကာင်းအရင်းအြပည့အ
် စနှငပ
့် တ်သက်၍ရှငး် လင်းချက်
သက်ြပည့်အ ငိမ်းစားယူြခင်းနှင့်ရာထူးတိးြမင့်ခနထ
့် ားြခင်းတိ ့ ကာင့ဦ
် းစီးအရာရှရ
ိ ာထူး( ) နရာ
လစ်လပ်လ က်ရှိ ပီး တစ်ဆင့်နိမ့်ရာထူးတွင် လက်ရှိတာဝန်ထမ်း ဆာင်လ က်ရှိသည့် လပ်သက်
ြပည့်မီ သာ ဒတိယဦးစီးမှူး (

) ဦးအား ရာထူးတိးြမင့ခ
် နထ
့် ားြခင်းြဖစ်ပါသည်။
နာက်ဆက်တွဲ (ခ)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ဝန် ကီးဌာန/အဖွဲ ့အ စည်း
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ဌာန၊ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ရာထူး၏လက်ရှိလပ်သက်အလိက် တန်းစီဇယား
စဉ်

အမည်

ရာထူး

ဌာန

ပညာအရည်

မွးသက္က

အချင်း

ရာဇ်/အသက်

လက်ရရ
ိှ ာထူးအဆင့တ
် င
ွ ်

အလပ်စတင်

စတင်ထမ်း ဆာင်

ထမ်း ဆာင်သည့်

သည့် န ့နှငလ
့် ပ်သက်

န ့နှင့် လပ်သက်

မှတ်
ချက်
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နာက်ဆက်တွဲ (ဂ)
တန်းစီဇယားပစ
{နိင်ငဝန်ထမ်း နည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ ၃၉}
------------------------------------------------------------ ဝန် ကီးဌာန/ အဖွဲ ့အစည်းများ
----------------------- ရာထူးမှ ------------------------- ရာထူးသိ ့ တိးြမင့် ပးရန် တန်းစီဇယား
စဉ်

လက်ရှိ

အမည်

ရး/ ဌာန

လပ်သက်

အကဲြဖတ်

ရး ြဖ/ လက် တွ ့/

ရမှတ် (၁၀၀)

ရမှတ်

ရး ြဖနှငလ
့် က် တွ ့

မှတ်

(၁၀၀) မှတ်

ရမှတ် (၁၀၀) မှတ်

လူ တွ ့ရမှတ်

ရမှတ်

(၅၀) မှတ်

စစ ပါင်း

မှတခ
် ျက်

အရည်အချင်း စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့
ဥက္က

အဖွဲ ့ဝင်- ၁

အဖွဲ ့ဝင်- ၂

အမည်-

အမည်-

အမည်-

ရာထူး-

ရာထူး-

ရာထူး-

တန်းစီဇယားအတည်ြပုသူ (ဝန် ကီးဌာနနှင့် အဖွဲ ့အစည်းအ ကီးအမှူး/
ဝန်ထမ်းအဖွဲ ့အစည်းအ ကီးအမှူး)
{နည်းဥပ ဒ ၂၈ (စ)}
−−−−−
နာက်ဆက်တွဲ (င)
ရာထူးတိးြမင့် ရးအတွက် အဆိြပုရာတွင် ြဖည့်စွက် ပးရန်ပစ
၁။

၂။

ဝန်ထမ်းအဖွဲ ့အစည်း
(က)

ဝန် ကီးဌာန

-

(ခ)

ဦးစီးဌာန/လပ်ငန်း

-

တိးြမင့် ပးရမည်ရ
့ ာထူး
(က)

ရာထူးအမည်

-

(ခ)

စီမ/ပညာရှင်အဆင့်

-

(ဂ)

လစာနန်း (ကျပ်)

-
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(ဃ)

လစ်လပ်ဦး ရ

-

(င)

ဖွဲ ့စည်းပပါ လစ်လပ်သည့်

-

ရာထူးအဆင်ရ
့ ိှ ဖွဲ ့စည်းပ
အင်အား
(စ)
၃။

၄။

လစ်လပ်ပအ ကာင်းအရာ

-

လက်ရှိရာထူး
(က)

ရာထူးအမည်

-

(ခ)

ရာထူးအမျိုးအစား

-

(ဂ)

လစာနန်း (ကျပ်)

-

(ဃ)

ဖွဲ ့စည်းပအရ ၊ ရာထူးဦး ရ

-

(င)

လက်ရှိဝန်ထမ်းဦး ရ

-

(စ)

တာဝန်ဝတ္တ ရားများ

-

တိးြမင့် ပးရမည့် ရာထူးအတွက်
(က) ြပင်ပပဂ္ဂုိ လ်အားတိက်ရက်
ိ
ရွးချယ်ခန် ့ထား လ င်လိအပ်သည့်အရည်အချင်း
(ခ) ဌာနတွင်းတစ်ဆင့်နိမ့်ဝန်ထမ်းအားတိးြမင့် ခန် ့ထားလိလ င်လိအပ်သည့်သတ်မှတ်ချက်
(၁) အ ြခခပညာအရည်အချင်း

-

(၂) က မ်းကျင်မအရည်အချင်း

-

(၃) လပ်သက်

-

(ကက) လက်ရှိအဆင့်လပ်သက်

-

(ခခ)

-

အာက်တစ်ဆင့်လပ်သက်

( ဂ ဂ ) စစ ပါင်းလပ်သက်

-

(ဂ) တိးြမင်ခ
့ န် ့ထားသည့် ရာထူးအဆင်၌
့ တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ ဝန်ထမ်းများ
အနက် (၁) စီမခန် ့ခွဲ ရးဝန်ထမ်းမှတိးြမင့်ခန် ့

-

ထားခရသူဦး ရ
(၂) ြပင်ပမှတိက်ရိက် ရွးချယ်ခန် ့ထားခ

-

ရသူ ဦး ရ
၅။
၆။

တိးြမင့် ပးရမည့် ရာထူး၏တာဝန် ဝတ္တ ရားများ
အာက်တစ်ဆင့်ရှိရာထူး
(က) ရာထူးအမည်

-

(ခ) စီမ/ပညာရှင/် အြခားအဆင့်

-

(ဂ) လစာနန်း (ကျပ်)

-
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၇။

ရာထူးတိးြမင့် ပးရာ လမ်း ကာင်းရှိ စီမခန် ့ခွဲ ရးအဆင့်/ပညာရှငအ
် ဆင့် စတင်ခန် ့ရာထူး
(က) ရာထူးအမည်

-

(ခ) ရာထူးအမျိုးအစားနှင့်အဆင့်

-

(ဂ) လစာနန်း (ကျပ်)

-

သတ်မှတ်အ ြခခအတတ်ပညာအရည်

-

အချင်း
၈။

အဆိြပု သာ (၂၅၀၀၀ဝိ-၄၀၀ဝိ-၂၇၀၀၀ဝိ) ရာထူးသိ ့ ြပင်ပမှဘဲွ ့ရသူများအား ယှဉ် ပိုင်
စနစ်ြဖင့် ကာ်ြငာ ခ ယူရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ အကျိုးအ ကာင်း ဖာ်ြပချက်။

၉။

ရာထူးတိးြမင့ြ် ခင်းဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းအရ ဆာင်ရွက်ချက်များ
(က)

(ခ)

အရည်အချင်းစစ် ဆး ရး အဖွဲ ့ဝင်များစာရင်း
(၁)

ဥက္က ဌ

(၂)

အဖွဲ ့ဝင်

(၃)

အဖွဲ ့ဝင်

(၄)

အဖွဲ ့ဝင်

(၅)

အဖွဲ ့ဝင်

(၆)

အတွင်း ရးမှူး

ရး ြဖစာ မးပွန
ဲ င
ှ လ
့် ူ တွ စစ်
့
ဆးြခင်း
လပ်သက်ြပည့်မီ သာ ဝန်ထမ်း ( ) ဦးအား လပ်သက်အမှတ် ပးြခင်း၊ အကဲြဖတ်
အမှတ် ပးြခင်းနှင့် လူ တွ စစ်
့ ဆးြခင်းများ ြပုလပ် ပီး တန်းစီဇယား
ပါသည်။

(ဂ)

ရာထူးတိးြမင့်

ပး ရးအတွက် အစစ် ဆး -

ခရသူဦး ရ
(ဃ)

တန်းစီဇယားအတည်ြပုသည့် န ့နှင့်

-

အတည်ြပုသည့်အဖွဲ ့အစည်း
(၁) တန်းစီဇယားအတည်ြပုသည့် န ့

-

(၂) တန်းစီဇယားအတည်ြပုသည့်အဖွဲ ့အစည်း

(င)

(ကက) ဥက္က ဌ

-

( ခ ခ ) အဖွဲ ့ဝင်

-

( ဂ ဂ ) အဖွဲ ့ဝင်

-

(ဃဃ ) အဖွဲ ့ဝင်

-

( ငင ) အဖွဲ ့ဝင်

-

( စ စ) အတွင်း ရးမှူး

-

နာက်ဆးတိးြမင့် ခနထ
့် ားသည့် န ့စွန
ဲ င
ှ ့်
တိး ြမင့် ခနထ
့် ားသည့် ဦး ရ

-

ရးဆွထ
ဲ ား
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၁၀။

ဖွဲ ့စည်းပအရ အဆိြပုသည်ရ
့ ာထူးနှငသ
့် က်ဆင်
ိ သာ ရာထူးတိးတက် ရး လမ်း ကာင်းကိ
အကျဉ်းချုပ် ဖာ်ြပချက်။

၁၁။

ဝန်ထမ်းများနှငပ
့် တ်သက်သည့် အချက်အလက်များကိ ပူးတွဇ
ဲ ယားတွင် ြဖည်စ
့ က
ွ ထ
် ား
ပါသည်။ သက်ဆင်
ိ သာ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးစီအတွက် ဝန်ထမ်းမှတတ
် မ်းများ ပူးတွဲ ပးပိ ့
ပါသည်။

၁၂။

ရာထူးတိးြမင့် ပးရန် ထာက်ခသည့် ဝန်ထမ်း

၁၃။

ယင်းဝန်ထမ်းများအား မည်သိ ့စ ဆာင်း ရွးချယ်ခန် ့ထား ကာင်း ဖာ်ြပချက်

၁၄။

ထာက်ခရာတွင်

တန်းစီဇယားပါသူများအနက်

ချန်လပ
ှ /် ကျာ်လား

ထားသူရှိပါက

အမည်နင
ှ ့် အကျိုးအ ကာင်း ဖာ်ြပချက်။
၁၅။

အြခား ဖာ်ြပလိ သာ အချက်များ (ရှလ
ိ င်)
-×၀×-

၉။

စီမခနခ့် ွဲမ ကာ်မတီ အစည်းအ ဝးြပုလပ်ြခင်း
(က) စီမခနခ့် ွဲမ ကာ်မတီ အစည်းအ ဝးြပုလပ်ရမည့် န ့ရက်သရ
ိ ိှပါ က အစည်းအ ဝး
ဖိတ် ကားစာ ြပုစ ပီး ဌာန/လပ်ငန်းများသိ ့ အ ကာင်း ကားရမည်။
(ခ) လပ်ငန်း/ဌာနများမှ စီမခနခ့် မ
ဲွ ကာ်မတီသိ ့ တင်ြပသည့်အမှာစာများ စစည်း ပီး
အဓိကအစီအစဉ်၊ စားပွဲတင်အစီအစဉ်၊ မခင်းအစီအစဉ်၊ မှတ်တမ်းတင်ြခင်း အစီ
အစဉ် စသည်ြဖင့် အစည်းအ ဝးအစီအစဉ် ြပုစရမည်။
(ဂ) ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၊

အ မဲတမ်းအတွင်းဝန်၊

ဒတိယအ မဲတမ်းအတွင်းဝန်၊

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်နင
ှ ့် ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး စစ ပါင်း (၉) ဦးအတွက်
ဖိင်များြပင်ဆင် ပး ပီး နာက် ဒတိယအ မဲတမ်းအတွင်းဝန်၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့်
EC ဖိင်များ ြဖန ့် ဝရမည်။
(ဃ) လက် အာက်ခဌာန/

လပ်ငန်းများမှ

အချိန်ယူ ဆာင်ရွက်နိင်သည့်ကိစ္စရပ်များကိ

အချိန်နီးကပ်မှ အမှာစာ တင်ြပြခင်းမျိုးအား

ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုရန်နှင့် ဝန်ထမ်း

များရာထူးတိးြမင့် ရးကိစ္စ အမှာစာများတင်ြပရာ၌ အဆင့်ဆင့် သချာစွာ စိစစ်၍
တန်းစီဇယားြပုစ ပီး ဌာနအ ကီးအကဲ၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ြပည် ထာင်စ ဝန် ကီးရးသိ ့
အမှာစာ ကိုတင် ပးပိ ့ တင်ြပရမည်။
(င) စီမခနခ့် ွဲမ ကာ်မတီအစည်းအ ဝး ပီးပါက ဝန် ကီးရးရှိ သက်ဆိင်သည့် ဌာနခွဲများ
အလိက်

အမှာစာများြပန်လည်ြဖန ့် ဝ ပီး

ဆးြဖတ်ချက်အတိင်း

လပ်ငန်း/ဌာနများသိ ့

ဆက်လက် ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်

အ ကာင်း ကားစာထတ်ြပန်ရမည်။

Case

အစည်းအ ဝး

တစ်ခချင်းစီအလိက်
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(စ) စီမခနခ့် ွဲမ ကာ်မတီ အစည်းအ ဝးမှတ်တမ်းအား အတည်ြပု ပီးပါက အစည်းအ ဝး
မှတတ
် မ်းအား ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ရးသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
(ဆ) စီမခနခ့် ွဲမ ကာ်မတီ အစည်းအ ဝးအားအပတ်စဉ် ြပုလပ်လ က်ရှိ ပီး လက် အာက်ခ
ဌာန/လပ်ငန်းများက အမှာစာများအား ဤြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးသိ ့ အမှာစာများ
တင်ြပရာတွင် အဓိကအစီအစဉ်တင
ွ တ
် င်ြပသည့် အမှာစာများပါရှသ
ိ ကဲသ
့ ိ ့ စားပွဲတင်
အမှာစာတင်ြပရန်ရှိပါက စီမခနခ့် ွဲမ ကာ်မတီအစည်းအ ဝး ကျင်းပမည့်ရက်မတိင်မီ
တစ်ရက် ကိုတင်၍ (၁၆:၀၀)နာရီ နာက်ဆးထားတင်ြပရန်ြဖစ် ပီးသတ်မှတ်ရက်နှင့်
အချိနထ
် က် ကျာ်လန
ွ ၍
် တင်ြပလာသည့အ
် မှာစာများအား

နာက်တစ် ကိမက
် ျင်းပ

သည့် စီမခနခ့် မ
ဲွ ကာ်မတီအစည်းအ ဝးတွင် ထည့သ
် င
ွ း် ဆာင်ရက
ွ သ
် ာွ းရမည်။
(ဇ) ဌာန/လပ်ငန်းအလိက် အမှန်တကယ်အ ရး ကီး၍ မြဖစ်မ နတင်ြပရမည့် ကိစ္စရပ်
များကိသာ စားပွဲတင်အစီအစဉ်တွင် တင်ြပရမည်။
၁၀။

ဌာနကူး ြပာင်းတာဝန်ထမ်း ဆာင်ြခင်း(အရာထမ်း)
(က) ဌာနကူး ြပာင်းတာဝန် ထမ်း ဆာင်မည့အ
် ရာထမ်းသည် ကိယ် ရးအချက် (၅၃)
ချက်၊

ကိယ်တိင် ရး

ြပာင်း ရ ခွ့ င့် လ ာက်လာနှင့်အတူ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ကိယ်တိင်လက်မှတ် ရးထိး၍

မိမိဝန် ကီးဌာနမှ

ြပာင်း ရ တာဝန်
့
ထမ်း ဆာင်

လိ ကာင်း ညိနင်းချက်နှင့်အတူ ြပာင်း ရ လိ
့ သည့် ဝန် ကီးဌာနသိ ့ ညိနင်းရမည်။
(ခ) လက်ခခနထ
့် ားမည့်ဝန် ကီးဌာနမှ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးကိယ်တိင် လက်မတ
ှ ် ရးထိး
၍ သ ဘာတူညပ
ီ ါက ဝန် ကီးဌာန၏ သ ဘာတူညီချက် (၂) ခနှင့်အတူ ကိယ် ရး
အချက် (၅၃) ချက်၊

ြပာင်း ရ ခွ့ င့် လ ာက်လာြဖင့် ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့သိ ့

တင်ြပရမည်။
(ဂ) ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့မှ သ ဘာတူညီ ကာင်း အ ကာင်း ကားစာရရှိပါက
ဤြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးမှ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ အစည်းအ ဝး (Cabinet)
သိ ့ တင်ြပ၍ အစည်းအ ဝး ပီး သာအခါ အစည်းအ ဝး ဆးြဖတ်ချက်ြဖင့် အဆိပါ
အရာထမ်းအား ြပာင်း ရ ခွ့ င့်ြပု ကာင်း အမိနထ
့် တ်ြပန် ပးရမည်။
ဌာနကူး ြပာင်းတာဝန်ထမ်း ဆာင်ြခင်း(အမထမ်း)
(ဃ) ဌာနကူး ြပာင်း တာဝန်ထမ်း ဆာင်မည့်အမထမ်းသည် မိမိ၏ဝန် ကီးဌာနမှ ဝန် ကီး
ကိယ်တိင် လက်မတ
ှ ် ရးထိး၍ ကိယ်တိင် ရး လ ာက်လာနှင့်အတူ သ ဘာတူညီ
ကာင်း ကိယ် ရးအချက် (၅၃) ချက်နင
ှ အ
့် တူ ပးပိ ့ညိနင်းရမည်။
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(င) လက်ခခနထ
့် ားမည့်ဌာနမှ

သ ဘာတူညီပါက

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးကိယ်တိင်

လက်မတ
ှ ် ရးထိး၍ ဝန် ကီးလက်မှတ် ရးထိးထားသည့်ဌာန (၂) ခ၏
ခွင့်နှင့်အတူ

ြပာင်း ရ ့

ြပာင်း ရ ခွ့ င့် လ ာက်လာ၊ ကိယ် ရးအချက် (၅၃) ချက်နှင့်အတူ

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ရးသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
(စ) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ရးမှသ ဘာတူညီ ကာင်း ပးပိ ့လာပါက အဆိပါအမထမ်း
အား ြပာင်း ရ ခွ့ င့်ြပု ကာင်း အမိနထ
့် တ်ြပန် ပးရသည်။
နယ်ဘက်ဝန် ကီးဌာနသိ ့ လဲ ြပာင်းတာဝန်ထမ်း ဆာင်ခွင့်ြပုြခင်း
(က) တပ်မ တာ်အရာရှိများအား

မိမိတိ ့ဝန် ကီးဌာနသိ ့ လဲ ြပာင်းတာဝန်ထမ်း ဆာင်

စလိပါ က ကာကွယ် ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ သ ဘာထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ တာဝန်
ထမ်း ဆာင်ဆဲ

အရာရှြိ ဖစ်ပါက

စစ် ရးချုပ်ရး၏

ြပစ်မကင်းရှင်းြခင်း

ရှိ/မရှိ

မှတ်တမ်း၊ အ ငိမး် စားယူ ပီးသူ အရာရှိြဖစ်ပါက စစ် ရးချုပ်ရး၏ ြပစ်မကင်းရှင်း
ြခင်း ရှိ/မရှိ မှတတ
် မ်းနှင့် စစ်ရာထူးခနခ့် ျုပ်ရးမှ အရာရှိနှင့်ပတ်သက်၍ ထတ်ြပန်ခဲ့
သာ စစ်ရာထူးခန ့်

တာင်းခရန်။

(ခ) ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပ ဆာင်ရွက်ရန်။
(ဂ) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ အစည်းအ ဝးသိ ့ တင်ြပရန်။
(ဃ) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့အစည်းအ ဝး၏ သ ဘာတူခွင့်ြပုချက်ရရှိပါက ဤဝန် ကီး
ဌာနတွင် ခနအ
့် ပ် ကာင်း အမိနစ့် ာထတ်ြပန် ပးရမည်။
၁၁။

ရာထူးအ ခ အ ဝ ြပင်ဆင်သတ်မှတြ် ခင်း
(က) ရာထူးအ ခ အ ဝ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ရန်အတွက်

စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီး

ဌာနသိ ့ သ ဘာထားမှတ်ချက် တာင်းခရမည်။
(ခ) သ ဘာတူညီပါက ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပရမည်။
(ဂ) လပ်ငန်း/ဌာနများသိ ့

ရာထူးအ ခ ြပင်ဆင်သတ်မတ
ှ ် ကာင်း

အ ကာင်း ကား

ရမည်။
၁၂။

ဌာနဆိင်ရာရးများ ဖွင့်လှစ်ြခင်းတိ ့အတွက် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပ ဆာင်

ရွက်ြခင်း
ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ရး၏

ညန် ကားချက်အရ

ခရိင်/ မို ့နယ်အဆင့်

ဌာနဆိင်ရာ

ရးများဖွင့်လှစ်ြခင်းမရှိ သး သာ တိင်း ဒသ ကီး၊ ြပည်နယ်များတွင် ဌာနဆိင်ရာရးများ ဖွင့်လှစ်
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နိင် ရးအတွက်

သက်ဆင်
ိ ရာဌာနသိ ့

သ ဘာထား မးြမန်း ပီး

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သိ ့

ြပန်လည်တင်ြပ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၃။

နိင်င တာ်အဆင့် အခမ်းအနားကျင်းပြခင်းကိစ္စ
(က) လပ်ငန်း/ဌာနများက နိင်င တာ်အဆင့် အခမ်းအနားများနှင့် အစည်းအ ဝးများ
ကျင်းပြခင်းအတွက် ဤြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးမှ နိင်င တာ်သမ္မတရးနှင့် ပါင်းစပ်
ညိနင်း ဆာင်ရွက် ပးရပါသည်။
(ခ) နိင်င တာ်အဆင့် အခမ်းအနားများနှင့် အစည်းအ ဝးများတွင် နိင်င တာ်သမ္မတ၊
ဒတိယသမ္မတများက မိနခ့် ွန်း ြပာ ကားြခင်း/ အစည်းအ ဝးတက် ရာက်ြခင်းများ
အတွက် နိင်င တာ်သမ္မတရးမှ တစ်ဖက်ပါအတိင်း ညန် ကားထားရှိပါသည်(၁) နိင်င တာ်အ ကီးအကဲများထ အချိန်မီတင်ြပနိင်ရန်အတွက် လပ်ငန်း/ဦးစီးဌာန
များမှ

ရးသားြပုစသည့် သဝဏ်လာနှင့် မိနခ့် န
ွ း် မူ ကမ်းများကိ အခမ်းအနား

နှင့် အစည်းအ ဝးများမကျင်းပမီ (၁၄) ရက် ကိုတင်၍“သဝဏ်လာနှင့် မိနခ့် ွန်း
များြပုစစိစစ် ရးအဖွဲ ့” အဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင်ထသိ ့ တင်ြပ ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်။
(၂) နိင်င တာ်အဆင့အ
် ခမ်းအနားများသိ ့ တက် ရာက် ပးမည့ပ
် ဂ္ဂုိ လ် သတ်မှတ်
ပးရန် တင်ြပြခင်း၊ ဖိတ် ကားလာ ပးပိ ့ြခင်း၊ နိင်င တာ်အ ကီးအကဲမှ အခမ်း
အနားတက် ရာက်စဉ်၌ မိနခ့် ွန်း ြပာ ကား ပးမည်/ မ ြပာ ကား ပး မည်ကိ
ခွင့်ြပုချက် တာင်းခြခင်းနှင့် အခမ်းအနားတွင် ြပာ ကားလိပါက ြပာ ကားနိင်
ရန်

မိနခ့် ွန်းနှင့်အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကိ

အနည်းဆး

ရက်သတ္တ တစ်ပတ်

ကိုတင် တင်ြပခွငြ့် ပုချက်ရယူ၍ ဆာင်ရွက်သွားရန်။
(၃) နိင်င တာ်သမ္မတကိယ်တိင် မိနခ့် ွန်း ြပာ ကားမည့် အခမ်းအနားတွင် အဓိက
တာဝန်ရှိသူများတက် ရာက်ြခင်းမရှိပါက အဆိပါပဂ္ဂိုလ်များ မိနခ့် ွန်း ြပာ ကား
ြခင်း၊ ဆချီးြမင့်ြခင်းတိ ့ကိ အစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းြခင်းမြပုရန်။ ကလသမဂ္ဂ/
မိတဖ
် က်အဖွဲ ့အစည်းများသည် နိင်င တာ်အခမ်းအနားသိ ့ တက် ရာက်ရာတွင်
သခင်းတမန်ခင်းလိက်နာ

စာင့်ထိန်းအပ် သာ လပ်ထးလပ်နည်းကျင့ဝ
် တ်နင
ှ ့်

အညီ တာဝန်ခကိယ်တိင်တက် ရာက်ရန်နှင့် တာဝန်ခတက် ရာက်နိင်ြခင်းမရှိ
ပါ က ကိယ်စားတက် ရာက်မန
ိ ခ့် ွန်း ြပာ ကားြခင်း၊ ဆချီးြမင့်ြခင်းအစီအစဉ်
များအား နိင်င တာ်သမ္မတရးသိ ့ ကိုတင်ခွင့်ြပုမိန ့် တာင်းခရန်။
(၄) လပ်ငန်း/ဌာနများမှ ရးသားြပုစသည့် သဝဏ်လာနှင့် မိနခ့် န
ွ း် မူ ကမ်းများအား
သက်ဆိင်ရာ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်/ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူးတိ ့၏အတည်ြပု
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ချက်ရယူ ပီး ဤြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးသိ ့ အခမ်းအနားနှင့် အစည်းအ ဝး
မကျင်းပမီ ကိုတင်၍ အာက်ပါအတိင်း ပးပိ ့ရမည်(ကက) သဝဏ်လာနှင့် မိနခ့် န
ွ း် များြပုစစိစစ် ရးအဖွဲ ့သိ ့တင်ြပရန် မိနခ့် ွန်းများ
အတွက် အနည်းဆး (၁၇) ရက် ကိုတင် ပးပိ ့ရန်။
(ခခ)

နိင်င တာ်သမ္မတရးသိ ့တင်ြပရန်မိနခ့် ွန်းများနှင့်အခမ်းအနားအစီအစဉ်
အတွက် အနည်းဆး (၁၃) ရက် ကိုတင် ပးပိ ့ရန်။

(ဂဂ)

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးက ြပာ ကားမည့် မိနခ့် ွန်းများအတွက် အနည်းဆး
(၃) ရက် ကိုတင် ပးပိ ့ရန်။

(၅) သမ္မတမိနခ့် န
ွ း် ြပာ ကားမည့အ
် ခမ်းအနားတွင်မိနခ့် ွန်း ြပာ ကားမည့်ပဂ္ဂိုလ်များ
တက် ရာက်နိင်ြခင်းမရှိပါက ကိယ်စားတက် ရာက် မိနခ့် ွန်း ြပာ ကားြခင်း၊ ဆ
ချီးြမင့ြ် ခင်းအစီအစဉ်များအားသမ္မတရးသိ က
့ ုိ တင်ခင
ွ ြ့် ပုမိန ့် တာင်းခရမည်။
(၆) တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်/ နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ ကီး ကပ်မ ကာ်မတီ
ဥက္က များနှင့်အတွင်း ရးမှူးများအားဖိတ် ကား ပးနိင် ရးြပည် ထာင်စအစိးရ
အဖွဲ ့ရးသိ ့ အနည်းဆးရက်သတ္တ နှစပ
် တ် ကိုတင်တင်ြပ ခွင့်ြပုချက်ရယူရမည်။
(၇) အမျိုးသားအဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် ရးနှင့် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမဆိင်
ရာဗဟိ ကာ်မတီဝင် ဒတိယဝန် ကီးများနှင့် ဒတိယ ရှ ့ နချုပ်တိ ့အားဖိတ် ကား
ခွင့်ကိစ္စ နိင်င တာ်သမ္မတရးသိ ့ တင်ြပခွငြ့် ပုချက်ရယူရမည်။
(၈) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ရးမှ တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်/ နြပည် တာ် ကာင်စီ
နယ် ြမ ကီး ကပ်မ ကာ်မတီ ဥက္က များအား တိက်ရိက်ဖိတ် ကားပါ က

ဤ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးမှ ဖိတ် ကား ပးရန်မလိပါ၊ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ ရး
မှ ခွင့်ြပု ကာင်းသာြပန် ကားလာပါ က မိမိတိ ့ဝန် ကီးဌာနမှ ဖိတ် ကား ပး
ရမည်။
(၉) ဖိတ် ကားထားသူများအား အစည်းအ ဝးတက် ရာက်နိင်ြခင်း ရှိ/မရှိ စကား
ြပာ ကးနန်း (သိ ့မဟတ်) သင့ရ
် ာနည်းြဖင့် ဆက်သွယ် မးြမန်း ပီး အစည်း
အ ဝးနီးကပ်ပါက တက် ရာက်/ပျက်ကွက/် ကိယ်စားစာရင်းအား ြပုစ၍နိင်င
တာ်သမ္မတရးနှင့် ဒတိယသမ္မတရးသိ ့ အချိန်မီ ပးပိ ့ရပါမည်။
နာက်ဆက်တွဲ
နိင်င တာ်သမ္မတနှင့် ဒတိယသမ္မတ တက် ရာက်ချီးြမင့်သည့်အခမ်းအနားများ
စဉ်

လ

၁။ နှစ်စဉ် ဇွန်လ ၅ ရက် န ့

အခမ်းအနားအမည်

တက် ရာက်မည့်သူ

ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်

နိင်င တာ်သမ္မတ

ထိန်းသိမ်း ရး န ့
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စဉ်
၂။

လ
လးလတစ် ကိမ်
(မတ်၊ ဇွန်၊စက်တင်ဘာ၊
ဒီဇင်ဘာ)

တက် ရာက်မည့်သူ

အမျိုးသားအဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်

နိင်င တာ်သမ္မတ

ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် ရာသီဥတ ြပာင်း
လဲမဆိင်ရာဗဟိ ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး

၃။ နိဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ

၁၄။

အခမ်းအနားအမည်

GEGG နှင့် MONREC ပူး ပါင်း

နိင်င တာ်သမ္မတ

ကျင်းပသည့် အစိမ်း ရာင် စီးပွား ရး

(သိ ့)

ဆိင်ရာအစည်းအ ဝးများ

ဒ-သမ္မတ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ခရီးစဉ်များအတွက် ခွင့်ြပုချက် တာင်းခြခင်း
(က) ြပည်တွင်းခရီးသွား ရာက်ြခင်း
(၁) ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ ြပည်တွင်းခရီးစဉ်အား နိင်င တာ်သမ္မတရးသိ ့ ထွက်
ခွာမည့်

နရက်၊ ြပန်လည် ရာက်ရှိမည့် န ့ရက်၊ ခရီးစဉ်၌ပါဝင်မည့် အဖွဲ ့ဝင်

စာရင်းနှင့် ခရီးစဉ်အားနိင်င တာ် သမ္မတရးသိ ့တင်ြပရမည်။
(၂) ြပည်တွင်းခရီးထွက်ခွာမည့်

တိင်း ဒသ ကီး/

ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့ရးနှင့်

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ရး၊ သမ္မတဦးစီးရး၊ အမျိုးသားကာကွယ် ရးနှင့် လြခု
ရး ကာင်စီရး၊ ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန၊

နြပည် တာ် ကာင်စရ
ီ း၊ ြမန်မာ

နိင်ငရဲတပ်ဖွဲ ့နှင့် ဤဝန် ကီးဌာနရှလ
ိ က် အာက်ခဌာနများသိ ့မိတ္တူ ပးပိ ့ရမည်။
(ခ) ြပည်ပခရီးသွား ရာက်ြခင်း
(၁) ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏

ြပည်ခရီးစဉ်အား

ြပည်တင
ွ း် ြပည်ပဆက်ဆ ရးနှင့်

သတင်းြပန် ကား ရးဌာနခွဲမှ နိင်င တာ်သမ္မတရးသိ ့ ခွင့်ြပုချက်ရရှိ ရးအတွက်
မူ ကမ်းတင်ြပရပါမည်။ နိင်င တာ်သမ္မတရးမှ ခွင့်ြပုချက် ရရှိပါက အပ်ချုပ် ရး
နှငလ
့် ူအရင်
့
းအြမစ်စီမခနခ့် ွဲမဌာနခွဲမှ သွား ရာက်မည့န
် င်
ိ င၊ သွား ရာက်မည့်
န ့ရက်၊

လယာဉ်အမှတ်၊ အ ြခြပုမည့န
် င်
ိ င၊ ြပန်လည်ထွက်ခွာမည့်

န ့ရက်

ခရီးစဉ်အား နိင်င တာ်သမ္မတရးသိ ့ ခရီးစဉ်ဇယားနှငအ
့် တူ ြပည်ပခရီးထွက်ခွာ
ခွင့်ထပ်မတင်ြပရမည်။
(၂) ြပည်ပခရီးထွက်ခွာမည့်ခရီးစဉ်အား ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ရး၊ သမ္မတဦးစီး
ရး၊ အမျိုးသားကာကွယ် ရးနှငလ
့် ြခု ရး ကာင်စရ
ီ း၊ ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန၊
နြပည် တာ် ကာင်စရ
ီ း၊

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီးအစိးရအဖွဲ ့၊

ြမန်မာနိင်င

ရဲတပ်ဖွဲ ့နှင့် ဤဝန် ကီးဌာနရှိ လက် အာက်ခဌာနများသိ ့ မိတ္တူ ပးပိ ့ရမည်၊
(၃) ြပည်ပခရီးထွကခ
် ာွ စဉ်ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ တာဝန်လဲ ြပာင်း/လက်ခကိစရ
္စ ပ်
အားညန် ကားပါက၊ လဲ ြပာင်းမည့ဌ
် ာနနှင့် လဲ ြပာင်း/လက်ခကိစ္စ ဆာင်ရက
ွ ် ပီး၊
ဝန် ကီးဌာနအားလးသိ ့ တာဝန်လဲ ြပာင်းထမ်း ဆာင်ြခင်းစာ အားြဖန ့် ဝရမည်၊
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(ဂ) ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ လဆိပ်ဝင်ခွင့် တာင်းခြခင်း
(၁) ြပည်တင
ွ း် ခရီးစဉ်
`

(ကက) ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ ြပည်တင
ွ း် ခရီးစဉ်၌

လယာဉ်ြဖင့် ထွကခ
် ာွ

ရပါက၊ခရီးစဉ်၏ထွကခ
် ာွ မည့် တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်၊
ြပန်လည်

န ့ရက်နှင့်

ရာက်ရှိမည့် န ့ရက်တိ ့အား ဖ ြပ၍ ဝန် ကီးချုပ်၊ ရန်ကန်

တိင်း ဒသ ကီး အစိးရအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပရမည်။
(ခခ)

လဆိပ်အတွင်း

ဝင် ရာက် ကိုဆိ/ပိ ့ ဆာင်မည့်

ဝန်ထမ်းများ၏

အမည်စာရင်း၊ ယာဉ်အမှတ၊် ဦး ရတိ ့အား ပူးတွဇ
ဲ ယားြဖင့် ဝန် ကီး
ချုပ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး အစိးရအဖွဲ ့သိ ့တင်ြပ ပီး၊ မိတ္တူကိ လ
ကာင်းရဲတပ်ဖဲွ ့ခွဲမှူး၊

လ ကာင်းရဲတပ်ဖွဲ ့ခွဲမှူးရး၊ ရန်ကန်အြပည်

ြပည် ဆိင်ရာ လဆိပ်သိ ့ ြပုစ ပးပိ ့ရမည်။
(၂) ြပည်ပခရီးစဉ်
(ကက) ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ ြပည်ပခရီးစဉ်၌ လယာဉ်ြဖင့်ထွက်ခွာရပါက၊
ခရီးစဉ်၏ ထွက်ခွာမည့် န ့ရက်

လယာဉ်လိင်း၊

လယာဉ်အမှတ်နှင့်

သွား ရာက်မည့်နိင်င၊ ထွကခ
် ာွ မည့အ
် ချိန၊် ြပန်လည်ဆိက် ရာက်မည့်
န ့ရက်၊ လယာဉ်လိင်း၊ လယာဉ်အမှတ၊် ဆိက် ရာက်မည့်အချိန်တိ ့
အား ဖ ြပ၍ဝန် ကီးချုပ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီးအစိးရအဖွဲ ့သိ ့တင်ြပ
ရမည်။
(ခခ)

လဆိပအ
် တွငး် ဝင် ရာက်

ကိုဆိ/ပိ ့ ဆာင်မည့်

ဝန်ထမ်းများ၏

အမည်စာရင်း၊ယာဉ်အမှတ်၊ ဦး ရတိ ့အားပူးတွဲဇယားြဖင့်ဝန် ကီးချုပ်၊
ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီးအစိးရအဖွဲ ့သိ ့တင်ြပ ပီး၊ မိတ္တူကိ လ ကာင်း
ရဲတပ်ဖွဲ ့ခွဲမှူး၊

လ ကာင်းရဲတပ်ဖွဲ ့ခွဲမှူးရး၊

ရန်ကန်အြပည်ြပည်

ဆိင်ရာ လဆိပ်သိ ့ ြပုစ ပးပိ ့ရမည်။
၁၅။

ဝးလ ခါင်ဖျား ဒသများတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင် နသည့် နိင်င့ဝန်ထမ်းကိစ္စရပ်များ
ဝးလ ခါင်ဖျား ဒသများတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင် နသည့် နိင်င့ဝန်ထမ်းများ ြပာင်း ရ ့

ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မူဝါဒဆိင်ရာအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး၊
စီမခနခ့် ွဲမ ကာ်မတီမှ အာက် ဖာ်ြပပါ အချက်များအား သတ်မှတ်ထားပါသည်(က) Posting ချထားရာတွင် (Zone) များနှင့် ဌာနများ ခွဲ ပးရန်။
(၁) လူ ကိုက်နည်း၍ မသွားချင်သည့် ဒသ
(၂) အလယ်အလတ်တန်း သင့်တင့်သည့် Natural ဒသ
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(၃) လူ ကိုက်များသည့် ဒသ
မှတ်ချက်။

ဖာ်ြပပါ ဒသခွြဲ ခားမအလိက်အ တွ အ
့ ကုနည်း ပီး

ကျာင်းဆင်းပဂ္ဂုိ လ်

များအားအမှတစ
် ဉ် (၁) သိ ့ပိ ့ရန်၊ သာမာန် ကိုးစားသူများအမှတ်စဉ် (၂) သိ ့ ပိ ့
ရန်၊ ထူးခ န်သမ
ူ ျားအမှတစ
် ဉ် (၃) သိ ့မဟတ် နှစသ
် က်သည့် ဒသသိ ့ပိ ့ရန်။
(ခ)

ြပာင်း ရ ြခင်
့ းကိ

ယခင်မအ
ူ တိင်းကျင့သ
် း၍

ဝးလ ခါင်ဖျားသည့်

ြပည်နယ်/

ဒသများ တွင် (၁) နှစ်ခွဲနှင့် ြပည်မတွင် (၃) နှစ် ကျာ်လ င် ြပာင်း ရ ခွ့ င့်ြပုရန်။
၁၆။

ဘွဲ ့ထူး၊ ဂဏ်ထူးများချီးြမင့်ြခင်း
(က) ငိမ်ဝပ်ပိြပား ရးနှင့်တရားဥပ ဒစိးမိး ရးတဆိပ်
ဤဝန် ကီးဌာနရှိအ မဲတမ်း လပ်သက် (၂) နှစ်ြပည့် ပီးသူ၊ ဌာနဆိင်ရာြပစ်မနှင့် နိင်င
ရးကင်းရှငး် သူ

ဝန်ထမ်းများအား

တဆိပ်ရရှိ ရးအတွက်
ချီးြမင့်အပ်နှင်းရန်

ငိမ်ဝပ်ပိြပား ရးနှင့်

ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန၊

တရားဥပ ဒစိးမိး ရး

ဂဏ်ထးူ ဆာင်ဘဲွ ့တဆိပ်များ

ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့သိ ့တင်ြပရပါသည်။

ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီး

ဌာနမှစိစစ် ပီးပါက နိင်င တာ်သမ္မတရးသိ ့ ထပ်မတင်ြပ ပီး၊ နိင်င တာ် သမ္မတရးမှ
စိစစ် ပီးမှန်ကန်ပါက အဆိပါဝန်ထမ်းအား ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပား ရးနှင့် တရားဥပ ဒစိးမိး
ရးတဆိပ်ချီးြမင့် အပ်နှင်းသည့်အမိနစ့် ာထတ်ြပန် ပးပါသည်။
(ခ) ြပည်သူ ့ဝန်ထမ်းတဆိပ်
ဤဝန် ကီးဌာနရှိ အ မဲတမ်းလပ်သက် (၁၅) နှစြ် ပည့် ပီး၊

ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပား ရးနှင့်

တရားဥပ ဒစိးမိး ရးတဆိပ်ရရှိ ပီးသူ ဌာနဆိင်ရာြပစ်မနှင့် နိင်င ရးကင်းရှငး် သူ
ဝန်ထမ်းအား ြပည်သူ ့ဝန်ထမ်းတဆိပအ
် တွက် ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဂဏ်ထူး
ဆာင်ဘွဲ ့တဆိပ်များချီးြမင့်အပ်နှင်းရန် ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပရပါသည်။
ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာနမှ စိစစ် ပီးပါက၊ နိင်င တာ်သမ္မတရးသိ ့ ထပ်မတင်ြပ ပီး၊
နိင်င တာ်သမ္မတရးမှ စိစစ် ပီးမှန်ကန်ပါက အဆိပါဝန်ထမ်းအား ြပည်သူ ့ဝန်ထမ်း
တဆိပ်ချီးြမင့်အပ်နှင်းသည့် အမိနစ့် ာထတ်ြပန် ပးပါသည်။
(ဂ) ဝန်ထမ်း ကာင်းတဆိပ်
(၁) ဤဝန် ကီးဌာနရှိ အ မဲတမ်းလပ်သက် (၂၆) နှစြ် ပည့် ပီးသူ၊ ရမှတ် (၂၆) မှတ်
ငိမ်ဝပ်ပိြပား ရးနှင့် တရားဥပ ဒစိးမိး ရးတဆိပ်အတွက် ရမှတ် (၂) မှတန
် င
ှ ့်
ြပည်သူဝန်
့ ထမ်းတဆိပ်အတွက်ရမှတ် (၂) စစ ပါင်းရမှတ် (၃၀) ရရှိ ပီးသူ ဌာန
ဆိင်ရာြပစ်မနှင့် နိင်င ရးကင်းရှင်းသူဝန်ထမ်းအား ြပည်သူဝန်
့ ထမ်း ကာင်း
တဆိပ်အတွက် ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဂဏ်ထူး ဆာင်ဘွဲ ့တဆိပ်များ ချီးြမင့်
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အပ်နင
ှ း် ရန် ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပရပါသည်။ ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန
မှစိစစ် ပီးပါက၊ နိင်င တာ်သမ္မတရးသိ ့ ထပ်မတင်ြပ ပီး၊ နိင်င တာ်သမ္မတရးမှ
စိစစ် ပီးမှန်ကန်ပါက

အဆိပါဝန်ထမ်းအား

ြပည်သူ ့ဝန်ထမ်း ကာင်းတဆိပ်

ချီးြမင့်အပ်နှင်းသည့်

အမိနစ့် ာထတ်ြပန် ပးပါသည်။

နိင်င တာ်သမ္မတရးမှ

ထတ်ြပန် ပးသည့် အမိန ့် ကာ်ြငာစာအား လက် အာက်ခဌာနများသိ ့ ထပ်ဆင့်
ထတ်ြပန် ပးရပါသည်။
(၂) အဆိပါဘွဲ ့တဆိပမ
် ျားအတွက် ဂဏ်ြပုမှတ်တမ်းလာများ၊ ဆတဆိပ်များအား
ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန၌ ထတ်ယူ၍ သက်ဆင်
ိ ရာဌာနများသိ ့ ြပန်လည်ြဖန ့် ဝ
ပးြခင်း၊

မှတ်တမ်းကတ်ြပားများအား

သက်ဆိင်ရာဌာနများသိ ့

ြဖန ့် ဝြခင်း၊

နိင်င တာ်သမ္မတရးမှထတ်ယူ၍
သက်ဆိင်ရာဌာနများမှ

မှတတ
် မ်း

ကတ်ြပားအ ပ အမည်စာရင်းထည့၍
် ြပန်လည် ပးပိ ့လာသည့် ကတ်ြပားများ
အား

နိင်င တာ်သမ္မတ၏

လက်မှတ်တဆိပ်ရိက်နှိပ်ရန်အတွက်သမ္မတရးသိ ့

ြပန်လည် ပးပိ ့ရပါသည်။ နိင်င တာ်သမ္မတရးမှ နိင်င တာ်သမ္မတ၏ လက်မှတ်
တဆိပရ
် က်
ိ နပ
ိှ ် ပီးြပန်လည် ပးပိ ့လာသည့်
ဌာနသိ ့ ြပန်လည်ခဲွ ဝ ပးရသည့်

ကတ်ြပားများအား

ကိစ္စရပ်များကိလည်း

သက်ဆိင်ရာ
ဆာင်ရွက် ပးရ

ပါသည်။
၁၇။

မာ် တာ်ယာဉ်ကိစ္စရပ်များ
(က) ြပည် ထာင်စဝန် ကီးအတွက် ဆာင်ရွက်ြခင်း
(၁) ြပည် ထာင်စဝန် ကီးအတွက် အ ဆာင်အ ယာင် မာ် တာ်ယာဉ်၊ ယာဉ် မာင်း၊
စက်သးဆီကိစ္စရပ်များနှင့်

မာ် တာ်ယာဉ်ြပင်ဆင်ြခင်းလပ်ငန်းများ

ဆာင်

ရွကရ
် မည်။
(၂) ြပည် ထာင်စဝန် ကီးအတွက် အ ဆာင်အ ဆာင် မာ် တာ်ယာဉ်အား စီမကိန်း
နှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဗဟိစက်ပစ္စည်း စာရင်းအင်းနှင့် စစ် ဆး ရးဦးစီး

ဌာနသိ ့ အ ဆာင်အ ယာင်ယာဉ် (၃) စီးရရှိ ရး ဆာင်ရွက်ရမည်။
(၃) အဆိပါ မာ် တာ်ယာဉ် (၃) စီးအတွက် ြပင်ပမှယာဉ် မာင်းဝန်ထမ်း (၃) ဦး ခန ့်
အပ်ြခင်းနှင့် လစာစရိတ်ကိစ္စရပ်များအား စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန၊

ဗဟိစက်ပစ္စည်း စာရင်းအင်းနှင့် စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာနသိ ့ ခနအ
့် ပ်လာ ပးပိ ့
ြခင်း၊ လစဉ်လစာ ငွထတ် ပးရြခင်းများ ဆာင်ရွက်ရမည်။
(၄) အ ဆာင်အ ယာင်ယာဉ်
ဂါလန် (၆၀) နန်းြဖင့်

မာ် တာ်ယာဉ် (၃) စီးအတွက် (၁) စီးလ င် လစဉ်
92/95 Ron (ဓါတ်ဆ)ီ သး

မာ် တာ်ယာဉ် (၂) စီး
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အတွက် လစဉ်စက်သးဆီဖးိ ငွများအား ဗဟိစက်ပစ္စညး် စာရင်းအင်းနှင့် စစ် ဆး
ရးဦးစီးဌာနသိ ့ တင်ြပ တာင်းခြခင်း၊ အ ဆာင်အ ယာင်ယာဉ် (ဒီဇယ်) သး
မာ် တာ်ယာဉ် (၁) စီးအား ဗဟိစက်ပစ္စည်း စာရင်းအင်းနှငစ
့် စ် ဆး ရးဦးစီး
ဌာနမှ လစဉ်ဒီဇယ်ဆီဂါလန် (၆၀) ထတ်ယရ
ူ န် ဆီထတ်ယူခွင့်စာအပ်အား
ထတ် ပး ပီး၊ သတ်မှတ်ထားသည့်ဆိင်၌ထတ်ယူရပါသည်။ အ ဆာင်အ ယာင်
ယာဉ် (၃) စီးနှင့် ပတ်သက်၍ စက်ဆီ၊ ချာဆီကစ
ိ ရ
္စ ပ်များအား ဗဟိစက်ပစ္စည်း
စာရင်းအင်းနှငစ
့် စ် ဆး ရးဦးစီးဌာနသိ ့တင်ြပ ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။
(ခ) ပစ (၈) စာရင်းဝင် ပိင်ရင
ှ မ
် ့ဲ မာ် တာ်ယာဉ်များအား စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီး

ဌာနသိ ့ လဲ ြပာင်းြခင်း
(၁) သစ် တာဦးစီးဌာနမှ ပစ (၈) စာရင်းဝင် ပိင်ရှင်မဲ့ မာ် တာ်ယာဉ်များ ဖမ်းဆီး
ရမိမအား စီမကိနး် နှငဘ
့်
စီမကိနး် နှင့်ဘ
ရးဦးစီးဌာနသိ ့

ာ ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ လဲ ြပာင်းရန်တင်ြပလာပါက

ာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဗဟိစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ် ဆး
မာ် တာ်ယာဉ်၏ အချက်အလက်များ၊ ဓာတ်ပမှတ်တမ်း

ပူးတွဲ၍ အပ်နှနိင် ရးအတွက် စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ ြပုစ ပးပိ ့

ရမည်။
(၂) စီမကိနး် နှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဗဟိစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ် ဆး

ရးဦးစီးဌာနမှ အဆိပါဖမ်းဆီး မာ် တာ်ယာဉ်အား စစ် ဆး ပီး၊ သိမ်းဆည်း
နိင် ရးအတွက် သက်ဆင်
ိ ရာသစ် တာဦးစီးဌာနနှင့် ဆက်သယ
ွ ် ဆာင်ရက
ွ ် ပီး၊
ဤဝန် ကီးရးသိ ့ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ကာင်း မိတ္တူ ပးပိ ့ရမည်။
(ဂ)

မာ် တာ်ယာဉ် ယန္တရားများအတွက် စက်သးဆီ တာင်းခြခင်း
(၁) ဤဝန် ကီးဌာန အာက်ရှိ

လပ်ငန်း/ဦးစီးဌာနများ၏

စက်သးဆီရရှိမအား

လ ပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာနမှ နှစစ
် ဉ်အပ်ချုပ်မသး/စီမကိနး် ဆီဟ၍
ူ စာရင်း
တာင်းခပါသည်။ အဆိပါစာရင်း တာင်းခလာပါက လက် အာက်ခဌာနများ
သိ ့အမှနက
် န်ကျမည့် ဆီစာရင်းအား ဘ

ာနှစ်အလိက်တင်ြပရန်

တာင်းခရ

ပါသည်။ လပ်ငန်း/ဌာနများမှ တင်ြပ တာင်းခလာသည့် ဆီစာရင်းအား ဝန် ကီး
ဌာနတစ်ခလးအတွက် အချုပ်စာရင်းြပုစ၍ လ ပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာနသိ ့
ထပ်မတင်ြပရပါမည်။
(၂) လ ပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာနမှ
ြဖတ် တာက်၍

အဆိပါတင်ြပသည့စ
် ာရင်းအား

ညိနင်း

နာက်ဆးခွဲ ဝရရှသ
ိ ည့် စာရင်းအားြပန်လည် ပးပိ ့လာပါက၊

လပ်ငန်း/ဦးစီးဌာနများသိ ့ ထပ်မစာရင်းညိ ခွဲ ဝ ပးရမည်။
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(၃) လ ပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာနမှ လစဉ်ခွဲတမ်းရရှိပါက၊ လပ်ငန်း/ဦးစီးဌာန
များသိ ့ ထပ်မ၍ ခွဲတမ်းပါအတိင်း ထတ်ယူသးစွဲခွင့်အား ြဖန ့် ဝ ပးပိ ့ရမည်။
(၄) လပ်ငန်း/ဦးစီးဌာနများမှ စီမကိန်းဆီ/အပ်ချုပ်မသးဆီအား ဘတ်ဂျက်ရရှိမ ငွ
အ ပ မူတည်၍

အတိး/အ လျာ့ထတ်ယူရန်တင်ြပလာပါက

အင်ဝန် ကီးဌာနသိ ့စာရင်းြပုစ၍

ညိနင်းတင်ြပရမည်။

လ ပ်စစ်နှင့်စွမ်း

အတိးအ လျာ့အား

ခွင့်ြပုလာပါက သက်ဆိင်ရာဌာနသိ ့ ြပန်လည်အ ကာင်း ကားရမည်။
(၅) ဤဝန် ကီးရး၏ ဒီဇယ်ဆီခွဲတမ်းအား ြမန်မာ့ ရနထွက် ရာင်းချြဖနြဖူး
့်
ရး
လပ်ငန်းသိ ့ လစဉ် ပးပိ ့ရမည်။
(ဃ) သရည်ကျိုကိစ္စရပ်များ ဆာင်ရွက်ြခင်း
(၁) ဗဟိစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာန စစ် ဆးချက်အရ ြပုြပင်
ရန်၊ သးစွဲရန်မသင့်သည့်

ယာဉ်ယန္တရားများအား လပ်ငန်း/ဦးစီးဌာများမှ

သရည်ကျိုထည့်သွင်းလိ ကာင်း

နိင်င တာ်သမ္မတရးသိ ့

တင်ြပသည့်အခါ

အာက်ပါအချက်များပါဝင်ရပါမည်(ကက) ယခအစိးရလက်ထက်ကာလအတွင်း သရည်ကျိုဖျက်ဆီးခဲ့ ပီး စာရင်း
များ
(ခခ)

သရည်ကျိုအပ်နရာတွ
ှ
င် ECC ၏ယာဉ်စစ် ဆးချက်မှတ်တမ်း

(ဂဂ)

သရည်ကျိုအပ်နမည့
ှ
် မာ် တာ်ယာဉ် စာရင်းချုပ်

(ဃဃ) အနည်းဆးစိစစ်တန်ဖးြဖတ်
ိ
ရးအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှငတ
့် န်ဖးိ သတ်မတ
ှ ်
ချက်နင
ှ အ
့် တူ ဓါတ်ပမှတတ
် မ်းများ
(၂) သရည်ကျိုအပ်နှခွင့် ခွင့်ြပုမိနရ့် ရှိပါက ညန် ကားချက်အတိင်း အပ်နှရမည့်
ဝန် ကီးဌာနများသိ ့ ဆက်သွယ်၍ သရည်ကျိုအပ်နမည့
ှ
် ယာဉ်/ယန္တရားဆိင်ရာ
အာက်ပါအချက်အလက်များ ပးပိ ့ရန် လပ်ငန်း/ဦးစီးဌာနများသိ ့

တာင်းခရ

မည်စဉ်

ပါဝင်ရမည့်အချက်အလက်များ

မာ် တာ် စက် ကီး/

ဆိင်

ယာဉ်

ကယ်

ယန္တရား

(၁)

ဝှးီ တက်မတ
ိ ္တ ူ





(၂)

ကမ- ၃ ပထမစာမျက်နှာမိတ္တူ





(၃)

ယာဉ်စစ် ဆးချက် (စက်မဆိင်ရာ)







(၄)

ဓါတ်ပမှတ်တမ်း(ကာလာA4)(4"×6")







၁။ ရှ ့ (သိ ့) ရှ ညာတစ်
့
စာင်း
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၂။ နာက်(သိ ့) နာက်ဘယ်တစ် စာင်း





၃။ အင်ဂျင်ခန်း





၄။ ယာဉ် မာင်းခန်း



၅။ ဘယ်







၆။ ညာ







မှတ်ချက်။ အထက် ဖာ်ြပပါ

အချက်အလက်များ

ြပည့်စမှန်ကန်မ



မရှပ
ိ ါက

သက်ဆိင်ရာလပ်ငန်း/ဦးစီးဌာနများသိ ့ြပန်လည် ပးပိ ့၍ အချက်အလက်
စလင် အာင် ဆာင်ရွက် စရပါမည်။
(၃) ဌာနလပ်ငန်းများမှ သရည်ကျို ပးပိ ့ရမည့် ယာဉ်/ယန္တရားဆိင်ရာ ြပည်နယ်/
တိင်းအလိက် တည် နရာ၊ မို ့နယ်၊ ဆက်သွယ်ရမည့်လူပဂ္ဂိုလ် ဖန်းနပါတ်
စသည့် အချက်အလက်များြပည့စ
် ပါက အပ်နှရမည့် ဝန် ကီးဌာနများသိ ့ စစည်း
ပးပိ ့တင်ြပသွားရမည်။
(၄) လက်ခမည့ဝ
် န် ကီးဌာနမှ လဲ ြပာင်း/လက်ခသယ်ယရ
ူ န်အ ကာင်း ကားလာပါက
အပ်နှရမည့်လပ်ငန်း/ဦးစီးဌာနများသိ ့တဆင့်ြပန်လည် အ ကာင်း ကားရမည်။
(၅) လဲ ြပာင်း/လက်ခ ပီးစီးပါက

ဗဟိစက်ပစ္စည်းစစ် ဆး ရးနှင့်

စာရင်းအင်း

ဦးစီးဌာနသိ ့ ြပန်တမ်းစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရန်အတွက်(ကက) ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးမှ တင်ြပစာ
(ခခ)

နိင်င တာ်သမ္မတရးခွင့်ြပုမိန ့်

(ဂဂ)

လဲ ြပာင်း/လက်ခများြဖင့တ
် င်ြပ၍ဗဟိစက်ပစ္စညး် စစ် ဆး ရးနှငစ
့် ာရင်း
အင်းဦးစီးဌာနမှ ခွငြ့် ပုချက်ရရှပ
ိ ါက ြပန်တမ်းစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရန်အား
သက်ဆင်
ိ ရာ လပ်ငန်း/ဦးစီးဌာနများမှ ဆက်လက် ဆာင်ရက
ွ ရ
် ပါမည်။
မာ် တာ်ယာဉ်စစ် ဆးချက်မှတ်တမ်း

အမည်၊------------------------------------- အဆင့်၊-------------------------------------------နရာ ၊-----------------------------------------------------------------------------------------ယာဉ်အမှတ်၊------------------------------- အသးြပု ပီးမိင် ပါင်း၊ ---------------------------အမျိုးအစား၊-----------------------------------------------------------------------------------အင်ဂျင်နပါတ်၊---------------------------------------------------------------------------------ဘာင်/ ဖရိန်နပါတ်၊ ----------------------------------------------------------------------------
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စဉ်

အ ြခအ န

-

လကာမှန်များ

၂။ သကိယ်ထည်
၃။ သစ်သားကိယ်ထည်
၄။ တခါးမှန်များ

ဘာ်ဒပ
ီ င်
ိ း

၁။

အမျိုးအမည်

၅။ ထိင်ခ/ကူရင
ှ ်
၆။ မီးသတ် ဆးဘူး
၈။ အကူဂီယာအနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
၉။ ပ ရာ်ပယ်လာရှပ/် ယူနီဗာဆယ်ဂျိုင်း
၁၀။

နာက်ဝင်ရိး

၁၁။

ရှ ဝင်
့ ရးိ

၁၂။ အြခားဝင်ရိးများ
၁၃။ ဘီး ဂွများ
၁၄။ ဘရိတ်စနစ်
၁၅။ ကွိုင်စပရိန်/ လးြပား

ရွ လျားမပိ
့
င်းနှင့် အာက်ပိင်း

၇။ ပင်မဂီယာအနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များ

၁၆။ စတီယာရင်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များ
၁၇။ ဘတ္ထ ရီ
အာ်(လ်)တာ နတာ/ဒိင်နမိ

၁၉။ အရ အာ်(လ်)တာ နတာ/ဒိင်နမိ
၂၀။ စက်နး မာ်တာ
၂၁။ မီးလိင်းနှင့် မီးသီးများ

လ ပ်စစ်ပိင်း

၁၈။

၂၂။ ဟွန်း
၂၃။ ြဖူး(စ်)
၂၄။ အ အး ပးစနစ်
၂၅။

ရတိင်ကီ

၂၇။ မီး ပးစနစ်
၂၈။ ဆီပန ့်
၂၉။

ချာဆီ ပးစနစ်

၃၀။ ဖလိင်းဝှီး
၃၁။ မီးခိးထတ်စနစ်
၃၂။

လ အး ပးစက်အင်ဂျင်

အင်ဂျင်ပိင်း

၂၆။ ဆီ ပးစနစ်

မှတခ
် ျက်
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ယာဉ်တွင်တပ်ဆင်ပစ္စည်းများ
စဉ်

အ ြခ

အမျိုးအမည်

အ န

စဉ်

အမျိုးအမည်

၁။ လ အး ပးစက်နင
ှ ဆ
့် က်စပ်ပစ္စညး် များ

၂၀။အပူ ငွ ့ ပးကိရယ
ိ ာ

၂။ရပ်ြမင်သ ကားစက်

၂၁။ဂီယာဘသီးများ(

၃။ဘက်စသးကွန်ပျူတာ

၂၂။ နကာြပား (

၄။ နာက်ြမင်ကွင်းရိက်/လင့်စက်

ှ ့်)
၂၃။ တခါးမှန်တင်/ချ(ပါ ဝါ /လက်လည

၅။ဗွီစီဒီ/စီဒီ

၂၄။ တခါးချက်၊မှန်တင်(ပါ ဝါ )ခလပ်

၆။ကက်ဆက်

၂၅။ထိင်ခခါးပါတ် ( )ခ

၇။ ရဒီယိ

၂၆။ ခါင်းမှီ (

၈။ ရဒီယိအင်တီနာ

၂၇။လက်တင် (

၉။စပီကာ (

၂၈။က လးထိင်ခ

)လး

၁၀။ ရသတ်တ (

) ချာင်း

အ န

)လး
)ချပ်

)ခ
)ခ

၂၉။လက်ဆွဲတွင်း (

၁၁။ ရသတ်တ မာ်တာ

အ ြခ

)ခ

၃၀။တခါးဂျက်တင
ွ း် /ြပင်

၁၂။ နာက် ကည့်မှန်အြပင် (
၁၃။ နာက် ကည့မ
် န
ှ အ
် တွငး် (

)ချပ်

၃၁။စက်ဖး ရကာြပား

)ချပ်

၃၂။တခါး ရကာြပား(

၁၄။အချက်ြပမီးခလပ်

၃၃။အမိးစင်

၁၅။ ရသပ်တခလပ်

၃၄။ ြခနင်းြပား (

၁၆။နာရီ

၃၅။ လှကား

၁၇။မီးညိတ

၃၆။ ရခဲ သတ္တ ာ

၁၈။ြပာခခွက်

၃၇။ဘီးဖး(

၁၉။ လမတ်စက်

၃၈။အရဘီးသယ်စင်

)ချပ်
)ချပ်

)ချပ်

တာယာမှတ်တမ်း
စဉ်

နရာ

၁။

ရှ ဝဲ့

၂။

ရှ ယာ
့

၃။

နာက်ဝဲ

၄။

နာက်ယာ

၅။

အရတာယာ

အမျိုးအစား

အရွယ်

တာယာနပါတ်

အ ြခအ န%
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လက်သးကိရိယာ
၁။

လက်နးတန် (

) ၂။ ဘီးြဖုတ်တန်(

)

၃။ ချိုင့် (

တဆိပ်
ရှ ့
နာက်
ဘးဝဲ/ယာ
မှတခ
် ျက်
သ=သးစွဲနိင်

အမ=သးစွရ
ဲ န်မသင့်

ပသ=ြပုြပင်သးစွဲနိင်

စစ် ဆးစည့်ရက်စွဲ

လဲ ြပာင်းသူ

စစ် ဆးသူ

အမည်

အမည်

ရာထူး

ရာထူး

ထပ်ဆင့်အတည်ြပုသူ

လက်ခသူ

အမည်

အမည်

ရာထူး

ရာထူး
လက်ခ/ ထတ် ပး/ သးကန်/ လဲ ြပာင်း/ ဖျက်ဆးီ ြပစာ
(ထတ် ပးသူက ရးသွငး် ရန်)

(လက်ခသူက ရးသွငး် ရန်)

ထတ် ပး ြပစာအမှတ၊် -------------------------- လက်ခ ြပစာအမှတ၊် -------------------------ရက်စ၊ဲွ ---------------------------------------

ရက်စ၊ဲွ -----------------------------------------

စက်ရ/ လပ်ငန်း/ ဌာန၊-----------------------

စက်ရ/ လပ်ငန်း/ ဌာန၊------------------------

တည် နရာ၊ ---------------------------------

တည် နရာ၊ ----------------------------------

သရည်ကျိုအဆင့် ယာဉ်အိ/ယာဉ် ဟာင်းများ စစ် ဆး/လက်ခ/ဖျက်သမ
ိ း် /သယ်ယူ/ အပ်နှ
ရး ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့၏အမိနအ
့် ရ အာက်ပါပစ္စညး် များကိ လက်ခ/ထတ် ပး/သးကန်/လဲ ြပာင်း/
ဖျက်ဆးီ ပီးြဖစ်ပါ ကာင်း စဉ်

ပစ္စညး် အမည်

ရတွကပ
်

အ ရအတွက်
စစ ပါင်း

ကာင်း

မ ကာင်း

)
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အထက်ပါပစ္စညး် များကိ ထတ် ပးစာရင်း

အထက်ပါပစ္စညး် များကိ လက်ခစာရင်း

သွငး် ပီး ပါ ကာင်း အတည်ြပုပါသည်။

သွငး် ပီး ပါ ကာင်း အတည်ြပုပါသည်။

လက်မှတ်၊--------------------------

လက်မှတ်၊--------------------------

အဆင့န
် င
ှ အ
့် မည် ၊------------------------------ အဆင့န
် င
ှ အ
့် မည် ၊-----------------------------လပ်ငန်း/ ဌာန၊--------------------------

လပ်ငန်း/ ဌာန၊--------------------------

နရာ/ ရက်စ၊ဲွ ---------------------------------

နရာ/ ရက်စ၊ဲွ ---------------------------------

သရည်ကျိုအပ်နမည့
ှ
် ြပည်နယ်တင်
ိ းအလိက် ယာဉ်/ ယန္တရား/ မာ် တာ်ဆင်
ိ ကယ်စာရင်းချုပ်
------------------------------------ တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်
ြမန်မာနိင်င------------------------------------- ပိင်း
ယာဉ်အမှတ်

အမျိုးအစား

အပ်နမည့
ှ
်

ယာဉ်/ယန္တရား

ဆက်သွယ်ရမည့်

ရှသ
ိ ည့် မို ့/

တာဝန်ခပဂ္ဂိုလ်

ဖန်းနပါတ်

မှတ်ချက်

မို ့နယ်

-×၀×(င) တာယာ၊ ဘတ္ထ ရီနှင့် စက်ပစ္စည်းတိ ့အား Store စာရင်းထားရှိြခင်းနှင့် ထတ် ပး
ြခင်း၊ ပစ္စညး် ဟာင်းများလက်ခြခင်း
(၁) ငွလး ငွရင်း အသးစရိတ် (သိ ့) သာမန်အသးစရိတ်ရန်ပ ငွြဖင့် ဝယ်ယထ
ူ ား
ရှိ သာ တာယာ/ဘက္ထ ရီနှင့် စက်ပစ္စည်းများအား အဖွဲ ့ြဖင့်စစ် ဆး ပီး ပစ္စညး်
လက်ခဖိင်ဖွင့်ထားရှိြခင်း။

(တာယာ/ဘက္ထ ရီနင
ှ ့်

အ ရအတွကမ
် ျားြပား သာ

ပစ္စည်းများအား ပင်မအလပ်ရတွင် ခတ္တ ထိန်းသိမ်းထား ပီး ပင်မအလပ်ရတွင်
Stock စာအပ်ထားရှိပါသည်)
(၂) ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးတွင်လည်း Stock စာအပ်ထားရှိရမည်။
(၃) ပစ္စညး် တာင်းခလာပါက

လက်ရအ
ိှ ြခအ နအား

ြမြပင်တင
ွ ်စစ် ဆး၍

အ မဲတမ်းအတွငး် ဝန်၊ ဒတိယအ မဲတမ်းအတွငး် ဝန်ထ တင်ြပြခင်း။ (တာယာ/
ဘက္ထ ရီြဖစ်ပါက နာက်ဆးထတ် ရက်စွဲနှင့် လက်ရှိအ ြခအ နမှန်အား တင်ြပ
ရပါမည်)
(၄) ခွင့်ြပုပါက ပစ္စည်းထတ် ပး၍

Stock စာအပ်တင
ွ ် စာရင်း ရးသွင်းြခင်း၊

ဖိင်တွဲြခင်း။ (ပင်မအလပ်ရတွင်ထားရှိ သာပစ္စည်းြဖစ်ပါက ပင်မအလပ်ရသိ ့
ပစ္စည်းထတ် ပးရန် အ ကာင်း ကား စာနှင့်အတူ ထတ်ယရ
ူ ပါမည်)
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(၅) တာယာ/ဘတ္ထ ရီများ

အသစ်ထတ်ယပ
ူ ါက

လက်ခရရှိ ကာင်း

ြပစာတွင်

လက်မှတ် ရးထိး ပီး တာယာ/ဘက္ထ ရီ ဟာင်းများအား ပင်မအလပ်ရသိ ့ ပးပိ ့
အပ်န၍
ှ
ြပစာြဖင့် လက်ခရရှိ ကာင်း လက်မတ
ှ ် ရးထိးြခင်း။
(၆) ရးသးစက်ကိရိယာများအားြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးတွင်ထားရှိြခင်း။
ပစ္စည်းထတ် ပးမမှတ်တမ်း
ပစ္စည်းအမျိုးအမည်၊------------------------Date

(စ)

Quantity

Sr. No.

Rec: Iss:

Stock

Remark

မာ် တာ်ယာဉ်/ မာ် တာ်ဆိင်ကယ်/ရးသးစက်ပစ္စည်းနှင့်ပရိ ဘာဂစာရင်းြပန်တမ်း
များ ပးပိ ့ြခင်း
(၁) ပးပိ ့ရမည့် အ ရအတွက် Hard Copy/Soft Copy (၁) စစီြဖစ်ပါသည်။
(၂) ြပန်တမ်းစာရင်းအား တစ်နှစ်လ င် (၂) ကိမြ် ပုစ၍ ဗဟိစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်း
နှင့်စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာနသိ ့ အာက်ပါအတိင်း ပးပိ ့ရပါမည်(ကက) ပထမ (၆) လပတ်အတွက်

-

(ခခ)

-

ဒတိယ (၆) လပတ်အတွက်

ဧ ပီလဒတိယပတ်
အာက်တဘာလဒတိ
ိ
ယပတ်

(၃) ဗဟိစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာန (သိ ့) အြခားဌာနများ
(သိ ့) လှူဒါန်းရရှိထား သာ ယာဉ်/ယန္တရားများ လဲ ြပာင်း/လက်ခ ြပုလပ်၍
ြပန်တမ်း စာရင်းသွငး် ရန်အတွက် (ကက) လဲ ြပာင်း/လက်ခြပုလပ်လိ ကာင်း အ ကာင်း ကားစာနှင့် ကိယ်စား
လှယလ
် စ
ဲ ာ။
(ခခ)

လဲ ြပာင်း/ လက်ခ စက်မဆိင်ရာ စစ် ဆးချက်။

(ဂဂ)

ဝှီးတက်

ယာဉ်လိင်စင်ရှိ ပီးြဖစ်ပါက
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(ဃဃ) ကမ- ၃ ပထမစာမျက်နာှ
(ငင)

ယာဉ်လင်
ိ စင်မရရှိ သးပါက

ယာဉ်လိင်စင်ရရှိ အာင်

ကန်းလမ်းပိ ့

ဆာင် ရးဦးစီးဌာနနှင့် ဗဟိစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ် ဆး ရး
ဦးစီးဌာနတိ ့နှင့် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်ရန်။
(စစ)

ြပင်ဆင်ရန်လိအပ်ပါက

အ မဲတမ်းအတွင်းဝန်၊

ဒတိယအ မဲတမ်း

အတွင်းဝန် လမ်းညန် မခယူ၍ ဆာင်ရွက်သွားရန်။
(ဆဆ) ဗဟိစက်ပစ္စည်းစစ် ဆး ရးနှင့်

စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ

လဲ ြပာင်း

ပါ က ဓါတ်ပမှတ်တမ်းတိ ့ြဖင့် ဗဟိစက်ပစ္စည်းစစ် ဆး ရးနှင့် စာရင်း
အင်းဦးစီးဌာနသိ ့ ြပန်တမ်းမှထတ်ပယ်ခွင့် (သိ ့) ထည့်သွင်းခွင့် အဆိ
ြပု တာင်းခ ပီး ခွင့်ြပုချက်ရရှိက ြပန်တမ်းစာရင်းြပင်ဆင်ရမည်။
(ဇဇ)

ငွလး ငွရင်းအသးစရိတြ် ဖင့ဝ
် ယ်ယူ သာ စက်ပစ္စညး် များအား ဗဟိ
စက်ပစ္စညး် စစ် ဆး ရးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနသိ ့ ြပန်တမ်းစာရင်း
ရးသွင်း ပးရန် အဆိြပုရမည်။

(ဈဈ)

ဗဟိစက်ပစ္စည်း စစ် ဆး ရးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ ြပန်တမ်း
စာရင်း ရးသွငး် ပီး ကာင်း အ ကာင်း ကားလာပါက တစ်ဖက် ဖာ်ြပ
ပါ ြပန်တမ်းစာရင်းတွင် ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရမည်။

(ဆ) မာ် တာ်ယာဉ်/ မာ် တာ်ဆိင်ကယ်ခွဲ ဝချထားြခင်း၊

ြဖန ့် ဝအသးြပုြခင်းနှင့်ြပင်

ဆင်ထိန်းသိမ်းြခင်း
(၁) ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၊ အ မဲတမ်းအတွငး် ဝန်နင
ှ ့် ဒတိယအ မဲတမ်းအတွင်းဝန်
တိ ့၏ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့်

ြဖန ့် ဝ ပးအပ်ထား သာ

မာ် တာ်ယာဉ်/ မာ် တာ်

ဆိင်ကယ်သးစွဲ သူစာရင်းအား ြပုစထားရှိရမည်။
(၂)

မာ် တာ်ယာဉ်/ မာ် တာ်ဆိင်ကယ်လဲ ြပာင်းြခင်း
ယာဉ် လဲ ြပာင်းခွင့်ြပုမိနန့် ှင့်
ရှ၍
ိ

ဆာင်ရွက်ပါက

မာ် တာ်

မာ် တာ်ယာဉ် စစ် ဆးချက်အား ဖိင်ဖွင့်ထား

မာ် တာ်ယာဉ်အသးြပုမ မှတတ
် မ်းစာအပ်တင
ွ လ
် ည်း စာရင်း ရးသွင်း

ရမည်။
(၃) အပ်ချုပ်မသးနှင့် ဖယ်ရီများအတွက် ယာဉ် မာင်းများ စီစဉ်ထားရှိ ဆာင်ရွက်
ြခင်း
(ကက) တာဝန် ပးအပ်ြခင်း။
(ခခ)

ယာဉ် မာင်းများအား ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း လိက်နာရန်
အမိနန့် ှင့် ညန် ကားချက်များ ထတ်ြပန်ြခင်း။

(ဂဂ)

အထက်အဆင့်ဆင့်မှ ညန် ကားချက်များအား ထတ်ြပန်ြခင်း။
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ြပန်တ
တမ်း (ပစ)
MINISTR
RY- သယဇ
ဇာတနှင့် သဘ
ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဝန်
န် ကီးဌာန
DEPART
TMENT- ဝန
န် ကီးရး
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(၄) မာ် တာ်ယာဉ်သးစွဲသူများအား

ယာဉ် က့ခိင် ရး

ဆာင်ရွက်မများအား
့

ဆာင်ရက
ွ ် စြခင်း။
(ကက)

န ့စဉ် က့ခိင် ရး ဆာင်ရွက်ရန်။

(ခခ)

အပါတ်စဉ် က့ခင်
ိ ရး ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်။

(ဂဂ)

လစဉ် က့ခိင် ရး ဆာင်ရွက်ရန်။

(ဃဃ) အြခား က့ခိင် ရးတိ ့ကိ ြပုလပ် (ယာဉ်ထတ်လပ်သ၏
ူ
ညန် ကားချက်
အတိင်း) ဆာင်ရွက်ရန်။
(ငင)

မလပ်မ နရ (၂) ပတ်တစ် ကိမ်သတ်မှတ်၍

က့ခိင် ရး ဆာင်ရွက်

ရန်။
(စစ)

D uty Log Book ထားရှိြခင်းအား မာ် တာ်ယာဉ်တင
ွ ် ထားရှိရမည်
ြဖစ် ပီး Duty Log Book တွင် န ့စဉ် ယာဉ်အသးြပုသည့် ခရီး(မိင်)
အသးြပုသူ၊

စခိင်းသူနှင့် က့ခိင် ရး ဆာင်ရွက်ချက်များအား မှတ်

တမ်းတင်ထားရှန
ိ င်
ိ ရမည်။
(၅) မာ် တာ်ယာဉ်ြပင်ဆင်ြခင်းများအား
မာ် တာ်ယာဉ်

စာရင်း ရးသွငး် ြခင်းကိ

သးစွဲသူမှတင်ြပချက်အား

သက်ဆိင်ရာ

ဒတိယအ မဲတမ်းအတွင်းဝန်ထ

တင်ြပ၍ ခွငြ့် ပုချက်ရရှိပါက အဆိပါ မာ် တာ်ယာဉ် ြပင်ဆင်စရိတစ
် ာအပ်တင
ွ ်
မှတ်တမ်းထား ဆာင်ရွက်ရမည်။
(၆) မာ် တာ်ယာဉ်ြပင်ဆင်စရိတ် ကီးမားပါက အ မဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့်
အ မဲတမ်းအတွငး် ဝန်ထ

တင်ြပလမ်းညန်မခယူကာ

ဒတိယ

ညန် ကားချက်အတိင်း

ဆာင်ရွက်ရမည်။
(၇) ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး၏ မာ် တာ်ယာဉ်များ၏ အ ြခအ နမှနအ
် ား သိရှိနိင်
ရန်စက်မစစ် ဆးချက်အားတစ်နှစ်လ င်တစ် ကိမ် ကာက်ယူ ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဇ) ယာဉ်လင်
ိ စင်သက်တမ်းတိးြခင်း
(၁) ယာဉ်လိင်စင်သက်တမ်း ကန်ဆးရက်အား လစဉ်စစ် ဆး ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။
(၂) သက်တမ်းတိးြမင့်

ဆာင်ရက
ွ ပ
် ါက

ဦးစီးမှူး

ကန်းလမ်းပိ ့ ဆာင် ရး၊

နြပည် တာ်သိ ့ ကိယ်စားလှယ်လဲစာြဖင့် ကမ-၃၊ အာမခ၊ ဝှးီ တက်နင
ှ အ
့် တူ
ဆာင်ရွက် စရမည်။
(၃) ယာဉ်သက်တမ်းတိး ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းကန်ကျ ငွအား အပ်ချုပ် ရးနှင့် လူ ့အရင်း
အြမစ်စမ
ီ ခနခ့် မ
ဲွ ဌာနခွဲ (သိ ့) ယာဉ်တာဝန်ခ/အသးြပုသူမှစိက်ထတ်၍
များနှင့်အတူ ြပန်လည်တင်ြပ တာင်းခရမည်။

ြပစာ
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(၄) သက်တမ်းတိးြမင့် ပီးပါက ကမ-၃ နှင့် အာမခစာအပ်အား အပ်ချုပ် ရးနှင့်
လူ ့အရင်းအြမစ်စီမခနခ့် ွဲမဌာနခွဲတွင် ထိန်းသိမ်းထားရှိ ပီး ဝှးီ တက်အား သက်
ဆိင်ရာယာဉ်အသးြပုသူထသိ ့ ပးအပ်သွားရမည်။
(၅) ကမ-၃၊

အာမခ ပျာက်ဆးပါက

အထက်အဆင့်ဆင့်သိ ့ တင်ြပ ဆာင်ရွက်

ရမည်။
(ဈ) ဗဟိစက်ပစ္စညး် စာရင်းအင်းနှင့် စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာန၏ စစ် ဆးမခယူြခင်း
(၁) နှစ်စဉ်ဗဟိစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာနမှ

မာ် တာ်ယာဉ်

စစ် ဆးမများ ဆာင်ရွက်သည့်အခါဗဟိစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ် ဆး ရး
ဦးစီးဌာနနှင့်ညိနင်း၍ စစ် ဆးမည့် န ့ရက်အချိန်အား ယာဉ်အသးြပုသူ ထ
အ ကာင်း ကား၍ အပ်ချုပ် ရးနှင့် လူ ့အရင်းအြမစ်စီမခနခ့် ွဲမဌာနခွဲမှ ဗဟိစက်
ပစ္စညး် စာရင်းအင်းနှင့် စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ ကွငး် ဆင်း
ဆာင်ရွက်ရပါမည်။
(၂) ဗဟိစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာနနှင့် စစ် ဆးသည့်အခါ(ကက) သးစွန
ဲ င်
ိ သာ မာ် တာ်ယာဉ်/ မာ် တာ်ဆင်
ိ ကယ်များ၏ယာဉ်အမှတ၊်
အမျိုးအစား၊

အင်ဂျင်နပါတ်၊

ဘာင်အမှတ၊်

တည် နရာစာရင်း

(Hard/Soft Copy)
(ခခ)

မသးစွဲနိင် သာ (သိ ့) သးစွဲရန်မသင့် သာ မာ် တာ်ယာဉ်/ မာ် တာ်
ဆိင်ကယ်များ၏ယာဉ်အမှတ်၊ အမျိုးအစား၊ အင်ဂျင်နပါတ်၊

ဘာင်

အမှတ်၊ တည် နရာ၊ ဓါတ်ပမှတ်တမ်း( ရှ /့ နာက်/ဘယ်/ညာ) စာရင်း
(Hard/Soft Copy)များအား ဗဟိစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ် ဆး
ရးဦးစီးဌာနသိ ့ ပးပိ ့ရပါသည်။
(ဂဂ)

ဗဟိစက်ပစ္စည်းစစ် ဆး ရးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ သးစွဲရန်မသင့်
ဟ သတ်မှတ် သာယာဉ်အား သရည်ကျိုစာရင်း ထည့်သွငး် နိင်ရန်
နိင်င တာ်သမ္မတရးသိ ့ ခွင့်ြပုမိန ့် တာင်းခရမည်။

(ည) လမ်းတတားြဖတ်သန်းြခင်းနှငယ
့် ာဉ်ဝင်ခင
ွ ့်/ထွက်ခွင့်ကိစ္စရပ်များ
(၁) ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၊

အ မဲတမ်းအတွငး် ဝန်၊

ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး/

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်များအတွက် လမ်းတတားြဖတ်သန်းခွင့် ကတ်များအား
အသးြပုသူအမည်၊ ရာထူး၊ ဌာန၊ ယာဉ်အမှတန
် င
ှ ့် ယာဉ်အမျိုးအစားတိ ့အား
ဇယားြဖင့် ဖာ်ြပ၍

ဆာက်လပ် ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ ခွင့်ြပုချက် တာင်းခ ပီး၊
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အင်ဂျင်နီယာချုပ်( မို ့ြပ)

လမ်းအခွန်ထိန်းသိမ်း ရးဌာနခွဲ၊

လမ်းဦးစီးဌာန၌

ကတ်ြပားများထတ်ယူရမည်။
(၂) ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၊ အ မဲတမ်းအတွငး် ဝန်၊ ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး/ညန်
ကား ရးမှူးချုပ်များအတွက် နိင်င တာ်သမ္မတ အိမ် တာ်ဝင်/ထွကခ
် င
ွ က
့် တ်
နှင့် လတ် တာ်ဝင်/ထွက်ခွင့်ကတ်များအား ကိယ် ရးရာဇဝင်၊ ဓာတ်ပမှတ်တမ်း
ြပုလပ်၍ ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန၊လြခု ရးအရာရှိ၊ ဝင်/ထွက်ခွင့်ကတ်စစ
ိ စ် ရး
ရးသိ ့ ြပုစ ပးပိ ့ပီး၊ ကတ်ြပားများအားထတ်ယရ
ူ မည်။
(ဋ) ယာဉ်ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်များကျခသးစွဲ ရးကိစ္စရပ်များ
(၁) ဗဟိစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာနမှ နှစ်ပတ်လည်ကွင်းဆင်း
စစ် ဆးစဉ် သရည်ကျိုအဆင့သ
် တ်မတ
ှ ထ
် ား သာယာဉ်များနှင့် ဌာနအစီအစဉ်
ြဖင့်ဘတ်အဖွဲ ့နှင့်သရည်ကျိုအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ယာဉ်များအတွက် ဘ

ာ

ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရး၏၂၈-၈-၂၀၁၃ ရက်စပ
ဲွ ါစာအမှတ၊် ဘခ-၃/၂၀
(၁၃၄၇/၂၀၁၃)

ြဖင့်

ထတ်ြပန်ထား သာ

တစ်နစ
ှ ြ် ပင်ဆင်ထန
ိ း် သိမး် စရိတ်

လျာထားြခင်းမြပုရန်။
(၂) ထတ်လပ်သည့်ခနှစ် (၂၅) နှစ်ထက် ကျာ်လွန်သည့်ယာဉ်များအတွက် ြပင်ဆင်
စရိတ် တာင်းခရာတွင် တစ်နှစ်ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်ပါအတိင်း

သးစွရ
ဲ န်

ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပါယာဉ်များအတွက် တစ်နှစ်ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်ထက်
ပိမိသည့် ကျာ်လွန်ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းစရိတ် မြဖစ်မ န တာင်းခရန်လိအပ်ပါက
ဗဟိစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာနသိ ့တင်ြပရန်။
၁၈။

Communication Unit သိ ့ Weekly Planning Grid ပးပိ ့ြခင်း
(က) နိင်င တာ်အတိင်ပင်ခရးဝန် ကီးဌာနတွင် ဖွဲ ့စည်းထားရှိသည့် သတင်းနှင့်ြပန် ကား
ရးအဖွဲ ့ (Communication Unit) ၏လပ်ငန်းစဉ်များ စတင် ဆာင်ရွက်နိင်
ရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန် ကီးဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် လပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝး
ကိ (၂၁-၃-၂၀၁၇) ရက် န ့၊ (၁၀:၀၀) နာရီ၌ နိင်င တာ် အတိင်ပင်ခရးဝန် ကီးဌာန၊
ရးအမှတ် (၂၀) အစည်းအ ဝးခန်းမတွငက
် ျင်းပခဲပ
့ ါသည်။ အဆိပါ အစည်းအ ဝး
ဆးြဖတ်ချက်အရ

သယဇာတနှငသ
့် ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဝန် ကီးဌာန

က (Communication Unit) သိ ့ ပးပိ ့ရမည့်အချက်များမှာ(၁) သီတင်းပတ်အလိက် ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်ရသ
ိှ ည့် လပ်ငန်းများ (Weekly Planning
Grid)
(၂) ဦးစား ပး ဖာ်ြပလိ သာမူဝါဒ (၃) ခ (3 Policy Priorites)
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(၃) ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍

အာင်ြမင်မ (၃) ခ (Top 3 Achieve-

ments) တိ ့ ြဖစ်ပါသည်။
(ခ) ၄င်းတိ ့အနက်မှ (၂) နှင့် (၃) သည် တစ် ကိမ်သာ ပးပိ ့ရမည်ြဖစ် ပီး ပးပိ ့ပီးလည်း
ြဖစ်ပါသည်။ (၁) မှာ အပတ်စဉ် တစ်ပတ် ကိုတင်၍ Communication Unit သိ ့
ပးပိ ့ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
(ဂ) အပတ်စဉ် တစ်ပတ် ကိုတင် ပးပိ ့ နရ သာ Weekly Planning Grid ၏
လပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်များကိ

Communication

Unit

သိ ့ ပးပိ ့ရာတွင်

အာက် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဆင့်ဆင့် ဆာင်ရွက်ရပါသည်(၁) တစ်လ/တစ်နှစ်အတွင်း

ဆာင်ရွက်ရန်ရှိသည့်လပ်ရှားမများကိ အလျဉ်းသင့်

သကဲသ
့ ိ ့ ကိုတင် ပးပိ ့ထားနိင် ပီး တစ်ပတ်အတွင်း
လပ်ရာှ းမများနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ တစ်ပတ် စာ၍

ဆာင်ရွက်ရန်ရှိသည့်

ပးပိ ့ရန်ြဖစ်ပါသြဖင့်

ရှ အပတ်
့

စဉ်အတွက် လပ်ရှားမအစီအစဉ်များကိ ထိအပတ်စဉ်မတိင်မီ တစ်ပတ် ကိုတင်
၍ တနလာ န ့ နနက် (၁၀:၀၀) နာရီထက် နာက်မကျ စဘဲ ဝန် ကီးဌာနများမှ
နိင်င တာ်အတိင်ပင်ခရးဝန် ကီးဌာန၊ Communication Unit သိ ့အ ရာက်
ပးပိ ့ရမည်။
(၂) Communication Unit သိ ့ သတ်မှတ်အချိန်မီ ပးပိ ့နိင်ရန် ဝန် ကီးဌာနသည်
လက် အာက်ခ လပ်ငန်း/ဌာနများမှ နှစပ
် တ် ကိုတင်

သာ ကာ န ့၊ (၁၂:၀၀)

နာရီ အ ရာက် တာင်းခရမည်။
(၃) အပတ်စဉ်/လစဉ်/တစ်နစ
ှ အ
် တွငး်

ဆာင်ရွက်ရန်ရှိရမည့်

ဝန် ကီးဌာန၏

Weekly/Monthly/Yearly Planning Grid များတွင်ပါဝင်ရမည့် အ ကာင်း
အရာများမှာ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာနများ၏ အဓိကသတင်းထတ်ြပန်ချက်
နှင့်

ကြငာချက်များ၊ မိနခ့် ွန်းအမှာစကားများ၊ အ ရး ကီးသည့် လပ်ရှားမ

ြဖစ်စဉ်များ၊

အ ရး ကီး သာစီမကိနး် ၊

စီမချက်များနှင့်

ပတ်သက်သည့်

ဆာင်ရွက်ရန်ရှိရမည့်

ဝန် ကီးဌာန၏

ထတ်ြပန်မ/လပ်ရှားမများြဖစ်ရမည်။
(၄) အပတ်စဉ်/လစဉ်/တစ်နစ
ှ အ
် တွငး်
Weekly/Monthly/Yearly
အ ကာင်းအရာများမှာ

Planning

Grid

များတွင်

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာနများ၏

မပါဝင်ရမည့်

အပ်ချုပ်မဆိင်ရာ

သမရိးကျ ဆာင်ရွက် နသည့် အစီအစဉ်များ၊ (ဥပမာ-ရးတွငး် အစည်းအ ဝး
များ/သင်တန်းများ/ဌာနတွငး် လပ်ငန်းများ/ဧည့သ
် ည်လက်ခ တွ ဆြခင်
့
းများ/
ဌာနတွငး် စစ် ဆး ရးလပ်ငန်းများစသည့်) မဟတ်ပါ။
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(၅) လပ်ငန်းဌာနများမှ ပးပိ ့လာ သာ

Weekly

Planning

Grid

များကိ

ပါဝင်ရမည့် အ ကာင်း အရာများနှင့် ကိက်ညမ
ီ ရှိ/မရှိ တိက်ဆိင်စစ် ဆးရမည်။
(၆) အထက် ဖာ်ြပပါအပိဒ်ခွဲ (၃) တွင်

ဖာ်ြပထား သာပါဝင်ရမည့် အ ကာင်း

အရာများမဟတ်ဘဲ ရိးရိးသာမန်ကိစ္စများသာ ပးပိ ့လာပါက ဒတိယအ မဲတမ်း
အတွငး် ဝန်ထတင်ြပ ပီး အတည်ြပုချက်ယူ၍ ြဖုတ်ပယ်ရမည်။
(၇) လပ်ငန်း/ဌာနများမှ

ပးပိ ့လာ သာ Weekly Planning Grid များကိ

ပါဝင်သင့်သည့် အ ကာင်းအရာများနှင့် တိက်ဆိင်စစ် ဆး ပီး မှန်ကန်ပါက
ဒတိယအ မဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ အ မဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးသိ ့
Note Sheet ြဖင့် အဆင့ဆ
် င့တ
် င်ြပ ပီး အတည်ြပုချက်ယူရမည်။
(၈) ြပည် ထာင်စဝန် ကီး အတည်ြပု ပီးပါက နိင်င တာ်အတိင်ပင်ခရးဝန် ကီးဌာန
သိ ့ email ြဖင့် အချိန်မီ အာင်အရင် ပးပိ ့ပီး၊ ရးစာကိ နိင်င တာ်အတိင်ပင်ခ
ရးဝန် ကီးဌာန၊ Communication Unit သိ ့စာပိ ့ြဖင့ဆ
် က်လက် ပးပိ ့ရမည်။
(၉) ဝန် ကီးဌာန၏

ပးပိ ့ သာ Weekly Planning Grid များ နိင်င တာ်

အတိင်ပင်ခရးဝန် ကီးဌာန၌ ဖွဲ ့စည်းထားသည့် Communication Unit သိ ့
ရာက်မ ရာက်ကိ email တွင်လည်း ကာင်း၊ စာ ပးစာယူမတ
ှ တ
် မ်းစာအပ်
တွငလ
် ည်း ကာင်း စစ် ဆးရမည်။
(၁၀) Communication Unit အဖွဲ ့က ဝန် ကီးဌာနများမှ ပးပိ ့လာ သာ Weekly
Planning Grid များကိသးသပ်၍ သတင်းထတ်လင့်နိင် သာအဆင့်ရှိသည့်
သတင်းများကိ ြပည်တွင်း/ြပည်ပမီဒယ
ီ ာများသိ ့ သတင်းထတ်လင့်နိင်ရန် ပးပိ ့
ထားရှိမကိ သက်ဆင်
ိ ရာဝန် ကီးဌာနများက သိရှိနိင်ရန် email ကိ န ့စဉ်စစ်
ဆးရမည်။
(၁၁) Communication Unit မှ သိရှိနိင်ရန် email ြဖင့် ပးပိ ့လာ သာ သတင်း
များကိ DPS၊ PS၊ ဝန် ကီးထ သိရှိနိင် ရး တင်ြပရမည်။
(၁၂) ဝန် ကီးအတည်ြပု ပီးပါက သက်ဆိင်ရာလပ်ငန်း/ဌာနသိ ့သိရှိနိင် ရးအ ကာင်း
ကားစာထတ်ရမည်။
(၁၃) ဝန် ကီးဌာန အာက်ရိှ လပ်ငန်း/ဌာနများ (၁၁) ခရှိသည့်အနက် မည်သည့်
လပ်ငန်း/ဌာနများမှ လပ် ဆာင်ရန်မရှိဟ ဖာ်ြပလ င် မိမိတိ ့ဝန် ကီးဌာန အ န
ြဖင့် လပ် ဆာင်မများမရှိဟ သးသပ်ခရမည်ြဖစ်ပါ၍ Weekly Planning
Grid များကိ အ လးထား ဆာင်ရက
ွ ် ပီး အပတ်စဉ်အနည်းဆး (၁) ခ ပါဝင်
အာင်နး ဆာ်တိက်တွန်းရမည်။
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၁၉။

သတင်းများရိက်ကူးြခင်းနှင့် ထတ်လင့်ြခင်း
(က) ြပည် ထာင်စဝန် ကီးနှင့် ြပည်တွင်း/ြပည်ပဧည့်သည်များ

တွ ဆ
့ ကသည်အ
့ ခါတွင်

လည်း ကာင်း၊

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏

ြပည်တွင်း/ြပည်ပခရီးစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍

လည်း ကာင်း၊

သယဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် ရး ဝန် ကီးဌာန

လက် အာက်ရိှ လပ်ငန်းဌာနများမှ အခမ်းအနားဖွင့်ပွဲများနှင့်ပတ်သက်၍ အကူ
အညီ

တာင်းခလာသည့်အခါတွင်လည်း ကာင်း၊ အပ်ချုပ် ရးနှင့် လူ ့အရင်းအြမစ်

စီမခန် ့ခွဲ ရးဌာနခွ၊ဲ ရိက်ကးူ ရးအဖွဲ ့ (MEDIA) အဖွဲ ့သည် သတင်းမှတတ
် မ်း
ရိက်ကူးတည်းြဖတ် ပီး သက်ဆိင်ရာ ြမန်မာ့ရပ်သမှ သတင်းလင်ြ့ ခင်းနှင့် သတင်းစာ
တိက်များမှတဆင့် သတင်းထတ်ြပန်နင်
ိ ရး စီမ ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ) ယင်းသိ ့ သတင်းထတ်လင်နိင် ရးနှင့် သတင်းထတ်ြပန်နင်
ိ ရးအတွက် အပ်ချုပ် ရး
နှင့်

လူ ့အရင်းအြမစ်

စီမခန် ့ခွဲ ရးဌာနခွ၊ဲ

ရိက်ကူး ရးအဖွဲ ့

(MEDIA)

မှ

အာက် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဆင်ဆ
့ င့် ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်(၁) ြပည်တင
ွ း် /ြပည်ပဆက်ဆ ရးနှင့် သတင်းြပန် ကား ရးဌာနခွမ
ဲ ှ မှတတ
် မ်းတင်
ရိက်ကူး ပးနိင် ရးအတွက် စာြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ ဖန်းြဖင့် သာ်လည်း
ကာင်း

ဆက်သွယ်အ ကာင်း ကားချက်

ရာက်ရှိလာမည်

ြဖစ်ပါသည်။

သယဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် ရး ဝန် ကီးဌာန လက် အာက်
ရှိလပ်ငန်း/ဌာနများမှ အခမ်းအနားဖွင့်ပွဲများနှင့်ပတ်သက်၍ အကူညီ တာင်းခ
လာပါကအ မဲတမ်းအတွင်းဝန်(သိ ့)ဒတိယအ မဲတမ်းအတွင်းဝန်၏

ခွင့်ြပုချက်

ရယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။
(၂) အ ကာင်း ကားချက်ရရှိသည့်အခါ သက်ဆိင်ရာရိက်ကူး ရး အဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင်
မှ မိမိရိက်ကူး ရးအဖွဲ ့ ဆာင်ရွက်ရမည့်၊

နရာနှင့် အချိန်တိ ့ကိ အဖွဲ ့အား

ကိုတင် အ ကာင်း ကားထား ပီး သက်ဆိင်ရာရက်တွင် Call Room ြဖစ်ပါက
(၂၀) မိနစ်ခန ့် ဝန် ကီး၏ဧည့်ခန်းမသိ ့ ကိုတင်၍လည်း ကာင်း၊ Hotel (သိ ့)
ရးဌာနြဖစ်ပါက (၁) နာရီခန ့် ကိုတင်၍လည်း ကာင်း ရာက်ရှိနိင် အာင် စီစဉ်
ထားရှိရပါမည်။
(၃) အ ကာင်း ကားချက် လက်ခရရှသ
ိ ည်အ
့ ချိနတ
် င
ွ ် သက်ဆိင်ရာ ဧည့်သည်နှင့်
ပတ်သက်သည့်

အ ကာင်း ကားစာရရှပ
ိ ါက

သတင်း ကိုတင်ြပင်ဆင်နိင်ရန်

ရိက်ကူး ရးအဖွဲ ့မှ စီစဉ်ထားရပါမည်။
(၄) ရိက်ကးူ ရး ပီးစီးသည်အ
့ ခါ

စာလ င်စွာ တည်းြဖတ်နိင် ရးအတွက် ရိက်ကးူ

ရးအဖွဲ ့မှ ရိက်ကးူ ထားသည့် ဗီဒယ
ီ ဖိ
ိ င်နင
ှ ့် ဓာတ်ပများကိ Computer ထဲသိ ့
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နရာချ ပီး သတင်းထတ်ြပန် ရးနှင့် ထတ်လင့် ရးအတွက် ဓာတ်ပနှငဗ
့် ဒ
ီ ယ
ီ ိ
များကိ ရွးချယ်တည်းြဖတ်ထားရပါမည်။
(၅) ဝန် ကီး၏ကိယ် ရးအရာရှိထတွင်လည်း ကာင်း၊ ြပည်တွင်း/ြပည်ပနှင့် သတင်း
ြပန် ကား ရးဌာနခွဲတွင်လည်း ကာင်း

ရိက်ကူးခဲ့ သာဝန် ကီး၏

တွ ဆမ
့

မှတ်တမ်း (Call) သတင်းအား သတင်းထတ်ြပန်မည်/မြပန်မည်ကိ နတ်ြဖင့်
အတည်ြပုချက်

တာင်းရမည်။ ထတ်ြပန်ရမည်ဆပါက
ိ
ြပည်တွင်း/ြပည်ပနှင့်

သတင်းြပန် ကား ရးဌာနခွဲမှ သတင်းစာသားရရှိသည်အထိ စာင့်ဆိင်းရမည်။
(၆) သတင်းထတ်ြပန်ရမည်ဆိပါ က (ြမန်မာ့အသသိ ့မဟတ်သတင်းစာ) တိ ့အတွက်
ပါအတည်ြပုချက်ယူရပါမည်။

သတင်းမထတ်ြပန်လျင်

ရိက်ကူး ရးအဖွဲ ့မှ

မှတ်တမ်းအြဖစ် သက်ဆိင်ရာဖိင်များတွင် တွဲ၍လည်း ကာင်း၊ Hard Disk
ထဲတွင်လည်း ကာင်း သိမ်းဆည်းထားရမည်။
(၇) အတည်ြပု ပီးသည့် သတင်းစာသားရ ပီးသည့်အခါ သတင်းထတ်လင့်နိင် ရး
အတွက် MRTV နှင့် ြပန် ကား ရးဝန် ကီးဌာန နှစ်မျိုးစလး ပိ ့ရမည်ဆိပါက
ြမန်မာ့အသနှင့် ရပ်ြမင်သ ကားသိ ့ သတင်းစာသားအား Fax ြဖင့် သာ် လည်း
ကာင်း Email ြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း
ြမန်မာ့အသနှင့်

ရပ်ြမင်သ ကား၊

ပးပိ ့နိင် ပီး Video File အား

ထပ်ဆင့်အသလင့်ရ

(သ ြပ တာင်)

မှ

လည်း ကာင်း၊ တပ်ကန်း (ြမန်မာ့အသနှင့် ရပ်ြမင်သ ကား) သိ ့လည်း ကာင်း
ဌာနကားြဖင့် ပးပိ ့ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
(ကက) ြမန်မာ့အသနှင့်ရပ်ြမင်သ ကားသိ ့ ပးပိ ့ရမည့် Fax (၀၆၇-၇၉၃၁၁)
(ခခ)

ြမန်မာ့အသနှင့်ရပ်ြမင်သ ကားသိ ့ ပးပိ ့ရမည့် Email လိပ်စာ- mrtv.television@gmail.com
- mrtv.tvnews@gmail.com
- mrtv.newsgathering@gmail.com

(၈) ဝန် ကီးခရီးစဉ်ြဖစ်ပါက ရပ်ြမင်သ ကားအတွက် ရိက်ကူးချက်များကိ တည်း
ြဖတ်ြပင်ဆင် ပီး Memory Stick ြဖင့်ကူးယူရပါမည်။ သာမန်အားြဖင့် (၁၀)
မိနစ်ခန် ့ တည်းြဖတ်ြပင်ဆင်ရပါမည်။ သတင်းအ ြခအ န ပ မူတည်၍ (၁၅)
မိနစ်ခန ့် တည်းြဖတ်နိင်ပါသည်။
(၉) တည်းြဖတ်ြပင်ဆင် ပီး သက်ဆိင်ရာ ခါင်းစဉ်စာသားကိ တိတ် ခွ ပ
ပီး ြမန်မာ့ရပ်ြမင်သ ကားသိ ့ ပးပိ ့ရမည့်စာ၊

ရးသွငး်

ပးပိ ့သည့် စာနှင့်အ ခွ လက်ခ

ရရှိ ကာင်း မှတတ
် မ်းစာအပ်တိ ့ြဖင့် တပ်ကန်း ြမန်မာ့ရပ်ြမင်သ ကားရးချုပ်
သိ ့လည်း ကာင်း၊ ြမန်မာ့အသနှင့်ရပ်ြမင်သ ကား ထပ်ဆင့်အသလင့်ရ (သ ြပ
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တာင်) သိ ့လည်း ကာင်း သွား ရာက်ပိ ့ ဆာင်ရပါမည်။ အ ပ စာနှင့် သတင်း
စာသားကိ Fax ြဖင့် ကိုတင် ပးပိ ့ရပါမည်။ Phone Line မ ကာင်း၍ Fax
ပိ ့မရပါက Email ြဖင့် ပိ ့ ဆာင်ရပါမည်။
(၁၀) ပီးစီးသည်အ
့ ခါ သတင်းအဆင့်အလိက် ပါနိင်မည့်အချိန်ကိ တစ်ပါတည်း မး
ခဲ့ရပါမည်။ မ သချာ သးပါက သတင်းထတ်ြပန်ရမည့်အချိန်မတိင်မီ နာရီဝက်
အလိတွင် ဖန်းအမှတ် (၀၆၇-၇၉၃၂၂)သိ ့ ထပ်မစစမ်း မးြမန်းရပါမည်။
(၁၁) ပါရှိမည့်အချိန်နှင့် အမှတ်စဉ်ရရှိ ပီးပါက သက်ဆိင်ရာကိယ် ရးအရာရှိများထ
သတင်းချက်ြခင်း ပးပိ ့ရပါမည်။
(၁၂) ြပန် ကား ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ သတင်းထတ်ြပန်နင်
ိ ရးအတွက် ြမန်မာ့သတင်း
စဉ်နှင့် သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းသိ ့ပိ ့ရာတွင် သတင်းစာသား၊ သတင်းဓာတ်ပများ
အား ၊ Hard Copy နှင့် Soft Copy ြပုစ၍ (၁) စစီ အတူပါရှိရမည်ြဖစ်သည်။
ပးပိ ့ပးီ ကာင်းကိ သတင်း ပးပိ ့သည့်မှတ်တမ်းစာအပ်တွင် သတင်းလက်ခ
သူမှ လက်ခရရှိ ကာင်း လက်မှတ် ရးထိး ယူ ဆာင်ခဲ့ရမည်။
(၁၃) သတင်း ပးပိ ့ပီး

နာက်တ န ့တွင်

န ့စဉ်သတင်းစာ၌ပါရှမ
ိ ကိ

ရပါမည်။ ပါရှိလာပါက ပါရှိသည့်သတင်းစာ (ြမန်မာ့အလင်း၊

စာင့် ကည့်
ကးမ) နှင့်

ပါသည့် စာမျက်နှာတိ ့ကိ သက်ဆိင်ရာ ကိယ် ရးအရာရှိများသိ ့ ဆက်လက်
အ ကာင်း ကားရမည်။
(၁၄) ထိအခါရိက်ကူး ရးနှင့်သတင်းထတ်လင့် ရးအစီအစဉ် ပီးစီးသွား ပီြဖစ်သည်။
(၁၅) ဝန် ကီးခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍

သတင်းထတ်ြပန်ြခင်းနှင့်

ထတ်လင့်ြခင်းကိ

ဆာင်ရွက်ရာတွင် သတင်းစာသားနှင့် Video File အား ဝန် ကီး၏ ကိယ် ရး
အရာရှထ
ိ မှရယူ၍ တည်းြဖတ် ပီး အထက် ဖာ်ြပပါ လပ်ငန်းအဆင့်အတိင်း
ဆာင်ရွက်ရမည်။
(၁၆) ဝန် ကီးဌာနလက် အာက်ရိှ လပ်ငန်း/ဌာနများ၏ အခမ်းအနား ဖွငပ
့် မ
ဲွ ျားကိ
ရိက်ကူးထတ်လင့်ရမည်ဆိပါက သက်ဆိင်ရာလပ်ငန်း/ဌာနများမှ အတည်ြပု
ပီး သတင်းစာသားအားရယူ၍ မိမရ
ိ က်
ိ ကးူ ခဲ့ သာ ဓာတ်ပနှင့် Video File
အား အထက် ဖာ်ြပပါ လပ်ငန်းအဆင့်အတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။
(၁၇) ြမန်မာ့အသနှငရ
့် ပ်ြမင်သ ကားသိ ့သတင်းနှင့်Video File ပိ ့ရာတွငည
်
န(၁၈:၀၀)
နာရီထက် နာက်မကျရန်လိအပ်ပါသည်။

နာက်ကျပါက ည (၂၀:၀၀) နာရီ

ထတ်လင့်မည့် သတင်းတွငပ
် ါဝင်နင်
ိ ရန်မ သချာပါ။ ြပန် ကား ရးဝန် ကီးဌာန
သိ ့ သတင်းနှင့်သတင်းဓာတ်ပများပိ ့ရာတွင်လည်း ည န (၁၇:၀၀) ထက်
နာက်မကျရန်လိပါသည်။

နာက်ကျပါက

နာက် န ့ထတ် ဝမည်သ
့ တင်းစာ
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တွင်သတင်းပါရန်မ သချာြဖစ်နိင်ပါ၍ ြမန်မာ့အသနှင့်ရပ်ြမင်သ ကားသိ ့လည်း
ကာင်း၊ ြပန် ကား ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့လည်း ကာင်း အချိန်မှီ ပးပိ ့နိင်ရမည်။
(၁၈) ရိက်ကးူ ရးသတင်း ပါရှိ ရးအတွက် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်ရမည့် ဖန်းနပါတ်
များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်(ကက) ရပ်ြမင်သ ကားသတင်းပါမည့န
် ာရီနင
ှ ့် သတင်းအမှတ်စဉ်စစမ်း မးြမန်း
ရန်ဖန်းနပါတ်များ - ၀၆၇-၇၉၃၂၂ / ၀၆၇-၇၉၃၁၈
(ခခ)

သတင်းစာမှသတင်းပါရှိ ရးစစမ်း မးြမန်းရန်စာတည်းမှူးချုပ်- ၀၆၇၄၁၂၁၂၂

၂၀။

ခွင့် ပးြခင်း
(က) ရှာင်တခင်ခွင့်
(၁) ြပက္ခဒန
ိ ် (၁) နှစလ
် င် (၁၀) ရက်ခစားခွင့်ရှိ ပီး ရတ်တရက်နာမကျန်းြဖစ်ြခင်း၊
အ ရး ကီး သာ ကိယ် ရးကိစ္စ ရတ်ချည်း ပ ပါက်ြခင်းတိ ့အတွက် ခွင့်ြပုြခင်း
ြဖစ်သည်။
(ခ) လပ်သက်ခွင့်
(၁) တာဝန်ထမ်း ဆာင်သည့က
် ာလကိ အ ြခြပု၍ တာဝန်ချိန်၏ (၁၁) ပိင်း (၁)
ပိင်းခွင့်ြပုသည်။ ခွငစ
့် ာရင်း၌ကျန်ရိှ သာ လပ်သက်ခွင့်များကိ ဆက်လက်
စ ဆာင်းခွငရ
့် သ
ိှ ည်။ စ ဆာင်းနိင်သည့် လပ်သက်ခွင့်ရက်သည် (၂) လထက်
မပိ စရ။ လပ်သက်ခွင့်ကိ အနည်းဆး (၃) ရက် ကိုတင်ရန်နင
ှ ့် လပ်သက်ခွင့်
(၁) ရက်တည်း တာင်းခြခင်းမြပုရ။
(ဂ)

ဆးလက်မှတ်ခွင့်
(၁) လပ်သက်နရင့်မ ရွး ဝန်ထမ်းလပ်သက်ကာလ တစ် လ ာက်လးအတွက် ခွင့်ြပု
ြခင်းြဖစ်သည်။ သာမန် (၁၂) လ၊ အထူး (၆) လခွင့်ြပုသည်။
(၂)

ဆးလက်မှတ်ခွင့်ခစားသည့်ဝန်ထမ်းသည် ကျန်းမာ ကာင်း

ဆးလက်မှတ်

ကိ သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် ပစြဖင့တ
် င်ြပမှသာ တာဝန်ြပန်လည် ထမ်း ဆာင်ခွင့်
ရှိသည်။
(၃) ဆးလက်မှတ်ခွင့်မဟတ် သာ်လည်း ကျန်းမာ ရးကိအ ကာင်းြပု၍ အြခား
ခွငခ
့် စားသည့် ဝန်ထမ်းသည်လည်း အလပ်ခင
ွ သ
် ိ ့ ြပန်လည်ဝင် ရာက်သည့အ
် ခါ
ကျန်းမာ ကာင်း ဆးလက်မှတ်တင်ြပရမည်။
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၂၁။

ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းစာအပ်ထိန်းသိမး် ြခင်း(Service Book)
(က) ဝန်ထမ်းအြဖစ် ခနထ
့် ားြခင်းခရသူတင်
ိ း ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းစာအပ်ထားရှိရမည်။
(ခ) ဝန်ထမ်းမှတတ
် မ်းစာအပ်တင
ွ ် အိမ် ထာင်သည်ြဖစ်ပါက ဝန်ထမ်း၏ ဇနီး၊ ခင်ပန
ွ း် ၊
မိဘနှစ်ဦး၊ သား၊ သမီး ညီအစ်ကိ မာင်နှမတိ ့ကိ ြပည့စ
် စွာ ရးသွငး် ရမည်။
(ဂ) အိမ် ထာင်မရှိသူ အပျို၊ လူပျိုြဖစ်ပါက ယင်းဝန်ထမ်း၏ မိဘနှစဦ
် း၊ ညီအစ်ကိ
မာင်နှမ တူ/တူမ အရင်းအြခာများ၊ ယင်းတိ ့မရှိပါက တရားဝင် မွးစားထားသည့်
သား၊ သမီးများ အကျုးဝင်သည်။
(ဃ) ဝန်ထမ်း၏ မွးသက္က ရာဇ်ကိ ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းစာအပ်တွင် ရးသွငး် ရာ၌(၁) မွးသက္က ရာဇ်ကိ

အာက်ပါစာရွကစ
် ာတမ်း

အ ထာက်အထားတစ်ခခြဖင့်

တိက်ဆိင် စိစစ် ပီးမှသာ ရးသွင်းရမည်-

(၂)

(ကက)

မွးစာရင်းလက်မတ
ှ ်

(ခခ)

ကျာင်းဝင်မတ
ှ ပ
် တင် ထာက်ခချက်

(ဂဂ)

တက္က သိလ်ဝင်စာ မးပွဲ အာင်လက်မှတ်

မွးဖွားသည့်ခနှစ်နှင့် လကိသာသိ၍ မွးဖွားသည့် ရက်စွဲကိမသိသည့် ဝန်ထမ်း
၏ကိစ္စတွင် ထိ မွးဖွားသည့်လ၏ ၁၆ ရက် န ့ကိ

မွးဖွားသည့်ရက်စွဲအြဖစ်

မှတ်ယူရမည်။
(၃) မွးဖွားသည့်ခနှစ်ကိသာသိ၍ မွးဖွားသည့်လနှင့် ရက်စွဲကိမသိသည့် ဝန်ထမ်း
၏ကိစ္စ၌

မွးဖွားသည့ခ
် နှစ၏
်
ဇူလိင်လ ၁ ရက် န ့ကိ

မွးဖွားသည့် ရက်စဲွ

အြဖစ်မှတ်ယူရမည်။
(၄) မွးဖွားသည့် ခနှစ၊် လနှင့်

န ့ရက်အတွက် မည်သည့်အ ထာက်အထားမ

မတင်ြပနိင်ပါ က ကျန်းမာ ကာင်း ဆးလက်မှတ်၌ ဖာ်ြပထားသည့် အသက်
ကိအသက်မှန်ဟမှတ်ယူရမည်။ သိ ့ရာတွင် ဝန်ထမ်း၏အသက်ြပည့်သည့်

န့

ရက်ကသတ်
ိ
မတ
ှ ရ
် ာတွင် ဝန်ထမ်း၏ကျန်းမာ ရးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆးစစ်သည့်
န ့ရက်ကိ ဝန်ထမ်း၏ ဆးစာပါ ခနမ့် ှန်းသတ်မှတ်သည့် အသက်ြပည့သ
် ည့်
န ့ရက်အြဖစ်မှတ်ယူရမည်။ သိ ့ြဖစ်၍ ဝန်ထမ်း၏ မွး န ့သည် ယင်း၏အသက်
ကိနတ်၍ ရရှိ သာ န ့ရက်ြဖစ်သည်။
(၅) ဝန်ထမ်း၏အမှတ်အသားကိ မှတ်ပတင်ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ထမ်း မှတတ
် မ်း
စာအပ်တင
ွ ် ဝန်ထမ်းလက်ဝလ
ဲ က် ဗွများကိ နှိပ်ယူမှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။
(၆) ကိယ်တွင်ထင်ရှားသည့် အမှတအ
် သား ရးသားရာ၌ မဲ့များအမာရွတ် ဟာင်း
များကဲ့သိ ့အ မဲတ စရှိ န ပီး ထူးြခား၍ထင်ရှားသိသာသည့် အမှတအ
် သားများ
သိ ့မဟတ်

ြမင်လယ
ွ ်မတ
ှ လ
် ယ
ွ သ
် ည့်

ထူးြခားချက်များကိ

ရးသွငး် ရမည်။
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အသားအ ရာင်၊ မျက်နာှ အသွငအ
် နအထား သဲကွဲမမရှိ သာ မှတသ
် ားချက်
များကိ ရးသွင်းြခင်းမြပုရ။
(၇) အာက်ပါအချက်အလက်များကိ သက်ဆိင်ရာရးအမိနမ့် ျား၊ လစာ တာင်းခလာ
များ၊ ခွင့်စာရင်းများနှင့်စိစစ် ပီး ဝန်ထမ်းမှတတ
် မ်းစာအပ်တင
ွ ်

န ့ရက်ကာလ

အပိင်းအြခားနှင့်တကွ မှတတ
် မ်းတင်ရမည်(ကက) ရာထူးတိးြမင့ြ် ခင်း။
(ခခ)

နှစ်တိးခွင့်ြပုြခင်း။

(ဂဂ)

ြပာင်း ရ ြခင်
့ း။

(ဃဃ) ခွငခ
့် စားြခင်း။
(ငင)

ဆချီးြမင့်ခရြခင်း။

(စစ)

ဘွဲ ့ထူးဂဏ်ထူးများရရှိြခင်း။

(ဆဆ) ပညာရည်တိးတက်မရရှိြခင်း။
(ဇဇ)

သင်တန်းထူးခ န်မရြခင်း။

(၈) ြပစ်ဒဏ်များချမှတြ် ခင်းနှင့်

ဝန်ထမ်းအမထမ်းသက်

ြပတ် တာက်ြခင်းများ

အတွက် ရက်စွဲနှင့် ကာလတိ ့ကိ အ သးစိတ် ဖာ်ြပ၍ သက်ဆိင်ရာ အမိနစ့် ာ
အမှတ၊် ရက်စတ
ဲွ ိ ့နှငအ
့် တူ ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းစာအပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားရ
မည်။ ြပစ်ဒဏ်ချမှတရ
် သည့် အ ကာင်းရင်းတိ ့ကိ အကျဉ်းချုပ် ဖာ်ြပရမည်။
၂၂။

သင်တန်းကိစ္စများ
(က) ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ် ( အာက်/အထက်ြမန်မာြပည်) ၌ ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည့်
သင်တန်းများ တက် ရာက်ရန် ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့မှ သင်တန်းသားအမည်
စာရင်းများ

တာင်းခလာပါသည်။ အဆိပါသင်တန်းများအတွက် သတ္တ ု ရးရာနှင့်

သစ် တာ ရးရာ ပါင်းစပ်ညိနင်း၍ သင်တန်းသားအမည်စာရင်းပစတွင် ြဖည့်စွက်
၍ မိတ္တူ (၇) စာင်ြပုလပ်ကာ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့သိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
(၁) ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်

( အာက်/အထက်ြမန်မာြပည်)

အရာထမ်းအ ြခခ

သင်တန်း
(ကက) သင်တန်းကာလ (၃) လခန ့် တက် ရာက်ရပါသည်။
(ခခ)

အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်- အသက် (၄၅) နှစ် မ ကျာ်လွန်ရ။

(ဂဂ)

ဦးစီးအရာရှိအဆင့်တက် ရာက်ရသည်။

(၂) ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ် ( အာက်/အထက်ြမန်မာြပည်) အရာထမ်းငယ် အ ြခခ
သင်တန်း
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(ကက) သင်တန်းကာလ (၂) လခန ့် တက် ရာက်ရပါသည်။
(ခခ)

အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက် အသက် (၄၅) နှစ် မ ကျာ်လွန်ရ။

(ဂဂ)

ရးအပ် ကီး၊ စာ ရးဝန်ထမ်းအဆင့် (၃) နှင့် က မ်းကျင်ပညာရှငမ
် ျား
တက် ရာက်ရသည်။

(၃) ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်

( အာက်/အထက်ြမန်မာြပည်)

စာ ရးဝန်ထမ်း

ကီး ကပ်မ တန်းြမင့်သင်တန်း
(ကက) သင်တန်းကာလ (၂) လခန ့် တက် ရာက်ရပါသည်။
(ခခ)

အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက် အသက် (၄၅) နှစ် မ ကျာ်လွန်ရ။

(ဂဂ)

ဌာနခွဲစာ ရး၊ ရးအပ်၊ စာ ရးဝန်ထမ်းအဆင့် (၃)နှင့် စာ ရးဝန်ထမ်း
အဆင့် (၄) တက် ရာက် ရသည်။

(၄) ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ် ( အာက်/အထက်ြမန်မာြပည်) စာ ရးဝန်ထမ်းအ ြခခ
သင်တန်း
(ကက) သင်တန်းကာလ (၂) လခန ့် တက် ရာက်ရပါသည်။
(ခခ)

အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက် အသက် (၄၅) နှစ် မ ကျာ်လွန်ရ။

(ဂဂ)

အငယ်တန်းစာ ရး၊ အ ကီးတန်းစာ ရး တက် ရာက်ရသည်။

(၅) ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ် ( အာက်/အထက်ြမန်မာြပည်) အလယ်အလတ်အဆင့်
အရာထမ်း စီမခနခ့် မ
ဲွ သင်တန်း
(ကက) သင်တန်းကာလ (၁) လခန ့် တက် ရာက်ရပါသည်။
(ခခ)

အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက် အသက် (၅၀) နှစ် မ ကျာ်လွန်ရ။

(ဂဂ)

လက် ထာက်ညန် ကား ရးမှူးနှင့် ဒတိယညန် ကား ရးမှူးများ အရာ
ထမ်းအ ြခခသင်တန်းတက် ရာက် ပီးသူ။

(၆) ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ် ( အာက်/အထက်ြမန်မာြပည်) အဆင့်ြမင့်အရာထမ်း
စီမခနခ့် ွဲမသင်တန်း
(ကက) သင်တန်းကာလ (၂) လခန ့် တက် ရာက်ရပါသည်။
(ခခ)

အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက် အသက် (၅၃) နှစ် မ ကျာ်လွန်ရ။

(ဂဂ)

ညန် ကား ရးမှူးနှင့်၎င်းနှင့်အဆင့်တူအရာထမ်း။

(၇) ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်(အထက်ြမန်မာြပည်)ဝန်ထမ်းအဖွဲ ့အစည်းအ ကီးအမှူး
စီမခနခ့် ွဲမသင်တန်း
(ကက) သင်တန်းကာလ၊ ရက်သတ္တ ပတ် (၈) ပတ် ကာ။
(ခခ)

အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်၊ အသက် (၅၅) နှစ် အာက်။
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(ဂဂ)

ဒတိယညန် ကား ရးမှူးချုပ်(သိ ့)၎င်းရာထူးနှင့် အဆင့်တူအရာရှိ ကီး
များနှင့်

နာက်တစ်ဆင့်ရာထူးအတွက် တာဝန် ပးအပ်ရန် လျာထား

သာအရာရှိ ကီးများ။
(၈) အရာရှိ ကီးများမွမ်းမသင်တန်း
(ကက) သင်တန်းကာလ၊ ရက်သတ္တ ပတ် (၄) ပတ် ကာ။
(ခခ)

အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်၊ ဒတိယညန် ကား ရးမှူးချုပ် (၁) ဦးနှင့်
ညန် ကား ရးမှူး (၁) ဦး။

(၉) အဆင့်ြမင့်အရာရှိ ကီးများ အထူးမွမး် မသင်တန်း
(ကက) သင်တန်းကာလ၊ ရက်သတ္တ ပတ် (၄) ပတ် ကာ။
(ခခ)

အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်၊

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်နှင့်

ဦး ဆာင်

ညန် ကား ရးမှူးများ။
(ခ) ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရးမှ

ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည့်

အ ြခခစာရင်းကိင်နှင့်

ရးလပ်ငန်းက မ်းကျင်မသင်တန်း၊ အလယ်အလတ်အဆင့စ
် ာရင်းကိင်နင
ှ ရ
့် းလပ်ငန်း
က မ်းကျင်မသင်တန်း၊ အဆင့်ြမင့်စာရင်းကိင်နှင့် ရးလပ်ငန်းက မ်းကျင်မသင်တန်း
များတက် ရာက်ရန်အတွက် သင်တန်းသားအမည်စာရင်းများအား
သည်။

အဆိပါသင်တန်းများအတွက်

တာင်းခလာပါ

သတ္တ ုနှင့်သစ် တာ ပါင်းစပ်

ညိနင်း၍

သင်တန်းသားအမည်စာရင်းပစတွင် ြဖည့စ
် က
ွ ၍
် ြပည် ထာင်စစာရင်း စစ်ချုပ်ရးသိ ့
သင်တန်းသားအမည်စာရင်း ပးပိ ့ရပါသည်။
(၁) အ ြခခစာရင်းကိင်နှင့် ရးလပ်ငန်းက မ်းကျင်မသင်တန်း
(ကက) သင်တန်းကာလ၊ (၂) လခန ့် တက် ရာက်ရပါသည်။
(ခခ)

အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်၊

အငယ်တန်းစာ ရး၊

အ ကီးတန်း

စာ ရးတက် ရာက်ရပါသည်။
(၂) အလယ်အလတ်အဆင့် စာရင်းကိင်နှင့် ရးလပ်ငန်းက မ်းကျင်မသင်တန်း
(ကက) သင်တန်းကာလ၊ (၃) လခန ့် တက် ရာက်ရပါသည်။
(ခခ)

အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်၊ ဌာနခွဲစာ ရး ကီးများနှင့် အထက်ပဂ္ဂိုလ်
များ၊

အ ြခခစာရင်းကိင်နှင့်

ရးလပ်ငန်းက မ်းကျင်မ

သင်တန်း

တက် ရာက် ပီးသူများ။
(၃) အဆင့်ြမင့် စာရင်းကိင်နှင့် ရးလပ်ငန်းက မ်းကျင်မသင်တန်း
(ကက) သင်တန်းကာလ၊ (၃) လခန ့် တက် ရာက်ရပါသည်။
(ခခ)

အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်၊ အလယ်အလတ် အဆင့်စာရင်းကိင်နှင့်
ရးလပ်ငန်းက မ်းကျင်မ သင်တန်းတက် ရာက် ပီးသူများ၊ ြပန်တမ်း
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ဝင်အရာရှိများနှင့် အထက်ပဂ္ဂိုလ်များသည် B.Com, B.Act, DA,
CPA ဘွဲ ့ရရှိထားပါကတိက်ရိက် တက် ရာက်ခွင့်ရှိပါသည်။
(၄) ဒီပလိမာစာရင်းကိင် သင်တန်း
(ကက) သင်တန်းကာလ၊ ပထမပိင်း၊ ဒတိယပိင်း (၂) နှစြ် ဖစ်သည်။
(ခခ)

အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်၊ တက္က သိလ်တစ်ခခမှ ဘွဲ ့ရရှထ
ိ ားသည့်
နြပည် တာ်ရိှ အစိးရဌာနအဖွဲ ့အစည်း (အ မဲတမ်း/ န ့စား) ဝန် ထမ်း
များတက် ရာက်ခွင့်ရှိပါသည်။

(ဂ) နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနမှ

ခ ယူဖွင့်လှစ် သာ သင်တန်းနှင့်ဖိရမ်များတက် ရာက်

ရန်အတွက် သင်တန်းသားအမည်စာရင်းများအား တာင်းခလာပါက သတ္တ ု ရးရာ
နှင့် သစ် တာ ရးရာ ပါင်းစပ်ညိနင်း၍ သင်တန်းသားအမည်စာရင်းအား နိင်ငြခား
ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
(ဃ) အြခားဝန် ကီးဌာနများမှ ခ ယူဖင
ွ လ
့် စ
ှ ် သာသင်တန်းများ တက် ရာက်ရန် အတွက်
သင်တန်းသားအမည်စာရင်းများအား

တာင်းခလာပါက

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၊

အ မဲတမ်းအတွငး် ဝန်၊ ဒတိယအ မဲတမ်းအတွင်းဝန်တိ ့၏ မိနမ့် ှတ်ချက်များအ ပ
မူတည်၍ သတ္တ ုနှင့်လပ်ငန်း/ဦးစီးဌာနများမှ သင်တန်းသားအမည်စာရင်း တာင်းခ
ပီး ဆိင်ရာဌာနသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
၂၃။

ရးသးကိရိယာဝယ်ယူြခင်း
(က) ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး ပစ္စည်းဝယ်ယူ ရး ကာ်မတီအစီအစဉ်ြဖင့် ဝယ်ယူြခင်း
(၁) ရးသးကိရိယာဝယ်ယူ ရးနှင့်ပတ်သက်၍ ပစ္စညး် ဝယ်ယူ ရး ကာ်မတီကိ ၇-၆၂၀၁၇ ရက်စပ
ဲွ ါ ရးအမိနစ့် ာအမှတ်၊ (၇/၂၀၁၇) အရ အာက်ပါအဖွဲ ့ဝင်များြဖင့်
ဖွဲ ့စည်းထားရှိ ပီးြဖစ်ပါသည်(ကက) လက် ထာက်အတွငး် ဝန်

အဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင်

အပ်ချုပ် ရးနှင့် လူ ့အရင်းအြမစ်စီမခနခ့် ွဲမဌာနခွဲ
(ခခ)

ဒတိယညန် ကား ရးမှူး

အဖွဲ ့ဝင်

မူဝါဒနှင့် ဥပ ဒလပ်ထးလပ်နည်းစိစစ် ရးနှင့်
လပ်ငန်းစစ် ဆး ရးဌာနခွဲ
(ဂဂ)

ဒတိယညန် ကား ရးမှူး

အဖွဲ ့ဝင်

စီမကိနး် နှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ
(ဃဃ) ဒတိယညန် ကား ရးမှူး
ဝန် ကီးဌာနတွငး် စာရင်းစစ်နင
ှ ့် ဘ
(ငင)

ဒတိယညန် ကား ရးမှူး

အဖွဲ ့ဝင်
ာ ရးဌာနခွဲ
အဖွဲ ့ဝင်

ြပည်တင
ွ း် /ြပည်ပဆက်ဆ ရးနှင့် သတင်းြပန် ကား ရးဌာနခွဲ
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(၂) ဌာနခွဲများမှလိအပ် သာ ရးသးပစ္စညး် အ သးအဖွမ
ဲ ျားအား (၃) လတစ် ကိမ်
စာရင်း တာင်းခ ပီး ဝန် ကီးရးမှဖွဲ ့စည်းထား သာ
စနစ်တကျဝယ်ယူပါသည်။

ပစ္စည်းဝယ်ယူ ရးအဖွဲ ့ြဖင့်

ဝယ်ယူ သာပစ္စညး် များအား

အပ်ချုပ် ရးနှင့်လူ ့

အရင်းအြမစ်စီမခနခ့် ွဲမဌာနခွဲမှ စနစ် တကျထတ် ပးရမည်။
(ခ) တင်ဒါြဖင့် ဝယ်ယူြခင်း
(၁) နိင်ငြခားစက္က ူ၊ ဖိင်ကာဘာ၊ ဖလက်ဘတ် ပစ္စညး် (၃) မျိုးအား နှင့်တာယာ၊
ဘက္ထ ရီ

ပစ္စည်းများအား

သာမန်အသးစရိတမ
် ှ

တစ်နှစ်တာလိအပ်ချက်

အားတွက်ချက် ပီး ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းတင်ဒါတွင် ထည့သ
် င
ွ း် ဝယ်ယပ
ူ ါမည်။
(၂)

ငွလး ငွရင်းြဖင့ဝ
် ယ်ယမ
ူ ည့အ
် က
ဲ န
ွ း် ၊ ကွန်ပျူတာ၊ ပရင်တာအစရှိ သာရးသး
စက်ပစ္စည်း၊ မီဒီယာပစ္စည်း၊ ပရိ ဘာဂပစ္စည်းများဝယ်ယူ ရန်အပ်ချုပ် ရးနှင့်
လူ ့အရင်းအြမစ်စီမခနခ့် ွဲမဌာနခွဲနှင့် ဝန် ကီးဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့် ဘ
ဌာနခွဲတိ ့ညိနင်း၍

ဘတ်ဂျက်တွင်

ဘတ်ဂျက်ခွင့်ြပု ငွအရ
ထည့်သွင်းဝယ်ယူပါသည်။

ထည့သ
် င
ွ း် တာင်းခပါသည်။

ာ ရး
စိစစ် ပီး

ငွလး ငွရင်း ငွြဖင့် ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းတင်ဒါတွင်
ဝယ်ယရ
ူ ရှိ သာပစ္စညး် များအား လယ်ဂျာစာရင်း

တွင် စာရင်းသွင်း၍ ဌာနခွဲများသိ ့ စနစ်တကျခွဲ ဝထတ် ပးလျက်ရှိပါသည်။
(၃) အထက်အပိဒ် (၁) (၂) တိ ့ြဖင့် ဝယ်ယူထားရှိ သာ ပစ္စည်းစာရင်းများ၏ ရရှ၊ိ
ထတ် ပး၊ လက်ကျန်စာရင်းများအား ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရးမှ စာရင်း
စစ်အဖွဲ ့များလာ ရာက်စစ် ဆးချိန်တွင်စစ် ဆးခနိင် ရး ဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၄။

တည် ဆာက် ရး/ပစ္စည်းဝယ်ယူ ရးနှင့် ပတ်သက်၍တင်ဒါ ခ ယူြခင်း
(က) ဝန် ကီးဌာနမှ သာမန်နှင့် ငွလး ငွရင်းရန်ပ ငွများမှ သးစွမ
ဲ ည့် တည် ဆာက် ရး၊
ပစ္စညး်

ဝယ်ယူ ရးတိ ့နှငပ
့် တ်သက်၍

တင်ဒါ ကာ်မတီအား

အာက်ပါအတိင်း

ဖွဲ ့စည်းထားရှိပါသည်(၁) ဦးခင် မာင်ရီ

အ မဲတမ်းအတွင်းဝန်

ဥက္က ဌ

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်

အဖွဲ ့ဝင်

ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး

အဖွဲ ့ဝင်

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်

အဖွဲ ့ဝင်

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး
(၂)

ဒါက်တာညီညီ ကျာ်
သစ် တာဦးစီးဌာန

(၃) ဦး စာဂ န် ရဘ
ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်း
(၄) ဦး ဌး အာင်

အပူပိင်း ဒသစိမ်းလန်းစိြပည် ရးဦးစီးဌာန
(၅) ဦးလှ မာင်သိန်း

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာန

အဖွဲ ့ဝင်
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(၆) ဦးသန်းလင်

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်

အဖွဲ ့ဝင်

ပါ မာက္ခချုပ်

အဖွဲ ့ဝင်

ြမတိင်းဦးစီးဌာန
(၇) ဒါက်တာြမင့်ဦး
သစ် တာတက္က သိလ်
(၈) ဦး နဝင်း

အ ထွ ထွမန် နဂျာ(အင်ဂျင်နယ
ီ ာ) အတွင်း ရးမှူး

ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်း
(ခ) အဆိပါတင်ဒါ ကာ်မတီြဖင့် ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးအတွက် လိအပ် သာ တာယာ/
ဘက္ထ ရီများ

ငွလး ငွရင်းအသးစရိတြ် ဖင့် ဝယ်ယမ
ူ ည့စ
် က်ပစ္စညး် ကိရယ
ိ ာများအား

အာက်ပါအတိင်း ဝယ်ယူသွားရမည်(၁) ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးအတွက်လိအပ် သာ တာယာ၊ ဘက္ထ ရီများအား ြမန်မာ့
သစ်လပ်ငန်းမှ တင်ဒါဝယ်ယူသည့်အခါတွင် ထည့သ
် င
ွ း် မှာယူရပါမည်။
(၂) ထိ ့အြပင် အြခားလိအပ် သာ

ငွလး ငွရင်းအသးစရိတြ် ဖင့ဝ
် ယ်ယမ
ူ ည့် စက်

ပစ္စည်းကိရိယာများကိလည်း ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းတင်ဒါြဖင့် ဝယ်ယသ
ူ ည့အ
် ခါ
ထည့်သွင်းမှာယူရပါမည်။
(၃) ပစ္စညး် ဝယ်ယူ ရးအဖွဲ ့ြဖင့် ဝယ်ယရ
ူ ရှိ သာ စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် တာယာ၊
ဘတ္ထ ရီများအား
ပစ္စညး် များ၏

ပင်မအလပ်ရတွင်အပ်နှ၍
အရည်အ သွးနှင့်

ဖွင့် ဖာက်စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့ြဖင့်

အ ရအတွက်များ

ြပည့စ
် မှနက
် န်မရှိ/မရှိ

ထတ် ပးနိင် ရး

လယ်ဂျာစာရင်းတွင်

စစ် ဆး ကရမည်။
(၄) ဌာနခွဲများမှ

တာင်းခလာပါက

စနစ်တကျ ရးသွငး် ပီး ထတ် ပးနိင် ရး ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။
၂၅။

ပ သပိင်စက်ကိရိယာနှင့်

ရးသးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်

ပတ်သက် သာ

ကိစ္စရပ်များ

ဆာင်ရွက်ြခင်း
(က) သက်ဆိင်ရာဌာနစိတ်များမှ

လက်ရှိအသးြပု န သာ

စက်ကိရိယာနှင့်

ရးသး

ပစ္စည်းများစာရင်းအား အသးြပုသည့ဌ
် ာန၊ အခန်းအလိက် (ရှိ/ ကာင်း/သင့/် ပျက်)
စာရင်းြပုစထားရှရ
ိ န်အတွက် (၆) လ (၁) ကိမ် တာင်းခရပါမည်။
(ခ) ပစ္စညး် မှာယူရန်အတွက် ဌာနခွဲအလိက်လိအပ်ချက်များ တင်ြပလာပါက အထက်
အဆင့ဆ
် င့မ
် ှ

စဉ်းစားဆးြဖတ်နင်
ိ ရန်

လက်ရအ
ိှ သးြပု နသည့်

အ ရအတွက်

(ရှိ/ ကာင်း/သင့်/ ပျက်) ပ မူတည်၍ ပစ္စညး် များမှာယူရန်အတွက် တင်ြပရမည်။
(ဂ) ထိ ့အြပင်

သးစွ၍
ဲ မရနိင် သာ

စက်ပစ္စည်း ဟာင်းများအား

ပယ်ဖျက်နိင် ရး စီစဉ် ဆာင်ရွက်ရမည်။

ြပန်တမ်းစာရင်းမှ
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၂၆။

သနရ့် ှင်း ရးနှင့် စိမ်းလန်းစိြပည် ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း
(က) ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး သနရ့် ှင်း ရးနှင့် ရး ရှ မျက်
့
နာှ စာ စိမ်းလန်းစိြပည်လှပ ရး
အတွက် သစ် တာဦးစီးဌာနမှ တာအပ်တစ်ဦး ခါင်း ဆာင်သည့် ဝန်ထမ်း (၇) ဦး
ြဖင့် န ့စဉ် ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ) ရး ရှ ဆင်
့ ဝင် အာက်နင
ှ ့် မျက်နှာစာအဝင်ခန်းမ သနရ့် င
ှ း် ရးအား ဌာနခွဲများမှ
သနရ့် ှင်း ရးဝန်ထမ်းများအား တစ်ရက်လ င် သနရ့် င
ှ း် ရး (၂) ဦးစီ တာဝန်ချထား
ပီး (၁၄:၀၀) နာရီမှ (၁၆:၀၀) နာရီအထိ အလှညက
့် ျ တာဝန် ပး ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဂ) က န်း ရဝါခန်းမသနရ့် ှင်း ရးအား အပတ်စဉ် တနလာ န ့ (၁၃:၀၀) နာရီချိန်တွင်
ဌာနခွမ
ဲ ျားမှသနရ့် င
ှ း် ရးဝန်ထမ်းများြဖင့် ခန်းမသနရ့် င
ှ း် ရးအား ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။
(ဃ) ဝန် ကီးနား န ဆာင်အား ဗဒ္ဓဟးူ န ့တိင်း ရးရှိသနရ့် ှင်း ရးဝန်ထမ်းများြဖင့် ဆာင်
ရွက်ရမည်။
(င) ဝန် ကီးဌာန၏ ဆည် (၁) နှင့် (၂) တိ ့၏ ကန် ဘာင်သနရ့် ှင်းအတွက် တစ်လလ င်
(၂) ကိမ် ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းမှ အလှည့်ကျတာဝန်ချ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(စ) အထက်ပါသနရ့် ှင်း ရးလပ်ငန်းများအားလးကိ အပ်ချုပ် ရးနှင့် လူ ့အရင်းအြမစ် စီမ
ခနခ့် မ
ဲွ ဌာနခွမ
ဲ ှ ကီး ကပ်၍ တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ရမည်။

၂၇။

လြခု ရးတာဝန်ချထားြခင်း
(က) ရးအဝင်ဂိတ်
(၁) သစ် တာဦးစီးဌာန ပျဉ်းမနား မို ့နယ်၊ တပ်ကန်း မို ့နယ်၊ လယ် ဝး မို ့နယ်၊
ဥတ္တ ရသီရိ မို ့နယ်မှ

တာ ခါင်း/ တာအပ် (၁) ဦးစီ စစ ပါင်း (၄) ဦးကိ

အလှည့်ကျဖွဲ ့စည်း ပီး (၁) လစီတာဝန်ချထားရမည်။
(၂) တာဝန်ချဝန်ထမ်းများသည်

တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါအတိင်း

လိက်နာ ဆာင်ရက
ွ ်

ရပါမည်(ကက)ယာဉ်ဝင်ခင
ွ ့် ကတ်ြပားမပါရှိ သာ ဧည့သ
် ည်ကားများအား ရပ်တန ့်
စစ် ဆး ပီး ယာဉ်ဝင်ခွင/့် လူဝင်ခွင့်ကတ်ြပားများ ထတ် ပး ပီးမှ ရးဝင်း
အတွင်းသိ ့ ဝင်ထွက်ခွင့်ြပုရမည်။
(ခခ) ယာဉ် ပ တွင်

ပါက်ကွဲ စတတ်သည့် ပစ္စည်းများ၊ မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်

ဥပ ဒမဲပ
့ စ္စညး် များ တင် ဆာင်လာြခင်း ရှိ/မရှိ အ ကမ်းဖျင်းမျက်ြမင်
စစ် ဆးရမည်။
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(ဂဂ) ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၊
အတွင်းဝန်တိ ့အား

အ မဲတမ်းအတွငး် ဝန်နင
ှ ့်

ဒတိယအ မဲတမ်း

တွ ဆလိ
့
ပါက သက်ဆင်
ိ ရာရးခန်းများသိ ့ ရးတွငး်

ဖန်းြဖင့် မးြမန်းစစမ်း ပီးမှ ဝင်ခွင့်ြပုရမည်။
(ဃဃ)ကမ္ပဏီအ ရာင်းဝန်ထမ်းများ ပစ္စည်း ရာင်းချ ကာ်ြငာရန်

ရာက်ရှိ

လာပါကအပ်ချုပ် ရးနှင့်လူ ့အရင်းအြမစ်စီမခနခ့် ွဲမဌာနခွဲ၊ ညန် ကား ရး
မှူး၏ရးတွငး် ဖန်းအမှတ် (၁၁၈) သိ ့သတင်းပိ ့ပီး ခွငြ့် ပုချက်ရရှမ
ိ သ
ှ ာ
ဝင်ခင
ွ ြ့် ပုရမည်။
(ငင) ရးချိန်ြပင်ပနှင့် ရးပိတ်ရက်ကာလများတွင်လည်း ဝန် ကီးရး၌ ြပည်
ထာင်စဝန် ကီး ရာက်ရှိ နပါက ဂိတ်လြခု ရးအဖွဲ ့သည် ဂိတ၌
် အသင့်
နထိင် နရမည်။
(ခ) စစမ်း ရးဌာန
(၁) ဝန် ကီးဌာနလက် အာက်ရမ
ိှ ှ လပ်ငန်း၊ ဌာနများနှင့် အြခားဝန် ကီးဌာနများမှ
သတင်းရရှိ ရးအတွက်ရးချိန်ြပင်ပတွင်အ ရး ကီး သာရးကိစ္စများ ဆာင်ရက
ွ ်
နိင်ရန်အတွက် တာဝန်မှူးနှင့် တွဲဖက်တာဝန်မှူးများအား တာဝန်ချထားရမည်။
(၂) အဆိပါတာဝန်မှူးနှင့်တွဲဖက်တာဝန်မှူးများကိ န ့တာဝန်ချိန်အြဖစ်အမျိုးသမီး
များအား (၀၉:၃၀) နာရီမှ (၁၆:၃၀) နာရီနင
ှ ့် ညဘက်တာဝန်ချိနအ
် ြဖစ် အမျိုး
သားဝန်ထမ်းများအား (၁၆:၃၀) နာရီမှ

နာက်တစ် န ့ (၀၉:၃၀) နာရီ အထိ

တာဝန်ချထားရမည်။ ရးပိတ်ရက်များတွင် အမျိုးသားဝန်ထမ်းများအား တာဝန်
ချထားပါသည်။ တာဝန်မှူးနှင့် တွဲဖက်တာဝန်မှူးတိ ့သည် မိမိတိ ့၏လပ်ငန်း
တာဝန်များကိ

စနစ်တကျလဲ ြပာင်း/လက်ခရယူရပါမည်။

အ ကာင်းကိစ္စ

တစ်ခခ ကာင့် တာဝန်လအ
ဲ ပ်လပါက
ိ
တာဝန်မှူးအချင်းချင်း၊ တွဖ
ဲ က် တာဝန်
မှူးအချင်းချင်းသာ လဲ ြပာင်း/လက်ခ ဆာင်ရွက်ရမည်။
(၃) တာဝန်ချထား သာ တာဝန်မှူးများနှင့် တွဖ
ဲ က်တာဝန်မူှ းများသည့် ရာထူး
အဆင့်အလိက် တာဝန်ခွဲ ဝချထားရာ လက် ထာက်ညန် ကား ရးမှူး၊ ဦးစီး
အရာရှိ၊

ဒတိယဦးစီးမှူးများအား

တာဝန်မှူးအြဖစ်

တာဝန် ပးအပ် ပီး

အ ကီးတန်းစာ ရး၊ အငယ်တန်းစာ ရးများကိ တွဖ
ဲ က်တာဝန်မူှ းအြဖစ်တာဝန်
ပးအပ်ရမည်။
(၄) မိမိတာဝန်ကျချိန်တွင်

ြပင်ပမှ

ဧည့သ
် ည်များ ရာက်ရလ
ိှ ာပါက

စစ် ဆး

မးြမန်း၍ ဧည့်သည် တွ ဆလိ
့
သည့် ရးခန်းသိ ့တယ်လဖ
ီ န်းြဖင့် ဆက်သယ
ွ ်
မးြမန်းရပါမည်။ ဧည့သ
် ည်များမှာ ဧည့်ဝင်ခွင့်ကတ်တပ်ဆင်ထားြခင်း ရှိ/မရှိ
စစ် ဆးရပါမည်။
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မူဝါဒနှင့်ဥပ ဒလပ်ထးလပ်နည်း စိစစ် ရးနှင့်လပ်ငန်း စစ် ဆး ရးဌာနခွဲ
၂၈။

ြပည်သူ ့လတ် တာ်၊ အမျိုးသားလတ် တာ်မှ

မးြမန်းလာသည့် မးခွန်းများ

ြဖ ကား

ြခင်း၊ ကတိအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းများ
(က) ြပည်သူ ့လတ် တာ်နှင့် အမျိုးသားလတ် တာ်တိ ့မှ ကိယ်စားလှယ်များ၏ တိက်တွန်း
ကာင်းအဆိများ၊ မးခွန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အ ကာင်းအကျိုး ြဖ ကား ပးရန်
သစ် တာ/ပတ်ဝန်းကျင်/သတ္တ ုက

ခွြဲ ခားကာ သက်ဆင်
ိ ရာလပ်ငန်းအ ကာင်အထည်

ဖာ် ဆာင်ရွက် နသည့် လပ်ငန်းနှင့်ဦးစီးဌာနများသိ ့ အ ကာင်း ကားရမည်။
(ခ)

မးခွနး် များ၊ အဆိများနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိင်ရာဌာန/လပ်ငန်းများမှ

ြဖ ကား

ချက်များရရှိပါက ဆက်စပ်ဝန် ကီးဌာနများ၊ ြပည်နယ်/တိင်းများနှင့် ပါင်းစပ် ြဖ ကား
ရန်လိအပ်လျင်

ပါင်းစပ်ညိနင်း ပီး

ြဖ ကားချက်အား အစိးရအဖွဲ ့ရးသိ ့

ပးပိ ့၍

မိတ္တူကိ သမ္မတရးနှင့် သက်ဆင်
ိ ရာဌာန/လပ်ငန်းသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
(ဂ)

ပးပိ ့ထားသည့် ြဖ ကားချက်များအနက်

ကယ်ပွင့်ြပ မးခွန်းများနှင့် တိက်တွန်း

ကာင်းအဆိများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးမှ ရှင်းလင်း ြဖ ကား ပးရန်
ြပည်သူ ့လတ် တာ်၊

အမျိုးသားလတ် တာ်မှ

ဖိတ် ကားလာပါက

လတ် တာ်၌

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးမှရင
ှ း် လင်း ဆွး နွးနိင်ရန်အတွက် ြပုစတင်ြပရမည်။ ကယ်ပွင့်
မြပ မးခွန်း

အတွက် ြဖ ကားရာတွင်

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးမှ

လတ် တာ်တင
ွ ်

ရှင်းလင်းတင်ြပရန်မလိပါ။
(ဃ) ြဖ ကားထားသည့် မးခွနး် များ၊ တိက်တန
ွ း် ကာင်းအဆိများနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍လတ် တာ်
များ၏ အစိးရအာမခချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာဝန်ခချက်များ စိစစ် ရး ကာ်မတီ
မှ ကတိကဝတ်အြဖစ်သတ်မတ
ှ သ
် ည့် မးခွနး် များ၊ အဆိများနှင့်ပတ်သက်၍လပ်ငန်း
တိးတက်မအ ြခအ နကိ လစဉ်လဆန်း (၃) ရက် န ့အ ရာက်ြပုစ ပးပိ ့ရမည်။
၂၉။

သစ် တာက

၊

ပတ်ဝန်းကျင်က

ဆိင်ရာ

စီမကိန်းများအတွက်

ကလသမဂ္ဂအဖွဲ ့

အစည်းများ၊ ြပည်တွင်း/ြပည်ပ NGO /INGO များနှင့် လက်မှတ် ရးထိးရန် Agreement များ
(က) ဌာန/လပ်ငန်းများမှ တင်ြပ သာ Agreement များ( MoU, MoA, LoA) စသည့်
မူ ကမ်းများအ ပ Format ကျ/မကျစိစစ်၍ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထတင်ြပရမည်။
(ခ) ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ခွင့်ြပုချက်ရရှိပါက လပ်ထးလပ်နည်းနှင့်အညီ ြပည် ထာင်စ
ရှ ့ နချုပ်ရး၊ စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ စီးပွား ရးနှငက
့် းူ သန်း ရာင်း

ဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနတိ ့၏ သ ဘာထားမှတ်ချက်ရယူရန်၊ စီမကိန်း ဆာင်ရွက်မည့်
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ြပည်နယ်/တိင်း ဒသ ကီးရှိ ြပည်နယ်/တိင်း ဒသ ကီးအစိးရအဖွဲ ့တိ ့၏ သ ဘာထား
မှတ်ချက်တိ ့ကိရယူရန် ညိနင်း မတ္တ ာရပ်ခရမည်။
(ဂ) သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာန/အဖွဲ ့အစည်းတိ ့၏ သ ဘာထားြပန် ကားချက်များနှင့်အညီ
လိအပ်ပါက သက်ဆိင်ရာနှင့်ညိနင်းြပင်ဆင်ရမည်။
(ဃ) ြပင်ဆင် ပီး Agreement များကိ ဝန် ကီးဌာန၏ စီမခနခ့် မ
ဲွ ကာ်မတီ (EC) သိ ့
တင်ြပရမည်။
(င) လက်မတ
ှ ် ရးထိးရာတွင် လက်မှတ် ရးထိးမည့်အဖွဲ ့အစည်းနှင့် ဦးစီးဌာနအဆင့်
ချင်းတူညီပါက (EC) ၏ သ ဘာတူခွင့်ြပုချက်ြဖင့် လက်မှတ် ရးထိးနိင်ပါသည်။
(စ) နိင်ငအချင်းချင်း ဝန် ကီးဌာနအဆင့်လက်မှတ် ရးထိးပါက စီးပွား ရးရာ ကာ်မတီ
သိ ့တင်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။
(ဆ) စီးပွား ရးရာ ကာ်မတီ ဆးြဖတ်ချက်အရ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သိ ့ ဆက်လက်
တင်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။
(ဇ) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့မှ သ ဘာတူခွင့်ြပုချက်ြဖင့် နားလည်မစာခ န်လာ (MoU)
ကိ ဝန် ကီးဌာနအဆင့် အချင်းချင်းလက်မှတ် ရးထိး ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဈ) လက်မှတ် ရးထိး ပီး သာ Agreement မိတ္တူများကိ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိနိင်ရန်
ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး၊ စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ (၁) စစီ

ပးပိ ့

ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၃၀။

ြမန်မာနိင်ငမှ

အြပည်ြပည်ဆင်
ိ ရာတွင်

အဖွဲ ့ဝင်အြဖစ်ဝင် ရာက်ခွင့်နှင့်

နှစ်စဉ် ကး

ပးသွငး် ခွငြ့် ပုြခင်း
(က) ဌာန/လပ်ငန်းများမှ တင်ြပ သာအမတွက
ဲ ိ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထတင်ြပရမည်။
(ခ) ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ခွင့်ြပုချက်ရရှိပါက လပ်ထးလပ်နည်းနှင့်အညီ ြပည် ထာင်စ
ရှ ့ နချုပ်ရး၊ စီမကိနး် နှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်း

ဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနတိ ့၏ သ ဘာထားမှတ်ချက်ရယူရမည်။
(ဂ) သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာန/အဖွဲ ့အစည်းတိ ့၏ သ ဘာထားြပန် ကားချက်များနှင့်အညီ
လိအပ်ပါက သက်ဆိင်ရာနှင့်ညိနင်းြပင်ဆင်ရမည်။
(ဃ) ြပင်ဆင် ပီးမူ ကမ်းများကိဝန် ကီးဌာန၏စီမခနခ့် ွဲမ ကာ်မတီ (EC) သိ ့တင်ြပရမည်။
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(င) နိင်င တာ်သမ္မတရးသိတင်ြပ ပီး ညန် ကားချက်နှင့်အညီ စီးပွား ရးရာ ကာ်မတီ၊
ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့အစည်းအ ဝးသိ ့ ဆက်လက်တင်ြပရမည်။
(စ) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့မှ သ ဘာတူခွင့်ြပုချက်ြဖင့် နိင်င တာ်သမ္မတဦးစီးရးသိ ့
သဝဏ်လာ (မူ ကမ်း)

ပးပိ ့ရမည်။ သဝဏ်လာကိစိစစ်သည့်လပ်ငန်းများ

ရွကရ
် ာတွငလ
် ည်း ကာင်း၊

နိင်င တာ်သမ္မတမှ

ဆာင်

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သိ ့ ပးပိ ့

သည့် သဝဏ်လာစာ ချာထွက်ရှိချိန်ထလ
ိ ည်း ကာင်း နိင်င တာ်သမ္မတဦးစီးရးနှင့်
ညိနင်းပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။
(ဆ) နိင်င တာ်သမ္မတမှ

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သိ ့

သဝဏ်လာ ပးပိ ့ပီးချိန်တွင်

လတ် တာ်၌ ရှင်းလင်းတင်ြပနိင်ရန် အချက်အလက်များြပုစရမည်။ ြပည် ထာင်စ
လတ် တာ်တင
ွ ် ြပည် ထာင်စဝန် ကီးမှ ရှင်းလင်း ပီးအတည်ြပုချက်ရယူရမည်။
(ဇ) ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ရးကအတည်ြပု ကာင်းအ ကာင်း ကားချက်ကနိ
ိ င်င တာ်
သမ္မတရးမှ ဆက်လက်ညန် ကားလာပါက သက်ဆိင်ရာအဖွဲ ့အစည်းသိ ့ အ ကာင်း
ကားရမည်။
၃၁။

MIC မှ သ ဘာထားမှတ်ချက် တာင်းခြခင်းကိစ္စများ
(က) သစ်အ ြခခစက်ရ
(၁) ြမန်မာနိင်ငရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ ကာ်မရှင် (MIC) မှ သ ဘာထား တာင်းခလာပါက
သစ် တာဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာန
သိ ့သ ဘာထားမှတ်ချက် တာင်းခရမည်။
(၂) လပ်ငန်း/ဌာနများမှြပန် ကားလာ သာသ ဘာထားများကိြပည် ထာင်စဝန် ကီး
၏မိနမ့် ှတ်ချက်ရယူ ပီး (MIC) သိ ့ ြပန် ကားရမည်။
(ခ) ပဂ္ဂလိကစိက်ခင်းထူ ထာင်ြခင်း
(၁) ြမန်မာနိင်ငရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ ကာ်မရှငမ
် သ
ှ
ဘာထား တာင်းခလာပါကသစ် တာ
ဦးစီးဌာနသိ ့ ဆက်လက်သ ဘာထား တာင်းခရမည်။
(၂) သစ် တာဦးစီးဌာန၏ သ ဘာထားတင်ြပချက်အ ပ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏
မိနမ့် ှတ်ချက်အရ (MIC) သိ ့ ြပန် ကားရမည်။
(ဂ) အြခားလပ်ငန်းများ
(၁) ြမန်မာနိင်ငရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ ကာ်မရှငမ
် သ
ှ
ဘာထား တာင်းခလာပါကသစ် တာ
ကိုးဝိင်း ြမကျ ရာက်ြခင်းရှိ/မရှိ စိစစ်၍ ကိုးဝိင်း တာအတွင်းကျ ရာက်ပါက
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သစ် တာဦးစီးဌာန၏ သ ဘာထားရယူြပန် ကားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်း
ကျင်ထန
ိ း် သိမး် ရးဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆင်
ိ ပါက သ ဘာထားရယူ၍ (MIC)
သိ ့ြပန် ကားရမည်။
မှတ်ချက်။

ရန်ကန် မို ့ရှိ (MIC) ရး၌ တွဘ
ဲ က်ထားရှိ သာ One Stop Services
အဖွဲ ့မှလည်း အဆိပါလပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက် ပးလျက်ရှိပါသည်။

၃၂။

သွင်းကန်ပစ္စည်းဆိင်ရာသ ဘာထား တာင်းခြခင်းကိစ္စရပ်များ
(က) စီးပွား ရးနှငက
့် းူ သန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနမှ သွငး် ကန်ပစ္စညး် များနှင့် ပတ်သက်
၍ သ ဘာထား တာင်းခလာပါက နိင်ငတကာ ဥပ ဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်
ညီညွတ်မ ရှိ/မရှိ ပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် ရးဦးစီးဌာနမှ စိစစ်နိင်ရန်အ ကာင်း
ကားရမည်။
(ခ) သွင်းကန်ပစ္စည်းများသည်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မရှိ ကာင်း

ြပန်လည်တင်ြပလာ

သည့်သ ဘာထားများကိ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထ တင်ြပအမိနန့် ာခ အတည်ြပု ပီး
စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ ြပန် ကားရမည်။
၃၃။

အဖွဲ ့အစည်း/အသင်းအဖွဲ ့များဖွဲ ့စည်းရန် သ ဘာထား တာင်းခြခင်း
(က) အဖွဲ ့အစည်းမှတင်ြပလာသည့် အဖွဲ ့အစည်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊ လပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ ်
ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍

သက်ဆိင်သည့်ဌာနများြဖစ် သာ

သစ် တာဦးစီးဌာန၊

ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာနတိ ့မှစိစစ်၍ သ ဘာထား
မှတ်ချက်နှင့်အတူ ြပန်လည်တင်ြပရန် အ ကာင်း ကားရမည်။
(ခ) ဌာနများမှစစ
ိ စ် ပီးတင်ြပ သာ သ ဘာထားမှတခ
် ျက်များအ ပ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး
၏မိနမ့် တ
ှ ခ
် ျက်နင
ှ အ
့် ညီ ကနက
့် ွက်ရန်ရှိ/မရှိကိ သက်ဆိင်ရာ စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရး

ဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ ြပန် ကားရမည်။
၃၄။

ြမလွတ် ြမလပ်နှင့် ြမရိင်းများစီမခနခ့် ွဲမဗဟိ ကာ်မတီမှ သ ဘာထား တာင်းခြခင်း
ြမလွတ် ြမလပ်နှင့် ြမရိင်းများ စီမခနခ့် မ
ဲွ ဗဟိ ကာ်မတီမှ တာင်းခသည့် သ ဘာထား

မှတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့ သ ဘာထား တာင်းခ ပီး သစ် တာဦးစီး
ဌာနမှတင်ြပလာသည့သ
်
ဘာထားအတိင်း အဆိပါ ကာ်မတီသိ ့ြပန် ကားရမည်။
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၃၅။

စီးပွား ရးနှငက
့် းူ သန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနမှ IEE ၊ EIA ၊ EMP ၊ ESIA ဆိင်ရာ

သ ဘာထားမှတ်ချက် တာင်းခြခင်း
(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ သ ဘာထား တာင်းခချက်ကိ ပတ်ဝန်းကျင်
ထိနး် သိမး် ရးဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒများနှငအ
့် ညီစစ
ိ စ်၍ IEE ၊ EIA ၊ EMP စသည်
တိ ့ကိ ရးဆွဲတင်ြပရန်လိအပ် ကာင်း သ ဘာထား တာင်းခလာသည့် သက်ဆိင်ရာ
သိ ့ ြပန် ကားရမည်။
(ခ) တင်ြပသည့်ဌာနများမှ

ရးဆွဲြပုစထား သာ IEE ၊ EIA ၊ EMP များကိ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထတင်ြပ၍ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ မိနမ့် ှတ်ချက်အရ ပတ်ဝန်း
ကျင်ထန
ိ း် သိမ်း ရးဦးစီးဌာနမှစိစစ်၍ လိအပ်သည်များအားြပန်လည်ြပင်ဆင် ရးဆွဲ
နိင် ရးအတွက် သက်ဆိင်ရာကမ္ပဏီ၊ လပ်ငန်း/ဌာနများသိ ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း
ရးဦးစီးဌာနမှ တိက်ရိက်အ ကာင်း ကားရမည်။
(ဂ) ြပန်လည်ြပင်ဆင် ရးဆွဲ ပီး၍ နာက်ဆး Final Report တင်ြပလာပါက ပတ်ဝန်း
ကျင်ထန
ိ း် သိမ်း ရးဦးစီးဌာနမှ စိစစ်တင်ြပ၍
ချက်ရယူရမည်။

အတည်ြပု ကာင်းနှင့်

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ အတည်ြပု
ပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် ရးက

နှင့်

ပတ်သက်၍ ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည့် လပ်ငန်းစဉ်များအားလပ် ဆာင်ရန် သက်ဆိင်ရာသိ ့
ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးမှ အ ကာင်း ကားရမည်။ (EIA အစီရင်ခစာများအတည်ြပု
ြခင်းကိ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိနိင်ရန် အမျိုးသားအဆင့ပ
် တ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် ရး
နှင့်ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမဆိင်ရာ ဗဟိ ကာ်မတီအစည်းအ ဝးများတွငပ
် တ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာနမှတင်ြပရမည်။)
၃၆။

သတ္တ ုက

နှင့်ပတ်သက်သည့် သ ဘာထား တာင်းခြခင်း

(က) သတ္တ ုက

မှ

တာင်းခလာ သာသ ဘာထားများကိ

သစ် တာဦးစီးဌာနနှင့်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာနသိ ့ သ ဘာထား တာင်းခ ပီး သစ် တာဦးစီး
ဌာနမှသစ် တာ ကိုးဝိင်းအတွငး် ကျ ရာက်ြခင်းရှ/ိ မရှန
ိ င
ှ ့် ကျ ရာက်ပါကသက်ဆင်
ိ ရာ
တိင်း ဒသ ကီး သစ် တာဦးစီးဌာနမှ ကွင်းဆင်းစစ် ဆးတင်ြပချက်ကိ သစ် တာ
ဦးစီးဌာန(ရးချုပ်)မှ စိစစ် ပီး ြပန်လည်တင်ြပရန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် ရး
ဦးစီးဌာနမှ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးက

နှင့်ပတ်သက်၍ IEE ၊ EIA ၊ EMP

စသည့်လပ်ငန်းများ ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် အ ကာင်း ကားရမည်။
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(ခ) ဌာနများ၏ သ ဘာထားမှတ်ချက်များအား ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထတင်ြပ ပီး ြပည်
ထာင်စဝန် ကီး၏ မိနမ့် ှတ်ချက်အား သက်ဆိင်ရာသိ ့ အ ကာင်း ကားရမည်။
၃၇။

အြခားဝန် ကီးဌာနများမှ သ ဘာထား တာင်းခြခင်းများ
(က) အြခားဝန် ကီးဌာနများ လ ပ်စစ်/စွမး် အင်၊

ဆာက်လပ် ရး၊ ပိ ့ ဆာင် ရးစသည်

ဝန် ကီးဌာနများမှ သ ဘာထား တာင်းခလာပါက သစ် တာ ြမအတွင်း ကျ ရာက်
ြခင်း ရှိ/မရှိ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိင်သည့်လပ်ငန်းများ
ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် ရှိ/မရှိတိ ့ကိ စစ် ဆး ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် သစ် တာဦးစီးဌာန
နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ ်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာနသိ ့ သ ဘာထားမှတ်ချက် တာင်းခရမည်။
(ခ) သက်ဆိင်ရာဌာနမှ

သ ဘာထားြပန်လည်တင်ြပလာပါက

အဆိပါသ ဘာထား

မှတ်ချက်အ ပ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏မိနမ့် ှတ်ချက်အတိင်း ဆာင်ရွက်၍ သ ဘာ
ထား တာင်းခလာ သာဌာနများသိ ့ ြပန် ကားရမည်။
၃၈။

ြမနှင့်အ ဆာက်အဦ ငှားရမ်းမကိစ္စများ
(က) နိင်င တာ်သမ္မတရး၏ ၉-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာအရ

ြမနှင့်အ ဆာက်အဦများအား

ငှားရမ်းရာတွင် ငှားရမ်းခနန်းထားများသည် ကာလ ပါက် ဈးနှငမ
့် ကိက်ညြီ ခင်း၊
ငှားရမ်းထားသူများမှ အြခားငှားရမ်းသူများသိ ့ ထပ်ဆင့င
် ာှ းရမ်းြခင်းများ ကာင့်
နိင်င တာ်အတွက် ရသင့်ရထိက်သည့်ဝင် ငွ ဆးရးမများြဖစ် ပ နိင်၍ ငှားရမ်း
ဆာင်ရက
ွ မ
် များကိသက်ဆင်
ိ ရာအဖွဲ ့အစည်း၊ ဝန် ကီးဌာန၊ တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်
အစိးရများအလိက် ငှားရမ်းမတာဝန်ခစိစစ် ရးအဖွဲ ့များြဖင့်
ပါက် ဈးအား

တန်ဖိးတွက်ချက်သတ်မှတ်၍

ငှားရမ်း ဆာင်ရက
ွ သ
် ာွ းရန်နင
ှ ့်

ဒသအလိက် ကာလ

သင့်ြမတ် သာနန်းထားများြဖင့်

ငှားရမ်းမစာချုပ်များမချုပ်ဆိမီ

ြပည် ထာင်စ

ဝန် ကီးထတင်ြပရမည်။
(ခ) အစိးရ ြမများငှားရမ်းြခင်းအတွက် သက်တမ်းမြပည့မ
် ီ အနည်းဆး (၃) လခနအ
့် လိ
တွင် မည်သည့်နန်းြဖင့်ငှားရမ်းထားသည်၊ လက်ရှိအ ြခအ န ကာလ ပါက် ဈး
မည်မ ရှိသည်ကိ

ကိုတင်စစမ်းထားရန်နှင့် ထိသိ ့စစမ်းရာတွင် ြပည်တွင်းအခွန်

ဦးစီးဌာနမှ သက်ဆိင်ရာနယ် ြမအလိက် သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် ြမ ဈးနန်း၊ ဒသခ
ြမအ ရာင်းအဝယ်သမားများ၏

ြမ ဈးနန်းများကိသိရှိထားရန်နှင့် သက်ဆိင်ရာ

ဌာနများကလည်း ဝိင်းဝန်းပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ပးရမည်။
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(ဂ) အထက်ပါကိစ္စရပ်များစိစစ် ဆာင်ရွက် ပီးပါက အာက် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဆင့ဆ
် င့်
ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်(၁) ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး စီမခနခ့် ွဲမ ကာ်မတီသိ ့တင်ြပရန်။
(၂) MIC သိ ့တင်ြပရန်။
(၃) ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး၏ သ ဘာထားမှတခ
် ျက် တာင်းခရန်။
(၄) နိင်င တာ်သမ္မတရးတင်ြပရန်။
(၅) စီးပွား ရးရာ ကာ်မတီတင်ြပရန်။
(၆) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ရးသိ ့တင်ြပရန်။
၃၉။

သစ်အ ချာထည်စက်လိင်စင် လ ာက်ထားမကိစ္စ
(က) သစ်အ ချာထည်စက် လိင်စင် လ ာက်ထားချက်ကိ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ မိနမ့် ှတ်
ချက်အရ သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့ စိစစ်တင်ြပရန် အ ကာင်း ကားရမည်ြဖစ်ပါသည်။
(ခ) သစ် တာဦးစီးဌာန၏ ကွင်းဆင်းစစ် ဆးချက်ကိ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး၊ စီမခနခ့် ဲွ
မ ကာ်မတီသိ ့ တင်ြပခွငြ့် ပုချက် ရယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။

၄၀။

အပန်း ြဖစခန်းများ၊

သဘာဝဥယျာဉ်များ၊

က န်းများနှင့်ပတ်သက်၍

သ ဘာထား

ြပန် ကားြခင်း
(က) ကမ္ပဏီများမှ လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်ြပုရန်

တာင်းခလာပါက သက်ဆိင်သည့်ဌာန

များသိ ့ အဆိပါလပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ခွင့်ြပုနိင်စွမ်း ရှိ/မရှိနှင့်

ြမငှားရမ်းပါက

ငှားရမ်းြခင်း ြပုသင့်/မသင့်ကိ သ ဘာထား တာင်းခရမည်။
(ခ) ဌာနများမှ သ ဘာထားြပန်လည် ပးပိ ့လာပါက ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး၊ စီမခနခ့် မ
ဲွ
ကာ်မတီသိ ့ တင်ြပခွင့်ြပုချက်ရယူရမည်။
၄၁။

ကိုးဝိင်း တာ/ ကိုးြပင်ကာကွယ် တာ/သဘာဝနယ် ြမများဖွဲ ့စည်းြခင်း
(က) ရည်ရွယ် ကာင်း အမိန ့် ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်ြခင်း
(၁) သစ် တာဦးစီးဌာနမှ သစ် တာဥပ ဒပဒ်မ (၆)၊ ပဒ်မခွဲ (က) အရ ကိုးဝိင်း
တာ/

ကိုးြပင်ကာကွယ် တာ/

သဘာဝနယ် ြမများဖွဲ ့စည်းရန်

ရည်ရွယ်

ကာင်းကိ အမိန ့် ကာ်ြငာစာမူ ကမ်း၊ တိင်း ဒသ ကီးအစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာ
ထားမှတ်ချက်၊

မို ့နယ်အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာန၏

ထာက်ခချက်၊
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မို ့နယ်လယ်ယာ ြမစီမခနခ့် ဲွ ရးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၏

ထာက်ခချက်

တိ ့နှင့်တကွတင်ြပလာပါက ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထတင်ြပ၍ အမိနန့် ာခရမည်။
(၂) ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏

သ ဘာတူခွင့်ြပုချက်ရရှိပါက

ရည်ရယ
ွ ် ကာင်း

အမိန ့် ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန် ကညာနိင်ရန် သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့ အ ကာင်း
ကားရမည်။
(၃) သစ် တာဦးစီးဌာနမှ အမိန် ကာ်ြငာစာအား လက်မတ
ှ ် ရးထိး ပးရန် တင်ြပ
လာပါက လက်မတ
ှ ် ရးထိး၍ အမိန ့် ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်နိင်ရန် သစ် တာ
ဦးစီးဌာနသိ ့ ြပန်လည် ပးပိ ့ရမည်။
(ခ) ဖွဲ ့စည်းသတ်မှတ်ြခင်း
(၁) သစ် တာဦးစီးဌာနမှတင်ြပ သာ ကိုးဝိင်း/ ကိုးြပင်/သဘာဝနယ် ြမ ဖွဲ ့စည်း
တည် ထာင်ရန်အတွက် ကးတိင် ပစ (၁) မှ (၅) အထိ အဆင့်ဆင့် ကွငး် ဆင်း
စစ် ဆး ဆာင်ရွက်ချက်အစီရင်ခစာ၊ ဖွဲ ့စည်း/သတ်မတ
ှ မ
် ည့်

ြမပ၊ သစ် တာ

ဥပ ဒြပ ာန်းချက်၊ တိင်း ဒသ ကီး/အစိးရအဖွဲ ့၏ ထာက်ခချက်၊ သက်ဆိင်ရာ
မို ့နယ်မှ လယ်ယာ ြမစီမခနခ့် ဲွ ရးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၏ ထာက်ခချက်
တိ ့နှင့်တကွတင်ြပလာပါကဖွဲ ့စည်းမည့်ဧရိယာ၏မူလ ြမအမျိုးအစားသတ်မှတ်
ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ စိက်ပျိုး ရး၊

မွးြမူ ရးနှင့် ဆည် ြမာင်းဝန် ကီးဌာနသိ ့

သ ဘာထားမှတ်ချက် တာင်းခရမည်။
(၂) သ ဘာထားမှတ်ချက်ရရှိပါက သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့ ပးပိ ့၍ ဝန် ကီးဌာန၊ စီမ
ခနခ့် ွဲမ ကာ်မတီအစည်းအ ဝးသိ ့တင်ြပရန် အ ကာင်း ကားရမည်။
မှတ်ချက်။ သ ဘာထားမှတခ
် ျက်တင
ွ ် ဖွဲ ့စည်းမည့်ဧရိယာအတွက် မူလ ြမအမျိုး
အစားဧရိယာကွဲလွဲမများရှိပါက

ြပန်လည်စိစစ်တင်ြပရန်

သစ် တာ

ဦးစီးဌာနသိ ့ အ ကာင်း ကားရမည်။
(၃) ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး၊ စီမခနခ့် ွဲမ ကာ်မတီအစည်းအ ဝး ခွင့်ြပုချက်ရရှိပါက
အစည်းအ ဝးဆးြဖတ်ချက်တိ ့နှင့်အတူ လြခု ရး၊ တည် ငိမ် အးချမ်း ရးနှင့်
တရားဥပ ဒစိးမိး ရး ကာ်မတီသိ ့ အမှာစာတင်ြပရမည်။
(၄) လြခု ရး၊ တည် ငိမ် အးချမ်း ရးနှင့် တရားဥပ ဒစိးမိး ရး ကာ်မတီ အစည်း
အ ဝးမှသ ဘာတူခွင့်ြပုပါက
သတ်မတ
ှ မ
် ည့်

ကိုးဝိင်း/ ကိုးြပင်/သဘာဝနယ် ြမ

အမိန ့် ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်နင်
ိ ရးအတွက်

ဖွဲ ့စည်း

လိအပ်သည်များ

ဆက်လက် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့ အ ကာင်း ကားရမည်။
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မှတ်ချက်။

အဆိပါ ကာ်မတီမှ သ ဘာမတူပါက စိစစ် ပီး အမှာစာအား ြပန်လည်
တင်ြပရမည်။

(၅) သစ် တာဦးစီးဌာနမှ အမိန ့် ကာ်ြငာစာအား လက်မတ
ှ ် ရးထိး ပးရန် တင်ြပ
လာပါက လက်မတ
ှ ် ရးထိး၍ အမိန ့် ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်နိင်ရန် သစ် တာ
ဦးစီးဌာနသိ ့ ြပန်လည် ပးပိ ့ရမည်။
၄၂။

ကိုးဝိင်း တာ/ ကိုးြပင်ကာကွယ် တာ/သဘာဝနယ် ြမများပယ်ဖျက်ြခင်း
(က) သစ် တာဦးစီးဌာနမှတင်ြပလာ သာပယ်ဖျက်မည့် ြမပ၊ ပယ်ဖျက်နင်
ိ သည့် ဥပ ဒ
ြပ ာန်းချက်၊ ပယ်ဖျက် ပးနိင်ရန်အတွက် သက်ဆင်
ိ ရာဝန် ကီးဌာန၏ ညိနင်းချက်၊
ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး၊ စီမခနခ့် ွဲမ ကာ်မတီ (EC) ခွင့်ြပုချက်တိ ့ြဖင့် လြခု ရး၊
တည် ငိမ် အးချမ်း ရးနှင့်တရားဥပ ဒစိးမိး ရး ကာ်မတီသိ ့ အမှာစာတင်ြပရမည်။
(ခ)

၄၃။

ကာ်မတီ၏သ ဘာတူခွင့်ြပုချက်ကိသစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့အ ကာင်း ကားရမည်။

သစ် တာစိက်ခင်းပယ်ဖျက်ြခင်း
(က) သစ် တာဦးစီးဌာန၊ အပူပိင်း ဒသစိမ်းလန်းစိြပည် ရးဦးစီးဌာနတိ ့၏ တင်ြပချက်
အ ပ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး၊ စီမခနခ့် မ
ဲွ ကာ်မတီ (EC) ၏ ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့်

စိက်ခင်းပျက်စးီ ရြခင်းအ ကာင်းအရင်း၊

ပယ်ဖျက်မည့် ြမပ၊

ပျက်စီးသွားသည့်

စိက်ခင်းအတွက် ကန်ကျစရိတ် ပး လျာ် ပီး ကာင်းအ ထာက်အထား ချလ(မိတ္တူ)
တိ ့ြဖင့် လြခု ရး၊ တည် ငိမ် အးချမ်း ရးနှင့် တရားဥပ ဒစိးမိး ရး ကာ်မတီသိ ့
အမှာစာတင်ြပရမည်။
(ခ)

ကာ်မတီ၏သ ဘာတူခွင့်ြပုချက်ကိ သစ် တာဦးစီးဌာန၊ အပူပိင်း ဒသစိမ်းလန်း
စိြပည် ရးဦးစီးဌာနသိ ့ အ ကာင်း ကားရမည်။

(ဂ) သစ် တာဦးစီးဌာန၊ အပူပိင်း ဒသစိမ်းလန်းစိြပည် ရးဦးစီးဌာနတိ ့မှ

ဆာင်ရွက်

ပီးစီးမအ ြခအ န အစီရင်ခတင်ြပချက်ကိ လြခု ရး၊ တည် ငိမ် အးချမ်း ရးနှင့်
တရားဥပ ဒစိးမိး ရး ကာ်မတီသိ ့ ြပန်လည်အစီရင်ခတင်ြပရမည်။
၄၄။

ပဂ္ဂလိကက န်းစိက်ခင်း
(က) ပဂ္ဂလက
ိ က န်းစိက်ခင်းတည် ထာင်ြခင်း
(၁) သစ် တာဦးစီးဌာနမှတင်ြပ သာ

လပ်ငန်းရှင်များ၏

စိက်ခင်းတည် နရာြပ

ြမပ၊ ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး၏ သ ဘာထားမှတခ
် ျက်၊ သစ် တာဥပ ဒ
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ြပ ာန်းချက်၊ ဝန် ကီးဌာန၏စီမခနခ့် ွဲမ ကာ်မတီ(EC) ဆးြဖတ်ချက်၊ သစ် တာ
ဦးစီးဌာနနှင့် ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းရှင်နှင့် စာချုပ်မည့်(မူ ကမ်း)၊ ပဂ္ဂလက
ိ က န်း
စိက်ခင်းလပ်ကိင်ခွင့်ရရှိသူ၏လိက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ၊ ြပည် ထာင်စ
အစိးရအဖွဲ ့၏ အမိန ့် ကာ်ြငာစာ(မူ ကမ်း) တိ ့ကိ

နာက်ဆက်တဲွအြဖစ် ပူးတွဲ

လျက် လြခု ရး၊ တည် ငိမ် အးချမ်း ရးနှင့် တရားဥပ ဒစိးမိး ရး ကာ်မတီသိ ့
အမှာစာတင်ြပရမည်။
(၂)

ကာ်မတီဆးြဖတ်ချက်၊ သမ္မတရးမှ ညန် ကားချက်တိ ့နှင့်အတူ ြပည် ထာင်စ
အစိးရအဖွဲ ့အစည်းအ ဝးသိ ့ဆက်လက်တင်ြပရမည်။

(၃) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့အစည်းအ ဝး၏ ဆးြဖတ်ချက်ကိ

ဆာင်ရွက် ပီးစီး

ကာင်း ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သိ ့ ြပန်လည်အစီရင်ခတင်ြပ၍ သစ် တာ
ဦးစီးဌာနသိ ့ ဆက်လက်အ ကာင်း ကားရမည်။
(၄) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏ ခွင့်ြပုအမိန ့် ကာ်ြငာစာကိ သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့
အ ကာင်း ကားရမည်။
(ခ) ပဂ္ဂလိကက န်းစိက်ခင်းြပန်လည်သိမ်းဆည်း၊ အပ်နှြခင်း
(၁) သစ် တာဦးစီးဌာနမှတင်ြပ သာ ြပန်လည်သိမ်းဆည်းမည့် က န်းစိက်ခင်းတည်
နရာြပ ြမပ၊ သစ် တာဥပ ဒြပ ာန်းချက်၊ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့မှခွင့်ြပု
ခဲ့ သာ အမိန ့် ကာ်ြငာစာ၊ ပဂ္ဂိလလပ်ငန်းရှင၏
်
စိက်ခင်းအခက်အခဲတင်ြပ
ချက်၊ ပဂ္ဂလိကက န်းစိက်ခင်း လပ်ကိင်ခွင့်ရရှိသူ၏ လိက်နာရမည့်စည်းကမ်း
ချက်၊ သစ် တာဦးစီးဌာန၏ကွငး် ဆင်းစစ် ဆးတင်ြပချက်၊ ဝန် ကီးဌာန၏ စီမ
ခနခ့် မ
ဲွ ကာ်မတီ (EC) ဆးြဖတ်ချက်၊ အမိန ့် ကာ်ြငာစာ(မူ ကမ်း) တိ ့ကိ နာက်
ဆက်တွဲအြဖစ်ပူးတွဲလျက် လြခု ရး၊ တည် ငိမ် အးချမ်း ရးနှင့် တရားဥပ ဒ
စိးမိး ရး ကာ်မတီသိ ့ အမှာစာတင်ြပရမည်။
(၂)

ကာ်မတီဆးြဖတ်ချက်၊ သမ္မတရး၏ ညန် ကားချက်တိ ့ကိ အထက်အပိဒ် (က)
ပါပူးတွဲများနှင့်အတူ ြပည် ထာင်စ အစိးရအဖွဲ ့သိ ့ ဆက်လက် တင်ြပရမည်။

(၃) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏ဆးြဖတ်ချက်ကိ ဆာင်ရွက် ပီးစီး ကာင်းြပန်လည်
အစီရင်ခရမည်။
(၄) သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့အ ကာင်း ကားရမည်။
(ဂ) ပဂ္ဂလိကသစ်မာစိက်ခင်းတည် ထာင်ြခင်း
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(၁) ပဂ္ဂလက
ိ သစ်မာစိက်ခင်းများတည် ထာင်ရန်

ြမ နရာ လ ာက်ထားြခင်းနှင့်

ပတ်သက်၍ သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့ အ ကာင်း ကားရမည်။
(၂) သစ် တာဦးစီးဌာန၏စိစစ်ချက်အရ

ခွင့်မြပုနိင် သာ

ဒသများြဖစ်ပါက

လ ာက်ထားလာသည့် သက်ဆင်
ိ ရာလပ်ငန်းရှင၊် ကမ္ပဏီ၊ ဝန် ကီးဌာနများသိ ့
ြပန် ကားရမည်။
(ဃ) ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာလပ်ငန်းတည် ထာင်ြခင်း
(၁) သစ် တာဦးစီးဌာန၏ စစ် ဆးချက်အရ ခွငမ
့် ြပုနိင် သာ ဒသများြဖစ်ပါက
လ ာက်ထားလာသည့် သက်ဆင်
ိ ရာလပ်ငန်းရှင၊် ကမ္ပဏီ၊ ဝန် ကီးဌာနများသိ ့
ြပန် ကားရမည်။
(၂)

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာလပ်ငန်း တည် ထာင်ြခင်းနှင့် ပတ်သက်
၍ ြပင်ပအဖွဲ ့အစည်းများ၏တင်ြပချက်ကိ သစ် တာဦးစီးဌာန၏ သ ဘာထား
မှတခ
် ျက် တာင်းခ ပီးမှ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထတင်ြပ၍ မိနမ့် ှတ်ချက်အတိင်း
ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရမည်။

၄၅။

ြမလဲမိနရ့် ရှိ ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း
(က) ြမလဲမိနရ့် ရှိ ရးအတွက် လက် အာက်ခဌာနအသီးသီးမှ
များ ြပည့်စမှန်ကန်မရှိရန်စိစစ် ပီး

အာက်ပါအချက်အလက်

ြမရာဇဝင်နှင့်အတူ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထ

တင်ြပရမည်။ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ခွင့်ြပုမိနရ့် ရှိပါက မိတ္တူ (၂၂) စ၊ အကျဉ်းချုပ်
နှင့် အ မဲတမ်းအတွင်းဝန် လက်မှတ် ရးထိးမည့်အ ပ စာတိ ့ြပုလပ် ပီး လြခု ရး၊
တည် ငိမ် အးချမ်း ရးနှင့် တရားဥပ ဒစိးမိး ရး ကာ်မတီသိ ့ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး
ရးမှ ဆက်လက်တင်ြပ ပးမည်။
(ခ) ပါရှရ
ိ မည့အ
် ချက်အလက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်(၁) ြမစာရင်းပစ(၁၀၅/၁၀၆)ရှိ အချက်အလက်များ ြပည့်စမှန်ကန် အာင် စိစစ် ပီး
ြမပနှင့်တကွ တင်ြပရမည်။
(၂)

ြမပိင်ဆိင်မနှင့် ပတ်သက်သည့်ခွင့်ြပုမိန ့် သိ ့မဟတ် သက်ဆိင်ရာ၏

ြမ ပး

မိနစ့် ာရွက်စာတမ်းအ ထာက်အထား လန-၃၉၊ ပစ-၁၅၊ ပစ-၁၅(က) စသည်
တိ ့ပါရှိရမည်။
(၃) လျာ် ကး ပး ချမရှိပါက လက်ခရရှိ ကာင်းနှင့် စွနလ
့် တ် ကာင်း စာရွက်
စာတမ်းအ ထာက်အထားပါရှိရမည်။
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(၄) မို ့နယ်လယ်ယာ ြမစီမခနခ့် ဲွ ရးနှင့်

စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၏

ကွင်းဆင်း

စစ် ဆးချက်၊ မို ့နယ်လယ်ယာ ြမစီမခနခ့် ွဲမအဖွဲ ့၏ ထာက်ခချက်၊ လဲယမ
ူ ည့်
ြမ ပ ရှိအ ဆာက်အဦနှင့် သီးနှစိက်ပျိုးထားရှိမစိစစ်ချက်၊ လဲယူမည့် ြမ ပ
ရှိ ြမတန်ဖးိ လျာ် ကးတွကခ
် ျက်မ၊ပတ်ဝန်းကျင် ထာက်ခချက်၊ ကျးရွာအပ်စ
အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ဖ
့ ိုး ရး ကာင်စီ၏ ထာက်ခချက်ပါရှိရမည်။
(ဂ) လြခု ရး၊ တည် ငိမ် အးချမ်း ရးနှင့် တရားဥပ ဒစိးမိး ရး ကာ်မတီအစည်းအ ဝး
ဆးြဖတ်ချက်အား နိင်င တာ်သမ္မတရးမှ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးသိ ့ အ ကာင်း
ကားလာပါမည်။ အ ကာင်း ကားစာရရှပ
ိ ါက

ြမလဲအမတွဲ

လ ာက်ထား ဆာင်

ရွက်ခွင့်ြပုရန်အတွက် ြမစာရင်းပစ (၁၀၅/၁၀၆)၊ ြမပများပူးတွဲလျက် ြပည်ထဲ ရး
ဝန် ကီးဌာနသိ ့ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးမှ ဆက်လက်တင်ြပ ပီး သက်ဆိင်ရာဦးစီး
ဌာနသိ ့ မိတ္တူ ပးပိ ့ ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။
၄၆။

သိမး် ဆည်း ြမများ နိင်င တာ်သိ ့ အပ်နှြခင်း
(က) သိမ်းဆည်းလဲ ြပာင်းရယူထား သာ

ြမများအား ဌာနအတွက် ဆက်လက်အသး

ြပုရန်မလိအပ်သြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ြမသိမ်းခရသြဖင့် နစ်နာခဲ့သည့် ကာယကရှင်
များထ ြပန်လည် ပးအပ်ရန်လည်း ကာင်း၊ အသးြပုလိသည့် အြခားဝန် ကီးဌာန
များသိ ့ လဲ ြပာင်း ပးရန်အတွကလ
် ည်း ကာင်း၊

ြမြပန်လည်စွနလ
့် တ်အပ်နှခွင့်ြပု

ပါရန် ဥက္က ၊ လယ်ယာ ြမနှင့် အြခား ြမများ သိမး် ဆည်းြခင်းခရမများ ြပန်လည်
စိစစ် ရးဗဟိ ကာ်မတီသိ ့ ခွင့်ြပုချက်ရယူရန်အတွက် ပစ(၁)-(၂) ရွက်၊ ပစ ၁(က)၊
ြမစာရင်းပစ (၁၀၅/၁၀၆) မူရင်း နှင့် ြမပတိ ့တွင်ပါရှိသည့်

အာက်ပါအချက်

အလက်များ ြပည့်စမှန်ကန်မရှိရန်စိစစ် ပီး ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထတင်ြပရမည်။
(ခ) ပါရှရ
ိ မည့အ
် ချက်အလက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်(၁) စွနလ
့် တ် ြမများြပန်လည်အပ်နြခင်
ှ း သတ်မှတ်ပစ (၁) တွင်

ြမတည် နရာ၊

ဦးပိင်အမှတ်နှင့် စွနလ
့် တ်အပ်နမဆိ
ှ
င်ရာ အချက်အလက်များ မှားယွင်းမမရှိ
စရန်။
(၂) သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနမှ စွနလ
့် တ်ြခင်းမြပုမီ အသးြပုခွင့်ရရှိထား သာ ြမ
အား ယခင်ကခွင့်ြပုခဲ့သည့် အမိနအ
့် ာဏာ၊ အမိနအ
့် မျိုးအစား၊ အသးြပုရန်
နည်းလမ်းများကိ ထည့်သွင်းြဖည့်စွက်ရန်။
(၃) ပစ (၁-က) ြမစာရင်းပစ (၁၀၅/၁၀၆) ကိ ပးပိ ့ရာ၌ ယခင်အမတွဲ ဟာင်းမှ
ပစများကိသာ

ပးပိ ့လာပါသြဖင့် (၁၀၅) ပါ

ဧကစာရင်းနှင့် ြပန်လည်အပ်နှ
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သည့် ဧကစာရင်းကွဲလွဲမရှိ နပါသြဖင့် (၁၀၅/၁၀၆) နှင့်

ြမပတိ ့အား အသစ်

ရးကူးတင်ြပရန်။
(၄) ပစ (၁-က) ပါ
သာ်လည်း

ဇယားတွင်

ြမစာရင်းဦးစီးမှူးမှ မို ့ ြမဟ

ဖာ်ြပထား

ြမစာရင်းပစ (၁၀၅/၁၀၆) တွငလ
် ယ် ြမဟ ဖာ်ြပထားမ ကာင့်

ြမအမျိုးအစား

မှနက
် န်မမရှြိ ခင်း ကာင့်

ြမအမျိုးအစားကွဲလွဲမမရှိ စရန်

အထူးဂရြပုရန်။
(ဂ) အထက်ပါအချက်အလက်များ

ြပည့်စမှန်ကန်စွာတင်ြပလာမှသာ

ြပည် ထာင်စ

ဝန် ကီး၏ခွင့်ြပုမိန ့် ဆက်လက် တာင်းခ ပးမည်ြဖစ် ပီး ခွင့်ြပုချက်ရရှိပါက ဥက္က
လယ်ယာ ြမနှင့် အြခား ြမများသိမ်းဆည်းြခင်းခရမများ ြပန်လည်စိစစ် ရးဗဟိ
ကာ်မတီသိ ့ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးမှ ဆက်လက်တင်ြပ ပးရမည်။
(ဃ) ဥက္က

လယ်ယာ ြမနှင့် အြခား ြမများသိမ်းဆည်းြခင်းခရမများ ြပန်လည်စိစစ်

ရးဗဟိ ကာ်မတီမှ စွနလ
့် တ် ြမအား နိင်င တာ်သိ ့အပ်နှခွင့်ြပု ကာင်း အ ကာင်း
ကားစာရရှိပါက နိင်င တာ်သိ ့အပ်နှနိင် ရး ဆက်လက် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် သက်ဆိင်
ရာဦးစီးဌာနသိ ့ အ ကာင်း ကားရမည်။
(င) ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာနမှ အပ်နှ ြမကိနိင်င တာ်ပိင် ြမ (State Land) အြဖစ်
သတ်မတ
ှ ် ကာင်းထတ်ြပန်သည့် အမိန ့် ကာ်ြငာစာလက်ခရရှိပါက သက်ဆိင်ရာ
ဦးစီးဌာနသိ ့ အသိ ပး ဆာင်ရက
ွ သ
် ာွ းမည်ြဖစ်ပါသည်။

သက်ဆိင်ရာဦးစီးဌာနမှ

အမိန ့် ကာ်ြငာစာ လက်ခရရှိပါက စွနလ
့် တ်အပ်နှ ြမအား အ ထာက်အထား ြမပ၊
ြမရာဇဝင်နှင့်အတူ

ြမတည်ရှိရာ သက်ဆင်
ိ ရာ ခရိင်အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီး

ဌာန၊ အပ်ချုပ် ရးမှူးထသိ ့ (၁) လအတွငး် မပျက်မကွက်လက် ရာက်လဲ ြပာင်း
အပ်နရမည်
ှ
။
၄၇။

စွနလ
့် တ်ြခင်းမရှိသည့် သိမ်းဆည်း ြမများ
(က) စွနလ
့် တ်ြခင်းမရှိသည့် သိမ်းဆည်း ြမများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပန်လည်စွနလ
့် တ်နိင်ြခင်း
မရှိ ကာင်း တင်ြပရာတွင် စိစစ်ရန် အပိဒ် (ခ) ပါအချက် (၇) ချက်ကိ (၁) ချက်ချင်း
စီအလိက်

စိစစ် ဆာင်ရွက် ပီး

ဆာင်ရွက် ပီးစီးမအ ြခအ နကိ

လိအပ်သည့်

စာရွက်စာတမ်းအ ထာက်အထား၊ ဓာတ်ပမှတ်တမ်း အ ထာက်အထားများပူးတွဲ၍
လယ်ယာ ြမနှင့် အြခား ြမများ သိမ်းဆည်းြခင်းခရမများ ြပန်လည်စိစစ် ရး ဗဟိ
ကာ်မတီသိ ့ တင်ြပရမည်။
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(ခ) ပါရှရ
ိ မည့အ
် ချက်အလက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်(၁) ၁၈၉၄ ခနှစ၊်

ြမသိမ်းအက်ဥပ ဒနှင့် ၁၉၅၃ ခနှစ၊် လယ်ယာ ြမ နိင်ငပိင်ြပု

လပ် ရးအက်ဥပ ဒတိ ့နှင့်အညီ ြမသိမ်းထားြခင်းရှ/ိ မရှ။ိ
(၂) သက်ဆိင်သူများသိ ့ လျာ် ကး ပး ပီး/မ ပီး။
(၃) လျာ် ကးမ ပးရ သးပါကလည်း

ပး လျာ်နင်
ိ ရန် ရသးမှန်း ြခ ငွစာရင်း

တွင် လျာထားတင်ြပထားြခင်း ရှိ/မရှိ။
(၄) လျာ် ကး ပး ပီးပါကလည်း

အဆိပါ ြမအား

သိမ်းဆည်းထားသည့်အဖွဲ ့

အစည်းအမည် ပါက် ဆာင်ရွက်ထား ပီး/မ ပီး။
(၅) စီမကိန်းအ ကာင်အထည် ဖာ်မ ရှိ/မရှိ ကွငး် ဆင်းစိစစ်ရန်။
(၆) လပ်ငန်းအ ကာင်အထည် ဖာ်မ မရှိ သးပါက အနာဂတ်စီမကိန်း အ ကာင်
အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့် အချိနဇ
် ယားပစတိကျစွာ ရးဆွထ
ဲ ားရှမ
ိ စိစစ်ရန်၊
(၇) သက်ဆိင်သူများသိ ့ စွနလ
့် တ်နိင်မမရှိ ကာင်း ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ အသိ ပး
အ ကာင်း ကားြခင်း ရှိ/မရှိ။
၄၈။

သစ် တာ ြမအြဖစ်မှ ပယ်ဖျက်ခွင့် တာင်းခလာြခင်း
(က) တိင်းအစိးရများ၊

အြခားဝန် ကီးဌာနများမှ

စီမကိန်းလပ်ငန်းအမျိုးမျိုးအတွက်

သစ် တာ ြမမှ ပယ်ဖျက် ပးရန်နှင့် ကိုးဝိင်း ြမမှပယ်ဖျက် ပးရန် ဝန် ကီးဌာနသိ ့
တိက်ရိက်အ ကာင်း ကားလာပါက သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့ စိစစ်တင်ြပ စ ပီး၊ စိစစ်
တင်ြပချက်အ ပ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏

အစိးရအဖွဲ ့ရးသိ ့ မူဝါဒခွင့်ြပုချက်ရယူ

မိနမ့် ှတ်ချက်အတိင်း

ြပည် ထာင်စ

ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ် ကာင်း သက်ဆိင်ရာ

သိ ့အ ကာင်းြပန် ကားရမည်။
(ခ) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ရးမှတစ်ဆင့် လ၊ တည်၊ စိး ကာ်မတီသိ ့ အမတွလ
ဲ ဲ ြပာင်း
ပးပိ ့သြဖင့် ြပည် ထာင်စဝန် ကီးမှ

ကာ်မတီအစည်းအ ဝးတွင် ရှင်းလင်းတင်ြပ

နိင်ရန်အတွက် လိအပ် သာ အချက်အလက်များြပုစ ပီး အမတွဲတင်ြပရမည်။
(ဂ) လ၊ တည်၊ စိး ကာ်မတီအစည်းအ ဝးဆးြဖတ်ချက်အား လ၊ တည်၊ စိး ကာ်မတီ
နှင့် နိင်င တာ်သမ္မတရးတိ ့မှ အ ကာင်း ကားလာပါက သက်ဆိင်ရာဦးစီးဌာနသိ ့
အစည်းအ ဝးဆးြဖတ်ချက်အတိင်း
အ ကာင်း ကားစာ ပးပိ ့ရမည်။

လိက်နာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်

ဆက်လက်၍
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၄၉။ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ဌာနပိင် ြမ တာင်းခြခင်းနှင့် ငှားရမ်းြခင်း
(က) ဌာနပိင် ြမ ပ တွင် တာဝါတိင် ဆာက်လပ်ရန်

ြမငှားရမ်းြခင်းအတွက် တင်ြပ

လာသည့်စာများအား ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏မိနမ့် ှတ်ချက်အရ သက်ဆိင်ရာဌာနသိ ့
စိစစ်တင်ြပ စ ပီး စိစစ်တင်ြပချက်အ ပ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ မိနမ့် တ
ှ ခ
် ျက်

အတိင်းဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ) သာသနာ ြမအြဖစ် အသးြပုခွင့် တာင်းခြခင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ြပည် ထာင်စ
ဝန် ကီး၏မိနမ့် ှတ်ချက်အရ သက်ဆိင်ရာဌာနသိ ့စိစစ်တင်ြပ စ ပီး စိစစ်တင်ြပချက်
အ ပ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ မိနမ့် ှတ်ချက်အတိင်း သာသနာ ရးနှင့်ယဉ် ကျးမ

ဝန် ကီးဌာနမှတဆင့် လ ာက်ထားရန် သက်ဆိင်ရာသိ ့ အ ကာင်းြပန် ကားရမည်။
(ဂ)

ြမ နရာနှင့်ပတ်သက်၍ အ ထွ ထွကိစ္စရပ်များြဖစ် သာ ြမလဲမန
ိ ရ့် ယူရန်အတွက်
အပ်ချုပ်မဆိင်ရာ

သ ဘာတူခွင့်ြပုမိန ့်

ကျူး ကျာ်ဝင် ရာက် နထိင်မကိစ္စများ၊

တာင်းခြခင်း၊

ဌာနပိင် ြမအတွင်းသိ ့

ြမသိမ်းဆည်းရာတွင်

ပါဝင်သွားသည့်

အိမ် ထာင်စများအတွက် ြမ နရာအသစ် တာင်းခြခင်း၊ ကိုးဝိင်း/ ကိုးြပင်အတွင်း
မှ ြမအချို ့အား
စီမခနခ့် မ
ဲွ အဖွဲ ့မှ

ကျးရွာအြဖစ်အသိအမှတ်ြပု ပးရန်

တာင်းခြခင်း၊ လယ်ယာ ြမ

လယ် ြမအားအြခားနည်းအသးြပုခွင့်

လ ာက်ထားမအ ပ

သ ဘာထားမှတခ
် ျက် တာင်းခြခင်းကိစမ
္စ ျားအား ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ မိနမ့် တ
ှ ်
ချက်အတိင်း သက်ဆိင်ရာဦးစီးဌာနများသိ ့ စိစစ်တင်ြပ စ ပီး

စိစစ်တင်ြပချက်

အ ပ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ မိနမ့် ှတ်ချက်အတိင်း သက်ဆိင်ရာသိ ့ အ ကာင်းြပန်
ကားရမည်။
၅၀။

သိမ်းဆည်း ြမများနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ချမှတ်ထားသည့်

မူဝါဒ၊

လပ်ငန်းစဉ်

များနှင့်

ညန် ကားချက်များ
(က) သိမ်းဆည်း ြမများနှင့်ပတ်သက်၍ လယ်ယာ ြမနှင့် အြခား ြမများသိမး် ဆည်းြခင်း
ခရမများ ြပန်လည်စိစစ် ရးဗဟိ ကာ်မတီမှ လိက်နာ ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် ချမှတထ
် ား
သာ မူဝါဒ (၅) ရပ်၊ စွနလ
့် တ် ြမများ သက်ဆိင်သူလက်ဝယ် အြမန်ဆး ရာက်ရှိ
ရးလပ်ငန်းစဉ် (၈) ရပ်၊ သိမ်းဆည်း ြမများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ရန်အချက် (၆)
့် တ်ြခင်းမရှိသည့် သိမး် ဆည်း ြမများနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ရန်အချက် (၇)
ချက်၊ စွနလ
ချက်၊ စွနလ
့် တ်သည့် သိမ်းဆည်း ြမများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ရန်အချက် (၅) ချက်၊
ကာ်မတီအဆင့်ဆင့်မှ

အ လးထား ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်အချက်

(၁၅)

ချက်တိ ့အား
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၁၀-၆-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၆၈/ ၁- ကာ်မတီ/ ြမ(ဗဟိ)/၂၀၁၆ ြဖင့် ထတ်ြပန်
ထားပါသည်။
(ခ) သိမ်းဆည်း ြမများအ ပ ြပန်လည်စွနလ
့် တ်ြခင်း/ လဲ ြပာင်းြခင်းဆိင်ရာ လပ်ထး
လပ်နည်းများကိ ၁၀-၆-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၆၆/ ၁၂၀၁၆ ြဖင့် ထတ်ြပန်ထားပါသည်။

ကာ်မတီ/ ြမ(ဗဟိ)/
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စီမကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ
၅၁။

နိင်ငြခား တိင်းြပည်များတွင် ကန်စည်ြပပွသ
ဲ ိ ့ ြမန်မာနိင်ငမှ လပ်ငန်းရှင်များ သွား ရာက်

ြပသမည့်ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆာင်ရွက်ြခင်း
(က) လပ်ငန်းရှင်များကိယ်တိင် သာ်လည်း ကာင်း၊ စိက်ပျိုး ရး၊

မွးြမူ ရးနှင့် ဆည်

ြမာင်းဝန် ကီးဌာန မှ သာ်လည်း ကာင်း ကန်စည်ြပပွဲသိ ့ သွား ရာက်ြပသမည့်
ကမ္ပဏီများအား စိစစ်ခွင့်ြပုရန် ဤဝန် ကီးဌာနသိ ့ ညိနင်းစာရရှိပါမည်။
(ခ) ြပည် ထာင်စဝန် ကီးမိန် ့မှတ်ချက်အရ

သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့

စိစစ်ခွင့်ြပုရန်

အ ကာင်း ကား ပးပါသည်။
၅၂။

ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းမှ တရားဝင်သစ်ထတ်လပ်ခွင့် တင်ြပလာြခင်း
အာက်ပါအချက်များပါ ပူးတွတ
ဲ င်ြပရမည်(က) သစ်ထတ်လပ်မည့် အ သးစိတ်စီမချက်။
(ခ) ထွကရ
် လ
ိှ ာမည့် သစ်များကိသးစွဲမည့်စီမချက်။ (ြပည်တွင်း ရာင်း၊ ြပည်ပ ရာင်းနှင့်
သစ်အ ြခခဌာနများရှိ သစ်စက်များအလိက် ခွစ
ဲ တ
ိ ြ် ဖန် ့ြဖူး၊ ကန် ချာထတ်လပ်
မည့်အစီအစဉ်များ)
(ဂ) လွန်ခဲ့ သာ (၁၀) နှစအ
် တွငး် သစ်ထတ်လပ်မပမာဏနှင့် နှစ်စဉ် တာထွက်။
၄င်းတိ ့ ြပည်စ
့ ပါက အာက်ပါအတိင်း ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရမည်(က) ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းမှ

အထက်ပါစီမချက်များ၊

အချက်အလက်များနှငအ
့် တူ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးသိ ့ တင်ြပရမည်။
(ခ) ဝန် ကီးရးမှ နိင်င တာ်သမ္မတရးသိ ့ ခွင့်ြပုမိန် ့ တာင်းခရမည်။
(ဂ) အကယ်၍ နိင်င တာ်သမ္မတရးမှ တစ်စတစ်ခခ ထပ်မ တာင်းခ မးြမန်း လာပါက
ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်း သိ ့မဟတ် သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့ ြပန်လည် တင်ြပ ပးရန်
အ ကာင်း ကားရမည်။
(ဃ) ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်း/သစ် တာဦးစီးဌာနမှ အြမန်ဆး ြပန်လည်တင်ြပ ပးရမည်။
(င) ၄င်းအချက်များကိ နိင်င တာ်သမ္မတရး သိ ့ ြပန်လည်တင်ြပရမည်။
(စ) နိင်င တာ်သမ္မတရးမှ သ ဘာတူ ကာင်းနှင့်အတူ လမ်းညန်မှာ ကားစာ လက်ခရရှိ
ပါမည်။
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(ဆ) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်အစိးရသိ ့ မိမတ
ိ ိ ့ တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်အတွငး် သစ်
ထတ်လပ်မကိ ကူညီ ပးနိင်ပါရန် သစ်ထတ်လပ်မည့် စီမချက်နင
ှ အ
့် တူ ညိနင်း
ပးရမည်။
(ဇ) ညိနင်းစာကိ

ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်း၊

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်

တာဝန်ခများမှ

သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးချုပ်များသိ ့ တိက်ရက်
ိ သာွ း ရာက် ပိ ့ ဆာင် ပးရမည်။
၅၃။

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့များက ပစ (၈) သိ ့မဟတ် ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းမှ

သစ်ခွဲသားဝယ်ယူခွင့် လ ာက်ထားြခင်း
(က) တစ် ကိမလ
် င်(ပိ တာက်၊ တမလန်းမှအပ)သစ်ခသ
ဲွ ားတန် ၂၀၀ ထက်ပိ၍မ လ ာက်
ရပါ ။
(ခ) သစ်ခသ
ဲွ ားလိအပ် သာ တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်အစိးရမှ ဤဝန် ကီးရးသိ ့ လ ာက်
ထားရမည်။
(ဂ) ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏မိန် ့မှတခ
် ျက်အရ

လ ာက်ထားလာသည့် တိင်း ဒသ ကီး/

ြပည်နယ်အစိးရသိ ့ တစ်နှစ်အတွင်း ရာင်းချ ပးမပမာဏကိ စိစစ်တင်ြပ ပးရမည်။
(ဃ) စိစစ်တင်ြပချက်အ ပ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ မိန် ့မှတ်ချက်အရ ြမန်မာ့သစ်လပ်

ငန်း သိ ့မဟတ် သစ် တာဦးစီးဌာန သိ ့မဟတ် လပ်ငန်း/ဌာန နှစခ
် လးသိ ့ စိစစ်တင်
ြပရန် အ ကာင်း ကားရမည်။
(င) ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်း/ သစ် တာဦးစီးဌာနတိ ့မှ

ရာင်း ပးခဲ့မနှင့်

ရာင်းချ ပးနိင်မ

အ ြခအ နများကိ စိစစ်တင်ြပရမည်။
(စ) လပ်ငန်း/ဌာနများမှ စိစစ်တင်ြပချက်အ ပ
နှငအ
့် ညီ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ မိန် ့မှတ်ချက်

ရာင်းချ ပးရန် ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်း သိ ့မဟတ် သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့

အ ကာင်း ကားရမည်။
(ဆ) ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းနှင့်

သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့ စိစစ်တင်ြပရန် အ ကာင်း ကား

ခဲ့ သာ ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ နှစ်ခစမှစစည်းတင်ြပြခင်းသည် အ ကာင်းဆးြဖစ်
သည်။
(ဇ) သိ ့ သာ်ဌာနတစ်ခချင်းစီမှ တင်ြပလာမအ ပ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ မိန် ့မှတ်ချက်
အညီနင
ှ သ
့် ာ ဆာင်ရွက်ရမည်။
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(ဈ) ဌာန (၂) ခလးမှ တင်ြပလာမအ ပ

ရာင်းချ ပးရန် မိန် ့မှတ်ချက်ြပု ထားပါက

အ ြခအ နအရ ြပန်လည်စိစစ်တင်ြပ ပးရန် လိအပ်ပါက စိစစ်တင်ြပရမည်။
၅၄။

ကာကွယ် ရးဝန် ကီးဌာမှ သစ်ခွဲသား/အထပ်သား လ ာက်ထားလာြခင်း
(က) ကာကွယ် ရးဝန် ကီးဌာနအ နြဖင့် ဝန် ကီးဌာနတစ်ခလးအတွက် လိအပ်ချက်ကိ
စစည်းတင်ြပရမည်။
(ခ) ယင်းသိ ့ တင်ြပချက်အ ပ ယခင်နှစ် လ ာက်ထားမ၊
ထားမ၊

ရာင်းချမ၊ ယခနှစ် လ ာက်

ရာင်းချမတိ ့ကိ စိစစ်တင်ြပရမည်။ စိစစ်တင်ြပရာတွင်

ရာင်းချနိင်မတိ ့ကိ

လ ာက်ထားမနှင့်

ဆွး နွးနိင် ရးအတွက် အစည်းအ ဝး ခ ယူခင
ွ န
့် င
ှ ့် အစည်း

အ ဝးကျင်းပမည့်ရက်ကိ သတ်မှတ် ပးနိင် ရးအတွက် လမ်းညန်မခယူရမည်။
(ဂ) အစည်းအ ဝးကျင်းပမည်ရ
့ က်သတ်မတ
ှ ် ပးပါကကျင်းပမည့် န ့ရက်၊ အချိန၊် နရာ
တိ ့ ဖာ်ြပ၍ အာက်ပါအတိင်းဖိတ် ကားရမည်(၁) ကာကွယ် ရးဝန် ကီးဌာန။
(၂) ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး၊ ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်း။
(၃) ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၊ သစ် တာဦးစီးဌာန။
(ဃ) အ မဲတမ်းအတွင်းဝန်မှ ဦး ဆာင်၍ ညန် ကား ရးမှူးချုပ် (သစ် တာဦးစီးဌာန)၊
ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး (ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်း) ၊ ဒတိယအ မဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့်
ကာကွယ် ရးဝန် ကီးဌာနမှ ကိယ်စားလှယ်များပါ သာ အစည်းအ ဝးြပုလပ်ကာ
လ ာက်ထားမနှင့် ရာင်းချ ပးနိင်မကိ ဆွး နွးဆးြဖတ်ရမည်။
(င) အစည်းအ ဝး၏

ဆွး နွးဆးြဖတ်ချက်ကိ ဤဝန် ကီးဌာန EC တွင်တင်ြပ၍

အတည်ြပုချက်/ဆးြဖတ်ချက်ရယူရမည်။
(စ) EC တွင် ဆးြဖတ်ထားရှသ
ိ ည်အ
့ တိင်း ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းသိ ့

ရာင်းချ ပးရန်

အ ကာင်း ကားရမည်။
၅၅။

လမ်းတိးချဲရာတွင် မလွတ်ကင်းသည့် သစ်ပင်များ ခတ်လှဲခွင့် ညိနင်းလာြခင်း
(က) ဆာက်လပ် ရးဝန် ကီးဌာနမှ လမ်းတိးချဲ ့ြခင်းသိ ့မဟတ် လမ်းသစ် ဖာက် လပ်တင
ွ ်
မလွတ်ကင်းသည့်သစ်ပင်များခတ်လှဲခွင့်ရရှိ ရးအတွက်ဤဝန် ကီးဌာနသိ ့ ညိနင်းစာ
ရာက်ရှိထားရမည်။
(ခ) ညိနင်းစာရရှိပါက သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့ စိစစ်တင်ြပရန် အ ကာင်း ကားရမည်။
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(ဂ) မလွတ်ကင်း သာ

စစ ပါင်းခတ်လရ
ဲှ မည့်

အပင်အ ရအတွက်၊

သစ် တာ ြမ

အတွင်းကျ ရာက်သည့် အပင်အ ရအတွက၊် မှတရ
် က်
ိ ၍ ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းသိ ့
လဲအပ်မည့် အပင်အ ရအတွက်၊ ထင်းအြဖစ်ခတ်လှဲ ဝငှ မည့်အပင်အ ရအတွက်၊
စိက်ခင်းအတွင်းကျ ရာက်ပါက
အတွက်

ပယ်ဖျက် ပးလိက်ရမည့်

လ ာ် ကး ငွတိ ့နှင့်အတူ

စိက်ခင်းဧက၊

၄င်း

တာင်းခမည့်စစ ပါင်း လ ာ် ကး ငွတိ ့ကိ

စိစစ်တင်ြပရမည်။ ခတ်လှဲမည့်သစ်ပင်များအတွက် လျာ် ကး ငွတွက်ချက်ရာတွင်
လးပတ် ၁

ပနှင့်အထက် က န်းတစ်ပင်လ င် ကျပ် ၁၅,၀၀၀ နန်းနှင့် ၁

ပနှင့်

အထက် သစ်မာတစ်ပင်လ င် ကျပ် ၇,၅၀၀ နန်းြဖင့် တွက်ချက်ရမည်ြဖစ်သည်။
(ဃ) သစ် တာဦးစီးဌာနမှ စိစစ်တင်ြပလာပါက ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ မိန် ့မှတ် ချက်
နှငအ
့် ညီ ဆာင်ရွက်ရန် သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့ အ ကာင်း ကားရမည်။
(င) သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့

ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပု ကာင်း အ ကာင်း ကားရာတွင် ြမန်မာ့

သစ်လပ်ငန်းနှင့် ဆာက်လပ် ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့မိတ္တူ ပးရမည်။
(စ)

လ ာ် ကး ငွကင်းလွတ်ခွင့်အတွက် သက်ဆင်
ိ ရာတိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် အစိးရ
အဖွဲ ့မှတင်ြပလာပါက သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့စိစစ်တင်ြပရန်အ ကာင်း ကားရမည်။

(ဆ) သစ် တာဦးစီးဌာနမှ ကင်းလွတခ
် ွင့်ြပုသင့် မြပုသင့်နှင့်စပ်လ ဉ်း၍ အ ကာင်းြပ
ချက်နှင့်အတူ စိစစ်တင်ြပရမည်။
(ဇ) စိစစ်တင်ြပချက်အရ သက်ဆိင်ရာအစိးရအဖွဲ ့သိ ့ အ ကာင်း ကားရမည်။ သစ် တာ
ဦးစီးဌာနသိ ့လည်း အ ကာင်း ကားရမည်။
၅၆။

သစ်ခွဲသား/ကန် ချာများ ြပည်ပတင်ပိ ့ခွင့် တင်ြပလာြခင်း
(က) သစ်ခွဲသားများ ြပည်ပတင်ပိ ့ခွင့်အတွက်
လ ာက်ထားရမည်။

ထာက်ခချက်ရရှိရန် ဤဝန် ကီးဌာနသိ ့

ထိကဲသ
့ ိ ့ လ ာက်ထားရာတွင်

ကန် ကမ်းဝယ်ယထ
ူ ားသည့်

အ ထာက်အထားနှင့်အတူ ကန် ချာထွက်ရာခိင်နန်း၊ တင်ပိ ့လိသည့် ပမာဏကိ
ဖာ်ြပ၍ လ ာက်ထားရမည်။
(ခ) ထိကဲသ
့ ိ ့ လ ာက်ထားလာပါက သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့ စိစစ်တင်ြပရန် အ ကာင်း
ကားရမည်။
(ဂ) သစ် တာဦးစီးဌာနမှစိစစ်တင်ြပရမည်။ စိစစ်တင်ြပရာတွင် အ ကာင်းြပချက်နှင့်
အတူ ခွငြ့် ပုသင့်/မသင့် အ ကြပုချက်ပါရှိရမည်။
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(ဃ) သစ် တာဦးစီးဌာန၏ စိစစ်တင်ြပမအရခွငြ့် ပုပါက စီးပွား ရးနှငက
့် းူ သန်း

ရာင်း

ဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ ညိနင်း ပးရမည်။
(င) စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးမှ ထပ်ဆင့် မးြမန်းလာပါကသစ် တာ
ဦးစီးဌာနသိ ့ စိစစ်တင်ြပ စ ပီး ြပန် ကား ပးရမည်။
(စ) သစ် တာဦးစီးဌာန၏

စိစစ်တင်ြပမအရ

သ ဘာမတူပါက

ခွငမ
့် ြပု ကာင်း

လ ာက်ထားသူသိ ့ ြပန် ကားရမည်။
(ဆ) နယ်စပ်ကန်သယ
ွ ် ရးလမ်း ကာင်းမှတစ်ဆင့်

သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများ

ြပည်ပ

တင်ပိ ့ခွငတ
့် င်ြပသည့် ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ နိင်ငတကာြပပွမ
ဲ ျားသိ ့ြပသရန် သွား
ရာက်မမှအပ ကျန်ြပည်ပတင်ပိ ့သည့်ကိစ္စရပ်များကိ ပမှန် ရလမ်း ကာင်းမှသာ
တင်ပိ ့ခွင့်ြပုသည်။
၅၇။

ရြမုပ်သစ် ဆယ်ယူခွင့် လ ာက်ထားြခင်း
(က) ရြမုပ်သစ်ဆယ်ယခ
ူ င
ွ ့်

လ ာက်ထားမကိ

ဆာင်ရွက်လိသည့် လပ်ငန်း၊

ဤဝန် ကီးဌာနသိ ့

တင်ြပရာတွင်

ဆာင်ရက
ွ လ
် သည်
ိ
့ နရာ (သစ်ဆိပ်၊ ြမစ် ချာင်း၊

မို ့နယ်၊ ခရိင်၊ တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်စသည်)၊

ရြမုပ်သစ်ဆယ်ယူမည့်နည်း

စနစ်၊ ရြမုပ်သစ် ဆယ်ယူမည့် အစီအစဉ်တိ ့ကိ ပူးတွဲ တင်ြပရမည်။
(ခ) လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ခွင့် လ ာက်ထားလာပါက သစ် တာဦးစီးဌာနနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်
ထိနး် သိမး် ရးဦးစီးဌာနသိ ့ သ ဘာထားမှတ်ချက် တာင်းခရမည်။
(ဂ) ြမစ် ချာင်းများအတွငး် မှ

ဆယ်ယူလိမအတွက်

ပိ ့ ဆာင် ရးနှငဆ
့် က်သယ
ွ ် ရး

ဝန် ကီးဌာန၏ သ ဘာထားမှတခ
် ျက် တာင်းခရမည်။
(ဃ) ဆယ်ယူလိ သာ

ြမစ် ချာင်းရှရ
ိ ာ

တိင်း ဒသ ကီး/

ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့၏

သ ဘာထားမှတ်ချက်ကိ တာင်းခရမည်။
(င) အထက် ဖာ်ြပပါ သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့၊ ပိ ့ ဆာင် ရး
နှင့်ဆက်သွယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ သစ် တာဦးစီးဌာနနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် ရး
ဦးစီးဌာနတိ ့၏ သ ဘာထားအ ပ မူတည်၍ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရမည်။
(စ)

ဆာင်ရွက်မည့်

ူ ည့် အစီအစဉ်ကိ ချြပ ပီး
ဒသရှိ ြပည်သူများသိ ့ သစ်ဆယ်ယမ

သ ဘာထားမှတခ
် ျက်ရယူရမည်။
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(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မမရှိ စ ရးအတွက် စီမ ဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် တင်ြပ ပီး
အစီအစဉ်အတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဇ) လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုပါက စည်းကမ်းသတ်မှတခ
် ျက်များနှင့်အညီ စာချုပ် ချုပ်
ဆိရမည်။
၅၈။

တရားမဝင်သစ်အများအြပား ဖမ်းဆီမိြခင်း
(က) သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့မှ တရားမဝင်သစ် ဖမ်းဆီးရမ/
တွ ရှ့ ိမအ ြခအ နကိ နိင်င တာ်သမ္မတရးသိ ့တင်ြပလာ ပီး နိင်င တာ်သမ္မတရးမှ
ဤဝန် ကီးဌာနသိ ့ အ ကာင်း ကားလာပါက သစ် တာဦးစီးဌာန သိ ့မဟတ် ြမန်မာ့
သစ်လပ်ငန်း သိ ့မဟတ် လပ်ငန်း/ဌာန ၂ ခလးသိ ့ စိစစ်တင်ြပ စရမည်။
(ခ) စိစစ်တင်ြပလာမအ ပ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏

မိန် ့မှတ်ချက်အရ

နိင်င တာ်

သမ္မတရးသိ ့ အ ြခအ နနှင့် ဆာင်ရွက်ထားရှိမကိ ဆက်လက်တင်ြပရမည်။
(ဂ) အဆိပါ ဖမ်းဆီးသစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ သယ်ယူမည့်အစီအစဉ်၊ လဲ ြပာင်းမည့် အစီ
အစဉ်၊

ရာင်းချမည့်အစီအစဉ်တိ ့ကိတင်ြပရန် သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့ အ ကာင်း

ကားရမည်။
(ဃ) သစ် တာဦးစီးဌာနမှ ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်း/အြခားအဖွဲ ့အစည်းသိ ့ လဲ ြပာင်းမည့် အစီ
အစဉ် သိ ့မဟတ် တင်ဒါြဖင့် ရာင်းချမည့် အစီအစဉ်ကိတင်ြပရမည်။
(င) သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် အစိးရအဖွဲ ့မှလည်း နိင်င တာ်သမ္မတရးသိ ့
တင်ြပနိင်ပါသည်။
(စ) အစိးရအဖွဲ ့ရးမှ ဝန် ကီးဌာန၏ သ ဘာထားမှတ်ချက်ကိ မးနိင်ပါသည်။
(ဆ) မးလာပါက သစ် တာဦးစီးဌာနမှ တင်ြပထားသည့် အစီအစဉ်အား ြပန် ကား
ရမည်။
(ဇ) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ရးမှ အဆိပါကိစ္စကိ စီးပွား ရးရာ ကာ်မတီသိ ့ အမတွဲ
လဲအပ်နိင် ပီး

စီးပွား ရးရာ ကာ်မတီသိ ့ တင်ြပရန်

မိမိတိ ့ဝန် ကီးဌာနသိ ့လည်း

ကာင်း၊ သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်အစိးရသိ ့ လည်း ကာင်း အ ကာင်း
ကားနိင်ပါသည်။
(စျ) မိမိတိ ့ဝန် ကီးဌာနသိ ့ စီးပွား ရးရာ ကာ်မတီသိ ့တင်ြပရန် အ ကာင်း ကားြခင်းြဖစ်
ပါ က စီးပွား ရးရာ ကာ်မတီသိ ့ တင်ြပရမည်။
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(ည) သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့မှ စီးပွား ရးရာ ကာ်မတီသိ ့တင်ြပ
ပါ က မိမိတိ ့ဝန် ကီးဌာနအ နြဖင့်

ဆာင်ရက
ွ ထ
် ားရှမ
ိ ကိ စီးပွား ရးရာ ကာ်မတီ

တွင် ဆွး နွးနိင်ရန် ြပင်ဆင်ထားရှရ
ိ မည်။
(ဋ) စီးပွား ရးရာ ကာ်မတီ၏ဆးြဖတ်ချက်နှင့်အညီဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရန်သစ် တာ
ဦးစီးဌာန သိ ့မဟတ် ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်း သိ ့မဟတ် လပ်ငန်း/ဌာန ၂ ခလးသိ ့
အ ကာင်း ကားရမည်။
၅၉။

ဖက်စပ်ကမ္ပဏီများမှ တင်ြပလာြခင်း
(က) လစဉ်လပ်ငန်းတိးတက်မအစီရင်ခစာတင်ြပရာတွင် လအတွငး် လျာထားချက်နင
ှ ့်
ဆာင်ရွက်ချက်၊ လကန်အထိ လျာထားချက်နင
ှ ့်

ဆာင်ရွက်ချက်တိ ့ကိ ရာခိင်နန်း

နှင့်အတူ ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းမှတင်ြပရမည်။
(ခ) တင်ြပမအ ပ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ မိန် ့မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရန် ြမန်မာ့
သစ်လပ်ငန်းသိ ့ အ ကာင်း ကားရမည်။
(ဂ) သစ်ကန် ကမ်း လ ာက်ထားလာပါက လွနခ
် ့ဲ သာ (၂) နှစ်အတွင်း ကန် ကမ်းလိအပ်
ချက်၊ ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းမှ ြဖည့်ဆည်းမ၊ တင်ဒါများတွင် ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်မ၊
အြခားနည်းလမ်းြဖင့် ကန် ကမ်းြဖည်ဆ
့ ည်းမတိ ့နှငအ
့် တူ တင်ြပရမည်။
(ဃ) ဝန် ကီးဌာန EC သိ ့ တင်ြပသွားရန် မိန် ့မှတ်ချက်ြပုပါက ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းသိ ့
အ ကာင်း ကားရမည်။
(င) ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းမှ EC သိ ့ တင်ြပရမည်။
(စ) EC ဆးြဖတ်ချက်နင
ှ အ
့် ညီ ဆာင်ရွက်ရန် အ ကာင်း ကားရမည်။
၆၀။

မိးရာသီသစ်ပင်စိက်ပျိုးြခင်း
(က) မိးရာသီစမ
ီ ချက်ကိ သစ် တာဦးစီးဌာန/ အပူပိင်း ဒသစိမ်းလန်းစိ ြပ ရး ဦးစီး
ဌာနတိ ့မှ ပူး ပါင်း ရးဆွတ
ဲ င်ြပရမည်။
(ခ) ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏

မိန် ့မှတ်ချက်အရ

အဆိပါစီမချက်ကိ

ြပည် ထာင်စ

အစိးရအဖွဲ ့ရးသိ ့ တင်ြပရမည်။
(ဂ) မိးရာသီကာလအတွငး် လပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ ် ပီးစီးမကိ လျာထားချက်နှင့် အတူ
သစ် တာဦးစီးဌာနနှင့် အပူပိင်း ဒသစိမ်းလန်းစိြပည် ရးဦးစီးဌာနတိ ့မှ ရက်သတ္တ
သတင်းပတ်အလိက် တနလာ န ့တိင်း ဤဝန် ကီးရးသိ ့ တင်ြပရမည်။
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(ဃ) ရက်သတ္တ သတင်းပတ်အလိက် တင်ြပမအ ပ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ မိန် ့မှတ်ချက်
နှငအ
့် ညီ ဌာနများသိ ့ အ ကာင်း ကား ပးရမည်။
(င) မိးရာသီကာလကန်ဆးသည့် စက်တင်ဘာလကန်တင
ွ ် မိးရာသီသစ်ပင် စိက်ပျိုးမ
စီမချက်အား အ ကာင်အထည် ဆာင်ရွက် ပီးစီးမအ ြခအ နကိ ဌာနများမှ ဤ
ဝန် ကီးရးသိ ့ တင်ြပရမည်။
(စ) မိးရာသီကာလကန်ဆးသည့် စက်တင်ဘာလကန်တင
ွ ် မိးရာသီသစ်ပင် စိက်ပျိုးမ
စီမချက်အား အ ကာင်အထည် ဆာင်ရွက်

ပီးစီးမအ ြခအ နကိ ြပည် ထာင်စ

အစိးရအဖွဲ ့ရးသိ ့ တင်ြပရမည်။
၆၁။

သစ်အ ြခခစက်ရများတွင် နဝလီ ဆာင်ရွက်ခွင့်တင်ြပလာြခင်း
(က) ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းမှ

ကမ္ပဏီတစ်ခအား

နဝလီ ဆာင်ရွက်ခွင့်

တင်ြပရာတွင်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုလိသည့် စက်ရနှင့် နဝလီ ဆာင်ရွက်လိသည့် ကမ္ပဏီ
အမည်၊ အချိနက
် ာလကိ ဖာ်ြပ၍ ထာက်ခတင်ြပရမည်။
(ခ) ထိကဲသ
့ ိ ့ တင်ြပလာမအ ပ ဝန် ကီးဌာန EC တွင်

ဆွး နွးရန် မိန် ့မှတ်ချက်ြပု

ပါ က ြပည့်စစွာြဖင့် EC သိ ့ တင်ြပ ဆွး နွးရန် ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းသိ ့ အ ကာင်း
ကား ပးရမည်။
(ဂ) EC ၏ဆးြဖတ်ချက်နှင့်အညီဆက်လက် ဆာင်ရွက်သွားရန်အ ကာင်း ကားရမည်။
၆၂။

ြပည်သူ ့လတ် တာ်သိ ့တင်ြပရန် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ရးမှ

တာင်းခလာသည့် ပထမ

၆ လပတ်၊ ဒတိယ ၆ လပတ်နှင့် နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခစာများ
(က) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ရးမှ ရက်သတ်မတ
ှ ၍
် (ပထမ ၆ လအတွက် စက်တင်ဘာလ
ပထမပတ်အတွငး် ၊

ဒတိယ

၆

လပတ်အတွက်

မတ်လ

ပထမပတ်အတွငး် ၊

နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခစာအတွက် မလပထမပတ်အတွင်း) တာင်းခလာပါမည်။
(ခ) ဌာနများသိ ့

ဆာင်ရက
ွ ထ
် ားရှမ
ိ ကိ

ရက်သတ္တ တစ်ပတ် ကိုတင်ပိ ့ ပးရန်

ရက်

(ဂ) ဌာနများအ နြဖင့် သတ်မှတ်ရက် န ့အ ရာက် ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးသိ ့

ပးပိ ့

သတ်မတ
ှ ၍
်
တာင်းခရမည်။

တင်ြပရမည်။ ထိသိ ့ ပးပိ ့တင်ြပရာတွင် ဝန် ကီးရးမှ ဆာင်ရက
ွ သ
် ည့် ဌာနခွဲြဖစ်
သာ စီမကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲသိ ့ မိတ္တူ ပိ ့ ပးရမည်။
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(ဃ) ဌာနများမှ ပးပိ ့လာသည့် အချက်အလက်များကိ စစည်း၍ အစိးရအဖွဲ ့ရးသိ ့ တင်ြပ
စာြပုစရမည်။
(င) ြပုစထားရှိမကိ အဆင့်ဆင့်တင်ြပခွင့်ြပုချက်ယူ ပီးမှသာ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့
ရး၊ စာရင်းစစ်ချုပ်ရးနှင့် စီမကိနး် နှငဘ
့်
၆၃။

ာ ရးဝန် ကီးဌာနများသိ ့တင်ြပရမည်။

တရားဝင်သစ်ြဖစ် ကာင်း ထာက်ခချက် တာင်းခလာြခင်း
(က) တရားဝင်သစ်ြဖစ် ကာင်း ထာက်ခချက်ရယူလိ သာ ကမ္ပဏီ/ လပ်ငန်း ရှင်များမှ
ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးသိ ့ တင်ြပရမည်။ အဆိပါသစ်များသည် ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်း
သိ ့မဟတ် သစ် တာဦးစီးဌာနမှ ဝယ်ယထ
ူ ား သာ သစ်များြဖစ်ရမည်။
(ခ) သစ် တာဦးစီးဌာနနှင့် ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းသိ ့ စိစစ်တင်ြပရန် အ ကာင်း ကားရ
မည်။
(ဂ) ဌာနများမှ

စိစစ်တင်ြပမအရ

ထာက်ခချက်များ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏

ထတ် ပးခွငြ့် ပု ပးသွားရန်

မိန် ့မှတခ
် ျက်နင
ှ အ
့် ညီ

သစ် တာဦးစီးဌာန

သိ ့မဟတ်

ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းသိ ့ အ ကာင်း ကားရမည်။
၆၄။

ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းမှ

တင်ဒါြဖင့်

ဝယ်ယထ
ူ ားသည့်

ဖမ်းဆီးသစ်များအား

သ ဘာ

တင်ပိ ့ခွင့် တင်ြပလာြခင်း
(က) ဝယ်ယထ
ူ ားသည့်

ကမ္ပဏမ
ီ ှ

အဆိပါဖမ်းဆီးသစ်များအား

ြပည်ပနိင်ငများသိ ့

သ ဘာတင်ပိ ့ခွင့် တင်ြပလာရမည်။
(ခ) ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍

ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းနှင့်

သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့ စိစစ်

တင်ြပရန် အ ကာင်း ကားရမည်။
(ဂ) ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းနှင့် သစ် တာဦးစီးဌာနတိ ့မှ စိစစ်တင်ြပရမည်။
(ဃ) စိစစ်တင်ြပချက်အရ ဖမ်းဆီးသစ်များသည် FLEGT လပ်ငန်းစဉ်နင
ှ ့် မကိက်ညီ
ြခင်း ကာင့် ြပည်ပတင်ပိ ့ခွင့်မြပု ကာင်း ကမ္ပဏသ
ီ ိ ့ ြပန် ကားရမည်။
၆၅။

ဆက်စပ်ဝန် ကီးဌာနများမှညိနင်းလာြခင်း(ဥပမာ-စိက်/ မွး/ဆည် ြမာင်းမှ Agriculture

at a glance ထတ်ရန် အချက်အလက်များ တာင်းခလာြခင်း/ ECC မှ ပရိ ဘာဂများ၏
စျးနန်းများ တာင်းခလာြခင်း၊

အြခား သာဝန် ကီးဌာနများမှ

ြမပများကူညီရန်

ညိနင်း

လာြခင်း၊ ြပန် ကား ရးဝန် ကီးဌာနမှ အဂလိပ-် ြမန်မာ ဝါဟာရများ တာင်းခလာြခင်းစသည်)
(က) သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနများမှ ညိနင်းစာ ပးပိ ့ရမည်။
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(ခ) ဝန် ကီးဌာန အာက်ရိှ ညိနင်းစာနှင့်ဆက်စပ် သာ လပ်ငန်း/ဌာနသိ ့ စိစစ် တင်ြပရန်
အ ကာင်း ကားရမည်။
(ဂ) စိစစ်တင်ြပလာမအ ပ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ မိန် ့မှတ်ချက်နှင့်အညီ

တာင်းခ

လာသည့် သက်ဆိင်ရာဌာနသိ ့ ြပန်လည်အ ကာင်း ကားရမည်။
၆၆။

နယ်နိမိတ်ကိစ္စများ
(က) နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာန
နိင်င တာ်သမ္မတရးမှ

သိ ့မဟတ်

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ရး

နယ်နမိတ်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍

အ ကာင်း ကားလာပါက

သိ ့မဟတ်

ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ်ရန်

ြမတိင်းဦးစီးဌာန သိ ့မဟတ် သက်ဆိင်ရာဌာနသိ ့ စိစစ်

တင်ြပရန် အ ကာင်း ကားရမည်။
(ခ) အဆိပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနများမှ စိစစ်တင်ြပရမည်။
(ဂ) စိစစ်တင်ြပချက်အ ပ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ မိန် ့မှတ်ချက်နှင့်အညီ ြပည် ထာင်စ
အစိးရအဖွဲ ့ရးသိ ့ တင်ြပရမည်။
၆၇။

ချစ် ကည် ရးသစ် တာစိက်ခင်း သိ ့မဟတ် ပူး ပါင်းသစ် တာစိက်ခင်း တည် ထာင် ြခင်း
(က) ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ်လိ သာ ဌာန/သရး/အဖွဲ ့အစည်းမှ ညိနင်းစာကိ ဤဝန် ကီး
ဌာနမှ လက်ခရရှိရပါမည်။
(ခ)

ရာက်ရှိရညိနင်း/

ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်နင
ှ ့်

ဆာင်ရက
ွ ် ပီးစီးမကိ

ြပန်လည်

တင်ြပရန် သစ် တာဦးဌာနသိ ့ အ ကာင်း ကားရပါမည်။
(ဂ)

ဆာင်ရက
ွ ထ
် ားမအ ြခအ နကိ သစ် တာဦးစီးမှ စိစစ်တင်ြပရပါမည်။

(ဃ) ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ်လိ ကာင်း ညိနင်းလာသည့် အဖွဲ ့အစည်းသိ ့ ြပန် ကားရမည်။
၆၈။

လတ် တာ်တွင် ဆွး နွးသည့်ကိစ္စ (ဥပမာ Green Land)
(က) လတ် တာ်တင
ွ ် ဆွး နွးသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ြပည် ထာင်စအစိးရ အဖွဲ ့ရးမှ
အ ကာင်း ကားလာနိင်ပါသည်။
(ခ) ထိသိ ့ အ ကာင်း ကားစာနှင့်ပတ်သက်၍ ဝန် ကီးဌာန အာက်ရိှ သက်ဆိင်ရာဌာန
သိ ့

စိစစ်တင်ြပရန်/လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန်နှင့်

အ ကာင်း ကားရမည်။

ဆာင်ရွက် ပီးစီးမ

တင်ြပရန်
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(ဂ) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့များ၊

ဆက်စပ်ဝန် ကီးဌာနများနှင့်

ပူး ပါင်း

ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်ပါက ပါင်းစပ်ညိနင်း ပးရမည်။
(ဃ) ြပန်လည်တင်ြပလာပါက နိင်င တာ်သမ္မတရး သိ ့မဟတ် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့
ရးသိ ့ တင်ြပရမည်။
၆၉။

ဒသခများက CF ဆာင်ရွက်ခွင့် တင်ြပလာြခင်း
(က) ဒသခြပည်သူများက

ဆာင်ရွက်လိသည့်

နရာ၊ ကိုးဝိင်း၊ ဧရိယာ ဖာ်ြပ၍ ဤ

ဝန် ကီးရးသိ ့ တင်ြပ လ ာက်ထားရမည်။
(ခ) တင်ြပစာရရှိပါက သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့ စိစစ်တင်ြပရန် အ ကာင်း ကားရမည်။
(ဂ) သစ် တာဦးစီးဌာနမှ ခွင့်ြပုသင့်/မသင့် စိစစ်တင်ြပရမည်။
(ဃ) စိစစ်တင်ြပချက်အ ပ ြပည် ထာင်စဝန် ကီ၏ မိန် ့မှတခ
် ျက်နင
ှ အ
့် ညီ ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်
သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့ အ ကာင်း ကားရမည်။
(င)

လ ာက်ထားသည့်

ဒသခြပည်သူ ခါင်း ဆာင်ထသိ ့လည်း

ခွငြ့် ပု ကာင်း

သိ ့မဟတ် ခွငမ
့် ြပု ကာင်း အ ကာင်း ကားရမည်။
၇၀။

လွန်ခဲ့ သာ နှစ်များအတွင်း AD/AE

ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် သစ်ထတ်ကမ္ပဏီများနှင့်

လပ်ငန်းငန်းရှင်များမှ ခစားခွင့်အချိုး ထပ်မတင်ြပလာြခင်းကိစ္စ
(က) AD/AE ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် သစ်ထတ်ကမ္ပဏီများနှင့် လပ်ငန်းငန်းရှငမ
် ျားမှ ခစား
ခွင့်အချိုး ထပ်မ လ ာက်ထားသည့်စာကိ လက်ခရရှိထားရမည်။

လ ာက်လာတွင်

ထတ်လပ်သည့် ကာလ၊ နရာ၊ ထတ်လပ်ခွင့်ြပုမ၊ ထွက်ရှိမ၊ ခစား ပီးအချိုး၊ ထပ်မ
ခစားလိ သာအချိုးများကိ ဖာ်ြပ လ ာက်ထားရမည်။
(ခ) အဆိပါကိစ္စကိ စိစစ်တင်ြပရန် ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းသိ ့ အ ကာင်း ကားရမည်။
(ဂ) ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းမှစစ
ိ စ်တင်ြပရမည်။ စိစစ်တင်ြပရာတွင်

တာင်းခ လ ာက်ထား

သည့်အချိုး ပးသင့်/မ ပးသင့်ကိ ကျိုး ကာင်းဆီ လ ာ်စွာတင်ြပရမည်။
(ဃ) စိစစ်တင်ြပချက်အ ပ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ မိန် ့မှတခ
် ျက်နင
ှ အ
့် ညီ

ရန် ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းသိ ့ အ ကာင်း ကားရမည်။
(င)

လ ာက်ထားသည့်ကမ္ပဏီသိ ့လည်း အ ကာင်း ကားရမည်။

ဆာင်ရွက်
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၇၁။

စိက်ပျိုး ြမအ ြပာင်ရှင်းလင်းခွင့်နှင့်ထွက်ရှိသစ်များအားြပည်ပတင်ပိ ့ခွင့်တင်ြပလာြခင်း
(က) စိက်ပျိုး ြမအ ြပာင်ရှင်းခွင့်ရ

ကမ္ပဏီ/လပ်ငန်းရှင်မှ

စိက်ပျိုး ြမ

အ ြပာင်ရှင်း

လင်းခွင့်နှင့် ထွက်ရှိသစ်များအား ြပည်ပတင်ပိ ့ခွငြ့် ပုပါရန် လ ာက်ထားလာရမည်။
(ခ) ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့ စိစစ်တင်ြပရန် အ ကာင်း ကား
ရမည်။
(ဂ) သစ် တာဦးစီးဌာနမှ စိစစ်တင်ြပရမည်။ ထိကဲ့သိ ့တင်ြပရာတွင် ခွင့်ြပုသင့်/မသင့်
ကျိုး ကာင်း ဖာ်ြပ၍ တင်ြပရမည်။
(ဃ) သစ် တာဦးစီးဌာန၏စိစစ်တင်ြပလာမအ ပ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ မိန် ့မှတ်ချက်
နှငအ
့် ညီ ဆာင်ရွက်ရန် အ ကာင်း ကားရမည်။
၇၂။

အခွန် တာ်နန်းထားနှင့် ရာင်း စျးနန်းများြပင်ဆင်လိမ တင်ြပလာြခင်း
(က) ဤဝန် ကီးဌာန အာက်ရှိ

ြပင်ဆင်လိသည့်

လပ်ငန်း/ဌာနမှ

ြပင်ဆင်လိ ကာင်း

ကျိုး ကာင်းခိင်လစွာြဖင့် ယခနန်းထား၊ တိးြမင့်လိသည့်နန်းထား၊ တိးြမင့်လိသည့်
အ ကာင်းအရင်းတိ ့ကိ ဖာ်ြပ၍ ဤဝန် ကီးရးသိ ့ တင်ြပရမည်။
(ခ) အဆိပါကိစ္စကိ EC တွင် တင်ြပ ဆွး နွးရန် ြပည် ထာင်စဝန် ကီးမှ မိန် ့မှတ်ချက်
ြပုပါက သက်ဆိင်ရာဌာနသိ ့ EC တွင် တင်ြပ ဆွး နွးသွားရန်အ ကာင်း ကား
ရမည်။
(ဂ) သက်ဆိင်ရာဌာနမှ EC သိ ့ တင်ြပ ဆွး နွးရမည်။
(ဃ) EC တွင် ဆွး နွးဆးြဖတ်ထားသည့်တိင်း ဆာင်ရွက်ရန် အ ကာင်း ကားရမည်။
၇၃။

သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများအတွက် သစ် ထာက်ခချက် ကင်းလွတ်ခွင့်တင်ြပလာြခင်း
(က) သက်ဆိင်ရာ ကမ္ပဏီ/လပ်ငန်းရှင်များက သစ် တာထွက်ပစ္စည်း ဖာ်ြပ၍ ြပည်ပ
တင်ပိ ့ရာတွင် ထာက်ခချက်ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုပါရန် တင်ြပ လ ာက်ထားရမည်။
(ခ) သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့ စိစစ်တင်ြပရန် အ ကာင်း ကားရမည်။
(ဂ) သစ် တာဦးစီးဌာနမှ စိစစ်တင်ြပရမည်။ ကင်းလွတ်ခွင့် ြပုသင့်/မသင်က
့ ိ ကျိုး
ကာင်း ဖာ်ြပ၍ စိစစ်တင်ြပရမည်။
(ဃ) စိစစ်တင်ြပချက်အ ပ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ မိန် ့မှတခ
် ျက်နင
ှ အ
့် ညီ

ရန် သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့ အ ကာင်း ကားရမည်။

ဆာင်ရွက်
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(င)
၇၄။

လ ာက်ထားလာသည့် ကမ္ပဏီသိ ့လည်း ခွင့်ြပုနိင်/ခွင့်မြပုနိင်ြပန် ကားရမည်။

နိင်င တာ်အတိင်ပင်ခရး၊ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ရး၊ နိင်င တာ်သမ္မတရး၊ အမျိုးသား

ြပန်လည်သင့်ြမတ် ရးဗဟိဌာန(အထက်အဖွဲ ့အစည်းများ) တိ ့မှ သ ဘာထားမှတ်ချက် တာင်းခ
လာြခင်း
(က) အထက်ပါဌာနများမှ မိမိတိ ့ဝန် ကီးဌာနနှင့်ဆက်စပ် သာ လပ်ငန်းကိစမ
္စ ျားအတွက်
သ ဘာထားမှတခ
် ျက်များ တာင်းခလာပါနိင်ပါသည်။
(ခ) ထိကဲသ
့ ိ့

တာင်းခလာပါက ဝန် ကီးဌာန အာက်ရှိ လပ်ငန်း/ဌာနများသိ ့ အဆိပါ

ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အြမန်ဆးစိစစ်တင်ြပရန် အ ကာင်း ကားရမည်။
(ဂ) လပ်ငန်းဌာနများမှ စိစစ်တင်ြပရမည်။
(ဃ) စိစစ်တင်ြပချက်အရ ဝန် ကီးဌာန၏ သ ဘာထားအား အထက်ပါ ဌာန ကီးများသိ ့
ြပန် ကားရမည်။
၇၅။

လမ်းခင်း ကျာက်ထတ်လပ်ခွင့် လ ာက်ထားြခင်းကိစ္စ
ပဂ္ဂလိက/လပ်ငန်းရှင်/ကမ္ပဏီများမှ

လမ်းခင်း ကျာက်ထတ်လပ်ခင
ွ ့်

လ ာက်ထား

လာြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အာက်ပါအချက်အလက်များ ြပည့်စပါရှိရမည်ြဖစ်ပါသည်(က) လမ်းခင်း ကျာက် ဆာင်ရွက်မည့်

ပဂ္ဂလက
ိ /လပ်ငန်းရှင်/ကမ္ပဏမ
ီ ျား၏

အမည်၊

နိင်ငသားစိစစ် ရးကဒ်အမှတ်၊ နရပ်လိပ်စာအြပည့်အစ၊ဆက်သွယ်ရန် ဖန်းနပါတ်။
(ခ)

ကျာက်ထတ်လပ်မည့် နရာ ဒသ၊

ဧရိယာဧက၊

ကျာက်ကျင်းအ ရအတွက၊်

အကွက်အမှတ်၊ ကိုးဝိင်းအမှတ်၊ ြမပအညန်း။
(ဂ) လမ်းခင်းရန်အတွက်ဆိပါက အဆိပါလမ်းပိင်းအရှည်အတွက် လိအပ်မည့် ကျာက်
ကျင်းအ ရအတွက်အား သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်အစိးရ အဖွဲ ့၏
ထာက်ခချက်။
(ဃ) လမ်းခင်း ကျာက်တးူ ဖာ်မည့် ဒသမှ ဒသခများ၏ ထာက်ခချက် လိအပ်ြခင်း။
(င) ကတိခဝန်ချက်များ လိအပ်ြခင်း။
အချက်အလက်များြပည့စ
် စွာ လ ာက်ထားလာပါက တစ်ဖက်ပါအတိင်းအဆင့်ဆင့် ဆာင်
ရွက်သွားရမည်ြဖစ်ပါသည်-
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(က) ြပည့်စမရှိ သာ လမ်းခင်း ကျာက် တင်ြပစာနှငပ
့် တ်သက်၍ သစ် တာဦးစီးဌာနနှင့်
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာနသိ ့ သ ဘာထား တာင်းခရ မည်။
(ခ) သစ် တာဦးစီးဌာနနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဌာနတိ ့မှ သ ဘာထားမှတ်ချက်
များတင်ြပလာရမည်။ သစ် တာဦးစီးဌာနမှ သစ် တာနယ် ြမအတွငး် ကျ ရာက်
ြခင်းရှိ/မရှိနှင့် ကျ ရာက်ပါက သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် သစ် တာ
ဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့် ကွင်းဆင်းစစ် ဆးတင်ြပချက်ကိ သစ် တာဦးစီးဌာန (ရးချုပ်)
မှ စိစစ် ပီးြပန်လည်တင်ြပရန်နင
ှ ့် ပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် ရးဦးစီးဌာနမှ ပတ်ဝန်း
ကျင်ထန
ိ း် သိမ်း ရးက

နှင့်ပတ်သက်၍ ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် လိအပ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍

သ ဘာထား မှတ်ချက်ကိ တင်ြပရမည်။
(ဂ) သ ဘာထားမှတခ
် ျက် စလင်ပါက ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး စီမခနခ့် မ
ဲွ
ကာ်မတီသိ ့
တင်ြပ၍ ဆွး နွးဆးြဖတ်ရမည်။
(ဃ) EC ဆးြဖတ်ချက်အတိင်းလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် ဌာန/လပ်ငန်းများသိ ့ အ ကာင်း
ကားရမည်။
(င)
၇၆။

လ ာက်ထားလာသည့် ကမ္ပဏီသိ ့လည်း ခွင့်ြပု/မြပု အ ကာင်း ကားရမည်။

နှစ်စဉ်စီမကိန်း ရးဆွဲရန်ကိစ္စ
(က) နှစ်တစ်နှစ်၏ စီမကိနး် Plan အား

ရးဆွဲရာတွင် လာမည့်နှစ်အတွက် ကိုတင်

ခနမ့် န
ှ း် လျာထားရန်အတွက် သဂတ်လ (သိ ့မဟတ်) စက်တင်ဘာလတွင် နိင်င တာ်
သမ္မတရးမှ

စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန၊

စီမကိနး် ရးဆွဲ ရးဦးစီးဌာနသိ ့

ပးပိ ့ရန် တာင်းခစာရရှိပါမည်။
(ခ) အဆိပါ တာင်းခချက်အရ ဌာန/လပ်ငန်းများသိ ့ အချိန်မီ ပးပိ ့ရန် အ ကာင်း ကား
ရမည်။
(ဂ) လပ်ငန်း/ဌာနများမှ သတ်မှတ်ရက်အမီ ဤဝန် ကီးရးသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။ စီမကိနး် နှင့်
စာရင်းဌာနခွသ
ဲ ိ ့ မိတ္တူ ပးပိ ့ရမည်။
(ဃ) စစည်းြပုစ ပီး စီမကိန်း ရးဆွဲ ရးဦးစီးဌာနသိ ့ သတ်မတ
ှ ရ
် က် န ့အ ရာက် အချိန်မီ
ပးပိ ့ရမည်။
(င) Plan ရးဆွဲရန်အတွက် သစ် တာက

တွင် ပါဝင် သာ MTE ၏ နိင်ငပိင်အခန်း

မှ က န်း၊ သစ်မာ၊ ပယ်က န်းကိလည်း ကာင်း၊ FD ၏ ပဂ္ဂလိကပိင် အခန်း
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(ကန်သွယ် ရး)မှ သစ် တာထွက်ပစ္စည်း ၂၉ မျိုးနှင့် (ကိယ်ပိင်သး) မှ သစ် တာ
ထွကပ
် စ္စညး် ၆ မျိုးတိ ့ကိ ဝန် ကီးဌာန၏ GOV ရရှိမကိ တွက်ချက်၍ ြပည် ထာင်စ
ဝန် ကီးထသိ ့ တင်ြပရမည်။
(စ) စီမကိန်း ရးဆွဲ ရးဦးစီးဌာနမှ ဝန် ကီးဌာနအလိက်

ပးပိ ့ထားသည့် ကိန်းဂဏန်း

အချက်အလက်များအ ပ စစည်း၍ GDP တွက်ချက် ပီး ြပည် ထာင်စ လတ် တာ်
သိ ့ အမျိုးသားစီမကိနး် ဥပ ဒ (မူ ကမ်း) အား အတည်ြပုရန် တင်ြပသည့အ
် ခါ
အမျိုးသားစီမကိန်း ကာ်မရှင်၊

ြပည်သူ ့လတ် တာ်၊

အမျိုးသားလတ် တာ်နှင့်

ြပည် ထာင်စလတ် တာ် သိ ့ အဆင့်ဆင့်တင်ြပရပါသည်။
(ဆ) ထိသိ ့တင်ြပသည့အ
် ခါ

ဝန် ကီးဌာနများမှ

မိမိတိ ့၏က

အလိက်

တင်ြပရမည့်

အချက်အလက်များကိ ရှင်းလင်းတင်ြပရပါသည်။
(ဇ) အမျိုးသားစီမကိနး် ဥပ ဒ (မူ ကမ်း) အား သ ဘာတူပါက အမျိုးသား စီမကိန်း
ဥပ ဒ အား ြပဌာန်းပါသည်။
မှတ်ချက်။ အဆိြပု Plan များအတွက် လတ် တာ်မှ
ြဖ ကား ရးအတွက်

Presentation

မးြမန်းချက်များကိ ြပန်လည်

ြပုစ၍

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထ

တင်ြပြခင်း၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးမှ လတ် တာ်တင
ွ ် ရှင်းလင်းြခင်း။
၇၇။

(၅) နှစ် စီမကိန်း ရးဆွဲရန်ကိစ္စ
(က) (၅) နှစ် စီမကိနး် Plan အား ရးဆွရ
ဲ ာတွင် လာမည့်ငါးနှစ်အတွက် ကိုတင်ခနမ့် ှန်း
လျာထားရန်အတွက် (ဥပမာ- ၂၀၁၅-၂၀၁၆မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ထိအတွက်

ရးဆွဲရာ

တွင် ၂၀၁၄ ခနှစ်၊ သဂတ်လ (သိ ့မဟတ်) စက်တင်ဘာလ၌) ၅ နှစ် မတိင်မီနှစ်၏
သဂတ်လ သိ ့မဟတ် စက်တင်ဘာလတွင် နိင်င တာ်သမ္မတရးမှ စီမကိန်းနှင့်
ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန၊

စီမကိန်း ရးဆွဲ ရးဦးစီးဌာနသိ ့ ပးပိ ့ရန်

ညန်းလျက်

တာင်းခ လ့ရပ
ိှ ါသည်။
(ခ) အဆိပါ တာင်းခချက်အရ လပ်ငန်း/ဌာနများသိ ့ အချိနမ
် ီ ပးပိ ့ရန် အ ကာင်း ကား
ရမည်။
(ဂ)

လပ်ငန်း/ဌာနများမှ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးသိ ့ အချိန်မီ ပးပိ ့ရမည်။ စီမကိန်းနှင့်
စာရင်းအင်းဌာနခွဲသိ ့ မိတ္တူ ပးပိ ့ရမည်။

(ဃ) လပ်ငန်း/ဌာနများမှ

ပးပိ ့လာမများကိ စစည်းြပုစ ပီး စီမကိနး် ရးဆွဲ ရး ဦးစီး

ဌာနသိ ့ သတ်မှတ်ရက် န ့အ ရာက် အချိနမ
် ီ ပးပိ ့ရမည်။
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(င) ငါးနှစ်အတွက် Plan

ရးဆွဲရာ၌ သစ် တာက

တွင် ပါဝင် သာ MTE ၏

နိင်ငပိင်အခန်းမှ က န်း၊ သစ်မာ၊ ပယ်က န်းကိလည်း ကာင်း၊ FD ၏ ပဂ္ဂလက
ိ ပိင်
အခန်း (ကန်သွယ် ရး) မှ သစ် တာထွက်ပစ္စည်း ၂၉ မျိုးနှင့် (ကိယ်ပိင်သး) မှ
သစ် တာထွကပ
် စ္စညး် ၆ မျိုးတိ ့ကိလည်း ကာင်း ဝန် ကီး ဌာန၏ GOV ရရှိမအား
တွကခ
် ျက်၍ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထသိ ့ တင်ြပရမည်။
၇၈။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ

ာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ

(ပထမ၊ ဒတိယ၊

တတိယ၊ စတတ္ထ ) သးလပတ်များ၊ ပ၊ ဒ (၆) လပတ်များ၊ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခစာများကိ
ြပုစ ပးပိ ့ရန်ကိစ္စ
(က) စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာနမှ အမျိုးသားစီမကိနး် ရည်မှန်းချက်အ ပ

(၃)

လပတ်များ၊ ပ နှင့် ဒ (၆) လပတ်များနှင့် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခစာများကိ ရက်သတ်
မှတ် ပီး တာင်းခလာပါမည်။
(ခ) စီမကိနး် ရးဆွဲ ရးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ပစများကိ သွား ရာက်ယရ
ူ ပါသည်။
(ဂ) ဌာန/လပ်ငန်းများသိ ့ အချိန်မီ အ ကာင်း ကား ပးရမည်။
(ဃ) လပ်ငန်း/ဌာနများမှ သတ်မှတ်ပစများတွင် ြဖည့်စွက်၍ ဝန် ကီးရးသိ ့ သတ်မှတ်ရက်
အ ရာက်

ြပန်လည် ပးပိ ့ရမည်။ စီမကိနး် နှငစ
့် ာရင်းအင်းဌာနခွသ
ဲ ိ ့ မိတ္တူ ပးပိ ့

ရမည်။ (စီမကိနး် နှငဘ
့်

ာ ရးဝန် ကီးဌာနနှင့် နိင်င တာ် သမ္မတရးမှ ညန် ကား

ချက်များ၊ အ ကာင်း ကားစာများသည်

န ့ရက်အချိန်နီးကပ်မှ ပးပိ ့လာ သာအခါ

လက် အာက်ခ ဌာန/လပ်ငန်းများသိ ့ ဆက်လက်အ ကာင်း ကားရန် န ့ရက်အချိန်
နီးကပ် နြခင်း)
(င) ဌာန/လပ်ငန်းများမှ ြဖည့်စွက် ပးပိ ့လာ သာ သတ်မှတ်ပစများကိ စိစစ်၍ စစည်း၍
စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ ပးပိ ့ခွင့်တင်ြပရမည်။

(စ) ခွင့်ြပုချက်နှင့်အညီ စစည်း ပီး ပစများကိ စီမကိန်း ရးဆွဲ ရးဦးစီးဌာနသိ ့ အချိန်မီ
ပးပိ ့ရမည်။ (အချို ့ဌာနများမှ အချိနမ
် ီ

ပးပိ ့လာြခင်းမရှပ
ိ ါသြဖင့် သက်ဆိင်ရာသိ ့

အချိန်မီ ပးပိ ့နိင်မမရှိြခင်း၊ အချိန်နီးကပ်လွန်းသြဖင့် ြဖည့်စွက်ရ သာလက် အာက်
ခဌာနများအ နြဖင့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ မတည် ငိမ်ြခင်း)
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၇၉။

နိင်င တာ်ပိင်

စီးပွား ရးအဖွဲ ့အစည်းများ၏

လပ်ငန်းအ ကာင်

အထည် ဖာ်နိင်မ

အ ြခအ နများ လစဉ် ပးပိ ့ရန်ကိစ္စ (စီမကိန်းစိစစ် ရးနှင့်တိးတက်မအစီရင်ခ ရးဦးစီးဌာန ၊
ရးအမှတ် (၃၂) သိ ့ ပးပိ ့ြခင်း)
(က) စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန၊

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးမှ

အ ကာင်း ကား

ချက်အရ စီမကိနး် စိစစ် ရးနှငတ
့် းတက်
ိ
မအစီရင်ခ ရးဦးစီးဌာနသိ ့ လစဉ် လဆန်း
(၁၀) ရက် န ့ နာက်ဆးထား ပးပိ ့ရန် အ ကာင်း ကားထားရှိပါသည်။
(ခ) ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်း၏နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးအဖွဲ ့အစည်းများ၏လပ်ငန်းအ ကာင်
အထည် ဖာ်နိင်မ၊ ဝင် ငွ/အသးစရိတ် အ ြခအ နများဆိင်ရာ စာရင်းဇယားများကိ
ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းမှ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးသိ ့ လစဉ်လဆန်း

(၅)

ရက် န ့

အ ရာက် ပးပိ ့ရန် အ ကာင်း ကားထား ပီး ြဖစ်ပါသည်။
(ဂ) စာရင်းများကိ အချိန်မီ ပးပိ ့ရန် ဖန်းြဖင့် အသိ ပးနး ဆာ်ရမည်။
(ဃ) ပးပိ ့လာ သာ စာရင်းများကိ သက်ဆိင်ရာသိ ့ အချိန်မီ ပးပိ ့ရမည်။
၈၀။

ဝန် ကီးဌာနများ ကီး ကပ်မ အာက်ရှိ စက်ရ/အလပ်ရများနှင့် လပ်ငန်းများ၏ ကန်ထတ်

လပ်မနှင့် ြဖနြဖူး
့်
ရာင်းချမအ ြခအ နများ

ပးပိ ့ြခင်းကိစ္စ (စီမကိနး် စိစစ် ရး နှင့်တိးတက်မ

အစီရင်ခ ရးဦးစီးဌာန၊ ရးအမှတ် (၃၂) သိ ့ ပးပိ ့ြခင်း)
(က) စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန၊

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးမှ

အ ကာင်း ကား

ချက်အရ စီမကိနး် စိစစ် ရးနှငတ
့် းတက်
ိ
မအစီရင်ခ ရးဦးစီးဌာနသိ ့ လစဉ် လဆန်း
(၁၀) ရက် န ့ နာက်ဆးထား ပးပိ ့ရပါသည်။
(ခ) ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်း၏ စက်ရ/အလပ်ရများနှင့် လပ်ငန်းများ၏ ကန်ထတ်လပ်မ
နှင့်ြဖနြဖူး
့်
ရာင်းချမအ ြခအ န၊ သးလပတ် စာရင်းများကိ ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းမှ
ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးသိ ့ လစဉ်လဆန်း (၅) ရက် န ့အ ရာက် ပးပိ ့ရန် အ ကာင်း
ကားရမည်။
(ဂ) စာရင်းများကိ အချိန်မီ ပးပိ ့ရန် ဖန်းြဖင့် အသိ ပးနး ဆာ်ရမည်။
(ဃ) ပးပိ ့လာ သာ စာရင်းများကိ သက်ဆိင်ရာသိ ့ အချိန်မီ ပးပိ ့ရမည်။
၈၁။

အ ထွ ထွကိစ္စရပ်များ
(က) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ

ာနှစ် အမျိုးသားစီမကိနး် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခစာနှင့် စပ်လျဉ်း

၍ ြပည်သူ ့ ငွစာရင်း ပူး ပါင်း ကာ်မတီ၏

လ့လာ တွ ရှ့ ခ
ိ ျက်နင
ှ ့် သ ဘာထား

မှတ်ချက်အစီရင်ခစာ အမှတစ
် ဉ် (၁၀/၂၀၁၇) ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍-
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(၁) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ

ာနှစ် အမျိုးသားစီမကိန်း နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခစာနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ ြပည်သူ ့ ငွစာရင်း ပူး ပါင်း ကာ်မတီ၏

လ့လာ တွ ရှ့ ခ
ိ ျက်နင
ှ ့်

သ ဘာထားမှတ်ချက်အ ပ

ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်း

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးမှ

ြဖစ်ပါသည်။
(၂) Presentation

တွင်

ြဖည့်စွက်နိင်ရန်အတွက်

လိအပ် သာအချက်အလက်

များအား ဌာန/လပ်ငန်းများသိ ့ တာင်းခ၍ြပုစရပါသည်။
(ခ) အမျိုးသားစီမကိနး် ကာ်မရှင် အစည်းအ ဝးမှတ်တမ်း ပးပိ ့ြခင်း
(၁) အမျိုးသားစီမကိန်း
ဘ

ကာ်မရှင်

ာ ရးဝန် ကီးဌာနမှ

အစည်းအ ဝးမှတတ
် မ်းအား

ပးပိ ့လာသည့်စာအ ပ

စီမကိန်းနှင့်

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏

မိနမ့် ှတ်ချက်အရ သစ် တာ/သတ္တ ုရှိ DG,MDs များကိ လိက်နာ ဆာင်ရက
ွ ်
ရန် အ ကာင်း ကားရပါသည်။
(ဂ) ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ

ာနှစအ
် တွက် စျးနန်းစာရင်းများ တာင်းခြခင်း

(၁) ဝန် ကီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ
တင်ြပ သာ

ာနှစ် စက်ပစ္စည်းက

ငွလး ငွရင်းအသးစရိတမ
် ျားတွင် ရးသး၊

အတွက်

ရးဆွဲ

ကျာင်းသး၊ အိမ်သး

ပရိ ဘာဂများကိ စီစစ်မများြပုလပ်ရာ၌ မှီြငမ်းရန်နှင့် Price List ထတ် ဝ
နိင် ရးအတွက် ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်း ပရိ ဘာဂစက်ရများမှ ထတ်လပ်သည့်
ပရိ ဘာဂများ၏

ရာင်းချနိင်သည့်

ခနမ့် ှန်း စျးနန်းများကိ

ပးပိ ့ပါရန်

စက်မစက်ပစ္စည်း ကီး ကပ်မ ကာ်မတီမှ တာင်းခလာြခင်းြဖစ်ပါသည်။
(၂) အဆိပါ တာင်းခလာမအ ပ

ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းမှ

အချက်အလက်များ

တာင်းခ၍ သက်ဆိင်ရာသိ ့ ပးပိ ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
(ဃ) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ

ာနှစအ
် တွက် လစဉ်စီးပွား ရးစီမကိန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်မ

အ ြခအ နများ ြပုစ ပးပိ ့ရန်ကစ
ိ ္စ
(၁) MTE နှင့် FD တိ ့မှ စီမကိနး် ရးဆွဲ ရးဦးစီးဌာနသိ ့ လစဉ်စီးပွား ရးစီမကိန်း
အ ကာင်အထည် ဖာ်မအ ြခအ နများကိ ြပုစ ပးပိ ့ပီး ဤဝန် ကီးရးသိ ့မိတ္တူ
ပးပိ ့လာပါသည်။
(၂) MTE ၏ နိင်ငပိင် အခန်းမှ က န်း၊ သစ်မာ၊ ပယ်က န်းကိ လည်း ကာင်း၊ FD
၏ ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်း (ကန်သွယ် ရး) မှ သစ် တာထွကပ
် စ္စညး် ၂၉ မျိုးနှင့်
(ကိယ်ပိင်သး) မှ သစ် တာထွက်ပစ္စည်း ၆ မျိုးတိ ့ကိ GOV ရရှိမကိ တွက်
ချက်၍ ြပည် ထာင်စ ဝန် ကီးထသိ ့တင်ြပရပါသည်။
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(၃) လစဉ် တွက်ချက်ထားြခင်း၊ သးလပတ်ကန်၊ ၆ လပတ်ကန်၊ နှစ်ပတ် လည်တွင်
ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထ တင်ြပနိင်ရန် စီစဉ် ဆာင်ရက
ွ ရ
် ပါသည်။
၈၂။

ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ လ ာက်ထားြခင်း
အာက်ပါတိ ့ကိ တစ်ပါတည်း ပူးတွတ
ဲ င်ြပရမည်(က) ဆိက် ရာက်ဗီဇာ
(၁) ကိယ် ရးအချက်အလက် (C.V) Form ။
(၂) နိင်ငကူးလက်မှတ်မိတ္တူ။
(၃) ြမန်မာနိင်ငသိ ့လာ ရာက်သည့် အ ကာင်းအရာ။
(၄) ဆိက် ရာက်ဗီဇာအတွက် ဗီဇာထတ်ယူမည့်

လဆိပ် (ရန်ကန်၊

နြပည် တာ်၊

မန္တ လး)။
မှတ်ချက်။ အထက် ဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များြပည့်စပါက ြပည် ထာင်စဝန် ကီး
ရးမှ ဆိက် ရာက်ဗီဇာရရှိ ရးအတွက် အလပ်သမား လူဝင်မ ကီး ကပ်
ရးနှင့် ြပည်သူအင်
့ အားဝန် ကီးဌာနသိ ့ (၇) ရက် ကိုတင် ၍ညိနင်း
သွားရမည်။
(ခ) ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ
(၁) ကိယ် ရးအချက်အလက် (C.V) Form ။
(၂) နိင်ငကူးလက်မှတ်မိတ္တူ။
(၃) ြမန်မာနိင်ငသိ ့လာ ရာက်သည့် အ ကာင်းအရာ။
(၄) ဗီဇာ တာင်းခလိသည့က
် ာလ။
(၅) ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာနှင့် (အခမဲ့) ရရှိလိပါက သ ဘာတူညီချက်စာတမ်း ြပုလပ်စဉ်
နိင်င တာ်အစိးရမှ (အခမဲ့) ပးရန် သ ဘာတူညီချက် (MoU)။
(၆) စီးပွား ရးလပ်ငန်းဗီဇာအတွက် အလပ်အကိင်။
(၇) သက်ဆိင်ရာနိင်ငများရှိ သရးများမှ ဗီဇာထတ်ယလ
ူ ပါက
ိ
ဗီဇာထတ်ယူ မည့်
နိင်င၊ မို ့အမည်များကိ ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပ ပးရမည်။
မှတ်ချက်။(၁)အထက် ဖာ်ြပပါအချက်အလက်များ ြပည့်စပါက ြပည် ထာင်စဝန် ကီး
ရးမှ ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရရှိ ရးအတွက် အလပ်သမား၊ လူဝင်မ ကီး ကပ်
ရးနှင့်ြပည်သူ ့အင်အားဝန် ကီးဌာနသိ ့အမည်မည်းစာရင်း (Blacklist)
ပါဝင်ြခင်း ရှိ/မရှိ စစ် ဆး ပးပါရန်နှင့် ြပည်ဝင်ခင
ွ ဗ
့် ဇ
ီ ာရရှိ ရး ဆာင်
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ရွက် ပးပါရန် ရးဖွင့်ရက် (၁၅) ရက် ကိုတင်၍ ညိနင်း မတ္တ ာရပ်ခ
သွားရမည်။
မှတ်ချက်။(၂)သက်ဆိင်ရာနိင်ငများရှိ သရးများ၌ ဗီဇာထတ်ယူလိပါက ြပည်ဝင်ခွင့်
ဗီဇာရရှိ ရး

ဆာင်ရွက် ပးပါရန် နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ ရးဖွင့်

ရက် (၁၅) ရက် ကိုတင်၍ ညိနင်း မတ္တ ာရပ်ခသွားရမည်။
(ဂ) အ ကိမ် ကိမ်ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ
(၁) ကိယ် ရးအချက်အလက် (C.V) Form ။
(၂) နိင်ငကူးလက်မှတ်မိတ္တူ။
(၃) ြမန်မာနိင်ငသိ ့လာ ရာက်သည့် အ ကာင်းအရာ။
(၄) ဗီဇာ တာင်းခလိသည့က
် ာလ/ သက်တမ်းတိးလိသည့်ကာလ။
(၅) အ ကိမ် ကိမြ် ပည်ဝင်ခင
ွ ဗ
့် ဇ
ီ ာ (အခမဲ့) ရရှိလိပါက သ ဘာတူညီချက် ြပုလပ်စဉ်
နိင်င တာ်အစိးရမှ (အခမဲ့) ပးရန် သ ဘာတူညီချက် (MoU)။
(၆) အလပ်သမား၊လူဝင်မ ကီး ကပ် ရးနှင့် ြပည်သူအင်
့ အားဝန် ကီးဌာနမှ ြပည်ဝင်
ခွင့်ြပုခဲ့သည့် တဆိပမ
် တ
ိ ္တ ူ။
(၇) သက်ဆိင်ရာနိင်ငများရှိ သရးများမှ ဗီဇာထတ်ယူလိပါက ဗီဇာထတ်ယမ
ူ ည့်
နိင်င၊ မို ့အမည်များကိ ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပ ပးရမည်။
မှတ်ချက်။(၁)အထက် ဖာ်ြပပါအချက်အလက်များ ြပည့်စပါက ြပည် ထာင်စဝန် ကီး
ရးမှ ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရရှိ ရးအတွက် အလပ်သမား၊ လူဝင်မ ကီး ကပ်
ရးနှငြ့် ပည်သူအင်
့ အားဝန် ကီးဌာနသိ ့ ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရရှိ ရး ဆာင်
ရွက် ပးပါရန် ရးဖွင့်ရက် (၁၅) ရက် ကိုတင်၍ ညိနင်း မတ္တ ာရပ်ခ
သွားရမည်။
မှတ်ချက်။(၂) သက်ဆိင်ရာနိင်ငများရှိ သရးများ၌ ဗီဇာထတ်ယူလိပါက ြပည်ဝင်ခွင့်
ဗီဇာရရှိ ရး

ဆာင်ရွက် ပးပါရန် နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ ရးဖွင့်

ရက် (၁၅) ရက် ကိုတင်၍ ညိနင်း မတ္တ ာရပ်ခသွားရမည်။
၈၃။

ြပည်တွင်း နထိင်ခွင့်သက်တမ်းတိးြမင့်ြခင်း
(က) ြပည်တွင်း နထိင်ခွင့် သက်တမ်းတိးြမင့်ြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် အာက်ပါတိ ့ကိ
တစ်ပါတည်း ပူးတွဲတင်ြပရမည်(၁) ကိယ် ရးအချက်အလက် (C.V) Form။
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(၂) နိင်ငကူးလက်မှတ်မိတ္တူ။
(၃) သက်တမ်းတိးလိသည့်ကာလ။
(၄) ြပည်တင
ွ း် နထ

ိုင်ခွင့်သက်တမ်းတိးြမင့်ြခင်းအတွက်

လဝကအရာရှိမှခွင့်ြပုထား သည့် တဆိပတ
် းပါရှသ
ိ ည့စ
် ာမျက်နာှ ။
(ခ) အထက် ဖာ်ြပပါအချက်အလက်များြပည့်စပါက ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးမှြပည်တွင်း
နထိင်ခွင့်သက်တမ်းတိးြမင့်ရရှိ ရး အလပ်သမား၊ လူဝင်မ ကီး ကပ် ရးနှင့်ြပည်သူ ့
အင်အားဝန် ကီးဌာနသိ ့ သက်တမ်းတိးြမင့် ဆာင်ရက
ွ ် ပးပါရန် ရးဖွင့်ရက် (၁၅)
ရက် ကိုတင်၍ ညိနင်း မတ္တ ာရပ်ခသွားရမည်။
၈၄။

နိင်ငြခားသားများ ြပည်တင
ွ ်းခရီးသွားလာြခင်း
(က) ဝန် ကီးဌာန အာက်ရိှ လပ်ငန်း/ဌာနများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လျက် သာ နိင်င
တကာအဖွဲ ့အစည်းတိ ့မှ ခနအ
့် ပ်ထား သာ နိင်ငြခားသားများ၏ ြပည်တင
ွ း် ခရီး
သွားလာြခင်းနှင့် အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ၊ အစည်းအ ဝးတိ ့သိ ့ ဖိတ် ကားတက် ရာက်
လာမည့် နိင်ငြခားသားများ၏ ြပည်တွင်းခရီးသွားလာခွင့်ရရှိ ရးနှင့် ပတ်သက်၍
ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးသိ ့တင်ြပရာတွင် အာက်ပါတိ ့ကိ တစ်ပါတည်းပူးတွဲတင်ြပရ
မည်(၁) နိင်ငကူးလက်မှတ်မိတ္တူ။
(၂) စီမကိနး် အရ

သွား ရာက်မည့ပ
် ဂ္ဂုိ လ်များြဖစ်ပါက

သက်ဆိင်ရာအဖွဲ ့အစည်း

များနှင့် ဌာန/လပ်ငန်းတိ ့ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် စီမ
ကိန်းကာလ။
(၃) ခရီးစဉ်(အ သးစိတ်)။
(၄) ြပည်တင
ွ း် ခရီးသွား ရာက်မည့် နိင်ငြခားသားများ၏ နိင်ငသား/ အလပ်အကိင်/
ရာထူး/ Passport နပါတ်များပါဝင်သည့ဇ
် ယား။
(၅) ဆက်သွယ် ရးအရာရှိအြဖစ် ဆာင်ရွက်မည့် ပဂ္ဂိုလ်၏ အမည်/ ရာထူး/ဌာန။
(ခ) လြခု ရးကနသ
့် တ်နယ် ြမသိ ့ သွား ရာက်မည့် ြပည်တွင်းခရီးစဉ်အတွက် ြပည်
ထာင်စဝန် ကီးရးအ နြဖင့် အာက်ပါတိ ့ကိဆက်လက် ဆာင်ရွက်သွားရမည်(၁) သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့၏

သ ဘာထားမှတ်ချက်

တာင်းခရမည်။ မိတ္တူကိြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
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(၂) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့၏
ထားမှတ်ချက်ရရှိပါက

ြပည်တွင်းခရီးသွားလာခွင့်

သ ဘာ

နိင်င တာ်သမ္မတရးသိ ့ လမ်းညန်မတင်ြပခယူသွားရ

မည်။ မိတ္တူကိ ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန၊ တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် အစိးရ
အဖွဲ ့သိ ့ ပးရမည်။
(၃) နိင်င တာ်သမ္မတရး၏

ခွင့်ြပုချက်ရရှိက

သက်ဆိင်ရာဌာန/လပ်ငန်းများသိ ့

သိရှိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ဆက်လက်အ ကာင်း ကားသွားရမည်။
(၅) နိင်င တာ်သမ္မတရးသိ ့ အနည်းဆး (၁၀) ရက် ကိုတင်၍ ခွင့်ြပုမိန် ့တင်ြပ
တာင်းခသွားရန်

ညန် ကားချက်ထတ်ြပန်ထားပါသြဖင့်

သက်ဆိင်ရာဌာန/

လပ်ငန်းများမှ အနည်းဆး (၁) လ ကိုတင်တင်ြပသွားရန် လိအပ်ပါမည်။
(ဂ) ပမှနသ
် ာွ း ရာက်မည့် ြပည်တင
ွ း် ခရီးစဉ်များအတွက် ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးအ န
ြဖင့် အာက်ပါတိ ့ကိ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်သွားရန်ြဖစ်ပါသည်(၁) ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ ခရီးစဉ်လြခု ရးစီစဉ် ဆာင်ရက
ွ ် ပးနိင် ရး ညိနင်း
အ ကာင်း ကားသွားရမည်။

ကချင်ြပည်နယ်သိ ့

သွား ရာက်ရန်ြဖစ်ပါက

ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာထားမှတ်ချက် ပူးတွဲတင်ြပရမည်။ မိတ္တူကိ
ြပည် ထာင်စ အစိးရအဖွဲ ့သိ ့ ပးပိ ့သွားရမည်။
(၂) ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာနမှ ရဲချုပ်၊ ြမန်မာနိင်ငရဲတပ်ဖွဲ ့သိ ့ လြခု ရး ဆာင်ရက
ွ ်
ပးရန် ညန် ကားသည့်မိတ္တူရရှိပါက သက်ဆိင်ရာဌာန/လပ်ငန်းများသိ ့ သိရိှ
ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ဆက်လက်အ ကာင်း ကားသွားရမည်။
(၃) ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ ရးဖွင့်ရက် (၃) ရက် ကိုတင် ပးပိ ့ရန် အ ကာင်း
ကားထားသြဖင့် သွား ရာက်မည့်ခရီးစဉ်မတိင်မီ ရးဖွင့်ရက် (၇) ရက် ကိုတင်
တင်ြပရမည်။
၈၅။

သင်တန်း၊ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲနှင့် အစည်းအ ဝးပွဲများ ကျင်းပခွင့်ြပု ရးနှင့် နိင်ငြခား

သားများ တက် ရာက်နိင် ရးဖိတ် ကားြခင်း
(က) လပ်ငန်း/ဌာနများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ်လျက်ရိှ သာ နိင်ငတကာအဖွဲ ့ အစည်း
များ၊

ဒသတွငး် အဖွအ
ဲ စည်းအသီးသီးနှင့်

ကလသမဂ္ဂနှင့်

အစည်းအသီးသီးတိ ့နှင့် ပူးတွဲကျင်းပြပုလပ်သည့်

လက် အာက်ခအဖွဲ ့

သင်တန်း၊ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

နှင့်အစည်းအ ဝးပွဲများကျင်းပခွင့်ြပု ရးနှင့် နိင်ငြခားသားများ တက် ရာက်နိင် ရး
ဖိတ် ကားြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တင်ြပရာတွင်

အာက်ပါတိ ့ကိ တစ်ပါတည်းပူးတွဲ

တင်ြပရမည်(၁) အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ၊ အစည်းအ ဝး၊ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပိ ့ချမည့် န ့ရက်၊ နရာ။
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(၂) အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ၊ အစည်းအ ဝး၊ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပိ ့ချြခင်းြဖင့် ရရှိလာမည့်
အကျိုး ကျးဇူး။
(၃) အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ၊ အစည်းအ ဝးသိ ့ဖိတ် ကားမည့် ကိယ်စားလှယ် စစ ပါင်း
ဦး ရ /သင်တန်းသိ ့တက် ရာက်မည့် သင်တန်းသားဦး ရ စစ ပါင်း။
(၄) ရန်ပ ငွကျခမည့်အဖွဲ ့အစည်း။
(ခ) အဆိပါပွဲများသိ ့ ြပည်ပနိင်ငများမှ နိင်ငြခားသားများအား တက် ရာက် နိင် ရး
ဖိတ် ကားစာ ပးပိ ့ရာတွင်

နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနမှ

တစ်ဆင့် ပးပိ ့ရမည်ြဖစ်

ကာင်း သမ္မတရး၏ ညန် ကားချက်အရ နိင်ငြခားသားများလာ ရာက်ခွင့်ြပုရန်
တင်ြပသည့်အခါ ဖိတ် ကားစာအား တစ်ပါတည်း ပူးတွဲ ပးပိ ့ ပးရမည်။
(ဂ) အထက် ဖာ်ြပပါ

အချက်အလက်များြပည့်စပါက

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးမှ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထ တင်ြပခွင့်ြပုချက်ရယူရမည်ြဖစ်၍ ရးဖွင့်ရက် (၁၅) ရက်
ကိုတင်တင်ြပရမည်။ သက်ဆိင်ရာ ြပည်နယ်/တိင်း ဒသ ကီးများ၌ ကျင်းပြပုလပ်
ရန်ရှိပါက ရဖွင့်ရက် (၂၀) ရက် ကိုတင်တင်ြပရမည်။
(ဃ) ြပည် ထာင်စ ဝန် ကီးရးမှ လပ်ငန်း/ ဌာနများ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ၊ အစည်းအ ဝး၊
သင်တန်းဖွင့်လှစ် ပိ ့ချြခင်းများ ကျင်းပ ပီးစီး ကာင်း အစီရင်ခစာြပန်လည်တင်ြပ
သည့အ
် ခါ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထ ကာက်နတ်တင်ြပအစီရင်ခသွားရမည်။
၈၆။

လစဉ်အစီရင်ခတင်ြပြခင်း
(က) လပ်ငန်းဌာနများမှ

ဆာင်ရွက် နသည့်လပ်ငန်းစီမကိန်းများနှင့် လပ်ငန်းများ၏

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် ပီးစီးမအ ြခအ န
(၁) လပ်ငန်း/ဦးစီးဌာနများမှ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးသိ ့ လစဉ် လဆန်း (၃) ရက်
န ့အ ရာက် ပးပိ ့ရမည်။
(၂) ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးမှ

စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ စီမကိနး် စိစစ်

ရးနှငတ
့် းတက်
ိ
မအစီရင်ခ ရးဦးစီးဌာနသိ ့ လဆန်း (၇) ရက် န ့ အ ရာက်
ပးပိ ့ရမည်။
(ခ) နိင်ငြခားအကူအညီအ ထာက်အပ့၊ နည်းပညာနှင့် ချး ငွလပ်ငန်း စီမချက်များ၏
တိးတက်မ၊ ဆာင်ရက
ွ မ
် အ ြခအ န
(၁) လပ်ငန်း/ ဦးစီးဌာနများမှ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးသိ ့ လစဉ်ဒတိယ ပတ်
အ ရာက် ပးပိ ့ရမည်။
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(၂) ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးသည်ဤဝန် ကီးဌာနမှအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက
ွ ်
န သာလပ်ငန်းစီမကိန်းများ၏ တိးတက် ဆာင်ရက
ွ မ
် အ ြခအ နကိစီမကိန်း
နှင့် ဘ
၈၇။

ာ ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ လစဉ်တတိယပတ် အ ရာက် ပးပိ ့ရမည်။

သွင်းကန်ပါမစ်နှင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိ ရး
(က) နားလည်မစာခ န်လာများ လက်မှတ် ရးထိး ပီး ဆာင်ရွက်သည့် လပ်ငန်းစီမကိန်း
များနှင့်ပတ်သက်၍

ဝယ်ယူတင်သွငး် / ထာက်ပ့ ပးပိ ့လာသည့်

ပစ္စညး် များအား

သွငး် ကန်ပါမစ်နင
ှ ့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိ ရး ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးသိ ့ လ ာက်
ထားရာတွင် အာက်ပါတိ ့ကိ တစ်ပါတည်းပူးတွတ
ဲ င်ြပရမည်(၁) နားလည်မစာခ န်လာ။
(၂) ဝယ်ယူတင်သွင်းမည့/် ထာက်ပ့ ပးပိ ့လှူဒါန်းမည့် Commercial Invoice ။
(၃) တင်သင
ွ း် မည့ပ
် စ္စညး် များအတွကမ
် ရ
ူ င်းဓါတ်ပ။
(ခ) အထက် ဖာ်ြပပါ

အချက်အလက်များြပည့်စပါက

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထ

တင်ြပခွငြ့် ပုချက်ရယူ၍

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးမှ
သွင်းကန်ပါမစ်ရရှိ ရးအတွက်

စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ ညိနင်းရမည်။
(ဂ) အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိရန်စမ
ီ ကိနး် နှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ညိနင်းရမည်။

(ဃ) Drone တင်သွင်းခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာနှင့် ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့်
ဆက်သွယ် ရးဝန် ကီးဌာန၏ သ ဘာထားရယူ၍ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်း
ဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနနှင့် စီမကိနး် နှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာနတိ ့သိ ့ ညိနင်းရမည်။

(င) ရးဖွင့်ရက် (၁၅) ရက် ကိုတင် တင်ြပရမည်။
၈၈။

စီမကိန်းရန်ပ ငွများ အ ပ

၁၀% ဝင် ငွခွန် ကာက်ခြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုရန်

တင်ြပြခင်း
စီမကိနး် လပ်ငန်းများ ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရး စီမကိန်းရန်ပ ငွကိ ြမန်မာ့နိင်ငြခားကန်သွယ်မ
ဘဏ်တွင် နိင်ငြခား ငွစာရင်းအသစ် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပုပါရန်နှင့် စီမကိန်းရန်ပ ငွများအ ပ ၁၀%
ဝင် ငွခွန် ကာက်ခြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုပါရန်

လ ာက်ထားြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍

အတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်(က) နားလည်မစာခ န်လာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ြပရပါမည်။

အာက်ပါ
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(ခ) ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးမှ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထတင်ြပ ခွင့်ြပုချက်ရယူ ပီး လပ်ထး
လပ်နည်းများအရ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ စီးပွား ရးရာ ကာ်မတီသိ ့ အမှာစာ
တင်ြပရသည်။
(ဂ) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၊ စီးပွား ရးရာ ကာ်မတီ၏ အစည်းအ ဝး
ချက်အရ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သိ ့တင်ြပရန် စီမကိနး် နှငဘ
့်

ကာက်နတ်

ာ ရးဝန် ကီးဌာန

သိ ့ သ ဘာထားမှတ်ချက် တာင်းခပါသည်။
(ဃ) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သိ ့ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး လက်မတ
ှ ် ရးထိး ပီး တစ်ပတ်
အတွင်း အမှာစာြပန်လည်တင်ြပရပါမည်။
(င) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတူ ကာင်း ဆးြဖတ်ချက်မှတ်တမ်း၊ မှတတ
် မ်း
ကာက်နတ်ချက်အား လက်ခရရှိပါ ကာင်းနှင့် ဌာနဆိင်ရာ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်
ထားရှိမကိ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သိ ့ ြပန်လည် အစီရင်ခတင်ြပရပါသည်။
၈၉။

ြပည်တွင်း/ြပည်ပမှ က မ်းကျင်ပညာရှင်ခနအ
့် ပ်ြခင်း
(က) သယဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ထိန်းသိမ်း ရးဝန် ကီးဌာနနှင့်

နားလည်မ

စာခ န်လာလက်မှတ် ရးထိးထား သာ လပ်ငန်းစီမကိန်းများ၌ ြပည်တင
ွ း် / ြပည်ပ
က မ်းကျင်ပညာရှငမ
် ျား ခနအ
့် ပ်ြခင်း/ ခနအ
့် ပ်ထားသည့်ကာလ သက်တမ်းတိးြမင့်
ြခင်းအတွက်တင်ြပရာတွင် အာက်ပါတိ ့ကိ တပါတည်း ပူးတွတ
ဲ င်ြပရမည်(၁) ခနထ
့် ားမည့် ကာလ/ လစာ။
(၂) အလပ်တာဝန်။
(၃) ကိယ် ရးရာဇဝင်၊လပ်ငန်းဆိင်ရာအ တွ အ
့ ကု။
(ခ) အထက် ဖာ်ြပပါ

အချက်အလက်များြပည့်စပါက

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးမှ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထ တင်ြပခွင့်ြပုချက်ရယူ၍ တိင်းရင်းသား ရးရာ ကာ်မတီသိ ့
ဆက်လက်တင်ြပနိင် ရး ရးဖွင့်ရက် (၂၀) ရက် ကိုတင် တင်ြပရမည်။
၉၀။

ြပည်တွင်း/ြပည်ပမှ အ က ပးပဂ္ဂိုလ်များ ခနအ
့် ပ်ြခင်း
(က) Final Project Evaluation အတွက် အ က ပးပဂ္ဂုိ လ်များ ခန် ့ထားြခင်းနှင့်
တနသာရီ သဘာဝ ကိုးဝိင်းစီမကိန်း၏ Vacancy Announcement ကိစ္စများ
နှင့်ပတ်သက်၍

လပ်ငန်း/ဌာနများမှ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးသိ ့ တင်ြပရာတွင်

အာက်ပါတိ ့ကိ တပါတည်း ပူးတွတ
ဲ င်ြပရမည်(၁) ခနထ
့် ားမည့် ကာလ/ လစာ။
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(၂) အလပ်တာဝန်။
(၃) ကိယ် ရးရာဇဝင်၊လပ်ငန်းဆိင်ရာအ တွ အ
့ ကု။
(၄) အမျိုးသားအ က ပးစိစစ် ရးအဖွဲ ့ အမှတ် ပးဇယား ပူးတွဲတင်ြပရမည်။
(ခ) အထက် ဖာ်ြပပါ

အချက်အလက်များြပည့်စပါက

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးမှ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထတင်ြပ ပီး ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏မိနမ့် တ
ှ ခ
် ျက်အရ ခနထ
့် ား
ဆာင်ရွက်နိင် ကာင်း သက်ဆိင်ရာဌာနသိ ့ ြပန် ကားရမည်။
၉၁။

ဆင် မ့ ဆးနှင့် ြဖ ဆးများ ဝယ်ယူတင်သွင်းခွင့်
ဆင် မ့ ဆးနှင့် ြဖ ဆးများ ဝယ်ယူတင်သွင်းခွင့် ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်းမှ

လ ာက်ထား

ြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်(က) ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးမှ
စိက်ပျိုး ရး၊

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထ

တင်ြပခွငြ့် ပုချက်ရယူ၍

မွးြမူ ရးနှင့်ဆည် ြမာင်းဝန် ကီးဌာန၊ ကျန်းမာ ရးနှင့် အားကစား

ဝန် ကီးဌာနတိ ့သိ ့ သ ဘာထား မှတခ
် ျက် တာင်းခပါသည်။
(ခ) ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန

ထိနး် ချုပ် ဆးဝါးအမျိုးအစားအတွက်

တင်သွင်းခွင့်ပစ-၁၁တွင် ြပည့စ
် စွာ ြဖည့်စွက်၍ ပါမစ် လ ာက်ထား ရပါသည်။
(ဂ) ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၏

ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်

အစားအ သာက်နှင့်

ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးဦးစီးဌာန၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်မှ ပစ-၁၂ တွင် လက်မတ
ှ ်
ရးထိး၍ ြပန် ကားလာပါသည်။
(ဃ) အဆိပါြပန် ကားချက်အရ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးမှ

သွငး် ကန်ပါမစ်

ရရှိ ရး

စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရ ပါသည်။
(င) ဆက်လက်၍

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးမှ

စ သာ ဆးဝါးများအန္တရာယ်

မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်

တားဆီးကာကွယ် ရးဗဟိအဖွဲ ့၊

စိတက
် ိ ြပာင်းလဲ
အတွင်း ရးမှူး

ထသိ ့နိင်ငတကာမူးယစ် ဆးဝါးထိနး် ချုပ် ရးဘတ်အဖွဲ ့ (International Nacotics
Control Board-INCB) စာရင်းတွင် ထည့်သွင်း ပးနိင်ပါရန် ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီး
ဌာနသိ ့ ညိနင်းရပါသည်။
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ဝန် ကီးဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နင
ှ ့်ဘ
၉၂။

ာ ရးဌာနခွဲ

ရသးမှန်း ြခ ငွစာရင်း၊ မူလခနမ့် ှန်း ြခ(BE)စာရင်း ဆာင်ရွက်ချက်
(က) ဒီဇင်ဘာလတွင် ရသးမှနး် ြခ ငွစာရင်း၊ မူလခနမ့် န
ှ း် ြခ (BE) စာရင်းကိ ရးဆွရ
ဲ
ပါသည်။
(ခ) သယဇာတနှငသ
့် ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် ရးဝန် ကီးဌာနတစ်ခလး(သစ် တာ/
သတ္ထ ု) အတွက် စာရင်း ပါင်းချုပ်ြပုစရပါသည်။
(ဂ) သယဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် ရးဝန် ကီးဌာန

အာက်ရိှ

ဦးစီး/

လပ်ငန်းဌာနများမှ စာရင်းများအားစိစစ် ပီး မှန်ကန်ပါက စာရင်း ပါင်းချုပ်ြပုစရ
ပါသည်။
(ဃ) သာမန်အသးစရိတ်အတွက် ညန် ကား ရးမှူးချုပ် ရသးမှနး် ြခ ငွစာရင်းဦးစီးဌာန
သိ ့လည်း ကာင်း၊

ငွလး ငွရင်းအသးစရိတအ
် တွက် ညန် ကား ရးမှူးချုပ် ဗဟိစက်

ပစ္စညး် စာရင်းအင်းနှင့် စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာန၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ် စီမကိနး် ရးဆွဲ
ရးဦးစီးဌာန၊ နိင်ငပိင်အခန်းရင်းနှးီ ြမုပ်နမရန်
ှ
ပ ငွ( ဆာက်လပ် ရးအပိင်း) အတွက်
ဥက္က ဌ၊

ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်း

စိစစ်ညန
ိ င်း ရးအဖွဲ ့ ( ငွလး ငွရင်း)

များသိ ့

လည်း ကာင်း တင်ြပရပါသည်။
(င) ဗဟိစက်ပစ္စညး် စာရင်းအင်းနှငစ
့် စ် ဆး ရးဦးစီးဌာန၊

စီမကိနး် ရးဆွဲ ရးဦးစီးဌာန၊

ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်းစိစစ်ညန
ိ င်း ရးအဖွဲ ့( ငွလး ငွရင်း)တိ ့မှစစ် ဆး ပီး မှနက
် န်
ကာင်း အတည်ြပုချက်ရရှိပါက စီမကိနး် နှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ ဆက်လက်

ပးပိ ့တင်ြပရပါသည်။
(စ) စီမကိန်းနှင့်ဘ
ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဒတိယဝန် ကီးမှ စိစစ် ပီးပါက စီမကိန်းနှင့်

ာ ရးဝန် ကီးဌာန၊

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထ

ဆက်လက်တင်ြပရပါသည်။

အတည်ြပုချက်ရရှိပါက ဘတ်ဂျက်စာအပ် (၇၀၀) အပ် ချုပ် ပီး ရသးမှနး် ြခ ငွ
စာရင်းဦးစီးဌာနသိ ့ ပးပိ ့ရပါသည်။ ရသးမှနး် ြခ ငွစာရင်းဦးစီးဌာနမှ ြပည် ထာင်စ
လတ် တာ်၊ ြပည်သူ ့ ငွစာရင်းပူး ပါင်း ကာ်မတီသိ ့ ဆက်လက်တင်ြပ ပီး အတည်ြပု
ချက်ရယူရပါသည်။
(ဆ) လတ် တာ်မှ အတည်ြပုချက် ရရှိ ပီးမှသာလျင် မူလခနမ့် ှန်း ြခ (BE) စာရင်း၊
သာမန်ရ ငွ/အသးစရိတ်များ၊
သး ငွများ သးစွဲခွင့်ရရှိပါသည်။

ငွလး ငွရင်းရ ငွ/အသးစရိတမ
် ျား၊

ကး မီရ ငွ/
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၉၃။

ြဖည့်စွက်ခွင့်ြပု ငွ (RE) တာင်းခရန် ဆာင်ရွက်ချက်
(က) စက်တင်ဘာလတွင် မူလခနမ့် ှန်း ြခ (BE) ခွငြ့် ပု ငွမလ လာက်၍ ြဖည့်စွက်ခွင့်ြပု
ငွ

(RE)

တာင်းခနိင်ရန်

ညန် ကားလာပါက

ဦးစီး/လပ်ငန်းဌာနများ၏

စာရင်းများအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စာရင်း တာင်းခရပါသည်။ စာရင်း
ပါင်းချုပ်ြပုစ၍ အထက်ပါ (BE) တာင်းခမအတိင်း အတည်ြပုချက်များ ရယူရ
ပါသည်။
(ခ) အဆင့်ဆင့်တင်ြပ ပီး အတည်ြပုချက်များရပါက လတ် တာ်သိ ့ အတည်ြပုချက်ရယူ
ဆာင်ရွက်ရပါသည်။
(ဂ) လတ် တာ်မှ အတည်ြပုချက်ရရှိ ပီးမှ ြဖည့်စွက်ခွင့်ြပု ငွ (RE) စာရင်း သာမန်ရ ငွ/
အသးစရိတမ
် ျား၊

ငွလး ငွရင်းရ ငွ/အသးစရိတ်များ၊

ကး မီရ ငွ/သး ငွများ

သးစွဲခွင့်ရရှိပါသည်။
၉၄။

ဘတ်ဂျက်ပိလ ငွများရှိပါက ဘတ်ဂျက်ပိလ ငွများ အပ်နှရန် ဆာင်ရွက်ချက်
(က) ဘတ်ဂျက်ပလ
ိ
ငွများရှပ
ိ ါကဒီဇင်ဘာလတွငပ
် ထမအ ကိမ၊် မတ်လတွငဒ
် တိယအ ကိမ်
ဘတ်ဂျက်ပိလ ငွများအပ်နှရပါသည်။
(ခ) ဦးစီးဌာန/လပ်ငန်းဌာနများမှ ဘတ်ဂျက်ပိလ ငွများအပ်နှရန် တင်ြပြခင်းများအား
ပိလ ရြခင်း၏ အ ကာင်းြပချက်များနှင့်အတူ သတ်မှတ်ပစများြဖင့် စာရင်းြပုစ၍
ညန် ကား ရးမှူးချုပ် ရသးမှန်း ြခ ငွစာရင်းဦးစီးဌာနသိ ့ ြပန်လည်အပ်နှရပါသည်။

၉၅။

ဘတ်ဂျက် ခါင်းစဉ်အလိက် ရန်ပ ငွလဲ ြပာင်းသးစွဲရန်လိအပ်ပါက ရန်ပ ငွလဲ ြပာင်း

သးစွဲရန် ဆာင်ရွက်ချက်
(က) ဇန်နဝါရီလတွင် ရန်ပ ငွလဲ ြပာင်းသးစွဲရန် လိအပ်ပါက ရန်ပ ငွလဲ ြပာင်းသးစွဲရန်
ဆာင်ရွက်ရပါသည်။
(ခ) သာမန်အသးစရိတ်အတွက် ဦးစီး/လပ်ငန်းများမှ ရန်ပ ငွလဲ ြပာင်းသးစွခ
ဲ င
ွ ြ့် ပုရန်
တင်ြပလာြခင်းများအား ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးမှ အ ကာင်းြပချက်များခိင်လပါက
ရန်ပ ငွလဲ ြပာင်းသးစွဲခွင့်ြပု ကာင်း အတည်ြပု ပးရပါသည်။
(ဂ)

ငွလး ငွရင်းအသးစရိတ်အတွက် ရန်ပ ငွလဲ ြပာင်းသးစွဲရန် ဦးစီး/လပ်ငန်းဌာန
များက တင်ြပလာပါက လပ်ငန်းသးပစ္စည်းများအတွက်

ြပာင်းလဲဝယ်ယူသးစွဲခွင့်

တင်ြပြခင်းအား ညန် ကား ရးမှူးချုပ် ဗဟိစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ် ဆး ရး
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ဦးစီးဌာန၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ် စီမကိန်း ရးဆွဲ ရးဦးစီးဌာနတိ ့ထ တင်ြပ ပးရ ပီး
သ ဘာထားမှတ်ချက် ရယူရပါသည်။
(ဃ) တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများအတွက် ဥက္က ဌ၊ ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်းစိစစ်ညိနင်း
ရးအဖွဲ ့( ငွလး ငွရင်း)

ဆာက်လပ် ရးဝန် ကီးဌာနနှင့်

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်

စီမကိနး် ရးဆွဲ ရးဦးစီးဌာနတိ ့ထ တင်ြပ ပီး သ ဘာထားမှတ်ချက်ရယူရပါသည်။
(င) သ ဘာထားမှတခ
် ျက်များရရှပ
ိ ါကစီမကိနး် နှငဘ
့်

ာ ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ဆက်လက်

တင်ြပ ပီး အတည်ြပုချက်ရရှိ အာင် ဆာင်ရွက် ပးရပါသည်။
၉၆။

ပျက်စီးဆးရးမများအတွက် စာရင်းမှပယ်ဖျက်ခွင့်ြပုရန် ဆာင်ရွက်ချက်
(က) ပျက်စီးဆးရးမများအတွက် စာရင်းမှပယ်ဖျက်ခင
ွ ြ့် ပုရန် တင်ြပလာြခင်းများအား
စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန၏ ၁၅-၉-၁၉၈၆ ရက်စပ
ဲွ ါ အမိန ့် ကာ်ြငာစာ

အမှတ် ၄၂/၈၆ အပိဒ် (၁၄၂) အရ

အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရန် ညန် ကားရ

ပါသည်(၁) ဌာနဆိင်ရာစစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်း ဆာင်ရွက်ရန်။
(၂) ဌာနဆိင်ရာစစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့၏အစီရင်ခစာ။
(၃) ပစ္စညး် ဆးရးသည့် ပစ္စညး် အ သးစိတစ
် ာရင်း။
(၄) ဌာနဆိင်ရာစစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့၏ အစီရင်ခစာအ ပ

စိစစ်သးသပ်ချက်ကိ

အ ြခခ၍ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး၊ စီမခနခ့် မ
ဲွ ကာ်မတီ၏ စာရင်းမှပယ်ဖျက်
ခွငြ့် ပု ကာင်း ဆးြဖတ်ချက် အ ကာင်း ကားစာများပူးတွဲလျက် ြပည် ထာင်စ
စာရင်းစစ်ချုပ်ရးသိ ့ သ ဘာထားမှတ်ချက် တာင်းခရပါသည်။
(ခ) ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရးမှ သ ဘာထားမှတ်ချက်ရပါက ြပည် ထာင်စအစိးရ
အဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပရပါသည်။
(ဂ) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့မှ

အတည်ြပုချက်ရရှိပါက

စာရင်းမှပယ်ဖျက်ရန်ခွင့်ြပု

ကာင်း အ ကာင်း ကားရပါသည်။
(ဃ) ပျက်စးီ ဆးရးမစာရင်းမှပယ်ဖျက်ခင
ွ ရ
့် သ
ိှ ူ(သိ ့)အဖွဲ ့အစည်းများ၏လပ်ပင်
ိ ခင
ွ မ
့် ျားမှာအ
မှတ်
စဉ်
၁။

စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပိခွင့်ရှိသူ
ပဂ္ဂိုသိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်း
ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၊ တိင်း ဒသ ကီး/

နိင်င တာ်ပိင်

နိင်င တာ်ပိင်

ငွတန်ဖးိ

ပစ္စည်းတန်ဖိး

(ကျပ်)

(ကျပ်)

၂,၅၀၀,၀၀၀/- အထိ

၅,၀၀၀,၀၀၀/-အထိ

၁,၅၀၀,၀၀၀/- အထိ

၃,၀၀၀,၀၀၀/-အထိ

၁,၀၀၀,၀၀၀/-အထိ

၂,၀၀၀,၀၀၀/-အထိ

ြပည်နယ်ဝန် ကီးချုပ်၊ နြပည် တာ် ကာင်စီ ဥက္က ဌ
၂။

နြပည် တာ်/ရန်ကန် မို ့ တာ်/မန္တ လး မို ့ တာ်
စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ ဥက္က ဌ

၃။

ဌာန/အဖွဲ ့အစည်း အ ကီးအကဲ
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၉၇။

ပ သပိင်ပစ္စည်းစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခွင့်ြပုရန် ဆာင်ရွက်ချက်
(က) ဦးစီး/လပ်ငန်းဌာနများမှ နိင်င တာ်ပိင်/ပ သပိင် ပစ္စည်းစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခွင့်ြပု
ပါရန် တင်ြပလာပါက(၁) ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရးထ

သ ဘာထားမှတ်ချက်

တင်ြပ တာင်းခရ

ပါသည်။
(၂) ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရးထ သ ဘာထားမှတ်ချက် တင်ြပ တာင်းခရန်
အာက်ပါအချက်များ ပူးတွဲတင်ြပရန် စာရင်း တာင်းခရပါသည်(ကက) ပ သပိင်ပစ္စညး် စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်မည့် အ ဆာက်အဦး အ သးစိတ်
စာရင်းနှင့်ပစ္စည်းအလိက် မူလတန်ဖိးစာရင်း။
(ခခ)

တန်ဖးိ လျာ့ ပီး ငွ အသားတင်တန်ဖိးစာရင်း။

(ဂဂ)

ပ သပိင်ပစ္စညး် စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်မည့် အ ဆာက်အဦး အမျိုးအစား
အလိက် လဲ ြပာင်းလက်ခစဉ်က အသားတင်တန်ဖးစာရင်
ိ
း။

(ဃဃ) လလတင် ရာင်းချရ ငွအား ဌာန ငွစာရင်းသိ ့ ပးသွင်း ပီး ကာင်း
ချလန်မိတ္တူ။
(ငင)

သယဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ ်းသိမ်း ရးဝန် ကီးဌာန၊ စီမခန ့်
ခွဲမ ကာ်မတီ၏ အစည်းအ ဝးဆးြဖတ်ချက်။

(၃) အထက်ပါအချက်များြဖင့် ပးပိ ့လာ သာစာရင်းများအား စိစစ် ပီးမှန်ကန်ပါက
ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရးထ အထက်ပါစာရင်းများနှင့်အတူ သ ဘာထား
မှတ်ချက် တာင်းခရပါသည်။
(ခ) ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရးမှ စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန၏၁၅-၉-၁၉၈၆

ရက်စွဲပါ အမိန ့် ကာ်ြငာစာအမှတ် ၄၂/၈၆ အပိဒ် (၁၄၂) အရ ဆးရးမနှင့် အကျုး
ဝင်မမရှိပါ၍ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာန၏ စီမခနခ့် ွဲမနည်းလမ်းအရ

ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်

အ ကာင်း ကားလာပါက(၁) သက်ဆိင်ရာဦးစီး/လပ်ငန်းဌာနများမှ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး၊ စီမခနခ့် မ
ဲွ ကာ်
မတီသိ ့ ဆက်လက်တင်ြပ အတည်ြပုချရယူရန် အ ကာင်း ကားရပါသည်။
၉၈။

လစဉ်အမှနရ
် /အမှန်သးစာရင်း( ငွ ကးဆိင်ရာကိစ)္စ များ ဆာင်ရွက်ချက်
လဆန်း (၁၅) ရက်အတွင်း စာရင်းချုပ်ြပုစ၍ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး (စီမကိန်းနှင့် ဘ

ာ

ရးဝန် ကီးဌာန)၊ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ရး၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ် (ရသးမှနး် ြခ ငွစာရင်း
ဦးစီးဌာန)၊ စီမခနခ့် မ
ဲွ ကာ်မတီ (ဤြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး) များသိ ့တင်ြပရပါသည်။
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၉၉။

လစဉ်အခွန်အ ကာက်ရ ငွစာရင်းများ ဆာင်ရွက်ချက်
လဆန်း (၁၀) ရက်အတွငး် စာရင်းချုပ်ြပုစ၍ နိင်င တာ်သမ္မတရး၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်

(ရသးမှန်း ြခ ငွစာရင်းဦးစီးဌာန)သိ ့ တင်ြပရပါသည်။
၁၀၀။

ငွသားစီမချက်၏ လအလိက်ယာယီအမှန်စာရင်း ဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်
လစဉ် လဆန်း (၁၀) ရက်အတွင်းနှင့် (၃) လတစ် ကိမ် စာရင်းများကိ စာရင်းချုပ်ြပုစ၍

ညန် ကား ရးမှူးချုပ် ( ငွတိက်ဦးစီးဌာန)သိ ့ တင်ြပရပါသည်။
၁၀၁။ အခွန်ရ ငွစာရင်းများနှင့် လျာထားချက်စာရင်းများကိ
ဦးစီး/လပ်ငန်းဌာနများမှ (၃) လပတ်၊ (၆) လပတ်အလိက် စာရင်းများြပုစ၍ ညန် ကား
ရးမှူးချုပ် (ရသးမှန်း ြခ ငွစာရင်းဦးစီးဌာန)သိ ့ တင်ြပရပါသည်။
၁၀၂။ ရ ငွ/သး ငွ ကွဲလွဲချက်စာရင်းများတင်ြပချက်
(၃)

လတစ် ကိမ်စာရင်းများကိြပုစ၍

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်( ငွတိက်ဦးစီးဌာန)သိ ့

တင်ြပရပါသည်။
၁၀၃။ ယာယီရ ငွနှင့်အသးစရိတ်

(လျာထားချက်)

အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ

ရာခိင်နန်း

စာရင်းြပုစ ပးပိ ့ရြခင်း
(၃) လပတ်အလိက်နှင့် (၆) လပတ်အလိက်စာရင်းများကိ စာရင်းချုပ်ြပုစ၍ညန် ကား ရး
မှူးချုပ် (ရသးမှန်း ြခ ငွစာရင်းဦးစီးဌာန) သိ ့ တင်ြပရပါသည်။
၁၀၄။

ငွ ကးသးစွဲနိင်မနှင့် ဝင် ငွရရှိနိင်မအ ြခအ န( ငွသား)စာရင်းများကိ စိစစ်သးသပ်

တင်ြပြခင်း
(၃) လတစ် ကိမ် စာရင်းချုပ်ြပုစ၍ ညန် ကား ရးမှူးချုပ် (စိစစ်တးနှ
ိ ငစ
့် မ
ီ ကိနး် ရးဆွဲ
ရးဦးစီးဌာန)သိ ့တင်ြပရပါသည်။
၁၀၅။ ြပည်ပသိ ့ အ ကာင်းအမျိုးမျိုး ကာင့် သွား ရာက်ရာတွင် နိင်ငြခားသွားအသးစရိတ်
များထတ်ယူသးစွဲြခင်းစာရင်းတင်ြပချက်
လစဉ်စာရင်းချုပ်ြပုစ၍ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၊ ရသးမှန်း ြခ ငွစာရင်းဦးစီးဌာနသိ ့တင်ြပ
ရပါသည်။
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၁၀၆။ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများမှ နိင်ငြခားဝင် ငွရရှိမစာရင်းတင်ြပြခင်း
အပတ်စဉ်စာရင်းချုပ်ြပုစ၍ ညန် ကား ရးမှူးချုပ် စီမကိန်း ရးဆွဲ ရးဦးစီးဌာနသိ ့ ပးပိ ့
ရပါသည်။
၁၀၇။ ဝင် ငွနှင့် အသးစရိတ်စာရင်းများြပုစ ပးပိ ့ရြခင်း
အပတ်စဉ်

စာရင်းချုပ်ြပုစ၍

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်

စီမကိနး် ရးဆွဲ ရးဦးစီးဌာနသိ ့

ပးပိ ့ရပါသည်။
၁၀၈။ စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ

အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မအ ြခအ န

စာရင်းများ

ပးပိ ့ရြခင်း
အပတ်စဉ်

စာရင်းချုပ်ြပုစ၍

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်

စီမကိနး် ရးဆွဲ ရးဦးစီးဌာနသိ ့

ပးပိ ့ရပါသည်။
၁၀၉။ ြပည်ပအကူအညီြဖင့်

ဆာင်ရွက် သာ စီမကိန်းလပ်ငန်းများမှ ရန်ပ ငွ ကိုတင်ထတ်ယူ

သးစွဲခွင့်ြပုမိန ့် တာင်းခရန် ဆာင်ရွက်ချက်
(က) ဦးစီးဌာနများမှ

ြပည်ပအကူအညီြဖင့်

ဆာင်ရွက် သာစီမကိန်းလပ်ငန်းများမှ

ရန်ပ ငွ ကိုတင်ထတ်ယူသးစွဲ ခွငြ့် ပုမိန ့် တာင်းခလာပါက ဦးစီးဌာနများမှ တင်ြပ
တာင်းခစာနှငအ
့် တူ စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ သ ဘာထားမှတ်ချက်

တာင်းခရပါသည်။
(ခ) စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာနမှ ညန် ကားချက်ြဖင့် ဆက်လက်၍ ြပည် ထာင်

စအစိးအဖွဲ ့သိ ့ ရန်ပ ငွလဲ ြပာင်းသးစွဲခွင့်ြပုရန် တင်ြပရပါသည်။
(ဂ)

အစိးရအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပရာတွင် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ စီးပွား ရးရာ ကာ်မတီသိ ့

တင်ြပသည့်စာပစြဖင့် ြပည် ထာင်စဝန် ကီးမှ လက်မှတ် ရးထိး ပီး စာနှင့်မိတ္တူ (၁၀) စတိ ့အား
အ မဲတမ်းအတွင်းဝန် လက်မတ
ှ ် ရးထိး ပီး ပးပိ ့ရပါသည်။
၁၁၀။ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး၊ ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်အဖွဲ ့မှ သယဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်း ရးဝန် ကီးဌာနရှိ ဦးစီး/လပ်ငန်းဌာနများသိ ့ သွား ရာက်စစ် ဆးြခင်း
(က) ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး၊

ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်အဖွဲ ့မှ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာန

အာက်ရိှ ဦးစီး/လပ်ငန်းဌာနများသိ ့ သွား ရာက်စစ် ဆးရာတွင် ယဘယျအားြဖင့်
လိက်နာကျင့သ
် းလျက်ရိှ သာ စစ် ဆး ရးနည်းစနစ်များ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊

102
ညန် ကားချက်များနှင့်အညီစစ် ဆး ပီး လိအပ်သည်ဟထင်ြမင်ယူဆ သာ စာရင်း
ဇယား၊ မှတ်တမ်းအ ထာက်အထားများ၊ လပ်ငန်းဆိင်ရာမှတ်တမ်းများကိ ကာက်
နတ်စစ် ဆးပါသည်။
(ခ) ၎င်းအြပင်

ဦးစီး/လပ်ငန်းဌာနများအ နြဖင့်

ရည်ရွယ်ချက်များ

ပါက် ြမာက် အာင်

ဌာနတွင်း ကီး ကပ်ကွပ်ကဲမစနစ်၏

ဆာင်ရွက်နိင်းြခင်းရှိ/မရှိကိ

အာက်ပါ

အချက်များနှင့်ချိန်ထိး၍ ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်၏ ထာက်ခချက် (Recommendation) အားတင်ြပရပါသည်(၁) သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် ဌာန ကီး ကပ်ကွပ်ကဲမဆိင်ရာ ြပ ာန်းချက်များကိ လိက်
နာ စရန်။
(၂) ပိင်ဆိင်ပစ္စည်းများနှင့် စွမ်းအားစ (လူ၊ ငွ ကး၊ ပစ္စညး် ) များကိ လလွင့်ယိ
ဖိတ်မမရှိ အာင် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်နင်
ိ ရန်။
(၃) မသမာမများနှင့် မှားယွင်းမများကိ ကာကွယ် ဖာ်ထတ်နိင်ရန်။
(၄) စာရင်းမှတတ
် မ်း အ ထာက်အထားများကိ တိကျမှန်ကန်စွာနှင့် ြပည်စစွာြပုစ
ထိနး် သိမး် ရန်။
(၅) တိကျမှနက
် န်သည့် ဘ

ာ ရးရှငး် တမ်းများကိ သတ်မတ
ှ ခ
် ျိနတ
် င
ွ ် ြပုစထတ်

ြပန်နိင် စရန်။
(၆) သတ်မှတ်ြပဌာန်းထားသည့်

ဥပ ဒ၊

နည်းဥပ ဒ

လပ်ထးလပ်နည်းများကိ

လိက်နာ ဆာင်ရွက် စရန်။
(၇) လပ်ငန်းများကိ

ခိုးြခ ခ တာ ပီး

စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်မားစွာနှင့်

အာင်ြမင်စွာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် စသည့တ
် ိ ့ြဖစ်ပါသည်။

ထိ ရာက်
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ြပည်တွင်း/ြပည်ပဆက်ဆ ရးနှင့် သတင်းြပန် ကား ရးဌာနခွဲ
၁၁၁။ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးအား ဂါရဝြပု တွ ဆ
့ ဆွး နွးခွင့် တင်ြပြခင်းကိစ္စ
(က) လာ ရာက် တွ ဆလိ
့
သည့်
န ့ရက်နှင့်

ဌာန၊

အဖွဲ ့အစည်း၊

ကမ္ပဏီများမှ တွ ဆလိ
့
သည့်

တွ ဆ
့ ဆွး နွးလိသည့်ကိစ္စရပ်တိ ့အား အနည်းဆး (၇) ရက် ကို

တင်၍ တင်ြပရန်လိအပ်ပါမည်။
(ခ) ြပည် ထာင်စဝန် ကီးနှင့်

အ မဲတမ်းအတွင်းဝန်တိ ့၏

မိနမ့် ှတ်ချက်အရ

တွ ဆမည့
့
်ပဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ ့အစည်းတိ ့ထ လက်ခ တွ ဆ
့

လက်ခ

ဆွး နွးမည့်

န ့ရက်၊

အချိန်နှင့် နရာတိ ့အား အတည်ြပု ြပန် ကား ပးရပါသည်။
(ဂ) ဌာန/အဖွဲ ့အစည်းများမှ
အ မဲတမ်းအတွင်းဝန်တိ ့

လာ ရာက် ဆွး နွးရာတွင်
ြပာဆိ ဆွး နွးမည့်

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးနှင့်

အချက်အလက်များ

(Talking

Point) အား သက်ဆိင်ရာဌာနများနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ြပင်ဆင်ြပုစ ပးရ ပါသည်။
(ဃ) လာ ရာက် တွ ဆမည့
့
ဌ
် ာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများမှ တက် ရာက်မည့် ပဂ္ဂိုလ်များ၏
အ ရအတွက်နှင့်

ဌာနဆိင်ရာဘက်မှ

လက်ခ တွ ဆမည့
့
်သူများ

စာရင်းအား

တာင်းခ၍ ကိုဆိ၊ ဧည့ခ
် ရး ဆာင်ရွက်ရပါသည်။
(င) အပ်ချုပ် ရးနှင့်

လူ ့စွမး် အားအရင်းအြမစ်

စီမခနခ့် ွဲ ရးဌာနခွဲနှင့်ချိတ်ဆက်၍

ဗီဒီယိမှတ်တမ်းနှင့် ဓါတ်ပမှတ်တမ်းများရယူနိင် ရး ဆာင်ရွက်ရပါသည်။
(စ)

ဆွး နွး ြပာ ကားခဲ့သည့် အချက်အလက်များနှင့်

ဆွး နွးချက်များအား အစည်း

အ ဝးမှတတ
် မ်း (Meeting Minutes) ြပုစ၍ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးမှ မိနမ့် ှတ်
ချက်ြပုပါကြပန် ကား ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ သတင်း ရးသား ပးပိ ့ရပါသည် သိ ့မဟတ်
မှတတ
် မ်းထားရပါသည်။
၁၁၂။ ကလသမဂ္ဂလက် အာက်ခအဖွဲ ့အစည်းများ၊

အာဆီယ၊

ဒသတွင်းနှင့်

နိင်ငတကာ

အဖွဲ ့အစည်းများ၊ GMS နိင်ငများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မများ
(က) ကလသမဂ္ဂအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သည့်လပ်ငန်းများ
(၁) ကလသမဂ္ဂဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲကွန်ဗင်းရှင်း (United Nations Convention on
Biological Diversity - UNCBD)။
(၂) ကလသမဂ္ဂသဲကန္တာရြဖစ်ထွန်းမတိက်ဖျက် ရးကွန်ဗင်းရှင်း (United Nations
Convention to Combat Desertification - UNCCD)။
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(၃) ကလသမဂ္ဂရာသီဥတ ြပာင်းလဲမဆိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း

(United

Nations

Framework Convention on Climate Change - UNFCCC)။
(၄) ကလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ်(United

Nations

Environment

Programme - UNEP)။
(၅) ကလသမဂ္ဂစက်မဖွ ဖ
့ ုိ းမအဖွဲ ့ (United Nations Industrial Development
Organization - UNIDO)။
(၆) ကလသမဂ္ဂလသ
ူ ားများအ ြခချ နထိင်မအစီအစဉ်

(United

Nations

Human Settlement Programme - UN-Habitat)။
(၇) ကလသမဂ္ဂဖွ ဖ
့ ုိ းမအစီအစဉ် (United Nations Development Programme
- UNDP)။
(၈) ကလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိက်ပျိုး ရးအဖွဲ ့(Food

and

Agriculture

Organization - FAO)။
(၉) ကလသမဂ္ဂ

ပညာ ရး၊

သိပ္ပနှင့်

ယဉ် ကျးမအဖွဲ ့

(United

Nations

Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO)။
(၁၀) ကမ္ဘာ့ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ်ဗဟိဌာန(World Cultural Heritage Center)။
(၁၁) Man and Biophere (MAB) Reserved။
(၁၂) အ ထွ ထွ(UNOPS,)။
(ခ) အြပည်ြပည်ဆင်
ိ ရာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့်ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သည့်လပ်ငန်းများ
(၁) ဥ ရာပသမဂ္ဂ (EU)။
(၂) အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဏြမူစွမ်းအင် အဂျင်စီ (IAEA)။
(၃) အြပည်ြပည်ဆိင်ရာဝါးနှင့် ကိမ်လပ်ငန်းအဖွဲ ့ (INBAR)။
(၄) အြပည်အြပည်ဆင်
ိ ရာသဘာဝထိနး် သိမး် ရးအဖွဲ ့ (International Union for
Conservation of Nature – IUCN)။
(၅) အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ရတိမ် ဒသများ ထိန်းသိမ်း ရးအဖွဲ ့ (RAMSAR)။
(၆) Convention on International Trade in Endanger Species of Wild
Fauna and Flora (CITES)။
(၇) Global Tiger Forum။
(၈) ကမ္ဘာ့ဘဏ်(World Bank)။
(၉) အာရှဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ် (Asian Development Bank - ADB)။
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(၁၀) အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ငွ ကးရန်ပ ငွအဖွဲ ့(International Monetary Fund IMF)။
(၁၁) ဂျပန်

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး

အဂျင်စီ

(Japan

International Cooperation Agency - JICA)။
(၁၂) ကိရီးယားအြပည်ြပည်ဆင်
ိ ရာ

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး အဂျင်စီ

(Korea

International Cooperation Agency - KOICA)။
(၁၃) ထိင်းအြပည်ြပည်ဆိင်ရာပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး အဂျင်စီ(Thailand
International Cooperation Agency - TICA)။
(၁၄) ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ် (Global Environment Facility - GEF)။
(၁၅) အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ တာင်တန်း ဒသ

ဘက်စဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရး

ဗဟိဌာန

(International Centre for Integrated Mountain Development ICIMOD)။
(၁၆) အနာဂတ်အတွကဒ
် ီ ရ တာများအဖွဲ ့ (Mangrove Forest for Future MFF)။
(၁၇) Logistics Innovation for Trade (LIFT- Fund)။
(၁၈) စီးပွား ရး ပါင်း ဆာင်ရွက်မနှင့် ဖွ ဖ
့ ုိ းတိးတက် ရးအဖွဲ ့( Organization for
Economic Cooperation and Development-OECD)။
(၁၉) ဂျပန်နိင်ငအြပည်ြပည်ဆိင်ရာ

သစ် တာလပ်ငန်းြမင့်တင် ရးနှင့်

ပူး ပါင်း

ဆာင်ရွက် ရးအဖွဲ ့(Japan International Forestry Promotion and
Cooperation Center - JIFPRO)။
(၂၀) ဂျပန်နိင်င လယ်ယာစိက်ပျိုး ရး သစ် တာနှင့် ရလပ်ငန်းဝန် ကီးဌာန၊ အြပည်
ြပည်ဆိင်ရာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ် ရးဌာန (Ministry of
Forestry and Fisheries –MAFF in Japan)။
(၂၁) Japan Official Development Assistant – ODA။
(၂၂) International Tropical Timber Organization (ITTO)။
(၂၃) Korea Forest Services (KFS)။
(၂၄) အ ထွထ။ွ

Agriculture,
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(ဂ)

အာဆီယဆိင်ရာကိစရ
္စ ပ်များ
(၁) အာဆီယစီးပွား ရးအသိက်အဝန်း (ASEAN Economic CommunityAEC)။
(၂) အာဆီယလူမ ရးနှင့်ယဉ် ကျးမအသိက်အဝန်း (ASEAN Socio-Cultural
Community – ASCC)။
(၃) အာဆီယပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အဆင့်ြမင့်အရာရှိ ကီးများ (ASEAN Senior
Officials on the Environment-ASOEN)။
(၄) အာဆီယရာသီဥတ ြပာင်းလဲမဆိင်ရာလပ်ငန်းအဖွဲ ့

(ASEAN

Working

Group on Climate Change-AWGCC)။
(၅) အာဆီယကမ်းရိးတန်းနှငအ
့်

ဝါပတ်ဝန်းကျင်ဆင်
ိ ရာလပ်ငန်းအဖွဲ ့ (ASEAN

Working Group on Coastal and Marine Environment-AWGCME)။
(၆) အာရှ-ဥ ရာပစီးပွား ရးဝန် ကီးများအစည်းအ ဝး(Asia-Europe Economic
Minister’s Meeting-ASEM)။
(၇) အာဆီယသစ် တာအရာရှိ ကီးများအစည်းအ ဝး (ASEAN Senior Official
on Forestry-ASOF)။
(၈) အာဆီယဇီဝမျိုးစမျိုးကွဗ
ဲ ဟိဌာန (ASEAN Centre for BiodiversityACB)။
(၉) အာဆီယအ မွအနှစ်ဥယျာဉ်များ (ASEAN Heritage Parks-AHPs)။
(၁၀) ဧရာဝတီ- ကျာက်ဖရား-မဲ ခါင်

စီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ မ
် မဟာဗျူဟာ

(Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation
Strategy - ACMECS)။
(၁၁) အာဆီယလူမသစ် တာကွနယ
် က်(ASEAN Social Forestry NetworkASFN)။
(၁၂) အာဆီယပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် ရးနှစ်-2015(ASEAN

Environment

Year 2015-AEY)။
(၁၃) နိင်ငအဆင့မ
် ျိုးရိးဗီဇအရင်းအြမစ်များ ထတ်ယူသးစွဲြခင်းနှင့် အကျိုးအြမတ်
ခွဲ ဝခစားြခင်း(Access to Genetic Resources Benefit Sharing-ABS)။
(ဃ) Greater Mekong Subregion-GMS နှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစရ
္စ ပ်များ
(၁) မဲ ခါင်-လန်ချန်း ထိပသ
် ီးအစည်းအ ဝး။
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(၂) မဲ ခါင်-လန်ချန်း အထူးရန်ပ ငွြဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ်လိသည့် စီမကိန်း ။
(၃) GMS Strategic Framework (2012-2022)၏နှစပ
် တ်လည်သးသပ်ချက်။
(၄) GMS Economic Cooperation Program ။
st

(၅) 21 GMS Ministerial Conference ၏ Joint Statement ။
nd

(၆) 22

GMS Ministerial Conference ၏ Joint Statement ။

(၇) မဲ ခါင်-လန်ချန်း ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ် ရးဆိင်ရာ

ရအရင်းအြမစ် ပူး ပါင်း

ဆာင်ရက
ွ မ
် ။
(၈) မဲ ခါင်-ကိရီးယား ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး။
(၉) မဲ ခါင်စက်မ ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရး မ ာ်မှန်းချက် လပ်ငန်းအစီအစဉ်။
(၁၀) မဲ ခါင်-ဂဂါ ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ မ
် ။
(၁၁) မဲ ခါင်-ဂဂါ ဝန် ကီးအဆင့်အစည်းအ ဝး။
(၁၂) GMS Senior Officals Meeting (Video conference)။
(၁၃) Honi Action Plan (2018-2022)။
(၁၄) မဲ ခါင်-ဂျပန်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးစီမကိန်း။
(၁၅) GMS Mid-term Review။
th

(၁၆) 8 GMS Week for Economic Corridors။
nd

(၁၇) 2

Preparatory Meeting for ECG-8။

th

(၁၈) 9 Lower Mekong Initiative Regional Working Group Meeting။
(၁၉) မဲ ခါင်သိပ္ပ၏ ၂၀၁၆-၂၀၂၀ မဟာဗျူဟာစီမချက်။
(၂၀) ဂျီအမ်အက်စ် လပ်ငန်းက

များ၏ြဖစ် ပ တိးတက်မ။

(င) လပ်ငန်း/ဌာနများအ နြဖင့် ကလသမဂ္ဂအဖွဲ ့အစည်းများ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖွဲ ့
အစည်းများ၊ အာဆီယအဖွဲ ့အစည်းများ၊ မဲ ခါင်ြမစ်ဝှမ်း ဒသဆိင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်
ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်ရသည့် လပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြခားဆက်စပ်ဝန် ကီး
ဌာနများမှ တာင်းခလာ သာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးဆိင်ရာ အချက်အလက်များ၊
ဆွး နွး ြပာ ကားရန် အချက်အလက်များ၊ စီမကိန်း လပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍
သ ဘာထားမှတခ
် ျက်များအား ဤဝန် ကီးရးသိ ့သတ်မှတ်ရက် အ ရာက်
တင်ြပရန်နှင့် အချိန်နီးကပ်၍

ပးပိ ့

ရာက်ရှိလာ သာစာများအတွက် အြခားဆက်စပ်

ဝန် ကီး ဌာနများမှ သတ်မှတ် သာ န ့ရက်အတိင်း ပးပိ ့ ပးရန် ြဖစ်ပါသည်။
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၁၁၃။ အစိးရအချင်းချင်း ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်မလပ်ငန်းများ
နိင်ငအချင်းချင်း ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်မကိစ္စရပ်များတွင် နိင်င တာ်အ ကီးအကဲများနှင့်
အ ရး ကီးပဂ္ဂိုလ်ဦး ဆာင်သည့် ကိယ်စားလှယ်အဖွဲ ့တိ ့သွား ရာက်မည့် ြပည်ပခရီးစဉ်အတွငး်
ဤဝန် ကီးဌာနနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ လ
် ျက်ရိှသည့် ကိစ္စရပ်များ၊ စီမကိန်းများနှင့် ပတ်သက်
သည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အချက်အလက်များကိ နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ ြပန် ကား
ပးရန်နှင့်

အြခားဆက်စပ်ဝန် ကီး

ဌာနများမှ တာင်းခလာ သာ

ဆိင်ရာအချက်အလက်များ၊ ထည့သ
် င
ွ း် ဆွး နွး
စပ်လျဉ်း၍ သ ဘာထားမှတ်ချက်များ

ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ် ရး

ြပာ ကား စလိသည့် အချက်အလက်များနှင့်

တာင်းခလာပါက လက် အာက်ဌာန/လပ်ငန်းများနှင့်

ညိနင်းြပန် ကား ပးရသည့်အတွက် အနည်းဆး (၇) ရက် ကိုတင် တာင်းခရန် လိအပ်ပါသည်။
၁၁၄။ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/အစည်းအ ဝးပွဲ ကျင်းပခွင့်ြပု ရးနှင့်နိင်ငြခားသားများ တက် ရာက်
နိင် ရးဖိတ် ကားြခင်း
(က) လပ်ငန်း/ဌာနများနှင့်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လျက်ရိှ သာနိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများ၊
ဒသတွင်း အဖွဲ ့အစည်းအသီးသီးနှင့် ကလသမဂ္ဂနင
ှ ့် လက် အာက်ခအဖွဲ ့အစည်း
အသီးသီးတိ ့နှင့် ပူးတွဲကျင်းပြပုလပ်သည့် အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲနှင့် အစည်းအ ဝးပွဲ
များကျင်းပခွင့်ြပု ရးနှင့် နိင်ငြခားသားများတက် ရာက်နိင် ရး ဖိတ် ကားြခင်းနှင့်
ပတ်သက်၍တင်ြပရာတွင် အာက်ပါတိ ့ကိ တစ်ပါတည်း ပူးတွတ
ဲ င်ြပရမည်(၁) အလပ်ရ ဆွး နွးပွ/ဲ အစည်းအ ဝး ကျင်းပြပုလပ်မည့် န ့ရက်၊ နရာ။
(၂) အလပ်ရ ဆွး နွးပွ/ဲ အစည်းအ ဝး ကျင်းပြပုလပ်ြခင်းြဖင့် ရရှိလာမည့်အကျိုး
ကျးဇူး။
(၃) အလပ်ရ ဆွး နွးပွ/ဲ အစည်းအ ဝးသိ ့ ြပည်တင
ွ း် /

ြပည်ပမှ

ဖိတ် ကားမည့်

ကိယ်စားလှယ်ဦး ရစစ ပါင်း။
(၄) ရန်ပ ငွကျခမည့် အဖွဲ ့အစည်း။
(၅) မိမိတိ ့ဝန် ကီးဌာနနှင့် ြပည်ပအဖွဲ ့အစည်းများ ပူး ပါင်း၍ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ
များ၊ ဖိရမ်များ ကျင်းပမည့်ကိစ္စရပ်များတွင် ကျင်းပမည့အ
်
ကာင်းအရာနှင့်
ပတ်သက်သည့် ရည်ရွယ်ချက်၊ အကျိုး ကျးဇူး၊ သးသပ်တင်ြပချက် ဖိတ် ကား
မည့် ြပည်တွင်း/ြပည်ပအဖွဲ ့အစည်းများမှ တက် ရာက်မည့်သူများ စာရင်းနှင့်
Passport, CV မိတ္တူများပူးတွဲ ပးပိ ့ရန်၊ ကန်ကျစရိတမ
် ျားအား ကျခသးစွဲ
မည့ဌ
် ာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများအား ဖာ်ြပ ပးရန်၊ သက် ဆိင်ရာဌာနများသိ ့ အချက်
အလက်များ တာင်းခြခင်း၊ ရရှလ
ိ ာသည့် အချက်အလက်များအားြပုစ၍ ပညာ/
ကျန်းမာသိ ့တင်ြပြခင်း။
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(၆) သက်ဆင်
ိ ရာအဖွဲ ့အစည်းများမှကန်ကျစရိတမ
် ျားကျခမည်ဆပါက
ိ
ပညာ/ကျန်းမာ
ကာ်မတီသိ ့သာတင်ြပြခင်း။
(၇) နိင်င တာ်စရိတြ် ဖင့က
် န်ကျစရိတမ
် ျားကျခမည်ဆပါက
ိ
ပညာ/ကျန်းမာ ကာ်မတီ
သိ ့တင်ြပ ပီး

ပညာ/ကျန်းမာမှ

ခွငြ့် ပုချက်ရရှပ
ိ ါက

နိင်င တာ်သမ္မတရးသိ ့

ဆက်လက်တင်ြပြခင်း။
(၈) နိင်င တာ်သမ္မတရးမှ ခွင့်ြပုချက်ရရှိပါက သက်ဆိင်ရာဌာနများသိ ့ ကျင်းပခွင့်
ြပု ကာင်း အ ကာင်း ကားြခင်း။
(၉) သက်ဆင်
ိ ရာဌာနများမှ အဆိပါပွမ
ဲ ျား ကျင်းပ ပီးစီးပါက နိင်င တာ်သမ္မတရး
နှင့် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ရးများသိ ့ ကျင်းပ ပီးစီး ကာင်း အစီရင်ခစာများ
အားသိြမင်လမ်းညန်မြပုနိင်ပါရန်တင်ြပြခင်း။
(၁၀) သက်ဆိင်ရာလပ်ငန်းဌာနများမှအဆိပါပွဲများကျင်းပြပုလပ်ရာတွင်မိမတ
ိ ိ ့ဌာနမှ
ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည့် အချိနက
် ာလအ ပ မူတည်၍ လိအပ်သည့် အချက်အလက်များ
ကိ ဝန် ကီးရးမှ အထက်အဖွဲ ့အစည်းများသိ ့ တင်ြပခွငြ့် ပုချက် တာင်းခရာတွင်
သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့်

န ့ရက်များတွင် တင်ြပနိင်ရန်အတွက် လ လာက်သည့်

အချိန်ကာလရရှိ စရန် အချိနမ
် ီ ဆာင်ရက
ွ ် ပးရြခင်း။
(၁၁) ြပည်ပနိင်ငများမှ

ပညာရှင်များ

ြမန်မာနိင်ငသိ ့လာ ရာက်ရန်

Invitation

Letter များ ပးပိ ့ရန်ကစ
ိ န
္စ င
ှ စ
့် ပ်လျဉ်း၍ Invitation Letter များကိ နိင်ငြခား
ရးဝန် ကီး ဌာနမှ တဆင့် ပးပိ ့ရန် နိင်င တာ်သမ္မတရး၏ ညန် ကားချက်အရ
သက်ဆိင်ရာသရးသိ ့

ဆက်လက် ပးပိ ့ ပးနိင်ရန်

နိင်ငြခား ရးဝန် ကီး

ဌာနသိ ့ အ ကာင်း ကားရြခင်း။
၁၁၅။ အြခားဝန် ကီးဌာနများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရသည့် ကိစ္စရပ်များ
ဤဝန် ကီးဌာန အာက်ရိှ လပ်ငန်း/ဌာနများမှ အထက်အဖွဲ ့အစည်းများသိ ့လည်း ကာင်း၊
အြခားဝန် ကီးဌာနများနှင့် အြခားဆက်စပ်ဌာနအဖွဲ ့အစည်းများသိ ့ လည်း ကာင်း၊ သ ဘာထား
မှတ်ချက် တာင်းခလိသည့်ကိစ္စရပ်များ၊

အစည်းအ ဝးကျင်းပခွင၊့် အစည်းအ ဝးတက် ရာက်

မည့် ပဂ္ဂိုလ်များစာရင်း ပးပိ ့ရမည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး(သိ ့မဟတ်)
အ မဲတမ်းအတွင်းဝန်တိ ့မှ လက်မတ
ှ ် ရးထိး ပးပိ ့ ဆာင်ရွက်လိသည့်ကိစ္စရပ်များအား ဝန် ကီး
ရးမှဆက်စပ် ဆာင်ရွက် ပးရာတွင်လ လာက် သာအချိန်အတိင်းအတာရရှိနိင်ရန်လပ်ငန်း/ဌာန
များမှ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရမည့် အချိန်ကာလအားခနမ့် ှန်း၍ ပးပိ ့သွားရမည် ြဖစ်ပါသည်။
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၁၁၆။ ြပည်ပသိ ့ ပညာသင် စလတ် ရး၊

ပညာသင်ကာလတိးြမင့် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်

ကိန်း

ဂဏန်း ကာက်ယူြခင်းကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆာင်ရွက်ရသည့် လပ်ငန်းစဉ်များ
(က) ကလသမဂ္ဂနှင့်

နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများမှ

လပ်ငန်းဌာနများသိ ့ ကမ်းလှမး်

လာ သာ ကာလတိ/ကာလရှည် သင်တန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အပတ်စဉ်ကျင်းပြပု
လပ်သည့် ဤဝန် ကီးဌာန ပညာသင်/ကိယ်စားလှယ် စိစစ် ရးချယ် စလတ် ရး
အဖွဲ ့သိ ့ လပ်ငန်း/ဌာနများမှတင်ြပခွင့်ြပုချက်ရယူ ဆာင်ရွက်ြခင်း။
(ခ) ညိနင်း ဆွး နွးချက်မတ
ှ တ
် မ်းအား ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထတင်ြပ အတည်ြပုချက်
ရယူ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း။
(ဂ) လပ်ငန်း/ဌာနများမှ အဆိြပုတင်ြပလာ သာ ပညာသင် စလတ် ရးဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်
များကိ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထ တင်ြပခွင့်ြပုချက်ရယူြခင်း။
(ဃ) ကလသမဂ္ဂနှင့်

နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများမှ

လပ်ငန်းဌာနများသိ ့

တိက်ရိက်

ကမ်းလှမ်းလာ သာကာလတိ/ကာလရှည် သင်တန်းများနှငပ
့် တ်သက်၍ စီမကိန်းနှင့်
ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ ပညာသင်ဆခွဲ ဝချက် တာင်းခြခင်း။(ပမှနအ
် ားြဖင့် ရက်

သတ္တ ပတ် (၂) ပတ်ခန ကာြမင့
့်
်ပါသည်။ သွား ရာက်မည့်အချိန်နီးကပ်ပါက ကိုတင်
ခွငြ့် ပုချက် တာင်းခနိင် ပီး

(၁)

ပတ်ခန ကာြမင့
့်
ပ
် ါသည်။

စီမကိနး် နှငဘ
့်

ာ ရး

ဝန် ကီးဌာနမှဝန် ကီးဌာနများသိ ့ခွဲ ဝ ပး သာ ပညာသင်ဆများအတွကမ
် လိအပ်ပါ။)
(င) သက်ဆိင်ရာအဖွဲ ့အစည်းမှ လက်ခ ကာင်းအ ကာင်း ကားစာ (Acceptance) ရယူ
ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း။
(စ) (၁) နှစ် နှင့်အထက်သင်တန်းြဖစ်ပါက ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန၏ ကိယ် ရး နာက်
ကာင်း ကင်းရှငး် ချက် ရယူ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း။ (ရက်သတ္တ ပတ် (၂) ပတ်ခန ့် ကာြမင့်
ပါသည်။ (၁) နှစ် အာက်သင်တန်းအတွက် ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန၏ ကင်းရှငး်
ချက်မလိအပ်ပါ။)
(ဆ) ပညာ ရး၊ ကျန်းမာ ရးနှင့် လူ ့စွမး် အားအရင်းအြမစ် ဖွ ဖ
့ ုိ းတိးတက် ရး ကာ်မတီ
(ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန)သိ ့အမှာစာ ပးပိ ့တင်ြပြခင်း။(ရက်သတ္တ ပတ်(၁)ပတ် ကိုတင်
ပးပိ ့ရပါသည်)
(ဇ) ပညာသင်အတွက် ဝတ်စစရိတ် ငွရရှိ ရးအတွက် ရသးမှနး် ြခ ငွစာရင်းဦးစီးဌာန
နှငည
့် န
ိ င်းတင်ြပ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း၊(ရက်သတ္တ ပတ်(၁)ပတ် ကိုတင် ပးပိ ့ရပါသည်)။
(ဈ) ပညာ ရး၊ ကျန်းမာ ရးနှင့် လူ ့စွမး် အားအရင်းအြမစ် ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရး ကာ်မတီမှ
ခွင့်ြပုချက်ရရှိပါက

ပညာသင်အတွက်

နိင်ငကူးလက်မှတ်ထတ်ယူ

ရရှန
ိ င်
ိ ရန်
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(ခွင့်ြပုမိန(့် DO)၊ မ-န-လ ကင်းရှငး် ချက်၊ Special နှင့်

လယာဉ်ခရီးစဉ် Air-

rote) ထတ်ြပန်ြခင်း။ (နိင်ငကူးလက်မှတ်ရရှိ ရးအတွက် ဗီဇာရယူရန် မလိအပ်ပါ
က (၂) ရက်ခန၊့် ဗီဇာရယူရန်လိအပ်ပါက (၃) ရက်ခန ့် ကိုတင် ပးပိ ့ရပါသည်)
(ည) ကာလရှည်သင်တန်းများ စလတ်ရာတွင် ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့မှ ထတ်ြပန်
ထား သာခဝန်ချက်များ (Bond) အတိင်း ချုပ်ဆိ စလတ်ြခင်း။
(ဋ) ပညာသင်မှ ပညာသင်ကာလတိးြမင့်ခွင့်ြပုရန် လ ာက်ထားချက် (တစ်ဆက်တည်း)
တက် ရာက်ြခင်းနှငပ
့် တ်သက်၍

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ရး၏

လမ်းညန်ချက်

အရဝန် ကီးဌာနမှသက်တမ်းတိးခွင့်ြပုရန်နှင့်ပညာ ရး၊ ကျန်းမာ ရးနှငလ
့် ူစွ့ မး် အား
အရင်းအြမစ်ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရး ကာ်မတီသိ ့ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိနိင်ရန် အစီရင်ခ
တင်ြပြခင်း။
(ဌ) ပညာသင်မှ ကိနး် ဂဏန်းအချက်အလက်များ ကာက်ယူရန်အတွက် ြမန်မာနိင်ငသိ ့
ခတ္တ ြပန်လာ ရးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍

သက်ဆိင်ရာတက္က သိလ်၏ ထာက်ခချက်၊

Study Plan နှင့်ကိက်ညီပါက ဝန် ကီးဌာန၏ ပညာသင်/ကိယ်စားလှယ် စိစစ်
ရွးချယ် စလတ် ရးအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပခွင့်ြပုချက်ရယူြခင်း။ (ရက်သတ္တ (၂) ပတ်ခန ့်
ကိုတင် ပးပိ ့ရပါမည်)
(ဍ) စာရင်း ကာက်ယရ
ူ ာတွင် ကီး ကပ်သပ
ူ ါ မာက္ခများ လိက်ပါမည်ဆပါက
ိ
၎င်းတိ ့၏
ြပည်တွင်းခရီးထွက်ခွာမအတွက် ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ ရက်သတ္တ (၂) ပတ်ခန ့်
ကိုတင် ပးပိ ့ရပါမည်။ (ကနသ
့် တ်နယ် ြမသိ ့သွား ရာက်မည်ဆိပါက ြပည်ထဲ ရး
ဝန် ကီးဌာနနှင့်

တိင်း ဒသ ကီးအစိးရအဖွဲ ့သိ ့

ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရယူရမည်ြဖစ်

ပါသည်)
၁၁၇။ ြပည်ပသိ ့ ကိယ်စားလှယ် စလတ် ရးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍

ဆာင်ရွက်ရသည့် လပ်ငန်း

စဉ်များ
(က) ကလသမဂ္ဂနှင့်နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများမှ လပ်ငန်းဌာနများသိ ့ တိက်ရိက်ကမ်း
လှမး် လာ သာ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ၊ အစည်းအ ဝး၊ ညီလာခ၊ ဖိရမ်၊

လ့လာ ရး

ခရီးအစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိင်ရာလပ်ငန်း/ဌာနများမှ ဤဝန် ကီးဌာန
ပညာသင်/ကိယ်စားလှယ် စလတ် ရး ကာ်မတီသိ ့တင်ြပခွင့်ြပုချက်ရယူ ဆာင်ရွက်
ြခင်း။
(ခ) ညိနင်း ဆွး နွးချက်မတ
ှ တ
် မ်းအား ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထ တင်ြပအတည်ြပုချက်
ရယူ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း။
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(ဂ) လပ်ငန်းဌာနများမှ အဆိြပုတင်ြပလာ သာ ကိယ်စားလှယ်

စလတ် ရးဆိင်ရာ

ကိစ္စရပ်များကိ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးထ တင်ြပခွငြ့် ပုချက်ရယူြခင်း။
(ဃ) နိင်ငြခား ရးရာမူဝါဒ ကာ်မတီ(နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာန) သိ ့ အမှာစာ ပးပိ ့ တင်ြပ
ြခင်း။ (ပမှန်အားြဖင့် ဗီဇာရယူရန်လိအပ်ပါက မသွားမီရက်သတ္တ (၂) ပတ်ခနန့် ှင့်
ဗီဇာရယူရန်မလိအပ်ပါက ရက်သတ္တ (၁) ပတ်ခန ့် ကိုတင် ပးပိ ့ရပါသည်။ ရက်
နီးကပ်ပါက ကိုတင်ခွင့် ြပုမိန ့် တာင်းခ ဆာင်ရွက်နိင်ပါသည်)
(င) ကိယ်စားလှယ်အတွက် ဝတ်စစရိတ်ရရှိ ရးနှင့် မ မျာ်လင့် သာအသးစရိတ်ရရှိ ရး
အတွက် ရသးမှန်း ြခ ငွစာရင်းဦးစီးဌာနသိ ့ တင်ြပ ဆာင်ရွက်ြခင်း။(ရက်သတ္တ (၁)
ပတ် ကိုတင် ပးပိ ့ရပါသည်)
(စ) ကိယ်စားလှယ်အတွက် နိင်ငကူးလက်မှတ်ထတ်ယူရရှိနိင်ရန်(ခွင့်ြပုမိန ့် DO/မနလ
ကင်းရှင်းချက်/Special နှင့်

လယာဉ်ခရီးစဉ် Air-route) ထတ်ြပန်ြခင်း၊ (နိင်င

ကူးလက်မှတ်ရရှိ ရးအတွက် ဗီဇာရယူရန် မလိအပ်ပါက (၂) ရက်ခန ့် ၊ ဗီဇာရယူရန်
လိအပ်ပါက (၃) ရက်ခန ့် ကိုတင် ပးပိ ့ရပါသည်)။
(ဆ) နိင်င တာ်စရိတ်ြဖစ်ပါက

အာက်ပါလပ်ငန်းစဉ်များကိ ြဖည့်စွက်

ဆာင်ရက
ွ ရ
်

ပါသည်(၁) လယာဉ်လက်မှတ်ခနှင့် တည်းခိစရိတ်များအတွက် ရသးမှန်း ြခ

ငွစာရင်း

ဦးစီးဌာန၏ အတည်ြပု ထာက်ခချက်ရယူ ဆာင်ရွက်ြခင်း။
(၂) စစ ပါင်းကန်ကျစရိတ် U$D ၃,၀၀၀ အာက်ြဖစ်ပါက ၊ နိင်ငြခား ရးရာမူဝါဒ
ကာ်မတီသိ ့တင်ြပြခင်း။
(၃) စစ ပါင်းကန်ကျစရိတ် U$D ၃,၀၀၀ အထက်ြဖစ်ပါက၊ နိင်င တာ်သမ္မတရး
သိ ့ တင်ြပခွငြ့် ပုချက်ရယူ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း။ (နိင်ငြခား ရးရာမူဝါဒ ကာ်မတီသိ ့
တင်ြပရန်မလိအပ်ပါ)
၁၁၈ ။ တိင်း ဒသ ကီးနှင့် ြပည်နယ်များမှ ကိယ်စားလှယ်များ ဖိတ် ကား ရးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍
ဆာင်ရွက်ရသည့်လပ်ငန်းစဉ်
တိင်း ဒသ ကီးနှင့် ြပည်နယ်များမှ ဌာနဆိင်ရာဝန်ထမ်းများ ဖိတ် ကား ရးကိစ္စနှင့်ပတ်
သက်၍ နိင်င တာ်သမ္မတရးမှ လမ်းညန်ချက်အရ လပ်ထးလပ်နည်းနှင့်အညီ နိင်ငြခား ရး
ဝန် ကီးဌာနမှ တစ်ဆင့သ
် ာ ညိနင်း ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်၊
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၁၁၉။ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၊ ြပည်ပသိ ့ သွား ရးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဆာင်ရွက်ရသည့် လပ်ငန်း
စဉ်များ
(က) ကလသမဂ္ဂနှင့်နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများမှ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရးနှင့် လပ်ငန်း
ဌာနများသိ ့ တိက်ရိက်ကမ်းလှမ်းလာ သာ အလပ်ရ ဆွး နွးပွ၊ဲ အစည်းအ ဝး၊
ညီလာခ၊ ဖိရမ်၊

လ့လာ ရးခရီး အစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍

ဝန် ကီးပါဝင်တက် ရာက် ပးပါရန် ဖိတ် ကားချက်အ ပ

ြပည် ထာင်စ

နိင်င တာ်သမ္မတရး၏

လမ်းညန်ချက်အရ နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် ဖိတ် ကားစာရရှိ ရးအတွက်
သက်ဆိင်ရာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း။
(ခ) ခရီးစဉ်အတွက် မ မ ာ်လင့် သာအသးစရိတ် ရရှိ ရးနှင့် နိင်င တာ်စရိတြ် ဖစ်ပါက
( လယာဉ်လက်မှတ်ခနှင့် တည်းခိစရိတ်များအတွက်) ရသးမှနး် ြခ ငွစာရင်းဦးစီး
ဌာန၏ အတည်ြပု ထာက်ခချက်ရယူ ဆာင်ရွက်ြခင်း။
(ဂ) ခရီးစဉ်အတွက် နိင်င တာ်သမ္မတရးသိ ့ တင်ြပလမ်းညန်မခယူြခင်း။
(ဃ) နိင်င တာ်သမ္မတရးမှ

ခွင့်ြပုချက်ရရှိပါက

နိင်ငကူးလက်မှတ်ထတ်ယူရရှိနိင်ရန်

(ခွင့်ြပုမိန ့် DO/ လယာဉ်ခရီးစဉ် Air-route) ထတ်ြပန်၍ နိင်ငြခား ရးဝန် ကီး
ဌာနနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း။
(င) ခရီးစဉ်အတွက် သက်ဆိင်ရာနိင်ငရှိ ြမန်မာသရးများမှ လဆိပတ
် င
ွ ် ကိုဆိ/ပိ ့ ဆာင်
နိင်ရန်အတွက် နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း။
(စ) Credential လိအပ် ကာင်း သက်ဆင်
ိ ရာမှ

ကာင်း ကားလာပါ က နိင်ငြခား ရး

ဝန် ကီးမှ လက်မှတ် ရးထိးထတ်ြပန်နိင်ရန်အတွက် ရက်သတ္တ (၂) ပတ်ခန ့် ကိုတင်
ပးပိ ့ရပါမည်။

