
 
 

ြမနမ်ာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်၏ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၁၅/၂၀၁၇) အပိဒ်(ဃ) အပိဒ်ခွဲ(၅)ပါ  
သယဇာတနှင် ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရး ဝန်ကီးဌာန၏ 

အတည်ြပုချက်ရယူ ဆာင်ရွက်ရမည့်လပ်ငန်းများအတွက် လိအပသ်ည့်စသတမ်ှတ်ချက်များ 

စဉ် စီးပွား ရးလပ်ငန်း အမျိုးအစား လိအပသ်ည့်စသတ်မှတခ်ျက်များ 

၁  သစ် တာနယ် ြမနှင့် သစ် တာ 
ဖးလမး်လျက်ရိှသည့် အစိးရက 
စီမခန်ခ့ွဲ ခွင့် ရိှ သာ ြမတွင် 
သစ်ခတ်လဲှ ထတ်လပ်ြခင်း 
လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်း 

(က) သစ်ခတ်လဲှထတ်လပ်ြခင်းအတွက်သစ် တာဦးစးီ 
ဌာန၏ ကန်းစိ/သစ်မာ ပင် ထာင်ရိက်မှတ်ြခင်း 
ဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းများ (Standard 
Operating Procedure-SOP) နှင့်အည ီ ဆာင ်
ရွက်ရမည်။ 

၂  သစ် တာစိက်ခင်း  
(ကန်း၊ သစမ်ာ၊ ဝါး၊ ကိမ် အစ  
ရှိသည့်စိက်ခင်း) များ 
တည် ထာင်ြခင်း 
 

(က) ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းရှင ် တစ်ဦးလင ် တစ်ကိမ်လင ်
ကန်း စိက်ခင်းဧက(၅၀၀)၊ သစ်မာ စိက်ခင်းဧက 
(၁၀၀)အထိသာ ခွင့်ြပုပါသည်။ 

(ခ) ဧက(၁၀၀၀)နှင့်အထက် လပ်ကွက်များတွင ်
ြပည်တွင်း/ြပည်ပရင်းနှီးြမုပ်နှမြဖင့် သစ် တာ ြမ 
များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ပဂ္ဂလိက 
သစ် တာစိက်ခင်း တည် ထာင်ခွင့်ြပုပါသည်။ 

(ဂ) ပဂ္ဂလိက(သစ်မာ)စိက်ခင်း တည် ထာင်ခွင့် 
လာက်ထားရာတွင ် သစ် တာဦးစီးဌာနမ ှ စိစစ ်
ခွင့်ြပုသည့် အချက်အလက်များ 
(၁) သစ် တာစီမအပ်ချုပ်ခွင့်ရိှ သာ ြမ (ကိုးဝိင်း/ 

ကို းြပင်ကာကွယ် သာ) များရိှ တာပျက်၊ 
တာည့၊ ဖန်းဆိး တာ ြမ၊ ဌာနမှ ဆာင်ရွက ်
သည့်စိက်ခင်း၊ အြခား ြမအသးချမအစီအစဉ ်
များ၊ အ ရး ကီးဆည်/တမများ၏ ရ ဝ 
ရလဲဧရိယာများနှင့် လွတက်င်း သာ ြမများ၊ 
လယ်/ယာ ြမများနှင့် လွတ်ကင်း သာ ြမ 
များတွင်သာ ခွင့်ြပုပါသည်။ 

(၂) ပဂ္ဂလိကစိက်ခင်းဇအတွင်း ကျ ရာက်ရန် 
လိအပ်ပါသည်။ 

(၃) ပဲခူးရိးမဧရိယာတွင် ယူကလစ်၊ ရာဘာ 
စိက်ပျို းခွင့်မြပုပါ။ 

(၄) ပဂ္ဂလိကသစ်မာစိက်ခင်း ဧက(၁၀၀)ထက် 



2 
 

စဉ် စီးပွား ရးလပ်ငန်း အမျိုးအစား လိအပသ်ည့်စသတ်မှတခ်ျက်များ 

ကျာ်လွန်၍ လာက်ထားြခင်းက ိ ဧက 
(၁၀၀) အထိသာ ခွင့်ြပုပါသည်။ 

၃  သစ် တာစိက်ခင်းများ 
ထူ ထာင်၍ သစ်အ ြခခ 
စက်မလပ်ငန်းများနှင့် 
ယင်းနှင့်ဆက်စပ် သာ 
လပ်ငန်းများ 
 

(က) သစ်အ ြခခစက်မလပင်န်းများအား နိငင်ြခား 
ကမ္ပဏီများနှင့်အကျို းတူပူး ပါင်း၍ြဖစ် စ၊ ရာခိင ်
နနး်ြပည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမြဖင့်ြဖစ် စ ဆာင်ရွက်နိင် 
ပါသည်။ သစ်အ ြခခစက်မ လပင်နး်များအတက်ွ 
လိအပ် သာ ရရှည် ကန်ကမ်းရရိှနိင် ရးအတွက် 
ကိယ်ပိင်သစ် တာစိက်ခင်းများ တည် ထာင်က 
ရန ်လိအပ်ပါသည်။ 

(ခ) သစ်အ ချာထည်စက်တည် ထာင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက ်
၍ လာက်ထားလိသူ၏ တရားဝင ်အမည် ပါက် 
ပိငဆိ်ငသ်ည့် ြမ နရာနှင့် လ လာက် သာ 
ကန်ကမ်း အ ထာက်အထား၊ မို န့ယ်စည်ပင် 
သာယာ၏ လပ်ငန်းလိင်စင်တိြ့ဖင့် သစ် တာ 
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၀၊ နည်းဥပ ဒပဒ်မ ၈၉၊ ၉၀ တိအ့ရ 
သစ် တာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်ရး၊ 
ြပည် ထာင်စဝန်ကီးရးများသိ ့ တငြ်ပ လာက် 
ထားနိင်သည်။ 

၄  သစ် တာနယ် ြမနှင့် သဘာဝ 
နယ် ြမများအတွင်း သဘာဝကိ 
အ ြခခ သာ ခရီးသွားလပ်ငန်း 
ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 

- 

၅  မျို းရိးဗီဇ ြပုြပင် ြပာင်းလဲ သာ 
ပစ္စည်းနှင့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲထား 
သာ သက်ရိှပစ္စည်းများကိ 
ြပည်ပမှစးီပွား ရးအလိငှ့ာ 
တင်သွင်း၍ ထပ်မ မျိုးပွားြခင်း၊ 
ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချြခင်း လပင်နး် 

 

(က) မျိုးရိးဗီဇြပုြပင် ြပာင်းလဲထား သာ ပစ္စည်းများ 
နှင့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲထား သာ သက်ရိှပစ္စည်း 
များကိ ြပည်ပမှ စီးပွား ရးအလိင့ာှတငသွ်ငး်၍ 
ထပ်မမျို းပွားြခင်း၊ ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချြခင်း 
(၁) ြပည်ပမှတင်သွင်း၍ မွးြမူထတ်လပ်မည့် 

မျိုးရိးဗီဇြပုြပင် ြပာင်းလဲထား သာ ပစ္စည်း 
များနှင့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲထား သာ သက်ရှိ 
ပစ္စည်းများသည ် မျိုးဆက်ပျက်သဉ်းလဆဲ 
တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ 
နိငင်တကာကန်သွယ်မဆိငရ်ာ ကွန်ဗင်းရှင်း 
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စဉ် စီးပွား ရးလပ်ငန်း အမျိုးအစား လိအပသ်ည့်စသတ်မှတခ်ျက်များ 

(Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora-CITES) နာက်ဆက်တွဲ 
စာရင်းဝင်မျို းစိတ်များြဖစ်ပါက တင်သွင်းမ၊ 
မွးြမူစိက်ပျိုး ထတ်လပ်မနင့်ှ တင်ပိမ့ 
တိက့ိ CITES လပ်ထးလပ်နည်းများနှင် ့
အညီ ဆာင်ရွက်ထားြခင်း၊ 

(၂) မျိုးရိးဗီဇြပုြပင် ြပာင်းလဲထား သာ ပစ္စည်း 
များနှင့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲထား သာ သက်ရှိ 
ပစ္စည်းများသည ် ကူးစက် ရာဂါပိး၊ ဘး 
အန္တရာယ်ြဖစ် စနိင် သာ   ရာဂါပိးနှင့် 
အဆိပ်အ တာက် ကင်းရှင်း ကာင်း 
သက် သခအ ထာက်အထားများ ပါရှိြခင်း၊ 

(၃) မျိုးရိးဗီဇ ြပုြပင် ြပာင်းလဲထား သာ 
ပစ္စည်းများနှင့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲထား သာ 
သက်ရိှပစ္စည်းများ ကာင့် သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ၊ လူတိ၏့ 
ကျန်းမာ ရးအ ပ  ထိခက်ိမမရိှ စသည့် 
အစီအမများနှင့် ထိခိက်မြဖစ် ပ လာပါက 
အ ရးယူ တားဆီးနိင်မည့် အစီအမများ 
ပါရှိြခင်း၊ 

(၄) မျို းပွား၊ ထတ်လပ၊် ြဖန်ြ့ဖူး၊ ရာင်းချသည့် 
မျိုးရိးဗီဇြပုြပင် ြပာင်းလဲထား သာ ပစ္စည်း 
များနှင့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲထား သာ သက်ရှိ 
ပစ္စည်းများကိ အသးြပုြခငး်၊ စားသးြခင်း 
ကာင့် လူတိ၏့ ကျန်းမာ ရးအပါအဝင် 

အြခားထိခိက်မများရိှပါက တာဝန်ယူမ၊ 
လျာ် ကး ပးမဆိင်ရာ အစီအမများ 
ပါရှိြခင်း၊ 

၆  အဖိးတန်ရှားပါး သာ သစ် 
မျိုးများ မျို း ကာင်း မျိုးသန ့် 

(က)  အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ သဘာဝထိန်းသိမ်း ရးအဖွဲ  ့
(IUCN)နှင့် မျိုးသဉ်းလဆဲ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန ်
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စဉ် စီးပွား ရးလပ်ငန်း အမျိုးအစား လိအပသ်ည့်စသတ်မှတခ်ျက်များ 

ထတ်လပ်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 
တစ်သူး မွးြမူ 
ထတ်လပ်ြခင်းအစ ရိှသည့် 
သစ် တာက  
အဆင့်ြမင့်နည်းပညာ 
သ တသနလပ်ငန်းနှင့် 
စီးပွားြဖစ်လပ်ကိင် ဆာင် 
ရွက်သည့်လပ်ငန်းများ 

 

နှင့် သစ်ပင်ပန်းမာန်များ နိင်ငတကာ ကန်သွယ်မ 
ဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း(CITES) စာရင်းဝင ်
အဖိးတန်ရှားပါး သာ သစ်မျိုးစိတ်များ၏ မျိုးရိး 
ဗီဇများကိ ထိန်းသိမ်းြခငး်၊  

(ခ) သဘာဝ တာနှင့် သက်ကီးစိက်ခင်းများမှ 
သွင်ြပင်လက္ခဏာ ကာင်း သာအပင်များအား 
မျို း ကာင်းမျို းသန်ပ့င်များအြဖစ် ရွးချယ် 
သတ်မှတ် ပီး မျိုးရိးဗီဇထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

(ဂ) သွင်ြပင်လက္ခဏာ ကာင်းမွန် သာ အပင်များြဖင့် 
သစ် စ့ထတ်ဧရိယာများ တည် ထာင၍် ၎င်းမ ှ
ရရိှ သာ မျိုး ကာင်းမျိုးသန်သ့စ် စ့များြဖင့် မျိုး 
ကာင်းမျိုးသန်ပ့င်များ ပွားများထတ်လပ်ြခင်း၊ 

(ဃ) သစ်မျို းသန်ဥ့ယျာဉ်နှင့် မျိုးထတ်အပင်ငယ် 
ဥယျာဉ်များ တည် ထာင်ြခင်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ 
တစ်သူးမျိုးပွားြခင်း နည်းလမ်းြဖင့်လည်း ကာင်း 
မျို း ကာင်းမျို းသန် ့ပျို းပင်များ အ ြမာက်အများ 
ပွားများထတ်လပ်ြခင်း၊ 

၇  သစ် တာက  အဆင့်ြမင့် 
နည်းပညာ၊ သ တသန ဖွ ဖိ့ုး 
တိးတက် ရးနှင့် လူ ့စွမ်းအား 
အရင်းအြမစ် ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရး 
လပ်ငန်းများ 

သစ် တာဦးစီးဌာန၏ နည်းပညာဆိင်ရာ ထာက်ခချက ်
တစ်စတစ်ရာပါရိှရပါမည်။ 

 

၈  တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် သဘာဝ 
အပင်များကိ စီးပွား ရးအလိင့ာှ 
ြပည်ပမှတင်သွင်း၍ မွးြမူ 
ထတ်လပ်ပီး ြပည်တွင်း/ြပည်ပ သိ ့
တင်ပိ ့ ရာင်းချြခင်း လပ်ငန်းများ 

(က) ြပည်ပမှတင်သွင်း၍ မွးြမူထတ်လပ်မည့် 
တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များသည် 
မျိုးဆက်ပျက်သဉ်းလဆ ဲ တာရိင်းတိရ စ္ဆာနန်ငှ့် 
သစ်ပင်ပန်းမနမ်ျား နိင်ငတကာ ကန်သွယ်မ 
ဆိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း (Convention on 
International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora) 
နာက်ဆက်တွဲ စာရင်းဝင်မျို းစိတ်များ ြဖစ်ပါက 
တင်သွင်းမ၊ မွးြမူ စိက်ပျိုးထတ်လပ်မနှင့် 
တင်ပိမ့တိက့ိ CITES လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့် 
အညီ ဆာင်ရွက်ထားြခငး်၊ 

(ခ) တင်သွင်းလာမည့် ြပည်ပမျိုး တာရိငး်တိရ စ္ဆာန် 
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စဉ် စီးပွား ရးလပ်ငန်း အမျိုးအစား လိအပသ်ည့်စသတ်မှတခ်ျက်များ 

များနှင့် သဘာဝအပင်များသည်သည် ကူးစက ်
ရာဂါပိး၊ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ် စနိင် သာ ရာဂါပိး 
နှင့် အဆိပ်အ တာက်ကင်းရှင်မ သက် သခ 
အ ထာက်အထားများပါရှိြခင်း၊ 

(ဂ) မွးြမူမည့် တိရ စ္ဆာန်များ ကာင့် ကူးစက် 
ရာဂါပိးများ ြဖစ် ပ မလာ စနိင်မည့ ် အစီအမ 
များ၊ ြပည်တွင်းမျိုးများအ ပ သိ ့ မျို းရိးဗီဇ 
ရာယှက် စမနှင့် ြပည်တွင်းမျိုးများ၏ မျိုးဆက ်
ြပန ့ပွ်ားမကိ ထိခိက်မ ြဖစ် ပ မလာ စနိင်သည့ ်
အစီအမများပါရိှြခင်းနှင့် ြဖစ် ပ လာပါက 
အ ရးယူတားဆီးနိင်မည့် အစီအမများပါရိှြခင်း၊ 

၉  နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် 
ဓာတ်သတ္တ ု အကီးစား 
ထတ်လပ်ရန်အတွက ်ရှာ ဖွြခင်း၊ 
စမ်းသပ် တိင်းတာြခင်း၊ 
ြဖစ် ြမာက်နိင်စွမ်း လ့လာြခင်း 
လပ်ငန်းနှင့် ထတ်လပ်မ 
လပ်ငန်းများ 

(က) သတ္တ ုက တွင် လပ်ငန်းအ တွအ့ကုရိှြခင်း၊ 

(ခ) ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း၍ Proven Technology 
ြဖင့် Mine Design/ Development Plan 
များတင်ြပနိင်ြခင်း၊ 

(ဂ) ြပည်တွင်းပညာရှင်များခန်ထ့ားြခင်း၊ နည်းပညာ 
လဲ ြပာင်း ပးြခင်းနှင့် လ့ကျင့် ပးနိင်ြခင်း၊ 

၁၀  နိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှမြဖင့် 
ဓာတ်သတ္တ ု ထတ်လပ်ရန ်
အတွက် ရှာ ဖွြခင်း၊ စမ်းသပ် 
တိင်းတာြခင်း၊ ြဖစ် ြမာက် 
နိင်စမ်ွး လ့လာြခင်းလပ်ငန်းနှင့် 
အကီးစား၊ အလတ်စား၊ 
အ သးစား ထတ်လပ်မ 
လပ်ငန်းများ 

(က) သတ္တ ုက တွင် လပ်ငန်းအ တွအ့ကုရိှြခင်း၊ 

(ခ) ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း၍ Proven Technology 
ြဖင့် Mine Design/ Development Plan များ 
တင်ြပနိင်ြခင်း၊ 

(ဂ) ြပည်တွင်းပညာရှင်များ ခန်ထ့ားြခင်း၊ နည်းပညာ 
လဲ ြပာင်း ပးြခင်းနှင့် လ့ကျင့် ပးနိငြ်ခင်း၊ 

၁၁  နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် 
ကျာက်မျက်ရတနာအ ချာထည် 
ြပုလပ်ြခင်းနှင့် လကဝ်တ်ရတနာ 
ြပုလပ်ြခင်းလပ်ငန်း၊ 
ကျာက်မျက်ရတနာြဖင့် 
ြပုလပ် သာပစ္စည်း 
ရာငး်ချြခင်းလပင်န်း 

(က) လပ်ငနး်စီမချက်၊ Mine Plan တင်ြပနိင်ြခင်း၊ 

(ခ) Project Proposal တွင် ပတ်ဝန်းကျင် 
ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒနှင့်အညီ EMP 
အစီရင်ခစာကိ အတည်ြပုထားသည့် အ ထာက ်
အထား၊ 
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စဉ် စီးပွား ရးလပ်ငန်း အမျိုးအစား လိအပသ်ည့်စသတ်မှတခ်ျက်များ 

၁၂  နိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှမြဖင့် 
ကျာက်မျက်ရတနာ 
တူး ဖာ်ထတ်လပ်ြခင်း၊ 
အ ချာထည်ြပုလပ်ြခင်းနှင့် 
လက်ဝတ်ရတနာြပုလပ်ြခင်း 
လပ်ငန်း၊ ကျာက်မျက်ရတနာ 
အ ချာထည ်နှင့် လက်ဝတ် 
ရတနာ၊ ကျာက်မျက် 
ရတနာြဖင့်ြပုလပ် သာ ပစ္စည်း 
ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

 

(က) နိင်ငသားရင်းနီှးြမုပ်နှလိသည့် ပဂ္ဂိုလ ်သိမ့ဟတ် 
အဖဲွအ့စည်းသည် လပ်ကိင်လိသည့် လပ်ကွက ်
အမျိုးအစားအလိက ် ဝန် ကီးဌာန သိမ့ဟတ် 
ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲက့ ဈး ပို င်စနစ်ြဖင့် 
ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးရန ် အဆိြပုလာ ခ ယူသည့် 
အခါ  သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ ဝင် ရာက် 
ယှဉ် ပို င်၍ အဆိြပုလာတင်သွငး်ြခင်း၊ 

(ခ) ပတ်ဝနး်ကျင် စီမခန်ခ့ွဲမအတွက ် စီမကိန်း 
အဆိြပုလာ(Project Proposal) နငှ့်အတ ူ
ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင် ဆနး်စစ်ချက်(IEE)၊ 
ပတ်ဝနး်ကျင် စီမခန်ခ့ွဲမ အစီအစဉ် (EMP) ကိ 
ရးဆဲွတင်ြပြခင်း၊ 

(ဂ) အကီးစား သိမ့ဟတ် အလတ်စား တူး ဖာ် 
ထတ်လပ်ြခင်းအတွက် ြမနမ်ာ့ ကျာက်မျက ်
ရတနာ ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းနှင် ့ ထတ်လပ်မ 
အ ပ  ပတ်ဝန်းကျင် ထိခက်ိမ ဆန်းစစ်ြခငး် 
ဆိင်ရာ ကန်ကျစရိတ်များအပါအဝင် ရာခိင်နန်းြဖင့် 
ခွဲ ဝခစားသည့်စနစ်ြဖင့် လပ်ငန်းသ ဘာတူ 
စာချုပ ်ချုပ်ဆိလပ်ကိင်ြခင်း၊ 

၁၃  ပလဲ မွးြမူထတ်လပ်ြခင်း 
လပ်ငန်း 

(က) ပလဲ မွးြမူြခင်းလပ်ငန်းတွင် အ တွအ့ကုရှိသ ူ
ြဖစ်ြခင်း၊ 

(ခ) အသးြပုမည့် ပလဲ မွးြမူ ရးကမ်းကျင်သူ၊ မတ် 
ကာင်သား ဖာက်ကမ်းကျင်သူ၊ မတ် ကာင် 
ြပုစ စာင့် ရှာက်သည့် လပ်ငန်းကမ်းကျင်သူ၊ 
ပလဲ မွးြမူ ရး ရငပ်ကမ်းကျင်သူ၊ 

(ဂ) ြပည်တွင်းပညာရှင်များ ခန်ထ့ားြခင်း၊ နည်းပညာ 
လဲ ြပာင်း ပးြခင်းနှင့် လ့ကျင့်ြခင်း၊ 

၁၄  အိဇနး်လာပျက်စီး စ သာ 
ြဒပ်ပစ္စညး်များဆိင်ရာ လပ်ငန်း 

- 

၁၅  အကီးစားစက္က ူ ပျာ့ဖတ် 
ထတ်လပ်ြခင်း လပ်ငန်း 

- 


