ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ သိုမဟုတ် ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း
အတွက် ကိတင်ခွင့်ြပချက်၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ှင့် လိုင်စင်ေလာက်ထားရာတွင်
ေဆာင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်
၁။

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ

သိုမဟုတ် ေရဒီယိုသတိက

ြဒပ်ပစည်းကို တင်သွင်းြခင်း၊ ြပန်လည်တင်ပိုြခင်း ေဆာင်ရွက်လိုသူသည် အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနရှိ
ကိတင်ခွင့်ြပချက်(အစ-၅) ပုံစံကို ထုတ်ယူေလာက်ထားိုင်သည်။
၂။

ေလာက်ထားသူသည်

ေလာက်လာပုံစ(ံ အစ-၅)ှင့်အတူ

တင်သွင်းြခင်း၊

ြပန်လည်

တင်ပိုြခင်း ေဆာင်ရွက်မည့် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ သိုမဟုတ်
ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း

ှင့်သက်ဆိုင်ေသာ

အေသးစိတ်အချက်အလက်

စာရွက်စာတမ်း

အြပည့်အစုံြဖင့် ေလာက်ထားရမည်။ (လိုင်စင်ေလာက်ထားရာတွင်လိုအပ်ေသာ အချက်အလက်များ
အတိုင်း ြပည့်စုံစွာ ပါဝင်ရမည်။)
၃။
ရှိ၊

အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနသည် ေလာက်လာမျာကို စည်ကမ်း သတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိုက်ညီမ
မရှိ

စိစစ်ြခင်း၊

ေလာက်လာများကို

စစ်ေဆးြခင်းများ

ေဆာင်ရွက်၍

ကိတင်ခွင့်ြပမိန့်(အစ-၆)

ကို

သတ်မှတ်ချက်များှင့်
ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။

ကိုက်ညီေသာ
ဤအဆင့်တွင်

ေလာက်ထားသူက သတ်မှတ်အခေကးေငွကို အဏုြမစွမ်းအင် ဌာန၏ ဘဏ်စာရင်းသို ေပးသွင်း
ရမည်။
၄။

တင်သွင်းလာေသာ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ သိမ
ု ဟုတ်

ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းကို

ကိတင်ခွင့်ြပမိန့်ပါ

ေဘးအရာယ်ကင်ရှင်းမ ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ပီးပါက

ေဖာ်ြပချက်အတိုင်း

မှန်ကန်မ

ရှိ၊

မရှ၊ိ

အဆိုပါပစည်းအား လက်ဝယ်ထားရှိြခင်းအတွက်

အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနသို ေလာက်လာပုံစ(ံ အစ-၁)ြဖင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ေလာက်ထားရမည်။
၅။

ထိုေနာက် အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနမှ လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ(် အစ-၂) အား

ထုတ်ေပးပါသည်။
၆။

လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိပီးေသာ
သိုမဟုတ်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/

ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းအား

အသုံးြပြခင်း၊

ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ သိုေလှာင်ြခင်း၊ ြဖန့်ြဖးြခင်း သိမ
ု ဟုတ် ေရာင်းချြခင်းများ ြပလုပ်မည်ဆိုပါက
ေလာက်လာပုံစံ (အစ-၃) ြဖင့် အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနသို လိုင်စင်ေလာက်ထားရမည်။
၇။

အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနမှ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ကိုက်ညီမ ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ပီး သွားေရာက်

စစ်ေဆးြခင်းကို ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိက
ု ည
် ပ
ီ ါက လိုင်စင်ထုတ်ေပး

မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များေတွရှိရပါက လုပ်ငန်းခွင်အား
ယာယီရပ်ဆိုင်းေစမည်ြဖစ်သည်။

ထိုေနာက်

သတ်မှတ်ချက်များှင့်

ကိုက်ညီမရှိပီး

တည့်မတ်ြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးေအာင် ေဆာင်ရွက်ပီးေသာအခါ အသုံးြပခွင့်လိုင်စင်
ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။

၎င်းအတွက်

ေလာက်ထားသူသည်

ြပန်လည်
(အစ-၄)

သတ်မှတ်အခေကးေငွအား

သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အဏုြမစွမ်းအင်ဌာန၏ ဘဏ်စာရင်းအမှတ်သို ေပးသွင်းရမည်။
၈။

လိုင်စင်ေလာက်ထားသူသည် ေအာက်ပါအချက်များအား စနစ်တကျ လိုက်နာေဆာင်ရွက်

ရမည်(က)

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးအစီအစဉ်များ

ေဆာင်ရွက်ရန်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်

ကာကွယ်ေရးအရာရှိ တစ်ဉီး ခန့်အပ်ထားရှိြခင်း၊
(ခ)

လူတစ်ဦးချင်းစီ၏
ကာကွယ်ေရး

ေရာင်ြခည်သင့်မ

ပစည်းများှင့်

တိုင်းတာေရးကိရိယာ၊

ဓာတ်ေရာင်ြခည်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်

ကာကွယ်ေရး

အစီအမံများအား

အသုံးြပလိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဂ) ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယေရး
်
အစီအစဉ်များ ြပည့်စုံစွာေဆာင်ရွက်ြခင်း (ေဘးအရာယ်
ကင်းရှင်းေရး၊ လုံ ခံေရး)၊
(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမထိန်းသိမ်းေရး အစီအစဉ်များ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(င) ခွငြ့် ပမိန့် (လိုင်စင်) ပါ စည်းကမ်းချက်မျာအတိုင်းလိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(စ)

အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနက
ကင်းရှင်းေရးှင့်

ထုတ်ြပန်ထားေသာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ

ေဘးအရာယ်

လိုအပ်ချက်များကို

လိုက်နာြခင်း၊
(ဆ) ဓာတ်ေရာင်ြခည်လုပ်သား တစ်ဦးချင်းစီ၏ လုပ်ငန်းခွင် ဓာတ်ေရာင်ြခည် သင့်ေရာက် မ
မှတ်တမ်းများကို ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း။
(ဇ)

ေရဒီယိုသတိကပင်ရင်းများ
ခွင့်ြပချက်မရှိပဲ

လဲေြပာင်းြခင်း၊

ေပျာက်ဆုံးြခင်း၊
ေရဒီယိုသတိက

ခိုးယူြခင်း၊

ပျက်ဆီးြခင်း

ှင့်

ပင်ရင်းများထားရှိသည့်ေနရာသို

ချဉ်းကပ်ဝင်ေရာက်ြခင်းကို တားြမစ်ိုင်ရန်အတွက် လုံ ခံေရးအစီအမံမျာကိုေဆာင်ရွက်
ထားရှိြခင်း။
၉။

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ

သိုမဟုတ် ေရဒီယိုသတိက

ြဒပ်ပစည်း သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းပီးဆုံး၍ အသုံးမြပေတာ့ေသာ ေရဒီယိုသတိကပင်ရင်းများအား

မူရင်းိုင်ငံသို ြပန်လည်တင်ပိုမည့်သူသည် ြပန်လည်တင်ပိုခွင့်လိုင်စင်အား ေလာက်လာပုံစံ (အစ-၅)
ြဖင့် DAE သိုေလာက်ထားရမည်။
၁၀။

ေလာက်လာများကို သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီမ ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ြခင်း၊ စစ်ေဆးြခင်းများ

ေဆာင်ရွက်၍

ကိုက်ညီပါက

အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနမှ

စစ်ေဆးေရးမှးများက

လုပ်ငန်းခွင်သို

သွားေရာက် စစ်ေဆးြခင်းကို ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေနာက် ြပန်လည်တင်ပိုခွင့်လိုင်စင်
(အစ-၆)ှင့် သယ်ေဆာင်ခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။
၁၁။

အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနမှ

စစ်ေဆးေရးမှးများက

ထုတ်စက်/ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ

လိုင်စင်ရရှိထားေသာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်

သိုမဟုတ် ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း ှင့်စပ်လျဉ်းပီး

ပုံမှန်သွားေရာက် စစ်ေဆးြခင်းများ ေဆာင်ရွက်သကဲ့သို လိုအပ်ပါက ေရှာင်တခင် ဝင်ေရာက်
စစ်ေဆးြခင်းတိုကိုလည်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
၁၂။

အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနမှ ခန့်အပ်ထားေသာ စစ်ေဆးေရးမှးများသည်(က) သွားေရာက်စစ်ေဆးမ မှတ်တမ်းများအား ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း၊
(ခ) လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အား

လိုအပ်သည်များ

အ ကံြပြခင်း၊

န်ကားြခင်း

သိုမဟုတ်

ေထာက်ခံချက်ေပးြခင်း၊
(ဂ) အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနမှ သွားေရာက်စစ်ေဆးသည့် သက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်း မိတများအား
လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ထံသို (လိုအပ်ပါက)ေပးအပ်ြခင်း ှင့်
(ဃ) အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနမှ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်းများသို သွားေရာက် စစ်ေဆးမများ
ြပလုပ်ရန် အတွက် န်ကားေရးမှးချပ်ထံသို တင်ြပလမ်းန်မ ခံယူြခင်း၊
(င)

စစ်ေဆးမအစီရင်ခံစာအား
ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။

န်ကားေရးမှးချပ်ထံသိုတင်ြပြခင်းတိုကို

တာဝန်ယူ

