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ျမန္မာႏုိင္ငံမွျပတုိက္မ်ားသည္ ကမၻာ့အလွအပဆံုးႏွင့္ ထူးျခားထင္ရွားေသာ
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ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွတ္မွတ္သားသားစာျဖင့္ မူမ်ား ခ်မွတ္ကာ

အဆုိပါ ျပသပစၥည္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့သမုိင္းေၾကာင္းကုိ

စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းရန္လိုသည္ဟူေသာ

တံတားခင္းကူးလူးဆက္သြယ္ ေပးေသာ ရတနာသုိက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး
ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ ဖန္တီးႏုိင္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈတုိ႔အတြက္
သက္ေသတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။
ပံုေသလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပထားေသာ ဤစာအုပ္သည္

စည္းမ်ဥ္းရွိျခင္းက စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းစီမံရာတြင္
ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အက်င့္မ်ား ေပၚထြက္လာရန္အတြက္ အဓိကက်
လွပါသည္။ ျပတုိက္မ်ားအေနႏွင့္ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးရည္မွန္း
ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ
လိုက္နာရမည့္စည္းစနစ္မ်ားကို ထိုမူမ်ားက ျပဌာန္းေပးႏိုင္ပါသည္။ ဤအဆုိမွာ

အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာျပတုိက္သင္တန္းျမန္မာ (IMAM) ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာျပတုိက္အကယ္ဒမီ-ျမန္မာ၏ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာျပတုိက္ဆုိင္ရာ

အတြင္းျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သင္ယူေလ့လာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးတြင္ အေျခခံ

လက္ေတြ႔လုပ္ကုိင္သူမ်ား၏ လက္ေတြ႔လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္

အုတ္ျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ျပတုိက္စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ လက္ေတြ႔
ေလ့က်င့္လုပ္ကုိင္မႈမ်ားကုိ စူးစမ္းေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အဆက္ဆက္ႏွင့္
ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားအေပၚ အေျခခံေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာျပတုိက္အကယ္ဒမီ ျမန္မာ အစီအစဥ္ကုိ UK ရွိ

ဤ ပုံေသလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္စာအုပ္မွ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို UK ႏွင့္
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျပတုိက္စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားမွ ထုတ္ႏွဳတ္ေရးဆြဲထားပါသည္။ အျပည္
ျပည္ဆုိင္ရာျပတုိက္မ်ားေကာင္စီ၏ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာဥပေဒသမ်ားကုိ အေျခခံ
အုတ္ျမစ္တစ္ခုကဲ့သုိ႔ အသံုးျပဳထားပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာျပတုိက္

ျပတုိက္ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ပူးေပါင္းကူညီမႈျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ

အကယ္ဒမီ- ျမန္မာ၏ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

ပုိ႔ခ်ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပတုိက္ကြ်မ္းက်င္ သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ

တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားက စုေဆာင္း ျပသပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးမူ၀ါဒမ်ား

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔မွ ကူညီ ေထာက္ပံ့

ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႔ က်ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္

ေပးပါသည္။

နမူနာမ်ားေတာင္းခံၾကျခင္းကိုလည္း ယခုစာအုပ္ငယ္ျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္။
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၁။ စ
 ုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မ – ဝတၳဳပစၥည္းအသစ္မ်ား

မ်ားကို ျပည္သူလူထုကအသံုးျပဳႏုိင္ျပီး ခံစားေမြ႕ေလ်ာ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

စုေဆာင္းျခင္း၊ ရွိျပီးသားစုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ျခင္းနွင့္

ျပတိုက္မ်ားက စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ႏွင့္

အရာဝတၳဳပစၥည္းမ်ားဖယ္ရွားျခင္း

စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္
ဝန္ေဆာင္မႈကိုေပးေသာအခါမ်ားတြင္ ျပတိုက္အေနျဖင့္ အသံုးျပဳေသာမူဝါဒမ်ား၊
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ား အစရွိသည္တို႔ကို စုေဆာင္း
ျပသပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဟူေသာ ေဝါဟာရျဖင့္ ရည္ညႊန္းပါသည္။
ပစၥည္းသစ္တစ္ခုကိုစုေဆာင္းေသာအခါ

၂။ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းကိုင္တြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း – ေရရွည္အတြက္ စုေဆာင္း
ျပသပစၥည္းမ်ားကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာျပတိုက္တြင္
ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကိုင္ရေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
၃။ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ – −ျပတိုက္မွ
စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းထားေသာ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

	ပစၥည္းတစ္ခု၏ တည္ေနရာကိုေျပာင္းလဲေသာအခါ

သတင္းအခ်က္အလက္ ၊ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပတိုက္ တြင္ အခါ

	သင္၏မွတ္တမ္းထဲရွိပစၥည္းတစ္ခု၏ တည္ေနရာကို ေခတ္ႏွင့္အညီအ

အားေလ်ာ္စြာမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း

ဆင့္ျမွင့္တင္ေသာအခါ

၄။ စ
 ုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳခြင့္ဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္း – ဥပမာ−စုေဆာင္း

စတိုေနရာတစ္ခုကိုသန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေသာအခါ

ျပသပစၥည္းမ်ားကိုျပပြဲမ်ား ၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္

အျခားျပတိုက္ကိုပစၥည္းတစ္ခုငွားရမ္းလိုက္ေသာအခါ

ႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ အသံုးျပဳရန္အခြင့္အလမ္းကို ျပတိုက္မ်ားက

	ျပပြဲတစ္ခုကိုဦးေဆာင္က်င္းပေသာအခါ
	ပစၥည္းတစ္ခု၏ပံုကို ဆိုရွယ္မီဒီယာ ေပၚတင္ေသာအခါ
	ပစၥည္းတစ္ခု၏အေျခအေနကိုအကဲျဖတ္ေသာအခါ ……
သင္၏စုေဆာင္းပစၥည္းမ်ားကို သင္ကိုင္တြယ္စီမံ ေနရပါသည္။
စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကိုပံုမွန္အားျဖင့္ ျပတိုက္လုပ္ငန္း

ေထာက္ပံ့ေပးေသာနည္းလမ္းမ်ား
ျပတိုက္တစ္ခုတြင္ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈ
အားလံုးကို စာျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ မူဝါဒမ်ားက လႊမ္းမိုးထားသင့္ပါ
သည္။ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ေဖာ္ေဆာင္ထားၾကသာအခါ ျပတိုက္ကလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အေျခခံသေဘာ
တရားမ်ားကို ထိုသို႔ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။

ေဆာင္တာ နယ္ပယ္ၾကီးေလးခု ခြဲျခားထားေလ့ရွိပါသည္။

4

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။
တာဝန္ႏွင့္မူဝါဒကိုျပတိုက္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (သို႔) အဆင့္ျမင့္စီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔က အျမဲတမ္း အတည္ျပဳေပးရပါသည္။ ျပတိုက္၏
မဟာဗ်ဴဟာက် ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ နည္းလမ္းတို႔အတြက္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း (သို႔)
အဆင့္ျမင့္စီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔က အခိုင္အမာ ကတိျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ကို ျပသေပးပါသည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုျပတိုက္
အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း (သို႔) အဆင့္ျမင့္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕တုိ႔က ေယဘုယ်အားျဖင့္ အတည္မျပဳေပးပါ။ သို႔ေသာ္ ျပတိုက္၏
မူဝါဒမွာေဖာ္ျပထားေသာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားက ထိုအခ်က္မ်ားကို အျမဲတမ္းလမ္းညႊန္ျပသေပးပါသည္။

ျပတိုက္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေဖာ္ျပ ထားေသာအတိုခ်ဳပ္ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္−စုေဆာင္း ျပသပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျပတုိက္၏
တာ၀န္

စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားစီမံ
ခန္႔ခြဲေရး ဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား

စုေဆာင္းျပသပစၥည္း
မ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး
ဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
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စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားအား ကာကြယ္ေပးေရးကတိက၀တ္ႏွင့္တာ၀န္တို႔ ပါ၀င္သင့္ပါသည္။

ျပတိုက္၏တာဝန္ျပည့္စံုေအာင္ျမင္ရန္ ဘယ္လိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ေဖာ္ျပထားေသာ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ
ခ်က္ − မူဝါဒမ်ားသည္ Spectrum စံႏႈန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ စုေဆာင္းျပသ ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္ တရားႏွင့္
ဆီေလ်ာ္ေသာဥပေဒသမ်ား ႏွင့္ ျပတုိက္အတြက္ တိက်ေသာ အေျခခံမူ၀ါဒမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပ ေပးထားႏိုင္သည္။

စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေသာအခါ ျပတိုက္မွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရေသာလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား−ထိုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
သည္ျပတိုက္၏မူဝါဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေျခခံ ဥပေဒသမ်ားကို မျဖစ္မေနလိုက္နာရပါမည္။ အေျခခံဥပေဒသမ်ားကို
ဥပမာအားျဖင့္ သတင္း အခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ ဆင့္စာအုပ္တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
အေျခခံလုပ္ထံုးလုပ္နည္း လက္စြဲစာအုပ္မ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေရးသား ေဖာ္ျပၾကပါသည္။

၃။ ကြ်ႏ္ပ
ု တ
္ ၏
႔ုိ စုေဆာင္းျပသပစၥညး္ မ်ား စီမခ
ံ န္ခ
႔ ရ
ဲြ န္ ကြ်ႏုပ
္ တ
္ ႔ို မူဝါဒမ်ား

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

ဘာေၾကာင့လ
္ အ
ုိ ပ္ပါသလဲႏင
ွ ့္ ဘယ္လုိ မူဝါဒကို ကြ်ႏ္ပ
ု တ
္ လ
႔ုိ အ
ုိ ပ္ပါသလဲ

ျပတိုက္၏ တာဝန္ေဖာ္ျပခ်က္နွင့္ ၄င္း၏စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး
ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွစ္ခုၾကားရွိ ဆက္သြယ္မႈကို မူဝါဒမ်ားက
ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား ၊ တရားဝင္ က်င့္ဝတ္မ်ား ၊
ဥပေဒသမ်ားနွင့္ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲေသာအခါ အသံုးျပဳရမည့္
စံနႈန္းမ်ားကိုေဖာ္ျပရန္ စာျဖင့္ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ မူဝါဒမ်ားသည္ ျပတိုက္
တစ္ခုကေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အကယ္၍ ျပတိုက္
တစ္ခုသည္ မည္သည့္မူဝါဒဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုမွ် ရည္ညႊန္းကိုးကားမႈမရွိဘဲ
စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဖာ္
ေဆာင္ေနပါလွ်င္ ၄င္းတို႔၏မူဝါဒမ်ားသည္ဆီေလ်ာ္မႈမရွိျဖစ္ေနႏိုင္ျခင္း
	ျပတိုက္စံနႈန္းမ်ားကိုအသံုးခ်၍ မရျခင္း
ဥပေဒႏွင့္က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မိျခင္း
	မလိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အရင္းျမစ္

ေဖာ္ျပႏုိင္သည္−
၁။ စ
 ုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူ၀ါဒ (စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္
ပယ္ဖ်က္ေရး မူဝါဒဟုေယဘူယ်အားျဖင့္ ေခၚဆိုပါ သည္။)
၂။ စ
 ုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး မူဝါဒ
၃။ စ
 ုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မူ၀ါဒ (ယင္းကို
မွတ္တမ္း ျပဳစုျခင္းမူဝါဒဟုေခၚေလ့ရွိပါသည္။)
၄။ စ
 ုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳခြင့္ဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမူဝါဒ (အကယ္၍
ျပတိုက္တစ္ခုသည္ ပစၥည္းတစ္ခုကိုငွားရမ္း ၊ ငွားယူလွ်င္ သံုးရန္ -)
၅။ င
 ွားယူျပသျခင္းမူဝါ (ျပသပစၥည္းငွားရမ္းလုိသူအတြက္ေရးဆြဲထားေသာမူ၀ါဒ)
၆။ င
 ွားရမ္းျပသျခင္းမူဝါဒ (မိမိတုိ႔ျပတိုက္အား ျပသပစၥည္းငွားရမ္းေပးေသာသူ
အတြက္ေရးဆြဲထားေသာမူ၀ါဒ)

မ်ားဆံုးရွံဳးေနျခင္း စသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္။
မိမိ၏စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားကို ျပတိုက္တစ္ခုက မည္သို႔စီမံခန္႔ခြဲရမည္
ဆိုသည္ကိုေဖာ္ျပထားေသာ မူဝါဒမ်ားသည္ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုတည္း
အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပေကာင္းေဖာ္ျပႏုိင္ေသာ္လည္း ထိုစာရြက္ကို
စုေဆာင္း ျပသပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးမူဝါဒဟု ေခၚေလ့ရွိၾက ပါသည္။
ျပတိုက္ႀကီးမ်ားတြင္ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ မူဝါဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို
သီးျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အုပ္စုေလးစုဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ထားေလ့
ရွိသည္။ ထိုသို႔ခြဲျခားရာတြင္ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးနယ္ပယ္
အလိုက္ တစ္ခုခ်င္းစီ ခြဲျခားၾကသည္ျဖစ္ရာ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း

6

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

ျပတိုက္မ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား မည္သုိ႔ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရသည္ဆိုျခင္းကို
ျပသပစၥည္း စုေဆာင္း ျခင္းႏွင့္
ပယ္ဖ်က္ျခင္း

ေဖာ္ျပထားေသာ မွတ္တမ္းတစ္ခုလိုအပ္ပါသည္။ စုေဆာင္း ျပသပစၥည္းမ်ားစုေဆာင္းေရးႏွင့္
ပယ္ဖ်က္ျခင္းျပဳလုပ္ေသာအခါ ျပတိုက္မ်ားကလိုက္နာရေသာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ဤ မွတ္တမ္းက
ေဖာ္ျပေပးပါလိမ့္မည္။ ၄င္းမွတ္တမ္းကိုပယ္ဖ်က္ေရးႏွင့္ စုေဆာင္းေရးမူဝါဒ (သို႔) စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳး တိုး
တက္ေရးဆိုင္ရာမူဝါဒဟုေခၚဆိုေလ့ရွိပါသည္။

မိမိတို႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား မည္သုိ႔ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ရမည္ဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပထားေသာေရးသား
ထားသည့္မွတ္တမ္းတစ္ခု ျပတိုက္မ်ားတြင္လိုအပ္ပါသည္။ ဤမွတ္တမ္းကို စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ေရးနွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးမူဝါဒဟု ေခၚဆုိေလ့ရွိျပီး စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
ျခင္းနွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးျပဳလုပ္ေသာအခါ ျပတိုက္က လိုက္နာရေသာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို
ဤမွတ္တမ္းကေဖာ္ျပေပးပါသည္။

7

စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

မိမိတို႔တြင္ရွိေသာစုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို မည္သို႔
စုေဆာင္းျပသပစၥည္း မ်ားဆိုင္ရာ
သတင္း အခ်က္အလက္

စီမံခန္႔ခြဲရမည္ဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပ ထားေသာ မွတ္တမ္းတစ္ခု ျပတိုက္မ်ားတြင္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤအရာကို မွတ္တမ္း
ျပဳစုျခင္းမူဝါဒဟုေခၚေလ့ရွိျပီး စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားကို မွတ္တမ္း ျပဳစုေသာအခါ ျပတိုက္မွလိုက္နာရေသာ
အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားကို ဤမွတ္တမ္းက ေဖာ္ျပေပးပါသည္။

မိမိတို႔၏စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳခြင့္ဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကို မိမိတို႔ဘက္မွ
မည္သို႔ပံ့ပိုးရမည္ဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပထားေသာ မွတ္တမ္းတစ္ခု ျပတိုက္တြင္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤအရာကို
စုေဆာင္း ျပသပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳခြင့္ဆိုင္ရာမူဝါဒဟုေခၚဆိုၿပီး စုေဆာင္း ျပသပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳခြင့္ဆိုင္ရာ
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးလိုေသာအခါ ျပတိုက္က လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရေသာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို

စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳခြင့္
ဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္း

ယင္းမွတ္တမ္းက ေဖာ္ျပေပးပါသည္။
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၄။

မူဝါဒတစ္ခုမွာဘာေတြပါရွိရသလဲ

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးမူဝါဒမ်ားသည္ မတူညီၾကပါ။

ကတိျပဳပါသည္” “ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ….. ကို ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ပါမည္”

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းမူဝါဒမ်ားသည္ ျပတိုက္တစ္ခုစီ၏

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔က ……. မွ လမ္းညႊန္မႈျပဳလာပါလိမ့္မည္” စသည့္ စကားစုမ်ားသည္

ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လည္ပတ္ရေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး

မူဝါဒမ်ားတြင္ ပါရွိၾကပါသည္။

ထုတ္ျပန္ရေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ျပတိုက္မူဝါဒမ်ားမွာ −
	အထူးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လိုေသာ နယ္ပယ္တြင္ မိမိတို႔၏ ဦးတည္မည့္
လမ္းေၾကာင္းကို ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပတိုက္တစ္ခု၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို
ေရးသားထားေသာေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
	ျပတိုက္မွလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို
ျပတိုက္အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္း(သုိ႔ု့) ထိပ္ပိုင္းစီမံခန္႔ခြဲေရး
ဆိုင္ရာအဖြဲ႕တို႔က သေဘာတူ အားေပးေၾကာင္း ျပသမႈ
	ျပတိုက္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (သို႔) ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအဆင့္ျမင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး
အဖြဲ႔တို႔က ပံုမွန္ျပန္လည္သံုးသပ္ပံု။ မူဝါဒအမ်ားစု ကို (၃)ႏွစ္ (သို႔) (၅)
ႏွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကပါသည္။

ထိုမူဝါဒမ်ားကို ျပတိုက္ဝန္ထမ္းအားလံုးက ရရွိဖတ္ရႈႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ရံဖန္ရံခါတြင္
အမ်ားသူငါအတြက္ သို႔ ဖြင့္ခ်ျပရန္လည္းလိုေကာင္းလိုပါမည္။
ေရွ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထိုမူဝါဒအသံုးအႏႈန္း မ်ားက
အႀကံျပဳေပးပါသည္။ “ျပတိုက္က …….လိမ့္မည္” “ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သည္……
ရည္ရြယ္ပါသည္” ျပတိုက္သည္ …….. ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အခိုင္အမာ
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ျပတိုက္မူဝါဒမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို မျပဳလုပ္ပါ−
	အနာဂတ္တြင္ မိမိေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကိုင္လိုေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
အေသး စိတ္ေဖာ္ျပျခင္း (ဥပမာ − စတိုမ်ားျပန္လည္ျပဳလုပ္လိုျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ား)
	မိမိမည္သို႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည္ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပျခင္း
(ဥပမာ − မည္ကဲ့သို႔ပစၥည္းမ်ားစာရင္းသြင္းရသည္ကိုေဖာ္ျပျခင္း)

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

ျပတိုက္တစ္ခုအေနျဖင့္ မိမိတို႔အသံုးျပဳေနေသာ မူဝါဒအားလံုးအတြက္
ပံုေသ ေရးပံုေရးနည္း တစ္ခု ဖန္တီးထားျခင္းက ေကာင္းမြန္ေသာ

သင့္ျပတုိက္တံဆိပ္

စိတ္ကူးတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာနမူနာမ်ားတြင္
ျပတိုက္အမ်ားစု၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေလ့ရွိေသာ အခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳ
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို မိမိျပတိုက္၏ လိုအပ္ခ်က္အလုိက္
ေရးသားအသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

[မူ၀ါဒအမည္ ၊ မူ၀ါဒအက်ံဳး၀င္ပတ္သက္ေသာႏွစ္]
[သင့္ျပတုိက္အမည္]
[အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းအမည္]
အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမွ ဤမူ၀ါဒကုိ အတည္ျပဳေပးေသာ ရက္
[ရက္စြဲ]
မူ၀ါဒျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ေသာရက္ [ရက္စြဲ]
[သင့္ျပတုိက္ဦးတည္ခ်က္]
[သင့္မူ၀ါဒေဖာ္ျပခ်က္စာသား]

စာမ်က္ႏွာနံပါတ္မ်ား
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၅။

အျခားျပတိုက္မ်ားမွ မူဝါဒနမူနာမ်ား

စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍

	ယင္းတုိ႔၏ျပတိုက္တာဝန္

သင့္ျပတိုက္အတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ အျခားေသာ ျပတိုက္မ်ားမွ

	ယင္းတို႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္း

မူဝါဒ နမူနာမ်ားကိုၾကည့္ရႈျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ကူးအႀကံအစည္
တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ မူဝါဒမ်ားရွိႏွင့္ျပီးေသာ ျပတိုက္တစ္ခုကို သင္သိေကာင္း
သိေနႏိုင္သလို သင့္အေနျဖင့္ အဆိုပါမူဝါဒမ်ားကို ၾကည့္ရႈေမးျမန္း
ေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးရွိ ျပတိုက္မ်ားသည္လည္း
အင္တာနက္ေပၚတြင္ ၄င္းျပတိုက္မ်ား၏ မူဝါဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျပီး
ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
အျခားမူဝါဒနမူနာမ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္းက ယခင္က သင္မေတြးေတာခဲ့ဖူးေသာ
မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္အသစ္မ်ားကို ေတြးေခၚမိလာေစရန္ သင့္ကုိ
အစေဖာ္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သင့္ျပတိုက္မူဝါဒ အသစ္ကို
ေဖာ္ေဆာင္ေသာအခါ အျခားျပတိုက္မ်ားမွ မူဝါဒဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားကို
တိုက္ရိုက္ကူးယူေဖာ္ျပရန္ စိတ္မညြတ္မိပါေစႏွင့္။ မိမိျပတုိက္၏မူ၀ါဒကုိ
အရွိအတုိင္းေရးသားေဖာ္ျပရန္ ႀကိဳးစားပါ။ မူ၀ါဒတစ္ခု တြင္
ေနရာတိုင္းအခ်ိန္တိုင္းတြက္ မွန္ကန္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သလို အၿမဲမွားျခင္းဟုလည္းမ
ရွိႏုိ္င္ပါ။ ထို႔ျပင္ လုိအပ္ခဲ့ပါက သီးျခားစီမံခ်က္တစ္ခုတြင္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္
မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိ ေရးမွတ္ထားပါ။ ျပတိုက္တိုင္းသည္
မတူကြဲျပားေၾကာင္းကို သတိရပါ။ ျပတိုက္တိုင္း၏ မူဝါဒဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္
…….
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	ယင္းတို႔တြင္ရွိေသာ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲအသံုးျပဳုိင္ ေသာ
အရင္းအျမစ္မ်ား
ယင္းတုိ႔အသံုးျပဳေနေသာ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးစံႏႈန္းမ်ား
	ယင္းတုိ႔၏ တရား၀င္လူ႔က်င့္၀တ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

အျခားျပတုိက္မ်ားမွ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးမူ၀ါဒနမူနာမ်ား

အသံုးျပဳႏုိင္ခြင့္မူ၀ါဒ – မွာရွိေသာ Salisbury Museums Policy ကုိၾကည့္ပါ။

ဤမူ၀ါဒမ်ားကုိဖတ္ၿပီးေသာေၾကာင့္ မိမိျပတိုက္၏ ကုိယ္ပုိင္ပတ္၀န္းက်င္

https://salisburymuseum.org.uk/documents/policies-guidelines/access-

အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာအရာမ်ားကုိ ျပတုိက္မ်ားမည္သို႔ ျပဳလုပ္

policy-statement

ရသည္ကုိ သတိျပဳပါ။

ငွားရမ္းျပသျခင္းမူ၀ါဒ – မွာရွိေသာ Liverpool Museums Outward Loans

စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ပယ္ဖ်က္ေရးမူ၀ါဒ – မွာရွိေသာ အမ်ိဳးသားေမာ္ေတာ္ကားျပတုိက္

Policy ကုိၾကည့္ပါ။

ဘုတ္အဖြဲ႔ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးမူ၀ါဒကုိၾကည့္ပါ။

https://www.liverpoolmuseums.org.uk/about/tours-loans/Outward-

(စုေဆာင္းေရးႏွင့္ပယ္ဖ်က္ေရးမူ၀ါဒ တစ္ခု ေရးသားေဖာ္ျပရန္ UK တြင္

Loans-Policy.pdf

ေ၀ါဟာရတစ္ခုကုိ မၾကာခဏ အသံုးျပဳပါသည္။)
https://nationalmotormuseum.org.uk/wp-content/uploads/2017/11/
NMMT CollectionsDevelopmentPolicy.pdf

ငွားယူျပသျခင္းမူ၀ါဒ – မွာရွိေသာ National Museum of Wales Inward Loans
Policy ကုိၾကည့္ပါ။
https://museum.wales/media/43051/7-Inward-Loan-Policy-2016.pdf

စုေဆာင္းပစၥည္းမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမူ၀ါဒ – မွာ ရွိေသာ Falkirk
Community Trust’s policy ကုိၾကည့္ပါ။
http://www.falkirkcommunitytrust.org/heritage/archives/docs/
preserve/Care_and_Conservation_Policy.pdf
မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းမူ၀ါဒ – မွာရွိေသာ Jewish Museum Policy ကုိၾကည့္ပါ။
https://jewishmuseum.org.uk/wp-content/uploads/2018/07/
Documentation_Policy_2013.pdf
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အင္တာနက္ေပၚရွိ အျခားျပတိုက္မ်ားမွ မူဝါဒနမူနာမ်ားကို ဘယ္လိုရွာေဖြ ရမည္ဆိုတာ

Google ကဲ့သုိ႔
Firefox, Chrome
(သုိ႔) Safari ကဲ့သုိ႔
အင္တာနက္ Browser
တစ္ခုကို ဖြင့္ပါ။
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ရွာေဖြရန္ေနရာ တစ္ခု

ရွာေဖြပံုစံအကြက္ထဲတြင္

Browser တြင္အလုိ

(Museum Management Policy)

အေလၽွာက္ေပၚလာပါ

ျပတုိက္စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား

လိမ့္မည္။

စီမံခန္႔ခြဲေရးမူ၀ါဒ ဟုရုိက္ႏွိပ္ၿပီး
၀င္ေရာက္ပါ။

၆။

စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

မူဝါဒမ်ားကို ဘယ္လို ဖန္တီးေရးဆြဲမလဲ

အဆင့္ ၁ − ပထမဆံုးအဆင့္မ်ား
	ဤပံုေသလုပ္ငန္းစဉ္အဆင့္ဆင့္စာအုပ္ကိုဖတ္ပါ။
	သင့္ျပတုိက္၏တာ၀န္ကုိစဥ္းစားပါ။ အကယ္၍သင့္ျပတုိက္တြင္
မူ၀ါဒ မရွိခဲ့လွ်င္ မည္သည့္မူ၀ါမ်ိဳးရွိရမည္ဆုိသည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
သင့္၏ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္း(သုိ႔) ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔
ကုိ ေျပာဆုိရန္လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ သင္၏စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား စီမံ
ခန္႔ခြဲေရးမူ၀ါဒမ်ားမေရးသားမီ ျပဌာန္းထားေသာလုပ္ငန္းတာ၀န္ တစ္ခု
ရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။
	ျပတုိက္မ်ားတြင္မူ၀ါဒမ်ားဘာေၾကာင့္လုိအပ္ရသည္ကုိစဥ္းစားေတြး
ေတာပါ။
	အျခားျပတိုက္မ်ားမွ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးမူဝါဒ
မ်ားကိုဖတ္ပါ။ (အခန္း၅ ကိုၾကည့္ပါ) အထူးသျဖင့္ျပတုိက္တစ္ခု၏
ကုိယ္ပုိင္ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနႏွီးႏြယ္ပတ္သက္မႈႏွင့္အျခား
အရာအားလံုး မည္သုိ႔ကြဲျပားေၾကာင္းကုိသတိျပဳပါ။

အဆင့္(၂) - စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးမူဝါဒမ်ား၏
အေရးပါမႈကို မိမိ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္
မန္ေနဂ်ာမ်ားကို ေျပာျပပါ။ မူဝါဒဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
တိုးပြားေစရန္အေျခအေနတစ္ခု ျပဳလုပ္ပါ။
	သင္၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ ဤပံုေသ
လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ စာအုပ္ မိတၱဴကိုေပးပါ။
	သင့္မူဝါဒမ်ားအတည္ျပဳရန္ မည္သူ႔ကို လိုအပ္ပါသလဲ၊ သင္
မည္သည္တို႔ကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေဆြးေႏြးပါ။

အဆင့(္ ၃) - လုပက
္ င
ုိ ေ
္ ဆာင္ရက
ြ မ
္ ည့အ
္ ဖြတ
့ဲ စ္ခက
ု တ
ုိ ည္ေထာင္ပ
	မူဝါဒဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ သင့္ျပတိုက္ရွိ လူတိုင္းက
ေဆြးေႏြးသေဘာတူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မူဝါဒၾကမ္းတစ္ခု
ေရးသားျပဳလုပ္ေသာအခါ သင္ႏွင့္ပူးတြဲ လုပ္ကိုင္ေသာ သင့္
ျပတိုက္မွအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ကိုေရြးထုတ္ပါ။
	သင္၏ ပထမဆံုးအစည္းအေဝးအတြက္ ရက္သတ္မွတ္ပါ။
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အဆင့္(၄) - သင္၏ပထမဆံုးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးကို
က်င္းပပါ။
	သင့္အစည္းအေဝးတြင္ မည္သည့္မူဝါဒမ်ားကို မူၾကမ္းျပဳလုပ္သည္နွင့္
ဘယ္လိုအစီအစဥ္ေတြ လုပ္ကိုင္မည္ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ပါ။
သင္၏ စုေဆာင္းေရးနွင့္ ပယ္ဖ်က္ေရးမူဝါဒမ်ားကို စတင္ျခင္းသည္
အေကာင္းဆံုး ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ပစၥည္းငွားရမ္းရန္၊
ငွားယူရန္ အေနအထားတြင္မရွိပါက သင့္အေနျဖင့္
ပစၥည္းငွားရမ္းျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမလို အပ္ေပ။
	မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္းသည္ သံုးသပ္စဥ္းစားရန္ အေတြးအေခၚလုိအပ္ၿပီး

	သင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မူဝါဒ ဆိုင္ရာ မူေဘာင္အသံုးျပဳျခင္း
(အခန္း ၇ မွ ၁၂ ထိ ၾကည့္ပါ။) ႏွင့္ပတ္သက္၍ မူေဘာင္ ကိုေရးဆြဲစဥ္
ထည့္သြင္းထားေသာ စာလံုးမဲႏွင့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားအား တစ္ခုစီကို
ေဆြးေႏြးပါ။ သင့္မူဝါဒမွာရွိေသာ ထို ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္
သင္ေပၚလြင္ေစေသာစာမ်ားျဖင့္ ပံုေဖာ္ပါ။ မူေဘာင္ မ်ားတြင္ရွိေသာ
အကၡရာအေစာင္းမ်ားႏွင့္ ေရးထားေသာ စာသားမ်ားက တကယ္
ျပတိုက္အစစ္အမွန္မ်ားက ျပဳလုပ္ထားေသာ မူဝါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ
နမူနာမ်ားကို ေပးပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ သင့္ကိုယ္ပိုင္မူဝါဒမ်ားအ
တြင္းသုိ႔ အကၡရာအေစာင္းမ်ားႏွင့္ စာသားအခ်ိဳ႕ကို ကူးယူအသံုး
ျပဳႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ကူးယူျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေသာအခါ

အေရးႀကီးအေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္

သတိရွိပါေစ။ သင္ခ်မွတ္ေသာ မူဝါဒဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္

ျပင္ဆင္ရပါသည္။

သင့္ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္

	သင့္မူဝါဒဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္
အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ တစ္ခုဖန္တီးေရးဆြဲပါ။ အဆိုပါလုပ္ငန္း

သင့္အား အေထာက္အပံံ့ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
	ေခါင္းစဥ္တစ္ခုစီေအာက္တြင္ သင္၏စာသားမ်ားကုိ စီစဥ္ေရးသားေသာ

စီမံခ်က္ကို မည္သူကဦးေဆာင္ မည္နည္း၊ သင့္မူဝါဒမ်ား မူၾကမ္းကို

အခါသင့္ျပတုိက္၏လတ္တေလာလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ

ဘယ္လိုေရးဆြဲမည္နည္း။ သင္တို႔အားလံုး ဘယ္ေလာက္ၾကာလွ်င္

အေၾကာင္း အရာမ်ားကုိစဥ္းစားပါ။ေကာင္းမြန္ေသာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္

တစ္ခါေတြ႔ဆံုပါမည္နည္း၊ ဗဟုသုတအသိပညာ ၾကြယ္ဝေသာ သင္၏

မျပည့္စံုေသးလွ်င္ အနာဂတ္တြင္ျမင့္မားေသာစံႏႈန္းမ်ားပုိၿပီး

မန္ေနဂ်ာမ်ားကို ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းထားမည္နည္း၊

ျပည့္စံုလာရန္ မူ၀ါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ၿပီး ထိုမူအတိုင္း
သင္မည္သို႔ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည့္အရာမ်ားကို
အစီအစဥ္တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ပါ။

အဆင့္ (၅) သင့္မူဝါဒကို မူၾကမ္းေရးသားပါ။
	သင့္ျပတိုက္ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား
အားလံုးအတြက္ သင္အသံုးျပဳေသာ ပံုေသ ေရးပံုေရးနည္း
ပံုစံတစ္ခုကိုေရးသားပါ။ (အခန္း − ၄ ကိုၾကည့္ပါ)
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	ေ ယဘုယ်အားျဖင့္ မူေဘာင္တြင္ ပါရွိေသာ ေခါင္းစဥ္ တစ္ခုစီကုိ
သင့္မူဝါဒမွာထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ သင့္စုေဆာင္း ျပသပစၥည္း
မ်ားအတြက္ အကယ္၍လိုအပ္လာလွ်င္ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ထပ္
ေပါင္းထည့္ႏုိင္ပါသည္။

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။
အဆင့္ (၆) − သင့္မူဝါဒအတြက္အတည္ျပဳခ်က္ရယူပါ။
	သင့္ျပတိုက္မွ သင့္မူ၀ါဒကုိ တရားဝင္လက္ခံက်င့္သံုးရန္
လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔လက္ခံက်င့္သံုးလာေစရန္ သင္ဘာလုပ္ဖို႔
လိုအပ္ပါသလဲ၊
	အဆင့္(၅)တြင္သင္မူၾကမ္းေရးသားခဲ့ေသာ မူဝါဒဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို
မူဝါဒ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ အတည္ျပဳႏုိင္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္

အဆင့္ (၈) − သင့္မူဝါဒအၿမဲတမ္းရွင္သန္ အသက္ဝင္ေအာင္
ထားပါ။
	သင့္မူဝါဒမ်ားကိုပံုမွန္ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။ အခ်ိန္တိုင္းမိမိမူဝါဒမ်ား ကို
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားေသာမူဝါဒမ်ားကို အတည္ျပဳ၍
ဝန္ထမ္းအားလံုးကို မွ်ေဝျပီးေၾကာင္း အတည္ျပဳပါ။
	ျပတိုက္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
တိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးေသာ ပံုမွန္စုေဆာင္း ျပသပစၥည္းမ်ား

အဆင့္ (၇) − သင့မ
္ ဝ
ူ ါဒကိအ
ု သံးု ျပဳမွ်ေဝပါ။
	သင့မ
္ ဝ
ူ ါဒမ်ားက ျပတိက
ု လ
္ ပ
ု င
္ န္းမ်ားအေပၚမည္သအ
႔ုိ က်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ရွေ
ိ ၾကာင္းကို သင့ျ္ ပတိက
ု ရ
္ ိွ ဝန္ထမ္းတိင
ု း္ က နားလည္သေဘာေပါက္ရန္
ၾကိဳးစားရပါမည္။ ျပတိက
ု ရ
္ ိွ သက္ဆင
ုိ သ
္ မ
ူ ်ားအားလံးု က ရရွဖ
ိ တ္ရႏ
ႈ င
ို ရ
္

စီမံခန္႔ခြဲေရးအစည္းအေဝးကို က်င္းပၾကပါသည္။
	တစ္ခါတစ္ရံ ျပတိုက္အခ်ိဳ႕သည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ား ၊
ဥပေဒသမ်ားနွင့္ စံနႈန္းမ်ားက ျပတိုက္မ်ား၏ မူ၀ါဒကို မည္သုိ႔လႊမ္းမိုး၍
၄င္းတို႔၏မူဝါဒမ်ားကို မည္သို႔ ရည္ညႊန္းမည္နည္းဆိုသည္ကို
ေဆြးေႏြးရန္ ေတြ႔ဆံုၾကပါသည္။

ပါမည္။ ႏိတ
႔ု စ္ဘတ
ု တ
္ င
ြ က
္ ပ္ထားျခင္း၊ ဝန္ထမ္းလက္စထ
ဲြ ားအုပတ
္ င
ြ ္
ထည့သ
္ င
ြ း္ ထားျခင္း ကိလ
ု ည္း ျပဳလုပႏ
္ င
ို ပ
္ ါသည္။
	သင့လ
္ ပ
ု ထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်ား တိးု တက္ေကာင္းမြနလ
္ ာေသာအခါ
သင့မ
္ ဝ
ူ ါဒနွင့္ သင္ျပဳလုပခ
္ ေ
့ဲ သာ ဆံးု ျဖတ္ခ်က္မ်ားကို
အၿမဲကးုိ ကားရည္ညန
ႊ း္ ပါ။
	ဝန္ထမ္းဆိင
ု ရ
္ ာသင္တန္းမ်ားတြင္ သင့မ
္ ဝ
ူ ါဒကိအ
ု သံးု ခ်ပါ။
	ဝန္ထမ္းသစ္မ်ား၏ လုပင
္ န္းခြငသ
္ င္တန္းမ်ားတြငသ
္ င့မ
္ ဝ
ူ ါဒကို အသံးု ျပဳ
	ျပတိက
ု အ
္ မ်ားစုသည္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ ဝက္ဆဒ
ုိ မ
္ ်ားတြင္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ မူဝါဒမ်ားကို
ထုတျ္ ပန္ေၾကျငာၾကပါသည္။ ၄င္းမူဝါဒမ်ားသည္ သင့ျ္ ပတိက
ု လ
္ ပ
ု င
္ န္းတြင္
မည္သ႔ုိ လုပက
္ င
ုိ ရ
္ သည္ကုိ လူထက
ု အ
ုိ သိေပးထားျခင္းမွာလည္း
အသံးု ဝင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္နင
ုိ ပ
္ ါသည္။
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၇။

စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ပယ္ဖ်က္ေရးမူ၀ါဒတစ္ခုအတြက္

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

မူေဘာင္တစ္ခု

ဤအခန္းတြင္ သင့္ျပတိုက္၏စုေဆာင္းျခင္းနွင့္ပယ္ဖ်က္ေရးမူဝါဒမွာ
ဘာေတြရွိႏုိင္သလဲ ဆိုတာကို သင္စူးစမ္းေလ့လာႏုိင္ပါသည္။
	ျပတိုက္၏ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ေရးမူဝါဒကို စီစဥ္ေရးသားေနစဥ္
စာလံုးအမဲႏွင့္ေခါင္းစဥ္တစ္ခုစီတြင္ မည္သည္တို႔ပါ၀င္သင့္သည္ကို
သင္၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။
	အကၡရာေစာင္းႏွင့္စာသားမ်ားသည္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္
ပယ္ဖ်က္ေရး အတြက္ တကယ့္လက္ေတြ႔သံုးေနေသာ မူဝါဒမ်ားမွ
နမူနာစာသားမ်ားက သင့္ကုိ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။
	အခန္း(၄)မွ နမူနာပံုစံကြက္ေတြထဲသုိ႔ စာသားမ်ားထည့္သြင္းရန္
သတိရပါ။

၁။ မူ၀ါဒရည္မွန္းခ်က္
နမူနာစာသား
	ဤမူဝါဒရည္မွန္းခ်က္သည္ (ျပတုိက္အမည္) ျပတုိက္က စုေဆာင္းျပသ
ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ပစၥည္းအသစ္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ စုေဆာင္းျပသ
ပစၥည္းမ်ားမွ ပစၥည္းတစ္ခုကုိပယ္ဖ်က္မႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္
ရန္ျဖစ္ပါသည္။
	အရာဝတၳဳပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္းရန္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္ ျပတိုက္က (ျပတိုက္
အမည္) ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဤမူဝါဒေဘာင္အတြင္းမွသာ စဥ္းစား
ခ်မွတ္ရမည္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ပယ္ဖ်က္ေရး
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ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အတည္ျပဳျခင္းကို တစ္စံုတစ္ေယာက္ (ရာထူး (သို႔) ဌာန)
မွ ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ .
ျပတိုက္ (ျပတိုက္အမည္) အေနျဖင့္ ဤမူ၀ါဒႏွင့္မကိုက္ညီေသာ
ပစၥည္းမ်ားကို စုေဆာင္းရယူ လက္ခံရာတြင္ ခြ်င္းခ်က္ အျဖစ္
စဥ္းစားေပးရန္လိုအပ္ေသာ အေျခအေနတြင္သာ ေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မည္။

၂။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား၏
သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္
ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ အလြန္အေသးစိတ္က်ေလ့ရွိပါသည္။ အျခား
ျပတိုက္မ်ားမွ မူဝါဒနမူနာမ်ားကိုၾကည့္ပါ။ (အခန္း ၄ ကိုၾကည့္ပါ။)
သင့္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ေရးသားေသာအခါ သင့္စုေဆာင္းျပသပစၥည္း
ဘယ္လိုအစျပဳ ျဖစ္ေပၚလာသလဲဆိုတာကိုစဥ္းစားပါ။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ
စတင္ခဲ့သလဲဆိုတာကို သိပါသလား။ ၾသဇာေညာင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားေၾကာင့္လား။
စုေဆာင္းသူအလႉရွင္မ်ား (သို႔) စုေဆာင္းျပသပစၥည္း ဖန္တီးမႈႏွင့္
ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလား။ စုေဆာင္းျပသပစၥည္း၏
သမိုင္းေၾကာင္း၌ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားရွိပါသလား။

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

၃။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လက္ရွိစုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ
ေဖာ္ျပခ်က္
ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ အလြန္အေသးစိတ္ က်ေလ့ရွိပါသည္။

၄။ အနာဂတ္စုေဆာင္းျခင္းအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိက
ဆိုလိုရင္းနွင့္ ဦးစားေပးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
ေၾကညာခ်က္တစ္ခု

အျခားျပတိုက္မ်ားမွ မူဝါဒနမူနာမ်ားကိုၾကည့္ပါ။ အခန္း (၄) ကိုၾကည့္ပါ။

ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ အလြန္ပင္အေသးစိတ္က်လွပါသည္။ အျခား

သင္၏စာရင္းသြင္းၿပီးေသာ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားကိုေဖာ္ျပပါ။ (သို႔) အကယ္၍

ျပတိုက္မ်ားမွ မူဝါဒနမူနာမ်ားကို ၾကည့္ပါ။ (အခန္း − ၄ ကိုၾကည့္ပါ)

သင့္တြင္အလုပ္ေၾကြးရွိပါက စာရင္းသြင္းထားေသာ စုေဆာင္းျပသပစၥည္း
စာရင္းအတြက္ လ်ာထားေသာပစၥည္းမ်ား ၊ သင့္စုေဆာင္းျပသပစၥည္း၊ ဥပမာ
− ေရွးေဟာင္းသုေတသနပစၥည္း (သို႔) အႏုပညာပစၥည္း စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳး
အစား ခြဲႏုိင္ပါသည္။ (သို႔) ဥပမာ − အိမ္တစ္လံုး၏ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔
စုေဆာင္း ျပသပစၥည္းတစ္ခုတည္းလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္ပါသည္။

သင့္ျပတိုက္ အဘယ့္ေၾကာင့္ (သင္၏တာဝန္) တည္ရွိေနရသနည္း နွင့္
အနာဂတ္မွာ သင့္စုေဆာင္းပစၥည္း တိုးတက္ပြားမ်ားေအာင္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္
မည္နည္း ၊ ေလာေလာဆယ္သင္သည္ ပစၥည္းမ်ားကို စိတ္ဝင္တစား
စုေဆာင္းမေနဘူးဆိုလွ်င္ မစုေဆာင္းေၾကာင္းေဖာ္ျပပါ။

စုေဆာင္းျပသပစၥည္း၊ အရြယ္အစား (ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္) ၊ ရက္စြဲ ၊

သင္ငွားယူထားေသာ အရာဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကို တိုက္ပိုင္စာရင္းသြင္းမထား

ပစၥည္းလႊမ္းမိုးေသာ ပထဝီအေနအထား ၊ ပစၥည္း၏ထူးျခားခ်က္ −

ေသာ္လည္း အဆိုပါပစၥည္းမ်ားသည္ သင့္ျပတိုက္ထဲတြင္ရွိၾကေသာ

စသည္တို႔ကိုေဖာ္ျပပါ။ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးသလဲ ၊ ဘာေၾကာင့္စုေဆာင္း

အခါမ်ိဳးတြင္ သင့္ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကဲ့သို႔

ထားသလဲ စသည္တို႔ကိုေဖာ္ျပပါ။ သင္၏အေထာက္ အပံ့စုေဆာင္းပစၥည္း

ထို ပစၥည္းမ်ားကုိ တာဝန္ယူစီမံခန္႔ခြဲၾက ရပါသည္။ ပစၥည္းငွားယူျခင္းကို

မ်ားကိုလည္းေဖာ္ျပပါ။ (ဆိုလိုသည္မွာ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳ ပစၥည္းကဲ့သို႔

သင့္ျပတုိက္မွာ မျပဳလုပ္လွ်င္ မျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါ။ စုေဆာင္းပစၥည္း

ျပတိုက္စာရင္း မသြင္းရေသးေသာ စုေဆာင္းပစၥည္းမ်ား) ၊ ၄င္း၏ အရြယ္အစားႏွင့္

အမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕သည္ တိက်ေသာဂရုစိုက္ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ လိုအပ္၍

၄င္းကို ဘယ္လိုအသံုးျပဳသလဲ စသည္ျဖင့္ေဖာ္ျပေပးပါ။

သင္စုေဆာင္းျခင္း မျပဳလုပ္လုိေသာ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ရွိၾကပါသလား၊
(ဥပမာ − သဘာဝသမိုင္းနမူနာမ်ား ၊ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ႏွင့္လူသား
အၾကြင္းအက်န္မ်ား)
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၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

၅။ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းနွင့္ ပယ္ဖ်က္ေရးအတြက္
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို
ေဖာ္ျပျခင္း
ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ အလြန္ပင္အေသးစိတ္က်ပါသည္။ အျခားျပတိုက္
မ်ားမွ မူဝါဒနမူနာမ်ားကိုၾကည့္ပါ။ (အခန္း−၄ ကိုၾကည့္ပါ) သင့္တာဝန္ေဖာ္ျပ
ခ်က္မ်ားက မကာမိေသးေသာ သင့္စုေဆာင္းပစၥည္း နယ္ပယ္မ်ား ရွိပါသလား။
အနာဂတ္တြင္ သင့္စုေဆာင္းပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုး သပ္ရန္နွင့္

	ျပတိုက္မ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျပတိုက္မ်ားေကာင္စီမွ ထုတ္ျပန္
ထားေသာ ျပတိုက္ဆိုင္ရာက်င့္၀တ္မ်ား - ၂၀ဝ၄
	တရားမဝင္ယဉ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္မ်ားကို တင္သြင္းျခင္း ၊ တင္ပုိ႔ျခင္းနွင့္
ပိုင္ဆိုင္မႈလႊဲေျပာင္းျခင္းကိုတားျမစ္ျခင္းႏွင့္ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာနည္းလမ္း
မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ UNESCO ၏ ၁၉၇၀ စာခ်ဳပ္
	အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ ၊ အပင္မ်ား ၊ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ၊

စုေဆာင္းပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကိုပယ္ဖ်က္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသလား၊ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာခ်ဳပ္-၁၉၇၃

မရည္ရြယ္ပါက ျပတိုက္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မွ စဥ္းစားၿပီး

(CITES, 1973)

အခ်ိဳ႕ကိုပယ္ဖ်က္ရန္္ရည္ရြယ္ ပါသလား။။ (ဆိုလိုသည္မွာ − တရားဝင္ ျဖစ္ေရး ၊
လံုျခံဳေရး (သို႔) ထိန္းသိမ္းရန္အေၾကာင္းတရားမ်ား) သင္စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း
ေရးသားေဖာ္ျပပါ။

၆။ စုေဆာင္းျခင္း (သို႔) ပယ္ဖ်က္ျခင္းျပဳလုပ္ေသာအခါ
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ လိုက္နာသည့္က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ဥပေဒမ်ားကိုေဖာ္
ျပတိုက္မ်ားသည္ တရားဝင္က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ မူေဘာင္အတြင္း စုေဆာင္း
ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းကိုသာ ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ သင္၏မူ၀ါဒတြင္က်ိဳးေၾကာင္း
ဆီေလ်ာ္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ
အေလ့အက်င့္ပင္ျဖစ္သည္
နမူနာစာသား
ျပတိုက္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းျပဳလုပ္ေသာအခါ ဆီေလ်ာ္ေသာ
က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ဥပေဒမ်ား လိုက္နာရန္ (ျပတိုက္အမည္) ျပတုိ္က္က အခိုင္အမာ
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သံႏၷိဌာန္ျပဳပါသည္။

	(စုေဆာင္းပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈ ခိုးယူခံရေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာပစၥည္း၊
အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေနေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးကို
ကာကြယ္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျမန္မာဥပေဒမ်ား)
	ဥာဏပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကာကြယ္ေရးႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ ျမန္မာဥပေဒမ်ား
	စုေဆာင္းျခင္း ၊ သိုေလွာင္ျခင္း ၊ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ လူသားခႏၶာကိုယ္
အစိတ္အပိုင္းမ်ား ၊ အဂၤါမ်ားႏွင့္ ဇီဝကလပ္စည္းအစုမ်ား ပယ္ဖ်က္ေရး ႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ ျမန္မာဥပေဒမ်ား

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

၇။ အရာဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကို စုေဆာင္းေသာအခါ
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လိုက္နာရေသာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

	(ျပတိုက္အမည္) ျပတုိက္သည္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာ (သို႔) သိပၸံ
ပညာအားျဖင့္ နည္းလမ္းတက်စမ္းသပ္ စစ္ေဆးထားျခင္းမဟုတ္ေသာ
(သို႔) ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖ်က္ဆီးထားေသာ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဆိုင္ရာ

ဤအခန္းတြင္ အရာဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကို စုေဆာင္းေသာအခါ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔

အေဆာက္အအံုမ်ား (သို႔) ဘူမိေဗဒဆုိင္ရာေနရာမ်ား (သုိ႔) မ်ိဳးစိတ္ႏွင့္

လိုက္နာရေသာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

သဘာ၀သက္ရွိတုိ႔ တည္ေနရာမ်ားမွ ပစၥည္းမ်ားကို စုေဆာင္းလိမ့္မည္

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ သင့္ျပတိုက္က ယခုနမူနာႏွင့္

မဟုတ္ေပ။

တစ္ပံုတည္းျပဌာန္းရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း
ယခုနမူနာမွာ သင့္ေတာ္ေသာ နမူနာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းေထာက္ခံပါသည္။
	(ျပတိုက္အမည္) ျပတိုက္က မူအားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ

	အရာဝတၳဳ ပစၥည္းမ်ားကို စုေဆာင္းေသာအခါ ထို ပစၥည္းမ်ားကို ဂရုစိုက္
ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ၊ မွတ္တမ္းျပဳစုရန္ ႏွင့္ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳ
ရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမင့္မားေသာစံႏႈန္း မ်ားျဖင့္ လိုက္နာက်င့္သံုးရန္

တရားဝင္ စုေဆာင္းမည့္ ပစၥည္း အမ်ိဳးအမည္ႏွင့္ မကိုက္ညီပါက

တာဝန္ယူ ရပါမည္။ ေသခ်ာေစရန္အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ မႏွစ္သက္လွ်င္ ဝယ္ယူျခင္း ၊ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးျခင္း၊

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း

ငွားရမ္းျခင္း ၊ ေသတမ္းစာအျဖစ္ေပးျခင္း၊ (သို႔) လဲလွယ္ျခင္း မ်ိဳးျဖင့္

အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ပံုေသလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္

မည္သည့္ပစၥည္းမ်ိဳးကိုမဆို ျပတိုက္ကစုေဆာင္းလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဆင့္စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ Spectrum အေျခခံဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး

တရားမဝင္ကုန္သြယ္ထားေသာ မည္သည့္ပစၥည္းမ်ိဳးကိုမဆို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔

လုပ္နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဝန္ထမ္းခန္႔ထားျခင္း၊

ျငင္းဆိုရေပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

စတိုျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

	ျပသပစၥည္းမစုေဆာင္းမီ (ျပတိုက္အမည္) ျပတိုက္က အရာဝတၳဳပစၥည္း
တစ္ခု၏ သမိုင္းေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းကို တတ္ႏုိင္သမွ် တည္ေဆာက္
ရပါလိမ့္မည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဆီကမ္းလွမ္းလာေသာ ပစၥည္းတိုင္းသည္

အစရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ အရာဝတၳဳ ပစၥည္းမ်ားကို စုေဆာင္း
ျခင္းတြင္ ျဖစ္ရသည့္ အကန္႔အသတ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရ
မည္ျဖစ္သည္။

တရားမဝင္လက္ခံရရွိ ျခင္းမဟုတ္ေပ။ (သို႔) ၄င္းပစၥည္း၏မူလႏုိင္ငံမွ (သို႔)
ျပတိုက္ တည္ရွိရာႏုိင္ငံ အပါအဝင္ တရား၀င္ပုိင္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ
တင္သြင္းသည့္ ပစၥည္းတုိင္း၏ သမိုင္းေၾကာင္း အခ်က္အလက္ကို
အျပည့္အစံု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အခိုင္အမာ သံႏၷိဌာန္ျပဳပါသည္။
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၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

၈။ အရာဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေသာအခါ
လုိက္နာရေသာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား
ဤအခန္းတြင္ အရာဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေသာအခါ သင့္ျပတုိက္က
လုိက္နာရသည့္ အေျခခံသေဘာတရားဥပေဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ နမူနာစာသားကုိ
မျဖစ္မေနလိုက္နာရန္မလိုပါ။ သုိ႔ေသာ္ အကယ္၍သင္သည္ အရာ၀တၳဳ ပစၥည္းမ်ား
ကုိ စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း (သုိ႔) ပယ္ဖ်က္ရန္ ရည္ရြယ္လွ်င္ ထိုစာသားမ်ားကုိ
မွီျငမ္းရန္ အၾကံျပဳေပးထားပါသည္။
နမူနာစာသား
	(ျပတုိက္အမည္) ျပတုိက္သည္ ျပသပစၥည္းတစ္ခုစာရငး္မွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း
မျပဳလုပ္မီ ထိုျပသပစၥည္းကုိ ျပဌာန္းထားေသာ မူမ်ားအရ တိုက္
ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီးျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။။
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ေနာက္ပုိင္းပယ္ဖ်က္ေရးတုိင္း၏ ရလဒ္ေၾကာင့္
ျပတိုက္၏စုေဆာင္းပစၥည္းၾကြယ္၀မႈ ႏွင့္ စုေဆာင္းျပသပစၥည္း၏
အရည္အေသြး (သုိ႔) အေရးပါမွဳ ေလ်ာ့က်သြားျခင္းမရွိရပါ။
ထိုသို႔ဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ အစီအမံ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စုေဆာင္းျပသပစၥည္း
မ်ားရွိလာေရး ႏွင့္ ပုိမိုအသံုး၀င္လာေရး စသည္တို႔ ျဖစ္ေပၚလာ
ေစသင့္ပါသည္။
	ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ရ
မည္ျဖစ္ ကြယ္၀ွက္မွဳမရွိ ပြင့္လင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါမည္။
	Spectrum အေျခခံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳလွ်က္ ပယ္ဖ်က္ေရး
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လုပ္ငန္းဆုိင္ရာအားလံုးကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
	ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအရ တရား၀င္လြတ္လပ္စြာပယ္ဖ်က္ ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ
အာဏာပုိင္အဖြဲ႔က အတည္ျပဳေပးရလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္
ျပဳလုပ္ေသာ ပယ္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိလည္း
ထည့္သြင္း စဥ္းစားရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
	ပယ္ဖ်က္ေရးနည္းလမ္းမ်ားမွာ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း ၊ ေရာင္းခ်ျခင္း ၊
လဲလွယ္ျခင္း (သုိ႔) ေနာက္ဆံုးအေျခ အေနအရ မရသည့္အဆံုး၌ ပယ္ဖ်က္
ျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

UK တြင္ ျပတိုက္မ်ားသည္ေအာက္ပါအခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါသည္။
	ျပတုိက္သည္ ေငြေရးေၾကးေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ အရာ၀တၳဳမ်ား
ပယ္ဖ်က္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

၈။

စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား ဂရုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

ထိန္းသိမ္းေရးမူဝါဒအတြက္ မူေဘာင္တစ္ခု

ဤအခန္းတြင္ သင့ျ္ ပတိက
ု ၏
္ စုေဆာင္းျပသပစၥညး္ မ်ား ဂရုစက
ုိ ေ
္ စာင့ေ
္ ရွာက္
ျခင္းႏွင့္ ထိနး္ သိမး္ ေရးမူဝါဒတြင္ ဘာေတြပါရွရ
ိ မည္ဆသ
ုိ ည္ကုိ သင္စးူ စမ္း
ရွာေဖြႏင
ို ပ
္ ါသည္။
	စာလံးု မည္းႏွင့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း္ ကို ေရးသားေဖာ္ျပမည့္ စုေဆာင္း
ျပသပစၥညး္ မ်ား ဂရုစက
ုိ ေ
္ စာင့ေ
္ ရွာက္ျခင္းနွင့္ ထိနး္ သိမး္ ေရးမူဝါဒ
မ်ားကို ေဖာ္ထတ
ု ေ
္ ရးသားစဥ္ သင္၏ လုပေ
္ ဖာ္ကင
ုိ ဖ
္ က္မ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးတိင
ု ပ
္ င္သင့ပ
္ ါသည္။
	အကၡရာေစာင္းႏွငစ
့္ ာသားမ်ားသည္ျပတိက
ု မ
္ ်ားတြငလ
္ က္ေ
တြ႕ က်င့သ
္ းုံ ေနေသာနမူနာမ်ားမွ ထုတယ
္ ထ
ူ ားျခင္းျဖစ္ၿပီး သင့က
္ ို

၁။ မူဝါဒရည္ရြယ္ခ်က္
နမူနာစာသား
ဤမူဝါဒ ရည္ရြယ္ခ်က္က စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကိုလမ္းညႊန္ျပသ ေပးႏိုင္မည့္ အေျခခံ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အႏွစ္ခ်ဳပ္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္
စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို
စဥ္းစားေရးဆြဲေသာအခါတြင္လည္း ဤမူဝါဒက ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို
လမ္းညႊန္ျပသေပးပါသည္။

ေလ့လာမီျငမ္းရန္ပပ
့ံ းို ေပးပ
	အခန္း (၄) မွပစ
ုံ က
ံ က
ြ ထ
္ သ
ဲ ႔ုိ သင္၏စာသားကိထ
ု ည့သ
္ င
ြ း္ ရန္မေမ့ပါႏွင။့္
	ဤမူ၀ါဒတြင္ သင့ျ္ ပတိက
ု အ
္ ေနျဖင့္ စုေဆာင္းျပသပစၥညး္ ကာကြယ္
ေစာင့ေ
္ ရွာက္ျခင္း ႏွငပ
့္ တ္သက္ၿပီး မလိက
ု န
္ ာႏုင
ိ ေ
္ သးေသာစံခ်ိန္
စံညန
ႊ း္ မ်ားလည္း ပါ၀င္ေနႏုင
ိ ပ
္ ါသည္။ (ဥပမာ-အင္းဆက္ ပုးိ မႊား
မ်ားကုေ
ိ စာင့ၾ္ ကည့စ
္ စ္ေဆးေသာ အရင္းျမစ္မ်ား သင့တ
္ င
ြ ္ ရွခ
ိ ်င္မွ
ရွပ
ိ ါလိမမ
့္ ည္။) ထိက
ု သ
့ဲ ေ
႔ုိ သာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မိမျိ ပတိက
ု ၏
္
ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္ကုိ ေရးျပပါ။ ျပတိက
ု အ
္ ေဆာက္အအံတ
ု င
ြ ္ အင္းဆက္မ်ားကို
ေစာင့ၾ္ ကည့ႏ
္ မ
ိွ ႏ
္ င
ွ း္ ေရးအတြက္ မည္သေ
႔ုိ ဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ ၾကိဳးစားေနသည္ကုိ
ေဖာ္ျပႏုင
ိ ပ
္ ါသည္။ ထိလ
ု ပ
ု င
္ န္းမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္
မည္သေ
႔ုိ ဆာင္ရက
ြ ေ
္ နသည္ကုိ စုေဆာင္း ျပသပစၥညး္ မ်ား
ကာကြယေ
္ စာင့ေ
္ ရွာက္ျခင္း အစီအစဥ္အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပသင့ပ
္ ါသည္။]
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၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

၂။ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ေ၀ါဟာရ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

ႏုိင္ေသာအေျခအေနသို႔ ယူေဆာင္လာရန္ (သို႔) ၄င္းပစၥည္းကို ပိုမို
တည္ျငိမ္ေစေသာ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေစရန္ (သို႔) ထိုပစၥည္း၏

UK အသိအမွတ္ျပဳစံႏႈန္း UK Accreditation Standard ေရးဆြဲထုတ္ျပန္

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ (သို႔) သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးအေျခ အေနအခ်ိဳ႕ကို

ထားေသာ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားတြင္ ဂရုစုိက္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

တိုးျမွင့္ေစရန္ အလို႔ငွာ ေဆာင္ရြက္ရေသာ အထူးကုသခ်က္ မ်ား

ဆုိင္ရာစံႏႈန္းမ်ား အေျခခံ၍ ျပတုိက္အမ်ားစုတြင္ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား

ပါဝင္ပါသည္။ (ဥပမာ − ဆီေဆးပန္းခ်ီကားထိန္းသိမ္းျခင္း)

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ ၾကပါသည္။ ေအာက္ပါ
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ တကယ့္လက္ေတြ႕
ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုၾကားရွိ ရွင္းလင္းေသာကြဲျပားျခားနားခ်က္
မ်ားကို ဖြင့္ဆိုရန္ႏွင့္ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္
ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပပါသည္။ ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို
သင္၏မူဝါဒမွာ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း အၾကံျပဳပါသည္။နမူနာစာသား
စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ျပတိုက္အားလံုး
အတြက္ အေျခခံက်ေသာတာဝန္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျပတိုက္တြင္ (ျပတိုက္

၃။ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား ဂရုစိုက္ကာကြယ္ေသာအခါ
လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရေသာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ဥပေဒမ်ား
ျပတိုက္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာနယ္ပယ္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (သို႔)
ဥပေဒမ်ားကို မည္သို႔ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိက၀တ္ကုိ
သင့္မူဝါဒကေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။
နမူနာစာသား

အမည္) ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ စုေဆာင္းျပသပစၥည္း ေရရွည္ထိန္းသိမ္းေရးကို

(ျပတိုက္အမည္) ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းကို ကာကြယ္ေစာင့္-

ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္

ေရွာက္ေသာအခါ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က်င့္၀တ္္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို

ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ လက္ေတြ႔ကုသ ထိန္းသိမ္းေရးစီမံခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္သန္ပါသည္။

ထိုေ၀ါဟာရကို အသံုးျပဳရပါသည္။
	ကိဳတင္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းတြင္ ျပတိုက္ပစၥည္းမ်ား နမူနာ
မ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ၏ ပ်က္စီးယိုယြင္းျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္
(သို႔) နည္းႏုိင္သမွ်နည္းေစရန္ ျပဳလုပ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (ဥပမာ
− ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းနွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း)
ပါဝင္ပါသည္။
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	လက္ေတြ႔ကုသထိန္းသိမ္းျခင္းတြင္ အရာဝတၳဳပစၥည္းတစ္ခုကို ပို၍လက္ခံ

	ျပတိုက္မ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျပတိုက္မ်ားေကာင္စီ ၂၀ဝ၄ ပါ
က်င့္၀တ္္မ်ား
	လုပ္ငန္းခြင္လံုျခံဳေရး က်န္းမာေရးတို႔နွင့္ ဆက္စပ္ေသာ
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိဥပေဒမ်ား

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

၄။ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားကို
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာအခါ အသံုးျပဳရေသာ
စံနႈန္းမ်ား

၅။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို လမ္းညႊန္ ျပသေပးေသာ
အေျခခံသေဘာတရားမ်ား

စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ အသံုးျပဳ

သင္၏ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ေဖာ္ျပ

ေနေသာ စံႏႈန္းမ်ားစြာရွိၾကပါသည္။ ထို စုေဆာင္းျပသပစၥည္းကာကြယ္ ေစာင့္ေ

ေသာအခါ စံနႈန္းမ်ားဆိုင္ရာ အခန္းလိုက္ေခါင္းစဥ္မ်ားကို လိုက္နာရန္အသံုးဝင္

ရွာက္ျခင္းရွိစံႏႈန္းမ်ားမွ အရုိးရွင္းဆံုး ပံုစံကို လမ္းညႊန္ျပသေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ပါသည္။ ဆီေလ်ာ္ေသာေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ − အေဆာက္အအံု၊ စတို ၊ အိမ္မႈ

[အခန္း(၁၃)ကုိၾကည့္ပါ။] လက္ရွိအေျခအေနတြင္ သင္ ျဖည့္ဆည္းလိုေသာ

ကိစၥထိန္းသိမ္းျခင္း ၊ ကိုင္တြယ္ျခင္းနွင့္ ျပသပစၥည္းအသံုးျပဳျခင္း၊ ပတ္ဝန္း

စုေဆာင္းျပသပစၥည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အဆင့္ကုိ သိရွိႏုိင္ရန္

က်င္ဆိုင္ရာေစာင့္ ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ပံုစံတူမ်ား

သင့္ကုိ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ သင့္ျပတုိက္က အဆုိပါအဆင့္ ေရာက္သည္အထိ
တုိးတက္ရန္ လိုအပ္သည္ မလိုအပ္သည္ကို သင္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍

နမူနာစာသား

ဤမွ်အထိတိုးတက္ရန္မလိုေသးဟု သင့္ျပတိုက္အေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ထားပါလွ်င္

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏အေဆာက္အအံုမ်ား

သင့္ျပတိုက္အေနျဖင့္ လက္ရွိထက္ တိုးတက္လာေအာင္မည္သို႔

သင္၏အေဆာက္အအံုကုိ သင္မည္သုိ႔ထိန္းသိမ္းပါသနည္း။ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ထိန္း

ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို သီးျခားအစီအစဥ္ တစ္ရပ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။

သိမ္းေရးဆုိင္ရာေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းကုိ ပံုမွန္စစ္ေဆးမွဳျပဳလုပ္ပါ သလား။

စတိုႏွင့္ပတ္သက္၍ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆုိၿပီး

မည္သူကအေဆာက္အအံုစစ္ေဆးမႈကုိ ျပဳလုပ္ပါသလဲ။ သင့္တြင္ တားျမစ္ေန

ျဖစ္ပါသည္။

ရာသို႕က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ပါကသတိေပးအသံ ၊ မီးႏွင့္ေဘး ကင္းရာသို႔ေျပာင္း

နမူနာစာသား
ျပတိုက္တစ္ခု (မိမိျပတိုက္အမည္ထည့္သြင္းပါ) တြင္ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ စံနႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။
ဤနည္းအားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ျပတိုက္မ်ားသည္ စုေဆာင္းပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမည္မွ်ရွိသည္ကို ႏွစ္စဥ္ အကဲျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။

ေရႊ႕ေပးသည့္စနစ္မ်ားကဲ့သုိ႔အသံအခ်က္ျပစနစ္ရွိပါ သလား။ ထုိစနစ္မ်ားကုိ
ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈရွိပါသလား။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏သိုေလွာင္ခန္း
ခင္းက်င္းျပသမႈမရွိေသာပစၥည္းမ်ားကုိဘယ္ေနရာတြင္ သိုေလွာင္ထားပါသလဲ။
သုိေလွာင္ခန္းတြင္ အရာ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားကုိ ထုပ္ပိုးရန္ အထူးပစၥည္းမ်ားကုိ
အသံုးျပဳပါသလား။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏အိမ္မႈကိစၥထိန္းသိမ္းေရး
သုိေလွာင္ခန္းႏွင့္ ခင္းက်င္းျပသေနရာမ်ားအတြက္ ပံုမွန္သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္
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သည့္အစီအစဥ္ရွိပါသလား။ သင္သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ (သုိ႔မဟုတ္)

မွျပဳလုပ္ပါသလဲ။ ျပဴတင္းေပါက္မ်ားတြင္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကာအျပားမ်ား

မျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ သင္၏

ကဲ့သုိ႔ သင္၏ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္မည္သည့္အထူးပစၥည္းမ်ိဳးကုိ သင္

သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားပါသလား။ သန္႔ရွင္း

အသံုးျပဳပါသလဲ။

ေရး၀န္ထမ္းမ်ားက ပုိးမႊားအႏၱရာယ္ျပႆနာရပ္မ်ားအတြက္သတိ ထားမိၾက
ပါသလား။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ အသံုးျပဳရန္မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ျပသပစၥည္းအစစ္မ်ား အတြက္

ျပသပစၥည္းမ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ရမလဲ

ျပသမွန္ဘီရိုထဲတြင္ ပံုစံတူမ်ားကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ျပသထားပါသလား။

အရာ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားကို ကုိင္တြယ္ေရႊ႕ေျပာင္းရန္မည္သူ႔ကုိ ခြင့္ျပဳထားပါ

၆။ လက္ေတြ႕ကုသထိန္းသိမ္းေရးျပဳလုပ္ေသာ
အခါ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို လမ္းညွြန္ ျပသေပးေသာ
အေျခခံဥပေဒသမ်ား

သလဲ။ ေရႊ႔ေျပာင္းသူမ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားမွသာ ပစၥည္းမ်ား
ပ်က္စီးမႈမျဖစ္ႏုိင္ေပ။ လက္တြန္းလွည္းမ်ားႏွင့္ လက္အိတ္ကဲ့သုိ႔အထူး
အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳပါသလား။
ျပသပစၥည္းမ်ားကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ဘယ္လုိအသံုးျပဳမလဲ
အရာ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားကုိ အသံုးမျပဳမီ ျပသပစၥည္း၏အေျခအေနကုိ ေဖာ္ျပ
ထားေသာ စစ္ေဆးမႈပံုစံကုိ ျပဳလုပ္ပါသလား။ (ခင္းက်င္းျပသျခင္းႏွင့္ ငွားရမ္း

လက္ေတြ႔ကုသထိန္းသိမ္းေရးကိုအရည္ အေသြးျပည့္မီေသာ ထိန္းသိမ္း
ေရးပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
နမူနာစာသား

ျပသျခင္းမျပဳလုပ္မီ ျပသပစၥည္းအေျခအေနစစ္ေဆးျခင္းကုိ ဆုိလုိပါ သည္။)

ျပတိုက္သည္ (မိမိျပတိုက္အမည္) မိမိစီမံထားေသာ လက္ေတြ႔ကုသ

အရာ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားကုိ တုိက္ပုိင္အမွတ္တပ္ဆင္ျခင္းျပဳလုပ္ေသာအခါ

ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ထိန္းသိမ္းေရး

ျပသပစၥည္းမ်ားကုိ ထိခုိက္မႈမရွိေစေသာ အညႊန္းစာသားကပ္ျခင္းႏွင့္

ပညာရွင္တစ္ဦး၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈကို ရွာေဖြရပါလိမ့္မည္။

အမွတ္အသားျပဳလုပ္ျခင္း နည္းပညာမ်ားကုိ သင္အသံုးျပဳပါသလား။

ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္အားလံုးသည္ မိမိလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေသာ

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း
သင့္ျပတုိက္တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအေျခအေနကုိ (ဥပမာ-အပူခ်ိန္ ၊
စုိထုိင္းဆ၊ အလင္း၊ ပုိးမႊားအႏၱရာယ္) ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွုျခင္းကုိ ျပဳလုပ္မွသာ
သင့္ျပသပစၥည္းမ်ား၏ ပ်က္စီးမႈအေျခအေနကုိ သင္သိရိွႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ သင္ျပဳလုပ္လွ်င္ ဘယ္လုိျပဳလုပ္ပါသလဲ။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္သူ
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ပံုစံတူမ်ား

ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည့္စံုစြာေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ
မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရပါမည္။

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

၇။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ တိုးတက္ေရးအတြက္
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ကတိကဝတ္

၈။ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏
ေဆာင္ရြက္မည့္စီမံကိန္း ကတိကဝတ္

သင္၏စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ တုိးတက္ေစရန္

အႏၱရာယ္မ်ားအေၾကာင္းကို အကဲျဖတ္ပါသလား။ (ဥပမာ - မီး ၊ ေရ ၊

သင့္တြင္အစီအစဥ္မ်ားရွိပါသလား။ လက္ရွိကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအဆင့္

ငလ်င္) အကယ္၍ ထုိအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါလွ်င္ သင္၏စုေဆာင္း

အတန္းမ်ားကုိ အကဲျဖတ္္ရန္ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

ျပသပစၥည္းမ်ားအား သင္မည္ကဲ့သုိ႔ ကာကြယ္ကယ္တင္ရမည္ဆုိသည္

စံႏႈန္းမ်ားကုိ ျပတုိက္အမ်ားစုကအသံုးျပဳၾကပါသည္။ ဤသို႔ေသာ စံခ်ိန္

ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္တြင္အစီအမံမ်ား ရွိပါသလား။

စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္တိုင္းတာကာ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မည္မွ် အတိုင္းအတာအထိ
ေဆာင္ရြက္နုိင္သည္ကို ဆံုးျဖတ္ၾကပါသည္။
နမူနာစာသား

သင့္စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားအေပၚက်ေရာက္ႏုိင္ေသာ

နမူနာစာသား
စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား၏ ႏွစ္အလိုက္ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ
အကဲျဖတ္မႈမ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္၍ လတ္တေလာအျဖစ္ႏုိင္ဆံုး

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏွစ္အလိုက္စံနႈန္းအကဲျဖတ္မႈမ်ား ၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ စုေဆာင္းရရွိေသာ

အကဲျဖတ္မႈမ်ား အေပၚ အေျခခံေသာ လက္ရွိ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပံုမွန္ေဘး အႏၱရာယ္ၾကိဳတင္ကာ ကြယ္

အစီအမံတစ္ခုကိုခ်မွတ္ထားပါသည္။ ။

ေရးအကဲျဖတ္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စုေဆာင္း ျပသပစၥည္းမ်ား
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားပါသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏အစီအမံမ်ားကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၉။ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
ရာတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အလုပ္သမား အင္အားကို
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏
ကတိကဝတ္
နမူနာစာသား:
ျပတိက
ု တ
္ င
ြ ္ (မိမျိ ပတိက
ု အ
္ မည္) ကြ်ႏ္ပ
ု တ
္ သ
႔ုိ ည္ ဤမူဝါဒမွ အေျခခံဥပေဒသ
မ်ားႏွင့္ ကြ်ႏုပ
္ တ
္ ၏
႔ုိ စုေဆာင္း ျပသပစၥညး္ မ်ား ကာကြယေ
္ စာင့ေ
္ ရွာက္ေရး
လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်ားကို အေျခခံလွ်က္ ဝန္ထမ္းအားလံးု အတြက္ ပံမ
ု န
ွ ္
စုေဆာင္းျပသပစၥညး္ မ်ား ဂရုစက
ုိ ေ
္ စာင့ေ
္ ရွာက္ေရးသင္တန္းကို က်င္းပေပးပါသည္။
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၉။

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းမူ၀ါဒတစ္ခုအတြက္မူေဘာင္ တစ္ခု

ဤအခန္းတြင္ သင့္ျပတုိက္၏ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းမူ၀ါဒတြင္ ဘာေတြ

၁။ ဤမူ၀ါဒရည္ရြယ္ခ်က္

ထည့္သြင္း ရမည္ဆုိတာကုိ သင္ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသည္။

ျပတုိက္တုိင္းတြင္ ၄င္း၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

စာလံုးမည္းႏွင့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုစီတိုင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပမည့္ စုေဆာင္း
ျပသပစၥည္းမ်ား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း မူဝါဒမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားစဥ္ သင္၏
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။
	အကၡရာေစာင္းႏွင့္စာသားမ်ားသည္ျပတိုက္မ်ားတြင္လက္ေတြ႕က်င့္သံုး
ေနေသာနမူနာ မ်ားမွ ထုတ္ယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သင့္ကုိေလ့လာမီျငမ္းရန္
ပံ့ပုိးေပးပါသည္။
	အခန္း (၄) မွပံုစံကြက္ထဲသို႔ သင္၏စာသားကိုထည့္သြင္းရန္မေမ့ပါႏွင့္။
	ဤမူ၀ါဒတြင္ သင့္ျပတိုက္အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
မလိုက္နာႏုိင္ေသးေသာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ေနႏုိင္ပါသည္။

သတင္း အခ်က္အလက္ရွိၾကပါသည္။ မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္း မူ၀ါဒတစ္
ခုတြင္ ျပတုိက္မ်ားသည္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္
ဘယ္လုိလံုၿခံဳေအာင္ထိန္းသိမ္းရမည္ ဆုိသည္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒ ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ေရးဆြဲႏုိင္ပါသည္။ မွတ္
တမ္းျပဳစုျခင္းမူ၀ါဒမ်ားတြင္ ျပတိုက္ အရာ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းကို ျပတုိက္က ရည္သန္ေၾကာင္း
အခိုင္အမာအၿမဲေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ အဓိကက်ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား၊
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ စာအုပ္ကုိၾကည့္ပါ။

(ဥပမာ- Spectrum အေျခခံလုပ္ထံုးလုပ္နည္း သင့္ျပတိုက္တြင္က်င့္

နမူနာစာသား

သံုးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးျခင္း)

ဤမူ၀ါဒက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းရာတြင္ ၄င္းတို႔၏လံုၿခံဳေရး၊

	ဤအေျခအေနတြင္ မိမိျပတိုက္အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းႏွင့္

စီမံခန္႔ခြဲေရး ၊ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

ပတ္သက္ၿပီးတိုးတက္လာေအာင္မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ဖတ္ရႈရယူခြင့္အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပတိုက္အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူေၾကာင္း

သီးျခား အစီအစဥ္တစ္ခုကိုေရးသား ေဖာ္ျပသင့္ေၾကာင္း

ေသခ်ာေစရန္ရည္ရြယ္သည္။ ယခုမူ၀ါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္

အၾကံျပဳလိုပါသည္။ ဥပမာ-နံပါတ္(၅) တြင္ သင္ေအာက္ပါအတိုင္း

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျပတိုက္က ရည္ရြယ္သည္မွာ

ေဖာ္ျပႏုိင္သည္ ။ [ျပတုိက္အမည္] ျပတုိက္က Spectrum
အေျခခံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္
ဦးတည္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။ သင္မည္ကဲ့သို႔
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း အစီအစဥ္ျဖင့္
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၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ယူမွဳ တုိးတက္လာရန္
	ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ားသည္ မျဖစ္မေနရွိရမည့္
စံႏွဳန္းမ်ားကုိလိုက္နာၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ပိုမိုျမင့္မားေသာ
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ျပည့္မီေနေစရန္

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမို

တုိက္ပုိင္နံပါတ္ကဲ့သုိ႔ အရာ၀တၳဳပစၥည္းမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ

အသံုးျပဳလာႏိုင္ရန္

သတင္းအခ်က္အလက္

	ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ
လံုျခံဳေရးကုိ အားေကာင္းလာေစရန
	ျပသပစၥည္း မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းအစီအမံမ်ားႏွင့္ ျပသပစၥည္း မွတ္တမ္း
ျပဳစုျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ ဤမူ၀ါဒကို
ရည္ညႊန္းကိုးကားႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

၂။ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္း
ေ၀ါဟာရကုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ မည္သို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမည္နည္း
ျပတုိက္အမ်ားစုသည္ ‘Spectrum ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲေရး ဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္စာအုပ္’ မွ စာသားမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ မွတ္တမ္း ျပဳစုျခင္းကုိ
အဓိပါယ္ဖြင့္ဆုိၾကပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းကုိ ျပတုိက္က စုေ
ဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားပံုသ႑ာန္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ

	ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းပံုစံကဲ့သုိ႔ အစရွိသည့္ ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္

၃။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား
မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ကတိက၀တ္
ျပတုိက္အမ်ားစုသည္ ၄င္းတုိ႔၏ျပသပစၥည္းမ်ား မွတ္တမ္းျပဳစုရန္အတြက္
ကတိက၀တ္ျပဳၾကပါသည္။
နမူနာစာသား
(ျပတုိက္အမည္) ျပတုိက္က ျပသပစၥည္းမ်ား၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကုိ
ဖမ္းယူရန္၊ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ထိုမွတ္တမ္းမ်ားကို လံုၿခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းရန္
အခိုင္အမာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို
အသံုးျပဳလိုသူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သလို ဖတ္ရႈခြင့္ရႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးရန္
ပိုင္းျဖတ္ထားပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုးကဲ့သုိ႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိၿပီး ၄င္းအတြက္ ဥပေဒ
အရတာ၀န္ယူရပါသည္။ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းတြင္
	ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထံသုိ႔ေပးပုိ႔ေသာ လူႏွင့္ တြဲဖက္ေတြ႔ရွိရေသာ အျဖစ္အပ်က္
စသည္တုိ႔ကဲ့သို႔ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား၏ သမုိင္းဆုိင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္
	ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သိမ္းဆည္းထားေသာ ပစၥည္းရွိရာေနရာႏွင့္ ၄င္းပစၥည္း၏
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၄။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား
တာ၀န္ခံမႈအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ကတိက၀တ္

၅။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းတြင္ လုိက္နာရေသာ
စံႏႈန္းမ်ား

ျပတုိက္မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား

ျပတုိက္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏စုေဆာင္းျပသပစၥည္းကုိ မွတ္တမ္းျပဳစုေသာအခါ

အတြက္ တာ၀န္ခံျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ျပတုိက္မ်ားသည္ တာ၀န္ခံမႈကုိ

Spectrum စံႏွဳန္းကုိ လုိက္နာရပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပံုေသ

အခိုင္အမာ ကတိက၀တ္ျပဳေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္စာအုပ္တြင္ ဤစံႏႈန္းကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

နမူနာစာသား

နမူနာစာသား

(ျပတုိက္အမည္) ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား တာ၀န္ခံျခင္းကုိ

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းတြင္ Spectrum ၏ အေျခခံလုပ္ထံုး

ျပတုိက္က အာမခံၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေၾကာင္းအရာ

လုပ္နည္းမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုးစံႏွဳန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔

အခ်က္အလက္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းစီကို

ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၄င္းစံႏႈန္းမ်ားတြင္

အရာ၀တၳဳပစၥည္းမ်ား (သုိ႔) ပစၥည္းအုပ္စုလုိက္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားရန္၊ ရွာေဖြႏိုင္ရန္
လြယ္ကူေစပါသည္။ အဓိကသတင္း
	ပစၥည္းနံပါတ္
ပစၥည္းအမည္
ပစၥည္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္
ပစၥည္းအုပ္စုတစ္ခုျဖစ္ခဲ့လွ်င္ပစၥည္းမ်ား၏နံပါတ္
ပစၥည္းတည္ေနရာ
	ပုိင္ရွင္/အလွဴရွင္/ေရာင္းခ်သူ၏အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
မွတ္တမ္းတင္သူအမည္ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ရက္စြဲ စသည္တုိ႔ပါရွိပါသည္။
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	ပစၥည္း၀င္ေရာက္ရာတြင္ လုပ္ကုိင္ရသည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
ပစၥည္းစုေဆာင္းေရးဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
	ကတ္တေလာက္ျပဳလုပ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
	တည္ေနရာႏွင့္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
	ငွားယူျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
ငွားရမ္းျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
	တစ္ေက်ာ့ျပန္မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

၆။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔
လုိက္နာရေသာ က်င့္၀တ္ႏွင့္ဥပေဒမ်ား
စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ေရးမူ၀ါဒတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ က်င့္၀တ္မ်ားကုိ သင္
ရည္ညႊန္းကုိးကားၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ျပတုိက္အမ်ားစုသည္ ဤေနရာ
တြင္ အဆုိပါက်င့္၀တ္မ်ားကုိ ထပ္ေလာင္းအသံုးျပဳၾကေလ့ရွိသည္။
ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကိုလည္း
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါသည္။
နမူနာစာသား
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းျပဳ
စုေသာအခါ ဆီေလ်ာ္ေသာက်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွ လမ္းညႊန္
ျပသေပးရန္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာဥပေဒျပဳျခင္းကုိ လုိက္ေလ်ာလက္ခံရန္ ျပတုိက္က
ရည္ရြယ္ပါသည္။
	ျပတိုက္မ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျပတိုက္မ်ား ေကာင္စီမွ
ထုတ္ျပန္ထားေသာ က်င့္၀တ္တရားမ်ား - ၂၀ဝ၄
	တရားမဝင္ယဉ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္မ်ားကို တင္သြင္းျခင္း ၊ တင္ပုိ႔ျခင္း
နွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈလႊဲေျပာင္းျခင္းကို တားျမစ္ျခင္းနွင့္ကာကြယ္ျခင္း ဆိုင္ရာ
နည္းလမ္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ UNESCO ၏ ၁၉၇၀ သေဘာတူညီခ်က္
	အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ ၊ အပင္မ်ား ၊ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ၊
အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္ေရးနွင့္ ပတ္သက္ေသာညီလာခံ ၁၉၇၃
(CITES)

ဆီေလ်ာ္ေသာဥပေဒမ်ားကုိ သင္စာရင္းျပဳစုႏုိင္ပါသည္။]

၇။ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းစနစ္ဆုိ္င္ရာ
လက္စြဲစာအုပ္တစ္ခု ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏
ကတိက၀တ္
နမူနာစာသား
Spectrum အေျခခံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအနက္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္
လုိက္နာ ရန္မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ မွတ္တမ္းျပဳစုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ
လက္စြဲ စာအုပ္တစ္ခု ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ (ျပတုိက္အမည္) ျပတုိက္က
တာ၀န္ယူပါသည္။
	လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုစီအတြက္ ျပတုိက္မွ ဘယ္ရာထူးက တာ၀န္ရွိၿပီး
ဘယ္ရာထူးက လက္စြဲစာအုပ္ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ထိန္းသိမ္းရသနည္း
	လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုစီအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆက္ဆက္
	ျပည့္စံုေသာမွတ္တမ္းမ်ား ၊ ပံုစံမ်ား ၊ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုတုိင္းအတြက္
အသံုးျပဳေသာ သေဘာတူညီခ်က္နမူနာမ်ား
	ျပတိုက္တြင္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရွိေသာေနရာႏွင့္ ပတ္သက္၍
သတင္းအခ်က္အလက္
	စုေဆာင္းေရးႏွင့္ ကတ္တေလာက္မွတ္တမ္းကဒ္မ်ားကုိ ဘယ္လုိမူမ်ား
ထားရွိထားသလဲဆုိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
စသည္တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

	သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာ့ဥပေဒမ်ား [ဤေနရာတြင္ ဥာဏပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊
ပုိင္ရွင္လႊဲေျပာင္းျခင္း ၊ အခ်က္အလက္ကာကြယ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍
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၈။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းမ်ား ဆက္လက္တိုးတက္
ေစေရးအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ကတိကဝတ္

၉။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ မွတ္တမ္းမ်ားလံုးျခံဳစိတ္ခ်ေအာင္
မည္သုိ႔ထိန္းသိမ္းမည္နည္း။

သင္၏လက္ရွိမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းသည္ သင့္စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား၏ သတင္း

သင္၏ျပတုိက္မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ႏွင့္ ကတ္တေလာက္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍

အခ်က္အလက္ဆုိင္ရာကုိ ေျဖရွင္းရန္အေထာက္အကူမျပဳခဲ့လွ်င္ မွတ္တမ္း

မိတၱဴပြားထားရွိမႈ သင့္တြင္ရွိပါသလား။

ျပဳစုုျခင္းစီမံခ်က္တစ္ခုမွာ ဒါကုိတုိးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေအာင္ျပဳလုပ္ရန္သင္ဆံုးျဖတ္ဖို႔္
လုိအပ္ပါသည္။
နမူနာစာသား

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ပံုမွန္မိတၱဴပြားထားေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ျပတိုက္မွတ္ပံုတင္နံပါတ္
မ်ား (မိတၱဴကူးယူထားျခင္း) ႏွင့္ ကတ္တေလာက္မွတ္တမ္းမ်ား (ဒီဂ်စ္တယ္

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဥပေဒအရ တာဝန္ယူထားေသာ ျပသပစၥည္းအားလံုးအတြက္

မိတၱဴပြားထားျခင္း) မ်ား အပါအ၀င္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏မွတ္တမ္းလံုၿခံဳေရးကုိ

အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္ကို ထိန္းသိမ္းရန္ (ျပတိုက္အမည္) ျပတိုက္က

ထိန္းသိမ္းရန္ အခုိင္အမာကတိက၀တ္ျပဳထားၾကပါသည္။

တာဝန္ယူပါသည္။ အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္မရွိေသာ ေနရာတြင္ အဆုိပါ
စံႏႈန္းမ်ားကုိဘယ္လုိၿပီးျပည့္စံုေအာင္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ ဆုိတာကို
ေဖာ္ျပထားေသာမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းစီမံခ်က္တစ္ခု ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔တြင္ ရွိရပါသည္။
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၁၀။ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳခြင့္ဆုိင္ရာမူဝါဒတစ္ခု

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

အတြက္ မူေဘာင္တစ္ခု

ဤအခန္းတြင္ သင့္ျပတိုက္၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္း အသံုးျပဳခြင့္မူဝါဒတြင္
ဘာေတြပါဝင္ရမည္ဆိုသည္ကို သင္ေလ့လာစူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ပါသည္။
	စာလံုးမဲႏွင့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုစီတိုင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပမည့္ စုေဆာင္း

၂။ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳခြင့္ဆိုင္ရာ
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္
ျပတိုက္အမ်ားစုသည္ PAS 197: 2009 Code of practice for cultural

ျပသပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္း မူဝါဒ မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားစဥ္

collections management မွယူေဆာင္ေသာ စာသားကို အသံုးျပဳလ်က္

သင္၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

စုေဆာင္း ျပသပစၥည္းအသံုးျပဳခြင့္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။

	အကၡရာေစာင္းႏွင့္စာသားမ်ားသည္ျပတိုက္မ်ားတြင္လက္ေတြ႔က်င့္သံုး
ေနေသာနမူနာမ်ားမွ ထုတ္ယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သင့္ကုိ ေလ့လာမီျငမ္း
ရန္ပံ့ပုိးေပးပါသည္။
	အခန္း (၄) မွပံုစံကြက္ထဲသို႔ သင္၏စာသားကိုထည့္သြင္းရန္မေမ့ပါႏွင့္။
	အခန္း(၄)မွ ပံုစံကြက္အတြင္းသုိ႔ု့ သင့္စာသားမ်ားထည့္သြင္းရန္သတိရ
ပါ။

၁။ ဤမူဝါဒရည္ရြယ္ခ်က္

နမူနာစာသား
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းနွင့္ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းဆိုင္ရာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ပံုသ႑ာန္ဆိုင္ရာ ၊ အာရံုခံစားမႈဆိုင္ရာ၊
ဥာဏ္ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသံုးခ်ခြင့္မ်ားကို လူသားမ်ားအား အသံုးျပဳခြင့္ေပး
ထားေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကဲ့သုိ႔ စုေဆာင္းျပသပစၥည္း
အသံုးခ်ခြင့္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။ ဤမူဝါဒသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စုေဆာင္း
ျပသပစၥည္းမ်ား ၊ စုေဆာင္းျပသပစၥည္း သတင္းအခ်က္အလက္နွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားကို လူတိုင္းအသံုးျပဳခြင့္ေပးရန္ ဤမူဝါဒကစီစဥ္ထားပါသည္။

စုေဆာင္းျပသပစၥည္းအသံုးျပဳသူအားလံုးအတြက္ ျပတိုက္၏စုေဆာင္းျပသ
ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္ခြင့္ကို ေထာက္ပံ့ရန္ ၄င္း၏တာဝန္မ်ားကို (ျပတိုက္
အမည္) ျပတိုက္က ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့ေပးေၾကာင္းကို ေသခ်ာေစရန္မွာ
ဤမူဝါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အသံုးခ်ခြင့္စီမံခ်က္ကို
ဖန္တီးေသာအခါႏွင့္ အသံုးခ်ခြင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာအခါ
ဤမူဝါဒမွကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို လမ္းညႊန္ျပသေပးပါသည္။
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၃။ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳခြင့္ ေပးေသာအခါ
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လိုက္နာ ရေသာ က်င့္ဝတ္မ်ား
က်င့္ဝတ္တရားႏွင့္ ဥပေဒသမ်ားရွိရပါလိမ့္မည္။

၄။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားႏွင့္
စုေဆာင္းျပသပစၥည္း သတင္းအခ်က္အလက္အသံုးျပဳရန္
အခြင့္အလမ္းအတြက္ လူထုကိုကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔
မည္သို႔ကူညီမည္နည္း။

နမူနာစာသား

ယဥ္ေက်းမႈဆင
ုိ ရ
္ ာ စုေဆာင္းျပသပစၥညး္ မ်ား စီမခ
ံ န္ခ
႔ ေ
ဲြ ရးအတြက္

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းသတင္းအခ်က္အလက္ အသံုးျပဳခြင့္ကို

ယူေသာ စာသားႏွင့္ ေဝါဟာရမ်ားကို အသံးု ျပဳလ်က္ စုေဆာင္းျပသပစၥညး္ မ်ား

သင္၏ျပသပစၥည္း အသံုးျပဳခြင့္မူဝါ၏ႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိ ေသာ

ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ေသာအခါ ေအာက္ပါဥပေဒသမ်ားအပါအဝင္ က်ိဳးေၾကာင္း
ဆီေလ်ာ္ေသာ လူက်င့္ဝတ္တရားႏွင့္ ဥပေဒသမ်ား လိုက္ေလ်ာလက္ခံရန္
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရည္ရြယ္ပါသည္။
	ျပတိုက္မ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျပတိုက္ေကာင္စီ က်င့္ဝတ္
ဥပေဒမ်ား ၊ ၂၀ဝ၄
	တရားမဝင္ယဉ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို တင္သြင္းျခင္း ၊ တင္ပုိ႔ျခင္းနွင့္
ပိုင္ဆိုင္မႈလႊဲေျပာင္းျခင္းကို တားျမစ္ျခင္းနွင့္ကာကြယ္ျခင္း ဆိုင္ရာ
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ UNESCO ၏ ၁၉၇၀ သေဘာတူညီခ်က္
	အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ ၊ အပင္မ်ား ၊ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ၊
အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္
၁၉၇၃ (CITES)
	လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရး ၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
ျမန္မာဥပေဒမ်ား
	မသန္စြမ္းသူမ်ားအေနႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္မႈလြယ္ကူ
ေစရန္ ဖန္တီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား
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ေဖာ္ျပထားေသာ အျပည္ျပည္ဆင
ုိ ရ
္ ာ ျပတိက
ု မ
္ ်ားေကာင္စ၏
ီ က်င့ဝ
္ တ္ႏင
ွ ့္
ဥပေဒသ မ်ားကိၾု ကည့ရ
္ ပ
ႈ ါ။ အထူးလိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိအ
ု ပ္ေသာသူမ်ား အတြက္
အထူးအေလးထားမႈကုိ ေပးသင့ပ
္ ါသည္။ ဤအခန္းတြင္ လုပေ
္ ဖာ္ကင
ုိ ဖ
္ က္
မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစြာ ပါဝင္ေကာင္း ပါဝင္ပါလိမမ
့္ ည္ျဖစ္ပါသည္။ သင့္
စုေဆာင္းျပသပစၥညး္ ထိနး္ သိမး္ ရန္လအ
ုိ ပ္ခ်က္ႏင
ွ ့္ လူအခ်ိဳ၏
႕ အသံးု ျပဳႏုင
ိ ခ
္ င
ြ ့္
လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ား ၊ သင့တ
္ င
ြ ရ
္ ရွေ
ိ သာအရင္းအျမစ္မ်ားကို သင္ခ်ိနည
္ ရ
ိွ ပါလိမမ
့္ ည္။
အခ်ိဳျ႕ ပတုက
ိ မ
္ ်ားသည္ သူတ၏
႔ုိ ပစၥညး္ မ်ားကုိ အျခားျပတုက
ိ သ
္ ႔ို မငွားရမ္း
ႏုင
ိ ေ
္ ၾကာင္းဆံးု ျဖတ္ၾကပါသည္။ ထုဆ
ိ းုံ ျဖတ္ခ်က္ကို ဤအခန္းတြင္
မွတတ
္ မ္းတင္ထားႏုင
ိ ပ
္ ါသည္။
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နမူနာစာသား
(ျပတိက
ု အ
္ မည္) ျပတိက
ု တ
္ င
ြ ္ ကြ်ႏ္ပ
ု တ
္ ၏
႔ုိ စုေဆာင္းျပသပစၥညး္ မ်ား အက်ယ္
ျပန္ဆ
႔ းုံ လက္ခႏ
ံ င
ို ေ
္ သာ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို ေထာက္ပေ
့ံ ပးရန္ ကြ်ႏ္ပ
ု တ
္ ႔ုိ
တာဝန္ယႏ
ူ င
ို မ
္ သ
ွ ာ လူမအ
ႈ သိင
ု း္ အဝန္းအားလံးု မွ ျပည္သလ
ူ ထ
ူ အ
ု ားလံးု က
ကြ်ႏ္ပ
ု တ
္ ႔ုိ စုေဆာင္းျပသပစၥညး္ မ်ားအသံးု ျပဳခြငႏ
့္ င
ွ ့္ သတင္းအခ်က္အလက္
အသံးု ျပဳႏုင
ိ ျ္ ခင္းကို ႏွစသ
္ က္ႏင
ုိ မ
္ ည္ျဖစ္ပါသည္။ လူသားမ်ားသည္ မတူညေ
ီ သာ
အရည္အေသြးမ်ားရွျိ ခင္း၊ မတူညေ
ီ သာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကြ်ႏ္ပ
ု တ
္ ၏
႔ုိ
စုေဆာင္းျပသပစၥညး္ မ်ားကို အသံးု ျပဳခ်င္ၾကလိမမ
့္ ည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်ႏုပ
္ တ
္ ႔ုိ

ျဖစ္သည့္လူသားေတြကိုအေထာက္အကူျပဳရန္ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရည္ရြယ္ပါသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ ကေလးသူ ငယ္ဂရုစိုက္
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကပါ
သည္။
	ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား၊ အေဆာက္
အအံုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေစရန္ အျမင္ႏွင့္အၾကား
အာရံုခ်ိုဳ႕တဲ့သူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။
	ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သင္ၾကားမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အပိုင္းအျခားအလိုက္ ရွင္းလင္း

နားလည္ပါသည္။ ကြ်ႏုပ
္ တ
္ ၏
႔ုိ စုေဆာင္းျပသပစၥညး္ မ်ားအား ျဖစ္ႏင
ို ေ
္ ခ်ရွေ
ိ သာ

ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္ယူမႈ

အသံးု ျပဳခြငက
့္ ုိ လူတင
ုိ း္ ကို ေထာက္ပေ
့ံ ပးရန္သည္ ကြ်ႏ္ပ
ု တ
္ ၏
႔ုိ မူဝါဒျဖစ္ျပီး

ဆိုင္ရာအခက္အခဲ၊ လူတို႔၏စိတ္ဝင္စားမႈနွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို

ကြ်ႏ္ပ
ု တ
္ သ
႔ုိ ည္ ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ဤအရာကို ေဆာင္ရက
ြ ပ
္ ါသည္။

ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေစရန္ ေသခ်ာေစမႈကိုလည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။

	စုေဆာင္းျပသပစၥည္းအသံုးျပဳခြင့္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔စီမံထားေသာ လုပ္ငန္း

	မိခင္ဘာသာစကားမဟုတ္သည့္ ျမန္မာလူမ်ိုးတို႔၏လိုအပ္ခ်က္ (သို့)

အဆင့္ဆင့္၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ျပပြဲအသစ္

ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ျမန္မာ့သမိုင္းနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကန္႔သတ္ခ်က္ကိုလည္း

တစ္ခုကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔စီစဥ္ေသာအခါ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဧည့္ပရိသတ္အသံုးျပဳခြင့္ကုိ

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သံုးသပ္ဆင္ျခင္ပါသည္။

လိုအပ္ခ်က္မွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။
	ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ေရရွည္တည္တံ့ရန္အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စုေဆာင္းျပသ
ပစၥည္းမ်ားထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းအသံုးျပဳ
ခြင့္ကို အျမဲတန္းခ်ိန္ဆရပါမည္။
	ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းက႑အားလံုးမွ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား
ကို ျပတိုက္ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းက ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္။
	ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္
အေဆာက္အအံုတို႔ကို အသံုးျပဳခြင့္ရရန္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမသန္စြမ္း
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၅။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳႏုိင္ခြင့္ကို
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဘယ္လို အေထာက္အပံ့ေပးမလဲ

၆။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ပရိသတ္ႏွင့္သူတို႔၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ
ဘယ္လုိ ရွာေဖြမလဲ။

ဤေနရာတြင္ သင္၏စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္ခြင့္ကို ေထာက္ပံ့

သင့္စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္ခြင့္ကုိ တုိးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေစလုိလွ်င္

ေပးေသာ နည္းလမ္းအားလံုးကို သင္စာရင္းမွတ္သားထားနိုင္ပါသည္။

သင္သည္ျပသပစၥည္းအသံုးျပဳသူ အသံုးျပဳခ်င္ေသာ ပစၥည္းႏွင့္သင္၏

နမူနာစာသား

စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား ၊ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္း
အရာမ်ားကုိ ပုိမုိရွာေဖြရန္လုိအပ္ပါသည္။ ျပတုိက္ငယ္မ်ားအတြက္မူ

ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စုေဆာင္း

သင့္ျပတုိက္၏ ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ ေတာင္းဆုိထားေသာ

ျပသပစၥည္းသတင္းအခ်က္အလက္ အသံုးျပဳခြင့္ကို ေလာေလာဆယ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔

ထင္ျမင္ခ်က္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုႏွင့္ အနာဂတ္အျဖစ္ပ်က္ႏွင့္ ျပပြဲမ်ား

ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

အတြက္ သင္၏စီမံကိန္းမွ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၏ တုန္႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္မ်ား

ျပပြဲမ်ားနွင့္ရွင္းလင္းျခင္း
လူမႈဆက္သြယ္ေရး - ေဖ့စ္ဘုတ္ နွင့္ တြစ္တာ
ပံုစံတူမ်ား
ပစၥည္းငွားရမ္းျခင္း
ထုတ္ေဝျခင္း
ရွင္းလင္းျပသျခင္းအေထာက္အပံ့စနစ္
ေက်ာင္းအစီအစဥ္မ်ား
အထပ္အားလံုးသုိ႔ပုိ႔ေဆာင္ေခၚယူျခင္း

ပင္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ျပတုိက္ႀကီးမ်ားအတြက္မူ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္
လာေရာက္သူပရိသတ္အေၾကာင္းကို ေလ့လာေရးအစီအစဥ္မ်ားပင္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
နမူနာစာသား
	ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားေရးသားခ်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ျပတုိက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားပါရွိသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔
ထိန္းသိမ္းပါသည္။
	ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ရုိးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ား
အစီအစဥ္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္ေဒသတြင္း ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔
လုပ္ကုိင္ၾကပါသည္။
	ပရိသတ္တုန္႔ျပန္ခ်က္အားလံုးကုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ပရိုဂရမ္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား
ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ထည့္သြင္းပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ စုေဆာင္းျပသပစၥည္း အသံုးျပဳသူမ်ား၏အေၾကာင္းကုိ ပုိမုိ
နားလည္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ တာ၀န္ယူမွသာ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္
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၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

ကုိ သိျမင္ႏုိင္၍ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္
၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏
ျပသပစၥည္းအသံုးျပဳသူမ်ားထံမွ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔စုေဆာင္းရရွိေသာ အခ်က္အလက္
မ်ားကုိျပန္လည္သံုးသပ္၍ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၀န္ေဆာင္မႈကုိ ပိုးတုိးတက္ေစပါသည္။
ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔မည္ကဲ့သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရသည္ကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏
ျပသပစၥည္းအသံုးျပဳႏုိင္ခြင့္မူ၀ါဒမွာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၇။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အသံုးျပဳခြင့္ကန္႔သတ္ထားေသာေနရာမွ
စုေဆာင္းျပသ ပစၥည္းမ်ား
သင့္စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား၏ အခ်ိဳ႕အစိတ္အပုိင္းမ်ား အသံုးျပဳ ခြင့္ကုိ

နမူနာစာသား
စုေဆာင္းျပသပစၥည္းအသံုးျပဳခြင့္သည္ စုေဆာင္းျပသပစၥည္း ဂရုစုိက္
ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ ၊ ယဥ္ေက်းမွဳဆုိင္ရာပ်က္စီးလြယ္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္
တရား၀င္က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္
ညီမွ်ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း (ျပတုိက္အမည္) ျပတုိက္က အသိအမွတ္ျပဳ
လက္ခံပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းေဖာ္ျပပါ
အစိတ္အပုိင္းမ်ား အသံုးျပဳခြင့္ကုိ တားျမစ္ထားရပါသည္။
	စကၠဴကုိအေျခခံျပဳလုပ္ထားေသာ စုေဆာင္းပစၥည္း ‘X’ အမ်ိဳးအစား သည္
ေၾကမြပ်က္စီးလြယ္ၿပီး အလင္းဒဏ္မခံႏိုင္သည့္ပစၥည္း ျဖစ္ပါ သည္။

ကန္႔သတ္ရန္ သင္လိုခ်င္လုိအပ္ပါမည္။ ဥပမာ - အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္
အခ်ိဳ႕ပစၥည္းမ်ားသည္ ေၾကမြလြယ္ၿပီး အထူးဂရုစုိက္ထိန္းသိမ္းရန္
ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္
ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ဥပမာ-စုေဆာင္း
ျပသပစၥည္းျပဳလုပ္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးလြယ္ေသာအခါ
၄င္းသည္ တရား၀င္အသံုးျပဳခြင့္မရွိေသာ အေၾကာင္းအရာအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား ကန္႔သတ္ထားေသာေနရာတြင္ သင္သည္
အျခားနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳခြင့္ကုိေထာက္ပ႔ံေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ဓာတ္ပံု(သုိ႔)ပံုစံတူမ်ားႏွင့္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။
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၁၁။ ငွားယူျပသျခင္းဆုိင္ရာမူ၀ါဒတစ္ခုအတြက္ မူေဘာင္ တစ္ခု

ဤအခန္းတြင္သင့္ျပတုိက္၏ ငွားယူျခင္းမူ၀ါဒတြင္ ဘာေတြသိရွိရမည္
ဆုိသည္ကုိ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ ငွားယူျခင္းသည္ သင္၏ျပတုိက္မွ ငွားယူ
ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရန္သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပံုေသ
လုပ္ငန္းစဥ္စာအုပ္တြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ Spectrum ေ၀ါဟာရျဖစ္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္အျခား ေသာျပတုိက္မွ ငွားယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။
	စာလံုးအမည္းႏွင့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုစီကုိ သင္ပံုစံျပဳေရးသားထားေသာ

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

မ်ားကုိ သင့္ျပတုိက္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္မွတ္သားထားပါ။

၁။ ဤမူ၀ါဒရည္ရြယ္ခ်က္
နမူနာစာသား
ဤမူ၀ါဒရည္ရြယ္ခ်က္သည္ (ျပတုိက္အမည္) ျပတုိက္ကငွားရမ္းေသာ ပစၥည္းအရ
ေ၀ါဟာရတစ္ခုကုိ စတင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါမူ၀ါဒက ကြ်ႏ္ုပ္ တုိ႔သည္

သင့္ ျပတုိက္၏ ငွားယူျခင္းမူ၀ါဒကဲ့သုိ႔ သင္၏လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္

ငွားယူေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းပစၥည္းမ်ားကုိ ဂရုစုိက္ေစာင့္ေရွာက္ရသည့္အတြက္

ေဆြးေႏြး သင့္ပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔တြင္ ဘယ္လုိတာ၀န္ရွိေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

	စာလံုးအေစာင္းႏွင့္စာသားမ်ားသည္ သင့္ကုိငွားယူျခင္း
တကယ့္မူ၀ါဒတစ္ခုစီမွ နမူနာစာသားမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးပါသည္။
	အခန္း (၄) မွ ပံုစံကြက္အတြင္းသုိ႔ သင့္စာသားထည့္သြင္းရန္သတိရပ

၂။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ျပတိုက္ကပစၥည္းမ်ားကုိ
ဘာေၾကာင့္ငွားယူျပသပါသလဲ
သင့္ျပတုိက္သည္ ျပသပစၥည္းမ်ား ဘာေၾကာင့္ငွားယူတယ္ဆိုတာကုိ

သင့္ျပတုိက္သည္ ပစၥည္းငွားယူရန္ေနရာတစ္ခုမွာရွိေနလွ်င္ သင္မစတင္မီ

ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပါ။ သီးသန္႔ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ-ျပပြဲတစ္ခု ခင္းက်င္း

ဆံုးျဖတ္ရန္ သင္လုိအပ္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆြးေႏြးမႈ

ျပသရန္) ႏွင့္ သင့္ျပတုိက္၏တာ၀န္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ အေထာက္အပံ့ေပးရန္

မ်ားအတြက္ ေနရာမ်ားႏွင့္ တကယ့္ငွားယူျခင္းမူ၀ါဒမ်ား နမူနာမ်ားကုိေလ့လာပါ။

အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ပစၥည္းငွားယူျခင္းသာလွ်င္ ေကာင္းေသာ

သင့္ျပတုိက္သည္ ေဖာ္ျပထားေသာ စံႏွဳန္းမ်ားကုိၿပီးျပည့္စံုရန္ ေနရာတစ္ခု

အေလ့အထျဖစ္ပါသည္။

တြင္ရွိေနေၾကာင္း သင္မေတြးထင္မိလွ်င္ ဒီေနာက္သင့္ျပတုိက္ မငွားရမ္းႏုိင္ေသာ
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ရန္သင္လုိအပ္ၿပီး
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နမူနာစာသား

ငွားယူျပသျခင္းမူ၀ါဒမွာ ေရးသားရန္မလုိအပ္ေပ။ သင္၏စုေဆာင္းေရးႏွင့္

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ယာယီျပပြဲအစီအစဥ္ကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ရန္ ငွားယူပစၥည္း

ပယ္ဖ်က္ေရးမူ၀ါဒတြင္ရွိေသာ ေခါင္းစဥ္နံပါတ္(၄)အရ မငွားရမ္းလုိေသာပစၥည္း

မ်ားကုိ (ျပတုိက္အမည္) ျပတုိက္က စဥ္းစားရပါလိမ့္မည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

ထူးျခားေသာအေျခအေနရွိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ပံုေသျပပြဲမ်ားမွာ အသံုးျပဳဖုိ႔အတြက္

သာ ပစၥည္းမ်ားကုိငွားယူပါသည္။ ၄င္းသည္အစတြင္ သံုးႏွစ္ထက္မပုိေသာ

ငွားယူပစၥည္းမ်ားကုိသာ စဥ္းစားေတြးေတာရလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ႀကိဳးစားမွဳ

အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကုိသာ ငွားရမ္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ငွားရမ္းခ်ိန္

အရာရာတုိင္းေနာက္ပုိင္းမွာ စုေဆာင္းရရွိမွဳပစၥည္းတစ္ခုကုိ ရယူႏုိင္ရန္ျပဳလုပ္

ကုန္လြန္သြားၿပီးေနာက္ ၄င္းကုိျပန္လည္သံုးသပ္ရန္၊ ျပန္လည္သက္တမ္းတုိး ရန္

ခဲ့ၾကပါသည္။

ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

၃။ ဘယ္သူ႔ဆီကကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ငွားယူျပသမလဲ
မျပဳလုပ္ဘဲ ေငြေၾကးအေျခအေနအမ်ားစုႏွင့္ အျခားျပတုိက္မ်ား (သုိ႔)

၅။ ပစၥည္းတစ္ခုကုိ ငွားယူရန္သေဘာတူေသာအခါကြ်ႏ္ုပ္
တို႔လုိက္ေလ်ာ လက္ခံရေသာ က်င္႔၀တ္ႏွင့္ဥပေဒအေၾကာ
င္းအခ်က္မ်ား

အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ျပတုိက္မဟုတ္ေသာအဖြဲ႔မ်ားမွ ငွားယူၾကပါသည္။

နမူနာစာသား

နမူနာစာသား

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ပစၥည္းငွားေသာအခါ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔လုိက္ေလ်ာ လက္ခံရလိမ့္မည့္ အရာ မ်ား

ျပတိုက္အမ်ားစုသည္ ကုိယ္ပုိင္ပုဂၢလိကပုိင္မ်ားမွပစၥည္းမ်ားကုိ ငွားယူမႈ

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အျခားျပတုိက္မ်ားမွ ငွားယူၾကၿပီး တစ္ခါ တရံ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမွ ငွားယူႏုိင္ၾကပါသည္။

၄။ ငွားယူျခင္းသက္တမ္း
သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလတစ္ခုအတြက္ ငွားယူသေဘာတူျခင္းသည္
ေကာင္းေသာအေလ့အထျဖစ္၍ ပံုေသျပပြဲ (သုိ႔) အခ်ိန္ကန္႔သတ္မွဳမရွိေသာ
ငွားရမ္းျခင္းမ်ိဳးကုိ ဘယ္ေတာ့အခါမွသေဘာမတူရပါ။ ပစၥည္းငွားရမ္းျခင္း
မ်ားကုိ သံုးႏွစ္မွငါးႏွစ္ထက္ ရွည္ၾကာေသာအခ်ိန္ကာလအတြက္ ငွားရမ္း
ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ သေဘာမတူရပါ။ သုိ႔ေသာ္ ငွားရမ္းကာလၿပီးဆံုးၿပီး ေနာက္ပုိင္း
ပစၥည္းငွားရမ္းျခင္းမ်ားကုိ ညွိႏွိဳင္းေစ့စပ္ႏုိင္ပါသည္။
နမူနာစာသား
(ျပတုိက္အမည္) ျပတုိက္ကသေဘာတူညီခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားအတြက္

	ျပတိုက္မ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျပတိုက္မ်ားေကာင္စီမွ ထုတ္ျပန္
ထားေသာ က်င့္ဝတၱရားမ်ား၊ ၂၀ဝ၄ (၁.၈ ၊ ၂.၂၊ ၂.၃ ကုိၾကည့္ပါ။)
	တရားမဝင္ယဉ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္မ်ားကို တင္သြင္းျခင္း ၊ တင္ပုိ႔ျခင္းနွင့္ ပို
င္ဆိုင္မႈလႊဲေျပာင္းျခင္းကိုတားျမစ္ျခင္းနွင့္ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာနည္းလမ္း
မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ UNESCO ၏ ၁၉၇၀ ညီလာခံ
	အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ ၊ အပင္မ်ား ၊ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ၊ အျပ
ည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္ေရးနွင့္ ပတ္သက္ေသာညီလာခံ ၁၉၇၃ (CITES)
	ယဥ္ေက်းမွဳဆုိင္ရာပစၥည္းဥစၥာမ်ား ပုိင္ဆုိင္မွဳႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
ဆီေလ်ာ္သည့္ ဥပေဒ
အကယ္၍ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကုိ ယံုၾကည္ခဲ့လွ်င္
ငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ေပ။
	ငွားရမ္းသူသည္ တကယ္ပုိင္ရွင္မဟုတ္ပါ။ (သုိ႔) ပစၥည္းငွားရန္ တရား၀င္
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၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသူမဟုတ္ပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ငွားရမ္းလုိက္ ေသာပစၥည္း

ရလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ထုိ႔အျပင္ ျပပြဲငွာရမ္းပစၥည္းမ်ားသည္ အျမဲတမ္းျပည့္စံုေသာ

အားလံုး၏ မူလဇစ္ျမစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လုပ္ေဆာင္စရာရွိ

ပစၥည္းအေျခအေနမွတ္တမ္းမ်ား ရွိရပါလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ေသာ ႀကိဳးစားစစ္ေဆးျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မည္။
	ငွားရမ္းပစၥည္းသည္အခုိးခံရသည့္ပစၥည္း ၊ တရားမ၀င္တင္ပုိ႔ျခင္း (သု႔ိ)
တင္သြင္းျခင္း
	ပစၥည္းငွားရမ္းျခင္းသည္ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒအခ်ိဳ႕ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း

၆။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ငွားယူေသာပစၥည္းမ်ားကုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔
လုပ္ေပးႏုိင္ေသာ ဂရုစုိက္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစံႏွဳန္းမ်ား
ငွားရမ္းထားေသာပစၥည္းမ်ားကုိ ျမင့္မားေသာ ဂရုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ မႈႏွင့္
လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာကိုေထာက္ပံ့ေပး ရန္ သင္လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔မွသာ
ငွားယူပစၥည္းမ်ားကုိ တူညီေသာ အေျခအေနႏွင့္ ပစၥည္းပုိင္ရွင္မ်ားထံ
ျပန္ေပးရပါမည္။ အကယ္၍ သင္သည္ လတ္တေလာအားျဖင့္ ဤကဲ့သုိ႔
မလုပ္ကိုင္ႏုိင္လွ်င္ ပစၥည္းငွားယူျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ မူ၀ါဒထားရွိျခင္းကုိ
သင္စဥ္းစားသင့္ပါသည္။
နမူနာစာသား

ငွားရမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္တြဲဖက္၍ ကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိသည္ကုိ သတိရပါ။
နမူနာစာသား
ျပပြဲငွားရမ္းပစၥည္းမ်ားအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးအာမခံ ၊ ထိန္းသိမ္းေရး
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သူ စရိတ္မ်ားကဲ့သုိ႔ အငွားပစၥည္းမ်ားကုိ
စီမံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကုိ
ျဖည့္ဆည္းေပးရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဤအရာမ်ားကုိ ႀကိဳတင္၍ငွားရမ္းေပးသူႏွင့္
သေဘာတူညီရပါမည္။ ငွားယူျပသျခင္း ပစၥည္းအားလံုးကုိ ငွားရမ္းသူႏွင့္
သေဘာတူထားေသာတန္ဖုိးႏွင့္ အာမခံ ေပးရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ (သုိ႔)
သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ တာ၀န္ယူမႈ ခြဲေ၀ေသာအခါ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ားကုိ
ငွားရမ္းေပးသူႏွင့္သေဘာတူရပါမည္။

ထားသည့္အတုိင္း) မွာေဖာ္ျပထားေသာစံႏွဳန္းမ်ားကုိ လုိက္နာရေသာ ပစၥည္း

၈။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ငွားယူျပသေသာပစၥည္းမ်ားကုိ
မည္သုိ႔မွတ္တမ္းျပဳစုမည္နည္း။

မ်ားႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းဂရုစုိက္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း မူ၀ါဒမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမွဳ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္စာအုပ္ရွိ လုပ္ထံုး

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ငွားယူျခင္းသေဘာတူညီခ်က္ (ငွားေပးသူႏွင့္သေဘာတူညီ

ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔စုေဆာင္းပစၥည္းမ်ားမွ အျခားအမ်ိဳးအစားပစၥည္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္
သကဲ့သုိ႔ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ငွားယူလုိက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ တူညီေသာဂရုစုိက္
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအဆင့္မ်ားကုိ အသံုးခ်ရပါလိမ့္မည္။ ငွားယူပစၥည္းမ်ား
အားလံုး၏အေျခအေနကုိ ငွားယူကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳ
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၇။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ငွားယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္
ကုန္က်စရိတ္ကုိ မည္သို႔ဖူလံုေအာင္ျပဳမည္နည္း။

လုပ္နည္းႏွင့္ ငွားယူျပသျခင္းကုိၾကည့္ပါ။ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲမွအဆင့္မ်ားကုိ
စဥ္းစားဆင္ျခင္ပါ။ သင္ပစၥည္းငွားယူျပသမည္ဆုိလွ်င္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္
သင္ ဘယ္လုိလုိက္ေလ်ာလက္ခံမည္ဆုိတာ ေဆြးေႏြးပါ။ သင့္ျပတုိက္
ပစၥည္းေခ်းငွားျခင္း အစႏွင့္အဆုံးမွစ၍ ပစၥည္းအတြက္အေျခအေနျပ

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

မွတ္တမ္း ၊ သင့္ျပတုိက္မွာ ငွားယူျပသပစၥည္း အစရွိသည့္အခ်ိန္မွ ေခ်းငွား
ျခင္းအတြက္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ေခ်းငွားျခင္းဆုိင္ရာ
ဟန္ပန္သြင္ျပင္အားလံုးကုိ စုေဆာင္းထားရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားသည္

၉။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ျပတုိက္တြင္ ေခ်းငွားျခင္းကုိ
မည္သုိ႔တရား၀င္ ခြင့္ျပဳပါသနည္း။

ငွားရမ္းေပးသူႏွင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု

ေခ်းငွားျခင္းဆုိင္ရာကုိ ျပတုိက္တြင္ အဆင့္ျမင့္သူတစ္ဦးက တရား၀င္

သင့္တြင္ရွိရန္လုိအပ္ေၾကာင္းသတိရွိပါ။

သေဘာတူခြင့္ျပဳေလ့ရွိပါသည္။ ေခ်းငွားျခင္း သေဘာတူညီျခင္းအတြက္

နမူနာစာသား
ေခ်းငွားျခင္းမစတင္မီ ငွားယူျပသသူ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔တြင္ ပစၥည္းငွားရမ္းသူ
ႏွစ္ဦးၾကား သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္တစ္ခုကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးရပါလိမ့္

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပါ။ ေခ်းငွားျခင္းဆုိင္ရာ တရား၀င္
ခြင့္ျပဳျခင္းအတြက္ ဘယ္လုိရာထူးအဆင့္က တာ၀န္ရွိပါသလဲ။
နမူနာစာသား

မည္။ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္သည္ ငွားယူျပသသည့္ အေၾကာင္းတရား

(ျပတုိက္အမည္) ျပတုိက္တြင္ ေခ်းငွားျခင္းကုိ လုပ္ငန္းရာထူးအဆင့္က အျမဲ

မ်ား ၊ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ငွားရမ္းသူႏွစ္ဦးလံုး လုိက္နာရေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားႏွင့္

ခြင့္ျပဳၾကပါသည္။ ဤရာထူးအဆင့္တြင္ရွိေသာသူသည္ ျပတုိက္ကိုယ္စား ေခ်းငွား

အေျခအေနမ်ားကုိ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပေပးရပါလိမ့္မည္။ ေခ်းငွားျခင္းႏွင့္

ျခင္းသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးပါလိမ့္မည္။

သက္ဆုိင္ေသာ မွတ္တမ္းအားလံုးကုိ သီးသန္႔ရည္ရြယ္ ျပဳလုပ္ထားေသာ
ေခ်းငွားျခင္းဆုိင္ရာဖုိင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားရလိမ့္ မည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းဖုိင္တြင္
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ ပုိင္ရွင္ၾကားရွိ စာအဆက္အသြယ္
	ေခ်းငွားျခင္းဆုိင္ရာေ၀ါဟာရမ်ား အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားလ်က္
(ေခ်းငွားျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ ငွားရမ္းကာလ ၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ၊
ထုတ္ပိုးမွဳ၊ ဂရုစုိက္ေစာင့္ေရွာက္မွဳ ၊ အာမခံ ၊ ကုန္က်စရိတ္) ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္
ငွားရမ္းသူႏွစ္ဦးၾကားရွိငွားယူျပသျခင္းဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္
ငွားယူျပသပစၥည္း၏ အေျခအေနအစီရင္ခံစာ
	ငွားယူျပသပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ေ
သာေခ်းငွားျခင္းဆုိင္ရာအတြက္ကတ္တေလာက္မွတ္တမ္း တစ္ခု
	အာမခံဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ စသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။
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၁၂။ ငွားရမ္းျပသျခင္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒတစ္ခုအတြက္မူေဘာင္တစ္ခု

ဤအခန္းတြင္သင့္ျပတုိက္၏ငွားရမ္းျခင္းမူ၀ါဒတြင္ဘာေတြပါရွိရမည္ဆုိ

၁။ ဤမူ၀ါဒရည္ရြယ္ခ်က္

သည္ကုိ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ ငွားရမ္းျပသျခင္းဟူေသာစကားလံုးသည္

နမူနာစာသား

သင္၏ျပတုိက္မွ ငွားရမ္းလုိက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိေဖာ္ျပရန္သတင္း အခ်က္
အလက္စီမံခန္႔ခြဲမွဳပံုေသလုပ္ငန္းစဥ္စာအုပ္တြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ Spectrum
မွ ေ၀ါဟာရျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိျပတုိက္မွ အျခားျပတုိက္သုိ႔
ငွားရမ္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။
	သင့္ ျပတုိက္၏ ငွားရမ္းျခင္းမူ၀ါဒကိုစဥ္းစားေရးသားေနစဥ္ စာလံုးအမဲႏွင့္
ေခါင္းစဥ္တစ္ခုစီကုိ သင္၏လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္သင့္
ပါသည္။ စာလံုးအေစာင္းႏွင့္စာသားသည္ အေတြ႕မ်ားေသာ ငွားရမ္းျခင္း
မူ၀ါဒတစ္ခုမွ နမူနာစာသားမ်ားျဖစ္ပါသည္။
	အခန္း(၄)မွ ပံုစံကြက္အတြင္းသုိ႔ သင့္စာသားထည့္သြင္းရန္ သတိရပါ။

ေခ်းငွားျခင္းသည္ က်ယ္ျပန္ေ
႔ သာပရိသတ္ထံ ေရာက္ရရ
ိွ န္၊ တူညေ
ီ သာ
ပစၥညး္ မ်ားျပန္က
႔ ်ဲမဳွ ကုိ ျပန္လည္စစ
ု ည္းရန္ စုေဆာင္းျပသပစၥညး္ မ်ား
အစီအစဥ္တက်ထားရန္ႏင
ွ ့္ ျပတုက
ိ ႏ
္ င
ွ ပ
့္ တ္သက္၍ ျပည္သလ
ူ ထ
ူ ၏
ု
အသိပညာကုိ ပုမ
ိ တ
ို းို တက္ေစရန္ ျပတုက
ိ က
္ ို အေထာက္အကူျပဳပါသည္။
ေခ်းငွားျခင္းသည္ အသံးု ျပဳသူမ်ားအတြက္ ျပတုက
ိ ပ
္ စၥညး္ အသံးု ျပဳခြငက
့္ ို
တုးိ ပြားေစၿပီး လုပေ
္ ဖာ္ကင
ို ဖ
္ က္မ်ား၏ စိတႏ
္ လ
ွ းုံ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္
ျခင္းျဖင့လ
္ ပ
ု က
္ င
ို ရ
္ န္ ငွားရမ္းသူႏင
ွ ့္ ငွားယူသတ
ူ က
႔ို ို အားေပးျခင္း ၊ ပရိသတ္
မ်ား၏စိတက
္ ို စြေ
ဲ ဆာင္ႏင
ို စ
္ မ
ြ း္ ရွေ
ိ သာ ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ားကုိ ေပးအပ္ႏင
ို ေ
္ သာ
ေရရွညဆ
္ က္ဆမ
ံ ဳွ မ်ိဳးတုက
႔ိ ို တုးိ ပြားေစျခင္းတုျ႔ိ ဖစ္ပါသည္။ (ျပတုက
ိ အ
္ မည္)
ျပတိက
ု သ
္ ည္ မိမ၏
ိ လုပင
္ န္းတာ၀န္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏင
ို ရ
္ န္ႏင
ွ ့္ ၄င္း၏

သင္၏ျပတုိက္သည္ ပစၥည္းငွားရမ္းရန္ ေနရာတစ္ခုမွာရွိေနလွ်င္ ငွားရမ္း

စုေဆာင္းျပသပစၥညး္ မ်ားအား အသံးု ျပဳႏုင
ိ ခ
္ င
ြ က
့္ ို တုးိ ျမွငရ
့္ န္ အျခားေသာ

ျပသျခင္းမစတင္မီ ဆံုးျဖတ္ရန္သင္လုိအပ္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထား

ျပတုက
ိ မ
္ ်ားကုိ ပစၥညး္ မ်ားငွားရမ္းေပးပါသည္။ ဤမူ၀ါဒ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္သည္

ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ သီးျခားေဖာ္ျပထားေသာ ေခ်းငွားျခင္းမူ၀ါဒမွ နမူနာ

(ျပတုက
ိ အ
္ မည္) ျပတုက
ိ က
္ အရာ၀တၳဳပစၥညး္ မ်ား ေခ်းငွားမႈပစ
ုံ မ
ံ ်ားအရ

စာသားမ်ားအတြက္ နယ္ပယ္မ်ားကုိ ေလ့လာပါ။ အကယ္၍ သင့္ျပတုိက္သည္

ေ၀ါဟာရမ်ားကုိ စတင္စစ
ီ ဥ္ရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိပစၥည္းငွားရမ္းရန္ ေနရာတစ္ခုမွာမရွိလွ်င္ (ျမင့္မား ေသာစံႏွဳန္းႏွင့္
အရင္းအျမစ္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ သင့္တြင္မရွိလွ်င္ဟု ယူဆ ေကာင္းယူဆႏုိင္ပါသည္။)
သည့္ေနာက္ သင့္ျပတုိက္က ငွားရမ္းလုိေသာ မူ၀ါဒဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ
ျပဳလုပ္ရန္ သင္လုိအပ္ပါသည္။ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ သင့္ျပသပစၥည္းအသံုးျပဳခြင့္
မူ၀ါဒမွာ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ပါသည္။ ျပသပစၥည္းအသံုးျပဳ ခြင့္မူ၀ါဒအနက္ရွိ
ေခါင္းစဥ္ နံပါတ္(၄) ေအာက္တြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

41

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

၂။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ျပတုိ္က္သည္ ပစၥည္းမ်ားကုိ
ဘာေၾကာင့္ငွားရမ္းရပါသလဲ
သင့္ျပတုိက္က ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ၿပီးငွားရမ္းေပးတတ္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို

၃။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားကုိ
မည္သူတို႔ငွားရမ္း ႏုိင္ပါသနည္းႏွင့္ မည္သည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ႔
ငွားရမ္းၾကပါသနည္း။

ေဆြးေႏြးပါ။ သင္ေဆာင္ရြက္ရန္တာ၀န္မ်ားတြင္ သင္၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား

ျပတုိက္အမ်ားစုသည္ အျခားျပတုိက္မ်ားကုိသာ ငွားရမ္းေလ့ရွိၾကပါသည္။

ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ပါ၀င္ၿပီး ေခ်းငွားျခင္းေၾကာင့္ ပစၥည္းမ်ား

အျခားျပတိုက္ကဆႏၵျပဳေတာင္းခံထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို မိမိျပတိုက္အေနျဖင့္

အႏၱရာယ္ရွိလာႏုိင္သည့္ အေျခအေနကို မက်ေရာက္ေအာင္

ငွားရမ္းေပးႏုိင္ရန္ အားလပ္ျခင္းရွိမရွိ၊ ငွားရမ္းျခင္း လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ အတြက္

လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ တိက်ေရရာေသာ ရလဒ္တစ္ခုအတြက္

မိမိအရင္းအျမစ္မ်ားသံုးစြဲေပးရန္ အေျခအေနေပး ျခင္းရွိမရွိ စဥ္းစားရပါမည္။

(ဥပမာ-ျပပြဲတစ္ခုခ်င္းက်င္းပရန္)သာ ပစၥည္းငွားရမ္းျခင္းက ေကာင္းေသာ

(သင့္အေနျဖင့္ သင့္ျပတိုက္၏ျပခန္း အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု အပဲ့ခံကာ ပစၥည္းမ်ားကုိ

အေလ့အထျဖစ္ပါသည္။

ငွားရမ္းႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။) .

နမူနာစာသား

နမူနာစာသား

ေခ်းငွားျခင္းအားလံုးကို တိက်ေသခ်ာေသာ ရလဒ္အတြက္သာ ျပဳလုပ္ပါ သည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အျခားျပတုိက္မ်ားကုိ ငွားရမ္းေပးပါမည္။

(ျပတုိက္အမည္) ျပတုိက္က ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားအတြက္

ပစၥည္းေခ်းငွားျခင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒကုိ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း

ပစၥည္းမ်ားကုိ ငွားရမ္းပါလိမ့္မည္။

ေသခ်ာေစရန္ ေခ်းငွားျခင္းတစ္ခုစီအတြက္ အဆိုျပဳလာသည္မ်ားကို စိစစ္စဥ္းစား

	စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားကို ျပသႏိုင္ခြင့္ က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္
မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္
	စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားအတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းကုိ အေထာက္
အပံ့ေပးရန္
	ႏုိင္ငံတကာဧည့္ပရိသတ္မ်ားၾကား ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္း
မ်ားက်ယ္ျပန္႔စြာေရာက္ရွိႏုိင္ရန္

ရပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔စဥ္းစားရာတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ကုိယ္ပုိင္ဦးစားေပး ကိစၥမ်ားႏွင့္
ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်မွတ္ထားသည္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရသလို
ငွားရမ္းေပးရာတြင္ သံုးရမည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုလည္း စဥ္းစားရပါသည္။
ေဖာ္ျပပါ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားကိုၾကည့္၍ ျပင္ပသို႔ ငွားရမ္းေပးရန္
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔စဥ္းစားပါမည္။
[စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားစာရင္း]
ခရီးသြားလာရန္ မသင့ေ
္ တာ္ေသာ ပစၥညး္ (သု)႔ိ ကြ်ႏ္ပ
ု တ
္ ျ႔ို ပတုက
ိ က
္
မထြကခ
္ ာြ မီကပင္ ပစၥညး္ ကုမ
ိ ည္သမ
႔ုိ ည္ပုံ ထိနး္ သိမး္ ရန္ ငွားရမ္းသူႏင
ွ ့္
ကြ်ႏ္ပ
ု တ
္ ၾ႔ို ကားတြင္ သေဘာတူထားႏုင
ိ ျ္ ခင္း မရွသ
ိ ျဖင့္ ခင္းက်င္းျပသရန္
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မသင့ေ
္ လ်ာ္ေသာပစၥညး္ မ်ားကုိ ကြ်ႏ္ပ
ု တ
္ က
႔ို ငွားရမ္းလိမမ
့္ ည္မဟုတပ
္ ါ။
ပစၥညး္ ငွားရမ္းရန္ အဆိျု ပဳလႊာမ်ားတြင္ ျပတိက
ု သ
္ ေ
႔ုိ ပးပိရ
႔ု မည္ျဖစ္ၿပီး
ထိအ
ု ဆိျု ပဳလႊာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ရပါမည္။
	ငွားရမ္းသူအမည္ ၊ လိပ္စာႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္အေသးစိတ္အခ်က္
အလက္မ်ား
	အဆုိျပဳထားေသာပစၥည္း၏ျပည့္စံုေသာစာရင္း ၊ ျဖစ္ႏုိင္ပါက ကြ်ႏ္ုပ္
တုိ႔၏ပစၥည္းနံပါတ္
ငွားရမ္းသည့္အေၾကာင္းအရာ
ျပပြဲေခါင္းစဥ္ေနရာႏွင့္ရက္စြဲ ၊ ျပပြဲနယ္ပယ္
ေခ်းငွားျခင္းကာလ

၄။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ပစၥည္းငွားရမ္းျခင္းကာလ
သတ္မွတ္ထားေသာကာလအတြက္ ငွားရမ္းျခင္းကုိ သေဘာတူျခင္း သည္

၅။ ၀တၳဳပစၥည္းတစ္ခုငွားရမ္းရန္ သေဘာတူညီေသာအခါ
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ လုိက္နာက်င့္သံုးရေသာက်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္
ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း
နမူနာစာသား
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ပစၥည္းငွားရမ္းေသာအခါ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္
ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရပါသည္။
ျပတိုက္မ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျပတိုက္မ်ားေကာင္စီမွ ထုတ္ျပန္
ထားေသာ က်င့္၀တ္မ်ား-၂၀ဝ၄ (၁.၈ ၊ ၂.၂၊ ၂.၃ ကုိၾကည့္ပါ)
တရားမဝင္ယဉ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္မ်ားကို တင္သြင္းျခင္း ၊ တင္ပုိ႔ျခင္းနွင့္
ပိုင္ဆိုင္မႈလႊဲေျပာင္းျခင္းကိုတားျမစ္ျခင္းနွင့္ ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာနည္းလမ္း
မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ UNESCO ၏၁၉၇၀ သေဘာတူညီခ်က္
	အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ ၊ အပင္မ်ား ၊ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ၊

ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အထတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ (၃ႏွစ္မွ ၅ႏွစ္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ ၁၉၇၃ (CITES)

အထိသာျဖစ္ပါသည္။ ပံုေသငွားရမ္းျခင္းမ်ိဳးကုိ မည္သည့္အခါမွ်

• ျပတိုက္ပစၥည္းငွားရမ္းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွဥပေဒမ်ား

သေဘာမတူရေပ။)
နမူနာစာသား
(ျပတုိက္အမည္) ျပတုိက္သည္ သေဘာတူညီထားေသာ အခ်ိန္ကာလ
အတြက္သာငွားရမ္းပါလိမ့္မည္။ ကနဦးေခ်းငွားျခင္းကာလမွာ တစ္လႏွင့္
သံုးႏွစ္ၾကားသာ ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုျပဳထားေသာ ျပပြဲတြင္ျပသမည့္ အရာ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားသည္ ခိုးရာပါဟု
သိျခင္း (သုိ႔) ခိုးလာသည္ဟု သံသယျဖစ္ျခင္း၊ တရားမ၀င္သြင္းလာေသာသြင္း
ကုန္ထုတ္ကုန္ျဖစ္ေနျခင္း (သုိ႔) တရားမ၀င္ တူးေဖာ္လာျခင္း အစရွိသည္တို႔မွ
ကင္းလြတ္ေၾကာင္း ပစၥည္းငွားရမ္းသူက သက္ေသျပႏုိင္ရပါမည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔
သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုသိရွိေနပါက ငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္းကုိ
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။
	ငွားရမ္းရန္ပစၥည္းသည္ တရား၀င္အမည္ေပါက္ထားေသာ
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ပစၥည္းမဟုတ္လွ်င္
	ခိုးရာပါပစၥည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ေသာ ထုတ္ကုန္ (သုိ႔) သြင္းကုန္ျဖစ္
ေၾကာင္း
ပစၥည္းငွားရမ္းျခင္းမွာသက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ခုခုကို ဆန္႔က်င္ေနလွ်င္

၆။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားထဲမွ
ငွားေသာပစၥည္းမ်ားအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား
သင္ငွားရမ္းေသာပစၥည္းမ်ားကုိ သင့္တင္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာအဆင့္အတန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပး
ေၾကာင္းေသခ်ာရန္ သင္လုိအပ္ပါသည္။
နမူနာစာသား

၇။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ငွားရမ္းလုိက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္
ကုန္က်စရိတ္ကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ဘက္က ကာမိေအာင္
မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။
သင္သည္ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ထုတ္ပုိးေရးကဲ့သုိ႔ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ
ပစၥည္းငွားရမ္းသူဘက္မွ က်ခံရန္ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ပါလိမ့္မည္။
သင့္ ျပတုိက္ထဲမွ ထို ပစၥည္းကိုမငွားရမ္းမီ ျပင္ဆင္ေပးရေသာလုပ္ငန္း
အဆင့္ဆင့္အတြက္ ကုန္က်စရာရွိသည့္စရိတ္မ်ားကို မည္သို႔က်ခံရန္ျပင္ဆင္ထား
ပါသနည္း။
နမူနာစာသား
ပုိ႔ေဆာင္ေရး ၊ အာမခံထားရွိေရး ၊ ေဘာင္သြင္းျခင္း (သုိ႔)
အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းျဖင့္ တန္ဆာဆင္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး
အစရွိသည့္ စရိတ္မ်ားကို ပစၥည္းငွားယူသူမွ ေပးေခ်ရန္ ကြ်န္ႏ္ုပ္တို႔

ပစၥည္းငွားရမ္းသူသည္ ငွားရမ္းေသာပစၥည္းအတြက္ လံုေလာက္ေသာ စတုိ

ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ကမူ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းငွားရမ္းျခင္း

ခင္းက်င္းျပသမႈအေျခအေန ၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္အာမခံတုိ႔ကုိ လံုး၀ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကုိက်ခံပါမည္။

လုိအပ္ေသာလံုၿခံဳေရးအဆင့္အတန္းသည္ ပစၥည္း၏သဘာ၀အရ ျပပြဲက်င္းပသည့္

ကုန္က်စရိတ္ကိစၥကို ပစၥည္းငွားရမ္း ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ႀကိဳတင္၍

ေနရာႏွင့္ျပည္သူလူထု၀င္ေရာက္မွဳ အဆင့္အတန္းတုိ႔အရ ေျပာင္းလဲလိမ့္မည္

လက္မွတ္ေရးထိုး သေဘာတူရပါလိမ့္မည္။

ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ငွားရမ္းလိုက္ေသာ ပစၥည္းအားလံုး၏အေျခအေနကုိ
ငွားရမ္းကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
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၈။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ငွားရမ္းလုိက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ မည္သုိ႔
မွတ္တမ္းျပဳစုမည္နည္း။

၉။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ျပတိုက္မွ ငွားရမ္းျခင္းကုိ မည္သို႔တရား၀င္
ခြင့္ျပဳမည္နည္း။

သတင္းအခ်က္အလက္စမ
ီ ခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ ႈ ပံေ
ု သလုပင
္ န္းစဥ္အဆင့ဆ
္ င့စ
္ ာအုပတ
္ င
ြ ္

နမူနာစာသား

ပါရွေ
ိ သာ ပစၥညး္ ငွားရမ္းျပသျခင္း လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းတြငၾ္ ကည့ပ
္ ါ။ လုပင
္ န္းစဥ္ထရ
ဲ ိွ
အဆင့မ
္ ်ားကုိ ဆင္ျခင္သးုံ သပ္၍ သင့အ
္ ေနျဖင့္ ပစၥညး္ ငွားရမ္းလွ်င္ အဆုပ
ိ ါ
လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းကို မည္သက
႔ုိ ်င့သ
္ းုံ ႏုင
ိ ေ
္ ၾကာင္းေဆြးေႏြးပါ။
နမူနာစာသား
ပစၥညး္ ငွားရမ္းျခင္း မစတင္မီ သေဘာတူညခ
ီ ်က္စာခ်ဳပ္ကို ကြ်ႏ္ပ
ု တ
္ ႏ
႔ို င
ွ ့္
ငွားရမ္းသူႏစ
ွ ဦ
္ းမွ လက္မတ
ွ ေ
္ ရးထုးိ ရပါလိမမ
့္ ည္။ ထိစ
ု ာခ်ဳပ္တင
ြ ္
ပစၥညး္ ငွားရမ္းရသည့္ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္ႏင
ွ ့္ ကြ်ႏ္ပ
ု တ
္ ႏ
႔ို င
ွ င
့္ ာွ းရမ္းသူ ႏွစဦ
္ းလံးု
ေစာင့ထ
္ န
ိ း္ လုက
ိ န
္ ာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို
ေဖာ္ျပေပးရပါမည္။ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆင
ို ေ
္ သာ မွတတ
္ မ္းအားလံးု အတြက္
ရည္ရယ
ြ ျ္ ပဳလုပထ
္ ားေသာ အငွားဖုင
ိ တ
္ စ္ခမ
ု ာွ ထိစ
ု ာခ်ဳပ္ကုိ ထိနး္ သိမး္ ထားၿပီး
ဖိင
ု မ
္ တ
ွ တ
္ မ္းသြငး္ စဥ္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါ၀င္ရလိမမ
့္ ည္ျဖစ္ပါသည္။
	အရာ၀တၳဳပစၥညး္ အတြကက
္ ်ြ ႏ္ပ
ု တ
္ ၏
႔ို တုက
ိ ပ
္ င
ို န
္ ပ
ံ ါတ္
	ကြ်ႏ္ပ
ု တ
္ ႏ
႔ို င
ွ င
့္ ာွ းရမ္းသူႏစ
ွ ဦ
္ းၾကား ဆက္သယ
ြ မ
္ ုွ
	ငွားရမ္းျခင္းဆုင
ိ ရ
္ ာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား အေသးစိတေ
္ ဖာ္ျပလ်က္ (ငွားရမ္း
သည့္ အေၾကာင္း ၊ ပုေ
႔ိ ဆာင္ေရး၊ ထုတပ
္ းို မႈ ၊ ဂရုစက
ို ေ
္ စာင့ေ
္ ရွာက္မႈ ၊
လံၿု ခံဳေရး ၊ အာမခံ (ကုနက
္ ်စရိတ)္ ကြ်ႏ္ပ
ု တ
္ ႏ
႔ို င
ွ ့္ ငွားရမ္းသူႏစ
ွ ဦ
္ းၾကား
ငွားရမ္းျခင္းဆုင
ိ ရ
္ ာ သေဘာတူညခ
ီ ်က္စာခ်ဳပ္
	ငွားရမ္းပစၥညး္ အေျခအေနမွတတ
္ မ္းမ်ားႏွငအ
့္ ာမခံဆင
ို ရ
္ ာသတင္းအခ်က္
အလက္
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ျပတုိက္တစ္ခုတြင္ (ျပတုိက္အမည္) ငွားရမ္းျခင္းကုိ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားက
အတည္ျပဳေပးၾကေလ့ရွိပါသည္။ အဆုိပါ ငွားရမ္းေပးခြင့္ကို
အတည္ျပဳေပးႏုိင္သည့္အာဏာရွိသည့္ ရာထူးသည္ သင္၏ျပတိုက္တြင္
မည္သည့္အဆင့္ျဖစ္မည္နည္း။ နမူနာစာသား- ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ျပတုိက္ကုိယ္စား
ငွားရမ္းျခင္း သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္တြင္ ယခုေဖာ္ျပပါ (ရာထူးအဆင့္) က
လက္မွတ္ေရးထုိးပါမည္။

၁၃။ ဤပံုေသလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္စာအုပ္တြင္အသံုးျပဳေသာ

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

စံႏႈန္းမ်ား ၊ လူ႔က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဌာန္းမႈ

ICOM Code of Ethics for Museums 2004.

၁၉၇၀ ညီလာခံသည္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ

https://icom.museum/en/activities/standards-guidelines/code-ofethics/

ပစၥည္းဥစၥာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားမ၀င္ခုိးယူကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္းကုိ

ICOM ဟူသည္မွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာျပတုိက္မ်ားေကာင္စီ၏ အဓိပၸါယ္

တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထုိး ထားေသာ

ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာတစ္၀န္းလံုးရွိ ျပတုိက္ဆုိင္ရာအခန္းက႑မ်ားအတြက္

ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ထိုသေဘာတူညီခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဥပေဒမ်ားကို

အေျခခံစံႏႈန္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားကဲ့သုိ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျပတုိက္အသုိက္

သတ္မွတ္ၾကရာ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္က ျပည္တြင္းတြင္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

အ၀န္းမွ လက္ခံက်င့္သံုးေသာ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ အေျခခံသေဘာတရား မ်ားကုိ

ရွိပါသည္။ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိး ထားေသာ ႏုိင္ငံအားလံုး၏

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာျပတုိက္မ်ား ေကာင္စီဥပေဒက ထင္ဟပ္ေစပါသည္။

ျပတုိက္မ်ားတြင္ စုေဆာင္းေရးႏွင့္ပယ္ဖ်က္ေရးမူ၀ါဒကို ထိုသေဘာတူညီခ်က္ကို

အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ပုိင္ဥပေဒမ်ား ဖန္တီးေရးဆြဲ ရန္အတြက္ ICOM

ရည္ညႊန္းကာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ သေဘာတူလက္ခံေသာ

ဥပေဒမ်ားကုိ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုကဲ့သုိ႔ အသံုးျပဳ ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္

ႏုိင္ငံအားလံုးတုိ႔သည္ ခုိးယူယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ

ICOM ၏အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ရာ ICOM ၏ မူေဘာင္တစ္ခုခ်င္းစီမွ

စုေဆာင္းျပသလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဤ သို႔လိုက္နာျခင္းျဖင့္

အခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္က်င့္သံုးႏုိင္ေစရန္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအျဖစ္

ေၾကညာၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ညီလာခံ၌ သေဘာတူ

ဤစာအုပ္တြင္ ထုတ္ႏႈတ္အသံုးျပဳ ထားပါသည္။ (အခန္း ၇ - ၁၂)

လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါသည္။

ႏွိမ္ႏွင္းရန္အတြက္ ကတိက၀တ္ျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္

 NESCO 1970 Convention on the Means of
U
Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export
and Transfer of Ownership of Cultural Property
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-traffickingof-cultural-property/1970-convention/text-of-the-convention/
UNESCO သည္ ကုလသမဂၢပညာေရးသိပံၸႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႔
အစည္းအတြက္ အတိုေခါက္စာလံုးျဖစ္သည္။ UNESCO သည္ ႏုိင္ငံတကာ
ပညာေရးသိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိတည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
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Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora, CITES, 1973

ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစရန္ သေဘာတူညီ၍ CITES

http://www.cites.org/eng/disc/text.php

ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကုိ ဖန္တီးေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။

CITES ဆုိသည္မွာ ေတာရုိင္းတိရစၦာန္ ၊ အပင္မ်ား၏ မ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖင့္

PAS 197: 2009 Code of practice for cultural
collections management.

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကုန္သြယ္ေရး ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ရွိ မ်ိဳးစိတ္မ်ား
ႏွင့္ ရွင္သန္ရပ္တည္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားမွ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေစျခင္း ျဖင့္
အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ႏုိင္ငံ အခ်င္းခ်င္း

https://shop.bsigroup.com/
ProductDetail/?pid=000000000030175180

ခ်ဳပ္ဆုိေသာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ခန္႔မွန္း ေျခအားျဖင့္

ဤအရာသည္ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ၿဗိတိသွ်စံခ်ိန္

သတၱ၀ါႏွင့္အပင္မ်ိဳးစိတ္ ၃၅၀၀၀ ခန္႔ကုိ CITES မွ စာရင္း ျပဳစုထားၿပီး

စံညႊန္းမ်ား အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း၌ပါရွိေသာ

၄င္းေတာရုိင္းတိရစၦာန္ႏွင့္အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ကုန္သြယ္ျခင္းကုိ စည္းမ်ဥ္း

အေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ UK ရွိျပတုိက္မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳၾကပါသည္။

စည္းကမ္းမ်ား ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ CITES မွ သက္ရွိ

စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈနယ္ပယ္ႀကီးေလးခု၏ အၾကံ ဥာဏ္စိတ္ကူးႏွင့္

သတၱ၀ါႏွင့္အပင္မ်ားသာမက ၄င္းတုိ႔မွဆင္းသက္လာေသာ ေတာရုိင္း

တာ၀န္ မူ၀ါဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းၾကားရွိ ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ ဤုစံခ်ိန္စံညႊန္းမွ

တိရစာၦန္ထုတ္ကုန္မ်ားစြာကုိလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

လာၾကပါသည္။

မ်ားကုိ အသံုးခ်ၾကပါသည္။ စာခ်ဳပ္သည္ သေဘာတူညီခ်က္တြင္
လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားရွိျပတုိက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္
သက္ဆုိင္ၿပီး ၄င္းျပတုိက္မ်ား၏ စုေဆာင္းေရးႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္
စာခ်ဳပ္ကုိ လုိက္ေလ်ာလက္ခံေဖာ္ေဆာင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အဆုိပါ
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ကုိ ဥပေဒျဖင့္ အာဏာတည္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရန္ ၄င္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္

Benchmarks in Collection Care

https://collectionstrust.org.uk/resource/benchmarks-incollections-care-2-0/

သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အသံုးျပဳရန္

ဤအရာသည္စုေဆာင္းျပသပစၥည္း ဂရုစုိက္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

ရည္ညႊန္းကုိးကားထားပါသည္။ ဤအရာက ေတာရုိင္းတိရစၦာန္ ၊ အပင္

အတြက္ ကုိယ္တိုင္အကဲျဖတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မည္သည္တို႔အား

မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုေဆာင္းျခင္း (အေသ (သုိ႔) အရွင္) (သုိ႔) တစ္ဆင့္ခံ

ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ရည္ညႊန္းကိုးကားႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းစာရင္း

၄င္းတုိ႔ကုိ အသံုးျပဳထုတ္လုပ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္

တစ္ခုျဖစ္သည္။ တြင္ရွိေသာ စံႏႈန္းမ်ား (သုိ႔) အဆင့္မ်ားကုိ စီစဥ္ထားပါသည္။

က်ေရာက္ေစေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားမွ အရင္းခံထုတ္လုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား

ထိုစာရင္းတြင္ပါရွိသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား မည္မွ်ၿပီးစီးသည္ကို

ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိ ေၾကာင္းကုိ အဆုိပါ သေဘာတူညီ

ၾကည့္ရႈျခင္းအားျဖင့္ ျပတိုက္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည္တို႔ကို ၿပီးစီးေၾကာင္း၊

ခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ညီလာခံကုိ ၿပီးစီး

မည္သည္တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ရန္လိုေသးေၾကာင္းကို သိရွိႏုိင္သည္။ စတုိတြင္

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။

ပစၥည္းမ်ားထားရွိျခင္း၊ အိမ္တြင္းမႈျပဳလုပ္ျခင္း ၊ ပတ္၀န္းက်င္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွု
ထိန္းညွိျခင္းတုိ႔ အပါအ၀င္ ျပတုိက္က လုပ္ငန္းဧရိယာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ

UK Museum Accreditation Standard.

ကိုတိုင္းတာႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္သည္။ ျပတုိက္မ်ား၏ စုေဆာင္းျပသ

https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/
Accreditation_standard.pdf

ပစၥည္းမ်ား ၊ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်

ဤအရာသည္ UK ျပတုိက္မ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ၊ ၄င္းတုိ႔၏စုေဆာင္းျပသ

မည္သို႔ တုိးတက္ေနသည္ကို သိရွိေစရန္အတြက္ေစေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းပံု

ပစၥည္းမ်ားအတြက္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ျပတုိက္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား

အကဲျဖတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ျပတုိက္မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳၾကပါသည္။

ပုိ႔ေဆာင္ေပးေရးအတြက္ အေျခခံမရွိမျဖစ္ထားရွိရမည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ

Spectrum: the UK collections management
standard.
https://collectionstrust.org.uk/spectrum/

Spectrum ဆုိသည္မွာ ၄င္းတုိ႔၏ စုေဆာင္းျပသပစၥည္းမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲ

စီစဥ္တင္ျပထားေသာ UK စံခ်ိန္စံညႊန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
This is a UK standard which sets out minimum standards for the
management of UK museums and their collections and for the delivery
of museum services to the public.

ေနေသာျပတုိက္အမ်ားစုတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ား
(လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား) အတြက္ အေျခခံမရွိမျဖစ္ထားရွိရမည့္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ
ေဖာ္ျပ ထားေသာ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ စုေဆာင္းျပသပစၥည္း
မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းအေပၚ အေျခခံေဖာ္ျပထားေသာ Spectrum ၏ အခန္းက႑ကုိ
သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ကုိင္ပံု အဆင့္ဆင့္စာအုပ္တြင္
ျမန္မာျပတုိက္မ်ားက ရယူႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာအဂၤလိပ္ႏွစ္ခုလံုးကုိ http://
www.britishcouncil.org.mm/programmes/arts/international-museumacademy-myanmar-2017) ယခုေဖာ္ျပပါလင့္တြင္လည္း ရရွိႏုိင္ပါသည္။
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