


 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိးုခြှင့်သုံးစွခဲြင်း 

  



 

 

 
 

ြာတိကာ 

စဉ် အလကကာင်းအရာ 
စာြျက်နှာ 

ြ ှ ထိ 

၁ ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးခြှင့်သုံးစွဲခြင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်း 

ကျင်ထိန်းသိြ်းလရးဆိုင်ရာေူထုပညာလပးလောလခပာပွဲလဆာင်ရွက်ခြင်း 
၁ ၁ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၁။ လောလခပာြည့်လကျးရွာြျားအား စိစစ်၍ စီြံြျက် 

လရးဆွဲခြင်း 
၁ ၁ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၂။ လောလခပာပွဲလဆာင်ရွက်ရန်ကကိုတင်ခပင်ဆင်ရြည့်    

အြျက်ြျား လဆာင်ရွက်ခြင်း 
၁ ၂ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၃။ လောလခပာပွဲအလထာက်အကူခပု/သရုပ်ခပပစ္စည်းြျား  

ခပင်ဆင်ခြင်း 
၂ ၃ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၄။ လောလခပာပွဲ လအာင်ခြင်လစလရး ကကိုတင်စည်းရုံး 

လဆာင်ရွက်သင့်လသာေုပ်ငန်းြျား လဆာင်ရွက်ခြင်း 
၄ ၄ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၅။ လောလခပာလဆာင်ရွက်ြည့်သူြျားြှ ေိုက်နာရြည့် 

အြျက်ြျား  
၄ ၅ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၆။ ခပန်ေည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်း ၅ ၅ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၇။ လောလခပာရြည့်အြျက်အေက်ြျားခပင်ဆင်ခြင်း ၅ ၇ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၈။ ေုပ်ငန်းပပီးစီးလကကာင်းအစီရင်ြံစာလပးပိုခ့ြင်း ၇ ၈ 

၂ တိုးြျဲ ပ့ညာလပးစြန်းြျားဖွင့်ေှစ်ခပသခြင်း ၉ ၉ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၁။ လောလခပာရြည့်အကကိြ်လရနှင့် အစီအြံလဆာင်ရွက်ခြင်း ၉ ၁၁ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၂။ လောလခပာပွဲလဆာင်ရွက်ရန်ကကိုတင်ခပင်ဆင်ရြည့်    

အြျက်ြျား လဆာင်ရွက်ခြင်း 
၁၁ ၁၁ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၃။ လောလခပာပွဲအလထာက်အကူခပု/သရုပ်ခပပစ္စည်းြျား  ၁၂ ၁၃ 

 



 

 

 
 

ြာတိကာ 

စဉ် အလကကာင်းအရာ 
စာြျက်နှာ 

ြ ှ ထိ 

 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၄။ လောလခပာပွဲ လအာင်ခြင်လစလရး ကကိုတင်စည်းရုံး 

လဆာင်ရွက်သင့်လသာေုပ်ငန်းြျား 
၁၃ ၁၃ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၅။ လောလခပာလဆာင်ရွက်ြည့်သူြျားြှ ေိုက်နာရြည့် 

အြျက်ြျား  
၁၃ ၁၄ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၆။ ေြ်းညွှန်လြးြွန်းြျားခဖင့် ကုိယ်တိုင်ပါဝင်လဆွးလနွး 

နိုင်လရးလဆာင်ရွက်ခြင်း 
၁၅ ၂၁ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၇။ လောလခပာရြည့်အြျက်အေက်ြျားခပင်ဆင်ခြင်း ၂၂ ၂၃ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၉။ ေုပ်ငန်းပပီးစီးလကကာင်းအစီရင်ြံစာလပးပိုခ့ြင်း ၂၃ ၂၅ 

၃ ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစံခပလကျးရွာတည်လထာင်ခြင်းေုပ်ငန်း 

လဆာင်ရွက်ရာတွင် ေုပ်ငန်းစဉ်အေိုက် ေိုက်နာေုပ်လဆာင်ရြည့် 

ေုပ်ထုံးေုပ်နည်း 

၂၆ ၂၆ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၁။ စံခပလကျးရွာတည်လထာင်ရာတွင် ပါဝင်ရြည့် စံနှင့် 

အညွှန်းြျား (C&I) သတ်ြှတ်ခြင်း 
၂၆ ၂၉ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၂။ စံခပလကျးရွာြျားကွင်းဆင်းလရွးြျယ်သတ်ြှတ်ခြင်း ၃၀ ၃၀ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၃။စံခပလကျးရွာတည်လထာင်ရာတွင်ေိုက်နာကျင့်သုံးရြည့် 

အြျက်အေက်ြျား 
၃၁ ၃၁ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၄။ စံခပလကျးရွာ     တည်လထာင်ခြင်း     ေုပ်ငန်းြျားအား 

အဆင့်ဆင့် ကွင်းဆင်းကကီးကကပ်ခြင်း 
၃၂ ၃၅ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၅။ ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံး စံခပလကျးရွာ လရရှည် 

တည်တံ့လစရန်ဆက်ေက်လဆာင်ရွက်ခြင်း 
၃၅ ၃၆ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၆။ ေုပ်ငန်းပပီးစီးလကကာင်းအစီရင်ြံစာခပုစုတင်ခပခြင်း ၃၇ ၄၀ 

 



 

 

 
 

ြာတိကာ 

စဉ် အလကကာင်းအရာ 
စာြျက်နှာ 

ြ ှ ထိ 

 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၇။ ထူးြျွန်စံခပလကျးရွာ သတ်ြှတ်ခြင်း ၄၁ ၄၁ 

ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစံခပလကျးရွာအတည်ခပုြျက်ပုံစံ ၄၂ ၄၃ 

ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစံခပလကျးရွာတည်လထာင်ခြင်းေုပ်ငန်း 

တိုးတက်ြှုအစီရင်ြံစာပုံစံ 
၄၄ ၄၄ 

 ၄ စွြ်းအားခြှင့်လအဝြ်းြီးဖိုခဖန ့်ခဖူးလဆာင်ရွက်ခြင်း ၄၅ ၄၅ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၁။ စွြ်းအားခြှင့်လအဝြ်းြီးဖိုဝယ်ယူခြင်း ၄၅ ၄၆ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၂။ စွြ်းအားခြှင့်လအဝြ်းြီးဖိုြျားအားစိစစ်ေက်ြံခြင်း ၄၆ ၄၆ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၃။စွြ်းအားခြှင့်လအဝြ်းြီးဖိုြျား ထုတ်ယူ/သုံးစွဲြှုြှတ်တြ်း 

လရးသွင်းခြင်း 
၄၆ ၄၆ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၄။ စွြ်းအားခြှင့်လအဝြ်းြီးဖိုြျားကုိသယ်ယူခြင်း ၄၇ ၄၇ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၅။ လောလခပာပွဲအေိုက်ခဖန ့်ခဖူးရြည့် စွြ်းအားခြှင့်လအဝြ်း 

ြီးဖိုအလရအတွက်သတ်ြှတ်ခြင်း 
၄၇ ၄၈ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၆။ စွြ်းအားခြှင့်လအဝြ်းြီးဖိုြျားခဖန ့်လဝရြည့်အစီအစဉ် ၄၈ ၄၈ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၇။ စွြ်းအားခြှင့်လအဝြ်းြီးဖိုေက်လတွစြ်းသပ်ခပသခြင်း ၄၈ ၄၈ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၈။ လအဝြ်းြီးဖိုသုံးစွဲရာတွင် ေိုက်နာရြည့် အြျက်ြျား ၄၉ ၄၉ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၉။ ဌာနခဖန ့်လဝြဲ့သည့်   စွြ်းအားခြှင့်ြီးဖိုြျား သုံးြျလနြှု 

အလခြအလနသုံးသပ်တင်ခပခြင်း 
၅၀ ၅၅ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၁၀။ စွြ်းအားခြှင့်လအဝြ်းြီးဖိုြျားခဖန ့်လဝပပီးစီးလကကာင်း 

အစီရင်ြံစာတင်ခပခြင်း 
၅၆ ၅၆ 



 

 

 
 

ြာတိကာ 

စဉ် အလကကာင်းအရာ 
စာြျက်နှာ 

ြ ှ ထိ 

၅ ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးခြှင့်သုံးစွဲလရး လောင်စာလတာင့်  

ြျား သုံးစွဲခြင်း  

၅၇ ၅၇ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၁။ေုပ်ငန်းတာဝန်ြျား  ၅၈ ၅၈ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၂။ကွင်းဆင်းစာရင်းလကာက်ဝန်ထြ်းြျား ေိုက်နာ  

လဆာင်ရွက်ရြည့်အြျက်ြျား  

၅၈ ၅၉ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၃။ကွင်းဆင်းစာရင်းလကာက်ယူရ ြည့်အြျက်ြျား  ၅၉ ၆၁ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၄။လကာက်ယူရရိှသည့် အြျက်အေက်ြျားအား 

ြှတ်တြ်းလရးသွင်းခြင်း 

၆၁ ၆၂ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၅။ ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲခြင်း ၆၃ ၆၄ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၆။ စိစစ်အကဲခဖတ်ခြင်း ၆၄ ၆၄ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၇။ ေုပ်ငန်းပပီးဆုံးလကကာင်းအစီရင်ြံစာခပုစုသုံးသပ် 

တင်ခပခြင်း 

၆၄ ၆၅ 

လောင်စာလတာင့်စာရင်းလရးသွင်းရန်ပုံစံြျား ၆၆ ၇၀ 

၆ ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးခြှင့်သုံးစွဲလရး စိုက်ပျိုးလရး စွန ့်ပစ် 

စ္စည်းသုံးစွဲခြင်း 

၇၁ ၇၁ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၁။ေုပ်ငန်းတာဝန်ြျား  ၇၂ ၇၂ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၂။ကွင်းဆင်းစာရင်းလကာက်ဝန်ထြ်းြျား ေိုက်နာ  

လဆာင်ရွက်ရြည့်အြျက်ြျား  

၇၂ ၇၃ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၃။ကွင်းဆင်းစာရင်းလကာက်ယူရ ြည့်အြျက်ြျား  ၇၃ ၇၅ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၄။လကာက်ယူရရိှသည့် အြျက်အေက်ြျားအား 

ြှတ်တြ်းလရးသွင်းခြင်း 

၇၅ ၇၆ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၅။ြှတ်တြ်းလရးသွင်းရာတွင် ယူနစ်ြျားတူညီစွာ 

ခဖင့် ြှတ်တြ်းလရးသွင်းခြင်း 

၇၆ ၇၆ 

  



 

 

 
 

  ြာတိကာ 

 

စဉ် အလကကာင်းအရာ 
စာြျက်နှာ 

ြ ှ ထိ 

 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၆။ ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲခြင်း ၇၇ ၇၈ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၇။ စိစစ်အကဲခဖတ်ခြင်း ၇၈ ၇၈ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၈။ ေုပ်ငန်းပပီးဆုံးလကကာင်းအစီရင်ြံစာခပုစုသုံးသပ် 

တင်ခပခြင်း 
၇၈ ၇၉ 

စိုက်/စွန ့်ပစ်စ္စည်းစာရင်းလရးသွင်းရန်ပုံစံြျား ၈၀ ၈၃ 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးခြှင့သ်ုံးစွဲခြငး်နှင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်းလေးဆုိင်ောေူထုပညာလပး 

လောလခပာပွဲလဆာင်ေွကခ်ြင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Extension 

-၁- 

ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးခြှင့်သုံးစွဲခြင်းနှင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်းလေးဆိုင်ောေူထုပညာလပး လောလခပာပွဲလဆာင်ေွက်ခြင်း 

ေုပ်ငန်းလဆာင်ေွက်ောတွင် ေုပ်ငန်းစဉ်အေိုက် 

ေိုက်နာေုပ်လဆာင်ေြည့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်း 
 

(Standard Operating Procedure on Extension) 
 

ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးခြှင့်သုံးစွဲခြင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်းလေး 

ဆိုင်ောေူထုပညာလပး လောလခပာပွဲလဆာင်ေွက်ခြင်း။   

 (က)  ဌာနြှ လဆာင်ေွက်လနလသာ ေုပ်ငန်းြျားကုိ လေသြံခပည်သူြျား ေှင်းေှင်း 

ေင်းေင်း နားေည် သိခြင်ောလစေန်၊ 

 (ြ) ြိြိတိုန့ှင့်ခပည်သူတို၏့ အသိပညာနှင့်အတတ်ပညာ၊ ြံယူြျက်ြျားကုိ 

ဖေှယ်နိုင်ေန်၊  

ေုပ်ငန်းစဉ်-၁။ လောလခပာြည့်လကျးေွာြျားအား စိစစ်၍ စီြံြျက်လေးဆွဲခြင်း 

  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်းလေး ဆိုင်ောေူထုပညာလပးလောလခပာပွဲ 

ြျား သတ်ြှတ်ြျိန်အတွင်း လအာင်ခြင်ထိလောက်စွာ လဆာင်ေွက်နိုင်ေန်နှင့် ခပန ့်နှံစ့ွာေွှြ်းခြုံြှု 

ေိှလစေန်အတွက်   မြို န့ယ်အတွင်းေိှ ေပ်ကွက်/လကျးေွာြျား ၏ အကွာလဝးလပါ်ြူတည်၍ 

ောသီဥတု၊ ေြ်းပန်းဆက်သွယ်လေးအလနအထားအေ ေစဉ် လောလခပာြည့်လကျးေွာ/ 

ေပ်ကွက်ြျားအား စိစစ်၍ စီြံြျက်လေးဆွဲတင်ခပေြည်။  

 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၂။ လောလခပာပဲွလဆာင်ေွက်ေန်ကကိုတင်ခပင်ဆင်ေြည့်အြျက်ြျားလဆာင်ေွက်ခြင်း 

  အပူပိုင်းလေသစိြ်းေန်းစိုခပည်လေးဦးစီးဌာန ဝန်ထြ်းြျားသည် လောလခပာ 

စည်းရုံးခြင်းကုိ ေက်လတွလ့ဆာင်ေွက်ောတွင် ထိလောက်အဆင်လခပြှုေိှလစေန်နှင့် လအာင်ခြင် 

လသာ လောလခပာလဆာင်ေွက်ြှု ခဖစ်လစေန် လအာက်လဖာ်ခပပါအြျက်အေက်ြျားအား ေိုက်နာ 

လဆာင်ေွက်ေြည်-  

   (၁)လောလခပာြည့် ဝန်ထြ်းြျားသည် ြိြိလောလခပာလဆွးလနွးေြည့် 

အလကကာင်းအော၊အြျက်အေက်ြျားအားအေွတ်ေသည်အထိ ြှတ်သား 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Extension 

-၂- 

   ကာေူအြျားလေှတ့ွင်သွက်သွက်ေက်ေက်ကျွြ်းကျင်စွာလခပာ လောနိုင် 

သည်အထိ အကကိြ်ကကိြ် လေ့ကျင့်ထားေန်၊ 

  (၂)လောလခပာောတွင်လောလခပာသည့် အလကကာင်းအောနှင့် ေိုက်လေျာညီလထွ 

လအာင်လေသံအနိြ့်အခြင့်ြှန်ကန်စွာလခပာဆုိနုိင်လေး (တုိးေွန်း/ ကျယ်ေွန်း/ 

ခြန်ေွန်း၊လနှးေွန်း၊ြပီြသလခပာဆိုခြင်း အသံတလခပးတည်း လခပာဆိုခြင်း 

ြခဖစ်လစေန်)နှင့် ေန်ပန်အြူအော ြျှတလစလေး လေ့ကျင့်ထားေန်၊ 

  (၃) လောလခပာပွဲစီြံြျက်ပါ လကျးေွာြျားသို ့ လောလခပာြည့်လနေ့က် ြတိုင်ြီ 

လကျးေွာအုပ်ြျုပ်လေးြှူးနှင့် သက်ဆိုင်ော တာဝန်ေိှသူြျားအား သတင်း 

လပး ကကိုတင်ြျိတ်ဆက် ညှိနှိုင်းထားေန်၊ 

  (၄)သက်ဆိုင်ောေပ်ကွက်/လကျးေွာအုပ်ြျုပ်လေးြှူး(သိုြ့ေုတ်) လကျာင်းအုပ် 

ဆော/ဆောြသိုြ့ိြိတိုဌ့ာနြှ လောလခပာပွဲ အလထာက်အကူခပုပစ္စည်းြျား 

ြင်းကျင်းခပသ ေန်နှင့် ေူဦးလေ ၃၀နှင့်အထက် တက်လောက်နိုင်သည့်  

   လနောထိုင်ြင်းြျား ကကိုတင် စီြံလပးထားလေး ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းေန်နှင့် 

ကကိုတင်ကွင်းဆင်းလဆာင်ေွက်မပီး လနောလေးွြျယ်ခပင်ဆင်ေန်၊   

  

ေုပ်ငန်းစဉ်-၃။  လောလခပာပွဲအလထာက်အကူခပု/သရုပ်ခပပစ္စည်းြျား ခပင်ဆင်ခြင်း 

  (၁) ဌာနသတ်ြှတ်အေွယ်အစား၊ ေြ်းညွှန်ြျက်အတိုင်း ခပုေုပ်ထားလသာ 

လောလခပာပွဲ လနာက်ြံဆိုင်းဘုတ်ဗွီနိုင်း(vinyl)၊ 

  (၂) လောလခပာြည့် အလကကာင်းအောနှင့်စပ်ေျဉ်းသည့် ေက်ကြ်းစာလစာင် 

ြျား၊နံေံကပ်ပိုစတာနှင့်သရုပ်ခပအလထာက်အကူခပုပစ္စည်းြျား  

  (၃) ဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သည့်  ေက်ကြ်းစာလစာင်ြျား၊ စာေွက်စာတြ်းြျား၊ 

သစ်လတာဥပလေ၊ နည်းဥပလေစာအုပ်ြျား၊ အသိပညာလပးြှတ်တြ်းတင် 

ဗွီေီယိုဖိုင်ြျား၊ သရုပ်ခပ ရုပ်ပုံကားြျပ်ဗွီနိုင်းြျား၊ အခြားလသာ ဆက်စပ် 

အလထာက်အကူခပုပစ္စည်းြျား၊ 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Extension 

-၃- 

  (၄) လောလခပာပွဲသို ့ တက်လောက်ောြည့် လေသြံခပည်သူြျားအား ဧည့်ြံ 

လကျွးလြွးြည့် အစားအစာြျား၊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်းလေးဝန်ကကီးဌာန 

အပူပိုင်းလေသစိြ်းေန်းစိုခပည်လေးဦးစီးဌာန 

                တုိင်းလေသကကီး၊              ြရိုင်၊            မြို န့ယ် 

                     လကျးေွာ                                           ေက်စွဲ၊        -        - ၂၀…… 

ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစဲွလေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်းလေး 

ေူထုပညာလပးလောလခပာပဲွ 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Extension 

-၄- 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၄။ လောလခပာပွဲ လအာင်ခြင်လစလေး ကကိုတင်စည်းရုံး လဆာင်ေွက်သင့်လသာ 

ေုပ်ငန်းြျား လဆာင်ေွက်ခြင်း 

   (၁)လကျးေွာပတ်ဝန်းကျင် စိြ်းေန်းစိုခပည်လေးလဆာင်ေွက်လပးခြင်း၊ 

   (၂)လကျးေွာ၏သာလေး၊နာလေးကိစ္စြျားဝိုင်းဝန်းကူညီလဆာင်ေွက်လပးခြင်း၊ 

   (၃)လကျးေွာဖွံ ့မဖိုးတိုးတက်လစလေး အြှန်တကယ် ေုပ်လဆာင်လပးသင့်လသာ 

ကိစ္စေပ်ြျားနှင့်ပတ်သက်၍သက်ဆိုင်ောဌာနြျားသိုည့ှိနှိုင်းတင်ခပလဆာင်

ေွက်လပးခြင်း၊ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၅။ လောလခပာလဆာင်ေွက်ြည့်သူြျား ေိုက်နာကျင့်သုံးေြည့် အြျက်ြျား   

  (၁)လောလခပာပွဲကျင်းပြည့်လနတ့ွင်လောလခပာြည့်လနောသို ့  ကကိုတင်လောက် 

ေိှေန်၊ 

 (၂)လောလခပာပွဲတက်လောက်ောသူြျားအားြင်ြင်ေင်းနှီးစွာခဖင့် ဖိတ်ြန္တက 

ခပုလနောြျထားေန်၊ 

  (၃) လောလခပာြှု စေျှင်စြျင်း ြိတ်ဆက်စကား လခပာဆိုေန်၊ 

  (၄)ပေိတ်သတ်နှင့် လေသထုံးတြ်းအစဉ်အောကုိ လေးစားလသာ အြူအော 

ခဖင့် လခပာဆိုေန်၊ 

  (၅)လောလခပာေသည့် ေည်ေွယ်ြျက်ကုိ ရိုးေှင်းစွာခဖင့် လစတနာထား 

ေှင်းေင်းလခပာကကားေန်နှင့်အလတွအ့ကကုံဖေှယ်သည့်အလနခဖင့်လခပာဆို 

လဆာင်ေွက်ေန်၊ 

  (၆)ရိုင်းပျလသာ စကားေုံးြျား ြသုံးြိလစေန်နှင့် ယဉ်လကျးသိြ်လြွ စ့ွာ 

လခပာဆိုေန်၊ 

  (၇) လောလခပာောတွင် ခြန်ြာစကားေုံးြျားခဖင့်သာ လခပာဆိုေန်နှင့် အ္ဂေိပ် 

စကား ေုံးြျား ညှပ်၍ ထည့်သွင်းလခပာဆိုြှုြျား လောှင်ကကဉ်ေန်၊  

  (၈) လောလခပာေြည့် အလကကာင်းအောအေိုက် စ၊ေယ်၊ဆုံး အစီအစဉ်တကျ 

လခပာဆိုေန်၊ လခပာဆိုောတွင် ြိြိဘာကုိ တင်ခပြေဲဆိုတာ ပေိတ်သတ် 

လတွကုိ ဦးစွာ အလကကာင်းအော ြိတ်ဆက်ေန်၊ လဖာ်ခပပါ အလကကာင်း 

အောကုိ တင်ခပေှင်းေင်းေန်နှင့် နိ္ုံးြျုပ်တွင် ြိြိေှင်းေင်းလသာ  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Extension 

-၅- 

   လောလခပာြှုြျားအား လဆွးလနွးပွဲတက်လောက်သည့် ပေိတ်သတ်ြျား 

နားေည်သလဘာလပါက် သတိေလအာင် စနစ်တကျ နိ္ုံးြျုပ်အဆုးံ 

သတ်ေန်၊ 

  (၉)လောလခပာြှုအား ြိနစ်(၃၀)နှင့် (၄၅)ြိနစ်အကကား မပီးဆုံးလဆာင် 

လောလခပာေန်၊ တက်လောက်ောသူြျား စိတ်ဝင်စားဖွယ် ခဖစ်လစေန်နှင့် 

ပျင်းေိမငီးလငွသ့ွားခြင်း ြခဖစ်လစေန် အတွက် ္ရုခပုလောလခပာေန်၊   

  (၁၀)ပေိတ်သတ်ြှခပန်ေည်လြးခြန်းြှုြျားအားစိတ်ေှည်စွာခဖင့် 

ေှင်းေင်းလခပာဆိုေန်၊ 

  (၁၁)ြိြိြလဆာင်ေွက်နိုင်လသာ ကိစ္စေပ်ြျားအတွက် ကတိ၊ ြံဝနြ်ျက် 

ြလပးြိလစလေး ္ရုခပုေန်၊ 

 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၆။ ခပန်ေည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်း 

  (၁) ဆန်းစစ်ေွှာြျားခဖင့် ဆန်းစစ်သုံးသပ်ေန်၊ 

  (၂) လောလခပာပွဲခပုေုပ်မပီးလနာက်ခပည်သူြျားေိုက်ပါလဆာင်ေွက်ြှု 

ေိှ/ြေိှကွင်းဆင်း သုံးသပ်ေန်၊ 

  (၃) ဆန်းစစ်/ကွင်းဆင်းသုံးသပ်ြှုအေ ဆက်ေက်လဆာင်ေွက်သင့်ြှုအလပါ် 

ြိြိအစီအစဉ်ခဖင့် အလကာင်အထည်လဖာ်လဆာင်ေွက်နိုင်ပါက အလကာင် 

အထည်လဖာ်လဆာင်ေွက်မပီးတင်ခပေန်နှင့် အထက်ဌာနြှ စီစဉ်လဆာင် 

ေွက်လပးသင့်ြှုအလပါ် သုံးသပ်တင်ခပနိုင်လေး လဆာင်ေွက်ေန်၊ 

 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၇။ လောလခပာောတွင် ပါဝင်ေန် ေိုအပ်သည့် အြျက်အေက်ြျားခပင်ဆင်ခြင်း    

 

 လကျးေက်ခပည်သူအြျားစုသည် အပူပိုင်းလေသစိြ်းေန်းစိုခပည်လေးဦးစီး 

ဌာနနှင့်သစ်လတာဦးစီးဌာနတိုကုိ့ေှင်းေင်းစွာြွဲခြားသိခြင်ခြင်းြေှိဘဲြျားလသာ

အားခဖင့် လောလထွး၍ လနတတ်သည်။ လေှးဦးစွာ ြိြိတိုဌ့ာနကုိ ြည်သည့် 

ေည်ေွယ်ြျက်ြျားခဖင့် ဖွဲ စ့ည်းသည်။ ၎င်းေည်ေွယ်ြျက်ကုိ ြည်သိုအ့လကာင်  

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Extension 

-၆- 

အထည်လဖာ်လဆာင်ေွက်လနသည်။ အလကာင်အထည်လဖာ်လဆာင်ေွက်မပီးလနာက် 

ေေိှောြည့်အကျိုးလကျးဇူးြျားကုိကျိုးလကကာင်း လသြျာစွာသိခြင်ောသည်အထိ  

ေှင်းေင်းလခပာကကားေြည် ခဖစ်ပါသည်။ လောလခပာပွဲြျားတွင် လောလခပာေြည့် 

အလကကာင်းအောြျားအားလအာက်လဖာ်ခပပါလြါင်းစဉ်ြျားခဖင့်နြူနာခပုစုထားေိှမပီး 

လောလခပာသူြျားအလနခဖင့် လေသအလခြအလနနှင့်သတင်းအြျက်အေက်ခပည့်စံု 

လစလေး ဆက်ေက်လေ့ောလဆာင်ေွက်မပီး ခဖည့်စွက်လောလခပာေြည်- 

   (က) ဌာန ဖွဲ စ့ည်းခဖစ်လပါ်ောပုံ လနာက်ြံသြိုင်းလကကာင်း  

  (ြ) အပူပိုင်းလေသစိြ်းေန်းစိုခပည်လေးဦးစီးဌာနဖွဲ စ့ည်းခြင်း 

 (္) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ေူသားြျား၏ လနစ့ဉ်ဘ၀ေှုပ်ေှားြှုြျား၏ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလပါ် ဆိုးကျိုးသက်လောက်လစြှုြျား 

 (ဃ) လ္ေစနစ် 

 (င) သစ်လတာသစ်ပင်ြျားြှ လပးလသာ အကျိုးလကျးဇူးြျား 

 (စ) သစ်လတာခပုန်းတီးခြင်း၏အကျိုးသက်လောက်ြှုြျား 

 (ဆ) သဲကန္တာေခဖစ်ထွန်းခြင်း 

 (ဇ) ောသီဥတုလခပာင်းေဲခြင်း 

 (စျ) အုိဇနု်းေွှာနှင့်၎င်း၏အလေးပါပုံ 

 (ည) စွန ့်ပစ်ပစ္စည်း 

 (ဋ) ညစ်ညြ်းခြင်း 

 (ဌ) သစ်လတာြျားခပန်ေည်တည်လထာင်ထိန်းသိြ်းခြင်း 

 (ဍ) ခပည်သူြျား ပူးလပါင်းပါဝင်လဆာင်ေွက်ခြင်း 

 (ဎ) ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးခြှင့်သုံးစွဲခြင်း 

 (၁) စွြ်းအားခြှင့်လအဝြ်းြီးဖိုသုံးစွဲခြင်း 

 (၂) လောင်စာလတာင့်သုံးစွဲခြင်း 

 (၃) ေယ်ယာထွက် စိုက်ပျိုးလေးစွန ့်ပစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်း 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Extension 

-၇- 

(၄) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်းလေးနှင့်ထင်းအစားအခြားလောင်စာ  

တိုးြျဲ သ့ုံးစွဲလေး ပညာလပးလောလခပာခြင်း  

 (၅) စံခပလကျးေွာတည်လထာင်ခြင်း  

(၆) တိုးြျဲ ပ့ညာလပးစြန်းဖွင့်ေှစ်ခပသခြင်း  

 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၈။ ေုပ်ငန်းမပီးစီးလကကာင်းအစီေင်ြံစာခပုစုတင်ခပခြင်း 

      ဌာနြှသတ်ြှတ်ထားေိှလသာလောလခပာလဆာင်ေွက်ြှုြျားအေိုက်ေူထုပညာ 

လပးလောလခပာခြင်းြျား လဆာင်ေွက်မပီးလနာက် လောလခပာလဆွးလနွးြဲ့သည့် 

အလကကာင်းအောြျား၊ လေသြံြျား၏လြးခြန်းလဆွးလနွးြှုြျား၊ ဌာနြှ ခပန်ေည် 

လဆွးလနွးလခဖကကားြှုနှင့် ခဖည့်စွက်ေှင်းေင်းြှုြျားအား ပူးတွဲပုံစံြျားနှင့်အတူ 

အေည်အလသွးေှိလသာ ြှတ်တြ်းဓာတ်ပုံြျားနှင့် လောလခပာမပီးေက်သတ္တ ပတ် 

အတွင်း အစီေင်ြံစာ လေးသားခပုစုတင်ခပေြည်။  

   

ပုံစံ 

ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစွဲလေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်းလေးဆိုင်ော 

ေူထုပညာလပးလောလခပာပဲွကျင်းပခြင်း  

(နြူနာ) 

 

စဉ် မြို န့ယ် 
ေျာထား 

(ကကိြ်) 

အလကကာင်းအော 

အကျဉ်းြျုပ် 

လဆာင်ေွကြ်ှု 

မပီးစီး 

(ကကိြ်) 

လောလခပာသူ/ 

ောထူး 

လောလခပာ 

လဆာင်ေွက ်

သည့်အဖွဲ ဝ့င် 

အြည်/ောထူး 

လကျးေွာ/ 

ေပ်ကကွ်နှင့် 

အိြ်လထာင်စု 

လနေ့က် 

တက ်

လောက် 

ဦးလေ 

၁ လေွှဘုိ ၃၆-ကကိြ် -ထင်းအစားအခြားလောင်စာ 

(စုိက်/စွန ့်၊လောင်စာလတာင့်)

သုံးစဲွလေး 

-လအဝြ်းစွြ်းအားခြှင့်ြီးဖုိသံုးစွဲ 

လေး 

-အြှိုကစ်နစ်တကျ စွန ့်ပစ်လေး 

-ောသီဥတုလခပာင်းေဲခြင်း 

-သစ်လတာသစ်ပင်ြျား၏ 

အကျိုးလကျးဇူးနှင့် သစ်လတာ 

ခပုန်းတီးခြင်း၏အကျိုးသက် 

လောက်ြှုြျား 

မြို ြ့ေပ်ကကွ် 

(၅၀၀)စု 

၁၁.၁၁.၂၀၁၆ ၅၁-ဦး ၂၄-ကကိြ် ဦးလြာင်လြာင် 

ဦးစီးအောေိှ 

ဦးလကျာ်လကျာ် 

လတာအုပ်ကကးီ 

ဦးဆန်နီ 

လတာအုပ် 

ဦးဝင်းေတ် 

လတာလြါင်း 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Extension 

-၈- 

ပုံစံ 

ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစွဲလေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်းလေးဆိုင်ော 

ေူထုပညာလပးလောလခပာပဲွကျင်းပခြင်း  

(နြူနာ) 

 

စဉ် မြို န့ယ် 
အြည်/ 

ောထူး 
လောလခပာလဆွးလနွးြျက် 

၁ လေွှဘို ဦးလြာင်လြာင် 

ဦးစီးအောေိှ 

၁။ ြိတ်ဆက်ခြင်း 

၂။ ဌာနအလကကာင်း 

၃။ ဌာန၏ ေုပ်ငန်းတာဝန်ြျား 

၄။ လောလခပာသည့်အလကကာင်းအောအလသးစိတ် 

-ထင်းအစားအခြားလောင်စာ(စိုက်/စွန ့်၊ လောင်စာလတာင့်) သံုးစွဲလေး 

-လအဝြ်းစွြ်းအားခြှင့်ြီးဖုိသုံးစဲွလေး 

-အြှိုက် စနစ်တကျ စွန ့်ပစ်လေး 

-ောသီဥတုလခပာင်းေဲခြင်း 

-သစ်လတာသစ်ပင်ြျား၏အကျိုး လကျးဇူးနှင့် သစ်လတာခပုန်းတးီခြင်း၏ အကျိုး 

သက်လောက်ြှုြျားစသည်ခဖင့်လောလခပာလဆွးလနွးြ့ဲသည့်အလကကာင်းအောြျားကုိ 

ခပည့်စုစံွာ တင်ခပေန်နှင့ ် လေသြံြျား၏ လြးခြန်းြျက်၊ တင်ခပြျက်ြျား 

အားဌာနြှ ခပန်ေည်ေှင်းေင်းလဆွးလနွးြျက်ြျားခဖင့် အခပည့်အစုံ တင်ခပေန် 

   

 

 

(လြာင်လြာင်) 

ဦးစီးအောေိှ 

အပူပိုင်းလေသစိြ်းေန်းစိုခပည်လေးဦးစီးဌာန 

            လေွှဘိုမြို  ့

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တိုးချဲ ပ့ညာပပးစခန်းများဖငွ့်လှစ်ပပသပခင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Extension Center 

-၉- 
 

တိုးချဲ ပ့ညာပပးစခန်းဖွင့်လှစ်ပပသပခင်း 

လုပ်ငန်းပောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် 

လိုက်နာလုပ်ပောင်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
 

(Standard Operating Procedure on Extension) 
 

ထင်းအစားအပခားပလာင်စာတိုးပမှင့်သုံးစွဲပခင်းနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းပရး 

ေိုင်ရာလူထုပညာပပးပောပပပာပွဲပောင်ရွက်ပခင်း ။  အပူပိုင်းပေသစိမ်းလန်းစို 

ပပည်ပရးဦးစီးဌာနသည် ပေသခံပပည်သူများရိှရာအပရာက် လူထုပညာပပးပခင်းများ 

ပောင်ရွက်ပခင်းအပပင် တိုင်းပေသကကီး (၁) ခုလျှင် တိုးချဲ ပ့ညာပပးစခန်း (၂) ခုစီအား 

ဖွင့်လှစ်လျက် အသိပညာပပးပခင်း၊ စွမ်းအားပမှင့်ပအဝမ်းမီးဖို၊ စိုက်/စွန ့်ပစည်းအမျိုးမျိုးနှင့် 

ပလာင်စာပတာင့် သုံးစွဲပုံများအား လက်ပတွသ့ရုပ်ပပရှင်းလင်းပခင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ဗွီေီယိုများ 

ပဖင့် အသိပညာပပးပပသပခင်း၊ ပျိုးဥယျာဉ်လုပ်ငန်း၊ သဘာဝသစ်ရွက်ပေွးပပမသသဇာပပုလုပ် 

ပခင်း၊ ဌာန၏လုပ်ငန်းကကီး (၄) ရပ်အပါအဝင် အထူးစိမ်းလန်းစိုပပည်ပရးလုပ်ငန်းများနှင့် 

ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်ပဖန ့်ပဝပပးပခင်းများအား ပောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 
 

လုပ်ငန်းစဉ်-၁။ ပောပပပာရမည့်အကကိမ်ပရနှင့်အစီအမံပောင်ရွက်ပခင်း 

 (၁) တိုးချဲ ပ့ညာပပးစခန်း (၁) ခုလျှင် (၂) ကကိမ်ဖွင့်လှစ်ပပသရန်လျာထား 

သတ်မှတ်ပခင်း၌ တိုးချဲ ပ့ညာပပးစခန်းတွင် (၁) ကကိမ်နှင့် ပရွလ့ျား 

ပပသပခင်း (၁) ကကိမ်ပောင်ရွက်ရန်၊ 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Extension Center 

-၁၀- 

 (၂) တိုးချဲ ပ့ညာပပးစခန်းအား တစ်လလျှင်စခန်း၌ပပသရန် (၁) ကကိမ်နှင့် 

ပရွလ့ျားပပသရန်(၁)ကကိမ် သတ်မှတ်ထားပသာ်လည်း တိုင်းပေသကကီး 

ညွှန်သကားပရးမှူး အစီအမံပဖင့် (၂) ကကိမ်လုံး ပရွလ့ျားပပသပခင်း  

  ပောင်ရွက်လိုပါက ဦးစီးရုံးချုပ်သို ့ တစ်လကကိုတင်တင်ပပ 

ပောင်ရွက်သွားရန်၊ 

 (၃) ပရွလ့ျားပပသပခင်း ပောင်ရွက်မည့်အစီအမံများအား သက်ေိုင်ရာ 

တိုင်းပေသကကီး ညွှန်သကားပရးမှူး၏ အစီအမံပဖင့် ပောင်ရွက်၍ 

ပောင်ရွက်ပပီးစီးမှုကုိသာ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းနှင့်တကွ အစီရင်ခံစာ 

ပပည့်စုံစွာပရးသားတင်ပပရန်၊ 

 (၄) သက်ေိုင်ရာညွှန်သကားပရးမှူး၏ အစီအမံပဖင့် ပမို န့ယ်ပကျာ်ပရွလ့ျား 

ပပသပခင်းပောင်ရွက်လိုပါက ခရီးပဝးကွာမှုရိှ၍ စက်သုံးေီ လိုအပ် 

ချက်ရှိလျှင် ဦးစီးရုံးချုပ်သို ့ကကိုတင် တင်ပပပတာင်းခံရန်၊ 

                      (၅) ပောပပပာပွဲပောင်ရွက်မှုများအား ပေသတွင်း ပျံန့ှံစ့ွာပောပပပာနိုင် 

ပရးအပလးထား လိုက်နာပောင်ရွက်ပစရန်၊ 

                      (၆) ဖံွ ့ပဖိုးမှုပကာင်းပသာ ပကျးရွာများထက် သဘာဝပတာများအနီးရိှ 

ပကျးရွာများ၊ သဘာဝပတာများနှင့်မနီးပသာ်လည်း ထင်းပလာင်စာ 

သုံးစွဲမှုများပသာ ပကျးရွာများအား ဦးစားပပး ပရးွချယ်ပစရန်၊ 

 (၇) ခရိုင်ပကျာ်ပရွလ့ျားပောင်ရွက်နိုင်ပရး    တိုင်းများမှ ကကီးသကပ်တွန်း  

အားပပးရန်၊ 

                       (၈) တိုးချဲ ပ့ညာပပးစခန်းဖွင့်လှစ်မှုတွင် တက်ပရာက်လာသူ အပရအတွက် 

သည် ပကျးရွာအိမ်ပထာင်စုများသို ့လွှမ်းပခုံမှုရိှ/မရိှ စိစစ်နိုင်ရန်အတွက် 

ပကျးရွာရှိရင်း အိမ်ပထာင်စုတင်ပပရန်၊ 

 (၉)ထင်းအစားအပခားပလာင်စာကဏ္ဍတွင် ပကျးရွာ၏ ပူးပပါင်းမှု 

အပပခအပနအား သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ေန်းစစ်လွှာပဖင့် သပဘာထား 

စစ်တမ်းပကာက်ယူပခင်းအား (စခန်းတွင်ဖွင့်လှစ်ပခင်းနှင့် ပကျးရွာ 

အပရာက် ပညာပပးစခန်းဖွင့်လှစ်ပခင်းများ) တွင်ပါ ပောင်ရွက်တင်ပပ 

ရန်၊  

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Extension Center 

-၁၁- 
 

 (၁၀) ထင်းအစားအပခားပလာင်စာသုံးစွဲပရးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း 

သိမ်းပရးတွင် ပလ့လာသူပေသခံ၏ သပဘာထားအပမင်များကုိ 

သိရိှနိုင်ရန်အတွက် ပေသခံများ၏ ပပန်လည်ပမးပမန်း ပေွးပနွး 

တင်ပပချက်များအား အစီရင်ခံစာတွင် တင်ပပရန်၊ 
 

လုပ်ငန်းစဉ်-၂။ ပောပပပာပွဲပောင်ရွက်ရန်ကကိုတင်ပပေင်ရမည့်အချက်များ 

    အပူပိုင်းပေသစိမ်းလန်းစိုပပည်ပရးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများသည် ပောပပပာ 

စည်းရုံးပခင်းကုိ လက်ပတွပ့ောင်ရွက်ရာတွင် ထိပရာက်အေင်ပပပမှုရိှပစရန်နှင့် 

ပအာင်ပမင်ပသာ ပောပပပာပောင်ရွက်မှု ပဖစ်ပစရန် ပအာက်ပဖာ်ပပပါ အချက် 

အလက်များအား လိုက်နာပောင်ရွက်ရမည်-  

   (၁)ပောပပပာမည့် ဝန်ထမ်းများသည် မိမိပောပပပာပေွးပနွးရမည့် 

အပသကာင်းအရာ၊အချက်အလက်များအားအလွတ်ရသည်အထိ မှတ်သား 

ကာလူအများပရှ တ့ွင်သွက်သွက်လက်လက်ကျွမ်းကျင်စွာပပပာပောနိုင်

သည်အထိ အကကိမ်ကကိမ် ပလ့ကျင့်ထားရန်၊ 

  (၂)ပောပပပာရာတွင်ပောပပပာသည့် အပသကာင်းအရာနှင့် လိုက်ပလျာညီပထွ 

ပအာင်ပလသံ အနိမ့်အပမင့် မှန်ကန်စွာပပပာေိုနိုင်ပရး (တိုးလွန်း/ 

ကျယ်လွန်း/ပမန်လွန်း၊ပနှးလွန်း၊မပီမသပပပာေိုပခင်း အသံတပပပးတည်း 

ပပပာေိုပခင်းမပဖစ်ပစရ)နှင့်ေန်ပန်အမူအရာမျှတပစပရးပလ့ကျင့်ထား 

ရန်၊ 

  (၃) ပောပပပာပွဲပောင်ရွက်မည့် ပကျးရွာများအား ပမို န့ယ်ရုံးတွင် စိစစ်၍ 

ပရးွချယ်ကာ ပောပပပာမည့်ပနရ့က် မတိုင်မီ ပကျးရွာအုပ်ချုပ်ပရးမှူး 

နှင့် သက်ေိုင်ရာ တာဝန်ရိှသူများအား သတင်းပပး ကကိုတင်ချိတ်ေက် 

ညှိနှိုင်းထားရန်၊ 

  (၄)သက်ေိုင်ရာရပ်ကွက်/ပကျးရွာအုပ်ချုပ်ပရးမှူး(သိုမ့ေုတ်) ပကျာင်းအုပ် 

ေရာ/ေရာမသိုမ့ိမိတိုဌ့ာနမှ ပောပပပာပွဲ အပထာက်အကူပပုပစ္စည်းများ 

ခင်းကျင်းပပသ ရန်နှင့် လူဦးပရ ၄၀နှင့်အထက် တက်ပရာက်ရန်အတွက် 

ကကိုတင် ေက်သွယ်ညှိနှိုင်းရန်၊ 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Extension Center 

                      

ပကျးရွာ                                           ရက်စွဲ၊        -          - ၂၀…….. 

-၁၂- 
 

လုပ်ငန်းစဉ်-၃။ ပောပပပာပွဲအပထာက်အကူပပု/သရုပ်ပပပစ္စည်းများ  

  (၁) ဌာနသတ်မှတ်အရွယ်အစား၊ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း ပပုလုပ်ထားပသာ 

ပောပပပာပွဲ ပနာက်ခံေိုင်းဘုတ်ဗွီနိုင်း(vinyl)၊ 

  (၂) ပောပပပာမည့် အပသကာင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လက်ကမ်းစာပစာင် 

များ၊နံရံကပ်ပိုစတာနှင့်သရုပ်ပပအပထာက်အကူပပုပစ္စည်းများ 

  (၃) ဌာနနှင့် သက်ေိုင်သည့်  လက်ကမ်းစာပစာင်များ၊ စာရွက်စာတမ်း 

များ၊သစ်ပတာဥပပေ၊နည်းဥပပေစာအုပ်များ၊အသိပညာပပးမှတ်တမ်း 

   တင်ဗွီေီယိုဖိုင်များ၊ သရုပ်ပပ ရုပ်ပံုကားချပ်ဗွီနိုင်းများ၊ အပခားပသာ 

ေက်စပ် အပထာက်အကူပပုပစ္စည်းများ၊ 

  (၄) ပောပပပာပွဲသို ့ တက်ပရာက်လာမည့် ပေသခံပပည်သူများအား ဧည့်ခံ 

ပကျွးပမွးမည့် အစားအစာများ၊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းပရးဝန်ကကီးဌာန 

အပူပိုင်းပေသစိမ်းလန်းစိုပပည်ပရးဦးစီးဌာန 

                တုိင်းပေသကကီး၊              ခရိုင်၊            ပမို န့ယ် 

ထင်းအစားအပခားပလာင်စာသုံးစဲွပရးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းပရး 

ပရွလ့ျားတုိးချဲ ပ့ညာပပးပောပပပာပဲွ 

 

 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Extension Center 

-၁၃- 
 

 

 

လုပ်ငန်းစဉ်-၄။ ပောပပပာပွဲ ပအာင်ပမင်ပစပရး ကကိုတင်စည်းရုံး ပောင်ရွက်သင့်ပသာ  

လုပ်ငန်းများ 

   (၁)ပကျးရွာပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းစိုပပည်ပရးပောင်ရွက်ပပးပခင်း၊ 

   (၂)ပကျးရွာ၏သာပရး၊နာပရးကိစ္စများဝိုင်းဝန်းကူညီပောင်ရွက်ပပးပခင်း၊ 

   (၃)ပကျးရွာဖွံ ့ပဖိုးတိုးတက်ပစပရး အမှန်တကယ် လုပ်ပောင်ပပးသင့်ပသာ 

ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍သက်ေိုင်ရာဌာနများသိုည့ှိနှိုင်းတင်ပပပောင်

ရွက်ပပးပခင်း၊ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၅။ ပောပပပာပောင်ရွက်မည့်သူများ လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် အချက်များ   

   (၁)ပောပပပာပွဲကျင်းပမည့်ပနတ့ွင်ပောပပပာမည့်ပနရာသို ့  ကကိုတင်ပရာက် 

ရိှရန်၊ 

 (၂)ပောပပပာပွဲတက်ပရာက်လာသူများအားခင်မင်ရင်းနှီးစွာပဖင့် ဖိတ်မန္တက  

ပပုပနရာချထားရန်၊ 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Extension Center 

-၁၄- 

  (၃) ပောပပပာမှု စလျှင်စချင်း မိတ်ေက်စကား ပပပာေိုရန်၊ 

  (၄) ပရိတ်သတ်နှင့် ပေသထုံးတမ်းအစဉ်အလာကုိ ပလးစားပသာအမူအရာ  

ပဖင့် ပပပာေိုရန်၊ 

  (၅)ပောပပပာရသည့် ရည်ရွယ်ချက်ကုိ ရိုးရှင်းစွာပဖင့် ပစတနာထား 

ရှင်းလင်းပပပာသကားရန်နှင့်အပတွအ့သကုံဖလှယ်သည့်အပနပဖင့်ပပပာေို 

ပောင်ရွက်ရန်၊ 

  (၆)ရိုင်းပျပသာ စကားလုံးများ မသုံးမိပစရန်နှင့် ယဉ်ပကျးသိမ်ပမွ စ့ွာ 

ပပပာေိုရန်၊ 

  (၇)ပောပပပာရာတွင် ပမန်မာစကားလုံးများပဖင့်သာ ပပပာေိုရန်နှင့် အ္ဂလိပ်  

စကားလုံးများ ညှပ်၍ ထည့်သွင်းပပပာေိုမှုများ ပရာှင်သကဉ်ရန်၊  

  (၈)ပောပပပာရမည့် အပသကာင်းအရာအလိုက် စ၊လယ်၊ေုံး အစီအစဉ်တကျ 

ပပပာေိုရန်၊ ပပပာေိုရာတွင် မိမိဘာကုိ တင်ပပမလဲေိုတာ ပရိတ်သတ် 

ပတွကုိ ဦးစွာ အပသကာင်းအရာ မိတ်ေက်ရန်၊ ပဖာ်ပပပါအပသကာင်းအရာ 

ကုိ တင်ပပရှင်းလင်းရန်နှင့် နိ္ုံးချုပ်တွင် မိမိရှင်းလင်းပသာ ပောပပပာမှု 

များအား ပေွးပနွးပွဲ တက်ပရာက်သည့် ပရိတ်သတ်များ နားလည် 

သပဘာပပါက် သတိရပအာင် စနစ်တကျ နိ္ုံးချုပ်အေုံးသတ်ရန်၊ 

  (၉)ပောပပပာမှုအား မိနစ်(၃၀)နှင့် (၄၅)မိနစ်အသကား ပပီးေုံးပောင် 

ပောပပပာရန်၊ တက်ပရာက်လာသူများ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ပဖစ်ပစရန်နှင့် 

ပျင်းရိပငီးပငွသ့ွားပခင်း မပဖစ်ပစရန် အတွက် ္ရုပပုပောပပပာရန်၊   

  (၁၀)ပရိတ်သတ်မှပပန်လည်ပမးပမန်းမှုများအားစိတ်ရှည်စွာပဖင့် 

ရှင်းလင်းပပပာေိုရန်၊ 

  (၁၁)မိမိမပောင်ရွက်နိုင်ပသာ ကိစ္စရပ်များအတွက် ကတိ၊ ခံဝင်ချက် 

မပပးမိပစပရး ္ရုပပုရန်၊ 
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-၁၅- 
 

လုပ်ငန်းစဉ်-၆။လမ်းညွှန်ပမးခွန်းများပဖင့် ကိုယ်တိုင်ပါဝင် ပေွးပနွးနိုင်ပရးပောင်     

ရွက်ပခင်း   

တိုးချဲ ပ့ညာပပးစခန်းများဖွင့်လှစ်ပပသပခင်းအပပါ် လာပရာက်ပလ့လာသူတို၏့ သပဘာထား 

ပကာက်ယူမည့် ပမးခွန်းလွှာ(မူသကမ်း) 

 

အမည်--------------------  အလုပ်အကုိင် --------------------- 

ပနရက်-------------------  အသက် --------------------  ကျား/မ--------

---------- 

 

ပအာက်ပါတိုတ့ွင် ပရွးချယ်ရန်ပပးထားပသာ အပပဖများမှ  မှန်သည်ထင်ပသာအပပဖအား 

သက်ေိုင်ရာ      တွင် အမှန်အမှတ်အသား  ပခစ်ရန်ပဖစ်ပပီး၊ မှားသည်ထင်ပသာ 

အပပဖများအား × အမှတ် အသားပခစ်ရန်ပဖစ်ပါသည်။  

 

၁။ ကျွန်ပတာ်/ကျွန်မတိုအိ့မ်တွင် သုံးစွဲပသာမီးဖိုမှာ  

 (က) ဖိုခပနာက်မီးဖို 

 (ခ) ပအဝမ်းမီးဖို 

 (္) မီးပသွးမီးဖို  ပဖစ်ပါသည်။ 

၂။ ပအဝမ်းမီးဖိုသုံးစွဲပါက ပအဝမ်းမီးဖိုအား  

 (က) ဌာနမှမဲပပါက်ပါသည်။ 

 (ခ) ပစျးမှဝယ်ပါသည်။ 

 (္) စံပပရွာပပုလုပ်စဉ် ပဝငှပါသည်။ 

၃။ ပအဝမ်းမီးဖိုသုံးစွဲပခင်းသည် ဖိုခပနာက်မီးဖိုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက  

 (က) ထင်းပိုကုန်သည်။ 

 (ခ) ထင်းသက်သာသည်။ 

 (္) အတူတူပဖစ်ပါသည်။ 
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-၁၆- 

၄။ အိမ်တွင်သုံးစွဲပနသည့်ထင်းကုိ  

 (က) သဘာဝပတာမှ ရရိှပါသည်။ 

 (ခ) ယာစည်းရိုးပင်မှ ရပါသည်။ 

 (္) မိမိပိုင်ထင်းပတာမှရပါသည်။ 

၅။ ကျွန်ပတာ်/ကျွန်မတိုအိ့မ်၌ ပနစ့ဉ်ချက်ပပုတ်ရာတွင်  

 (က) ထင်းသုံးစွဲပါသည်။ 

              (ခ) စိုက်ပျိုးပရးစွန ့်ပစ်ပစ္စည်း (ပဲစင်းငုံရိုး၊ နှမ်းရိုး၊ ဝါရိုး၊ စပါးခွံ)တို  ့ သုံးစွဲ 

ပါသည်။ 

 (္) မီးပသွးသုံးပါသည်။ 

၆။ ကျွန်ပတာ်/ကျွန်မတိုအိ့မ်၏(၁)နှစ်ထင်းသုံးစွဲမှုမှာ  

 (က) ထင်းလှည်း(၄)စီးခန ့် 

 (ခ) ထင်းလှည်း(၆)စီးခန ့် 

 (္) ထင်းလှည်း(၈)စီးခန ့်   ကုန်ကျပါသည်။ 

၇။ သစ်ပင်များသည် လူသားတိုရ့ှုရှိုက်ပနပသာ  

 (က) ပအာက်ေီ္ျင်ဓါတ်ပငွ ကုိ့ ထုတ်လွှတ်သည်။ 

 (ခ) ကာဗွန်ေိုင်ပအာက်ေိုေ်ကုိ ထုတ်လွှတ်သည်။ 

 (္) ပအာက်ေီ္ျင်ဓါတ်ပငွ ကုိ့ စုပ်ယူသည်။ 

၈။ ကျွန်ပတာ်/ကျွန်မတိုအိ့မ်ဝိုင်းအတွင်း ကုိယ်တိုင်စိုက်ပျိုးထားပသာ အပင်များမှာ  

 (က) ကျွန်းပင် 

 (ခ) ယူကလစ်ပင် 

 (္) မယ်ဇလီပင်၊ရှား စသည့် အပခားသစ်ပင်များပဖစ်ပါသည်။ 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Extension Center 

-၁၇- 

၉။ သစ်ပတာများပပုန်းတီးပါက ရာသီဥတုပဖာက်ပပန်ပပီး လယ်နှင့်ယာသီးနှံများ  

 (က) ထွက်နှုန်းပကာင်းမွန်လာမည်။ 

 (ခ) ထွက်နှုန်းပလျာ့ကျမည်။ 

 (္) ထွက်နှုန်းမပပပာင်းလဲပါ။ 

၁၀။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းပရးအတွက်သင်လုပ်ခဲ့ဖူးပသာ အရာ(၁)ခုမှာ  

 (က) သစ်ပင်စိုက်ပခင်း 

 (ခ) ကကပ်ကကပ်အိပ်ပလျာ့သုံးပခင်း 

 (္) ပရပပမာင်းပဖာ်ပခင်း 

 

၁၁။ အပူပိုင်းပေသစိမ်းလန်းစိုပပည်ပရးဦးစီးဌာနမှ ထိန်းသိမ်း ပောင်ရွက်ထားပသာ 

သဘာဝပတာများသည်  

 (က) အချိန်တန်အရွယ်ပရာက်ပါက ထင်း၊တိုင်၊ပမျာများရရိှပါသည်။ 

 (ခ) ထင်း၊တိုင်၊ပမျာ ခုတ်ယူခွင့် ပိတ်ပင်ခံရသည်။ 

 (္) ပကျးရွာအတွက် အကျိုးမရှိပါ။  

 

၁၂။ ကျွန်ပတာ်/ကျွန်မတိုအိ့မ်တွင် စိုက်ပျိုးထားပသာ ကျွန်းပင်နှင့်ယူကလစ်ပင်များကုိ   

 (က) သစ်ပတာဦးစီးဌာနမှရပါသည်။ 

 (ခ) အပူပိုင်းပေသစိမ်းလန်းစိုပပည်ပရးဦးစီးဌာနမှ ရပါသည်။ 

 (္) ပျိုးပင်အပရာင်းေိုင်များမှ ဝယ်ယူစိုက်ပျိုးထားပါသည်။ 
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-၁၈- 

---------------------စခန်းတွင် ဖွင့်လှစ်ထားရိှသည့် တိုးချဲ ပ့ညာပပးစခန်းသို ့ 

လာပရာက်ပလ့လာသည့်----------------ပကျးရွာသူ/သား(-----------)ဦးအား  

သပဘာထားစစ်တမ်းပကာက်ယူပခင်း 

ရက်စွဲ။ 

စဉ် ပမးခွန်းပခါင်းစဉ် အပပဖများ 
အပပဖတစ်ခုချင်း                           

အလိုက်ဦးပရ  

၁ မီးဖိုအမျိုးအစား 

(က)ဖိုခပနာက်  

(ခ) ပအဝမ်းမီးဖို  

(္)မီးပသွးမီးဖို  

(ဃ)အပခား (           )  

၂ ပအဝမ်းမီးဖိုရရှိပုံ 

(က)ဌာနပောပပပာပွဲ  

(ခ) 

မိမိအစီအစဉ်ပဖင့်ဝယ် 

 

(္)စံပပရွာပပုလုပ်စဉ်ရရိှ  

(ဃ)အပခား (           )  

၃ 

ပအဝမ်းမီးဖိုသုံးစွဲပခင်း

သည် ဖိုခပနာက် နှင့် 

နှိုင်းယှဉ်ပါ က 

(က)ထင်းပိုကုန်  

(ခ) ထင်းကုန်သက်သာ  

(္)ထင်းကုန်ကျမှုအတူ

တ ူ

 

(ဃ)အပခား (           )  

၄ 

အိမ်တွင်သုံးစွဲပန 

သည့် ထင်းရရှိ သည့် 

ပနရာ 

(က)ပခံဝင်းနှင့်ယာခင်းရိှ

အပင်များ 

 

(ခ)ကုိယ်ပိုင်ထင်းပတာ  

(္)ပကျးရွာပိုင်စိုက်ခင်း  

(ဃ)ကကိုးဝိုင်းကကိုးပပင်ကာ

ကွယ်ပတာ 

 

(င)အပခား (           )  

၅ 

မိမိအိမ်၌ချက်ပပုရာ

တွင်အသုံးပပုသည့်

ပလာင်စာ 

(က)ထင်း  

(ခ)စိုက်/စွန ့်  

(္)ထင်း+စိုက်/စွန ့်  

(ဃ)အပခား (           )  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Extension Center 

-၁၉- 

စဉ် ပမးခွန်းပခါင်းစဉ် အပပဖများ 
အပပဖတစ်ခုချင်း                           

အလိုက်ဦးပရ 

၆ 
မိမိအိမ်၌(၁)နှစ်ထင်း

သုံးစွဲမှု 

(က)ထင်းလှည်း(၄)စီးခန ့်  

(ခ)ထင်းလှည်း(၆)စီးခန ့်  

(္)ထင်းလှည်း(၈)စီးခန ့်  

(ဃ)အပခား (           )  

၇  

(က)                                 - 

(ခ)                                   - 

(္)စိုက်/စွန်ပစ္စည်းများအား 

တစ်နှစ်ပတ်လုံးသုံးစွဲသူဦးပရ 

 

မှတ်ချက်။ (၇-က)နှင့် (၇-ခ)တိုအ့ား သီးပခားပဖာ်ပပထားရိှပါသည်။ 

၈ 

မိမိအိမ်ဝိုင်းအတွင်း 

စိုက်ပျိုးထားပသာ 

အပင် 

(က)ကျွန်းပင်၊ 

ယူကလစ်ပင် 

 

(ခ) သီးပင်၊စားပင်  

(္) အရိပ်ရပင်  

(ဃ)ထင်းပင်  

(င)အပခား (           )  

၉ 

ယာနှင့်ဥယျာဉ်ပခံ 

များတွင် စိုက်ပျိုး 

ထားပသာအပင် 

(က) 

ကျွန်းပင်၊ယူကလစ်ပင် 

 

(ခ) သီးပင်၊စားပင်  

(္) အရိပ်ရပင်  

(ဃ)ထင်းပင်  

(င)အပခား (           )  

၁၀ 
ရွာအနီးတွင် 

သဘာဝပတာများ 

(က)တိုးလာပါသည်  

(ခ)ပလျာ့နည်းလာပါ 

သည် 

 

(္) ပပပာင်းလဲမှုမရှိပါ  

(ဃ)သတိမထားမိပါ  
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စဉ် 
ပမးခွန်းပခါင်းစဉ် 

 

အပပဖများ 

 

အပပဖတစ်ခုချင်း                           

အလိုက်ဦးပရ 

၁၁ 

သဘာဝပတာများ 

သည် ပကျးရွာ၏ 

စားဝတ်ပနပရး 

အတွက် 

(က)များစွာအပထာက်အကူပပု 

ပါသည် 

 

(ခ)အနည်းငယ်သာအပထာက် 

အကူပပုပါသည် 

 

(္) အပထာက်အကူမပပုပါ  

၁၂ 

ပကျးရွာအနီးရှိ 

သဘာဝပတာများမှ 

ရရိှပသာအကျိုးပကျးဇူး 

(က)မှိုနှင့်အသီးအရွက်များ  

(ခ) ထင်း  

(္)ကျွဲ၊နွား၊သိုး၊ေိတ်များအတွက် 

စားကျက်ပပမ 

 

(ဃ) တိုင်၊ပမျာများ   

(င) အိမ်ပောက်ရန်သစ်များ   
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-၂၁- 
 
 

---------------------စခန်းတွင် ဖွင့်လှစ်ထားရိှသည့် တိုးချဲ ပ့ညာပပးစခန်းသို ့ 

လာပရာက်ပလ့လာသည့်----------------ပကျးရွာသူ/သား(-----------)ဦးအား  

သပဘာထားစစ်တမ်းပကာက်ယူပခင်း 
 

ပမးခွန်းအမှတ်စဉ် (၇) 
 

 (၇-က) လယ်/ယာပိုင်ေိုင်ခွင့် 

ပပဖေိုသူအမှတ်စဉ် အသက် ပညာအရည်အချင်း 
လယ်/ယာ 

ပိုင်ေိုင်မှု(ဧက) 

၁    

၂    

၃    

၄    

၅    

၆    

၇    

၈    

..    

..    

..    

ပျမ်းမျှပိုင်ေိုင်မှု  

အများေုံးပိုင်ေိုင်မှု  

အနည်းေုံးပိုင်ေိုင်မှု  

(၇-ခ) စိုက်ပျိုးသီးနှံများ 

စဉ် သီးနှံအမည် စိုက်ပျိုးသူဦးပရ 

၁   

၂   

၃   

..   

..   

..   



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Extension Center 

-၂၂- 
 

လုပ်ငန်းစဉ်-၇။ ပောပပပာရာတွင် ပါဝင်ရန် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များပပင်ေင်ပခင်း 
 

  ပကျးလက်ပပည်သူအများစုသည် အပူပိုင်းပေသစိမ်းလန်းစိုပပည်ပရးဦးစီး 

ဌာနနှင့်သစ်ပတာဦးစီးဌာနတိုကုိ့ ရှင်းလင်းစွာခွဲပခားသိပမင်ပခင်းမရိှဘဲ များပသာ 

အားပဖင့်ပရာပထွး၍ ပနတတ်သည်။ ပရးှဦးစွာ မိမိတိုဌ့ာနကုိ မည်သည့် ရည်ရွယ် 

ချက်များပဖင့် ဖွဲ စ့ည်းသည်။ ၎င်းရည်ရွယ်ချက်ကုိ မည်သိုအ့ပကာင်အထည်ပဖာ် 

ပောင်ရွက်ပနသည်။ အပကာင်အထည်ပဖာ်ပောင်ရွက်ပပီးပနာက် ရရိှလာမည့် 

အကျိုးပကျးဇူးများကိုကျိုးပသကာင်း ပသချာစွာသိပမင်လာသည်အထိ ရှင်းလင်း 

ပပပာသကားရမည်ပဖစ်ပါသည်။ပောပပပာပွဲများတွင် ပောပပပာရမည့် အပသကာင်းအရာ 

များအားပအာက်ပဖာ်ပပပါပခါင်းစဉ်များပဖင့်နမူနာပပုစုထားရှိပပီးပောပပပာသူများ

အပနပဖင့် ပေသအပပခအပနနှင့် သတင်းအချက်အလက်ပပည့်စုံပစပရး ေက်လက် 

ပလ့လာပောင်ရွက်ပပီး ပဖည့်စွက်ပောပပပာရမည်- 

    (က) ဌာန ဖွဲ စ့ည်းပဖစ်ပပါ်လာပုံ ပနာက်ခံသမိုင်းပသကာင်း  

   (ခ) အပူပိုင်းပေသစိမ်းလန်းစိုပပည်ပရးဦးစီးဌာနဖွဲ စ့ည်းပခင်း 

  (္) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူသားများ၏ပနစ့ဉ်ဘ၀လှုပ်ရှားမှုများ၏ 

သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်အပပါ် ေိုးကျိုးသက်ပရာက်ပစမှုများ 

  (ဃ) ပ္ေစနစ် 

  (င) သစ်ပတာသစ်ပင်များမှ ပပးပသာ အကျိုးပကျးဇူးများ 

  (စ) သစ်ပတာပပုန်းတီးပခင်း၏အကျိုးသက်ပရာက်မှုများ 

  (ေ) သဲကန္တာရပဖစ်ထွန်းပခင်း 

  (ဇ) ရာသီဥတုပပပာင်းလဲပခင်း 

  (စျ) အုိဇနု်းလွှာနှင့်၎င်း၏အပရးပါပုံ 

  (ည) စွန ့်ပစ်ပစ္စည်း 

  (ဋ) ညစ်ညမ်းပခင်း 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Extension Center 

-၂၃- 

  (ဌ) သစ်ပတာများပပန်လည်တည်ပထာင်ထိန်းသိမ်းပခင်း 

  (ဍ) ပပည်သူများ ပူးပပါင်းပါဝင်ပောင်ရွက်ပခင်း 

  (ဎ) ထင်းအစားအပခားပလာင်စာတိုးပမှင့်သုံးစွဲပခင်း 

   (၁) စွမ်းအားပမှင့်ပအဝမ်းမီးဖိုသုံးစွဲပခင်း 

   (၂) ပလာင်စာပတာင့်သုံးစွဲပခင်း 

   (၃) လယ်ယာထွက် စိုက်ပျိုးပရးစွန ့်ပစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲပခင်း 

(၄) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်  ထိန်းသိမ်းပရးနှင့် ထင်းအစားအပခား 

ပလာင်စာတိုးချဲ သ့ုံးစွဲပရး ပညာပပးပောပပပာပခင်း  

 (၅) စံပပပကျးရွာတည်ပထာင်ပခင်း  

 (၆) တိုးချဲ ပ့ညာပပးစခန်းဖွင့်လှစ်ပပသပခင်း  

လုပ်ငန်းစဉ်-၈။ လုပ်ငန်းပပီးစီးပသကာင်းအစီရင်ခံစာပပုစုတင်ပပပခင်း 

      ဌာနမှသတ်မှတ်ထားရိှပသာပောပပပာပောင်ရွက်မှုများအလိုက်လူထုပညာ 

ပပးပောပပပာပခင်းများ ပောင်ရွက်ပပီးပနာက် ပောပပပာပေွးပနွးခဲ့သည့် 

အပသကာင်းအရာများ၊ ပေသခံများ၏ပမးပမန်းပေွးပနွးမှုများ၊ ဌာနမှ ပပန်လည် 

ပေွးပနွးပပဖသကားမှုနှင့် ပဖည့်စွက်ရှင်းလင်းမှုများအား ပူးတွဲပုံစံများနှင့်အတူ 

အရည်အပသွးရှိပသာ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများနှင့် ပောပပပာပပီးရက်သတ္တ ပတ်အတွင်း 

အစီရင်ခံစာ ပရးသားပပုစုတင်ပပရမည်။  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Extension Center 

-၂၄- 

ပုံစံ 

ထင်းအစားအပခားပလာင်စာသုံးစွဲပရးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းပရးေိုင်ရာ 

လူထုပညာပပးပောပပပာပဲွကျင်းပပခင်း  

(နမူနာ) 

 

စဉ် ပမို န့ယ် 
လျာထား 

(ကကိမ်) 

အပသကာင်းအရာ 

အကျဉ်းချုပ် 

ပောင်ရွကမ်ှု 

ပပီးစီး 

(ကကိမ်) 

ပောပပပာသူ/ 

ရာထူး 

ပောပပပာ 

ပောင်ရွက ်

သည့်အဖွဲ ဝ့င် 

အမည်/ရာထူး 

ပကျးရွာ/ 

ရပ်ကကွ်နှင့် 

အိမ်ပထာင်စု 

ပနရ့က် 

တက ်

ပရာက် 

ဦးပရ 

၁ ပရွှဘုိ ၃၆-ကကိမ် -ထင်းအစားအပခားပလာင်စာ 

(စုိက်/စွန ့်၊ပလာင်စာပတာင့်)

သုံးစဲွပရး 

-ပအဝမ်းစွမ်းအားပမှင့်မီးဖုိသံုးစွဲ 

ပရး 

-အမှိုကစ်နစ်တကျ စွန ့်ပစ်ပရး 

-ရာသီဥတုပပပာင်းလဲပခင်း 

-သစ်ပတာသစ်ပင်များ၏ 

အကျိုးပကျးဇူးနှင့် သစ်ပတာ 

ပပုန်းတီးပခင်း၏အကျိုးသက် 

ပရာက်မှုများ 

ပမို မ့ရပ်ကကွ် 

(၅၀၀)စု 

၁၁.၁၁.၂၀၁၆ ၅၁-ဦး ၂၄-ကကိမ် ဦးပမာင်ပမာင် 

ဦးစီးအရာရိှ 

ဦးပကျာ်ပကျာ် 

ပတာအုပ်ကကးီ 

ဦးေန်နီ 

ပတာအုပ် 

ဦးဝင်းလတ် 

ပတာပခါင်း 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Extension Center 

-၂၅- 

ပုံစံ 

ထင်းအစားအပခားပလာင်စာသုံးစွဲပရးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းပရးေိုင်ရာ 

လူထုပညာပပးပောပပပာပဲွကျင်းပပခင်း  

(နမူနာ) 

 

စဉ် ပမို န့ယ် 
အမည်/ 

ရာထူး 
ပောပပပာပေွးပနွးချက် 

၁ ပရွှဘို ဦးပမာင်ပမာင် 

ဦးစီးအရာရိှ 

၁။ မိတ်ေက်ပခင်း 

၂။ ဌာနအပသကာင်း 

၃။ ဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၄။ ပောပပပာသည့်အပသကာင်းအရာအပသးစိတ် 

-ထင်းအစားအပခားပလာင်စာ(စိုက်/စွန ့်၊ ပလာင်စာပတာင့်) သံုးစွဲပရး 

-ပအဝမ်းစွမ်းအားပမှင့်မီးဖုိသုံးစဲွပရး 

-အမှိုက် စနစ်တကျ စွန ့်ပစ်ပရး 

-ရာသီဥတုပပပာင်းလဲပခင်း 

-သစ်ပတာသစ်ပင်များ၏အကျိုး ပကျးဇူးနှင့် သစ်ပတာပပုန်းတးီပခင်း၏ အကျိုး 

သက်ပရာက်မှုများစသည်ပဖင့်ပောပပပာပေွးပနွးခ့ဲသည့်အပသကာင်းအရာများကုိ 

ပပည့်စုစံွာ တင်ပပရန်နှင့ ် ပေသခံများ၏ ပမးပမန်းချက်၊ တင်ပပချက်များ 

အားဌာနမှ ပပန်လည်ရှင်းလင်းပေွးပနွးချက်များပဖင့် အပပည့်အစုံ တင်ပပရန် 

   

 

 

(ပမာင်ပမာင်) 

ဦးစီးအရာရိှ 

အပူပိုင်းပေသစိမ်းလန်းစိုပပည်ပရးဦးစီးဌာန 

            ပရွှဘိုပမို  ့

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Establishment of Model Village 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံး စခံြလ ျေးရွာ 

တည်လထာင်ခြငး်ေုြင်နး်လောင်ရွ ်ရာတင်ွေုြင်န်းစဉ်အေို ်  

ေုိ ်နာေုြလ်ောင်ရမည့် ေုြထံု်းေုြန်ည်း 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Establishment of Model Village 

-၂၆- 
 

ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံး  စံခြလ ျေးရွာတည်လထာင်ခြင်း ေုြ်ငန်းလောင်ရွ ်ရာတွင် 

ေုြ်ငန်းစဉ်အေို ် ေို ်နာေုြ်လောင်ရမည့် ေုြ်ထုံးေုြ်နည်း 

(Standard Operating Procedure on Establishment of Model Village) 

ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံး စံခြလ ျေးရွာတည်လထာင်ခြင်း။ 

 ( )  ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးခမှင့်သုံးစွဲလစခြင်းအားခြင့် သဘာဝလတာ 

မျေား ြျေ ်စီးခြုန်းတီးမှု တခြည်းခြည်း  လေျော့နည်းသွားလစရန်။  

(ြ) ေယ်ယာစို ်ြျေိုးလရးမှ ထွ ်ရိှောလသာစို ်ြျေိုးလရး စွန်ြ့စ်ြစ္စည်း 

မျေားအား ျေယ် ျေယ် ခြန်ခ့ြန် ့သုံးစွဲောလစရန်။ 

 (ဂ) ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစွဲသည့် စံခြလ ျေးရွာ/ ရြ် ွ ်မျေားမှ  

စံခြမမို န့ယ်/ြရိုင် မျေားအထိ တစ်ေင့်မြီး တစ်ေင့် တိုးတ ်ောလစရန်။ 

ေုြ်ငန်းစဉ်-၁။ စံခြလ ျေးရွာတည်လထာင်ရာတွင် ြါဝင်ရမည့် စံနှင့် အညွှန်းမျေား (C&I)  

မျေားနှင့်အညီ စိစစ်ခြင်း 

 ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစွဲသည့် စံခြလ ျေးရွာမျေား တည်လထာင်ရန်အတွ ် 

လအာ ်ြါ အြျေ ်အေ ်မျေားခြင့်  ုိ ်ညှိ၍ လရးွြျေယ်လောင်ရွ ်ရမည်- 

  ( ) ထင်းလောင်စာရှားြါးမှုအလခြအလန 

  (၁)    ထင်းလောင်စာရှားြါးသည့် လ ျေးရွာခြစ်ရမည်။ 

  (၂)  ထင်းသုံးစွဲမှုသည်  လ ျေးရွာသုံးထင်းစို ်ြင်း (သိုမ့ဟုတ်) မိမိ   

တို၏့လနအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းနှင့်ယာစည်းရိုးတိုတ့ွင်လြါ ်လရာ ် 

လနသည့်သစ်ြင်/သစ် ုိင်းတိုမ့ှ ထွ ်ရိှသည့် ထင်းခြစ်ရမည်။ 

  (၃)   လ ျေးရွာသုံးထင်းစို ်ြင်းနှင့် သဘာဝလတာ ျေန်မျေားထိန်းသိမ်း ာ 

 ွယ်ခြင်း ဓမ္မတာမျေိုးေ ်ခြင်းေုြ်ငန်းမှထွ ်ရှိသည့်ထင်း 

သည် လ ျေးရွာ၏ထင်းေိုအြ်ြျေ ် ုိ ေုံလော ်စွာမခြည့်ေည်း 

နိုင်လသာ လ ျေးရွာ ခြစ်ရမည်။ 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Establishment of Model Village 

-၂၇- 

 (ြ) စို ်ြျေိုးလရးစွန်ြ့စ်ြစ္စည်းမျေားသုံးစွဲမှုအလခြအလန 

  (၁) လ ျေးရွာလနအိမ်မျေားတွင် စို ်ြျေိုးလရးစွန ့်ြစ်ြစ္စည်းမျေားခြစ်လသာ 

ြဲစဉ်းငုံရိုး၊  လခြာင်းရိုး၊ လခမြဲရိုး၊ စြါးြွံနှင့် ဝါရိုးတို ့ရရိှနိုင်ရြါ 

မည်။  

  (၂) လ ျေးရွာအိမ်လထာင်စု  အလရအတွ ်၏   ၃  ြုံ  ၂  ြုံြန ့်သည်  

စို ်ြျေိုးလရး စွန်ြ့စ်ြစ္စည်း သုံးစွဲသည့် လ ျေးရွာခြစ်ရမည်။ 

အြိုဒ်(၁)ြါ  စို ်ြျေိုးလရးစွန်ြ့စ်ြစ္စည်းနှင့် မေုံလော ်ြါ  

နှစ်ရှည်ြင်စွန်ြ့စ်ြစ္စည်း(အုန်းြင်၊ ထန်းြင်၊ လဘးထွ ်ြစ္စည်း 

မျေား) ခြည့်စွ ်အသုံးခြုနိုင်ရြါမည်။ 

  (၃) ေျှစ်စစ်မီး(National Grid)မရရိှသည့် လ ျေးရွာမျေား ုိ 

ဦးစားလြးလရွးြျေယ်ရြါမည်။  

   (၄) ေျှြ်စစ်မီး (National Grid) ရရှိသည့် လ ျေးရွာတွင် 

ေျှြ်စစ်ခြင့် ြျေ ်ခြုတ်သုံးစွဲမှုမရိှသည့် အိမ်လထာင်စုမျေားသည် 

လနစ့ဉ်ြျေ ်ခြုတ်ရာ၌ ထင်း/မီးလသွးအစားအခြားလောင်စာမျေား 

အဓိ သုံးစွဲေျေ ်ရိှသည့် လ ျေးရွာခြစ်ရမည်။ 

 (ဂ) စွမ်းအားခမှင့်လအဝမ်းမီးြိုခြန်လ့ဝသုံးစွဲမှု အလခြအလန 

  (၁) စွမ်းအားခမှင့်လအဝမ်းမီးြိုနှင့် ြတ်သ ်၍   သုံးစွဲြူးလသာ၊  

က ားသိြူးလသာ လ ျေးရွာခြစ်ရမည်။ 

  (၂) အိမ်လထာင်စုအားေုံးသို ့ စွမ်းအားခမှင့် လအဝမ်းမီးြိုမျေား 

အြမဲ့ခြန်လ့ဝလြးြါ  ေိုအြ်သည့် လောင်စာ ုိ  ထင်း/မီးလသွး 

အစား  အခြားအစားထိုးလောင်စာမျေားအား အဓိ လောင်စာ 

အခြစ် သုံးစွဲနိုင်သည့် လ ျေးရွာခြစ်ရမည်။ 

  (၃) ဌာနမှအြမဲ့ခြန်လ့ဝမှုအခြင် ေိုအြ်ြျေ ်ရိှြါ  မိမိအစီအစဉ်ခြင့် 

ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်သည့် လ ျေးရွာခြစ်ရမည်။ 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Establishment of Model Village 

-၂၈- 

 (ဃ) လ ျေးရွာ၏ အလခြြံဗဟုသုတရိှမှုအလခြအလန 

  (၁) လ ျေးရွာသူ/လ ျေးရွာသားမျေားသည် အစားထိုးလောင်စာမျေား 

အလက ာင်းနှင့် ြတ်ဝန်း ျေင်ထိန်းသိမ်းလရးေိုင်ရာ အလခြြံ 

ဗဟုသုတရိှရမည်။ 

                     (၂)   ြညာလရးအလနခြင့် လဟာလခြာစည်းရုံးရန်   အလခြြံယူနစ်ခြစ် 

သည့်မူေတန်းလ ျောင်း(သိုမ့ဟုတ်)ဘုန်းလတာ်က ီးြညာသင်

လ ျောင်းတိုရိှ့ရြါမည်။ 

  (၃) စာက ည့်တို ် ြွင့်ေှစ်ထားရှိသည့် လ ျေးရွာခြစ်မြီး NGO /  

INGO တို၏့ လထာ ်ြံ့မှုရရိှလသာ လ ျေးရွာမျေားအား  ြိုမို 

အလေးထားလရွးြျေယ်ရမည်။ 

 (င) စံခြလ ျေးရွာတည်လထာင်ရန် အိမ်လထာင်စုဦးလရ အလခြအလန။    

အိမ်လထာင်စု(၁၂၀)စုမှ(၂၀၀)စုအတွင်းရိှသည့်ခြည်ထဲလရးအမည်လြါ ်

လ ျေးရွာ ခြစ်ရမည်။  

 

 (စ) ေမ်းြန်းေ ်သွယ်/သွားောမှုအလခြအလန  

  (၁)  လရးွြျေယ်သည့်လ ျေးရွာသည် ဝန်ထမ်းအေင့်ေင့်မှ  ရာသီမလရးွ 

 ွင်းေင်း လဟာလခြာစည်းရုံးက ီးက ြ် လောင်ရွ ်နိုင်ရမည်။ 

  (၂)      လ ျေးေ ်လဒသ ြွံ ့မြိုးတိုးတ ်လရးဦးစီးဌာန၏လဒသြွံ ့မြိုးလရး   

လောင်ရွ ်လနလသာ လ ျေးရွာမျေား ုိ ဦးစားလြးလရးွြျေယ်ရမည်။ 

  (၃) စီမံအုြ်ြျေုြ်မှု ေွယ် ူအေင်လခြလစရန် ဌာနမှ (စ.ထ.ထ.ရ) 

ေုြ်ငန်းမျေား ေုြ် ုိင်လောင်ရွ ်ေျေ ်ရှိသည့် လ ျေးရွာ 

(သိုမ့ဟုတ်)အနီးအနားရိှ လ ျေးရွာမျေား ုိ  ဦးစားလြး 

လရးွြျေယ်ရမည်။ 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Establishment of Model Village 

-၂၉- 

 (ေ)  ျေန်းမာလရးလေးလြးြန်းရှိမှု အလခြအလန။      

  တည်လထာင်မည့် စံခြလ ျေးရွာတွင် လ ျေးေ ် ျေန်းမာလရးဌာန 

လေးလြးြန်း(သိုမ့ဟုတ်)  ုိယ်ထူ ုိယ်ထ ျေန်းမာလရးလေးလြးြန်းမျေား 

ြွင့်ေှစ်ထားရှိြါ ြိုမိုလ ာင်းမွန်ြါသည်။ 

 (ဇ)     လဒသစိမ်းေန်းစိုခြည်လရးေုြ်ငန်းလောင်ရွ ်နိုင်မှုအလခြအလန။ 

  ဘ ်စုံသုံး(၁)ရွာ(၁)ဧ ၊တစ်အိမ်လထာင် ျွန်း(၃)ြင်နှင့် သစ်မာ(၂၀)ြင် 

စို ်ြျေိုးမြီးလ ျေးရွာ (သိုမ့ဟုတ်)တည်လထာင်စို ်ြျေိုးရန် စိတ်ြါဝင်စားမြီး 

ြူးလြါင်းလောင်ရွ ်မှုလ ာင်းမွန်မည့် အေားအောရှိလသာလ ျေးရွာ 

(သိုမ့ဟုတ်)လ ျေးရွာအတွင်းသစ်လတာသစ်ြင်ြုံးေွှမ်းမှုလ ာင်းမွန်လသာ

လ ျေးရွာ ခြစ်ရမည်။ 

 (ဈ) လရရရိှမှုအလခြအလန။     အလခြြံလသာ ်သုံးလရြူေုံမှု အနည်းေုံး(၅၀%)  

နှင့် အထ ်ရှိလသာလ ျေးရွာ (သိုမ့ဟုတ်) ေိုအြ်ြါ    ဌာနမှ လောင်ရွ ် 

လြးမည့်လရ န်ငယ်တူးလြာ်ခြင်း၊ လခမလအာ ်လရ(အဝီစိတွင်း)တူးလြာ် 

ခြင်း၊  မိုးလရစု န်တည်လော ်ခြင်းေုြ်ငန်းမျေား ုိ စိတ်ဝင်စားမြီး 

ြူးလြါင်းလောင်ရွ ်မှုလ ာင်းသည့် လ ျေးရွာခြစ်ရမည်။ 

 (ည) ြညာလြးလဟာလခြာခြင်း။         အေိုခြုလ ျေးရွာသည် အြူြိုင်းလဒသ 

စိမ်းေန်းစိုခြည်လရးဦးစီးဌာနမှထင်းအစားအခြားလောင်စာနှင့် ြတ်ဝန်း 

 ျေင်ထိန်းသိမ်းလရးအလက ာင်းအရာမျေားနှင့်ြတ်သ ်၍အနည်းေုံး(၂) 

က ိမ်နှင့်အထ ် လဟာလခြာမြီးလ ျေးရွာ (သိုမ့ဟုတ်)သစ်လတာဦးစီးဌာန၊   

ြတ်ဝန်း ျေင်ထိန်းသိမ်းလရးဦးစီးဌာနနှင့်NGO  စသည့် ဌာနအြွဲ အ့စည်း 

မျေား  (၂)က ိမ်နှင့်အထ ် လဟာလခြာလောင်ရွ ်ြဲ့သည့် လ ျေးရွာခြစ်၍ 

အလထာ ်အထားြိုင်ေုံစွာ တင်ခြရမည်။ 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Establishment of Model Village 

-၃၀- 

ေုြ်ငန်းစဉ်-၂။ စံခြလ ျေးရွာမျေား ွင်းေင်းလရွးြျေယ်သတ်မှတ်ခြင်း 

 ( ) စံခြလ ျေးရွာလရွးြျေယ်စိစစ်လရးအြွဲ  ့ြွဲ စ့ည်းခြင်း။ တိုင်းလဒသက ီး 

ညွှန်က ားလရးမှူး  မိမိတိုင်းလဒသက ီးအတွင်း စံခြလ ျေးရွာ လရးွြျေယ် 

စိစစ် ွင်းေင်းရန်အြွဲ  ုိ့ လအာ ်ြါအတိုင်းြွဲ စ့ည်းရမည်-               

(၁) ေ ်လထာ ်ညွှန်က ားလရးမှူး တိုင်းလဒသက ီး အြွဲ လ့ြါင်းလောင် 

(၂) ေ ်လထာ ်ညွှန်က ားလရးမှူး သ ်ေုိင်ရာြရိုင် အြွဲ ဝ့င် 

(၃) ဦးစီးအရာရိှ သ ်ေုိင်ရာမမို န့ယ် အြွဲ ဝ့င် 

 (ြ)  ွင်းေင်းလရွးြျေယ်သတ်မှတ်ခြင်း။ အထ ်ြါစာြိုဒ်( )ြါ     

အြွဲ သ့ည်   စံခြ လ ျေးရွာလရွးြျေယ် သတ်မှတ်ရန် ွင်းေင်း တင်ခြရမည်။ 

 ွင်းေင်းလောင်ရွ ်ခြင်း ို C & Iမျေားနှင့် စိစစ်လရွးြျေယ်၍ မှတ်တမ်း 

ဓါတ်ြုံမျေားနှင့်တ ွ ခြည့်စွ ်၍ လရးွြျေယ်မြီးစီးလက ာင်း အစီရင်ြံစာ ို 

တင်ခြရ မည်။  

  (ဂ) အစီရင်ြံစာတင်ခြရမည့် ာေ။  လြာ်ခြြါ စံခြလ ျေးရွာလရးွြျေယ်   

စိစစ်လရးအြွဲ သ့ည် စံခြလ ျေးရွာ လရးွြျေယ်မြီးစီးလက ာင်း အစီရင်ြံစာ ုိ 

သ ်ေိုင်ရာ တိုင်းလဒသက ီးသို ့ စံခြလ ျေးရွာ တည်လထာင်သည့် 

ဘဏ္ဍာနှစ်ထိ လမေ(၁၅)ရ ် လနာ ်ေုံးထား၍ တင်ခြရမည်။(သ ်ေိုင် 

ရာ ြရုိင်၊မမို န့ယ်သို ့မိတ္တ ူလြးြိုရ့မည်)  ဘဏ္ဍာနှစ်၏ လမေ(၁၅)ရ ်လန ့လနာ ်ေုံးထား၍ တင်ခြရမည်။ သ ်ေိုင်ရာြရိုင်၊မမို န့ယ်သိုမ့ိတ္တ ူလြးြိုရ့မည်။ 

 (ဃ) စံခြလ ျေးရွာအတည်ခြုခြင်း။        တိုင်းလဒသက ီးမှ ညွှန်က ားလရးမှူး 

သည်  စံခြ လ ျေးရွာလရွးြျေယ်စိစစ်လရးအြွဲ မ့ှ တင်ခြောသည့် စံခြလ ျေးရွာ 

လရွးြျေယ်မြီးစီးလက ာင်း အစီရင်ြံစာအား သတ်မှတ်ထားသည့် C & I 

မျေားနှင့် စိစစ်မြီး၊  ုိ ်ညီမှန် န်မှု ရိှြါ သ ်ေိုင်ရာ ြရိုင်/မမို န့ယ် 

မျေားသိုအ့တည်ခြုလက ာင်းခြန်ေည်ညွှန်က ားရြါမည်။ အတည်ခြုလရးွြျေယ် 

ထားလသာ စံခြလ ျေးရွာမျေားအား  ွင်းေင်းအစီရင်ြံစာမျေားနှင့်အတူ 

ညွှန်က ားလရးမှူးြျေုြ်ထံသို ့လမေ ုန် လနာ ်ေုံးထား၍ အစီရင်ြံရမည်။  
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ေုြ်ငန်းစဉ်-၃။ စံခြလ ျေးရွာတည်လထာင်ရာတွင် ေို ်နာ ျေင့်သုံးရမည့်အြျေ ်မျေားအား 

ေို ်နာလောင်ရွ ်ခြင်း 

  

 ( ) စံခြလ ျေးရွာအခြစ်သတ်မှတ်တည်လထာင်မြီး၊ နိုဝင်ဘာေတွင် ညွှန်က ား 

ြျေ ်နှင့်အညီ ေိုင်းဘုတ်အား စို ်ထူရမည်။ အေိုြါေိုင်းဘုတ်အား 

အြူြိုင်းလဒသစိမ်းေန်းစိုခြည်လရးဦးစီးဌာနမှက ီးက ြ်လောင်ရွ ်ရမည် 

ခြစ်သည်။  

           (ြ)   စံခြလ ျေးရွာတည်လထာင်ရာတွင်ြါဝင်ရမည့် အြျေ ်အေ ်မျေားအား 

တိ ျေစွာ ေို ်နာလောင်ရွ ်သွားရမည်။  

 (ဂ) လ ျေးရွာအုြ်ြျေုြ်လရး၊ ရြ်မိရြ်ြ၊ လ ျေးရွာသူ/သားမျေား ြါဝင်သည့်   

စံခြလ ျေးရွာ လ ာ်မတီ ုိ  ဥ ္က ဌ(၁)ဦး၊ အြွဲ ဝ့င်(၃)ဦး၊ အတွင်းလရးမှူး 

(၁)ဦးခြင့်  ြွဲ စ့ည်းရမည် ခြစ်ြါသည်။  

 (ဃ)  စံခြလ ျေးရွာအား သွားလရာ ်က ည့်ရှု  ့ လေ့ောစစ်လေးမှုမျေားရိှြါ  

ောလရာ ်သည့်ဌာန၊ အြွဲ အ့စည်းနှင့်စစ်လေးသူမျေား စာရင်း ို 

စနစ်တ ျေ မှတ်တမ်းခြုစုထားရမည်။ အေိုြါအြွဲ ၏့စစ်လေးလတွရ့ှိ 

အက ံခြုြျေ ်မျေား ုိ အထ ်အေင့်ေင့်သို ့ အြျေိန်နှင့်တလခြးညီ 

တင်ခြရမည်။ 

 (င)  စံခြလ ျေးရွာအားလရရှည်တည်တံ့လရးနှင့် ြတ်ဝန်း ျေင်စိမ်းေန်းစိုခြည် 

လရးအတွ ်လ ျေးရွာသူလ ျေးရွာသားမျေား ုိယ်တိုင်ြါဝင်ြူးလြါင်းောလစ

ရန်စဉ်ေ ်မခြတ်  ွင်းေင်းလဟာလခြာြညာလြးခြင်း ုိ လောင်ရွ ်ရ 

မည်။ 
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-၃၂- 

ေုြ်ငန်းစဉ်-၄။ စံခြလ ျေးရွာတည်လထာင်ခြင်းေုြ်ငန်းမျေားအား အေင့်ေင့်  ွင်းေင်း 

က ီးက ြ်ခြင်း 

 ( ) မမို န့ယ်အေင့်မှ လောင်ရွ ်ရမည့်ေုြ်ငန်းစဉ်မျေား။      သ ်ေုိင်ရာ 

မမိုန့ယ်ဦးစီးအရာရိှသည်တည်လထာင်မည့်စံခြလ ျေးရွာသိုတ့ိုင်းလဒသက ီးမှ

ဦးလောင်သည့်အြွဲ ခ့ြင့်စံခြလ ျေးရွာတည်လထာင်ရန်  C & I မျေားအရ 

 ွင်းေင်းလရွးြျေယ်ခြင်း၊စံခြလ ျေးရွာတည်လထာင်ရန်အတည်ခြုမိန ့်ရရိှမြီး

ြါ ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးခမှင့်သုံးစွဲလရး၊ ုိယ်ြိုင် ထင်းလတာ 

မျေားတည်လထာင်လရး(အိမ်/ခြံ/ယာစည်းရိုး/CF)၊ ထင်းလောင်စာသ ်သာ 

လစသည့် မီးြိုအမျေိုးမျေိုးနှင့်စွမ်းအားခမှင့်လအဝမ်းမီးြို အသုံးခြုလစလရး၊ 

ြတ်ဝန်း ျေင်ထိန်းသိမ်းလရး၊လဒသစိမ်းေန်းစိုခြည်ရန် ြါဝင်လောင်ရွ ် 

လစလရး၊စွမ်းအားခမှင့်လအဝမ်းမီးြိုမျေားခြန ့်လဝလရး၊ခြန ့်လဝမြီးသည့် မီးြိုမျေား 

အမှန်အသုံးခြုလစလရးက ီးက ြ်ြညာလြးခြင်း၊ စည်းရုံးခြင်း စ ားဝိုင်း 

အသွင်ခြင့် ြျေဉ်း ြ်လောင်ရွ ်ခြင်းတို ့ိုတစ်ြ ်ြါအတိုင်း လောင်ရွ ် 

ရမည်- 
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(၁) စံခြလ ျေးရွာတည်လထာင်ရန် ွင်းေင်း 

လရွးြျေယ်ခြင်း 

 ဧမြီေ 

 

(၂) လဟာလခြာစည်းရုံးခြင်း(၂)က ိမ်လောင်ရွ ်ခြင်း 

နှင့်(၁)က ိမ်ေျှင် စွမ်းအားခမှင့်မီးြုိ (၂၅%)ခြင့် 

(၂)က ိမ်အတွ ် (၅၀%) ခြန ့်လဝခြင်း 

 ဇွန်ေ 

 

(၃) ခြန ့်လဝြဲ့သည့်မီးြုိမျေားသံုးစွဲမှု၊အစားထုိးလောင် 

စာသံုးစွဲမှုစိစစ်သံုးသြ်ခြင်း၊စ ားဝုိင်းလေွးလနွး 

လဟာလခြာခြင်း 

 လအာ ်တုိဘာေ 

(၄) ေုိင်းဘုတ်စို ်ထူခြင်း  နိုဝင်ဘာေ 

(၅) စွမ်းအားခမှင့်မီးြုိစဉ်ေ ်မခြတ်အသံုးခြုမှု၊ 

အစားထုိးလောင်စာအသံုးြျေမှုစိစစ်ခြင်း 

 ဇန်နဝါရီေ-မတ်ေ 

 

 

 (ြ)   ြရိုင်အေင့်မှ လောင်ရွ ်ရမည့် ေုြ်ငန်းစဉ်မျေား။        ြရိုင်ေ ် 

လထာ ်ညွှန်က ားလရးမှူးသည် လရးွြျေယ်သည့် စံခြလ ျေးရွာအား 

ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစွဲလရး၊ မိရိုးြောြိုြုံလော ် မီးြိုမျေား 

အစားလောင်စာသ ်သာသည့် စွမ်းအားခမှင့်မီးြိုမျေား/ လအဝမ်းမီးြို 

မျေားတိုးခမှင့်သုံးစွဲလရး၊ ြတ်ဝန်း ျေင်ထိန်းသိမ်းလရးတိုအ့တွ ် စည်းရုံး 

လဟာလခြာခြင်း၊ မီးြိုခြန ့်လဝခြင်း၊ ခြန ့်လဝမြီးမီးြိုမျေားသုံးစွဲမှု စိစစ် 

သုံးသြ်ခြင်း၊ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစွဲမှုြညာလြးစ ားဝိုင်း

အသွင်ခြင့်စိစစ်ခြင်း၊အခြားေိုအြ်ြျေ ်မျေားသုံးသြ်အ ဲခြတ်ခြင်းတို ့

 ုိ လအာ ်ြါအတိုင်း လောင်ရွ ်ရမည်-   

(၁) လဟာလခြာစည်းရုံးခြင်းနှင့်စွမ်းအားခမှင့်မီးြုိ  

(၅၀%)ခြန ့်လဝခြင်း 

 ဇူေုိင်ေ 

(၂) စွမ်းအားခမှင့်မီးြုိသုံးစဲွမှုနှင့်ထင်းအစားအခြား 

လောင်စာသံုးစွဲမှုစ ားဝုိင်းအသွင်ခြင့် စိစစ်ခြင်း 

 လအာ ်တုိဘာေ 

(၃) စံခြလ ျေးရွာအား စစ်လေးအတည်ခြုခြင်း  နိုဝင်ဘာေ 

(၄) ေုိင်းဘုတ်စို ်ထူခြင်း  နိုဝင်ဘာေ 
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 (ဂ) တိုင်းလဒသက ီးအေင့်မှ လောင်ရွ ်ရမည့် ေုြ်ငန်းစဉ်မျေား။       

တိုင်းလဒသက ီး ညွှန်က ားလရးမှူး၏ စီစဉ်ညွှန်က ားမှုခြင့် စံခြလ ျေးရွာ 

စိစစ်လရးအြွဲ သ့ည် လရးွြျေယ်ထားသည့်လ ျေးရွာ ုိ စံခြလ ျေးရွာ 

တည်လထာင်ရန် အတည်ခြုခြင်း၊မမို န့ယ်၊ ြရိုင်မျေားမှ လဟာလခြာစည်းရုံး 

ခြင်းနှင့် စွမ်းအားခမှင့်မီးြိုခြန ့်လဝမြီးလနာ ် စွမ်းအားခမှင့်မီးြိုသုံးစွဲမှု၊ 

ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစွဲမှုမျေား ုိ စ ားဝိုင်းအသွင်ခြင့် 

 ွင်းေင်းစည်းရုံးလမးခမန်းမြီးတိုင်းလဒသက ီးမှတေင့်ဦးစီးရုံးြျေုြ်သိုတ့င်

ခြခြင်း၊သ ်ေိုင်ရာြရိုင်မှူးမျေားမှ  ွင်းေင်းအတည်ခြုမြီးလသာ စံခြ 

လ ျေးရွာမျေားတွင် ထင်းအစားအခြားလောင်စာ “အမှန်”သုံးစွဲသည့် 

လ ျေးရွာဟုတ်/မဟုတ်စိစစ်သုံးသြ်၍တိငု်းလဒသက ီးညွှန်က ားလရးမှူးထံ

တင်ခြခြင်း၊တိုင်းလဒသက ီးညွှန်က ားလရးမှူးမှ ွင်းေင်းစစ်လေးလရာ ်

ရိှ အတည်ခြုခြင်းတို ုိ့ လအာ ်ြါအတိုင်းလောင်ရွ ်ရမည်- 
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(၁) စိစစ်လရးအြွဲ သ့ည်လရွးြျေယ်ထားလသာ လ ျေးရွာ ုိ 

စံခြလ ျေးရွာတည်လထာင်ရန် အတည်ခြုခြင်း 

 လမ 

(၂) စိစစ်လရးအြွဲ သ့ည်စွမ်းအားခမှင့်မီးြိုနှင့်ထင်းအစား 

အခြားလောင်စာသုံးစဲွမှု  ွင်းေင်းစိစစ်ခြင်း 

 စ ်တင်ဘာ 

(၃) စိစစ်လရးအြွဲ သ့ည် တည်လထာင်မြီးစံခြလ ျေးရွာ 

မျေားထင်းအစားအခြားလောင်စာသံုးစဲွမှုစိစစ် ခြင်း 

   နိုဝင်ဘာ-ဒီဇင်ဘာ 

(၄) ညွှန်က ားလရးမှူး လရာ ်ရိှအတည်ခြုခြင်း   ဇန်နဝါရီ-မတ် 

 
ေုြ်ငန်းစဉ်-၅။ ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစံခြလ ျေးရွာ လရရှည်တည်တံ့လစရန် 

ေ ်ေ ်လောင်ရွ ်ခြင်း 

 ( ) တည်လထာင်မြီးစံခြလ ျေးရွာမျေားတွင် ခြန ့်လဝြဲ့သည့် စွမ်းအားခမှင့်လအဝမ်း 

မီးြိုမျေားစဉ်ေ ်မခြတ်သုံးစွဲလစခြင်း၊ ထင်း/မီးလသွးအစား လောင်စာ 

လတာင့်မျေား၊ စို ်ြျေိုးလရးစွန ့်ြစ်ြစ္စည်းမျေားတိုးခမှင့်သုံးစွဲလစခြင်း၊ စွမ်းအား 

ခမှင့်မီးြိုအမျေိုးမျေိုးသုံးစွဲလစခြင်းတိုအ့တွ ်မမို န့ယ်၊ြရိုင်၊ တိုင်းလဒသက ီး  

  ဝန်ထမ်းအေင့်ေင့်သည် ၎င်းစံခြလ ျေးရွာမျေားသို ့ စဉ်ေ ်မခြတ် 

 ွင်းေင်းလောင်ရွ ်ရမည်။  

(ြ) ဌာန ခြန ့်လဝြဲ့သည့် စွမ်းအားခမှင့်လအဝမ်းမီးြိုမျေား ြျေ ်စီးြဲ့ေျှင် 

ေည်းလ ာင်း၊ထြ်မံဝယ်ယူအသုံးခြုေိုေျှင်ေည်းလ ာင်း၊အရွယ်အစား 

က ီးမားသည့် လအဝမ်းမီးြို ဝယ်ယူေိုေျှင် ေည်းလ ာင်း လဒသြံမျေား 

ေွယ် ူစွာဝယ်ယူရရိှနိုင်လစလရး  စီမံလောင်ရွ ်လြးရမည်။ ထိုအ့ခြင် 

လ ျေးရွာမှ စွမ်းအားခမှင့်လအဝမ်းမီးြို ထုတ်ေုြ်ခြန ့်ခြူးေိုြါ  အရည်  

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Establishment of Model Village 

-၃၆- 

အလသွးမီသည့် စွမ်းအားခမှင့်မီးြိုမျေား ထုတ်ေုြ်မှုနည်းြညာ သင်တန်း 

တ ်လရာ ်နိုင်လရး ုိ စီစဉ်လောင်ရွ ်လြးရမည်။  

(ဂ) အထ ်ြါေုြ်ငန်းမျေား ုိ စံခြလ ျေးရွာ တည်လထာင်ခြင်း 

ေုြ်ငန်းစဉ်မျေားလောင်ရွ ်ေဲ ာေနှင့်ခြည့်စုံမြီးသည့်ဒီဇင်ဘာလနာ ် 

ြိုင်းတွင်ေ ်ေ ်လောင်ရွ ်ရမည့်အခြင် လနာင်ောမည့် ဘဏ္ဍာနှစ် 

အတွင်း ွင်းေင်းလဟာလခြာခြင်း၊ ေိုအြ်ြျေ ်မျေားခြည့်ေည်းခြင်းတို ့ို 

အနည်းေုံး(၂)က ိမ်နှင့်အထ ် ေ ်ေ ်လောင်ရွ ်ရြါမည်။ 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Establishment of Model Village 

-၃၇- 

 

ေုြ်ငန်းစဉ်-၆။        ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစံခြလ ျေးရွာတည်လထာင်မြီးစီးလက ာင်း  

အစီရင်ြံစာ ခြုစုတင်ခြခြင်း  
 

သယံဇာတနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်း ျေင်ထိန်းသိမ်းလရးဝန်က ီးဌာန 

အြူြိုင်းလဒသစိမ်းေန်းစိုခြည်လရးဦးစီးဌာန 

…………………တိုင်းလဒသက ီး၊ ……………..ြရိုင်၊ ………………..မမို န့ယ် 

……………. ဘဏ္ဍာလရးနှစ်၊ ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစံခြလ ျေးရွာ 

တည်လထာင်မြီးစီးလက ာင်းအစီရင်ြံစာ 

 

၁။ အြူြုိင်းလဒသစိမ်းေန်းစုိခြည်လရးဦးစီးဌာန၊................တိုင်းလဒသက ီ၊………....ြရုိင်၊……………… 

မမို န့ယ်၊…………………လ ျေးရွာအားထင်းအစားအခြားလောင်စာသံုးစံခြလ ျေးရွာအခြစ် တည်လထာင်နိုင်လရး 

………..ြုနှစ်၊…………….ေမှစတင်၍ စည်းရံုးလောင်ရွ ်ြဲ့ရာ ………………ြုနှစ်၊ …………………….ေ 

……………..ရ ်လနတ့ငွ် ထင်းအစားအခြားလောင်စာသံုးစံခြလ ျေးရွာအခြစ် ေုိင်းဘုတ်စို ်ထူနိုင်ြ့ဲမြီး 

ထင်းအစားအခြားလောင်စာသံုးစံခြလ ျေးရွာအခြစ် လက ညာ၍ ေုိင်းဘုတ်စုိ ်ထူနိုင်ြ့ဲြါသည်။ 

  ( ) လ ျေးရွာအလခြအလန 

   (၁) လ ျေးရွာအမည်  -  

   (၂) လ ျေးရွာအုြ်စုအမည်  - 

(၃) တည်လနရာ   -(ေမ်းြန်းေ ်သွယ်လရး   

  အလခြအလန ုိြါလြါ်ေွင်   

လအာင်ထည့်သွင်းလရးသားရန်) 

   (၄) လခမမျေ ်နှာသွင်ခြင်  - 

   (၅) မိုးရွာသွန်းမှုအလခြအလန  -  

   (၆) အိမ်လခြအလရအတ ်ွ  -  

   (၇) အိမ်လထာင်စုအလရအတ ်ွ -  

   (၈) ေူဦးလရ   -  

   (၉) လ ျေးရွာအလခြြံဗဟုသုတရိှမှု -  

   (၁၀)  ျေန်းမာလရးလေးလြးြန်းရိှမှု - 

   (၁၁) အိမ်တင်ွးထုတ်ေုြ်မှုေုြ်ငန်းမျေား 

    ထူလထာင်ထားရိှမှု 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Establishment of Model Village 

-၃၈- 

   (၁၂) လ ျေးေ ်လဒသြံွမ့ြိုးလရး 

ေုြ်ငန်းလောင်ရွ ်ထားရိှမှု      - (မရိှ  လောင်ရွ ်မည့်    

အစီအစဉ်လြာ်ခြရန်) 

(၁၂-၁)(၁)ရွာ(၁)ဧ စုိ ်ြင်း - 

(၁၂-၂)(၁)အိမ်လထာင်သစ်မာ 

(၂၀)ြင်၊  ျွန်း(၃)ြင် - 

                                                   

(၁၃) လရရရိှခြင်းအလခြအလန -(မရိှ  လောင်ရွ ်မည့်   

    အစီအစဉ်လြာ်ခြရန်) 

    (၁၃-၁)လရ န်  -     

    (၁၃-၂)အဝီစိတွင်း  -  

    (၁၃-၃)လရလေှာင်တမံ  -     

(၁၄)  ွင်းေင်းလရွးြျေယ်အြွဲ ြဲွ့ စ့ည်းခြင်း 

    စဉ် အမည်  ရာထူး         တာဝန် 

    ၁။    အြွဲ လ့ြါင်းလောင် 

    ၂။         အြဲွဝ့င် 

    ၃။         အြဲွဝ့င်  

 

(၁၅) စို ်ြျေိုးလခမ(ဧ )  - 

 (၁၅-၁)နှမ်း   -ဧ  

 (၁၅-၂)ြဲစင်းငံု  -ဧ  

    (၁၅-၃)လခမြဲ  -ဧ (စသည်မျေားလြာ်ခြရန်) 

 

   (၁၆) ထင်းလောင်စာရှားြါးမှုအလခြအလန-(လ ျေးရွာတင်ွထင်းရှားြါးမှု 

         အလခြအလန ုိလြာ်ခြရန်) 

(၁၇) ထင်းအစားအခြားလောင်စာရရိှနိုင်မှုြမာဏ 

 (၁၇-၁)နှမ်းရုိးတစ်ဧ (  )တန်နှုန်း×(  )ဧ  =(   )တန် 

(၁၇-၂)ြဲစင်းငံုရိုးတစ်ဧ (  )တန်နှုန်း×(  )ဧ =(   )တန် 

(၁၇-၁)လခမြဲရိုးတစ်ဧ (  )တန်နှုန်း×(  )ဧ  =(   )တန် 

(စသည်မျေားလြာ်ခြလြးရန်) စုစုလြါင်း =(    )တန ်
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-၃၉- 

                                                      

(၁၈) ထင်းအစားအခြားလောင်စာေုိအြ်မှုအလခြအလန 

(၁၈-၁)အိမ်လထာင်စု(၁)စု(၁)နှစ် 

          ေုိအြ်ြျေ ် =  (    )တန ်

 (၁၈-၂)အိမ်လထာင်စု(  )စ ု(၁)နှစ် 

          ေုိအြ်ြျေ ်  =  (    )တန ်

လ ျေးရွာ၏ အိမ်လထာင်စုမျေားအလနခြင့် စိ ်ုစွန ့်ြစ္စည်းသံုးစဲွမှု(၁)နှစ်  

(     )တန် ေုိအြ်ြါသည်။ ထွ ်ရိှမှုမှာ(၁)နှစ်(     )တန်ခြစ်ြါ၍ ေံု 

လော ်ြါသည်။(အခြားလြာ်ခြရန်ရိှြါ  လြာ်ခြရန် ဥြမာ-

ထန်းေ ်၊ထန်းသီးလခြာ ်မျေား အစားထုိးသံုးစွဲနုိင်မှု) 

 (ြ) ထင်းအစားအခြားလောင်စာသံုးစွဲလသာ စံခြလ ျေးရွာအခြစ် လောင်ရွ ်ြု ံ

အေင့်ေင့်- 

  ……………………တိုင်းလဒသက ီး၊…………………ြရုိင်၊……………… 

မမို န့ယ်……………….လ ျေးရွာအား ထင်းအစားအခြားလောင်စာသံုးစံခြလ ျေး 

ရွာ ခြစ်လြါ်ောလစလရးအတ ်ွ လအာ ်ြါအတုိင်း စည်းရုံးလောင်ရွ ်ြဲ့ြါသည်- 

   

 

  (စံခြလ ျေးရွာအခြစ် လြာ်လောင်နုိင်ရန်အတွ ် ညိှနှိုင်းလေွးလနွးမှု စတင်လောင် 

ရွ ်ြဲ့ြါသည်။ စည်းရုံးလဟာလခြာခြင်း၊ ေ ်လထာ ်ညွှန်က ားလရးမှူးမှ 

 ွင်းေင်းစစ်လေးအတည်ခြုခြင်း၊ ေုိင်းဘုတ်စုိ ်ထူခြင်း၊ ညွှန်က ားလရးမှူးမှ 

 ွင်းေင်းစစ်လေးအတည်ခြုခြင်း စသည်တုိ ့ို အေင့်ေင့်လြာ်ခြသွားရန်) 

၂။ သုိခ့ြစ်ြါ၍ ……………………တုိင်းလဒသက ီး၊………………………..ြရုိင်၊……………………… 

မမို န့ယ်၊…………………..လ ျေးရွာအုြ်စုမှ ………………….လ ျေးရွာသည် ထင်း ုိေံုးဝအသုံးမခြုလတာ့ဘဲ 

အခြားလောင်စာခြစ်လသာ စုိ ်စွန ့်ြစ္စည်း………………………….တို ုိ့ ရွာေံုး ျွတ်သုံးစဲွလနမြီ ခြစ်သခြင့်  

(         )ရ ်လနတ့ငွ် ထင်းအစားအခြားလောင်စာသံုးစံခြလ ျေးရွာခြစ်သည်ဟု လက ညာ၍ ေိုင်းဘုတ်စို ်ထူ 

မြီး ခြစ်ြါလက ာင်း အစီရင်ြံတင်ခြအြ်ြါသည်။ 

 

 

 

 

ရ ်စွဲ။ -       ဦးစီးအရာရိှ 
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-၄၀- 

 

၃။ ေ ်လထာ ်ညွှန်က ားလရးမှူး၏ သံုးသြ်ြျေ ်(လ ျေးရွာ၏ စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် ြူးလြါင်းြါဝင်မှု အလခြ အလန)  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….           

 

ရ ်စွဲ။ -      ေ ်လထာ ်ညွှန်က ားလရးမှူး 

 

 

၄။ ညွှန်က ားလရးမှူး၏ သံုးသြ်ြျေ ်(လ ျေးရွာ၏ စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် ြူးလြါင်းြါဝင်မှု အလခြအလန)  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….           

 

 

ရ ်စွဲ။ -            ညွှန်က ားလရးမှူး 

 

 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Establishment of Model Village 

-၄၁- 

ေုြ်ငန်းစဉ်-၇။ ထူးြျွန်စံခြလ ျေးရွာ သတ်မှတ်ခြင်း 

 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း တည်လထာင်မြီးစံခြလ ျေးရွာမျေားအန ် ထူးြျွန်စံခြလ ျေးရွာမျေား 

 ုိေည်း သတ်မှတ်ထားသည့် ေုြ်ထုံးေုြ်နည်း စည်း မ်းြျေ ်မျေားနှင့်အညီ လရးွြျေယ်၍ 

အားလြး ူညီခြင်း အသိအမှတ်ခြုခြင်းမျေား ို နှစ်စဉ်ေ ်ေ ် လောင်ရွ ်မည်ခြစ်ရာ 

ထူးြျွန်စံခြရွာလရွးြျေယ်ရာတွင် ညွှန်က ားြျေ ်မျေား ုိ တိ ျေစွာ ေို ်နာလောင်ရွ ်ခြင်း၊ 

အြျေိန် ို ် လောင်ရွ ်နိုင်ခြင်း၊ မမို န့ယ်/ ြရိုင် အေင့်ေင့်၏  ွင်းေင်းစည်းရုံးအားထည့် 

လောင်ရွ ်ခြင်းတို ုိ့ြါအလခြြံစဉ်းစားလရွးြျေယ်သွားမည်ခြစ်သည့်အခြင်ဝန်ထမ်းအေင့်ေ

င့်၏စွမ်းလောင်ရည် ုိြါသုံးသြ်အ ဲခြတ်၍ဝန်ထမ်းထူးြျွန်ေုလြးအြ်ခြင်း၊ မမို န့ယ်ဘ ်စံု 

ထူးြျွန်ေုလြးအြ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းတို ုိ့ လောင်ရွ ်သွားမည်ခြစ်သခြင့် 

ဝန်ထမ်းအေင့်ေင့်  နားေည်သလဘာလြါ ် က ိုးစားက ရန်ေိုအြ်ြါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Establishment of Model Village 

-၄၂- 

ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစံခြလ ျေးရွာအတည်ခြုြျေ ်ြုံစံ 

အြူြိုင်းလဒသစိမ်းေန်းစိုခြည်လရးဦးစီးဌာန၊------------------တိုင်းလဒသက ီး/ -------ြရိုင်/  

--------------------မမို န့ယ် /--------------------လ ျေးရွာအား   (                      )ဘဏ္ဍာနှစ် 

ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစံခြလ ျေးရွာအတည်ခြုြျေ ်အစီရင်ြံစာ  

 

၁။ ထင်းလောင်စာရှားြါးမှုအလခြအလန ---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

--------------------------------------------- 

၂။ စို ်ြျေိုးလရးစွန ့်ြစ်ြစ္စည်းမျေားသုံးစွဲမှု 

 အလခြအလန --------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------

--------------------------------------------- 

၃။ စွမ်းအားခမှင့်လအဝမ်းမီးြိုခြန ့်လဝ 

     သုံးစွဲမှုအလခြအလန ---------------------------------------------

 ---------------------------------------------

 --------------------------------------------- 

၄။ လ ျေးရွာ၏အလခြြံဗဟုသုတရရိှမှု 

  အလခြအလန ---------------------------------------------

---------------------------------------------

--------------------------------------------- 

၅။ စံခြလ ျေးရွာတည်လထာင်ရန်   

    အိမ်လထာင်စုဦးလရအလခြအလန ---------------------------------------------

---------------------------------------------

--------------------------------------------- 

၆။ ေမ်းြန်းေ ်သွယ်သွားောမှု 

      အလခြအလန ---------------------------------------------

--------------------------------------------- 

 --------------------------------------------- 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Establishment of Model Village 

-၄၃- 

၇။  ုိယ်ထူ ုိယ်ထ ျေန်းမာလရး    

     လောင်ရွ ်နိုင်မှုအလခြအလန ---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

-------------------------------------------- 

၈။ လ ျေးေ ်ြွံ ့မြိုးလရးေုြ်ငန်းမျေား       

     လောင်ရွ ်နိုင်မှုအလခြအလန -------------------------------------------- 

---------------------------------------------

---------------------------------------------

--------------------------------------------- 

 

၉။  လရရရိှခြင်းအလခြအလန -------------------------------------------- 

---------------------------------------------

---------------------------------------------

--------------------------------------------- 

 

၁၀။ဌာနမှြညာလြးလဟာလခြာခြင်း  -------------------------------------------- 

---------------------------------------------

---------------------------------------------

--------------------------------------------- 

   

 

 
အြွဲ ဝ့င်(၁) အြွဲ လ့ြါင်းလောင် အြွဲ ဝ့င်(၂) 

(စံခြလ ျေးရွာလရွးြျေယ်စိစစ်လရးအြွဲ )့ (စံခြလ ျေးရွာလရွးြျေယ်စိစစ်လရးအြွဲ )့ (စံခြလ ျေးရွာလရွးြျေယ်စိစစ်လရးအြွဲ )့ 

               

  

      အတည်ခြုသူ 

 

 

      ( ညွှန်က ားလရးမှူး ) 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Establishment of Model Village 

-၄၄- 

ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစွဲသည့် စံခြလ ျေးရွာတည်လထာင်ခြင်းေုြ်ငန်းတိုးတ ်မှု 

အစီရင်ြံစာြုံစံ 

 

စဉ်               ေုြ်ငန်းအမည် 

လောင်ရွ ်ရမည့် အြျေနိ် ာေ ေုြ်ငန်း မြီးစီး 

ြါ   

လြာ်ခြရန် % 

မှတ်ြျေ ် 
မ ှ ထိ 

၁ သတ်မှတ်အလခြြံအြျေ ်မျေား စိစစ်ခြင်း လအာ ်တိုဘာ လအာ ်တိုဘာ ၅% 
 

၂ 
စံခြလ ျေးရွာ လရွးြျေယ်စိစစ်လရးအြွဲ မှ့ လရွးြျေယ်မြီး 

လ ျေးရွာ ို အတည်ခြုခြင်း 
နုိဝင်ဘာ နုိဝင်ဘာ ၅% 

 

၃ 

လဟာလခြာစည်းရံုးခြင်းနှင့်အတူ စွမ်းအားခမှင့်မီးြုိ 

ခြန်လ့ဝခြင်း(ဦးစီးအရာရှိ)(၁)က ိမ်(၂၅%)ခြင့် 

(၂)က ိမ်(၅၀%)ခြန ့်လဝခြင်း 

ဒီဇင်ဘာ ဒီဇင်ဘာ ၁၀% 

 

၄ 
လဟာလခြာစည်းရံုးခြင်းနှင့်အတူ စွမ်းအားခမှင့်မီးြုိ 

ခြန်လ့ဝခြင်း(၅၀%)(ေ ်လထာ ်ညွှန်က ားလရးမှူး) 
ဇန်နဝါရီ ဇန်နဝါရီ ၁၀% 

 

၅ 
စံခြလ ျေးရွာလရွးြျေယ်စိစစ်လရးအြဲွ မှ့  ွင်းေင်း 

စိစစ်ခြင်း 
လြလြာ်ဝါရီ လြလြာ်ဝါရီ ၁၀% 

 

၆ 

စွမ်းအားခမှင့် လအဝမ်းမီးြို ခြန ့်ခြူးသုံးစဲွမှုစိစစ်ခြင်း 

(စ ားဝုိင်းလေွးလနွးြွဲခြု ေုြ်ခြင်း)  

( ) ဦးစီးအရာရှိ 

(ြ) ေ ်လထာ ်ညွှန်က ားလရးမှူး 

 

 

မတ် 

 

ဧမြီ 

 

 

မတ် 

 

ဧမြီ 

 

 

၁၀% 

 

၁၀% 

 

၇ ေ/ထ ညွှန်က ားလရးမှူး စစ်လေးအတည်ခြုခြင်း လမ လမ ၁၀% 
 

၈ ေုိင်းဘုတ်စုိ ်ထူခြင်း  လမ လမ ၁၀% 
 

၉ 

စံခြလ ျေးရွာ လရွးြျေယ်စိစစ်လရးအြွဲ မှ့  စံခြလ ျေးရွာ 

မျေား၏စွမ်းအားခမှင့်လအဝမ်းမီးြုိနှင့် ထင်းအစားထိုး 

အခြားလောင်စာသုံးစဲွမှု စိစစ်ခြင်း 

ဇွန် ဇူေိုင် ၁၀% 

 

၁၀ ညွှန်က ားလရးမှူးလရာ ်ရှိအတည်ခြုခြင်း ဩဂုတ် စ ်တင်ဘာ ၁၀% 
 

ေုြ်ငန်းစဉ်အားေုးံမြီးစီးမှု   ၁၀၀% 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စွမ်းအားမမှင့်အအဝမ်းမီးဖိုမဖန ့်မဖူးအောင်ရွကမ်ြင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Distribution of Cookstoves 

-၄၅- 
 

စွမ်းအားမမှင့်အအဝမ်းမီးဖိုမဖန ့်မဖူးအောင်ရွက်မြင်း 

လုပ်ငန်းအောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် 

လိုက်နာလုပ်အောင်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
 

(Standard Operating Procedure on Distribution of Cookstoves) 
 

စွမ်းအားမမှင့်အအဝမ်းမီးဖိုမဖန ့်မဖူးအောင်ရွက်မြင်း။  သမရိုးကျ သုံးပွင့်ေိုင် 

ဖိုြုံအလာက်မီးဖိုများကုိ အသုံးမပုပပီးထင်းအလာင်စာသုံးစွဲမှုအ ကာင့်သစ်အတာများပျက်စီး 

မပုန်းတီးမြင်း၊ ရာသီဥတုအမပာင်းလဲမြင်းများမဖစ်အပါ်လာ၍ ထင်းအလာင်စာသုံးစွဲမှုကုိ 

အလျာ့ြျရန်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အပူပိုင်းအေသစိမ်းလန်းစိုမပည် 

အရးဦးစီးဌာနအအနမဖင့် တိုင်းအေသကကီး (၃) ြုရိှ ပမို န့ယ်အသီးသီးတွင် လစဉ်လူထုပညာ 

အပးအောအမပာပွဲများအောင်ရွက်မြင်း မဖင့်လည်းအကာင်း၊ စံမပအကျးရွာများ   တည်အထာင် 

မြင်းမဖင့်လည်းအကာင်း၊ တိုးြျဲ ပ့ညာအပးစြန်း ဖွင့်လှစ်မပသမြင်းမဖင့်လည်းအကာင်း    စွမ်း 

အား မမှင့်အအးဝမ်းမီးဖိုများကုိနမူနာမဖန ့်အဝအပးလျက်ရှိပါသည်။ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၁။ စွမ်းအားမမှင့်အအဝမ်းမီးဖိုထုတ်လုပ်/ဝယ်ယူမြင်း 

 တိုင်းအေသကကီးများတွင်  လူထုပညာအပးအောအမပာပွဲများ၊ စံမပအကျးရွာ 

များနှင့် တိုးြျဲ ပ့ညာအပးစြန်းများတွင် စွမ်းအားမမှင့်အအးဝမ်းမီးဖိုများကုိအြမဲ့ 

မဖန ့်မဖူး လျက်ရိှရာ အေသတွင်း စွမ်းအားမမှင့်မီးဖိုထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းရှင် 

များအား စွမ်းအားမမှင့်မီးဖိုများကုိ ယြုထက်ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်အရး တွန်းအားအပး 

အောင်ရွက်သွားအရး၊ အေသအတွင်းရိှ အမြားအမမထည်လုပ်ငန်းရှင်များကုိလည်း 

စွမ်းအားမမှင့်အအဝမ်းမီးဖို ထုတ်လုပ်သည့် နည်းပညာများကုိယြုထက်ပို၍ 

ကူညီအထာက်ပံ့သင် ကားအပးအရးနှင့် FRI နည်းပညာ သင်တန်း တက်အရာက်ြဲ့ပပီး 

မဖစ်အသာသင်တန်းေင်းအေသြံများ တပိုင်တနိုင် အောင်ရွက် နိုင်အရး 

ရင်းနှီးမတည်အငွများ ရရိှအစအရးတိုကုိ့ ကူညီပံ့ပိုးရပါမည်။ အေိုပါစွမ်းအားမမှင့် 

အအဝမ်းမီးဖိုများဝယ်ယူရာတွင် ထင်းအလာင်စာ (၄၀%) သက်သာသည့် 

သစ်အတာသုအတသ နဌာနမှထုတ်လုပ်အသာစံြျိန်/စံညွှန်း အရည် အအသွးနှင့်အညီ  

ထုတ်လုပ်အရာင်းြျနိုင်မည့် သက်ေိုင်ရာတိုင်းအေသကကီးအတွင်းရိှ လုပ်ငန်းရှင် 

များအားအြါ်ယူ အသိအပးအေွးအနွး ညှိနှိုင်းပပီး စာြျုပ်ြျုပ်ေိုဝယ်ယူရမည်။ 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Distribution of Cookstoves 

-၄၆- 
 

 

လုပ်ငန်းစဉ်-၂။ စွမ်းအားမမှင့်အအဝမ်းမီးဖိုများအားစိစစ်လက်ြံမြင်း 

    သက်ေိုင်ရာတိုင်းအေသကကီး၊ ြရိုင်၊ ပမို န့ယ်များမှ လျာထားြျက်အတိုင်း 

မဖန ့်အဝရန်ရိှသည့်စွမ်းအားမမှင့်အအဝမ်းမီးဖိုများကုိ အအရအတွက်၊ စံြျိန်/စံညွှန်း 

ကုိက်ညီမှု ရိှ/မရိှ အသြျာစွာစိစစ်၍ လက်ြံရယူရမည်။  

လုပ်ငန်းစဉ-်၃။  စွမ်းအားမမှင့်အအဝမ်းမီးဖိုများထုတ်ယူ/သုံးစွဲမှုမှတ် တမ်းအရးသွင်းမြင်း 

 လူထုပညာအပးအောအမပာပွဲများ၊ တိုးြျဲ စ့ြန်းအောအမပာပွဲများ၊ စံမပအကျးရွာ 

များတွင် အြမဲ့မဖန ့်အဝရန် စွမ်းအားမမှင့်အအဝမ်းမီးဖိုများကုိ ထုတ်ယူရာတွင် 

မတှတ်မ်းတင်ထားရိှရမည်။ 

----(စွမ်းအားမမှင့်မီးဖို)----ထုတ်ယူ/သုံးစွဲမှုမှတ်တမ်း 

တိုင်းအေသကကီး------(စစ်ကိုင်း)----၊  ြရိုင်----(စစ်ကိုင်း)----၊ ပမို န့ယ်----(အမမာင်)----

(နမူနာ) 

စဉ် ရက်စွ ဲ
လက်ြံ/မဖန ့်အဝ

တာဝန်ြံအမည် 
အအ ကာင်းအရာ ရရိှ(လံုး) 

မဖန ့်မဖူး 

(လံုး) 

လက်ကျန် 

(လံုး) 
မှတ်ြျက် 

၁ ၂၈-၁၂-၁၅ ဦးစီးအရာရိှ 

ဦး………….. 

ြရုိင်ရုံး၏………. 

ရက်စွဲပါစာအမှတ် 

……… အရ 

စွမ်းအားမမှင့်မီးဖုိရရိှမှု 

၂၈၀ - -  

၂ ၁-၁-၁၆ ဦးစီးအရာရိှ 

ဦး………….. 

……….ရွာ၊စံမပအကျးရွာ 

အိမ်အထာင်စု  

(  )စုအတက်ွ 

မီးဖုိမဖန ့်မဖူးမြင်း 

 ၁၀၀ ၁၈၀  

၃ ၅-၁-၁၆ အတာအုပ်ကကီး 

ဦး………… 

……….ရွာ၊ 

အောအမပာပဲွ 

 ၅ ၁၇၅  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Distribution of Cookstoves 

-၄၇- 

လုပ်ငန်းစဉ်-၄။ အောအမပာပွဲအလိုက်မဖန ့်မဖူးရမည့် စွမ်းအားမမှင့်အအဝမ်းမီးဖိုအအရအတွက် 

သတ်မှတ်မြင်း 

 

  (၁)တိုင်းအေသကကီးညွှန် ကားအရးမှူးများမှ တိုင်းအေသကကီးအတွင်း (၁) နှစ် 

လျှင် (၁၂) ကကိမ် မဖန ့်အဝမြင်းအောင်ရွက်ပပီး (၁) ကကိမ်လျှင် စွမ်းအားမမှင့် 

အအဝမ်းမီးဖို (၅၀) လုံးမဖန ့်အဝရပါမည်။ 

          (၂)ြရုိင်လက်အထာက်ညွှန် ကားအရးမှူးများမှ ြရိုင်အတွင်းရိှပမို န့ယ်များ 

တွင် (၁) နှစ်လျှင် (၁) ပမို န့ယ်၌ (၂) ကကိမ် မဖန ့်အဝမြင်းအောင်ရွက်ပပီး (၁) 

ကကိမ်လျှင် စွမ်းအားမမှင့် အအဝမ်းမီးဖို (၃၀) လုံးမဖန ့်အဝရပါမည်။ 

  (၃)ပမို န့ယ်ဦးစီးအရာရိှများမှ ပမို န့ယ်အတွင်း (၁) လလျှင် (၃) ကကိမ် 

မဖန ့်အဝမြင်းအောင်ရွက်ပပီး (၁) ကကိမ်လျှင် စွမ်းအားမမှင့် အအဝမ်းမီးဖုိ 

(၁၀) လုံးမဖန ့်အဝရပါမည်။ 

  (၄)ထင်းအစားအမြားအလာင်စာသုံးစံမပအကျးရွာများတွင် စွမ်းအားမမှင့် 

အအဝမ်းမီးဖိုများကုိ ရွာလုံးကျွတ်မဖန ့်အဝရပါမည်။ သက်ေိုင်ရာ 

ပမို န့ယ်ဦးစီးအရာရိှမှ (၂) ကကိမ်မဖန ့်အဝရမည်မဖစ်ပပီး      (၁) ကကိမ်လျှင်  

   (၂၅%) နှင့် ြရိုင်လက်အထာက်ညွှန် ကားအရးမှူးမှ (၁) ကကိမ် (၂၅%) 

မဖန ့်အဝရပါမည်။  

  (၅)တိုးြျဲ ပ့ညာအပးစြန်းများတွင် (၁) လလျှင် (၂) ကကိမ်မဖန ့်အဝရမည်မဖစ်ပပီး 

(၁) ကကိမ်လျှင် စွမ်းအားမမှင့်အအဝမ်းမီးဖို (၁၅) လုံးမဖန ့်အဝရပါမည်။ 

 

လုပ်ငန်းစဉ်-၅။ စွမ်းအားမမှင့်အအဝမ်းမီးဖိုများကုိသယ်ယူမြင်း    

 အောအမပာသူ၏ရာထူးအေင့်အလိုက် အောအမပာပွဲများ မပုလုပ်သည့် 

အကျးရွာများတွင်  အြမဲ့မဖန ့်အဝအပးမည့် စွမ်းအားမမှင့်မီးဖိုများ အား ထိြိုက် 

ပျက်စီးမှုမရိှအအာင် ဝန်ထမ်းများမှ စနစ်တကျ ကကီး ကပ်၍ ကကိုတင်ပိုအ့ောင်ရမည်။ 

 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Distribution of Cookstoves 

-၄၈- 
 

 

လုပ်ငန်းစဉ်-၆။စွမ်းအားမမှင့်အအဝမ်းမီးဖိုများမဖန ့်အဝရမည့်အစီအစဉ် 

    လူထုပညာအပးအောအမပာပွဲ/  တိုးြျဲ ပ့ညာအပးစြန်းများတွင်  တက်အရာက် 

လာသူများအား စွမ်းအားမမှင့်အအဝမ်းမီးဖိုများကုိ မဲစနစ်မဖင့် မဖန ့်အဝသွားရပါမည်။ 
 

လုပ်ငန်းစဉ်-၇။ စွမ်းအားမမှင့်အအဝမ်းမီးဖိုလက်အတွစမ်းသပ်မပသမြင်း 

            လူထုပညာအပးအောအမပာပွဲများ မပုလုပ်ပပီး၊ ထင်းအလာင်စာအြျွတာနိုင်အသာ 

စွမ်းအားမမှင့်အအဝမ်းမီးဖိုမဖင့်  လက်အတွ  ့သရုပ်မပြျက်မပုတ်မြင်း အစီအစဉ် 

အောင်ရွက်နိုင်အရးအတွက် အရွယ်တူေန်အုိး (၂)လုံး၊ ထင်း၊ အအလးြျိန် 

ြျိန်တွယ်ရန် ြျိန်ြွင်/ကတ္တ ား၊ ြျက်မပုတ်မည့် အစား အစာအမျိုးအမည် 

(ဥပမာ-ကန်စွန်းဥ/ အမပာင်းဖူး/ ပိန်းဥ/ ပဲမမစ် စသည့် ရာသီစာ သီးနံှ 

တစ်မျိုးမျိုး) တစ်ပါတည်း သယ်အောင်သွားရမည်။ 
 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Distribution of Cookstoves 

 -၄၉- 

လုပ်ငန်းစဉ်-၈။အအဝမ်းမီးဖိုသုံးစွဲရာတွင် လိုက်နာရမည့် အြျက်များ 

  (က) ထင်းအစိုကုိ သုံးစွဲပါက မီးြိုအူမည်မဖစ်ပပီး ထင်းအစို(၃)အြျာင်းမှ 

ရရိှသည့် အပူပမာဏသည် ထင်းအအမြာက် (၂)အြျာင်းမှ ရရိှသည့် 

အပူပမာဏနှင့်အတူတူပင်မဖစ်အသာအ ကာင့် ထင်းများကို အအမြာက်ြံ 

ပပီးမှ သုံးစွဲရမည်မဖစ်မြင်း။ 

  (ြ) အအဝမ်းမီးဖိုသည် အလဝင်အလထွက် မအကာင်းလျှင် မီးြိုးအူနိုင် 

အသာအ ကာင့် အလဝင်အလထွက်အကာင်းအသာအနရာတွင်ထား၍ 

ြျက်မပုတ်မြင်း။ 

  (ဂ) မီးဖိုပူအနစဉ် ေင်းရည်ပူ၊ ထမင်းရည်၊ အရအနွးပူအဝကျပါက မီးဖို 

ကဲွတတ်အသာအ ကာင့် ထမင်းေင်းြျက်အနစဉ် မီးဖိုအပါ်သို ့

ထမင်းအုိး၊ ေင်းအုိး၊ အရအနွးအုိးများ အဝမကျအစရန် သတိမပု၍ 

စနစ်တကျသုံးစွဲပါက အနည်းေုံး(၂)နှစ်မှ (၅)နှစ်ထိြံနိုင်မြင်း။ 

  (ဃ) ထမင်းအုိး၊ ေင်းအုိးအဝကျလျှင် မီးဖိုအပါ် မကျအစရန် ထမင်းအုိး၊ 

ေင်းအုိး၏အရွယ်(အုိးဖင်အြျင်း)သည် အအဝမ်းမီးဖို၏ အြျင်း 

ထက် ပို၍ကကီးလျှင် အအကာင်းေုံးမဖစ်မြင်း။ 

  (င) ထင်းအြျာင်းအတိုများကုိ အသုံးမပုမြင်းသည် အအကာင်းေုံးမဖစ်ပပီး 

ထင်းအြျာင်းရှည်အနပါက မီးြံမပားအပါ်သို ့ အအလးမပိအစရန် 

ထင်းအြျာင်း၏ အဖျားမှ ြဲြုအပးရမည်မဖစ်။ 

  (စ) မီးဖိုကုိ မ ကာြဏ အနရာအမပာင်းမြင်းမမပုရ။ 

  (ေ) မီးြံမပားမှအအပါက်များတွင် မီးကျီးြဲေိုအ့နပါက အလဝင်နည်းပပီး 

မီးအတာက်နည်းသွားနိုင်မြင်းအ ကာင့် ပိတ်ေိုအ့နအသာ မီးကျီးြဲများ 

ဖယ်ရှားအပးရမြင်း။ 

  (ဇ) ထမင်း၊ ေင်းများ မမန်မမန်ကျက်လိုပါက အလဝင်အလထွက်အကာင်း 

မွန်ပပီး မီးပိုအတာက်အစရန်  ဖိုြုံအလာက်အမမင့်ကုိ သံမပား၊ အုတ်ကကပ် 

မပားစသည်များ ြုအပးရမြင်း။ 

  (စျ) တစ်မပည်ထိေန ့်အသာအုိးများ ြျက်နိုင်ပပီး၊  ပိုမို၍ကကီးအသာထမင်း 

အုိး၊ ေယ်အုိးများ၏ အအလးြျိန်ြံနိုင်ရန်အတွက် မီးဖိုနှင့် တွဲဖက် 

အသုံးမပုနိုင်အသာအရေင်းမှ ထုတ်လုပ်သည့် သံြုံ ဖိုြုံအလာက် 

(ြန ့်မှန်းတန်ဖိုး ၅၀၀ဝ/ိ-)အား ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်မြင်း 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Distribution of Cookstoves 

  -၅၀- 
 

လုပ်ငန်းစဉ်-၉။ဌာနမဖန ့်အဝြဲ့သည့်စွမ်းအားမမှင့်မီးဖိုများသုံးြျအနမှုအအမြအအန သုံးသပ် 

တင်မပမြင်း 

  အဖာ်မပပါ ပုံစံ(က)နှင့် ပုံစံ(ြ)မဖင့် စာရင်းအကာက်ယူမြင်းပုံစံများတွင်  

စွမ်းအားမမှင့်မီးဖိုများ လက်ရိှသုံးစွဲအနသည့်အအမြအအန သုံးသပ်တင်မပမှု 

အစီရင်ြံစာ ပုံစံ(က)သည် ဦးစီးရုံးြျုပ်သို ့ လစဉ် လေန်း(၇)ရက်အန ့

အအရာက် အပးပိုမ့ြင်း၊ ပမို န့ယ်စွမ်းအားမမှင့်မီးဖိုသုံးစွဲသူတစ်ဦးြျင်းစစ်တမ်း 

အကာက်ယူမြင်းပုံစံ(ြ)သည် ပမို န့ယ်တွင် မှတ်တမ်းထားရိှမြင်းတိုမ့ဖစ်သည်။  

ပုံစံ(က) 

စွမ်းအားမမှင့်မီးဖိုများ လက်ရိှသုံးစွဲအနမှုအအမြအအနအား သုံးသပ်တင်မပမှု   

အစီရင်ြံစာ 

စဉ် အမးြွန်း အအမဖ 
အမဖေိုသူ 

ဦးအရ 

အအမဖအတွက် 

အအ ကာင်းအရင်း 

(ရှိလျှင်) 

၁။ (က)အကျးရွာအမည်    

(ြ)အကျးရွာရိှအိမ်အထာင်စုဦး  အရ    

(ဂ)အမဖေိုသူဦးအရ    

(ဃ)အမဖေိုသူများ၏

မိသားစုဝင် 

ဦးအရ 

ပျှမ်းမျှ    

အများ

ေုံး 

   

အနည်း

ေုံး 

   

၂။ မီးဖိုသုံးစွဲသည့် 

ကာလ 

ပျှမ်းမျှ    

အများ

ေုံး 

   

အနည်း

ေုံး 

   

၃။ မီးဖိုရရိှပုံ (က)မိမိအစီအစဉ်မဖ

င့်ဝယ်ယူ 

  

(ြ)စိမ်း/စိုအအန 

မဖင့်မဖန ့်အဝ 

မြင်းမှရရိှ 

  

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Distribution of Cookstoves 

-၅၁- 

စဉ် အမးြွန်း အအမဖ 

အမဖေို

သ ူ

ဦးအရ 

အအမဖအတွက် 

အအ ကာင်းအရင်း 

(ရှိလျှင်) 

  (ဂ)တုိင်းအေသကကီး 

အစိုးရအစီ 

အစဉ်မဖင့်မဖန ့်အဝ 

မြင်းမှရရိှ 

  

(ဃ)NGOအဖဲွ  ့

အစည်းများ 

မဖန ့်အဝမြင်းမှရရိှ 

  

(င)အမြား-----------

-- 

  

၄။ သုံးစွဲသည့်အလာင်စာအမျိုးအစ

ား 

(က)ထင်း   

(ြ)စိုက်ပျိုးအရးစွန ့်ပစ်

ပစ္စည်း 

  

(ဂ)အလာင်စာအတာင့်   

(ဃ)မီးအသွး   

၅။ လက်ရိှသုံးစွဲမြင်း ရိှ   

  မရိှ   

၆။ သုံးစွဲရသည့်အအပါ် 

အကျနပ်အားရမှု 

များစွာအကျနပ်အားရ   

  အကျနပ်အားရ   

  အကျနပ်အားရမှုမရိှ   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Distribution of Cookstoves 

-၅၂- 

စဉ် အမးြွန်း အအမဖ 
အမဖေိုသူ 

ဦးအရ 

အအမဖအတွက် 

အအ ကာင်းအရင်း 

(ရှိလျှင်) 

၇။ လက်ရိှမီးဖိုပျက်စီးပါ

ကေက်လက်သုံးစွဲလိုမ

ြင်း 

ရိှ   

မရိှ   

ရိှပါက (က)မိမိအစီအစဉ်       

မဖင့်အမမန် ေုံး 

ဝယ်ယူမည်။ 

  

   (ြ)အဖွဲ အ့စည်း၊ 

အစိုးရဌာနများမှ 

မဖန ့်အဝမည့် 

အစီအစဉ်အား 

အစာင့်မည်။ 

  

၈။ ရွာရိှစွမ်းအားမမှင့် 

မီးဖိုသုံးစွဲမှု မရိှ 

အသးသူများအား 

တုိက်တွန်းမှု 

ရိှ   

မရိှ   

၉။ ရွာတွင်လက်ရိှစွမ်း

အားမမှင့်မီးဖို သုံးစွဲ 

မှုမရိှသူများအအန 

မဖင့်ဝယ်ယူသုံးစွဲလို 

 ကမြင်း 

ရိှ   

မရိှ   

၁၀။ စွမ်းအားမမှင့်မီးဖိုသုံးစွဲမှုနှင့် ပက်သက်၍ အ ကံမပုတင်မပြျက်များ။ 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Distribution of Cookstoves 

-၅၃- 

ပုံစံ (ြ) 
 

စွမ်းအားမမှင့်မီးဖိုများအား သုံးစွဲအနမှုအအမြအအန စစ်တမ်းအကာက်ယူမြင်းပုံစံ 
 

၁။ အကျးရွာနှင့် အမဖေိုသူေိုင်ရာ အအမြြံအြျကအလက်များ 

 (က) အကျးရွာအမည် - ------------------------- 

 (ြ) အကျးရွာရှိ အိမ်အထာင်စုဦးအရ - ------------------------- 

 (ဂ) အမဖေိုသူအမည် - ဦး/အေါ်------------------ 

 (ဃ) မိသားစုဝင်ဦးအရ -  

 စွမ်းအားမမှင့်မီးဖို သုံးစွဲမှုအအပါ် သုံးသပ်ရန် 

၂။ မီးဖိုစတင်ရရိှသည့် ရက်စွဲ------------------------------- 

၃။ မီးဖိုရရိှပုံ 

 (က) မိမိအစီအစဉ်မဖင့် ဝယ်ယူ 

 (ြ) အပူပိုင်းအေသစိမ်းလန်းစိုမပည်အရးဦးစီးဌာန အစီအစဉ်မဖင့် မဖန ့်အဝမြင်း 

မှရရိှ 

 (ဂ) တိုင်းအေသကကီးအစိုးရအစီအစဉ်မဖင့် မဖန ့်အဝမြင်းမှုရရိှ 

 (ဃ) NGO အဖွဲ အ့စည်းများ မဖန ့်အဝမြင်းမှရရိှ 

 (င) အမြား၊(-------------------------------) 

၄။ သုံးစွဲသည့် အလာင်စာအမျိုးအစား 

 (က) ထင်း 

 (ြ) စိုက်ပျိုးအရးစွန ့်ပစ်ပစ္စည်း 

 (ဂ) အလာင်စာအတာင့် 

 (ဃ) မီးအသွး 

 (တစ်မျိုးထက်ပိုမိုသုံးစွဲမှုရိှပါက သုံးစွဲမှုများအား မပည့်စုံစွာ အဖာ်မပပါရန်) 

 

 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Distribution of Cookstoves 

-၅၄- 

 

၅။ လက်ရိှသုံးစွဲအနမြင်း ရိှ/မရိှ 

   ရိှ ၊  မရိှ ၊ 

-  

- မရိှပါက 

အအ ကာင်းအရင်း။ ။-------------------- 

- ပျက်စီးသွားမြင်းမဖစ်ပါက 

အအ ကာင်းအရင်း။ ။-------------------- 

- သုံးစွဲြဲ့သည့်ကာလ  -------------------- 

 

၆။ သုံးစွဲရသည့်အအပါ် အကျနပ်အားရမှု           

         

                  အကျနပ်အားရမှုမရိှမြင်း များစွာအကျနပ်အားရ၊                  အကျနပ်အားရ၊                

 အရးွြျယ်သည့်အအမဖအတွက် 

အအ ကာင်းအရင်း။ ။-------------------- 

၇။ လက်ရိှမီးဖိုပျက်စီးသွားပါက ေက်လက်သုံးစွဲလိမုြင်း- 

        ရိှ                               မရိှ 

 ရိှလျှင်- 

 (က) မိမိအစီအစဉ်မဖင့် အမမန်ေုံးဝယ်ယူမည် 

 (ြ) အဖွဲ အ့စည်း/အစိုးရဌာနများမှ မဖန ့်အဝမည့် အစီအစဉ်အား အစာင့်မည် 

၈။ အအဝမ်းမီးဖိုသုံးစွဲမြင်းမရိှအသးသူများအား အအဝမ်းမီးဖိုသုံးစွဲအရး တိုက်တွန်းမှု 

               ရိှ၊              မရိှ 

-  အရးွြျယ်သည့်အအမဖအတွက် 

အအ ကာင်းအရင်း။ ။-------------------- 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Distribution of Cookstoves 

-၅၅- 

၉။ မိမိအကျးရွာတွင် အအဝမ်းမီးဖိုလက်ရိှတွင် သုံးစွဲမှုမရိှအသးအသာသူများအအနမဖင့် 

ဝယ်ယူသုံးစွဲလိမုြင်း 

          ရိှ၊          မရိှ၊ 

 

  အရးွြျယ်သည့်အအမဖအတွက် 

အအ ကာင်းအရင်း။ ။-------------------- 

- ရိှလျှင်ဝယ်ယူရန် 

 လွယ်ကူ                         မလွယ်ကူ 

 

၁၀။ အအဝမ်းမီးဖိုသုံးစွဲမှုနှင့် ပက်သက်၍ အ ကံမပုတင်မပလိုမြင်းရိှက တင်မပအပးပါရန်။ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Distribution of Cookstoves 

-၅၆- 

လုပ်ငန်းစဉ်-၁၀။ စွမ်းအားမမှင့်အအဝမ်းမီးဖိုများမဖန ့်အဝပပီးစီးအ ကာင်းအစီရင်ြံစာတင်မပမြင်း 

အပူပိုင်းအေသစိမ်းလန်းစိုမပည်အရးဦးစီးဌာန  

----------ပမို န့ယ်၊ --------------အကျးရွာ၊ ------------------အကျးရွာအုပ်စု 
 

လူထုပညာအပးအောအမပာပဲွကျင်းပမပုလုပ်သည့် အကျးရွာသို ့

မဲစနစ်မဖင့်စွမ်းအားမမှင့်မီးဖိုအြမဲ့မဖန ့်အဝမှုစာရင်း 

စဉ်
အိမ်အထာင်ဦးစီး 

အမည်

နိုင်ငံသားစိစစ် 

အရးကေ်မပားအမှတ်

မဖန ့်အဝသည့် 

ရက်စွဲ

မဖန ့်အဝသည့် 

မီးဖိုအအရ 

အတွက်

လက်ြံရရှိ 

အ ကာင်း 

လက်မှတ်

                  စာရင်းမပုစုသူ                                   အတည်မပုသူ 

 

 

 

    တံေိပ်ဝိုင်း 

 

 

အကျးရွာအုပ်ြျုပ်အရးမှူးရုံးတံေိပ် 

ရက်စွဲ၊--------------------------- 
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ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးခြှင့်သုံးစွဲလေး  

လောင်စာလတာင့်ြျား သုံးစွဲခြင်း 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) On  PROMOTION  OF FUEL BRIQUETTE  PRODUCTION AND UTILIZATION    

-၅၇- 
 

ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးခြှင့်သုံးစွဲလေး လောင်စာလတာင့် သုံးစွဲြှု 

စာေင်းလောေ်ယူခြင်းေုပ်ငန်းလောင်ေွေ်ောတွင် ေုပ်ငန်းစဉ်အေိုေ် 

ေိုေ်နာေုပ်လောင်ေြည့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်း 

(Standard Operating Procedure on Promotion of fuel Briquette Production 

and Utilization ) 

 

ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးခြှင့်သုံးစွဲလေး လောင်စာလတာင့်ြျား သုံးစွဲခြင်း 

 ခပည်သူေူထုနှင့်ေုပ်ငန်းေှင်ြျားအတွေ် ေုန်ေျစေတိ်သေ်သာပပီး လောင်စာ 

စွြ်းအင်ပိုြိုထိလောေ်စွာ အသုံးြျနိုင်လေးအတွေ် လောင်စာလတာင့်ြျား လခပာင်းေဲ 

အသုံးခပုေန်ခြစ်ပါသည်။ လောင်စာလတာင့်ြျားအား ထင်းသုံးစွဲြှု ြျားခပားသည့် 

စားလသာေ်ေိုင်၊ ေေ်ြေ်ေည်ေိုင်၊ စားလသာေ်ေုန်ထုတ်ေုပ်ငန်း၊ သံေည်ေျိုေပု်ငန်း၊ 

စေ်ြှုေုပ်ငန်းြျားတွင် ပိုြိုသုံးစွဲနိုင်လေးနှင့် လနအိြ်ြျား ြျေ်ခပုတ်ြှုတွင် သုံးစွဲောလစလေး 

နှင့် လအာေ်ပါအြျေ်ြျားအတိုင်း နှိုင်းယှဉ်စိစစ်သိေှိနိုင်လေးအတွေ် လောင်ေွေ်ခြင်း 

ခြစ်ပါသည်။  

(ေ) အပူပိုင်းလေသလန လေသြံြျားနှင့် စီးပွားလေးေုပ်ငန်းေှင်ြျား ထင်းသုံးစွဲြှု 

လေျာ့ြျနိုင်သည့် ပြာဏ သိေိှနိုင်ေန်။ 

 (ြ) အပူပိုင်းလေသစိြ်းေန်းစိုခပည်လစလေးေုိ အလထာေ်အေူခြစ်လစေန်။ 

 (ဂ) သဘာဝပတ်ဝန်းေျင်ထိန်းသိြ်းလေးေိုင်ော အသိအခြင်တိုးပွားောြှု 

ခြှင့်တင်ေန်။ 

 (ဃ) အပူပိုင်းလေသစိြ်းေန်းစိုခပည်လေးဦးစီးဌာန၏ ထင်းအစားအခြားလောင် 

စာတိုးခြှင့်သုံးစွဲခြင်း(ထ)ေုပ်ငန်းစဉ်၏ထိလောေ်ြှုအားေန်းစစ်လြာ် 

ထုတ်နိုင်ေန်။ 

 (င) ဇစ်ခြစ်ြိုင်ြာလသြျာသည့် ေိန်းဂဏန်းအြျေ်အေေ်ြျား ေေိှလစေန်။ 
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-၅၈- 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၁။ ေုပ်ငန်းတာဝန်ြျား 

အပူပိုင်းလေသစိြ်းေန်းစိုခပည်လေးဦးစီးဌာနေိှ ထင်းအစားအခြား 

လောင်စာတိုးခြှင့်သုံးစွဲလေးေုပ်ငန်းအတွေ် စာေင်းလောေ်သူ၊ အေင့်ေင့် 

စိစစ်သူြျားအလနခြင့် တာဝန်ယူြှု၊ တာဝန်ြံြှုစိတ်ခြင့် လအာေ်လြာ်ခပပါ 

ေုပ်ငန်းတာဝန်ြျားေုိ တိေျစွာ ေိုေ်နာလောင်ေွေ်ေြည်- 

 (ေ) ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးခြှင့်သုံးစွဲလေးေုပ်ငန်းအတွေ် ဌာန၏ 

ေည်ေွယ်ြျေ်ြျားေုိ သိေိှေှင်းေင်းေန်နှင့် ပြို န့ယ်အတွင်း အလခြြံအြျေ် 

အေေ်ြျား၊စာေင်းလောေ်/စိစစ်အတည်ခပုေုပ်ငန်းြျားေိုလေျညေ်စွာ 

လေ့ောထားေန်။ 

 (ြ) ပြို န့ယ်အတွင်း ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစွဲလနလသာ စီးပွားလေး 

ေုပ်ငန်းြျား၊ေပ်ေွေ်ြျား၊လေျးေွာအိြ်လထာင်စုြျားေုိလြာ်ထုတ်၍ယူနစ်

တစ်ြုြျင်းစီအေိုေ်အပတ်စဉ်အလသးစိတ်ေွင်းေင်းစာေင်းလောေ်ယူ 

ေန်။ 

 (ဂ) အပတ်စဉ်လောေ်ယူေေှိလသာ အြျေ်အေေ်ြျားအား သေ်ေိုင်ော 

သတ်ြှတ်ြျေ်ြျားအေိုေ် ေိန်းဂဏန်းြျား ေေိှတည်လောေ်ထားေန်။ 

 (ဃ) ေေိှောသည့် ေိန်းဂဏန်းအြျေ်အေေ်ြျားအား တာဝန်ြံသို ့တင်ခပ၍ 

ပြို န့ယ်ရုံး တွင် ြှတ်ပုံတင်စာေင်း ခပုစုလေးေွဲထားေိှေန်။ 

 (င) အပတ်စဉ် ေွင်းေင်းလောေ်ယူေေိှောသည့် အြျေ်အေေ်ြျား၊ 

ေိန်းဂဏန်းြျားအားစိစစ်ပပီးေေ်ေေ်လောင်ေွေ်သင့်ြှုအလခြအလန 

အလပါ် တာဝန်ြံြှု၊ တာဝန်ယူြှုတိုခ့ြင့် သုံးသပ်တင်ခပေန်။ 

 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၂။ ေွင်းေင်းစာေင်းလောေ်ဝန်ထြ်းြျား ေိုေ်နာလောင်ေွေ်ေြည့်အြျေ်   

ြျား  

 လေသတွင်းထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစွဲြှုေိုင်ော အြျေ်အေေ် 

ြျား ေွင်းေင်းစာေင်းလောေ်ယူြည့် ဝန်ထြ်းြျားအလနခြင့် လအာေ်လြာ်ခပပါ 

အြျေ်ြျားအား ေိုေ်နာလောင်ေွေ်ေြည်- 
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-၅၉- 

 (ေ) စာေင်းလောေ်ဝန်ထြ်းြျားသည် ဌာနသတ်ြှတ်တူညီဝတ်စုံ၊ အခပည့်အစုံ 

ခြင့် သပ်ေပ်စွာဝတ်ေင်၍ စာေင်းလောေ်ယူေန်။ 

 (ြ) သေ်ေိုင်ော အုပ်ြျုပ်လေးအြွဲ အ့စည်းြျား၊ေပ်ြိေပ်ြြျားသို  ့ ြိြိတုိ ့

ဌာန၏ေုပ်ငန်း တာဝန်ြျား၊ ေွင်းေင်းလောင်ေွေ်ြည့်အစီအြံြျားနှင့် 

ပတ်သေ်၍ ကေိုတင်လေွး လနွးညှိနှိုင်းအသိလပးထားေန်။ 

 (ဂ) ဌာနေုိယ်စားခပု စာေင်းလောေ်ယူခြင်းခြစ်သည့်အတွေ် ြိြိစာေင်း 

လောေ်ယူြည့်ေုပ်ငန်း၊ ေပ်ေွေ်၊ အိြ်လထာင်စုြျားနှင့် သေ်ေိုင်သည့် 

လေသ/လေျးေွာ အုပ်ြျုပ်လေးြှူးသို ့ဌာန၏ စာေင်းလောေ်ယူခြင်းေိုင်ော  

  ေည်ေွယ်ြျေ်၊လြျှော်ြှန်းြျေ်ြျားအားလသြျာစွာေှင်းေင်းလခပာကေားေန်နှင့် 

သေ်ေိုင်ောလေျးေွာ/ေပ်ေွေ်အုပ်ြျုပ်လေးြှူး(သိုြ့ဟုတ်)ေပ်ေွေ်/ 

လေျးေွာအုပ်ြျုပ်လေးြှူးရုံးြှစာလေးနှင့်အတူ သွားလောေ်လောေ်ယူေန်။ 

 (ဃ) ေိုအပ်ပါေ (သိုြ့ဟုတ်) သေ်ေိုင်ောြှ လတာင်းေိုြဲ့ပါေ ေုပ်ငန်း၊ 

လေသေိုင်ော ြှတ်တြ်းစာအုပ်တွင် လောေ်ေိှစာေင်းလောေ်ယူြဲ့ခြင်းအား 

ဌာန၏ တံေိပ်တုံး ရိုေ်နှိပ်၍ ေေ်ြှတ်လေးထိုးြှတ်တြ်းတင်လပးေန်။ 

 (င) ဌာနေိုင်ောတာဝန်ေိှသူြျားနှင့် ခပည်သူေူထုအား ယဉ်လေျးစွာ လခပာေို 

လောင်ေွေ် ေန်။ 

 (စ) စာေင်းလောေ်ယူြှုြျားအား အေည်အလသွးလောင်းြွန်လသာ ြှတ်တြ်း 

တင်ဓာတ်ပုံ ေုံလောေ်စွာ ရိုေ်ယူထားေိှေန်။ 

 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၃။ ေွင်းေင်းစာေင်းလောေ်ယူေြည့်အြျေ်ြျား  

 ထင်းအစားအခြားလောင်စာြျားခြစ်လသာ လောင်စာလတာင့်အြျိုးြျိုး 

အား လေသအတွင်း ထုတ်ေုပ်နိုင်ြှု၊ ထွေ်ေိှနိုင်ြှုအလခြအလန၊ အိြ်လထာင်စုြျား 

သုံးစွဲြှုအလခြအလန၊ စီးပွားလေး ေုပ်ငန်း ြျား သုံးစွဲြှုအလခြအလန (အိြ်တွင်း စေ်ြှု 

ေေ်ြှုေုပ်ငန်း၊ စားလသာေ်ေိုင်၊ ေေ်ြေ်ေည်ေိုင်၊ စားလသာေ်ေုန်ေုပ်ငန်း၊ 

လောင်စာသုံးအခြားေုပ်ငန်း အြျိုးြျိုး)၊ လောင်စာစွြ်းအင် ေေိှြှုအလခြအလန၊ 

အစားထိုးလောင်စာေုန်ကေြ်းြျား ေေိှနိုင်ြှု အလခြအလနစသည့် အြျေ်အေေ်  
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-၆၀- 

ြျား ေေိှြှတ်တြ်းတင်နိုင်ေန် အတွေ် လအာေ်လြာ်ခပပါ အြျေ် အေေ်ြျားအား 

စာေင်းခပုစုလောေ်ယူေြည်- 

 (ေ) လောင်စာလတာင့်ထုတ်ေုပ်နိုင်ြှု စာေင်းလောေ်ယူေန် 

  (၁) ြိြိလေသတွင်း ထုတ်ေုပ်သည့် လောင်စာလတာင့်အြျိုးအစားနှင့် 

တစ်နှစ် ထုတ်ေုပ်နိုင်ြှုအလေအတွေ် 

  (၂) လောင်စာလတာင့်အြျိုးအစားအေိုေ် တစ်နှစ် ထုတ်ေုပ်ထွေ်ေိှြှု 

  (၃) ြတူညီသည့်လောင်စာလတာင့် အြျိုးအစားအေိုေ် ပါဝင်သုံးစွဲ 

သည့်ေုန်ကေြ်း ြျိုးအစား 

  (၄) ထုတ်ေုပ်ပုံနည်းစနစ် အေင့်ေင့်(ေူအင်အား၊ စေ်အင်အား) 

  (၅) လေသတွင်းေှိအလသးစား၊အေတ်စား၊စေ်ရုံ၊အေုပ်ရုံအလေအတွေ် 

နှင့် တည်လနောေိပ်စာ 

  (၆) ထုတ်ေုပ်သည့် လောင်စာလတာင့်ြျား၏ လေးေွေ်ဝယ်ေိုအား၊ 

ခြန ့်လဝစီးေင်းြှု၊ပုံသဏ္ဍာန်(ဥပြာ-ေုပ်ငန်းေှင်ြှအလောေ်ပိုစ့နစ်၊ 

တစ်ေ/တစ်နှစ် လောင်းြျေြှု) 

  (၇) လောင်စာလတာင့်တစ်ြျိုးစီ၏ အေွယ်အစား၊ အလေးြျိန်၊ 

အသုံးခပုကောခြင့် ြျိန်/ လေးနှုန်း(ေေ်ေီ/ေေ္က ား) 

  (၈) လေသတွင်း/လေသခပင်ပလောင်းြျနိုင်ြှု (ြည်သည့်လေသ၊ ြည်သည့် 

ေုပ်ငန်းြျားသို ့အစေိှသည့်ခြင့်) 

   (ြှတ်ြျေ်။ အထေ်ပါ အြျေ်အေေ်ြျားေုိ နှစ်စဉ် ခပန်ေည် 

စိစစ်ြှတ်တြ်းတင်ေန်) 

 (ြ) လောင်စာလတာင့်သုံးစွဲြှုစာေင်းလောေ်ယူေန် 

  (၁) ေုပ်ငန်းအြည်/ အိြ်လထာင်ဦးစီးအြည် 

  (၂) သုံးစွဲသည့်လောင်စာလတာင့်အြျိုးအစားနှင့်တစ်လန ့ပျြ်းြျှေသုံးစွဲြှု/ 

တစ်ပတ်ပျြ်းြျှေသုံးစွဲနိုင်ြှု 

  (၃) သုံးစွဲသည့်ောေ (၁ေ/ ၃ေ/ ၅ေ/ ၆ေ/ ၁နှစ်ပတ်ေုံး) 
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-၆၁- 

  (၄) သုံးစွဲပုံ (လောင်စာလတာင့်သီးသန ့်/ အခြားလောင်စာနှင့်လောသုံး      

စသည်) 

  (၅) တစ်နှစ်အတွင်း သုံးစွဲနိုင်ြည့် ပြာဏတုံးလေ(ြန ့်ြှန်း) 

  (၆) လောင်စာလတာင့်ဝယ်ယူေေိှနိုင်ြှု အလခြအလနနှင့် ေိုအပ်ြျေ်၊ 

အြေ်အြဲြျား 

  (၇) လောင်စာလတာင့်သုံးစွဲြှုအလပါ် အားေလေျနပ်ြှုနှင့် သုံးစွဲသူ၏ 

အခြင် 

(င) သုံးစွဲသည့် ြီးြိုအြျိုးအစားအေိုေ် စာေင်းလောေ်ယူေန် 

 (အြှန်အသုံးခပုလနသည့် ြီးြိုအြျိုးအစားအားေုံး စာေင်းလောေ်ယူေန်) 

 

    

 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၄။ လောေ်ယူေေှိသည့် အြျေ်အေေ်ြျားအား ြှတ်တြ်းလေးသွင်းခြင်း 

 စာေင်းလောေ်ဝန်ထြ်းြျားအလနခြင့် အပတ်စဉ် ေွင်းေင်းစာေင်း 

လောေ်ယူ ေေိှောလသာ အြျေ်အေေ်ြျားအား လအာေ်လြာ်ခပပါအတိုင်း 

ြှတ်တြ်းလေးသွင်း၍ ပြို န့ယ်/ြရိုင်/တိုင်းလေသကေီးရုံးြျားတွင် ြှတ်ပုံတင်စာအုပ် 

ြျား ြွင့်ေှစ်လေးသွင်းြှတ်တြ်းထားေိှေြည်- 

 (ေ) ပြို န့ယ်၏ေပ်ေွေ်/လေျးေွာအေိုေ်တစ်နှစ်ထင်းေိုအပ်ြျေ်တွေ်ြျေ်ြှု 

  ( ပုံစံ-၁) 

 (ြ)   စွြ်းအားခြှင့်ြီးြို၊လောင်စာတုံးသုံးစွဲခြင်းအားခြင့် တစ်နှစ်ထင်း လောင်စာ 

လေျှော့ြျသုံးစွဲနိုင်ခြင်း (ပံုစံ-၂) 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) On  PROMOTION  OF FUEL BRIQUETTE  PRODUCTION AND UTILIZATION    

-၆၂- 

 (ဂ) လေသ၏ ထင်းေိုအပ်ြျေ်အလပါ် တည်လထာင်ပပီး စိုေ်ြင်း၊ ထိန်းပပီး 

သဘာဝလတာတိုြ့ှ ထင်းေိုအပ်ြျေ်ခြည့်ေည်းနိုင်ြည့် အလခြအလန  

(ပုံစံ-၃) 

 (ဃ) လောင်စာလတာင့် စေ်ရုံ၊ အေုပ်ရုံေိုင်ော ေိန်းဂဏန်းအြျေ်အေေ် 

ြျား ြှတ်တြ်းခပုစုခြင်း 

  (၁) ပြို န့ယ်အတွင်းထုတ်ေုပ်သည့် လောင်စာလတာင့်အြျိုးအစားြျားေုိ 

စာေင်းြျုပ် ြှတ်တြ်းတင် ခပုစုထားေိှေြည်။ (ပံုစံ-၄-၁) 

  (၂) လောင်စာလတာင့် အြျိုးအစားအေိုေ် အလခြြံအြျေ်ြျားေုိ 

ြှတ်တြ်းတင် ခပုစုထားေိှေြည်။ (ပုံစံ-၄-၂) 

  (၃) လောင်စာလတာင့်ထုတ်ေပု်သူ ေုပ်ငန်းေှင်ြျား၏ အလခြြံအြျေ် 

ြျားေုိ ြှတ်တြ်းတင် ခပုစုထားေိှေြည်။ (ပုံစံ-၄-၃) 

  (၄) လောင်စာလတာင့်သုံးစွဲခြင်းေိုင်ော အလခြြံအြျေ်ြျား  

   (ပုံစံ-၄-၄)  

 (င) ပြို န့ယ်၏ လောင်စာလတာင့် ထုတ်ေုပ်/သုံးစွဲြှုြျားေုိ အပတ်စဉ် စာေင်း 

လောေ်ယူခြင်း 

  (၁) ပြို န့ယ်အတွင်း လောင်စာလတာင့် ထုတ်ေုပ်သူြျား၏ တစ်ပတ် 

အတွင်း ထုတ်ေုပ်ြှု ပြာဏေိုင်ော အြျေ်အေေ်ြျား၊ 

ထုတ်ေုပ်သူေုိယ်တိုင်နှင့် တေင့်လောင်းြျသူြျား၏ လောင်းြျေြှု 

အလခြအလနြျားေုိ စာေင်းလောေ်ယူခပုစုေြည်။ (ပုံစံ-၆-၁)  

  (၂) ပြို န့ယ်အတွင်း လောင်စာလတာင့် သုံးစွဲသည့် အိြ်လထာင်စု၊ ေုပ်ငန်း 

အြျိုးအစားအေိုေ်တစ်ေေ်သုံးစွဲြှု/တစ်ပတ်ပျြ်းြျှေသုံးစွဲြှုတိုအ့ား 

အလသးစိတ် စာေင်းလောေ်ယူခပုစုေြည်။ (ပုံစံ-၆-၂) 
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ေုပ်ငန်းစဉ်-၅။ ကေီးကေပ်ေွပ်ေဲခြင်း  

 ေွင်းေင်းစာေင်းလောေ်ယူလေး လောင်ေွေ်ြည့်ေုပ်ငန်း အစီအစဉ်ြျား 

လအာင်ခြင်စွာလောင်ေွေ်နိုင်လေးအတွေ်အေင့်ေင့်လသာတာဝန်ေိှသူြျားြှလအာေ်

လြာ်ခပပါအတိုင်း လောင်ေွေ်ေြည်-  

 (ေ) တိုင်းတာဝန်ြံ။ တိုင်းလေသကေီးအစိုးေအြွဲ သ့ိုတ့င်ခပပပီးတိုင်းလေသကေီး 

အေင့်ေေ်စပ်ဌာနေိုင်ောြျားနှင့်ညှိနှိုင်းပပီး စီးပွားလေးအသင်းအြွဲ ြ့ျား၊ 

ေူြှုလေးအသင်းအြွဲ ြ့ျား ပူးလပါင်းပါဝင်လောင်ေွေ်နိုင်လေး လောင်ေွေ် 

ေန်။ 

 (ြ) ြရိုင်တာဝန်ြံ။ ြရိုင်အလထွလထွအုပ်ြျုပ်လေးဦးစီးဌာနသို ့ တင်ခပပပီး 

ေေ်စပ် ဌာနေိုင်ောြျား၊ ပုဂ္ဂေိေအြွဲ အ့စည်း၊ စီးပွားလေးေုပ်ငန်းေှင် 

ြျား၊  ပူးလပါင်းပါဝင်နိုင်လေး ညှိနှိုင်းလပါင်းစပ် လောင်ေွေ်လပးေန်။ 

 (ဂ) ပြို န့ယ်တာဝန်ြံ 

  (၁)ပြို န့ယ်အလထွလထွအုပ်ြျုပ်လေးဦးစီးဌာနနှင့် သေ်ေိုင်ော ဌာနအြွဲ  ့

အစည်းြျား၏ကေီးကေပ်ြှုခြင့် ပုဂ္ဂေိေအြွဲ အ့စည်း၊ စီးပွားလေး 

ေုပ်ငန်းေှင်ြျား၊ခပည်သူြျားပူးလပါင်းပါဝင်နိုင်လေး လောင်ေွေ်ေြည်။ 

  (၂)ဝန်ထြ်းြျားအားသတ်သတ်ြှတ်ြှတ် တာဝန်လပးေြည်။ (စာေင်း 

လောေ်ယူသည့်အြွဲ အ့ား အနည်းေုံး(၁)နှစ် တာဝန်လပးအပ်ေြည်။) 

  (၃)စာေင်းလောေ်ဝန်ထြ်းြျား နည်းစနစ်တေျ လောင်ေွေ်နိုင်လေး 

လသြျာစွာ ေှင်းေင်းလေ့ေျင့်သင်ကေားလပးေန်။ 

(၄)စာေင်းလောေ်ဝန်ထြ်းြျား စနစ်တေျ လောင်ေွေ်နိုင်ေန်နှင့် 

အြေ်အြဲခပဿနာြျားြေိှနိုင်ေန် စာေင်းလောေ်ောေစတင် 

လောင်ေွေ်ောတွင်  ေုိယ်တိုင်ေိုေ်ပါ၍ စံနြူနာအခြစ် လောင်ေွေ် 

လပးေန်နှင့် ေစဉ် အနည်းေုံးတစ်ကေိြ် စာေင်းလောေ်ယူြှုအား 

ေိုေ်ပါစိစစ် လောင်ေွေ်ေန်။  
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  (၅)စာေင်းလောေ်ယူြည့် စားလသာေ်ေိုင်/ ေပ်ေွေ်/လေျးေွာတိုအ့ား 

ြထပ်လစဘဲ ပျံန့ှံစွာ စာေင်းလောေ်ယူေန်။ 

  (၆)စာေင်းလောေ်ဝန်ထြ်းြျား၏ အြေ်အြဲေုိ ြျေ်ြျင်းလခြေှင်း 

လောင်ေွေ်လပး ေန်။ 

(၇)ပြို န့ယ်တာဝန်ြံြှ ေစဉ်အနည်းေုံးတစ်ကေိြ် စာေင်းလောေ်ယူြှု  

အလခြအလန အား ေိုေ်ပါစိစစ်လောင်ေွေ်ေန်။ 

 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၆။ စိစစ်အေဲခြတ်ခြင်း  

ပြို န့ယ်/ြရိုင်/တိုင်းလေသကေီးတာဝန်ေိှသူြျားအလနခြင့်ေွင်းေင်းစာေင်း 

လောေ်ယူ ေေိှလသာ ေိန်းဂဏန်းအြျေ်အေေ်ြျား ြှန်ေန်ခပည့်စုံြှုေိှ/ြေိှ 

စိစစ်နိုင်ေန်အတွေ်ေူဝင်ြှုကေီးကေပ်လေးနှင့်ခပည်သူအ့င်အားဦးစီးဌာန၊ 

ေင်းနှီးခြှုပ်နှံြှုနှင့်ေုန်သွယ်ြှုညွှန်ကေားလေးဦးစီး ဌာန၊စေ်ြှုကေီးကေပ်နှင့်စစ်လေး 

လေးဦးစီးဌာန၊အလထွလထွအုပ်ြျုပ်လေးဦးစီးဌာနစသည့် ေေ်စပ်ဌာနေိုင်ောြျား၏ 

စာေင်းဇယားြျားခြင့် တိုေ်ေိုင်စိစစ်ခြင်း၊ လောှင်တြင်ေွင်းေင်းလောင်ေွေ်ပပီး 

စာေင်းလောေ်ဝန်ထြ်းြျားလောေ်ယူထား လသာအြျေ်အေေ်ြျား ြှန်ေန်ြှု 

ေိှ/ြေိှ ခပန်ေည်ေွင်းေင်းလြးခြန်းခြင်း၊ ေွင်းေင်းစာေင်းလောေ်ယူစဉ် 

အြါအားလေျာ်စွာ ေိုေ်ပါစစ်လေးခြင်းြျား လောင်ေွေ်ေြည်။ 

 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၇။ ေုပ်ငန်းပပီးေုံးလကောင်းအစီေင်ြံစာခပုစုသုံးသပ် တင်ခပခြင်း 

 ပြို န့ယ်/ြရိုင်/တိုင်းလေသကေီးတာဝန်ေိှသူြျားအလနခြင့် ေွင်းေင်း 

စာေင်းလောေ် ယူေေိှလသာ ေိန်းဂဏန်းအြျေ်အေေ်ြျားအလပါ် တာဝန်ယူ/ 

တာဝန်ြံြှုေိှစွာခြင့်အတည်ခပု၍ေှင်းေင်းခပတ်သားစွာခပုစုတင်ခပေန်နှင့်လောေ်ယူ

ေေိှလသာ အြျေ်အေေ်ြျားအေ လေသအတွင်းစိြ်းေန်းစိုခပည်လစလေး၊ 

ထင်းလောင်စာသုံးစွဲြှုလေျာ့နည်းလစလေးအတွေ်ေေ်ေေ်လောင်ေွေ်သင့်ြှုအလခြ 
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အလနအလပါ် လအာေ်လြာ်ခပပါတွေ်ြျေ်ြှုစံနှုန်းြျားေုိ ေုိးေား၍ သုံးသပ် 

တင်ခပေြည်- 

 (ေ) ပြို လ့နအိြ်လထာင်စုတစ်စု တစ်နှစ်ေိုအပ်ထင်း  = ၁.၄ တန် 

 (ြ) လေျးေေ်လနအိြ်လထာင်စုတစ်စုတစ်နှစ်ေိုအပ်ထင်း = ၂.၅ တန် 

 (ဂ) လေျးေေ်လနအိြ်လထာင်တစ်စုစိုေ်စွန ့်ပစ္စည်းေိုအပ်ြျေ်= ၁၀ တန် 

 (ဃ) ပြို လ့နအိြ်လထာင်စုတစ်စုတစ်နှစ်ေိုအပ်လောင်စာလတာင့် = ၂၂၀၀ တုံး 

 (င) တစ်နှစ်ပတ်ေုံးစွြ်းအားခြှင့်ြီးြိုသုံးအိြ်လထာင်စုတစ်စု၏ 

  တစ်နှစ်လေျာ့နည်း သုံးထင်း    = ၁ တန် 

 (စ) သဘာဝလတာထိန်းဧေိယာြှ  

  (၁၀)နှစ်ြုတ်ပတ်ခြင့်ပျြ်းြျှေ ၁ ဧေ   = ၆ တန် 

  ထင်းထွေ်ေိှတန် 

 (ေ) ၁၀ နှစ်သားလေျးေွာသုံးထင်းစိုေ်ြင်းြုတ်ပတ်ခြင့်  

  ပျြ်းြျှေ ၁ ဧေ     = ၃ တန် 

  ထင်းထွေ်ေိှတန် 
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ပုံစံ-၁ 

အပူပိုင်းလေသစိြ်းေန်းစိုခပည်လေးဦးစီးဌာန 

----------ြရိုင်၊--------ပြို န့ယ်၏ ေပ်ေွေ်/လေျးေွာအုပ်စုအေိုေ်-----------------ြုနှစ် 

ထင်းေိုအပ်ြျေ် 

 

စဉ် 
ေပ်ေေွ/် 

လေျးေွာအုပ်စု 

အြည် 

အိြ်လထာင်စု 

ဦးလေ 

(၁)နှစ် ေိုအပ်ထင်းတန် 

လပါင်း 

(တန်) 
ြှတ်ြျေ် ပြို လ့န × (၁.၄) 

တန် 

လေျးေေ်လန× 

(၂.၅)တန် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ 

       

       

       

       

စုစုလပါင်း      

 

ြှတ်ြျေ်။ ပြို လ့နအိြ်လထာင်စု(၁)စုေျှေင် (၁)နှစ်(၁.၄)တန်နှုန်း၊ လေျးေေ်လန 

အိြ်လထာင်စု(၁)စုေျှေင် (၁)နှစ်(၂.၅)တန်နှုန်း တွေ်ြျေ်ပါသည်။ 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) On  PROMOTION  OF FUEL BRIQUETTE  PRODUCTION AND UTILIZATION    

-၆၇- 

ပုံစံ-၂ 

အပူပိုင်းလေသစိြ်းေန်းစိုခပည်လေးဦးစီးဌာန 

----------ြရိုင်၊--------ပြို န့ယ်၏ ေပ်ေွေ်/လေျးေွာအုပ်စုအေိုေ်-----------------ြုနှစ် 

ထင်းလေျာ့နည်းသုံးစွဲနိုင်ြှု 

 

စဉ် 

ေပ်ေွေ်/ 

လေျးေွာအုပ်စု 

အြည် 

လေျာ့နည်းသုံးစွဲသည့်ထင်း(တန်) 
လေျာ့နည်း

သုံးစွဲြဲ့ 

သည့်ထင်း 

(တန်)လပါင်း 

လောင် 

စာ 

လတာင့် 

(တုံး) 

လေျာ့နည်း 

ထင်း 

(တန်)(*) 

စိုေ်/စွန ့် 

ပစ္စည်း 

(တန်) 

လေျာ့နည်း 

ထင်းတန် 

(**) 

စွြ်းအား 

ခြှင့်ြီးြုိ(ေုံး) 

လေျာ့နည်း 

ထင်း (တန်) 

(***) 

         

         

         

စုစုလပါင်း        

ြှတ်ြျေ်။ (*)ပြို လ့နအိြ်လထာင်စု တစ်ေေ် လောင်စာလတာင့်(၆)တုံးသည် ြျေ် 

ခပုတ်ေန်ေုံလောေ်သခြင့်တစ်နှစ်ေျှေင်(၂၁၉၀)တုံးေိုအပ် ြည်ခြစ်ပါ 

သည်။ပျြ်းြျှေတစ်နှစ်(၂၂၀၀)တုံးေိုပါေပြို လ့နအိြ်လထာင်စုထင်းေို

အပ်ြျေ်တစ်နှစ်(၁.၄)တန် ေုန်ေျြည်ခြစ်၍ လောင်စာလတာင့် 

(၁၅၇၀)တုံးသုံးစွဲပါေ ထင်း(၁)တန်သုံးစွဲခြင်းနှင့် ညီြျှေပါသည်။ 

  (**)လေျးေေ်အိြ်လထာင်စုတစ်စု တစ်နှစ် စိုေ်/စွန ့်ပစ္စည်း(၁၀)တန် 

အစားထိုးသုံးစွဲနိုင်ေျှေင် ထင်းေိုအပ်ြျေ်(၂.၅)တန် သေ်သာ 

ြည်ခြစ်၍ စိုေ်/စွန ့်ပစ္စည်း(၄)တန် (၁)နှစ် သုံးစွဲေျှေင် ထင်း(၁)တန် 

သုံးစွဲခြင်းနှင့်ညီြျှေပါသည်။ 

  (***)စွြ်းအားခြှင့်ြီးြိုတစ်ေုံးထင်းလောင်စာေုန်ေျြှု၏ (၄၀)%   

သေ်သာလသာလကောင့် လေျးေေ်အိြ်လထာင်စု တစ်စု စွြ်းအား 

ခြှင့်ြီးြိုအား တစ်နှစ်ပတ်ေုံး သုံးစွဲနိုင်ေျှေင် တစ်နှစ်ထင်း 

ေိုအပ်ြျေ်(၂.၅)တန်၏(၄၀)%ခြစ်သည့် ထင်း(၁)တန် လေျာ့နည်း 

သေ်သာြည်ခြစ်ပါသည်။ 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) On  PROMOTION  OF FUEL BRIQUETTE  PRODUCTION AND UTILIZATION    

-၆၈- 

ပုံစံ-၃ 

အပူပိုင်းလေသစိြ်းေန်းစိုခပည်လေးဦးစီးဌာန 

----------ြရိုင်၊--------ပြို န့ယ်၏ ေပ်ေွေ်/လေျးေွာအုပ်စုအေိုေ်-----------------ြုနှစ်  

ထင်းေိုအပ်ြျေ်နှင့် ခြည့်ေည်းနိုင်ြှု 

 

စဉ် 

ေပ်ေွေ်/ 

လေျးေွာ 

အုပ်စု 

အြည် 

ပုံစံ(၁)အေ 

(၁)နှစ် 

ေုိအပ်သည့် 

ထင်းတန် 

ပုံစံ(၂)အေ 

လေျာ့နည်း 

သည့် ထင်း 

တန ်

အြှန်ေုိအပ် 

သည့်ထင်းတန် 

A 

ခြည့်ေည်းနိုင်ြှု 

ခြည့်ေည်းနိုင်ြှု 

ောနှုန်း 
စိုေ်ြင်း 

(*) 

သဘာဝ 

လတာထိန်း 

(**) 

စုစုလပါင်း 

B 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ 

         

         

စုစုလပါင်း        

 

 

ပုံစံ-၄ 

အပူပိုင်းလေသစိြ်းေန်းစိုခပည်လေးဦးစီးဌာန 

----------ြရိုင်၊--------ပြို န့ယ်အတွင်းေှိ လောင်စာလတာင့်စေ်ရုံ၊ အေုပ်ရုံေိုင်ော  

ေိန်းဂဏန်းအြျေ်အေေ်ြျား 

စာေင်းလောေ်ယူသည့်ြုနှစ်၊----------------၊---------------ေ 

ပြို န့ယ်အတွင်းထုတ်ေုပ်သည့် လောင်စာလတာင့်အြျိုးအစားအေိုေ် စာေင်းြျုပ်

                ပုံစံ-၄-၁ 

စဉ် 
လောင်စာလတာင့် 

အြည် 

တစ်နှစ်ထွေ်ေှိ 

အလေအတွေ် 

လောင်းြျြှု 

အလေအတွေ် 
ြှတ်ြျေ် 

     

     

  

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) On  PROMOTION  OF FUEL BRIQUETTE  PRODUCTION AND UTILIZATION    

-၆၉- 

လောင်စာလတာင့်အြျိုးအစားအေိုေ် အလခြြံအြျေ်ြျား    

                            ပုံစံ-၄-၂ 

စဉ် 
လောင်စာလတာင့်

အြည် 
အေွယ်အစား အလေးြျိန် လေးနှုန်း 

သုံးစဲွနိုင်ြှု 

စွြ်းေည် 

ပါဝင်ေုန်ကေြ်းနှင့် 

အြျိုးအစား 

       

       

 

 လောင်စာလတာင့်ထုတ်ေုပ်သူ ေုပ်ငန်းေှင်ြျား၏ အလခြြံအြျေ်ြျား 

               ပုံစံ-၄-၃ 

စဉ် 
ေုပ်ငန်း 

ေှင်အြည် 

အေုပ်ရုံ 

တည်လနော 

ထုတ်ေုပ် 

နည်းစနစ် 

(ေူ/စေ်) 

တစ်နှစ ်

ထုတ်ေုပ်ြှု 

လောင်းြျခြန ့်ခြူးြှု 

(ခပည်တွင်း/ခပည်ပ) 

ြတည်ေင်းနှီး

လငွ (ြန ့်ြှန်း) 

       

       

 

                  လောင်စာလတာင့်သုံးစွဲခြင်းေိုင်ော အလခြြံအြျေ်ြျား  

      

                                     ပုံစံ-၄-၄ 

စဉ် သုံးစဲွသည့် 

ေုပ်ငန်းအြည် 

သုံးစဲွသည့် 

လောင်စာလတာင့် 

အြျိုးအစား 

တစ်ေေ်သံုးစွဲြှု သုံးစဲွောေ တစ်နှစ်သံုးစွဲြှု  

စုစုလပါင်း 
ြှတ်ြျေ် 

       

       

 

 

  

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) On  PROMOTION  OF FUEL BRIQUETTE  PRODUCTION AND UTILIZATION    

-၇၀- 

ပုံစံ-၆-၁ 

အပူပိုင်းလေသစိြ်းေန်းစိုခပည်လေးဦးစီးဌာန 

ပြို န့ယ်ြျား၏ လောင်စာလတာင့်သုံးစွဲြှု အပတ်စဉ် စာေင်းလောေ်ယူေန်ပုံစံ 

စာေင်းလောေ်ယူသည့်ြုနှစ်၊ ------------------၊------------------ေ 

စဉ် စဉ် ပြို န့ယ် 

လောင်စာ 

လတာင့် 

ထုတ်ေပု် 

သ/ူ 

အလောင်း 

ေိုင် 

တစ်နှစ် 

ထုတ်ေပု်

ြှု 

ထုတ်ေု

ပ ်သည့် 

အြျို းအ

စား 

အသုံးခပုေုန်ကေြ်း ခြန ့်ခြူးြှု 

အြျို း 

အစား 
ေေှိလနော 

ထုတ်ေပု်ြှု 

နည်းစနစ်/ 

အြျို းအစား 

လေသတွင်း ခပည်ပ လေးနှုန်း 

၁ လေွှဘုိ ဦးသန်း / ၁၀၀၀၀၀ 

-တုံး 

ြီးလသွးြှုန ့် 

လောင်စာ

လတာင့် 

ြီးလသွးြှုန ့် 

ေွှံလစးလေ 

ြီးလသွးေိုင် ေေ်+စေ် 

၂:၂:၁ 

၈၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၅၀ ေျပ် 

၂  ေုန်စံုေုိင် 
၄၅တုံးပါ 

၁၂၀အိတ် 

ဇီးြဲွခြြ်း 

လောင်စာ

လတာင့် 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 

၃           

 

ပုံစံ-၆-၂ 

ပြို န့ယ်ြျား၏ လောင်စာလတာင့်သုံးစွဲြှု အပတ်စဉ် စာေင်းလောေ်ယူေန်ပုံစံ 

စဉ် ပြို န့ယ် 

သုံးစဲွသည့် 

ေုပ်ငန်း 

အြျိုးအစား 

ေုိင်အြည် 
သုံးစဲွြှု(တံုး) 

(တစ်ေေ်/တစ်ပတ်) 

တစ်နှစ်သံုးစွဲြှု 

(ြန ့်ြှန်းတုံး) 

စာေင်းလောေ် 

ဝန်ထြ်း/ောထူး

/ လနေ့ေ် 

၁ လေွှဘို စားလသာေ်ေိုင် အေင်းလောင် ၂၀-တံုး/၁၄၀-တံုး ၆၀၀၀၀-တံုး ဦးခြူ-လတာအုပ် 

ဦးနီ-လတာလြါင်း 

       

       

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Utilization of Agricultural Residuces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးခြှင့်သုံးစွဲလေး  

စိုက်ပျိုးလေးစွန ့်ပစ်စ္စည်းသုံးစွဲခြင်း 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Utilization of Agricultural Residuces 

-၇၁- 
 

ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးခြှင့်သုံးစွဲလေး စိုက်ပျိုးလေးစွန ့်ပစ်စ္စည်းသုံးစွဲြှု 

စာေင်းလကာက်ယူခြင်းေုပ်ငန်းလောင်ေွက်ောတွင် ေုပ်ငန်းစဉ်အေိုက် 

ေိုက်နာေုပ်လောင်ေြည့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်း 

(Standard Operating Procedure on  Utilization of  Agricultural  Residues) 

 

ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးခြှင့်သုံးစွဲလေး စိုက်ပျိုးလေးစွန ့်ပစ်စ္စည်းသုံးစွဲခြင်း 

 ေယ်ယာစိုက်ပျိုးလခြြှ သီးနှံြျား ေိတ်သိြ်းသည့်အြါ ထွက်ေိှောြည့် ပဲစင်းငုံရိုး၊ 

နှြ်းရိုး၊ စပါးြွံ၊ လခြပဲြွံ အစေိှသည့် စွန ့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ေိှပြာဏအလပါ် ြူတည်၍  လနအိြ် 

ြျားတွင် လနစ့ဉ်ြျက်ခပုတ်ြှုအတွက် ထင်းလောင်စာအစား လခပာင်းေဲအသုံးခပုေန်ခြစ်သည်။ 

ထိုသိုလ့ောင်ေွက်ြှုတွင် ကိန်းဂဏန်းအြျက်အေက်ြျား  ေေိှလစလေး စာေင်းလကာက်ယူပပီး 

ေေိှကိန်းဂဏန်းြျား ြှန်ကန်ြှု ေိှလစလေး အေင့်ေင့် စိစစ်ခြင်းခြင့် လအာက်လြာ်ခပပါ 

အြျက်ြျားအေ အခြားလောင်စာတိုးခြှင့်သုံးစွဲနိုင်ြှုြှ ထင်းလောင်စာသုံးစွဲြှုလေျှော့ြျနိုင်လေး 

အခြစ် လောင်ေွက်ခြင်းခြစ်ပါသည်။ 

(က) အပူပိုင်းလေသလန လေသြံြျားနှင့် စီးပွားလေးေုပ်ငန်းေှင်ြျား ထင်းသုံးစွဲြှု 

လေျာ့ြျနိုင်သည့် ပြာဏ သိေိှနိုင်ေန်။ 

 (ြ) အပူပိုင်းလေသစိြ်းေန်းစိုခပည်လစလေးကုိ အလထာက်အကူခြစ်လစေန်။ 

 (ဂ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်းလေးေိုင်ော အသိအခြင်တိုးပွားောြှု 

ခြှင့်တင်ေန်။ 

 (ဃ) အပူပိုင်းလေသစိြ်းေန်းစိုခပည်လေးဦးစီးဌာန၏ ထင်းအစားအခြားလောင် 

စာတိုးခြှင့်သုံးစွဲခြင်း(ထ)ေုပ်ငန်းစဉ်၏ထိလောက်ြှုအားေန်းစစ်လြာ် 

ထုတ်နိုင်ေန်။ 

 (င) ဇစ်ခြစ်ြိုင်ြာလသြျာသည့် ကိန်းဂဏန်းအြျက်အေက်ြျား ေေိှလစေန်။ 

  

 

 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Utilization of Agricultural Residuces 

-၇၂- 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၁။ ေုပ်ငန်းတာဝန်ြျား 

အပူပိုင်းလေသစိြ်းေန်းစိုခပည်လေးဦးစီးဌာနေိှ ထင်းအစားအခြား 

လောင်စာတိုးခြှင့်သုံးစွဲလေးေုပ်ငန်းအတွက် စာေင်းလကာက်သူ၊ အေင့်ေင့် 

စိစစ်သူြျားအလနခြင့် တာဝန်ယူြှု၊ တာဝန်ြံြှုစိတ်ခြင့် လအာက်လြာ်ခပပါ 

ေုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကုိ တိကျစွာ ေိုက်နာလောင်ေွက်ေြည်- 

 (က) ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးခြှင့်သုံးစွဲလေးေုပ်ငန်းအတွက် ဌာန၏ 

ေည်ေွယ်ြျက်ြျားကုိ သိေိှေှင်းေင်းေန်နှင့် ပြို န့ယ်အတွင်း အလခြြံအြျက် 

အေက်ြျား၊စာေင်းလကာက်/စိစစ်အတည်ခပုေုပ်ငန်းြျားကိုလကျညက်စွာ 

လေ့ောထားေန်။ 

 (ြ) ပြို န့ယ်အတွင်း ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစွဲလနလသာ စီးပွားလေး 

ေုပ်ငန်းြျား၊ေပ်ကွက်ြျား၊လကျးေွာအိြ်လထာင်စုြျားကုိလြာ်ထုတ်၍ယူနစ်

တစ်ြုြျင်းစီအေိုက်အပတ်စဉ်အလသးစိတ်ကွင်းေင်းစာေင်းလကာက်ယူ 

ေန်။ 

 (ဂ) အပတ်စဉ်လကာက်ယူေေှိလသာ အြျက်အေက်ြျားအား သက်ေိုင်ော 

သတ်ြှတ်ြျက်ြျားအေိုက် ကိန်းဂဏန်းြျား ေေိှတည်လောက်ထားေန်။ 

 (ဃ) ေေိှောသည့် ကိန်းဂဏန်းအြျက်အေက်ြျားအား တာဝန်ြံသို ့ တင်ခပ၍ 

ပြို န့ယ်ရုံး တွင် ြှတ်ပုံတင်စာေင်း ခပုစုလေးေွဲထားေိှေန်။ 

 (င) အပတ်စဉ် ကွင်းေင်းလကာက်ယူေေိှောသည့် အြျက်အေက်ြျား၊ 

ကိန်းဂဏန်းြျားအားစိစစ်ပပီးေက်ေက်လောင်ေွက်သင့်ြှုအလခြအလန 

အလပါ် တာဝန်ြံြှု၊ တာဝန်ယူြှုတိုခ့ြင့် သုံးသပ်တင်ခပေန်။ 

 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၂။ ကွင်းေင်းစာေင်းလကာက်ဝန်ထြ်းြျား ေိုက်နာလောင်ေွက်ေြည့်အြျက်   

ြျား  

 လေသတွင်းထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစွဲြှုေိုင်ော အြျက်အေက် 

ြျား ကွင်းေင်းစာေင်းလကာက်ယူြည့် ဝန်ထြ်းြျားအလနခြင့် လအာက်လြာ်ခပပါ 

အြျက်ြျားအား ေိုက်နာလောင်ေွက်ေြည်- 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Utilization of Agricultural Residuces 

-၇၃- 

 (က) စာေင်းလကာက်ဝန်ထြ်းြျားသည် ဌာနသတ်ြှတ်တူညီဝတ်စုံ၊ အခပည့်အစုံ 

ခြင့် သပ်ေပ်စွာဝတ်ေင်၍ စာေင်းလကာက်ယူေန်။ 

 (ြ) သက်ေိုင်ော အုပ်ြျုပ်လေးအြွဲ အ့စည်းြျား၊ေပ်ြိေပ်ြြျားသို  ့ ြိြိတုိ ့

ဌာန၏ေုပ်ငန်း တာဝန်ြျား၊ ကွင်းေင်းလောင်ေွက်ြည့်အစီအြံြျားနှင့် 

ပတ်သက်၍ ကကိုတင်လေွး လနွးညှိနှိုင်းအသိလပးထားေန်။ 

 (ဂ) ဌာနကုိယ်စားခပု စာေင်းလကာက်ယူခြင်းခြစ်သည့်အတွက် ြိြိစာေင်း 

လကာက်ယူြည့်ေုပ်ငန်း၊ ေပ်ကွက်၊ အိြ်လထာင်စုြျားနှင့် သက်ေိုင်သည့် 

လေသ/လကျးေွာ အုပ်ြျုပ်လေးြှူးသို ့ဌာန၏ စာေင်းလကာက်ယူခြင်းေိုင်ော  

  ေည်ေွယ်ြျက်၊လြျှော်ြှန်းြျက်ြျားအားလသြျာစွာေှင်းေင်းလခပာကကားေန်နှင့် 

သက်ေိုင်ောလကျးေွာ/ေပ်ကွက်အုပ်ြျုပ်လေးြှူး(သိုြ့ဟုတ်)ေပ်ကွက်/ 

လကျးေွာအုပ်ြျုပ်လေးြှူးရုံးြှစာလေးနှင့်အတူ သွားလောက်လကာက်ယူေန်။ 

 (ဃ) ေိုအပ်ပါက (သိုြ့ဟုတ်) သက်ေိုင်ောြှ လတာင်းေိုြဲ့ပါက ေုပ်ငန်း၊ 

လေသေိုင်ော ြှတ်တြ်းစာအုပ်တွင် လောက်ေိှစာေင်းလကာက်ယူြဲ့ခြင်းအား 

ဌာန၏ တံေိပ်တုံး ရိုက်နှိပ်၍ ေက်ြှတ်လေးထိုးြှတ်တြ်းတင်လပးေန်။ 

 (င) ဌာနေိုင်ောတာဝန်ေိှသူြျားနှင့် ခပည်သူေူထုအား ယဉ်လကျးစွာ လခပာေို 

လောင်ေွက် ေန်။ 

 (စ) စာေင်းလကာက်ယူြှုြျားအား အေည်အလသွးလကာင်းြွန်လသာ ြှတ်တြ်း 

တင်ဓာတ်ပုံ ေုံလောက်စွာ ရိုက်ယူထားေိှေန်။ 

 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၃။ ကွင်းေင်းစာေင်းလကာက်ယူေြည့်အြျက်ြျား  

 ထင်းအစားအခြားလောင်စာြျားခြစ်လသာ စိုက်ပျိုးလေး စွန ့်ပစ်ပစ္စည်း 

အြျိုးြျိုးတိုအ့ား လေသအတွင်း ထုတ်ေုပ်နိုင်ြှု၊ ထွက်ေိှနိုင်ြှုအလခြအလန၊ 

အိြ်လထာင်စုြျား သုံးစွဲြှုအလခြအလန၊ စီးပွားလေး ေုပ်ငန်း ြျား သုံးစွဲြှုအလခြအလန၊ 

လောင်စာစွြ်းအင် ေေိှြှုအလခြအလန၊ အစားထိုးလောင်စာကုန်ကကြ်း ြျား ေေိှနိုင်ြှု 

အလခြအလနစသည့် အြျက်အေက်ြျား ေေှိြှတ်တြ်းတင်နိုင်ေန် အတွက် 

လအာက်လြာ်ခပပါ အြျက် အေက်ြျားအား စာေင်းခပုစုလကာက်ယူေြည်- 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Utilization of Agricultural Residuces 

-၇၄- 

 (ဂ) စိုက်ပျိုးလေးစွန ့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ေှိြှုစာေင်းလကာက်ယူခြင်း 

  (၁) လေသတွင်း ထွက်ေိှသည့် စိုက်/စွန ့်ပစ်ပစ္စည်း အြျိုးအြည် (ထင်း 

အစားထိုးလောင်စာအခြစ်အြှန်အသုံးခပုသည့်စိုက်/စွန ့် ပစ္စည်းသာ 

စာေင်းလကာက်ယူေန်) 

  (၂) ြိြိလေသအတွင်း အသုံးအြျားေုံး စိုက်/စွန ့်ပစ္စည်းအြည်၊ ပြာဏ 

  (၃)  ထွက်ေိှ စိုက်/စွန ့်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်သည့် လေသတွင်း စိုက်ပျိုး 

သီးနှံအြျိုး အစားအေိုက် စိုက်ဧက၊ တစ်ဧက ပျြ်းြျှေအထွက်နှုန်း 

  (၄) စိုက်/စွန ့်သုံးသီးနှံအြျိုးအစားအေိုက် ေိတ်သိြ်းစုလောင်းသည့် 

ောသီအြျိန်ကာေ(စုိက်/စွန ့်အခြစ်စုလောင်းနုိင်သည့်အြျိန်ကာေ) 

  (၅) စုလောင်းသိုလေှာင်ခြင်းစနစ် 

  (၆) အနာဂတ်သုံးစွဲနိုင်ြှုအေားအော 

  သီးနှံအြျိုးအစားအေိုက် စိုက်ဧကကုိ အလထွလထွအုပ်ြျုပ်လေး 

ဦးစီးဌာန၊လခြစာေင်း၊စိုက်ပျိုးလေးဦးစီးဌာနတို၏့ကိန်းဂဏန်းြျား

အလပါ်အလခြြံြှတ်တြ်းတင်ေန်) 

(ဃ) စိုက်ပျိုးလေးစွန ့်ပစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲြှုစာေင်းလကာက်ယူခြင်း 

 (၁)  စိုက်/စွန ့်သုံးေုပ်ငန်းအြည်/လကျးေွာအြည်နှင့် အိြ်လထာင်စုအလေ 

အတွက် 

 (၂)  သုံးစွဲသည့် စိုက်/စွန ့်ပစ္စည်း အြျိုးအစား 

 (၃)  တစ်ေက်/တစ်ပတ်/တစ်ေေျှေင်သုံးစွဲြှုပြာဏ(တင်း/ေှည်းစီးလေ/ 

တန်) 

 (၄)  သုံးစွဲသည့်ကာေ(၁ေ/၃ေ/၅ေ/၆ေ/၁နှစ်ပတ်ေုံး) 

 (၅)  သုံးစွဲပုံ(စိုက်/စွန ့် သီးသန ့်သုံး/အခြားလောင်စာနှင့် လောသုံးစသည်) 

 (၆)  တစ်နှစ်အတွင်းသုံးစွဲနိုင်ြည့်ပြာဏ(ြန ့်ြှန်း)(တင်း/ေှည်းစီးလေ/ 

တန်) 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Utilization of Agricultural Residuces 

-၇၅- 

(င) သုံးစွဲသည့် ြီးြိုအြျိုးအစားအေိုက် စာေင်းလကာက်ယူေန် 

 (အြှန်အသုံးခပုလနသည့် ြီးြိုအြျိုးအစားအားေုံး စာေင်းလကာက်ယူေန်) 

       

ေုပ်ငန်းစဉ်-၄။ လကာက်ယူေေှိသည့် အြျက်အေက်ြျားအား ြှတ်တြ်းလေးသွင်းခြင်း 

 စာေင်းလကာက်ဝန်ထြ်းြျားအလနခြင့် အပတ်စဉ် ကွင်းေင်းစာေင်း 

လကာက်ယူ ေေိှောလသာ အြျက်အေက်ြျားအား လအာက်လြာ်ခပပါအတိုင်း 

ြှတ်တြ်းလေးသွင်း၍ ပြို န့ယ်/ြရိုင်/တိုင်းလေသကကီးရုံးြျားတွင် ြှတ်ပုံတင်စာအုပ် 

ြျား ြွင့်ေှစ်လေးသွင်းြှတ်တြ်းထားေိှေြည်- 

 (က) ပြို န့ယ်၏ေပ်ကွက်/လကျးေွာအေိုက်တစ်နှစ်ထင်းေိုအပ်ြျက်တွက်ြျက်ြှု 

  ( ပုံစံ-၁) 

 (ြ)   စွြ်းအားခြှင့်ြီးြို၊လောင်စာတုံး၊ စိုက်/စွန ့်သုံးစွဲခြင်းအားခြင့် တစ်နှစ်ထင်း 

လောင်စာ လေျှော့ြျသုံးစွဲနိုင်ခြင်း (ပုံစံ-၂) 

 (ဂ) လေသ၏ ထင်းေိုအပ်ြျက်အလပါ် တည်လထာင်ပပီး စိုက်ြင်း၊ ထိန်းပပီး 

သဘာဝလတာတိုြ့ှ ထင်းေိုအပ်ြျက်ခြည့်ေည်းနိုင်ြည့် အလခြအလန  

(ပုံစံ-၃)  

 (င) ပြို န့ယ်အတွင်းထွက်ေှိသည့် စိုက်/စွန ့်အြျိုးအစားအေိုက် အလခြြံအြျက် 

ြျားကို ြှတ်တြ်းတင်ခပုစုထားေှိခြင်း (ပုံစံ-၅)  

 (ေ) ပြို န့ယ်၏စိုက်/စွန ့်ပစ္စည်းသုံးစွဲြှုြျားကိုအပတ်စဉ် စာေင်းလကာက်ယူခြင်း 

  (၁) စိုက်/စွန ့်သုံးစွဲသည့် အိြ်လထာင်စုတစ်စုစီ/ ေုပ်ငန်းတစ်ြုစီအေိုက် 

အလသးစိတ် လကာက်ယူေြည်။ (ပုံစံ-၇-၁) 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Utilization of Agricultural Residuces 

-၇၆- 

 

  (၂) အိြ်လထာင်စုြျားနှင့် ေုပ်ငန်းြျားသုံးစွဲသည့် စိုက်/စွန ့်အြျိုးအစား 

အေိုက် စာေင်းြျုပ်ခပုစုထားေိှေြည်။ (ပုံစံ-၇-၂) 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၅။ ြှတ်တြ်းလေးသွင်းောတွင် ယူနစ်ြျားတူညီစွာခြင့် ြှတ်တြ်းလေးသွင်းခြင်း 

 ြှတ်တြ်းြျား လေးသွင်းောတွင် ယူနစ်ြျား တူညီစွာခြင့် ြှတ်တြ်းလေးသွင်း 

နိုင်လေးအတွက်လအာက်လြာ်ခပပါစံနှုန်းြျားအားသိေှိြှတ်သားေန်နှင့် ယင်းအလပါ် 

အလခြြံကာ တွက်ြျက်စာေင်းခပုစုေြည်- 

 

 “ သီးနှံအြျိုးအစားအေိုက် စိုက်ဧကအလပါ် အလခြြံတွက်ြျက်ေြည့်  

စိုက်/စွန ့်ပစ္စည်းထွက်ေှိြှု စံနှုန်း” 

 (က) ြျည်ြျှေင်တိုဝါရိုး (၁)ဧက ၃.၅စီး× ၂၇ ကုဗလပ = ၁.၈၉ ကုဗတန် 

 (ြ) ြျည်ြျှေင်ေှည်ဝါရိုး (၁)ဧက ၂.၅စီး × ၂၇ ကုဗလပ= ၁.၃၅ ကုဗတန် 

 (ဂ) နှြ်းရိုး (၁)ဧက ၁.၅စီး ×  ၂၇ ကုဗလပ = ၀.၈၁ ကုဗတန် 

 (ဃ) လခြပဲြွံ (၁)ဧက ၀.၄စီး × ၂၇ ကုဗလပ = ၀.၂၁၆ ကုဗတန် 

 (င) ပဲစဉ်းငုံရိုး(၁)ဧက ၃.၅စီး × ၂၇ ကုဗလပ = ၁.၈၉ ကုဗတန် 

 (စ) လနကကာရိုး(၁)ဧက ၂.၅စီး× ၂၇ ကုဗလပ = ၁.၃၅ ကုဗတန် 

 

အခြားစံနှုန်းြျား 

 (ေ) စပါးြွံ (၃၅)တင်း   =  ၁ ကုဗတန် 

 (ဇ) ထန်းပင်ထွက်စွန ့်ပစ်ပစ္စည်း 

  (ထန်း ၁ပင်ြှ ထွက်ေိှြှု)   =  ၂.၆၄ ကုဗလပ 

 

 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Utilization of Agricultural Residuces 

-၇၇- 

 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၆။ ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲခြင်း  

 ကွင်းေင်းစာေင်းလကာက်ယူလေး လောင်ေွက်ြည့်ေုပ်ငန်း အစီအစဉ်ြျား 

လအာင်ခြင်စွာလောင်ေွက်နိုင်လေးအတွက်အေင့်ေင့်လသာတာဝန်ေိှသူြျားြှလအာက်

လြာ်ခပပါအတိုင်း လောင်ေွက်ေြည်-  

 (က) တိုင်းတာဝန်ြံ။ တိုင်းလေသကကီးအစိုးေအြွဲ သ့ိုတ့င်ခပပပီးတိုင်းလေသကကီး 

အေင့်ေက်စပ်ဌာနေိုင်ောြျားနှင့်ညှိနှိုင်းပပီး စီးပွားလေးအသင်းအြွဲ ြ့ျား၊ 

ေူြှုလေးအသင်းအြွဲ ြ့ျား ပူးလပါင်းပါဝင်လောင်ေွက်နိုင်လေး လောင်ေွက် 

ေန်။ 

 (ြ) ြရိုင်တာဝန်ြံ။ ြရိုင်အလထွလထွအုပ်ြျုပ်လေးဦးစီးဌာနသို ့ တင်ခပပပီး 

ေက်စပ် ဌာနေိုင်ောြျား၊ ပုဂ္ဂေိကအြွဲ အ့စည်း၊ စီးပွားလေးေုပ်ငန်းေှင် 

ြျား၊  ပူးလပါင်းပါဝင်နိုင်လေး ညှိနှိုင်းလပါင်းစပ် လောင်ေွက်လပးေန်။ 

 (ဂ) ပြို န့ယ်တာဝန်ြံ 

  (၁)ပြို န့ယ်အလထွလထွအုပ်ြျုပ်လေးဦးစီးဌာနနှင့် သက်ေိုင်ော ဌာနအြွဲ  ့

အစည်းြျား၏ကကီးကကပ်ြှုခြင့် ပုဂ္ဂေိကအြွဲ အ့စည်း၊ စီးပွားလေး 

ေုပ်ငန်းေှင်ြျား၊ခပည်သူြျားပူးလပါင်းပါဝင်နိုင်လေး လောင်ေွက်ေြည်။ 

  (၂)ဝန်ထြ်းြျားအားသတ်သတ်ြှတ်ြှတ် တာဝန်လပးေြည်။ (စာေင်း 

လကာက်ယူသည့်အြွဲ အ့ား အနည်းေုံး(၁)နှစ် တာဝန်လပးအပ်ေြည်။) 

  (၃)စာေင်းလကာက်ဝန်ထြ်းြျား နည်းစနစ်တကျ လောင်ေွက်နိုင်လေး 

လသြျာစွာ ေှင်းေင်းလေ့ကျင့်သင်ကကားလပးေန်။ 

(၄)စာေင်းလကာက်ဝန်ထြ်းြျား စနစ်တကျ လောင်ေွက်နိုင်ေန်နှင့် 

အြက်အြဲခပဿနာြျားြေိှနိုင်ေန်စာေင်းလကာက်ကာေစစြျင်းတွင် 

ကုိယ်တိုင်ေိုက်ပါ၍ စံနြူနာအခြစ် လောင်ေွက်လပးေန်နှင့် ေစဉ် 

အနည်းေုံးတစ်ကကိြ် စာေင်းလကာက်ယူြှုအား ေိုက်ပါစိစစ် လောင် 

ေွက်ေန်။ 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Utilization of Agricultural Residuces 

-၇၈- 

  (၅)စာေင်းလကာက်ယူြည့် စားလသာက်ေိုင်/ ေပ်ကွက်/လကျးေွာတိုအ့ား 

ြထပ်လစဘဲ ပျံန့ှံစွာ စာေင်းလကာက်ယူေန်။ 

  (၆)စာေင်းလကာက်ဝန်ထြ်းြျား၏ အြက်အြဲကုိ ြျက်ြျင်းလခြေှင်း 

လောင်ေွက်လပး ေန်။ 

(၇)ပြို န့ယ်တာဝန်ြံြှ ေစဉ်အနည်းေုံးတစ်ကကိြ် စာေင်းလကာက်ယူြှု  

အလခြအလန အား ေိုက်ပါစိစစ်လောင်ေွက်ေန်။ 

 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၇။ စိစစ်အကဲခြတ်ခြင်း  

ပြို န့ယ်/ြရိုင်/တိုင်းလေသကကီးတာဝန်ေိှသူြျားအလနခြင့်ကွင်းေင်းစာေင်း 

လကာက်ယူ ေေိှလသာ ကိန်းဂဏန်းအြျက်အေက်ြျား ြှန်ကန်ခပည့်စုံြှုေိှ/ြေိှ 

စိစစ်နိုင်ေန်အတွက်ေူဝင်ြှုကကီးကကပ်လေးနှင့်ခပည်သူအ့င်အားဦးစီးဌာန၊လခြစာေင်း 

ဦးစီးဌာန၊စိုက်ပျိုးလေးဦးစီးဌာန၊ အလထွလထွအုပ်ြျုပ်လေးဦးစီးဌာနစသည့် 

ေက်စပ်ဌာနေိုင်ောြျား၏    စာေင်းဇယားြျားခြင့်      တိုက်ေိုင်စိစစ်ခြင်း၊  

လောှင်တြင်ကွင်းေင်းလောင်ေွက်ပပီးစာေင်းလကာက်ဝန်ထြ်းြျားလကာက်ယူထား 

လသာအြျက်အေက်ြျား ြှန်ကန်ြှုေိှ/ြေိှ ခပန်ေည်ကွင်းေင်းလြးခြန်းခြင်း၊ 

ကွင်းေင်းစာေင်းလကာက်ယူစဉ် အြါအားလေျာ်စွာ ေိုက်ပါစစ်လေးခြင်းြျား 

လောင်ေွက်ေြည်။ 

ေုပ်ငန်းစဉ်-၈။ ေုပ်ငန်းပပီးေုံးလကကာင်းအစီေင်ြံစာခပုစုသုံးသပ် တင်ခပခြင်း 

 ပြို န့ယ်/ြရိုင်/တိုင်းလေသကကီးတာဝန်ေိှသူြျားအလနခြင့် ကွင်းေင်း 

စာေင်းလကာက် ယူေေိှလသာ ကိန်းဂဏန်းအြျက်အေက်ြျားအလပါ် တာဝန်ယူ/ 

တာဝန်ြံြှုေိှစွာခြင့်အတည်ခပု၍ေှင်းေင်းခပတ်သားစွာခပုစုတင်ခပေန်နှင့်လကာက်ယူ

ေေိှလသာ အြျက်အေက်ြျားအေ လေသအတွင်းစိြ်းေန်းစိုခပည်လစလေး၊ 

ထင်းလောင်စာသုံးစွဲြှုလေျာ့နည်းလစလေးအတွက်ေက်ေက်လောင်ေွက်သင့်ြှုအလခြ

အလနအလပါ် လအာက်လြာ်ခပပါတွက်ြျက်ြှုစံနှုန်းြျားကုိ ကုိးကား၍ သုံးသပ် 

တင်ခပေြည်- 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Utilization of Agricultural Residuces 

-၇၉- 

 (က) ပြို လ့နအိြ်လထာင်စုတစ်စု တစ်နှစ်ေိုအပ်ထင်း  = ၁.၄ တန် 

 (ြ) လကျးေက်လနအိြ်လထာင်စုတစ်စုတစ်နှစ်ေိုအပ်ထင်း = ၂.၅ တန် 

 (ဂ) လကျးေက်လနအိြ်လထာင်တစ်စုစိုက်စွန ့်ပစ္စည်းေိုအပ်ြျက်= ၁၀ တန် 

 (င) တစ်နှစ်ပတ်ေုံးစွြ်းအားခြှင့်ြီးြိုသုံးအိြ်လထာင်စုတစ်စု၏ 

  တစ်နှစ်လေျာ့နည်း သုံးထင်း    = ၁ တန် 

 (စ) သဘာဝလတာထိန်းဧေိယာြှ  

  (၁၀)နှစ်ြုတ်ပတ်ခြင့်ပျြ်းြျှေ ၁ ဧက   = ၆ တန် 

  ထင်းထွက်ေိှတန် 

 (ေ) ၁၀ နှစ်သားလကျးေွာသုံးထင်းစိုက်ြင်းြုတ်ပတ်ခြင့်  

  ပျြ်းြျှေ ၁ ဧက     = ၃ တန် 

  ထင်းထွက်ေိှတန် 

 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Utilization of Agricultural Residuces 

-၈၀- 

ပုံစံ-၁ 

အပူပိုင်းလေသစိြ်းေန်းစိုခပည်လေးဦးစီးဌာန 

----------ြရိုင်၊--------ပြို န့ယ်၏ ေပ်ကွက်/လကျးေွာအုပ်စုအေိုက်-----------------ြုနှစ် 

ထင်းေိုအပ်ြျက် 

 

စဉ် 
ေပ်ကကွ/် 

လကျးေွာအုပ်စု 

အြည် 

အိြ်လထာင်စု 

ဦးလေ 

(၁)နှစ် ေိုအပ်ထင်းတန် 

လပါင်း 

(တန်) 
ြှတ်ြျက် ပြို လ့န × (၁.၄) 

တန် 

လကျးေက်လန× 

(၂.၅)တန် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ 

       

       

       

       

စုစုလပါင်း      

 

ြှတ်ြျက်။ ပြို လ့နအိြ်လထာင်စု(၁)စုေျှေင် (၁)နှစ်(၁.၄)တန်နှုန်း၊ လကျးေက်လန 

အိြ်လထာင်စု(၁)စုေျှေင် (၁)နှစ်(၂.၅)တန်နှုန်း တွက်ြျက်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Utilization of Agricultural Residuces 

-၈၁- 

ပုံစံ-၂ 

အပူပိုင်းလေသစိြ်းေန်းစိုခပည်လေးဦးစီးဌာန 

----------ြရိုင်၊--------ပြို န့ယ်၏ ေပ်ကွက်/လကျးေွာအုပ်စုအေိုက်-----------------ြုနှစ် 

ထင်းလေျာ့နည်းသုံးစွဲနိုင်ြှု 

 

စဉ် 

ေပ်ကွက်/ 

လကျးေွာအုပ်စု 

အြည် 

လေျာ့နည်းသုံးစွဲသည့်ထင်း(တန်) 
လေျာ့နည်း

သုံးစွဲြဲ့ 

သည့်ထင်း 

(တန်)လပါင်း 

လောင် 

စာ 

လတာင့် 

(တုံး) 

လေျာ့နည်း 

ထင်း 

(တန်)(*) 

စိုက်/စွန ့် 

ပစ္စည်း 

(တန်) 

လေျာ့နည်း 

ထင်းတန် 

(**) 

စွြ်းအား 

ခြှင့်ြီးြုိ(ေုံး) 

လေျာ့နည်း 

ထင်း (တန်) 

(***) 

         

         

         

စုစုလပါင်း        

ြှတ်ြျက်။ (*)ပြို လ့နအိြ်လထာင်စု တစ်ေက် လောင်စာလတာင့်(၆)တုံးသည် ြျက် 

ခပုတ်ေန်ေုံလောက်သခြင့်တစ်နှစ်ေျှေင်(၂၁၉၀)တုံးေိုအပ် ြည်ခြစ်ပါ 

သည်။ပျြ်းြျှေတစ်နှစ်(၂၂၀၀)တုံးေိုပါကပြို လ့နအိြ်လထာင်စုထင်းေို

အပ်ြျက်တစ်နှစ်(၁.၄)တန် ကုန်ကျြည်ခြစ်၍ လောင်စာလတာင့် 

(၁၅၇၀)တုံးသုံးစွဲပါက ထင်း(၁)တန်သုံးစွဲခြင်းနှင့် ညီြျှေပါသည်။ 

  (**)လကျးေက်အိြ်လထာင်စုတစ်စု တစ်နှစ် စိုက်/စွန ့်ပစ္စည်း(၁၀)တန် 

အစားထိုးသုံးစွဲနိုင်ေျှေင် ထင်းေိုအပ်ြျက်(၂.၅)တန် သက်သာ 

ြည်ခြစ်၍ စိုက်/စွန ့်ပစ္စည်း(၄)တန် (၁)နှစ် သုံးစွဲေျှေင် ထင်း(၁)တန် 

သုံးစွဲခြင်းနှင့်ညီြျှေပါသည်။ 

  (***)စွြ်းအားခြှင့်ြီးြိုတစ်ေုံးထင်းလောင်စာကုန်ကျြှု၏ (၄၀)%   

သက်သာလသာလကကာင့် လကျးေက်အိြ်လထာင်စု တစ်စု စွြ်းအား 

ခြှင့်ြီးြိုအား တစ်နှစ်ပတ်ေုံး သုံးစွဲနိုင်ေျှေင် တစ်နှစ်ထင်း 

ေိုအပ်ြျက်(၂.၅)တန်၏(၄၀)%ခြစ်သည့် ထင်း(၁)တန် လေျာ့နည်း 

သက်သာြည်ခြစ်ပါသည်။ 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Utilization of Agricultural Residuces 

-၈၂- 

ပုံစံ-၃ 

အပူပိုင်းလေသစိြ်းေန်းစိုခပည်လေးဦးစီးဌာန 

----------ြရိုင်၊--------ပြို န့ယ်၏ ေပ်ကွက်/လကျးေွာအုပ်စုအေိုက်-----------------ြုနှစ်  

ထင်းေိုအပ်ြျက်နှင့် ခြည့်ေည်းနိုင်ြှု 

 

စဉ် 

ေပ်ကွက်/ 

လကျးေွာ 

အုပ်စု 

အြည် 

ပုံစံ(၁)အေ 

(၁)နှစ် 

ေုိအပ်သည့် 

ထင်းတန် 

ပုံစံ(၂)အေ 

လေျာ့နည်း 

သည့် ထင်း 

တန ်

အြှန်ေုိအပ် 

သည့်ထင်းတန် 

A 

ခြည့်ေည်းနိုင်ြှု 

ခြည့်ေည်းနိုင်ြှု 

ောနှုန်း 
စိုက်ြင်း 

(*) 

သဘာဝ 

လတာထိန်း 

(**) 

စုစုလပါင်း 

B 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ 

         

         

စုစုလပါင်း        

 

 

ပုံစံ-၅ 

အပူပိုင်းလေသစိြ်းေန်းစိုခပည်လေးဦးစီးဌာန 

စိုက်ပျိုးလေးစွန ့်ပစ်ပစ္စည်းအလခြြံအြျက်ြျား 

စာေင်းလကာက်ယူသည့်ြုနှစ်၊ ------------------၊------------------ေ 

 ပြို န့ယ်အတွင်း ထွက်ေှိသည့် စိုက်/စွန ့်အြျိုးအစားအေိုက် အလခြြံအြျက်ြျား 

 

စဉ် စိုက်/စွန ့်အြည် စုစုလပါင်း  

စိုက်ဧက 

တစ်ဧက 

စိုက်/စွန ့်ထွက်ေှိ ‘စ’ံ 

ထွက်ေိှြှု  

စုစုလပါင်း 

လောင်စာအခြစ် 

အသုံးခပုြှု(တန)် 
ေေိှကာေ 

       

       

 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) on Utilization of Agricultural Residuces 

-၈၃- 

ပုံစံ-၇-၁ 

အပူပိုင်းလေသစိြ်းေန်းစိုခပည်လေးဦးစီးဌာန 

ပြို န့ယ်၏စိုက်ပျိုးလေးစွန ့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့် ြီးြိုအြျိုးအစားြျားအား  အပတ်စဉ် 

စာေင်းလကာက်ယူေန်ပုံစံ 

စာေင်းလကာက်ယူသည့်ြုနှစ်၊ ------------------၊------------------ေ 

 

စဉ် ပြို န့ယ် 

စာေင်း 

လကက် 

လကျးေွာ 

အိြ် 

လထာင်စု 

ေှိေင်း 

စိုက်/စွန ့်

သုံး အိြ် 

လထာင်စု/

ေုပ်ငန်း 

စိုက်/စွန ့် 

အြျို း     

အစား 

စိုက်/စွန ့်  

ပြာဏ 

 

 

စိုက်/စွန ့်ေေှိသည့်ဇ

စ်ခြစ် သုံးစွဲ 

သည့် 

ကာေ 

သုံးစွဲ

သည့် 

ြီးြုိ 

အြျို း 

အစား 

စာေင်း 

လကာက် 

ဝန်ထြ်း/ 

ောထူး/ 

လနေ့က် 

ြိြိေယ်/

ယာ 
အခြား 

၁ ကံြ ေွာသစ် ၁၈၀-စု စံပဲလေှာ်ြုိ ထန်းေက် ၂၀-တန် ယာစည်း

ရုိး 

- ၄-ေ - ဦးခြူ- 

လတာအုပ် 

ဦးနီ- 

လတာလြါင်း 

    ဦးလအး ပဲစဉ်းငံု ၈-တန် ယာ - ၅-ေ လအဝြ်း 

    လေါ်ြိြိ စပါးြံွ ၁၂-တန် - ေန်စက် တစ်နှစ်

ေံုး 

ြုိြံုလောက် 

    လေွှေလတာင် 

ပဲလကကာ် 

ေုပ်ငန်း 

လခြပဲြံွ ၄၀-တန် - ပဲြဲွစက် တစ်နှစ်

ေံုး 

- 

    လအးြုန ့် 

ြတ် ေုပ် 

ငန်း  

နှြ်းရုိး ၂၅-တန် ယာ - တစ်နှစ်

ေံုး 

- 

    အုတ်ြုိ စပါးြံွ ၁၂၅-တန် - ေန်စက် ၃-ေ - 

 

ပုံစံ-၇-၂ 

စဉ် ပြို န့ယ် 

စာေင်း 

လကာက် 

လကျးေွာ 

အိြ်လထာင်

စ ုေိှေင်း 

စိုက်/စွန ့်သုံး 

အိြ်လထာင်စု/ ေုပ်ငန်း 

စိုက်/စွန ့် 

အြျိုးအစား 

စိုက်/စွန ့် 

ပြာဏ 

၁ ကံြ ေွာသစ် ၁၈၀-စု ပဲလေှာ်ြိ ု(၁)ြ ု ထန်းေက် ၂၀-တန ်

၂    အိြ်လထာင်စု (၂၀)စ ု ပဲစဉ်းငုံ ၁၈-တန ်

၃    အိြ်လထာင်စု(၅)စု စပါးြံွ ၄၅-တန ်

၄    ပဲလကကာ်ေုပ်ငန်း(၃)ြ ု လခြပဲြံွ ၁၀၀-တန် 

၅    အုတ်ြို(၂)ြို စပါးြံွ ၂၂၅-တန ်

      ၄၀၈-တန် 

 

 

 

 




	1 Fuel cover.pdf (p.1)
	1.1 SOP-Fuel.pdf (p.2-9)
	1.2 SOP-Fuel - extension.pdf (p.10-18)
	2.SOP-Fuel - extension center.pdf (p.19-36)
	3.SOP-Fuel - model village.pdf (p.37-56)
	4.SOP-Fuel - distribution of cookstoves.pdf (p.57-69)
	5.SOP-Fuel - briquette.pdf (p.70-84)
	6.SOP-Fuel - agri residues.pdf (p.85-98)
	7. Fuel cover back.pdf (p.99)

