
ပတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သမ်ိးရေးဥပရေ      
(၂ဝ၁၂ ခနုစှ၊် ပပညရ်ထာင်စလုတွရ်တာ်ဥပရေအမှတ ်၉။)      

၁၃၇၃ ခုနှစ၊် တန်ခးူလဆန်း ၈ ေက ်     
(၂ဝ၁၂ ခုနစှ၊် မတလ် ၃ဝ ေက်)      

ပပညရ်ထာင်စုလတ်ွရတာ်သည ်ဤဥပရေကို ပပဋာန်းလိုကသ်ည။် 

     
အခန်း (၁)      

အမညနှ်င့် အဓိပ္ာယရ်ော်ပပချက ်     

၁။ ဤဥပရေကို ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးရေးဥပရေဟု ရခါတွင်ရစေမည။်      
၂။ ဤဥပရေတွင်ပါေှိရသာ ရအာကပ်ါစကားေပ်များသည ်ရော်ပပပါအတုိင်း အဓိပ္ာယသ်ကရ်ောကရ်စေမည်။       
(က) ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုသညမှ်ာ ရပမထ၊ု ရေထ၊ု ရလထ၊ု ောသီဥတု၊ အသံ၊ အန့ံ၊ အေသာတိ့ု ပါဝင်သည့် လသူားတ့ုိ 
ဝန်းကျင်ေှိ ရုပ်ပုိငး်ဆိုင်ော အရ8ကာင်းအချကမ်ျားကိုလညး်ရကာင်း၊ တိေ စ္ာန်နှင့် အပင်အမျိုးမျိုးတုိ၏့သကေ်ှိ 
ဇဝီဆိုင်ော အရ8ကာင်းအချကမ်ျားကိုလညး်ရကာင်း၊ သမုိင်း၊ ယဉ်ရကျးမှ၊ လမှူရေးနှင့်ပသာေအလအှပဆိုင်ော 
အရ8ကာင်းအချကမ်ျားကိုလညး်ရကာင်းဆိုသည။်      
(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်အေညအ်ရသွး ဆိုသညမှ်ာ သဘာဝနှင့်လသူားများ ရေေညှတ်ညတ့ံ်ရေးအကျိုးငှာ တိေ စ္ာန်၊ 
အပင်နှင့် သဘာဝသယဇံာတအေင်းအပမစ်များအပပင် လတ့ုိူေန်တီးပပုလပ်ုထားရသာ ပစ္ညး်များပါဝင်သည့်        
သဘာဝ၏ ဟနခ်ျကည်မှီကိုဆိုသည။်      
(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်အေညအ်ရသွးစံချန်ိစံညန်ွး ဆိုသညမှ်ာ ပတ်ဝန်းကျင် အေညအ်ရသွး တုိးတကရ်ေးနှင့်ထနိး်သိမ်း 
ရေးအလိ့ုငှာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော အရပခအရနများအတွကရ်ယဘယုျအေည်အရသွးသတ်မှတ်ချကက်ိုဆိုသည်။      
(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ောစိစစ်မှ ဆုိသညမှ်ာ ရအာကပ်ါတ့ုိကို သတ်မှတ်ေန် အချိန်ကာလ အပုိင်းအပခားအလိုက် 
စနစ်တကျမှတ်တမ်းပပုလပ်ု၍ ဓမ္ဓိဋာန်ကျကျ အကပဲေတ်ပခင်းကိုဆိုသည်-     
(၁) ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမ်ရေးကပ်ွကမှဲဆိုင်ော လိုအပ်ချကမ်ျားနှင့် ကုိကည်မှီအရပခအရန၊      
(၂) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခဲွမှစနစ်၊      
(၃) အရဆာကအ်အုံ၊ ရပမရနောနှင့် ဥပစာများတွင် ပေစ်နိင်ုရသာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော အန္ောယအ်မျိုးမျိုး။      
(င) ညစ်ညမ်းမှ ဆုိသညမှ်ာ ပတ်ဝနး်ကျင်ကို အကျိုးေှိစွာ အသံုးပပုပခင်းအား ထခုိိကရ်စေန်ရသာ် လညး်ရကာင်း၊ 
အများပပညသူ်၏ ကျန်းမာရေး၊ အန္ောယက်င်းေင်ှးရေး သ့ုိမဟုတ် အကျိုးပေစ်ထန်ွးရေးကိုပေစ်ရစ၊ တိေ စ္ာန်နှင့် 
အပင်များကိုပေစ်ရစ ထခုိိကရ်စေန်ရသာ်လညး်ရကာင်း၊ဤဥပရေအေ ထတ်ုရပးထားရသာ ကကို တင်ခွင့်ပပုချကပ်ါ 
စညး်ကမ်းချက၊် ကန့်သတ်ချက ်သ့ုိမဟုတ် တားပမစ် ချကတ်စ်ေပ်ေပ်ကို ရောကေ်ျက၍်ရသာ်လညး်ရကာင်း ပတ်ဝနး် 
ကျင်ဆိုင်ော ရဘးအန္ောယေ်ှိပစ္ညး်များ၊ ညစ်ညမ်းပစ္ညး်များ သ့ုိမဟုတ် စွန့်ပစ်ပစ္ညး်များကိုစွန့်ပစ်ပခင်း၊ 
ထတ်ုလတ်ွပခင်း သ့ုိမဟုတ် စုပံုပခင်းပေင့် ရပမထ၊ု ရေထ၊ု ရလထအုပါအဝင်ပတ်ဝန်းကျင်အစတ်ိအပုိင်းတစ်ေပ်ေပ်၏ 
ရပ်ုပုိင်းဆိုင်ော၊ အပူဓာတ်ဆိုင်ော၊ ဓာတုဆိုင် ော သ့ုိမဟုတ် သကေ်ှိဇဝီဆိုင်ော ဂုဏ်သတိ္များကို တုိကရ်ိုကပ်ေစ်ရစ၊ 
သွယဝုိ်က၍်ပေစ်ရစရပပာင်းလရဲစမှ၊ သက ်ရောကရ်စမှ တစ်ေပ်ေပ်ကိုဆိုသည။်      
(စ) အသံညစ်ညမ်းမှ ဆိုသညမှ်ာ စိတ်အရနှာင့်အယကှပ်ေစ်ရစရသာ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယမှ်ပေစ်ရစရသာ၊ အ8ကားအာရုံ 
ဆံုးရှံးမှပေစ်ရပါရစရသာ သ့ုိမဟုတ် အပခားအသံခံစားမှကို အရနှာင့်အယကှပ်ေစ်ရစရသာအသံအတုိင်း အတာ တစ်ေပ် 
ပေစ်ရပါရနမှကိုဆိုသည။်      
(ဆ) ညစ်ညမ်းပစ္ညး် ဆိုသညမှ်ာ တုိကရ်ိုကပ်ေစ်ရစ၊ သွယဝုိ်က၍်ပေစ်ရစ ပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အပုိင်း သ့ုိမဟုတ် 
အရပခခံတစ်ေပ်ေပ်ကို အကျိုးေှိစွာအသံုးပပုပခင်းအား ထခုိိကရ်စေန် အေညအ်ရသွးရပပာင်းလရဲစသည့် သ့ုိမဟုတ် 
ကျန်းမာရေးကို ရဘးအန္ောယပ်ေစ်သည့် သ့ုိမဟုတ် ပေစ်ရစနိင်ုသည့် သ့ုိမဟုတ် ညစ်ညမ်းမှကိုပေစ်ရစနုိင်သည့် 
အစုိင်အခဲ၊ အေည ်သ့ုိမဟုတ် အခုိးအရငွ့ကိုဆိုသည။်      
(ဇ) စွန့်ပစ်ပစ္ညး် ဆိုောတွင် ပတ်ဝန်းကျင်၌ ညစ်ညမ်းမှကိုပေစ်ရပါရစရသာ ပစ္ညး်ပမာဏ၊ ေဲွ ့စညး်မှ သ့ုိမဟုတ် 



နညး်လမ်းတစ်ေပ်ေပ်ပေင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စွန့်ပစ်သည့်၊ ထတ်ုလတ်ွသည့် သ့ုိမဟုတ် စုပံုသည့် ရေေီယိုသတိ္ 
ကကပစ္ညး်အပါအဝင် အစုိင်အခဲ၊ အေည၊် အခုိးအရငွ့အပပင် ဤဥပရေနှင်အ့ည ီစွန့်ပစ်ပစ္ညး်ပေစ်သညဟ် ုသတ် 
မှတ်ထားရသာ အောတစ်ခုခုလညး် ပါဝင်သည။်      
(စျ ) ရဘးအန္ောယေ်ှပိစ္ညး် ဆုိသညမှ်ာ ဓာတုပစ္ညး်ဟုတ်သညပ်ေစ်ရစ၊ မဟုတ်သညပ်ေစ်ရစ လ၊ူ တိေ စ္ာန်၊ အပင်၊ 
ပစ္ညး် သ့ုိမဟုတ် ပတ်ဝနး်ကျင်ကို အန္ောယပ်ေစ်ရစနုိင်သည့် ရပါကက်ွဲရစတတရ်သာပစ္ညး်၊ ဇဝီ လကန်ကအ်ပေစ် 
ေန်တီးအသံုးပပုနုိင်ရသာပစ္ညး်၊ နျူကလးီယား လကန်ကအ်ပေစ် အသံုးပပုနုိင်ရသာပစ္ညး်၊ 
မီးရလာင်ရစတတ်ရသာပစ္ညး်၊ ရအာကဆ်ဂီျင်ပေင့် ဓာတ်ပပုရစတတ်ရသာပစ္ညး်၊ အဆပ်ိအရတာကပ်ေစ်ရစ 
တတ်ရသာပစ္ညး်၊ ရောဂါပေစ်ပွားရစတတ်ရသာပစ္ညး်၊ ရေေီယိုသတိ္ကကပစ္ညး်၊ မျိုးရိုးဗီဇရပပာင်းလရဲစ 
တတ်ရသာပစ္ညး်၊ စားရလာင်ရစတတ်ရသာပစ္ညး်၊ ယားယရံောင်ေမ်းရစပခင်းအပါအဝင် ကျန်းမာရေးကို      
ထခုိိကရ်စတတ်ရသာပစ္ညး် သ့ုိမဟုတ ်အောဝတ္ုကိုဆိုသည။်      
(ည) အကျိုးေှိစွာ အသံုးပပုပခင်း ဆိုသညမှ်ာ အများပပညသူ်၏ ကျန်းမာရေး၊ အန္ောယက်င်းေင်ှးရေး သ့ုိမဟုတ် 
အကျိုးပေစ်ထန်ွးရေးကို ပေစ်ရပါရစနုိင်ေန ်စွန့်ပစ်ပစ္ညး်များ၊ အညစ်အရ8ကးများ၊ ထတ်ုလတ်ွ ပစ္ညး်များနှင့် 
စုပံုပစ္ညး်များ၏ ဆိုးကျိုးသကရ်ောကမှ်မှ လိုအပ်ရသာ ကာကယွမှ်များပပုလပ်ု၍ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေစ်ရစ၊ 
ပတ်ဝန်းကျင်အရပခခံ တစ်ေပ်ေပ်ကိုပေစ်ရစ၊ အစိတ်အပုိင်းတစ်ေပ်ေပ်ကိုပေစ်ရစ အသံုးပပုပခင်းကိုဆိုသည။်      
(ဋ) ပုိမုိသန့်ေင်ှးစွာထတ်ုလပ်ုမှ ဆိုသညမှ်ာ သယဇံာတအေင်းအပမစ်အသံုးချမှ ပုိမုိထရိောကရ်စရေး၊ စွန့်ပစ ်ပစ္ညး်၊ 
ရေဆိုးနှင့်ထတ်ုလတ်ွအခုိးအရငွ့များ အနညး်ဆုံးပေစ်ရစရေး၊ ရကာင်းမွန်သန့်ေင်ှးရသာ သဘာဝနှင့် လူ့ 
ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထန်ိးသိမ်းထားေှရိေးတ့ုိအတွက ်ထတ်ုလပ်ုမှလပ်ုငန်းစဉမ်ျား၊ ထတ်ုလပ်ုသည့်ပစ္ညး်များနှင့် 
ဝန်ရဆာင်မှများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမ်းရေးဆိုင်ော ဘကစံု်မဟာဗျူဟာများပေင့် စဉ်ဆကမ်ပပတ်အသံုးချ 
ရဆာင်ေကွပ်ခင်းကို ဆုိသည။်      
(ဌ)     ထန်ိးချုပ်ရေးပစ္ညး်ကေိယိာ ဆုိောတင်ွ ရအာကပ်ါတ့ုိ ပါဝင်သည်-     
(၁)     စွန့်ပစ်ပစ္ညး်သိမ်းဆညး်သည့် ကေိယိာတနဆ်ာပလာတစ်ခုခု၊      
(၂)     ပစ္ညး်ကေိယိာတစ်ခုခုကို ပုိမုိထရိောကစွ်ာ လပ်ုကိုင်နုိင်ရေး      
အတွကအ်သံုးပပုနုိင်သည့် အလိုအရလျာက ်ကေိယိာတစ်ခုခု၊      
(၃)     ညစ်ညမ်းမှကို ညန်ွပပသည့် မှတ်တမ်းတင်သည့် သ့ုိမဟုတ် အလန်ွ      
အမင်းညစ်ညမ်းမှကို သတိရပးအချကပ်ပသည့် ကေိယိာတစ်ခုခု၊      
(၄) ညစ်ညမ်းမှကို ကန့်သတ်ေန်အလိ့ုငှာ အသံုးပပုသည့် အပခား      
ကိေယိာ သ့ုိမဟုတ် အရထာကအ်ကပူပုသည့်ပစ္ညး်တစ်ခုခု။      
(ဍ) ရဂဟစနစ ်ဆုိသညမှ်ာ သကေ်ှိသတ္ဝါများ၊ သကမ့ဲ်ရပ်ုဝတ္ုများနှင့် အပင်များ သဟဇာတပေစ်လျက ်တညေ်ှိ 
ရနသည့် သဘာဝစနစ်နင့်ှ ယင်းစနစ်ရ8ကာင့် ပေစ်ရပါရပပာင်းလရဲနရသာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆုိသည။်      
(ဎ) ပုိင်ေင်ှ ဆိုသညမှ်ာ အရဆာကအ်အုံ၊ ရပမရနော သ့ုိမဟုတ် ယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးကို ပုိင်ဆိုင်သ၊ူ လပ်ုငန်းေင်ှ၊ 
တာဝန်ခံလပ်ုကိုင်ရဆာင်ေကွသူ်၊ အငှားချသူ သ့ုိမဟတ်ု ပစ္ညး်ထန်ိးရသာ်လညး်ရကာင်း၊ ယင်းပုဂိ္ုလတ်စ်ဦးဦး ၏ 
အရမွဆကခံ်သူ၊ ယုံမှတ်အပ်နံှခံေသူ သ့ုိမဟုတ် ကုိယစ်ားလယှရ်သာ်လညး်ရကာင်း ဆိုသည။်      
(ဏ) လကေ်ှိပေစ်သူ ဆိုသညမှ်ာ အရဆာကအ်အုံ၊ ရပမရနောတစ်ခုခုကိုရသာ်လညး်ရကာင်း၊ ယင်း၏ အစိတ်အပုိင်း 
တစ်ခုခုကိုရသာ်လညး်ရကာင်း၊ ယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးကိုရသာ်လညး်ရကာင်း လကေ်ှိပေစ်သူ သ့ုိမဟုတ် ကကးီ8ကပ်ကပ်ွက ဲသူ 
တစ်ဦးဦးကို ဆိုသည။်          
(တ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ောအရေးရပါအရပခအရန ဆိုသညမှ်ာ သဘာဝ အရလျာကပ်ေစ်ရစ၊ လတ့ုိူ၏ပပုလပ်ုမှ 
ရ8ကာင့်ပေစ်ရစ ရပါရပါကလ်ာသည့် ရဘးအန္ောယ ်သ့ုိမဟုတ် ညစ်ညမ်းမှကို ချကခ်ျင်းအရေးယ ူရဆာင်ေကွပ်ခင်း 
မပပုပါက အများပပညသူ်အား ရဘးအန္ောယက်င်းေင်ှးရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကိုရသာ်လညး်ရကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် 
ရဂဟစနစက်ိုရသာ်လညး်ရကာင်း ထပိါးရစနုိင်သည့် အရပခအရနကိုဆိုသည။်      
(ထ) ရကာ်မတ ီဆုိသညမှ်ာ ဤဥပရေအေ ေဲွ ့စညး်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမ်းရေးရကာ်မတီကို ဆိုသည။်      
(ေ)  ဝန်ကကးီဌာန ဆုိသညမှ်ာပတ်ဝန်းကျင်ရေးောကစ္ိေပမ်ျားကို ရဆာင်ေကွေ်န် ပပညရ်ထာင်စအုစုိးေအေဲွ့က 
တာဝန်ရပးအပ်သည့် ပပညရ်ထာင်စုဝန်ကကးီဌာနကို ဆိုသည။်      



(ဓ) ဦးစီးဌာန ဆိုသညမှ်ာ ဤဥပရေအေ ေဲွ ့စညး်သည့်    သကဆ်ိုင်ော ဦးစီးဌာနကို ဆုိသည။်          

အခန်း (၂)          
ေညေ်ယွခ်ျကမ်ျား      

    
၃။ ဤဥပရေ၏ ေညေ်ယွခ်ျကမ်ျားမှာ ရအာကပ်ါအတုိင်းပေစ်သည်-     
(က) ပမန်မာနုိင်ငံ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ရေးောမူဝါေကို အရကာင်အထညရ်ော် ရဆာင်ေကွနုိ်င်ေန်၊      
(ခ) စဉ်ဆကမ်ပပတ် ေ့ံွဖေိုးရေးလပ်ုငန်းစဉ်များတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမ်းရေးဆိုင်ော ကစ္ိေပ်များ စနစ်တကျ 
ရပါင်းစပ်ရဆာင်ေကွေ်န်အလိ့ုငှာ အရပခခံမူများ ချမတ်ှနုိင်ေန်နှင့် လမ်းညန်ွမှများပပုနုိင်ေန၊်      
(ဂ) ပစ္ုပ္န်နှင့် အနာဂတ်မျိုးဆကမ်ျား၏ အကျိုးအတွက ်ရကာင်းမွနဖ်ပီးသန့်ေင်ှးသည့် ပတ်ဝန်းကျင် ပေစ်ရပါ 
လာရစေန်နှင့် သဘာဝနှင့် ယဉ်ရကျးမှအရမွအနှစ်များကို ထန်ိးသိမ်းရစာင့်ရောှကနုိ်င်ေန၊်      
(ဃ) ဆတ်ုယတ်ုရပျာကက်ယွစ်ပေစ်ရနရသာ ရဂဟစနစ်များကို ပေစ်နုိင်သမျ ပပန်လညရ်ော်ထတ်ုေန်၊      
(င) သဘာဝသယဇံာတအေင်းအပမစ်များ ရလျာ့နညး်ဆုံးရှံးမှကို တားဆးီရေးနှင့် စဉ်ဆကမ်ပပတ်အကျိုးေှိစွာ 
အသံုးပပုနုိင်ရေးအတွက ်စီမံရဆာင်ေကွနုိ်င်ေန်၊      
(စ) ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးရေးဆိုင်ော အသိအပမင်ပပန့်ပွားရေးအတွကပ်ညာရပးရေးနှင့် ပညာသင်8ကားရေး 
အစီအစဉ်များကို အများပပညသူ်တို့သိေှိဖပီးပူးရပါင်းပါဝင်မှ ပုိမုိတုိးတကလ်ာရစရေးအတွက ်အရကာင်အထည ်ရော် 
ရဆာင်ေကွနုိ်င်ေန်၊      
(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ရေးောကစ္ိေပ်များတွင် အပပညပ်ပညဆ်ိုင်ော၊ ရေသဆိုင်ောနှင့် နုိင်ငံအချင်းချင်း ပူးရပါင်း 
ရဆာင်ေကွ ်မှကို ပမှင့်တင်နုိင်ေန်၊      
(ဇ) ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမ်းရေးဆိုင်ောကစ္ိေပ်များကို အစုိးေဌာန၊ အစုိးေအေဲွ့အစညး်၊ အပပညပ်ပညဆ်ိုင်ော 
အေဲွ့အစညး်၊ အစုိးေမဟုတ်ရသာ အေဲွ့အစညး်နှင့် ပုဂ္လကိတ့ုိ ပူးရပါင်းရဆာင်ေကွနုိ်င်ေန်။      

 

အခနး်(၃)      
ပတဝ်န်းကျငထ်နိး်သမိး်ရေးရကာ်မတေီွဲ ့စညး်ပခင်း

    
၄။     (က) ပပညရ်ထာင်စုအစုိးေအေဲွ့သည ်ပပညရ်ထာင်စုသမ္တပမနမ်ာနုိင်ငံရတာ်၏ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမး်ကာ 
ကွယရ်စာင်ရ့ောှကရ်ေးအတွက ်ပတ်ဝနး်ကျင် ထန်ိးသိမ်းရေးရကာ်မတကီို ပပညရ်ထာင်စုအစုိးေအေဲွ့က တာဝန် 
ရပးသည့် ပပညရ်ထာင်စုဝန်ကကးီဌာန ပပညရ်ထာင်စုဝန်ကကးီက ဥကဋ္အပေစ် ရဆာင်ေကွဖ်ပီး သင့်ရလျာ်ရသာ အေဲွ့  
ဝင်များပေင့် ေဲွ ့စညး်ေမည။်      
(ခ) အေဲွ့ကို ေဲွ ့စညး်ောတွင် အေဲွ့ဝင်များအနကမှ် ေုတိယဥကဋ္၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် တဲွေကအ်တွင်းရေးမှူးတ့ုိကို 
သတ်မှတ်တာဝန်ရပးေမည။်      
(ဂ) ပပညရ်ထာင်စုအစုိးေအေဲွ့သည ်ရကာ်မတကီို ပပင်ဆင်ေဲွ ့စညး်နုိငသ်ည။်      
၅။ ပပညရ်ထာင်စုအစုိးေအေဲွ့သည် ဤဥပရေပါေညေ်ယွခ်ျကမ်ျားကို အရကာင်အထညရ်ော်ရဆာင်ေကွနုိ်င်ေန် အတွက် 
ရကာ်မတ၏ီလပ်ုငန်းတာဝန်များကို သတ်မတ်ှ ပပဋာန်းရပးေမည။်      
၆။ ရကာ်မတီ၏ လပ်ုပုိင်ခွင့်များမှာ ရအာကပ်ါအတုိင်းပေစ်သည်-     
(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးရေးဆိုင်ော ပညာရပးစညး်ရုံးမှများနှင့် လပ်ှောှးမှများရဆာင်ေကွပ်ခင်း၊      
(ခ) ရကျာင်းသင်ခန်းစာများတွင်ပါဝင်ရသာ ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမ်းရေး သင်ခနး်စာများကို သကဆ်ိုင်ောဌာန 
များနှင့် ရပါင်းစပ်ညှိနှင်းဖပီး လိုအပ်သလို ပပင်ဆင်ပေည့်စွကနုိ်င်ေန် အ8ကုပံပုပခင်း၊                                         (ဂ) 
ပပညတွ်င်းပပညပ်မှ အလှူ ရငွ၊ ရထာကပ့ံ်ရငွ၊ ပစ္ညး်များနှင့် နညး်ပညာ ဆိုင်ောအကအူညမီျား လကခံ်ေယ ူပခင်း၊ 
ယင်းရငွနှင့် ပစ္ညး်များ၊ နညး်ပညာများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမ်းရေးလပ်ုငန်းများတွင် လိုအပ် သလိုစီမံ 
ခန့်ခဲွအသံုးပပုပခင်း၊      
(ဃ) သကဆ်ိုင်ောအစုိးေဌာနများ၊ အေဲွ့အစညး်များသ့ုိ ပတ်ဝန်းကျင် ထန်ိးသိမ်းရေးဆိုင်ော သင့်ရလျာ်သည့် 



အ8ကပံပုချကမ်ျားနှင့်  တုိကတွ်န်းချကမ်ျားရပးပ့ုိပခင်း၊      
(င) ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမ်းရေးနှင့် ပမှင့်တင်ရေးတ့ုိအတွက် လိုအပ်ရသာ  အဆိုပပုချကနှ်င့်အ8ကပံပုချကမ်ျားကို 
သကဆ်ိုင်ောအစုိးေဌာန၊ အေဲွ့အစညး်များထမှံရတာင်းခံပခင်း၊      
(စ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော ထခုိိကပ်ျကစီ်းမှများ ပေစ်ရပါလျင်ရသာ်လညး်ရကာင်း၊ ထခုိိကပ်ျကစီ်းနုိင်ရသာအရပခ 
အရနများ ပေစ်ရပါလျင်ရသာ်လညး်ရကာင်း သကဆ်ိုင်ောအစုိးေဌာန၊ အေဲွ့အစညး်များ အားတားပမစ်ပခင်းနှင့် 
လိုအပ်ပါက ပပညရ်ထာင်စုအစုိးေအေဲွ့သ့ုိ မူဝါေ ရတာင်းခံပခင်း၊              
(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးရေးနှင့်ပမှင့်တငရ်ေးအတွက်    ပမန်မာနုိင်ငံ အမျိုးသားပတဝ်န်းကျင်ရေးော မူဝါေ 
များနှင့် အပခားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ောမဝူါေများကို    ပပညရ်ထာင်စုအစုိးေအေဲွ့၏ အတညပ်ပုချကပ်ေင့် ချမှတ်      
ရဆာင်ေကွပ်ခင်း။      

အခန်း (၄)      
ဝန်ကကးီဌာန၏ ပတဝ်နး်ကျင်ထနိး်သိမး်ရေးဆိုငေ်ာ တာဝန်နငှ့် လပ်ုပိုငခွ်င့်များ

  
၇။     ဝန်ကကးီဌာန၏ ပတ်ဝနး်ကျင်ထနိး်သိမ်းရေးဆိုင်ော တာဝန်နှင့် လပ်ုပုိင်ခွင့်များမှာ ရအာကပ်ါအတုိင်း 
ပေစ်သည်-     
(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးရေးဆိုင်ောမူဝါေများကို အရကာင်အထညရ်ော် ရဆာင်ေကွပ်ခင်း၊      
(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော စီမံခန့်ခဲွမှနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နုိင်ငံတစ်ဝန်းလုံးနှင့် ဆုိင်ရသာ လပ်ုငန်းအစီအစဉ်များကို 
လညး်ရကာင်း၊ ရေသဆိုင်ော လပ်ုငန်းအစီအစဉ်များကိုလညး်ရကာင်း ရေးဆွဲချမှတ်ပခင်း၊      
(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမ်းရေးနှင့် ပမှင့်တင်ရေးတ့ုိအတွကလ်ညး်ရကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ညစ်ညမ်းမှ 
မပေစ်ရစေန် ကာကယွရ်ေး၊ ထန်ိးချုပ်ရေးနှင့် ရလျာ့နညး်ပရပျာကရ်ေးတ့ုိအတွကလ်ညး်ရကာင်း အစီအစဉ်များ      
ကုိ ချမှတ်ပခင်း၊ ရဆာင်ေကွပ်ခင်းနှင့် စစ်ရဆး8ကပ်မတ်ပခင်း၊      
(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွး ထန်ိးသိမ်းရေးနှင့်  ပမှင့်တင်ရေးတ့ုိအတွက ်ထတ်ုလတ်ွအခုိးအရငွ့များ၊ စွန့် 
ထတ်ုအေညမ်ျားနှင့်    စွန့်ထုတ်အစုိင်အခဲများ၊ ကန်ုထတ်ုလပ်ုမှနညး်လမ်းများ၊ လပ်ုငန်းစဉ်များနှင့် ထကွက်န်ု 
များ၏ စံချိန်စံညန်ွးများအပါအဝင်    ပတ်ဝန်းကျင်အေညအ်ရသွး စံချိန်စံညန်ွးများ သတ်မှတ်ပခငး်၊      
(င) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စပလ်ျဉ်းသည့်    ဥပရေရေးောကစ္ိေပ်များ၊ လမ်းညန်ွချကမ်ျား အပပင် စဉ်ဆကမ်ပပတ် 
ေ့ံွဖေိုးတုိးတကရ်ေးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင် ထခုိိကမှ်မေှိရစရသာ သ့ုိမဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထခုိိကမှ် အနညး်ဆုံး ပေစ် 
 ရစရသာ စီးပွားရေးဆိုင်ော ဆွဲရဆာင်မှနညး်လမ်းများနှင့် စညး်ကမ်း ချကမ်ျားအတွက်  အဆိုပပုချကမ်ျားကို 
ရကာ်မတသ့ုိီ တင်ပပပခင်း၊      
(စ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော အပငင်းပွားမှများရပေေင်ှးေန် အရထာကအ်ကရူပးပခင်းနှင့် လိုအပ်ပါက ယင်းအပငင်းပွား 
မှများကို ညှိနှင်းရပးေန်အေဲွ့အစညး်များ ေဲွ ့စညး်ပခင်း၊      
(ဆ) စကမှ်လပ်ုငန်း၊ စုိကပ်ျိုးရေးလပ်ုငန်း၊ ဓာတသ်တ္ုတူးရော်ထုတ်လပ်ုရေးလပ်ုငန်း၊ အညစ်အရ8ကး စွန့်ပစ်ရေး 
လပ်ုငန်းနှင့် အပခားလပ်ုငန်းများရဆာင်ေကွေ်ာတွင် ဓာတုပစ္ညး် သ့ုိမဟုတ်    အပခားရဘးအန္ောယေ်ှိသည့် 
ပစ္ညး်များထတ်ုလပ်ုသံုးစဲွောမှ ထကွေ်ှိလာနုိင်ရသာ စွန့်ပစ်သည့် ရဘးအန္ောယေ်ှိပစ္ညး်၏ အမျိုးအစားနှင့် 
အတန်းအစားများကို သတ်မှတ်ပခင်း၊      
(ဇ) ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလကင်င်း၊ ရေတုိရေေညှတွ်င် သိသာထင်ေှားစွာ ထခုိိကရ်စနုိင်ရသာ ရဘးအန္ောယေ်ှိ ပစ္ညး် 
အမျိုးအစားများ သတ်မှတ်ပခင်း၊      
(စျ) အဆပ်ိအရတာကနှ်င့် ရဘးအန္ောယေ်ှပိစ္ညး်များပါဝင်သည့် စွန့်ပစ် အစုိင်အခဲ၊ စွန့်ပစ်အေည၊် ထတ်ုလတ်ွ 
အခုိးအရငွ့ ပစ္ညး်များအားပပုပပင်သန့်စင်ရေးအတွက ်    လိုအပ်သည့်စကရ်ုံများ၊ စခန်းများတညရ်ထာင်ရေးကို 
တုိးပမှင့်ရဆာင်ေကွပ်ခင်း၊      
(ည) စကမှ်နယရ်ပမများနှင့်    အပခားလိုအပ်ရသာရနော၊ အရဆာကအ်အုံများတွင် စွန့်ပစရ်ေသန့်စင်မှဆိုင်ော 
စညး်ကမ်းများ သတ်မတ်ှပခင်း၊ စက၊် ယာဉ်၊ ယန္ေားများက ထတ်ုလတ်ွမှဆိုင်ောစညး်ကမ်းများ သတ်မှတ်      
ပခင်း၊      
(ဋ) ပတ်ဝန်းကျင်ရေးောနှင့်သကဆ်ိုင်ရသာ အပပညပ်ပညဆ်ိုင်ော၊ ရေသဆိုင်ော၊ နုိင်ငံအချင်းချင်း သရဘာ တူညခီျက် 



များ၊ စာချုပ်စာတမ်းများ၊ အစီအစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှင်းရဆးွရနွးပခင်း၊ ပူးရပါင်းပါဝင်      
ရဆာင်ေကွပ်ခင်းနှင့်    အရကာင်အထညရ်ော်ရဆာင်ေကွပ်ခင်း၊      
(ဌ) ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမ်းရေးနှင့်    ပတ်ဝန်းကျင်အေညအ်ရသွး ပမှင့်တင် ရေးတ့ုိအတွက် ပမန်မာနုိင်ငံက 
လကခံ်ထားသည့် အပပညပ်ပညဆ်ိုင်ော၊ ရေသဆိုင်ော၊ နုိင်ငံအချင်းချင်းသရဘာတူညခီျကမ်ျားကို ပပညရ်ထာင်စု 
အစုိးေအေဲွ့ကပေစ်ရစ၊ ရကာ်မတီကပေစ်ရစ ချမှတသ်ည့် လမ်းညန်ွချကမ်ျားနှင့်အညီ အရကာင်အထညရ်ော် 
ရဆာင်ေကွပ်ခင်း၊      
(ဍ) အစုိးေဌာန၊ အေဲွ့အစညး် သ့ုိမဟုတ်ပုဂိ္ုလတ်စ်ဦးဦးက ပပုလပ်ုမည့် စီမံချက် သ့ုိမဟုတ်လပ်ုရဆာင်မှသည် 
ပတ်ဝန်းကျင်ကို သိသာထင်ောှးစွာ ထခုိိကရ်စနိင်ုပခင်း ေှိ မေှိနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထခုိိကမှ်  ဆန်းစစ်သည့် 
စနစ်နှင့် လမှူရေးအေ ထခုိိကမှ်ဆန်းစစ်သည့်စနစ်တစ်ေပ်ကို ချမှတ်ရဆာင်ေကွရ်စပခင်း၊      
(ဎ) အိုဇန်ုးလာွကာကယွရ်ေး၊ ဇဝီမျိုးစံုမျိုးကွဲများထန်ိးသိမ်းရေး၊ အဏဝါကမ်းရပခပတ်ဝန်းကျင် ထန်ိးသိမ်းရေး၊ 
ကမ္ာကကးီပူရနွးလာမှနှင့် ောသီဥတုရပပာင်းလရဲောကပ်ပန်မှကိုရလျာ့ချရေးနှင့် လိုကရ်လျာညရီထေွှိရေး၊ သဲကန္ာေ 
ပေစ်ရပါမှ တုိကေ်ျကရ်ေး၊ ပျကစီ်းေန်မလယွက်ရူသာ ညစ်ညမ်းပစ္ညး်များကို စီမံခန့်ခဲွရေးနှင့် အပခား ပတ်ဝန်း 
ကျင်ရေးောကစ္ိများအတွကပ်တ်ဝန်းကျင်စမံီခန့်ခဲွရေး၊ ထန်ိးသိမ်းရေးနှင့် ပမှင့်တင်ရေးဆိုင်ော လမ်းညန်ွချကမ်ျား 
ချမှတ်ပခင်း၊      
(ဏ) ပတ်ဝန်းကျင်ထခုိိကမှ်တွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုညစ်ညမ်းရစသူက ရပးရလျာ် ရစေန်၊ သဘာဝပတဝ်န်းကျင် 
ဝန်ရဆာင်မှစနစ်မှ အကျိုးအပမတ်ေေှိသည့်အေွဲ ့အစညး်များက ေန်ပံုရငွထည့်ဝင်ရစေန်၊ သဘာဝသယဇံာများ 
ထတ်ုယရူောင်းဝယ ်သံုးစဲွသည့်လပ်ုငနး်များမှ အကျိုးအပမတ်၏ တစ်စိတတ်စ်ပုိင်းအား ပတ်ဝန်းကျင် ထန်ိးသိမ်းရေး 
လပ်ုငန်းများတွင် ထည့်ဝင်ရစေန် စီမံခန့်ခဲွပခင်း၊      
(တ) ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမ်းရေးနှင့်ပတ်သက၍် ပပညရ်ထာင်စုအစုိးေအေဲွ့မှ ရပးအပ်သည့် အပခားလပ်ုငနး် 
တာဝန်များကို ရဆာင်ေကွပ်ခင်း။      
၈။ ဝန်ကကးီဌာနသည ်နုိင်ငံရတာဘ်ဏာေန်ပံုရငွမှ ေရငွအပပင် ပတ်ဝန်းကျင် ထန်ိးသိမ်းရေးလပ်ုငန်းများ ထရိောကစွ်ာ 
အရကာင်အထညရ်ော်ရဆာင်ေကွနုိ်င်ရေး အတွက် နုိင်ငံရတာ်၏ ဘဏာရေးဆိုင်ော စညး်မျဉ်း၊ 
စညး်ကမ်းများနှင့်အည ီနုိင်ငံရတာ်၏ ရငွစာေင်းတင်ွ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခဲွမှ ေန်ပံုရငွတစ်ေပ်ကို တညရ်ထာင်      
ေမည။်          

အခနး် (၅)      
ပတဝ်န်းကျငဆ်ိုငေ်ာအရေးရပါအရပခအရန

၉။ (က) ရကာ်မတသီည ်ပမန်မာနုိင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင်ရသာ်လညး်ရကာင်း၊ တုိင်းရေသကကးီ သ့ုိမဟုတ် ပပညန်ယ် 
တစ်ခုခုတွငရ်သာ်လညး်ရကာင်း၊ နယရ်ပမတစ်ခုခုတွင်ရသာ်လညး်ရကာင်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော အရေးရပါအရပခ 
အရနတစ်ေပ် ရပါရပါကရ်8ကာင်း သ့ုိမဟုတ် ထိုသ့ုိ ရပါရပါကနုိ်င်ရ8ကာင်းသိေှလိျင် ယင်းသ့ုိ အရပခအရန တစ်ေပ် 
ရပါရပါကရ်8ကာင်း ထတ်ုပပန်ရ8ကညာနုိင်ေန် ပပညရ်ထာင်စုအစုိးေ အေဲွ့သ့ုိ ချကခ်ျငး်တင်ပပေမည။်      
(ခ) ရကာ်မတ၊ီ ဝန်ကကးီဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနတ့ုိသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော အရေးရပါအရပခအရနနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 
လိုအပ်သညမ်ျားကိုရဆာင်ေကွေ်မည။်      

အခနး် (၆)      
ပတဝ်န်းကျငအ်ေညအ်ရသးွစခံျနိစ်ညံနွး်များ

၁ဝ။ ဝန်ကကးီဌာနသည ်ပပညရ်ထာင်စုအစုိးေအေဲွ့နှင့် ရကာ်မတီ၏ သရဘာတူညခီျကပ်ေင့် ရအာကပ်ါပတ်ဝနး်ကျင် 
အေညအ်ရသွး စံချိန်စံညန်ွးများကို သတ်မှတ်နုိင်သည်-     
(က) ပမစ်၊ ရချာင်း၊ တူးရပမာင်း၊ စိမ့်စမ်းအင်းအိုင်၊ နံွရတာ၊ ကန်၊ ရေရလာှင်တမံနှင့် အများပပညသူ်ဆိုင်ော အပခား 
ကုန်းတွင်းရေ ေေှိနုိင်သည့် ရနောများတွင် အသံုးချမှအလိုက ်ဆီရလျာ်သည့် ရပမရပါရေအေညအ်ရသွး စံချိန် 
စံညန်ွးများ၊      



(ခ) ပင်လယက်မ်းရိုးတန်းနှင့် ပမစ်ဝရေသများအတွက ်ရေအေညအ်ရသွး စံချိန် စံညန်ွးများ၊      
(ဂ) ရပမရအာကရ်ေ အေညအ်ရသွး စံချိန်စံညန်ွးများ၊      
(ဃ) ရလထအုေညအ်ရသွး စံချိန်စံညန်ွးများ၊      
(င) အသံနှင့်တုန်ခါမှ စံချန်ိစံညန်ွးများ၊      
(စ) ထတ်ုလတ်ွအခုိးအရငွ့ စံချိန်စံညန်ွးများ၊      
(ဆ) စွန့်ထတ်ုအေည် စံချိနစံ်ညန်ွးများ၊      
(ဇ) စွန့်ထုတ်အစုိင်အခဲ စံချန်ိစံညန်ွးများ၊      
(စျ) ပပညရ်ထာင်စုအစုိးေအေဲွ့က သတ်မှတ်သည့် အပခားပတ်ဝန်းကျင် အေညအ်ရသွး စံချိန်စံညန်ွးများ။      
၁၁။ ဝန်ကကးီဌာနသည ်ပပညရ်ထာင်စုအစုိးေအေဲွ့နှင့် ရကာ်မတ၏ီ သရဘာတူညခီျကပ်ေင့် သိပံ္နှင့် နညး်ပညာ 
တုိးတကမှ်များနှင့်အညရီသာ်လညး်ရကာင်း၊ လပ်ုငန်းလိုအပ်ချကအ်ေရသာ်လညး်ရကာင်း ပတ်ဝန်းကျင် 
အေညအ်ရသွး စံချိန်စံညန်ွးများကိုအချိန်ကာလနှင့် ရနောရေသအလိုက ်အများပပညသူ်အကျိုးငှာ ပေည့်စွက ်ပပင်ဆင် 
သတ်မှတ်နုိင်သည။်      
၁၂။ သကဆ်ိုင်ောအစုိးေဌာန၊ အစုိးေအေဲွ့အစညး်တစ်ခုခကု တညဆ်ဥဲပရေတစ်ေပ်ေပ်အေ သတ်မှတ်သည့် 
ပတ်ဝန်းကျင်အေညအ်ရသွး စံချိန်စံညန်ွးသည ်ဝန်ကကးီဌာနက သတ်မှတ်ထားရသာ စံချိန်စံညနွး်ထက ်ပုိမုိပါက 
ဆကလ်ကအ်တည ်ပေစ်ရစေမညပ်ေစ်ဖပီး ယင်းစံချိနစံ်ညန်ွးရအာက ်ရလျာ့နညး်ပါက ဝန်ကကးီဌာနက သတ်မှတ် 
ထားရသာ စံချိန်စံညန်ွးကသာလျင် အတညပ်ေစ်ရစေမည။်      

အခန်း(၇)      
ပတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သမ်ိးရေး

၁၃။ ဝန်ကကးီဌာနသည ်ရကာ်မတီ၏လမ်းညန်ွချကအ်ေ ရအာကပ်ါလပ်ုငန်း ကစ္ိေပ်များတွင် မိမိဝန်ကကးီဌာန 
ကုိယတုိ်င်ပေစရ်စ၊ သကဆ်ိုင်ောအစုိးေဌာန၊ အေဲွ့အစညး်များနှင့် ရပါင်းစပ်ညှိနှငး်၍ပေစ်ရစ ပတ်ဝန်းကျင် 
ထန်ိးသိမ်းရေး အတွက ်ဘက်စံုရစာင့်8ကပ် 8ကည့်ရစှစ်ရဆးရေးစနစ်ထားေှိ၍ အရကာင်အထည ်ရော်ရဆာင်ေကွ် 
ေမည်-     
(က) ပတ်ဝန်းကျင်ကို သိသာထင်ောှးစွာ ထခုိိကရ်စမည့် စုိကပ်ျိုးရေးလပ်ုငန်းသံုး ဓာတုပစ္ညး်များကို အသံုးပပု ပခင်း၊ 
     
(ခ) စကမှ်လပ်ုငန်းများတွင် ညစ်ညမ်းပစ္ညး်၊ ရဘးအန္ောယေ်ှိပစ္ညး်များ သယယ်ပ့ုိူရဆာင်ပခင်း၊ သုိရလာှင်ပခင်း၊ 
အသံုးပပုပခင်း၊ သန့်စင်ပခင်းနှင် ့စွန့်ပစ်ပခင်း၊      
(ဂ) သတ္ု၊ စကမှ်တွင်းထကွက်န်ု8ကမ်းနှင့် ရကျာကမ်ျကေ်တနာ တူးရော် ထတ်ုလပ်ုသန့်စင်ပခင်းလပ်ုငနး်များမှ 
ထကွရ်ပါလာရသာ စွန့်ပစ်ပစ္ညး်များကို စွန့်ပစ်ပခင်း၊      
(ဃ) အညစ်အရ8ကးစွန့်ပစရ်ေးနှင့် သန့်စင်ရေးဆိုင်ောလပ်ုငန်းများ ရဆာင်ေကွပ်ခင်း၊      
(င) ေ့ံွဖေိုးရေးနှင့် တညရ်ဆာကရ်ေးလပ်ုငန်းများရဆာင်ေကွပ်ခင်း၊      
(စ) အပခားလိုအပ်ရသာ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှဆိုင်ော လပ်ုငန်းကစ္ိေပ်များ ရဆာင်ေကွပ်ခင်း။      
၁၄။ ညစ်ညမ်းမှကို စတင်ပေစ်ရပါရစသူသည ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ညစ်ညမ်းမှကို ပေစ်ရစသည့် ပစ္ညး်များကို 
သတ်မှတ်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွး စံချိန် စံညန်ွးများနှင့်အည ီသတ်မှတ်ချကမ်ျားအတုိင်း သန့်စင် 
ပခင်း၊ ထတ်ုလတ်ွပခငး်၊ စွန့်ပစ်ပခင်းနှင့် စုပံုပခင်းများ ပပုလပ်ုေမည။်      
၁၅။ ညစ်ညမ်းမှကို စတင်ပေစ်ရပါရစသည့်လုပ်ငန်း၊ ပစ္ညး် သ့ုိမဟုတ ်ရနော တစ်ခုခု၏ပုိင်ေင်ှ သ့ုိမဟုတ် လကေ်ှိ 
ပေစ်သူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှများကို      
ရစာင့်8ကပ်8ကည့်ရေှန်၊ ထန်ိးချုပ်ေန်၊ စီမံခန့်ခွဲေန်၊ ရလျာ့ချေန် သ့ုိမဟုတ် ပရပျာကရ်စေန် လပ်ုငန်းခွင် အရထာက် 
အကပူပု ပစ္ညး် သ့ုိမဟုတ် ထန်ိးချုပ်ရေးပစ္ညး်ကေိယိာကို တပ်ဆင်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် သံုးစဲွပခငး် ပပုေမည။် ယင်း 
သ့ုိရဆာင်ေကွပ်ခင်းမပပုနုိင်ပါက စွန့်ပစ်ပစ္ညး်များအား ပတ်ဝန်းကျင်ကို မထခုိိကရ်စရသာနညး်လမ်းများနှင်အ့ညီ 



စွန့်ပစ်နုိင်ေန် စီစဉ်ရဆာင်ေကွေ်မည။်      
၁၆။ စကမှ်နယရ်ပမေှိ လပ်ုငန်းကိုပေစ်ရစ၊ အထးူစီးပွားရေးဇန်ုေှိလပ်ုငန်းကို ပေစ်ရစ၊ ဝန်ကကးီဌာနက သတ်မှတ် သည့် 
လပ်ုငန်းအမျိုးအစားကိုပေစ်ရစ လပ်ုကိုင်ရဆာင်ေကွသ်ည့် ပုဂိ္ုလ ်သ့ုိမဟုတ ်အေဲွ့အစညး်သည်-     
(က) စွန့်ပစ်ပစ္ညး်စီမံခန့်ခဲွရေး၊ ပပုပပင်သန့်စင်ရေး အပါအဝင် ပတ်ဝနး်ကျင် ထန်ိးသိမ်းရေးအတွက် သကဆ်ိုင်ော 
စုရပါင်းအစီအမံတွင် သတ်မှတ်သည့် ရငွ သ့ုိမဟုတ် ပစ္ညး်ထည့်ဝင်၍ ရဆာင်ေကွေ်န်တာဝန်ေှိသည။်

(ခ) သကဆ်ိုင်ော စကမှ်နယရ်ပမ၊ အထးူစီးပွားရေးဇနုနှ်င့် လပ်ုငန်းအေဲွ့အစညး်အလိုက် ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိး 
ရေးအတွက် သတ်မှတ်သည့်အသံုးပပုခ သ့ုိမဟတ်ု စီမံခန့်ခဲွမှကန်ုကျစေတ်ိကို ထည့်ဝင်ေမည။်      
(ဂ) သကဆ်ိုင်ောစကမှ်နယရ်ပမ၊ အထးူစီးပွားရေးဇန်ု သ့ုိမဟုတ် လပ်ုငန်းအလိုက် ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမ်းရေး 
အတွက် ထတ်ုပပန်ရသာ  ညန်ွ8ကားချကမ်ျားကို လိုကန်ာရဆာင်ေကွေ်မည။်      

အခနး် (၈)      
ဖမို ့ပပရေသပတ်ဝနး်ကျငစ်မီခံန့်ခွဲမှ

၁၇။ ဝန်ကကးီဌာနသည် ဖမို ့ပပရေသပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခဲွမှများအတွက် ရကာ်မတကီ ချမှတ်ရသာလမ်းညန်ွချက် 
များနှင့် အညသီကဆ်ိုင်ောအစုိးေဌာန၊ အစုိးေအေဲွ့ အစညး်၊ ပုဂ္လကိအေဲွ့အစညး်နှင့် ပုဂိ္ုလမ်ျားအား ရအာကပ်ါ 
ကိစ္ေပ်များ ရဆာင်ေကွေ်ာတွင် လိုအပ်သလို အ8ကရံပးပခင်းပပုေမည်-     
(က) ဇန်ုနယရ်ပမသတ်မှတ်ပခင်းအပါအဝင် ရပမအသံုးချမှ စီမံကန်ိးများ ချမှတ်ပခင်းနှင် ့စီမံခန့်ခွဲပခင်း၊      
(ခ) အချကအ်ချာကျရသာ ဖမို ့ပပရေသများေှိ    တညရ်ဆာကရ်ေးလပ်ုငန်းများကို စီမံခန့်ခဲွပခင်း၊      
(ဂ) လရူနအမ်ိောချထားမှ စီမံခန့်ခဲွပခင်း၊      
(ဃ) စွန့်ပစ်ပစ္ညး်များကို စီမံခန့်ခဲွပခင်း၊      
(င) ရပမ၊ ရေ၊ ရလနှင့် အသံညစ်ညမ်းမှ အပါအဝင် ညစ်ညမ်းမှများ ထန်ိးချုပ်ပခင်း၊      
(စ) အပခားလိုအပ်ရသာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော စီမံခန့်ခဲွပခင်း။  

အခနး် (၉)      
သဘာဝသယဇံာတအေင်းအပမစမ်ျားနင့်ှ ယဉရ်ကျးမ ှ   အရမအွနစှမ်ျားထန်ိးသမိး်ပခငး်      

၁၈။ သကဆ်ိုင်ောအစုိးေဌာန၊ အစုိးေအေဲွ့အစညး်များသည် ရအာကပ်ါသဘာဝ သယဇံာတအေင်းအပမစ်များကို 
ထန်ိးသိမ်းပခင်း၊ စီမံခန့်ခဲွပခင်း၊  ပခင်း၊ စဉ်ဆကမ်ပပတ်အသုံးပပုပခင်း၊ ရေသဆိုင်ောပူးရပါင်းရဆာင်ေကွမှ် 
ပမှင့်တင်ပခင်းတ့ုိနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပပညရ်ထာင်စုအစိးုေအေဲွ့နှင့် ရကာ်မတီ၏လမ်းညန်ွချကနှ်င့်အညရီဆာင်ေကွ ်ေမည်-   
  
(က) သစ်ရတာသယဇံာတ အေင်းအပမစ်များ၊      
(ခ) ရပမသယဇံာတ အေင်းအပမစ်များ၊      
(ဂ) ရပမရအာကရ်ေအပါအဝင်    ရေချိုသယဇံာတ အေင်းအပမစ်များ၊      
(ဃ) ဓာတ်သတ္ုသယဇံာတ အေင်းအပမစ်များ၊      
(င) စုိကပ်ျိုးရေးဆိုင်ော အေင်းအပမစ်များ၊      
(စ) ရေလပ်ုငန်းဆိုင်ော သယဇံာတအေင်းအပမစ်များ၊      
(ဆ) အဏဝါဆိုင်ော သယဇံာတအေင်းအပမစ်များ၊      
(ဇ) သဘာဝအရလျာကပ်ေစ်ရပါရနရသာ ရဂဟစနစ်များ၊      
(စျ) သဘာဝနယရ်ပမများ၊ ရတာရိုင်းတိေ စ္ာန်များ၊ သဘာဝအပင်များနှင့်      
ဇဝီမျိုးစံုမျိုးကွဲများ၊      
(ည)     ပပညရ်ထာင်စုအစုိးေအေဲွ့က  သတ်မှတ်သည့် အပခားသဘာဝ သယဇံာတ အေင်းအပမစ်များ။      



၁၉။ ဝန်ကကးီဌာနသည် တညဆ်ဥဲပရေတစ်ေပ်ေပ်အေ သတ်မှတ်ထားသည့် ယဉ်ရကျးမှအရမွအနှစ်ရေသများ၊ 
သဘာဝအရမွအနှစ်ရေသများ၊ ယဉ်ရကျးမှ အထမ်ိးအမှတ် အရဆာကအ်အုံများနှင့် သဘာဝနယရ်ပမများ အစဉ် 
တညတ့ံ်ခုိင်ဖမဲရေးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမ်းရေးဆိုင်ောကစ္ိေပ်များတွင် သကဆ်ိုင်ောအစုိးေဌာန၊ အစုိးေ 
အေဲွ့အစညး်များနှင့်    ပူးရပါင်းရဆာင်ေကွေ်မည။်      
၂ဝ။ ဝန်ကကးီဌာနသည်    သကဆ်ိုင်ောအစုိးေဌာန၊ အစုိးေအေဲွ့အစညး်များက ပုေ်မ ၁၈ နှင့် ၁၉ တ့ုိပါ ကိစ္ေပ်များ 
အရကာင်အထညရ်ော် ရဆာင်ေကွေ်ာတွင် လိုအပ်ရသာ နညး်ပညာများကို    ပ့ံပုိးကညူေီမည။်      

အခန်း(၁ဝ)      
ကကို တင်ခငွ့်ပပုချက်

၂၁။ ဝန်ကကးီဌာနသည် ကကို တင်ခွင့်ပပုချကေ်ယေူန် လိုအပ်သည့်ပတဝ်န်းကျင်အေညအ်ရသွးကို ထခုိိကရ်စနုိင်ရသာ 
လပ်ုငန်း၊ လပ်ုငန်းခွင်ရနော သ့ုိမဟုတ် စကရ်ုံ၊ အလပ်ုရုံအမျိုးအစားများကို ပပညရ်ထာင်စုအစုိးေအေဲွ့၏ သရဘာ 
တူည ီချကပ်ေင့် သတ်မှတ်နုိင်သည။်

၂၂။ ဝန်ကကးီဌာနက ပုေ်မ ၂၁ အေ သတ်မှတ်သည့် လပ်ုငန်း၊ လပ်ုငန်းခွင်ရနော သ့ုိမဟတ်ု စကရ်ုံ၊ အလပ်ုရုံအမျိုး 
အစား၏ပုိင်ေင်ှ သ့ုိမဟုတ် လကေ်ှိပေစ်သူသညက်ကို တင်ခွင့်ပပုချကေ်ေှိေန် သတ်မှတ်ချကမ်ျားနှင့်အည ီဝန်ကကးီဌာနသ့ုိ 
ရလျာကထ်ားေမည။်      
၂၃။ ဝန်ကကးီဌာနသည် ပုေ်မ ၂၂ အေ ရလျာကထ်ားချကက်ို သတ်မှတ်ချကမ်ျားနှင့်အည ီညညီတ်ွပခင်းေှိမေှိ စိစစ်ဖပီး 
ရနာက် စညး်ကမ်းချကမ်ျား သတ်မှတ်၍ ကကို တင်ခွင့်ပပုချက် ထတ်ုရပးေန် ခွင့်ပပုပခင်း သ့ုိမဟုတ် ပငင်းပယပ်ခင်းပပု 
နုိင်သည။်      
၂၄။ ဝန်ကကးီဌာနသညက်ကို တင်ခွင့်ပပုချကထ်တ်ုရပးသည့်အခါ ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမ်းရေးဆိုင်ော စညး်ကမ်း 
ချကမ်ျား သတ်မှတ်နိင်ုသည။် ယင်းစညး်ကမ်းချကမ်ျားနှင့်အညီ ရဆာင်ေကွမှ် ေှိ မေှိစစ်ရဆးပခင်းသ့ုိမဟုတ် 
 သကဆ်ိုင်ောအစုိးေဌာန၊ အစုိးေအေဲွ့အစညး်က စစရ်ဆးေန်    အရ8ကာင်း8ကားပခင်း ပပုနုိင်သည။်      
၂၅။ ဝန်ကကးီဌာနသည်    ကကို တင်ခွင့်ပပုချကပ်ါ ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမ်းရေးဆိုင်ော စညး်ကမ်းချကတ်စ်ေပ်ေပ်ကို 
လိုကန်ာပခင်း မေှိရ8ကာင်း စစ်ရဆးရတွ့ေှိလျင် ကကို တင်ခွင့်ပပုချကေ်ေှိသူအား  ရအာကပ်ါစီမံခန့်ခဲွရေးဆိုင်ော  
ပပစ်ေဏ်တစေ်ပ်ေပ်ကိုချမှတနုိ်င်သည်-     
(က) သတိရပးဖပီး စညး်ကမ်းချကနှ်င့်အညီ    လိုကန်ာရဆာင်ေကွရ်စပခင်း၊  ခံဝန်ချကရ်ေးထိုးရစပခင်း၊      
(ခ) ေဏ်ရ8ကးရငွရပးရဆာင်ရစဖပီး စညး်ကမ်းချကနှ်င့်အညီ လိုကန်ာရဆာင်ေကွရ်စပခင်း။      

အခနး်(၁၁)      
အာမခံ

   
၂၆။ ကကို တင်ခွင့်ပပုချကေ်ေှိသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထခုိိကရ်စနုိင်သည့် မရတာ်တဆ ပေစ်မှတစ်ခုခအုတွက် 
ယင်းတ့ုိ၏လပ်ုငန်း၊ လပ်ုငန်းခွင်ရနော သ့ုိမဟုတ် စကရ်ုံ၊ အလပ်ုရုံအမျိုးအစားအလိုက် တညဆ်ဥဲပရေနှင့် 
အညီ အာမခံထားေှိေမည။်      
၂၇။ ဝန်ကကးီဌာနသည် ပုေ်မ ၂၆အေ အာမခံထားေမည့်လပ်ုငန်းကို ရဆာင်ေကွရ်သာ သကဆ်ိုင်ောလပုင်န်း၊ ဌာန၊ 
အေဲွ့အစညး်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပမန်မာ့အာမခံလပ်ုငန်းကပတ်ဝနး်ကျင်ကိုထခုိိကရ်စသည့်အတုိင်းအတာနှင့် အလား 
အလာကို သရဘာထားမှတ်ချကရ်တာင်းခံလာလျင် သရဘာထားမှတ်ချကရ်ပးေမည။်      



အခနး်(၁၂)      
တားပမစ်ချကမ်ျား

၂၈။ မညသူ်မျ ဤဥပရေအေ ကကို တင်ခွင့်ပပုချကေ်ယေူန်လိုအပ်သည့် လပ်ုငန်း၊ လပ်ုငန်းခွင်ရနော သ့ုိမဟတ်ု စကရ်ုံ၊ 
အလပ်ုရုံကို ကကို တင်ခွင့်ပပုချကမ်ေှိဘဲ လပ်ုကိုင်ရဆာင်ေကွပ်ခင်းမပပုေ။      
၂၉။ မညသူ်မျ ဤဥပရေအေထတ်ုပပန်ရသာ နညး်ဥပရေများ၊ အမိန့်ရ8ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညန်ွ8ကားချကနှ်င့် 
လပ်ုထုံးလပ်ုနညး်များပါ တားပမစ်ချကတ်စ်ေပ်ေပ်ကိုရောက ်ေျကပ်ခင်းမပပုေ။      
၃ဝ။ မညသူ်မျ ဝန်ကကးီဌာနက တားပမစ်ထားရသာ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထခုိိကရ်စသည့် ပစ္ညး်တစ်ခုခုအား ဝန်ကကးီ 
ဌာန၏ခွင့်ပပုချကမ်ေှိဘပဲပညတွ်င်းသ့ုိတင်သွင်းပခင်း၊ ပပညပ်သ့ုိတင်ပ့ုိပခင်း၊ ထတ်ုလပ်ုပခင်း၊ သုိရလာှင်ပခငး်၊ 
သယယ်ပူခင်း သ့ုိမဟုတ် ရောင်းဝယပ်ခင်းမပပုေ။      

အခနး်(၁၃)      
ပပစ်မနှင့်ှပပစေ်ဏမ်ျား

   
၃၁။ မညသူ်မဆို ဤဥပရေအေ ကကို တင်ခွင့်ပပုချကေ်ယေူန်လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်း၊ လပ်ုငန်းခွင်ရနော သ့ုိမဟုတ် စကရ်ုံ၊ 
အလပ်ုရုံကိုကကို တင်ခွင့်ပပုချကမ်ေှိဘလဲပ်ုကိုင်ရဆာင်ေကွရ်8ကာင်း ပပစ်မှထင်ောှးစီေင်ပခင်း 
ခံေလျင်ထိုသူကိုသံုးနှစ်ထကမ်ပုိရသာ ရထာင်ေဏပ်ေစ်ရစ၊ ရငွေဏ်အနညး်ဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းမှအများဆုံး 
ကျပ်တစ်ဆယ ်သိန်းအထပိေစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပေစ်ရစ ချမှတ်ေမည။်      
၃၂။ မညသူ်မဆို    ဤဥပရေအေ ထတ်ုပပန်ရသာနညး်ဥပရေများ၊ အမိန့်ရ8ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညန်ွ8ကားချကနှ်င့် 
လပ်ုထုံးလပ်ုနညး်များပါ တားပမစ်ချကတ်စ်ေပ်ေပ်ကိုရောကေ်ျကရ်8ကာင်း ပပစ်မှထင်ောှ စီေင်ပခင်းခံေလျင်ထိုသကူို 
တစ်နှစ်ထကမ်ပုိရသာ ရထာင်ေဏ်ပေစ်ရစ၊ ရငွေဏ်ပေစရ်စ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပေစ်ရစ ချမှတ်ေမည။်      
၃၃။ မညသူ်မဆို-     
(က) ပုေ်မ ၃၂အေ ပပစ်ေဏ်စီေင်ပခင်းခံေလျင် ယင်းပပုလပ်ုမှ သ့ုိမဟုတ် ပျကက်ကွမှ်ရ8ကာင့် ထခုိိကန်စ်နာမှ 
အတွက် ရလျာ်ရ8ကးရပးရစေန် အမိန့်ချမှတပ်ခင်းခံေမည။်      
(ခ) ပုေ်မခ (က)အေ အမိန့်ချမှတ်ပခင်းခံေလျင် ရပးရလျာ်ေမည့်ရလျာ်ရ8ကး ရငွကို ရပးေန်ပျကက်ကွပ်ါက 
တညဆ်အဲခွန်၊ အခ ဥပရေများနှင့်အညီ  အေ ရကာကခံ်ေမည။်

၃၄။ မညသူ်မဆို ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထခုိိကရ်စသည့်အတွက ်ဝန်ကကးီဌာနက တားပမစ် ထားရသာ ပစ္ညး်တစ်ခုခုအား 
ဝန်ကကးီဌာန၏ခွင့်ပပုချကမ်ေှိဘဲ ပပညတွ်င်းသ့ုိတင်သွင်းရ8ကာင်း၊ ပပညပ်သ့ုိတင်ပို့ရ8ကာင်း၊ ထတ်ုလပ်ုရ8ကာင်း၊ 
သုိရလာှင်ရ8ကာင်း၊ သယယ်ရူ8ကာင်း သ့ုိမဟုတ် ရောင်းဝယရ်8ကာင်း ပပစ်မှထင်ောှးစီေင်ပခင်းခံေလျင် ထိုသူကို      
ရထာင်ေဏ်အနညး်ဆုံး သံုးနှစ်မှ အများဆုံး ငါးနှစ်အထပိေစ်ရစ၊ ရငွေဏ်အနညး်ဆုံးကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆုံး  
ကျပ်သိန်းနှစ်ဆယအ်ထပိေစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပေစ်ရစချမှတ်ခံေမည။် ထိ့ုအပပင် ယင်းပစ္ညး်အား ပတ်ဝန်းကျင် 
ထခုိိကမှ်မေှိရစရသာ အဆင့်အထပိပုပပင်ရပပာင်းလစွဲန့်ပစ်ေန်အတွက ်ကန်ုကျရသာစေတ်ိကို ထိုသူက ကျခံရစေ မည။်

အခနး်(၁၄)      
အရထရွထွ

၃၅။ ဤဥပရေအေ ပပစ်မှကျူးလန်ွသူကို တေားစဲွဆိုောတွင် ဝန်ကကးီဌာန၏ ကကို တင်ခွင့်ပပုမိန့်ေယေူမည။်      
၃၆။ ဝန်ကကးီဌာနသည ်ပပညရ်ထာင်စုအစုိးေအေဲွ့၏ သရဘာတူညခီျကပ်ေင့် အစုိးေဌာနအေဲွ့အစညး်နှင့် 
ပုဂ္လကိလပ်ုငန်းတစ်ခုခုအား နုိင်ငံရတာ်နှင့် ပပညသူ့် အကျိုးငှာ ဤဥပရေပါပပဋာန်းချကတ်စ်ေပ်ေပ်ကို 
လိုကန်ာရဆာင်ေကွေ်ပခင်းမှ ကင်းလတ်ွခွင့် သ့ုိမဟုတ် ရလျာ့ရပါခွ့င်ပ့ပုနုိင်သည။်    



၃၇။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော အရေးရပါအရပခအရနရ8ကညာချကအ်ေ တစ်စံုတစ်ော ရဆာင်ေကွေ်ပခင်းရ8ကာင့် 
အစုိးေဌာန၊ အေဲွ့အစညး်တစခု်ခု သ့ုိမဟတ်ု ပုဂိ္ုလတ်စ်ဦးဦးသည် ကန်ုကျစေတ်ိများ ကျခံခ့ဲေလျင် ယင်းကန်ုကျ 
စေတ်ိများကို ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခဲွမှေန်ပံုရငွမှ ရတာင်းခံခင့်ွေှိသည။်      
၃၈။ ကကို တင်ခွင့်ပပုချကေ်ယေူန်လိုအပ်သည့် လပ်ုငန်း၊ လပ်ုငန်းခွင်ရနော သ့ုိမဟုတ ်စကရ်ုံ၊ အလပ်ုရုံအမျိုး အစားကို 
လပ်ုကိုင်ရဆာင်ေကွနုိ်င်ေန် လိုင်စင်၊ ခွင့်ပပုချက ်သ့ုိမဟုတ် မှတ်ပံုတင်ထုတ်ရပးပုိင်ခွင့်ေှိရသာ သကဆ်ိုင်ော 
အစုိးေဌာန၊ အစုိးေအေဲွ့အစညး်သည ်ဤဥပရေအေ ကကို တင်ခွင့်ပပုချကေ်ေှိထားရသာ လပ်ုငန်း၊ လပ်ုငန်းခွင်ရနော 
သ့ုိမဟုတ် စကရ်ုံ၊ အလပ်ုရုံကိုသာ လိုင်စင်၊ ခွင့်ပပုချက ်သ့ုိမဟုတ် မှတ်ပံုတင် ထတ်ုရပးေ မည။်      
၃၉။ (က) ဝန်ကကးီဌာနသည် ပုေ်မ၂၅ အေ စီမံခန့်ခဲွမှဆိုင်ော ပပစ်ေဏ်ချမတ်ှ ပခင်းခံေသည့် ကကို တင်ခွင့်ပပုချက် 
ေေှိသူက စညး်ကမ်းချကနှ်င့်အညလီိုကန်ာရဆာင်ေကွပ်ခင်းမပပုလျင် လိုအပ်သလို အရေးယရူဆာင်ေကွ်      
နုိင်ေန် သကဆ်ိုင်ောလပ်ုငန်း၊ လပ်ုငန်းခွင်ရနော သ့ုိမဟုတ် စကရ်ုံ၊ အလပ်ုရုံအတွက ်လိုင်စင်၊ ခွင့်ပပုချက ်သ့ုိမဟုတ် 
မှတ်ပံုတင်ထတ်ုရပး ပုိင်ခွင့်ေှိရသာ သကဆ်ိုင်ောအစုိးေဌာန၊ အစုိးေအေဲွ့အစညး်သ့ုိ အရ8ကာင်း 8ကားေမည။်      
(ခ) ပုေ်မခဲွ(က)အေ အရ8ကာင်း8ကားချကက်ို လကခံ်ေေှိရသာ အစုိးေဌာန၊  အစုိးေအေဲွ့အစညး်သည် လိုအပ်ရသာ 
စံုစမ်းစစ်ရဆးမှများပပုလပ်ုဖပီးကကို တင်ခွင့်ပပုချကပ်ါ ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမ်းရေးဆိုင်ော စညး်ကမ်းချက ်တစ်ေပ် 
ေပ်ကို လိုကန်ာရဆာင်ေကွပ်ခင်းမေှိရ8ကာင်း စစ်ရဆးရတွ့ေှိေပါက ထတ်ုရပးထားရသာ လိုင်စင်၊ ခွင့်ပပုချက ်သ့ုိမဟုတ် 
မှတ်ပံုတင်ကိုပယေ်ျကပ်ခင်း သ့ုိမဟုတ် ကာလအကန့်အသတ်ပေင့် ေပ်ဆိုင်းပခင်းပပုနုိင်သည။်      
၄ဝ။ ပုေ်မ ၃၂ ပါပပစ်မှကို ေအဲရေးယပုိူင်ခွင့်ေှရိသာ ပပစ်မှအပေစ် သတ်မတ်ှသည။်      
၄၁။ ဤဥပရေ မပပဋာန်းမီ ထတ်ုပပန်ခ့ဲရသာ ဥပရေ၊ နညး်ဥပရေ၊ အမိန့်၊ ညန်ွ8ကား ချကနှ်င့် လပ်ုထုံးလပ်ုနညး် 
များတွင်ပါေှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ောပပဋာန်းချကမ်ျားသည ်ဤဥပရေပါ ပပဋာန်းချကမ်ျားနှင့် 
မဆန့်ကျင်သရေွ့ အတညပ်ေစ်ရစေမည။်      
၄၂။ ဤဥပရေပါ ပပဋာန်းချကမ်ျားကို အရကာင်အထညရ်ော်ရဆာင်ေကွေ်ာတွင်-     
(က) ဝန်ကကးီဌာနသည ်လိုအပ်ရသာနညး်ဥပရေများ၊ စညး်မျဉ်း၊ စညး်ကမ်းများကို ပပညရ်ထာင်စုအစုိးေအေဲွ့၏ 
သရဘာတူညခီျကပ်ေင့် ထတ်ုပပန်နုိင်သည။်      
(ခ) ရကာ်မတီနှင့် ဝန်ကကးီဌာနတ့ုိသည ်လိုအပ်ရသာအမိန့်ရ8ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညန်ွ8ကားချကနှ်င့် လပ်ုထုံး 
လပ်ုနညး်များကို ထတ်ုပပန်နုိင်သည။် ပပညရ်ထာင်စုသမ္တပမနမ်ာနုိင်ငံရတာ် ေဲွ ့စညး်ပံုအရပခခံဥပရေအေ ကျနု်ပ်  
လကမှ်တ်ရေးထိုးသည။်

 

 

(ပံု)

သနိး်စနိ ်     
နိုငငံ်ရတာ်သမတ္      

ပပညရ်ထာင်စသုမ္တပမနမ်ာနိုငင်ရံတာ်

 


