
ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုများ ကာကွယထ်ိန်းသိမ်းရ းဥပရေ 

(၂၀၁၅ ခုနှေစ်၊ ပပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်ဥပရေအမှေတ်  ၅၁။) 

၁၃၇၇ ခုနှေစ် ၊ ဝါရခါင်လေန်း  ၁၁   က် 

(၂၀၁၅ ခုနှေစ် ၊ သသဂုတ်လ  ၂၆   က်) 

ပပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်သည် ဤဥပရေကုိ ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်နှေင့် အဓိပ္ပာယ်ရော်ပပချက် 

၁။ ဤဥပရေကုိ ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရ းဥပရေ ေုရခါ်တွင်ရစ မည်။ 

၂။ ဤဥပရေတွင်ပါ ှေိရသာရအာက်ပါစကား ပ်များသည် ရော်ပပပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရ ာက် 

ရစ မည် - 

 (က) ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံ ေိုသည်မှော ရပမရပါ်တွင်ပေစ်ရစ၊ ရပမရအာက်တွင်ပေစ်ရစ၊ 

ရ ရပါ်တွင်ပေစ်ရစ၊ ရ ရအာက်တွင်ပေစ်ရစ နှေစ်ရပါင်း ၁၀၀ နှေင့်အထက် သက်တမ်း 

 ှေိသည့် ရကျာက်ပေစ်ရုပ်ကကင်းများရတွ ့ှေိ ာ ဘူမိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရန ာများ အပါအဝင် 

လူသားတုိ ့ရနထုိင်ပပုလုပ်သံုးစဲွ တည်ရောက်ခ့ဲသည့် အရောက်အအံုရန ာများကုိ ေုိသည်။ 

 ( ခ ) ရ ှေးရောင်းစာ င်းဝင်အရောက်အအုံ ေိုသည်မှော ဝန်ကကီးဌာနက အမိန ့်ရသကာ်ပငာစာ 

ထုတ်ပပန်၍ သတ်မှေတ်ထားရသာ ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုများ၏ စာ င်းတွင် ပါဝင်ရသာ 

အရောက်အအုံကိုေိုသည်။ 

( ဂ ) ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပခင်း ေို ာတွင် အဓွန် ့ှေည်တည်တံရ့စ န် အလိုင့ှော ရ ှေးရောင်း 

အရောက်အအုံနှေင့် ယင်း၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်း၊ 

ထုိအရောက်အအံုကုိ ဝင်းပခံကာ ံပခင်းနှေင့် အလွယ်တကူ ဝင်ထွက်နုိင် န် လုိအပ်ချက်နှေင့် 

အညီ ပပုလုပ်ပခင်း၊ ရ ှေးမူမပျက် ပပန်လည်ပပ ပုပင်ထိန်းသိမ်းပခင်း၊ အသစ်ပပန်လည် ပပ ပုပင်ပခင်း၊ 

ရေးရသကာသုတ်သင်မွမ်းမံပခင်းတုိကုိ့ ရ ှေးရောင်းသုရတသနေုိင် ာ အင်ဂျင်နီယာနည်းလမ်း၊ 

ဓာတုရေေနည်းလမ်းနှေင့် အပခားနည်းလမ်းများအပါအဝင် သိပ္ပံနည်းကျ ပပုပပင်ကာကွယ် 

ထိန်းသိမ်းပခင်းတုိပ့ါဝင်သည်။ 

(ဃ)   ဝန်ကကီးဌာန ေိုသည်မှော ပပည်ရထာင်စုအစိုး  ယဉ်ရကျးမှုဝန်ကကီးဌာနကုိ ေိုသည်။ 

( င ) ဦးစီးဌာန ေုိသည်မှော ရ ှေးရောင်းသုရတသနနှေင့် အမျို းသားပပတုိက်ဦးစီးဌာနကုိေုိသည်။  

( စ ) ဦးစီးဌာနက လွှဲရပပာင်းတာဝန်ရပးပခင်းခံ သည့် ဌာန ေိုသည်မှော တိုင်းရေသကကီး 

သုိမ့ေုတ် ပပည်နယ်များတွင် ေွင့်လှေစ်ထားရသာ ရ ှေးရောင်းသုရတသနနှေင့် အမျိုးသား 

ပပတိုက်ဦးစီးဌာန၊ ဌာနခွဲများကုိ ေိုသည်။ 
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အခန်း(၂) 

 ည် ွယ်ချက်များ   

၃။ ဤဥပရေ၏  ည် ွယ်ချက်များမှော ရအာက်ပါအတိုင်းပေစ်သည်- 

 (က) ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုများ အဓွန် ့ှေည်တည်တ့ံရစရ းအတွက် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပခင်း 

ေိုင် ာ မူဝါေကို အရကာင်အထည်ရော်နိုင် န်၊ 

 ( ခ ) သဘာဝရဘးအန္တ ာယ်ရသကာင့်ပေစ်ရစ၊ လူပ့ရယာဂရသကာင့်ပေစ်ရစ ရ ှေးရောင်းအရောက် 

အအံုများ ယုိယွင်းပျက်စီးရပျာက်ေံုးပခင်းမ ှေိရစရ းအတွက် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင် န်၊ 

( ဂ ) ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုများကုိ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပခင်းပေင့် အမျိုးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ် 

ပမင့်မားရစ န်နှေင့် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်  ှေင်သန်ခိုင်မာရစ န်၊ 

 (ဃ)  ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုများ၏ တန်ေုိးပမင့်မားမှုကုိ အများပပည်သူတုိ ့သိ ှေိနားလည် 

နိုင်သကရစ န်၊ 

 ( င )  ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုများ ေျက်ေီးမှုမခံ ရစရ းအတွက် ကာကွယ်ရစာင့်ရ ှောက် န်၊ 

 ( စ )  ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံများ  ှောရေွရောထ်ုတ်ထိန်းသိမ်း န်၊ 

 (ေ) ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုများကုိ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပခင်းနှေင့်စပ်လျဉ်း၍ နုိင်ငံရတာ်က 

သရဘာတူလက်ခံထားရသာ အပပည်ပပည်ေုိင် ာကွန်ေင်း ှေင်း၊ ရေသေုိင် ာ သရဘာတူညီ 

ချက်များနှေင့်အညီ ရောင် ွက် န်။ 

အခန်း(၃) 

ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံအပေစ် သတ်မှေတ်ပခင်း 

၄။ ပုေ်မ ၂၊ ပုေ်မခဲွ (က) ပါအဓိပ္ပာယ်ေွင့်ေုိချက်နှေင့်ကုိက်ညီရသာ ရအာက်ပါအရောက်အအံုများကုိ 

ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံများေု သတမ်ှေတ်သည်- 

 (က) ရစတီ၊ ပုထိုး၊ ဂူဘု ား၊ ဘုန်းရတာ်ကကီးရကျာင်း၊ အုတ်ရကျာင်း၊ ဇ ပ်၊ သိမ် အပါအဝင် 

သာသနိကေုိင် ာ အရောက်အအံုများ၊ ယံုသကည်ကုိးကွယ်မှုေုိင် ာ အရောက်အအံုများ၊ 

အုတ်ကုန်းများ၊ ပပိုကျပျက်စီးသွားပပီးပေစ်သည့် အပျက်အစီးများ၊  

 ( ခ ) ရ ှေးပမိုရ့ောင်း၊ နန်းရတာ်၊ ပမိုရုိ့း၊ ကျံု း၊ ရပမကတုတ်၊ တံခါး၊ မုခ်ဝ၊ ပမိုဝ့င်ရပါက်၊ ခံတပ်များ၊ 

လူရနအရောက်အအံုများ၊ လူရန ာဌာန၊ ဥယျာဉ်၊  အလုပ်လုပ် ာဌာနနှေင့် ရ ှေးရောင်း 

လူများ ရနထိုင်ခဲ့သည့် ကုန်းရောင်းများ၊ ယင်းတို၏့အကကင်းအကျန်များ၊ 

 ( ဂ ) သဘာဝအရလျာက် တည် ှေိသည့် သုိမ့ေုတ် လူတုိေ့န်တီးသည့် ခုိရအာင်းရနထုိင်ခ့ဲရသာ 

ဂူ၊ သဘာဝလိုဏ်ဂူ၊ ရ ှေးရောင်းရကျာက်ဂူ၊ အပခားရနထိုင် ာ ရန ာနှေင့် ရ ှေးရောင်း 

လူများ သွားလာရနထိုင်ခဲ့သည့် ကုန်း၊ ရုိး၊ ချိုင့်၊ ကျင်း၊ လျှိုရပမာင်၊ ပမစ်ကမ်းေင့်နှေင့် 

ပရုိင်းမိတ်များ၊ အပခားရကျာက်ပေစ်ရုပ်ကကင်းများ ရတွ ့ှေိ ာရန ာများ အပါအဝင် ဘူမိ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရန ာများ၊ 
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 (ဃ) ရ ှေးရခတ်လူတုိ ့အသံုးအရောင်ပစ္စည်းများ ပပုလုပ်သည့်ရန ာ၊ အုိးေုိ၊ စဉ့်ေုိ၊ သံချက်ေုိ၊ 

ေန်ချက်ေိုနှေင့် အပခားသတ္တ ုကျိုချက်သည့်ေိုများနှေင့် ေက်စပ်ရန ာများ၊ 

 ( င ) ရ ှေးရခတ်အရောက်အအံု၊ လမ်း၊ တံတား၊ တူးရော်ထားရသာ ရန ာ၊ ရ တွင်း၊ ရ ကန်၊ 

ရ အုိင်နှေင့် အထိမ်းအမှေတ်အပေစ် ပပုလုပ်ထားရသာ ရကျာက်ပံု၊ ရကျာက်တုိင်၊ ရကျာက်စု၊ 

သခချုင်း၊ ရပမပမှုပ်သပဂခုေရ်သာရန ာ၊ သပဂခုေရ်သာ အရောက်အအုံ၊ ဂူ၊ ပပာသာေ်၊ 

 ( စ ) ကမ္ပည်းရကျာက်စာ၊ ရမာ်ကွန်းစသည်တိုန့ှေင့် ၎င်းတိုက့ိုထား ှေိ ာ အရောက်အအုံ 

သုိမ့ေုတ် ရကျာက်စာဂူ၊ အထိမ်းအမှေတ်အပေစ်ပပုလုပ်စုိက်ထူထားသည့် အ ာဝတ္ထ ုများ၊  

တိုင်များ၊ ရကျာက်ချပ်များ၊ 

 (ေ) ယဉ်ရကျးမှု၊ သမိုင်း၊ ေိသုကာ၊ အနုပညာလက် ာ တန်ေိုးပမင့်မား၍ နိုင်ငံရတာ်က 

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းသင့်သည့် အရောက်အအုံများ၊ 

 ( ဇ )  ဝန်ကကီးဌာနက အမိန ့်ရသကာ်ပငာစာထုတ်ပပန်၍ ရ ှေးရောင်းစာ င်းဝင် အရောက်အအုံ 

အပေစ် သတမ်ှေတ်သည့် အပခားအရောက်အအုံများ။ 

အခန်း(၄) 

ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပခင်း၊ အပ်နှေံပခင်းနှေင့် လက်ခံပခင်း 

၅။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ရအာက်ပါတိုကုိ့ ရောင် ွက် မည် - 

 (က) ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံများကို အဓွန ့် ှေည်တည်တံ့ရစ န် ထိန်းသိမ်းပပုပပင်ပခင်း၊ 

ကာကွယ်ပခင်း၊ 

 ( ခ )  ာသီဥတုေဏ်၊ သဘာဝရဘးေဏ်၊ လူပ့ရယာဂနှေင့် အပခားနည်းလမ်းတစ်ခုခုရသကာင့် 

ပျက်စီးမှုမပေစ်ရပါ်ရစ န် ကကိုတင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပခင်း၊ 

 ( ဂ ) နုိင်ငံရတာ်အနှေံတွ့င် တည် ှေိရနရသာ ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုများကုိ  ှောရေွရော်ထုတ်၍ 

ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံများ စာ င်းတွင် ထည့်သွင်းထိန်းသိမ်းကာကွယ် 

ရစာင့်ရ ှောက်ပခင်း၊ 

 (ဃ) ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုများကုိ ပပည်သူလူထုက ဂုဏ်ယူပမတ်နုိးတန်ေုိးထားလုိရသာ 

စိတ်ဓာတ်နှေင့် ထိန်းသိမ်းလုိရသာ စိတ်ဓာတ်များပေစ်ရပါ်ရစ န် ပညာရပးအစီအစဉ်များ 

ရောင် ွက်ပခင်း။ 

၆။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုတစ်ခုခုနှေင့်စပ်လျဉ်း၍ အဓွန် ့ှေည်တည်တ့ံရစရ း 

အတွက် ရအာက်ပါအတိုင်း ရောင် ွက်နိုင်သည် - 

 (က) သက်ေုိင် ာ ပပည်ရထာင်စုဝန်ကကီးဌာနများ၊ တုိင်းရေသကကီး သုိမ့ေုတ် ပပည်နယ်အစုိး  

အေွဲ မ့ျား၊ ရေသေိုင် ာအုပ်ချုပ်ရ းအေွဲ မ့ျားအပပင် လိုအပ်ပါကပပည်တွင်းပပည်ပ 

အစိုး  အေွဲ အ့စည်းများ၊ အစိုး မေုတ်ရသာ အေွဲ အ့စည်းများနှေင့် ညှိနှိုင်းပူးရပါင်း၍ 

ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံများကုိ ကာကွယ်ထိန်းသမိ်းပခင်း၊ 
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 ( ခ ) ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုကုိ ပပုပပင်မွမ်းမံ န်နှေင့် မပျက်စီးရအာင် ထိန်းသိမ်းထား န် 

အလိုင့ှော ပိုင် ှေင်နှေင့်ညှိနှိုင်း၍ ထိန်းသိမ်းပပုပပင်ပခင်း၊ 

 ( ဂ )  ပိုင် ှေင် သိုမ့ေတု် ထိန်းသိမ်းရစာင်ရ့ ှောက်သူမ ှေိရသာ ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံကုိ 

နိုင်ငံရတာ်ပိုင်အပေစ် သတမ်ှေတ်၍ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပခင်း၊ 

 (ဃ) နုိင်ငံရတာ်အတွင်း ရေသအသီးသီး ှေိ ရ ှေးရောင်းအရမွအနှေစ်ေုိင် ာ တန်ေုိးပမင့်မားသည်ေု 

သတ်မှေတ်ရသာ ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုများကုိ ထိန်းသိမ်းထား ှေိပခင်း နှေင့်ပပည်သူလူထု 

ရလ့လာသကည့်ရှုနိုင် န် စီစဉ်ရောင် ွက်ပခင်း။ 

၇။ ဝန်ကကီးဌာနသည်- 

(က) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက တစ်နည်းနည်းပေင့် ပိုင်ေိုင်သည့်၊ လက်ဝယ်  ှေိသည့် သိုမ့ေုတ် 

အရမွေက်ခံ  ှေိသည့် ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံ၊ ယဉ်ရကျးမှုအရမွအနှေစ်ေိုင် ာ 

တန်ေုိး ှေိသည့် မည်သည့်အရောက်အအံုကုိမေုိ အပ်နှေံပါကလက်ခံ၍ ထိန်းသိမ်းထား ှေိ 

နိုင်သည်။  

( ခ ) ပုေ်မခွဲ(က) အ  လက်ခံထိန်းသိမ်းထားရသာ ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံကို 

အပ်နှေံသူ သုိမ့ေုတ် အေဲွအ့စည်းသည် ပုိင်ေုိင်ရသကာင်း အရထာက်အထား အခုိင်အမာ 

တင်ပပနိုင်သူကိုသာ အကျိုးခံစားခွင့် ှေိသူအပေစ် သတ်မှေတ်၍ ယင်းအရောက်အအုံ 

အတွက် သင့်ရလျာ်ရသာ ချီးပမှင့်ရငွ ရပးအပ်နိုင်သည်။ 

၈။ (က) ဝန်ကကီးဌာနသည် ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံများကို ထိခိုက်ပခင်း၊ ရေွးရပမ့ပခင်း၊ 

ပျက်စီးပခင်း၊ ပံုသဏ္ဌ ာန်ရပပာင်းလဲခံ ပခင်း သုိမ့ေုတ် ရ ွှရ့ပပာင်းခံ မည့် အန္တ ာယ် ှေိပခင်း 

သုိမ့ေုတ် အရသကာင်းရသကာင်းရသကာင့် ပျက်စီးနုိင်သည်ေု ထင်ပမင်ယူေပါက သက်ေုိင် ာ 

ပိုင် ှေင်  သိုမ့ေတု်  ပိုင်ေိုင်ခွင့်  ှေိသထူံမှေ  ထိုက်တန်ရသာ ကာလတန်ေိုးအပပင် သမိုင်း 

ယဉ်ရကျးမှုေုိင် ာ ထပ်ရောင်းတန်ေုိးချီးပမှင့်၍ လွှဲရပပာင်း ယူပပီး ယဉ်ရကျးမှုအရမွအနှေစ် 

အပေစ် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခွင့် ှေိသည်။ 

 ( ခ ) ပုေ်မခွဲ(က)အ  ဝန်ကကီးဌာန၏ ရောင် ွက်နိုင်ခွင် ့သည် ရအာက်ပါရ ှေးရောင်း 

အရောက်အအုံများနှေင့် သက်ေိုင်ပခင်းမ ှေိရစ  - 

 (၁) တုိင်း င်းသားတုိ၏့ ဓရလ့ထံုးတမ်း အစဉ်အလာအ  လက် ှေိအသံုးပပုရနရသာ 

ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုနှေင့် ဘာသာရ းဝတ်ပပု ကုိးကွယ်မှုအတွက် လက် ှေိ 

အသုးံပပုရနရသာ ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံ၊ 

 (၂) ပုိင် ှေင်က မိမိ သုိမ့ေုတ် မိမိ၏ဘုိးဘွားစဉ်ေက် သုိမ့ေုတ် မိမိ၏ မိသားစုတွင် 

ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးနှေင့်ပတ်သက်၍ သင့်ရလျာ်ရသာ အရသကာင်းပပချက်ပေင့် ကုိယ်ပုိင် 

ထိန်းသိမ်းထား ှေိလိုသည့် ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံ။ 
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၉။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပခင်း၊ အပ်နှေံပခင်း၊ 

လက်ခံပခင်းများနှေင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ဦးစီးဌာနသုိ ့လွှဲအပ်ရောင် ွက်ရစနုိင်သည်။ 

အခန်း(၅) 

ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံကို စစ်ရေးပခင်း 

၁ဝ။ ဦးစီးဌာနသည် - 

 (က) အရောက်အအုံ တစ်ခုခုနှေင့်စပ်လျဉ်း၍ ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံု စစ်မှေန်ပခင်း  ှေ ိမ ှေ ိ

စိစစ် န် လုိအပ်ပါက နည်းဥပရေအ  ေဲွစ့ည်းရသာ ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံု စစ်ရေးရ း 

အေွဲ ကုိ့ စစ်ရေးရစပပီး အေုံးအပေတ်ရပး မည်။ 

 ( ခ ) ပုေ်မခဲွ (က) အ  ရောင် ွက် ာတွင်  အပငင်းပွားမှု ထပ်မံရပါ်ရပါက်လျှင် ဝန်ကကီးဌာနက 

ေွဲ စ့ည်းထားရသာ ပညာ ှေင်အေွဲ သ့ို ့တင်ပပ၍ အေုံးအပေတ်ခံယူ မည်။ 

၁၁။ ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံ စစ်မှေန်ပခင်း  ှေိ မ ှေိနှေင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုေ်မ ၁ဝ၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) အ  

ပညာ ှေင်အေွဲ ၏့ တင်ပပချက်အရပါ် ဝန်ကကီးဌာန၏ေုံးပေတ်ချက်သည် အပပီးအပပတ်ပေစ်ရစ မည်။ 

အခန်း (၆) 

ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံရတွ ့ှေိရသကာင်း သတင်းပိုပ့ခင်း 

၁၂။ ပုိင် ှေင် သုိမ့ေုတ် ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရ ှောက်သူမ ှေိရသာ ရပမရပါ်တွင်ပေစ်ရစ၊ ရပမရအာက်တွင်ပေစ်ရစ၊ 

ရ ရပါ်တွင်ပေစ်ရစ၊ ရ ရအာက်တွင်ပေစ်ရစ  နှေစ်ရပါင်း ၁၀၀နှေင့်အထက် သက်တမ်း ှေိသည့် ရ ှေးရောင်း 

အရောက်အအံုကုိ ရတွ ့ှေိသူသည် အေုိပါအရောက်အအံုမှော ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုပေစ်ရသကာင်း 

သိ ှေိလျှင် သိုမ့ေုတ် ယူေ န်အရသကာင်း ှေိလျှင် သက်ေိုင် ာ ပ်ကွက် သိုမ့ေုတ် ရကျး ွာအုပ်စု 

အုပ်ချုပ်ရ းမှေူးရံုးသို ့ ရောလျင်စွာ သတင်းရပးပို ့မည်။ 

၁၃။ (က) ပုေ်မ ၁၂ အ  သတင်းရပးပိုခ့ျက်ကို လက်ခံ  ှေိလျှင်  ပ်ကွက် သိုမ့ေုတ် ရကျး ွာ 

အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရ းမှေူးသည် အေိုပါအရောက်အအုံကို လိုအပ်သလို ထိန်းသိမ်း 

ရစာင့်ရ ှောက်၍ ၁၄  က်အတွင်း သက်ေုိင် ာ ပမိုန့ယ်အုပ်ချုပ်ရ းမှေူးရံုးသုိ ့ေက်လက် 

သတင်းပုိ ့မည်။ ပမိုန့ယ်အုပ်ချု ပ်ရ းမှေူးသည် လုိအပ်သည်များကုိ ချက်ချင်းရောင် ွက်၍ 

သတင်းလက်ခံ  ှေိသည့်ရနမ့ှေ ၇  ကအ်တွင်း ဦးစီးဌာနသို ့အရသကာင်းသကား မည်။ 

 ( ခ ) ဦးစီးဌာနသည် ပုေ်မခွဲ(က) အ  အရသကာင်းသကားချက်ကုိ   ှေိသည့်အခါ ရ ှေးရောင်း 

အရောက်အအံုစစ်မှေန်ပခင်း  ှေ ိမ ှေ ိစစ်ရေးပခင်းနှေင့် လုိအပ်သလုိ ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရ ှောက်ပခင်း 

သုိမ့ေုတ် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရစပခင်းတုိကုိ့ သတ်မှေတ်ချက်များနှေင့်အညီ ရောင် ွက် မည်။ 
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အခန်း(၇) 

ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်ရလျှာက်ထားပခင်း၊ စိစစ်ပခင်းနှေင့် ထုတ်ရပးပခင်း 

၁၄။ ရအာက်ပါပပုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ရောင် ွက်လိုရသာ ဌာန၊ အေွဲ အ့စည်းတစ်ခုခု သိုမ့ေုတ် 

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် တည်ေဲအပခားဥပရေများပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကုိ လုိက်နာ မည့်အပပင် ဤဥပရေ 

အ လည်း ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်  ှေိ န် သတ်မှေတ်ချက်များနှေင့်အညီ ဦးစီးဌာနသို ့ရလျှာက်ထား မည် - 

(က) ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံတစခ်ုလုံး သိုမ့ေတု် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၏ မူလပုံသဏ္ဌ ာန် 

ကုိပေစ်ရစ၊ မူလလက် ာကုိပေစ်ရစ ရပပာင်းလဲပခင်းမ ှေိရစဘဲ ပပင်ေင်ပခင်း၊ ပပ ပုပင်ထိန်းသိမ်းမှု 

လုပ်ငန်းရောင် ွက်ပခင်း သုိမ့ေုတ် ဝင်းပခံနယ်နိမိတ် ပပုပပင်ရပပာင်းလဲပခင်း၊ 

( ခ ) ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုများကုိ အဂဂရတသ ွတ်ကုိင်ပခင်း၊ မွမ်းမံပခင်း၊ ထံုးသုတ်ပခင်း၊ 

ရေးသုတ်ပခင်း၊ ရ ွှသကဂန်းကပ်ပခင်း၊ ထီးတင်ပခင်း၊ စိန်ေူးရတာ်၊ ငှေက်ပမတ်နားရတာ် 

စသည်တို ့တင်လှေ ပူခင်း၊ 

( ဂ ) ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုအနီး၌ သိမ်၊ ရကျာင်း၊ ဇ ပ်၊ တန်ရောင်း၊ မုခ်ဦး၊ တံတုိင်း၊ 

ပဂိုေ်တိုင်၊ တံခွန်တိုင်၊ ရ ကန်၊ ရုပ်တုများ၊ နတ်ရုပ်များ၊ ဘာသာရ းေိုင် ာ 

အရောက်အအံုများနှေင့် အပခားအရောက်အအံုများ အသစ်တည်ရောက်ပခင်း သုိမ့ေုတ် 

ယင်းတုိကုိ့ တိုးချဲ ပ့ခင်း သိုမ့ေတု် ဝင်းပခံကာ ံပခင်း၊ 

(ဃ)  ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံများအား  မူလလက် ာအတိုင်း ပပန်လည်ပေည့်စွက် 

တည်ရောက်ပခင်း၊ 

( င ) ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံ တည် ှေိ ာရန ာများသို ့ကွင်းေင်းရလ့လာ ှောရေွပခင်းနှေင့် 

တူးရော်သရုတသနပပုပခင်း၊  

 ( စ ) ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုကုိ ရဂါပက သုိမ့ေုတ် အေဲွအ့စည်းများ ေဲွစ့ည်း၍ ကာကွယ် 

ထိန်းသိမ်းပခင်း။ 

၁၅။ ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံ၏ သတ်မှေတ်ထားရသာ ဧ ိယာအတွင်း၌ ရအာက်ပါပပုလုပ်မှု 

တစ်ခုခုကုိ ရောင် ွက်လိုသူသည်ကကိုတင် ခွင့်ပပုချက်  ှေိ န် ဦးစီးဌာနသို ့ရလျှာက်ထား မည်- 

 (က) ပမို ၊့  ပ်ကွက်၊ ရကျး ွာများကို တိုးချဲ ပ့ခင်း၊ 

( ခ ) ေုိတယ်များ၊ စက်ရံုအလုပ်ရံုများ၊ လူရနအရောက်အအံုများအပါအဝင် အရောက်အအံု 

အသစ်များ တည်ရောက်ပခင်း သုိမ့ေုတ် တုိးချဲ ပ့ခင်း သုိမ့ေုတ် ပပင်ေင်ပခင်း သုိမ့ေုတ် 

ဝင်းပခံကာ ံပခင်း သိုမ့ေုတ် ချဲ ထ့ွင်ပခင်း၊ 

( ဂ ) ရ နံ၊ သဘာဝဓာတ်ရငွ ့၊ ရကျာက်မျက် တနာ သုိမ့ေုတ် ဓာတ်သတ္တ ု ှောရေွ န် တူးရော်ပခင်း၊ 

ရ နံ၊ သဘာဝဓာတ်ရငွပုိ့က်လုိင်းများ သွယ်တန်းပခင်း၊ စက်ရံုအလုပ်ရံုများ တည်ရောက်ပခင်း၊ 

မောဓာတ်အားလုိင်းများ သွယ်တန်းပခင်း၊ ေက်သွယ်ရ းတာဝါတုိင်များ ရောက်လုပ်ပခင်း၊ 
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လမ်းရောက်လုပ်ပခင်း၊ တံတားတည်ရောက်ပခင်း၊ ရလယာဉ်ကွင်းတည်ရောက်ပခင်း၊ 

ေည်ရပမာင်း၊ တာတမံများစရသာ အရပခခံအရောက်အအံုများ တည်ရောက်ပခင်း သုိမ့ေုတ်  

တိုးချဲ ပ့ခင်း၊ 

(ဃ) ရပမရအာက်တွင် လျှပ်စစ်သွယ်တန်းပခင်း၊ ေက်သွယ်ရ းေိုင် ာ သွယ်တန်းပခင်းနှေင့် 

အပခားရပမရအာက်လုပ်ငန်းများ ရောင် ွက်ပခင်း၊ 

( င ) ရ တွင်း၊ ရ ကန်၊ တူးရပမာင်း၊ ရမွးပမူရ းကန်များတူးရော်ပခင်း သုိမ့ေုတ် တုိးချဲ ပ့ခင်း၊ 

( စ ) ရပမမျက်နှောသွင်ပပင် ပျက်စီးရစသည့် ရ ွှကျင်ပခင်း၊ ရပမတူးရော်ပခင်း၊ အုတ်ေုတ်ပခင်း၊ 

ရ တွင်း၊ ရ ကန်၊ ရချာင်း၊ ရပမာင်း၊ လျိုှ ၊ ချို င့်များတူးပခင်း၊ ေုိပ့ခင်း၊ ရပမညိှပခင်း၊ မုိင်းခဲွပခင်း၊ 

ရကျာက်တူးပခင်း၊ ရကျာက်စ စ်၊ သဲထုတ်ယူပခင်း၊ ကုန်းများ၊ ရတာင်များပေိုေျက်ပခင်း၊ 

 (ေ) ပုဂ္ဂလိကပုိင်ေုိင်သည့် အဝန်းအဝုိင်း၊ ဧ ိယာအတွင်းတွင် ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုများကုိ 

ထည့်သွင်းပခင်း၊ ပခံစည်းရုိးခတ်ထားပခင်း၊ 

( ဇ ) ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံု၏အနီးနှေင့် ပတ်ဝန်းကျင်ပမင်ကွင်း၌ ဝန်ကကီးဌာနက ရေသအလုိက် 

သတ်မှေတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များနှေင့် ကုိက်ညီပခင်းမ ှေိရသာ အရောက်အအံုကုိ 

ရောက်လုပ်ပခင်း။ 

၁၆။ ဦးစီးဌာနသည် ပုေ်မ ၁၄ နှေင့် ပုေ်မ ၁၅ တုိအ့  ရလျှာက်ထားချက်ကုိ သတ်မှေတ်ချက်များနှေင့်အညီ 

စိစစ်ပပီး ခွင့်ပပုပခင်း သိုမ့ေတု် ပငင်းပယ်ပခင်းပပုနိုင်သည်။ 

အခန်း (၈) 

တားပမစ်ချက်များ 

၁၇။ မည်သူမျှ ပိုင် ှေင် သိုမ့ေုတ် ထိန်းသမိ်းရစာင့်ရ ှောက်သူမ ှေိရသာ ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံ 

ရတွ ့ှေိပါက ဤဥပရေပုေ်မ ၁၂ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်နှေင့်အညီ သတင်းပို ့န် ပျက်ကွက်ပခင်း မ ှေိရစ ။ 

၁၈။ မည်သူမျှဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပပုချက်မ  ှေဘဲိ ပုေ်မ ၁၄ နှေင့် ပုေ်မ ၁၅ ပါရောင် ွက်ချက်တစ်ခုခုကုိ 

မပပုလုပ် ။ 

၁၉။ မည်သူမျှ ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံု၏ သတ်မှေတ်ထားရသာ ပ ဝဏ်အတွင်းတွင် ဦးစီးဌာန၏ 

စာပေင့် ခွင့်ပပုချက်မ  ှေိဘဲ ရအာက်ပါပပုလုပ်မှုတစ်ခုခုကုိ မပပုလုပ်  - 

(က) ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုကုိ ေျက်ေီးပခင်း သုိမ့ေုတ် ပျက်စီးရစ န် ရောင် ွက်ပခင်း၊ 

( ခ ) ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံ၏ မူလပုံသဏ္ဌ ာန်ကိုပေစ်ရစ၊ မူလလက် ာကို ပေစ်ရစ 

ရပပာင်းလဲရစ န်  ပပုလုပ်ပခင်း၊  

 ( ဂ )  ရ ှေးရောင်းဝတ္ထ ုပစ္စည်း ှောရေွ န် တူးရော်ပခင်း၊  

 (ဃ) ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံမှေ မူလအစိတ်အပိုင်းများ၊ အနုပညာလက် ာပစ္စည်းများ 

ပေုတ်ခွာယူပခင်း၊ ေယ် ှေားပခင်း။ 
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၂၀။ မည်သူမျှ ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံ သိုမ့ေုတ် ရ ှေးရောင်းစာ င်းဝင်အရောက်အအုံမှေ 

သတ်မှေတ်ထားရသာ ဧ ိယာအတွင်းတွင် ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုကုိ ထိခုိက်နုိင်သည်ေု ယူေ ရသာ 

ရအာက်ပါ ပပုလုပ်မှုတစ်ခုခုကုိ စာပေင့် ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်မ ဘဲ မပပုလုပ် - 

(က) ရ ှေးရောင်းစာ င်းဝင် အရောက်အအုံအပေစ် သတ်မှေတ်ထားသည့် ရ ှေးရောင်း 

အရောက်အအံုကုိ  စီးပွားရ းအလုိင့ှော ဓာတ်ပံု၊ ေီေီယုိ၊ ရုပ် ှေင် ရုိက်ကူးပခင်း သုိမ့ေုတ်   

ပုံတူပွားပခင်း၊ ပုံစံငယ် ပပုလုပ်ပခင်း၊ 

( ခ ) ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံအနီး သတ်မှေတ်ထားရသာနယ်ရပမအတွင်း တုန်ခါမှု 

ပေစ်ရပါ်ရစရသာ ယန္တ ားကကီးများ အသုးံပပုပခင်း၊ ယာဉ်အမျိုးမျိုးသွားလာပခင်း၊  

( ဂ ) ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံ၏အနီး ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးပခင်း၊ ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးပခင်း၊ 

တိ စ္ဆာန်များရမွးပမူပခင်း၊ ပိတ်ေုိ၍့ ပခံစည်းရုိးများကာ ံပခင်း သုိမ့ေုတ် ရ ှေးရောင်း 

အရောက်အအံုကုိ ထိခုိက်ရစနုိင်သည့်် အပခားရောင် ွက်မှုတစ်စံုတစ် ာ  ပပုလုပ်ပခင်း၊ 

(ဃ) ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုကုိ ထိခုိက်ရစရသာ မီးပံုးပျံက့ဲသုိ ့ဓာတ်ရငွထု့တ်လွှတ်သည့် 

ကိစ္စများရောင် ွက်ပခင်း၊ 

( င ) ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုကုိ တုိက်ရုိက်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ သွယ်ဝုိက်၍ရသာ်လည်းရကာင်း 

ထိခုိက်ရစနုိင်ရသာ သတ်မှေတ်ချက်နှေင့် မကုိက်ညီသည့် ရလယာဉ်များ၊  ေတ်ယာဉ်များ 

တက်ေင်းပခင်း၊ ပျံသန်းပခင်း၊ 

( စ ) ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုနှေင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုိထိခုိက်ရစရသာ ဓာတုပစ္စည်းများ 

စွန ့်ပစ်ပခင်း၊ အမှိုက်သရုိက်များ စွန ့်ပစ်ပခင်း။ 

အခန်း (၉) 

ပပစ်မှုနှေင့် ပပစ်ေဏ်များ 

၂၁။ မည်သူမေို ရအာက်ပါပပုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ရောက်ေျက်ကျူးလွန်ရသကာင်း ပပစ်မှုထင် ှေား 

စီ င်ပခင်းခံ လျှင် ထိုသူကို အနည်းေုံးရထာင်ေဏ် ရပခာက်လမှေ အများေုံး တစ်နှေစ်ထက်မပိုရသာ 

ရထာင်ေဏ်ပေစ်ရစ၊ အနည်းေံုးကျပ် သံုးသိန်းမှေ အများေံုးကျပ် တစ်ေယ့်ငါးသိန်းအထိ ရငွေဏ်ပေစ်ရစ၊  

ေဏ်နှေစ် ပ်လုံးပေစ်ရစ ချမှေတ် မည် - 

 (က) ပုေ်မ ၁၄ ပါပပုလုပ်မှုတစ်ခုခုကုိ ဦးစီးဌာန၏ ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်မ ှေိဘဲ ပပုလုပ်ပခင်း၊ 

 ( ခ ) ပုေ်မ ၂၀ ပါ ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုကုိ ထိခုိက်ရစရသာ ပပုလုပ်မှုတစ်ခုခုကုိ ပပုလုပ်ပခင်း။ 

၂၂။ မည်သူမေုိ ပုေ်မ ၁၇ ပါတားပမစ်ချက်ကုိ ရောက်ေျက်၍ သတင်းပုိ ့န် ပျက်ကွက်ရသကာင်း 

ပပစ်မှုထင် ှေားစီ င်ပခင်းခံ လျှင် ထိုသူကို ရပခာက်လထက်မပိုရသာ ရထာင်ေဏ်ပေစ်ရစ၊ အနည်းေုံး 

ကျပ်တစ်သိန်းမှေ အများေုံး ကျပ်ငါးသိန်းအထိ ရငွေဏ်ပေစ်ရစ၊ ေဏ်နှေစ် ပ်လုံးပေစ်ရစ ချမှေတ် မည်။ 
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၂၃။ မည်သူမေုိ ပုေ်မ ၁၅ ပါတားပမစ်ချက်တစ် ပ် ပ်ကုိ ရောက်ေျက်ကျူ းလွန်ရသကာင်း ပပစ်မှုထင် ှေား 

စီ င်ပခင်းခံ လျှင် ထုိသူကုိ အနည်းေံုးရထာင်ေဏ် သံုးနှေစ်မှေ အများေံုးရထာင်ေဏ် ငါးနှေစ် အထိပေစ်ရစ၊ 

အနည်းေံုးကျပ် တစ်ေယ်သိန်းမှေ အများေံုးကျပ် သိန်းငါးေယ်အထိ ရငွေဏ်ပေစ်ရစ၊ ေဏ်နှေစ် ပ်လံုး 

ပေစ်ရစ ချမှေတ် မည်။ 

၂၄။ မည်သူမေုိ ပုေ်မ ၁၉ ပါတားပမစ်ချက်တစ် ပ် ပ်ကုိ ရောက်ေျက်ကျူ းလွန်ရသကာင်း ပပစ်မှုထင် ှေား 

စီ င်ပခင်းခံ လျှင် ထိုသူကို အနည်းေုံးရထာင်ေဏ် ငါးနှေစ်မှေ  အများေုံးရထာင်ေဏ် တစ်ေယ်နှေစ် 

အထိချမှေတ် မည့်အပပင်  ရငွေဏ်လည်းချမှေတ် မည်။ 

၂၅။ မည်သူမေို ဤဥပရေပါ ပပစ်မှုတစ် ပ် ပ်အ  ပပစ်မှုထင် ှေားစီ င်ပခင်းခံ လျှင် တ ားရံုးသည် 

ရအာက်ပါအမိန ့်တစ်ခုခုကုိလည်း ချမှေတ် မည် - 

 (က) တည်ရောက်ထားသည့် အရောက်အအုံကို ေျက်သိမ်းရစပခင်း၊ 

 ( ခ ) တုိးချဲထ့ားသည့် အရောက်အအံု၊ ရ တွင်း၊ ရ ကန်၊ တူးရပမာင်း သုိမ့ေုတ် ရမွးပမူရ းကန်ကုိ 

မူလအတိုင်း ပပန်လည်ပပုလုပ်ရစပခင်း၊ 

 ( ဂ ) ပုံသဏ္ဌ ာန်ရပပာင်းလဲပပင်ေင်ထားသည့် အရောက်အအုံ သိုမ့ေုတ် ရပမကို မူလ 

ပုံသဏ္ဌ ာန်အတိုင်း ပပန်လည်ပပုလုပ်ရစပခင်း။ 

၂၆။ မည်သူမေို ပုေ်မ ၂၅ အ  ချမှေတ်သည့် အမိန ့်တစ် ပ် ပ်ကို လိုက်နာ န် ပျက်ကွက်လျှင် 

ယင်းအမိန ့်ကို လိုက်နာ န်ပျက်ကွက်သည့်  က်အသီးသီးအတွက် တစ် က်လျှင် ကျပ်တစ်သိန်းမှေ 

ကျပ်ငါးသိန်းအထိ ရငွေဏ်ချမှေတ် မည်။   

အခန်း (၁၀) 

အရထွရထွ 

၂၇။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုတည် ှေိရသာရပမကုိ သုိမ့ေုတ် ထုိရပမ၏ တစ်စိတ် 

တစ်ရေသကို တည်ေဲဥပရေနှေင့်အညီ နိုင်ငံရတာ်အကျိုးငှော ကာကွယ်ထိန်းသမိ်းရစာင့်ရ ှောက်နိုင်ရ း 

အတွက် သက်ေိုင် ာ ဝန်ကကီးဌာနများ၊ တိုင်းရေသကကီး သိုမ့ေုတ် ပပည်နယ်အစိုး အေွဲ တ့ိုန့ှေင့်ညှိနှိုင်း 

ရောင် ွက်နိုင်သည်။ 

၂၈။ ရ ှေးရောင်းအရောက်အအုံတစ်ခုခု ရတွ  ့ှေိသူ၊ သတင်းပိုသ့ူ သိုမ့ေုတ် အပ်နှေံသူအား ယင်း 

အရောက်အအံုနှေင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုိင် ှေင်ေုမှေတ်ယူပခင်းမပပုဘဲ အကျိုးခံစားခွင့် ှေိသူေုသာ မှေတ်ယူ မည်။ 

၂၉။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုကုိ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနုိင် န်ပေစ်ရစ၊ ရ ှေးရောင်း 

အရောက်အအံုကုိ လွှဲရပပာင်း ယူ န်ပေစ်ရစ ရစတနာအရလျာက် လှေူေါန်းရသာရငွကုိ လက်ခံထိန်းသိမ်းပပီး 

ဘဏ္ဍာရ းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှေင့်အညီ စီမံခန်ခ့ွဲနိုင်သည်။ 
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၃၀။ ပုေ်မ ၂၁ နှေင့် ပုေ်မ ၂၂ တုိပ့ါ ပပစ်မှုကုိ  ဲအရ းယူပုိင်ခွင့် ှေိရသာ ပပစ်မှုများအပေစ် သတ်မှေတ်သည်။ 

၃၁။ ဤဥပရေအ  တ ားစွဲေိုတင်ပို ရ့သာ ပပစ်မှုတစ် ပ် ပ်နှေင် ့ သက်ေိုင်သည့် သက်ရသခံ 

အရောက်အအံုသည် တ ားရံုးရ ှေ သုိ့တ့င်ပုိ ့န် မလွယ်ကူရသာရသကာင့် ယင်းသက်ရသခံ အရောက်အအံု 

ကုိ တ ားရံုးရ ှေ သုိ့ ့တင်ပုိ ့န်မလုိဘဲ မည်က့ဲသုိ ့ထိန်းသိမ်းထားရသကာင်း အစီ င်ခံစာ သုိမ့ေုတ် သက်ေုိင် ာ 

အပခားစာ ွက်စာတမ်း အရထာက်အထားများပေင့် တင်ပပနုိင်သည်။ ယင်းသုိ ့တင်ပပပခင်းကုိ တ ားရံုးရ ှေ သုိ့ ့

သက်ရသခံပစ္စည်း တင်ပပဘိသက့ဲသုိ ့မှေတ်ယူကာ သက်ေုိင် ာ တ ားရံုးက ဥပရေနှေင့်အညီ စီမံခန်ခဲွ့သည့် 

အမိန်ခ့ျမှေတ် မည်။ 

၃၂။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ရ ှေးရောင်းအရောက်အအံုများ ကာကွယ်ရစာင့်ရ ှောက်ရ းအတွက်  ဲတပ်ေဲွဝ့င် 

များနှေင့် ရောင် ွက်ရပး န် သက်ေိုင် ာဝန်ကကီးဌာနနှေင့် ညှိနှိုင်းရောင် ွက်ခွင့် ှေိသည်။ 

၃၃။ ရ ှေးရောင်းဝတ္ထ ုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရ းဥပရေပေင့် ရုပ်သိမ်းသည့် ၁၉၅၇ ခုနှေစ်၊ 

ရ ှေးရောင်းဝတ္ထ ုပစ္စည်းများ အက်ဥပရေအ  ထုတ်ပပန်ခဲ ့ရသာ နည်းဥပရေများ၊ အမိန ့်များနှေင့် 

ညွှန်သကားချက်များကို ဤဥပရေနှေင့် မေန ့်ကျင်သရ ွ  ့ေက်လက်ကျင့်သုးံနိုင်သည်။ 

၃၄။ ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကုိ  အရကာင်အထည်ရော်ရောင် ွက် ာတွင် - 

 (က)  ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥပရေ၊ စည်းမျဉ်းနှေင့် စည်းကမ်းများကို ပပည်ရထာင်စုအစိုး  

အေွဲ၏့သရဘာတူညီချက်ပေင့် ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

 ( ခ )  ဝန်ကကီးဌာနသည် အမိန်ရ့သကာ်ပငာစာ၊ အမိန်၊့ ညွှန်သကားချက်နှေင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ 

လည်းရကာင်း၊ ဦးစီးဌာနသည် အမိန်န့ှေင့်ညွှန်သကားချက်ကုိလည်းရကာင်း ထုတ်ပပန်နုိင်သည်။  

 

 ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံရတာ် ေဲွစ့ည်းပံုအရပခခံဥပရေအ  ကျွနု်ပ်လက်မှေတ်ရ းထုိးသည်။ 

 

 
 (ပုံ) သိန်းစိန် 

 နိုင်ငံရတာ်သမ္မတ 

 ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ် 

 

 


