မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နင
ှ ့် မ ြရိုငး် ြျား စီြခ
ံ န့်ခွဲမေး ဥပမေ
(၂ဝ၁၂ ခုနစ
ှ ်၊ ပည်မောင်စုလတ
ွ ်မတာ်ဥပမေအြှတ် ၁ဝ။)
၁၃၇၃ ခုနစ
ှ ်၊ တန်ခးူ လဆန်း ၈ ေက်
(၂ဝ၁၂ ခုနှစ၊် ြတ်လ ၃ဝ ေက်)
ပည်မောင်စလ
ု တ
ွ ်မတာ်သည် ဤဥပမေကို ပဋာန်းလိက
ု သ
် ည်။
အခန်း(၁) အြည်နှငအ
့် ဓိပ္ာယ်မော် ပချက်
၁။ ဤဥပမေကို မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျား စီြံခန့်ခွဲမေးဥပမေဟု မခါတွင်မစေြည်။
၂။ ဤဥပမေတွင်ပါေှိမသာ မအာက်ပါစကားေပ်ြျားသည် မော် ပပါ အတိုင်း အဓိပ္ာယ်သက်မောက်မစေြည် (က) ဗဟိုမကာ်ြတီ ဆိုသည်ြှာ မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျား စီြံခန့်ခွဲမေး ဗဟိုမကာ်ြတီကို ဆိုသည်။
(ခ) ဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်ြှာ ပည်မောင်စုအစိုးေ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးမေးနှင့် ဆည်မ ြာင်းဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုသည်။
(ဂ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်ြှာ မ?ကးတိုင်နှင့် မ ြစာေင်းဦးစီးဌာနကိုဆိုသည်။
(ဃ) လုပ်ငန်းအေွဲ ့ ဆိုသည်ြှာ ဤဥပမေအေ ေွဲ ့ စည်းမသာ မ ြလွတ၊် မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျားစီြံခန့်ခွဲမေးလုပ်ငန်းအမောက် အကူ
ပုအေွဲ ့ ကို ဆိုသည်။
(င) မ ြလွတ်၊မ ြလပ် ဆိုသည်ြှာ ယခင်က သီးစားခံယူလုပ်ကိုင်လာခဲ့ပပီး အမ?ကာင်းအြျိုးြျိုးမ?ကာင့် စွန့်လတ
ွ ်ေားသည့် သီးစား
ခံယူလုပ်ကိုင်သူြေှိမသာ စိုက်ပျိုးမေး သို့ြဟုတ်
မြွး ြူမေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နိုင်သည့်မ ြနှင့် နိုင်ငံမတာ်က သီးသန့်လျာေားသတ်ြတ
ှ ်သည့် မ ြြျားကို ဆိုသည်။
(စ) မ ြရိုင်း ဆိုသည်ြှာ သစ်ပင်၊ ဝါးပင် သို့ြဟုတ် ချုံနွယ်ြျားမပါက်မောက်လျက်ေှိသည် ေစ်မစ၊ ြေှိသည် ေစ်မစ၊ ပေဝီမ ြ အမန
အေားအေ မ ြြျက်နှာ ပင် ညီညာြှေှိသည် ေစ်မစ၊
ြေှိသည် ေစ်မစ တစ်ကကိြ်တစ်ခါြျ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ခဲ့ ခင်းြေှိမသာ မ ြသစ် ေစ်သည့် မ ြရိုင်းနှင့် မတာရိုင်းမ ြြျားကိုဆိုသည်။ ယင်း
စကားေပ်တွင် စိုက်ပျိုးမေးလုပ်ငန်း၊ မြွး ြူမေး လုပ်ငန်း၊ ဓာတ်သတ္ုေုတ်လုပ် ခင်းလုုပ်ငန်း၊ အစိုးေက ခွင့် ပု ေားမသာ ဥပမေ
နှင့်ညီညွတ်သည့် အ ခားလုပ်ငန်းြျားလုပ်ကိုင်ေန်အလို့ငှာ တေားဝင်ပယ်ေျက်ပပီး ေစ်သည့် ကကိုးဝိုင်းသစ်မတာမ ြ၊ စားကျက်မ ြနှင့်
အင်းအိုင်မ ြြျားလည်း ပါဝင် သည်။
(ဆ) အာြခံမ?ကး ဆိုသည်ြှာ မ ြလွတ၊် မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့်ေသူက လုပ်ကိုင်ြည့်၊ အသုံး ပုြည့် လုပ်ငန်း
အလိုက် သတ်ြှတ်ေားမသာကကိုတင်မ?ကးမငွတစ်ေပ်ကို ပည်မောင်စုအစိုးေကအသိအြှတ် ပုေားမသာဘဏ်တစ်ခုခုသို့အပ်နှံေန်
သို့ြဟုတ် အာြခံချက်မပးေန် ဤဥပမေြျားနှင့်အညီ သတ်ြှတ်မသာ အာြခံမ?ကးမငွကိုဆိုသည်။
(ဇ) မ ြခွန် ဆိုသည်ြှာ မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျား လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့်ေသူက လုပ်ကိုင်သည့်၊ အသုံး ပုသည့် လုပ်ငန်း
အလိုက် နိုင်ငံမတာ်သို့ မပးမဆာင်ေန် နှန်းေားသတ်ြှတ်ချက်ကို ဤဥပမေအေ ပုလုပ်မသာ နည်းဥပမေပါ မ ြခွန်ကိုဆိုသည်။
(စျ) နှစ်ေှည်ပင် ဆိုသည်ြှာ တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းစိုက်ပျိုးေားပပီးအပင်အြျိုးအစားအလိုက်နှစ်ကာလတစ်ခုတွင်အကျိုးအ ြတ်
ေေှိနိုင်ြည့် သီးပင်၊ သစ်ပင်ြျားကို ဆိုသည်။
(ည) ဥယျာဉ် ခံသီးနှံဆိုသည်ြှာတစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းမသာ်လည်းမကာင်း၊မောမနှာ၍မသာ်လည်းမကာင်းစိုက်ပျိုးေားပပီး အကကိြ်
ကကိြ်ခူးဆွတ်မသာ်လည်း အပင်သက်တြ်းကုန်သည်အေိ ပန်လည်စိုက်ပျိုးေန် ြလိုသည့် သစ်သီးဝလံပင်ြျားကိုဆိုသည်။
(ဋ) ောသီသီးနှံ ဆိုသည်ြှာ စိုက်ပျိုးချိန်ောသီကာလအတွင်း စိုက်ပျိုးေိတ်သိြ်း၍ ဝင်မငွေေှိပပီးမနာက် ေပ်ြံမ ြ ပု ပင် စိုက်ပျိုး
ေသည့် သီးနှံကိုဆိုသည်။
(ဌ) ဓာတ်သတ္ုေုတ်လုပ် ခင်းလုပ်ငန်း ဆိုသည်ြှာ ြန်ြာ့သတ္ုတွင်း ဥပမေ ပုေ်ြ ၂၊ ပုေ်ြခွဲ (ည)တွင် အဓိပ္ာယ်ေွင့်ဆိုေား မသာ
ဓာတ်သတ္ုေုတ်လုပ် ခင်း မဆာင်ေွက်သည့်လုပ်ငန်း ကို ဆိုသည်။
(ဍ ) ခွင့် ပုြိန့် ဆိုသည်ြှာ ဤဥပမေနှင့်အညီ မ ြလွတ်၊ မ ြလပ် နှင့် မ ြရိုင်းြျား လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့်မလျာက်ေား ခင်း နှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိုမကာ်ြတီက လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့် ပုသည့် အြိန့်ကို ဆိုသည်။

အခန်း(၂) မ ြလွတ၊် မ ြလပ်နှငမ
့် ြရိုငး် ြျား စီြခ
ံ န့်ခွဲမေးဗဟိုမကာ်ြတီေွဲ ့ စည်း ခင်း
၃။ နိုင်ငံမတာ်သြ္တသည် (က) နိုင်ငံမတာ် စီးပွားေွံ့ ပေိုးတိုးတက်မေးအတွက် မ ြလွတ်၊
မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျားကိုအသုံး ပု၍စီးပွား ေစ်စိုက်ပျိုးမေး၊မြွး ြူမေး၊ဓာတ်သတ္ုေုတ်လုပ် ခင်း၊အစိုးေကခွင့် ပုေားမသာ ဥပမေ
နှင့်ညီညွတ်သည့်အ ခားလုပ်ငန်းြျားကိုေိမောက်ြှန်ကန်စွာအသုံးချစီြံမဆာင်ေွက်နိုင်ေန်လယ်ယာစိုက်ပျိုးမေးနှင့် ဆည်မ ြာင်း
ဝန်ကကီးဌာန ပည်မောင်စုဝန်ကကီးက ဥက္ဋအ ေစ်လည်းမကာင်း၊ မ?ကးတိုင်နှင့် မ ြစာေင်းဦးစီး ဌာန ညွန်?ကားမေးြှူးချုပ်က
အတွင်းမေးြှူးအ ေစ်လည်းမကာင်း၊ သက်ဆိုင်ော အစိုးေဌာနအေွဲ ့ အစည်းြျားြှသင့်မလျာ်သည့်ပုဂ္ိုလ်ြျားနှင့် အ ခားသင့်မလျာ်
မသာပုဂ္ိုလ်ြျားက အေွဲ ့ ဝင်ြျားအ ေစ်လည်းမကာင်း ပါဝင်မသာ မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျား စီြံခန့်ခွဲမေးဗဟိုမကာ်ြတီကို
ေွဲ ့ စည်းေြည်။
(ခ) ပုေ်ြခွဲ(က)အေ ေွဲ ့ စည်းေားမသာ ဗဟိုမကာ်ြတီကို လိုအပ် သလို ပင်ဆင်ေွဲ ့ စည်းနိုင်သည်။

အခန်း(၃) မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နင
ှ ့် မ ြရိုငး် ြျား လုုပ်ပင
ို ်ခင
ွ ၊့် အသုးံ ပုခွင့်
၄။ ဗဟိုမကာ်ြတီသည်နိုင်ငံမတာ်အတွင်းေှိမ ြလွတ်၊မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျားကိုမအာက်မော် ပပါလုပ်ငန်းြျားအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်၊
အသုံး ပုခွင့် ပုနိုင်သည် (က) စိုက်ပျိုးမေးလုပ်ငန်း၊
(ခ) မြွး ြူမေးလုပ်ငန်း၊
(ဂ) ဓာတ်သတ္ုေုတ်လုပ် ခင်းလုပ်ငန်း၊
(ဃ) အစိုးေက ခွင့် ပုေားမသာ ဥပမေနှင့်ညီညတ
ွ ်သည့် အ ခားလုပ်ငန်းြျား။
၅။ နိုင်ငံမတာ်အတွင်းေှိ မ ြလွတ၊် မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျားကို ပုေ်ြ ၄ ပါလုပ်ငန်းြျားအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်၊အသုံး ပုခွင့်ေေှိလိုပါက
မအာက်ပါပုဂ္ိုလ်နှင့် အေွဲ ့ အစည်းြျားသည်သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီဗဟိုမကာ်ြတီ သို့ မလျာက်ေားနိုင်သည် (က) ြန်ြာနိုင်ငံသားေင်းနှီး ြှုပ်နှံသူြျား၊
(ခ) အစိုးေဌာန၊ အစိုးေအေွဲ ့ အစည်းနှင့် အစိုးေြဟုတ်မသာ အေွဲ ့ အစည်းြျား၊
(ဂ) ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ြမေွ ့ ြမ ပာင်းနိုင်မသာပစ္ည်းလွဲမ ပာင်း ခင်းကိုကန့်သတ်သည့် ဥပမေပုေ်ြ၁၄နှင့်အညီကင်းလွတ်ခွင့် ပုေားသူြျား၊
(ဃ) အစိုးေဌာန၊ အစိုးေအေွဲ ့ အစည်း တစ်ေပ်ေပ်နှင့် အကျိုးတူကိစ္ေပ်ြျားအတွက်မဆာင်ေွက်ြည့် နိုင်ငံ ခားေင်းနှီး ြှုပ်နှံြှ ဥပမေ
အေ ခွင့် ပုေားမသာ ေင်းနှီး ြှုပ်နှံသူြျား၊
( င ) ြန်ြာနိုင်ငံသား ေင်းနှီး ြှုပ်နှံသူြျားနှင့် အကျိုးတူကိစ္ေပ် ြျားအတွက် မဆာင်ေွက်ြည့် နိုင်ငံ ခားေင်းနှီး ြှုပ်နှံြှ ဥပမေ အေ
ခွင့် ပုေားမသာ ေင်းနှီး ြှုပ်နှံသူြျား။
၆။ ဗဟိုမကာ်ြတီသည် ပုေ်ြ ၅ အေ မလျာက်ေားသည့် ကိစ္ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍(က) သက်ဆိုင်ောတိုင်းမေသကကီး သို့ြဟုတ် ပည်နယ်အစိုးေအေွဲ ့ ၏သမဘာေားြှတ်ချက်ကို ေယူေြည်။
(ခ ) ဓာတ်သတ္ုေုတ်လုပ် ခင်းလုပ်ငန်းအတွက် ေစ်ပါက သတ္ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနြှ လည်းမကာင်း၊ ပုေ်ြ ၄၊ ပုေ်ြခွဲ (ဃ)ပါအ ခား
လုပ်ငန်းအတွက် ေစ်ပါက သက်ဆိုင်ောဝန်ကကီးဌာနြှလည်းမကာင်း သမဘာေား မတာင်းခံေြည်။
(ဂ ) ကကိုးဝိုင်းမတာနှင့် ကကိုး ပင်ကာကွယ်မတာြျား ေစ်သည့် သစ် မတာနယ်မ ြြျားကို ေိခိုက်ပျက်စီးြှြေှိမစမေးနှင့် သဘာဝ
နယ်မ ြြျား၊ မေမဝမေလဲမေသြျား၊ သဘာဝအင်းအိုင်ြျားကိိုေိန်းသိြ်းနိုင်မေးတို့အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိြ်းမေးနှင့်
သစ်မတာမေးောဝန်ကကီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ော အ ခားဝန်ကကီးဌာန ြျားနှင့် ညှိနှင်းမဆာင်ေွက်ေြည်။
(ဃ) နိုင်ငံမတာ်၏ မ ြအသုံးချမေးြူဝါေ ပီ ပင်စွာမော်ေုတ်နိုင်မေး အတွက် လိုအပ်မသာအ?ကံဉဏ်ြျားကို ပည်မောင်စုအစိုးေ
အေွဲ ့ သို့ တင် ပေြည်။
၇။ ဗဟိုမကာ်ြတီသည် နိုင်ငံ ခားေင်းနီှး ြှုပ်နှံြှ ပုလုပ်ေန် မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျား လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့်မလျာက်
ေားသည့် လုပ်ငန်းြျားကို ြန်ြာနိုင်ငံေင်းနှီး ြှုပ်နှံြှမကာ်ြေှင်၏သမဘာတူညီချက် ေင့်ခွင့် ပုနိုင်သည်။အသုံး ပုခွင့်မလျာက်ေား
သည့် လုပ်ငန်းြျားကို ေိမောက်ြှန်ကန်စွာ အသုံးချစီြံမဆာင်ေွက်နိုင်ေန် မ ြလွတ၊် မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျား လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပု
ခွင့်မပး ခင်း သို့ြဟုတ် ယင်းသို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့်မပးေန် ငင်းပယ် ခင်း ပုနိုင်သည်။

၉။ ဗဟိုမကာ်ြတီသည် ပုေ်ြ ၈ အေ မ ြလွတ၊် မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျားလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့် မပး ခင်း ပုသည့်အခါအာြခံမ?ကး
မပးသွင်းမစပပီးခွင့် ပုြိန့် ေုတမ
် ပးေြည်။

အခန်း(၄) မ ြလွတ၊် မ ြလပ်နှင့် မ ြရိင
ု ်းြျားလုပပ
် င
ို ်ခင
ွ ့်၊ အသုးံ ပုခွင့်နင
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်ြှတခ
် ျက်ြျား
၁ဝ။ ဗဟိုမကာ်ြတီသည် မ ြလွတ်၊မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျားကိုစိုက်ပျိုးမေး၊မြွး ြူမေးနှင့်ယင်းနှင့်ဆက်နွယ်လျက်ေှိမသာစီးပွားမေး
လုပ်ငန်းြျားအတွက် ခွင့် ပုသည့်အခါ မ ြဧေိယာနှင့် စပ်လျဉ်း၍(က) စိုက်ပျိုးမေးလုပ်ငန်းတွင်(၁) နှစ်ေှည်ပင် ေစ်ပါကတစ်ကကိြ်လျင်ဧက၅ဝဝဝေက်ြပိုမစဘဲခွင့် ပုနိုင်သည်။ခွင့် ပုေားပပီးသည့်ဧက၏၇၅ောခိုင်နှန်းကိုအ ပည့်
အဝလုပ်ကိုင်မဆာင်ေွက်ပပီး ေစ်ပါက ေပ်ြံ၍ တစ်ကကိြ်လျင် ဧက ၅ဝဝဝ ေက် ြပိုမစဘဲ စုစုမပါင်းဧက ၅ဝဝဝဝ အေိ အကကိြ်ကကိြ်
ခွင့် ပုနိုင်သည်။ နိုင်ငံမတာ်အကျိုးအလို့ငှာ ခွင့် ပုသင့် မသာလုပ်ငန်း ေစ်ပါက ပည်မောင်စုအစိုးေအေွဲ ့ ၏ သမဘာတူညီချက် ေင့်
တစ်ကကိြ်တည်းတွင် ဧက၅ဝဝဝ ေက်ပို၍ အြှန်တကယ်စိုက်ပျိုးနိုင်ြည့် ဧကအား ခွင့် ပုနိုင်သည်။
(၂) ဥယျာဉ် ခံသီးနှံ ေစ်ပါက ဧက ၃ဝဝဝ ေက်ြပိုမစဘဲ ခွင့် ပုနိုင်သည်။
(၃) စက်ြှကုန်?ကြ်း ောသီသီးနှံ ေစ်ပါက တစ်ကကိြလ
် ျင် ဧက ၅ဝဝဝ ေက် ြပိုမစဘဲ ခွင့် ပုနိုင်သည်။ ခွင့် ပုေားသည့်ဧကကို၇၅
ောခိုင်နှန်း အ ပည့်အဝ လုပ်ကိုင် မဆာင်ေွက်ပပီး ေစ်ပါက ေပ်ြံ၍ တစ်ကကိြ်လျင်ဧက ၅ဝဝဝ ေက်ြပိုမစဘဲစုစုမပါင်းဧက ၅ဝဝဝဝ
အေိအကကိြ်ကကိြ်ခွင့် ပုနိုင်သည်။ နိုင်ငံမတာ်အကျိုးအလို့ငှာ ခွင့် ပုသင့်မသာလုပ်ငန်း ေစ်ပါက ပည်မောင်စုအစိုးေအေွဲ ့ ၏သမဘာ
တူညီချက် ေင့်တစ်ကကိြ်တည်းတွင်ဧက ၅ဝဝဝ ေက်ပို၍ ခွင့် ပုနိုင်သည်။
(၄)မကျးလက်မေသ မတာင်သလ
ူ ယ်သြားြျားနှင့်ြိသားစုတစ်နိုင်တစ်ပိုင်စိုက်ပျိုးမေးလုပ်ကိုင်လိုသူြျားအတွက်၅ဝ ဧက ေက်
ြပိုမသာ မ ြလွတ၊် မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းကိုသက်ဆိုင်ောမေသ အေွဲ ့ အစည်း တစ်ခုခုက ခွင့် ပုနိုင်မေးအတွက်စီြံမဆာင်ေွက်နိုင်သည်။
(ခ) မြွး ြူမေးလုပ်ငန်းတွင်(၁) ငါး၊ ပုစွန်၊ ကဏန်း မြွး ြူမေး ေစ်လျင်ဧက ၁ဝဝဝေက်ြပိုမစဘဲခွင့် ပုနိုင်သည်။
(၂) တိေ စ္ာန်မြွး ြူမေး ေစ်လျင်(ကက) ကျဲ၊ နွား၊ ြင်း မြွး ြူမေး ေစ်ပါက ဧက၂ဝဝဝ ေက်ြပိုမစဘဲခွင့် ပုနိုင်သည်။
(ခခ ) သိုး၊ ဆိတ်မြွး ြူမေး ေစ်ပါက ဧက ၅ဝဝေက်ြပိုမစဘဲ ခွင့် ပုနိုင်သည်။
( ဂဂ ) ?ကက်၊ ဝက်၊ ဘဲ၊ ငုံး မြွး ြူမေး ေစ်ပါက ဧက ၃ဝဝ ေက်ြပိုမစဘဲခွင့် ပုနိုင်သည်။
(၃) ပုေ်ြခွဲငယ် (၁)နှင့်(၂)တို့တွင်အကျုံးြဝင်မသာ မြွး ြူမေးလုပ်ငန်း ေစ်ပါက သင့်မလျာ်မသာဧကကို ခွင့် ပုနိုင်သည်။
( ဂ ) ဓာတ်သတ္ုေုတ်လုပ် ခင်းလုပ်ငန်းတွင် ပည်မောင်စုအစိုးေ၊သတ္ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနနှင့်ညှိနှင်းခွင့် ပုနိုင်သည်။
(ဃ) အစိုးေကခွင့် ပုေားမသာဥပမေနှင့်ညီညွတ်သည့်အ ခား လုပ်ငန်းြျားတွင် ပည်မောင်စုအစိုးေ၊ သက်ဆိုင်ောဝန်ကကီးဌာန
နှင့်ညှိနှင်းခွင့် ပုနိုင်သည်။
၁၁။ ဗဟိုမကာ်ြတီသည်မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျားကိုစိုက်ပျိုးမေး၊မြွး ြူမေးနှင့်ယင်းတို့နှင့်ဆက်နွယ်လျက်ေမ
ှိ သာစီးပွားမေး
လုပ်ငန်းြျား အတွက်ခွင့် ပုသည့်အခါ အချိန်ကာလနှင့်စပ်လျဉ်း၍(က) စိုက်ပျိုးမေးလုပ်ငန်းတွင်(၁) နှစ်ေှည်ပင်နှင့်ဥယျာဉ် ခံသီးနှံ ေစ်လျင်စတင်ခွင့် ပုသည့်နှစ်ြှစ၍ နှစ်မပါင်း ၃ဝ ေက်ြပိုမစဘဲခွင့် ပု နိုင်သည်။
(၂) ောသီသီးနှံ ေစ်လျင် သတ်ြတ
ှ ်မသာ စည်းကြ်းချက် ြျားကိုမောက်ေျက် ခင်း ြေှိသမေွ ့ ခွင့် ပုေြည်။
(ခ ) မြွး ြူမေးလုပ်ငန်းတွင်စတင်ခွင့် ပုသည့်နှစ်ြှစ၍ နှစ်မပါင်း၃ဝ ေက်ြပိုမစဘဲခွင့် ပုနိုင်သည်။
(ဂ ) ပုေ်ြခွဲ(က) ပုေ်ြခွဲငယ်(၁)နှင့်ပုေ်ြခွဲ(ခ)တို့အေ ခွင့် ပုေားမသာ သက်တြ်းကုန်ဆုံးပပီးမနာက်ဆက်လက်မဆာင်ေွက်လို
မသာ လုပ်ငန်းအတွက်လုပ်ငန်းအြျိုးအစားမပါြူတည်ပပီးေပ်ြံ၍စုစုမပါင်းနှစ်မပါင်း၃ဝေက်ြပိုမစဘဲအကကိြ်ကကိြ်ခွင့် ပုနိုင်သည်။
(ဃ) ဓာတ်သတ္ုေုတ်လုပ် ခင်းလုပ်ငန်းတွင် ပည်မောင်စုအစိုးေ၊သတ္ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနနှင့်ညှိနှင်းခွင့် ပုနိုင်သည်။
(င ) အစိုးေကခွင့် ပုေားမသာ ဥပမေနှင့်ညည
ီ ွတ်သည့် အ ခားလုပ်ငန်းြျားတွင် ပည်မောင်စုအစိုးေ၊ သက်ဆိုင်ောဝန်ကကီးဌာနနှင့်
ညှိနှင်းခွင့် ပုနိုင်သည်။
၁၂။ ဗဟိုမကာ်ြတီသည်နိုင်ငံ ခားေင်းနှီး ြှုပ်နှံြှဥပမေအေ ခွင့် ပုေားမသာေင်းနှီး ြှုပ်နှံသူြျား သို့ြဟုတ်နိုင်ငံ ခားေင်းနှီး ြှုပ်နှံြှ
ဥပမေအေ ခွင့် ပုေားမသာ ေင်းနှီး ြှုပ်နှံသူြျားပါဝင်သည့်အေွဲ ့ အစည်းက မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျားလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့်
မလျာက်ေားလာပါက နိုင်ငံသားြျားမဆာင်ေွက်နိုင်စွြ်းြေှိမသာ လုပ်ငန်းြျားသာ ေင်းနှီး ြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်နိုင်ေန်စိစစ်ခွင့် ပုေြည်။

အခန်း (၅) အာြခံမ?ကးနှင့် မ ြခွန်
၁၃။ ဗဟိုမကာ်ြတီသည်မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျား လုပ်ပိုင်ခွင့်၊အသုံး ပုခွင့်ေေှိသူက လုပ်ငန်းအြျိုးအစားအလိုက်မပးသွင်း
ေြည့်အာြခံမ?ကးနှန်းေားကိုသတ်ြှတ်ေြည်။
၁၄။ ဗဟိုမကာ်ြတီသည်မ ြလွတ်၊မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျားလုပ်ပိုင်ခွင့်၊အသုံး ပုခွင့်အတွက်မကာက်ခံြည့်မ ြခွန်နှန်းေားနှင့်သင့်တင့်
မသာမ ြခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ပုသည့်ကာလကိုလုပ်ငန်းအြျိုးအစား၊ သီးနှံအြျိုးအစားအလိုက်သတ်ြှတ်ေြည်။
၁၅။ ဦးစီးဌာနသည်(က) မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျား လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့်ေေှိသူေံြှမ ြခွန်ကိုလုပ်ငန်းအြျိုးအစား၊ သီးနှံအြျိုးအစားအလိုက်
မ ြခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးသည့်မန့ြှစ၍ စည်း?ကပ် ခင်းနှင့်မကာက်ခံ ခင်း ပုေြည်။
( ခ ) မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျား လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့်ေေှိသူ၏ မ ြခွန်မပးသွင်း ခင်းကိုကကီး?ကပ်စစ်မဆးေြည်။

အခန်း(၆) မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နင
ှ ့် မ ြရိုငး် ြျား လုပပ
် ိုငခ
် င
ွ ့်၊ အသုးံ ပုခွင့်ေေှိသက
ူ လိက
ု ်နာေြည့် စည်းကြ်းချက်ြျား

၁၆။ မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျား လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့်ေေှိသူသည်(က) ခွင့် ပုေားသည့် လုပ်ငန်းအြျိုးအစားနှင့်ယင်းနှင့်ဆက်နွယ်လျက်ေှိမသာ စီးပွားမေးလုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ေြည်။
(ခ) လုပ်ပိုင်ခွင့်ေမ ြကိုစတင်ခွင့် ပုသည့်မန့ြှစ၍မလးနှစ်အတွင်းသတ်ြှတ်ချက်အတိုင်းလုပ်ငန်းပပီးစီးသည်အေိမော်ေုတ်လုပ်ကိုင်
ေြည်။ သဘာဝမဘးအန္ောယ်မ?ကာင်မ
့ သာ်လည်းမကာင်း၊ တည်ပငိြ်မအးချြ်းြှြေှမ
ိ သာ အမ ခအမနမ?ကာင့်မသာ်လည်းမကာင်းကုန်
လွန်သွားသည့်အချိန်အတွက်သတ်ြှတ်ကာလကို ဗဟိုမကာ်ြတီြှ ပန်လည် ပင်ဆင်သတ်ြှတ်မပးနိုင်သည်။
(ဂ) ခွင့် ပုေားသည့်မ ြလွတ်၊မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျားကို ပည်မောင်စုအစိုးေအေွဲ ့ ၏ခွင့် ပုချက်ြေေှိဘဲမပါင်နှံ ခင်း၊ မပးကြ်း ခင်း၊
မောင်းချ ခင်း၊ အငှားချေား ခင်း၊ အ ခားနည်း ေင့် လွဲမ ပာင်း ခင်း သို့ြဟုတ် ခွဲစိတ် ခင်းြ ပုေ။
(ဃ) ြိြိလုပ်ကိုင်ခွင့်ေေှိသည့် မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျားအတွက် မ ြခွန်ကို အမ ပအမကျ မပးမဆာင်ေြည်။
( င ) မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျား လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိုမကာ်ြတီက သတ်ြှတ်ေားမသာစည်းကြ်း
ချက်ြျားကို လိုက်နာေြည်။
(စ) ခွင့် ပုချက်ေယူေားမသာ လုပ်ငန်းြှအပ မ ြမပါမ ြမအာက်ေှိအ ခားသယံဇာတပစ္ည်းြျားကို ေုတ်ယူ ခင်းြ ပုေ။
(ဆ) ခွင့် ပုေားမသာမ ြအတွင်း သယံဇာတပစ္ည်းြျားမတွ ့ ေှိ၍ နိုင်ငံမတာ်အစိုးေကစီးပွား ေစ်ေတ
ု ်လုပ်လိုသ ေင့်ခွင့် ပုေား မသာ
မ ြဧေိယာအနက် လိုအပ်ြည့်မ ြဧေိယာကို ပန်လည်သိြ်းယူသည့်အခါ ပည်မောင်စုအစိုးေကညွန်?ကားေားသည့်အတိုင်း ပန်လည်
အပ်နှံေြည်။

အခန်း(၇) ကကီး?ကပ် ခင်း
၁၇။ ဗဟိုမကာ်ြတီသည် မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျား လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တင် ပလာသည့် ကိစ္ေပ်ြျား
အတွက် စိစစ်သုံးသပ် ခင်းနှင့် ညှိနှင်းမဆာင်ေွက် ခင်းြျားကို လုပ်ကိုင်နိုင်ေန် တိုင်းမေသကကီးသို့ြဟုတ် ပည်နယ်အသီးသီးတွင်
လုပ်ငန်းအေွဲ ့ ြျားနှင့် သီး ခားအေွဲ ့ ြျားကိုေွဲ ့ စည်း၍ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားအား သတ်ြှတ်မပးေြည်။
၁၈။ ဗဟိုမကာ်ြတီသည်မ ြလွတ်၊မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျားလုပ်ပိုင်ခွင့်၊အသုံး ပုခွင့်ေေှိသူကသတ်ြှတေ
် ားသည့်စည်းကြ်းချက်ြျား
နှင့်အညီလုပ်ငန်းြျား မဆာင်ေွက် ခင်း ေှိ ြေှိကို စစ်မဆးေန် သက်ဆိုင်ောဌာနြျား စုမပါင်းပါဝင်မသာ အေူးအေွဲ ့ ကိုအခါ
အားမလျာ်စွာ ေွဲ ့ စည်းတာဝန်မပးအပ်နိုင်သည်။
၁၉။ ဗဟိုမကာ်ြတီသည် မအာက်ပါအမ ခအမန တစ်ေပ်ေပ်မပါမပါက်ပါကခွင့် ပုေားမသာမ ြလွတ်၊မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျားအနက်
ြှလိုအပ်ြည့်အနည်းဆုံးမ ြဧေိယာကို ပန်လည်ေယူပိုင်ခွင့်ေှိသည်-

(က) ခွင့် ပုေားမသာ မ ြလွတ်၊မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျားတွင် မေှးမဟာင်းယဉ်မကျးြှအမြွအနှစ်ြျား မတွ ့ ေှိ ခင်း၊
(ခ) နိုင်ငံမတာ်အကျိုးငှာ အမ ခခံအမဆာက်အအုံ စီြံကိန်းလုပ်ငန်းသို့ြဟုတ် အေူးစီြံကိန်းလုပ်ငန်းမဆာင်ေွက်ေန်လိုအပ် ခင်း၊
(ဂ) ဓာတ်သတ္ုေုတ်လုပ် ခင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေန် ခွင့် ပုေားမသာမ ြလွတ်၊မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျားတွင်ခွင့် ပုေားမသာသတ္ု
အြျိုးအစားြှအပအ ခားသယံဇာတပစ္ည်းမတွ ့ ေှိ ခင်း၊
(ဃ) ပုေ်ြ ၄၊ ပုေ်ြခွဲ (က)၊ (ခ)နှင့် (ဃ)တို့ပါ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေန်ခွင့် ပုေားမသာ မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျားတွင် သယံ
ဇာတပစ္ည်းမတွ ့ ေှိ ခင်း။
၂ဝ။ ဗဟိုမကာ်ြတီသည်ခွင့် ပုေားမသာမ ြလွတ်၊မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျားကိုပုေ်ြ၁၉အေ ပန်လည်ေယူ ခင်းအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်၊
အသုံး ပုခွင့်ေေှိသူကအြှန်တကယ်ေင်းနှီး ြှုပ်နေ
ှံ ားသည့်ကုန်ကျစေိတ်မငွြျားကို ပည်မောင်စုအစိုးေအေွဲ ့ ၏သမဘာတူညီချက်
ေင့် ကာလတန်ေိုးတွက်ချက်၍သင်မ
့ လျာ်သည့် သတ်ြှတ်ကာလအတွင်းမလျာ်မ?ကးေေှိမစေန်သက်ဆိုင်ောဌာန၊အေွဲ ့ အစည်းြျားနှင့်
ညှိနှင်းမဆာင်ေွက်မပးေြည်။
၂၁။ ဗဟိုမကာ်ြတီသည် မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျား လုပ်ပိုင်ခွင့်၊အသုံး ပုခွင့်ေေှိသူကဤဥပမေပါစည်းကြ်းချက်တစ်ေပ်ေပ်
ကိုချိုးမောက်မ?ကာင်းမတွ ့ ေှိလျင်ြူလမပးသွင်းေားမသာအာြခံမ?ကးကိုနိုင်ငံမတာ်ဘဏာမငွအ ေစ်သိြ်းဆည်းြည့်အ ပင်လုပ်ပိုင်ခွင့်၊
အသုံး ပုခွင့်ကိုလည်း ပန်လည်ရုပ်သိြ်းပိုင်ခွင့်ေှိသည်။
၂၂။ ဤဥပမေ ြ ပဋာန်းြီ မ ြလွတ၊် မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျား စီြံခန့်ခွဲမေးဗဟိုအေွဲ ့ ၏ ခွင့် ပုြိန့်အေ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့်ေေှိ
ေားမသာ ပုဂ္ိုလ်နှင့်အေွဲ ့ အစည်းြျားသည်(က) ခွင့် ပုြိန့်ေေှိေားမသာ မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းဧေိယာ၊ ခွင့် ပုြိန့်ေတ
ု ် ပန်သည့် ေက်စွဲနှင့် စာအြှတ်တို့ကို ပည့်စုံစွာ
မော် ပပပီး အြှန်တကယ် မော်ေုတ်လုပ်ကိုင် အသုံး ပုပပီးမသာ ဧေိယာနှင့် ကျန်ေှိမနမသာ ဧေိယာတို့ကို အမောက်အေားခိုင်လုံစွာ
ေင့် ဓာတ်ပုံြှတ်တြ်းြျား ပူးတွဲလျက် ြှတ်တြ်း ပုစုပပီးဗဟိုမကာ်ြတီသို့ တင် ပေြည်။
(ခ ) မော်ေုတ်လုပ်ကိုင်အသုံး ပုပပီး ေစ်မသာမ ြလွတ်၊မ ြလပ်၊မ ြရိုင်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဤဥပမေနှင့်အညီလိုက်နာမဆာင်ေွက်
ေြည်။
(ဂ) ြူလခွင့် ပုကာလေက် မကျာ်လွန်သည်အေိ မော်ေုတ်လုပ်ကိုင်အသုံး ပု ခင်းြေှိမသးမသာမ ြလွတ်၊မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျားကို
နိုင်ငံမတာ်က ပန်လည်သိြ်းယူပပီး ေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူ ေြည်။
(ဃ) ြူလခွင့် ပုကာလအတွင်းသတ်ြှတေ
် ားသည့်စည်းကြ်းချက်ြျားနှင့်အညီလုပ်ငန်းမဆာင်ေွက်ေန်ပျက်ကွက်မ?ကာင်းသို့ြဟုတ်
စည်းကြ်းချက်ကို ချိုးမောက်မ?ကာင်း မတွ ့ ေှိပါကအာြခံမ?ကးကို နိုင်ငံမတာ်ဘဏာမငွအ ေစ် သိြ်းဆည်းခံေြည့်အ ပင် မ ြလွတ်၊
မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျား လုပ်ပိုင်ခွင့်၊အသုံး ပုခွင့်ကို ပန်လည်ရုပ်သိြ်း ခင်းခံေြည်။

အခန်း(၈) မ ြလွတ၊် မ ြလပ်နှင့် မ ြရိင
ု ်းြျား လုပ်ပင
ို ်ခွင၊့် အသုံး ပုခွင့် ေေှိသြ
ူ ျားအား ပံပ
့ ိုးမဆာင်ေက
ွ ် ခင်း
၂၃။ ဗဟိုမကာ်ြတီသည်(က) မ ြလွတ်၊မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျားလုပ်ပိုင်ခွင့်၊အသုံး ပုခွင့်ေေှိသူကစိုက်ပျိုးမေးသို့ြဟုတ်မြွး ြူမေးလုပ်ငန်းအတွက်နည်းပညာ၊
ြျိုးမကာင်းြျိုးသန့်နှင့် အ ခားပံ့ပိုးြှြျားကဆက်သွယ်မတာင်းခံလာလျင် လိုအပ်သလို ကူညီပံ့ပိုးမပးနိုင်သည်။
( ခ ) မ ြလွတ်၊မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျားလုပ်ပိုင်ခွင့်၊အသုံး ပုခွင့်ေေှိသူကေင်းနှီး ြှုပ်နှံြှအတွက်မချးမငွြျားေေှိလိုလျင်လည်းမကာင်း၊
ပံ့ပိုးပစ္ည်းနှင့် ဝန်မဆာင်ြှ အကူအညီေေှိ လိုလျင်လည်းမကာင်း သက်ဆိုင်ောဌာန၊ အေွဲ ့ အစည်းသို့စိစစ်မောက်ခံ မပးနိုင်သည်။
(ဂ) မ ြလွတ်၊မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျားလုပ်ပိုင်ခွင့်၊အသုံး ပုခွင့်ေေှိသူကလုပ်ငန်းအမကာင်အေည်မော်မဆာင်ေွက်ပပီးမနာက် ြုန်တိုင်း
ကျမောက် ခင်းကဲ့သို့မသာ သဘာဝမဘးအန္ောယ် မ?ကာင့် ကကီးြားသည့် ပျက်စီးဆုံးရှံးြှြျား ေစ်မပါပါက နိုင်ငံမတာ်ြှ အေူးမချး
မငွေေှိမေးအတွက် သက်ဆိုင်ော ဝန်ကကီးဌာနသို့ မောက်ခမ
ံ ပးနိုင်သည်။
၂၄။ ဗဟိုမကာ်ြတီသည် သတ်ြတ
ှ ်ကာလအတွင်း စည်းကြ်းချက်ြျားနှင့် အညီ ပပီးစီးသည်အေိ လုပ်ငန်းအမကာ င်အေည်မော်
မဆာင်ေွက်မသာ မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျား လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့်ေေှိသူြျားအား အာြခံမ?ကး ပန်လည်ေုတ်မပးေြည်။
၂၅။ ဗဟိုမကာ်ြတီသည်(က) မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျား လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့် ေေှေ
ိ ားသူက လုပ်ငန်းြျား အမကာင်အေည်မော်မဆာင် ေွက်ော
တွင် မေသခံမတာင်သူလယ်သြားြျားနှင့် အ ငင်းပွား ခင်း၊ ဟန့်တားမနှာင့်ယှက် ခင်း၊ ကျူးမကျာ်ဝင်မောက်လုပ်ကိုင် ခင်း၊

အကျိုးေျက်ဆီး ခင်းြျား ပုလုပ်ခံေမ?ကာင်း တင် ပလာ လျင် သက်ဆိုင်ောဌာန၊ အေွဲ ့ အစည်းြျားနှင့် ဦးစွာညှိနှင်းမပး ေြည်။ ညှိနှင်း
၍ြေပါက ဥပမေအတိုင်း မဆာင်ေွက်ေြည်။
( ခ ) မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျားလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့် ချေားမပးမသာ မ ြဧေိယာအမပါတွင် ယခင်ကတည်းက လက်ေှိ
စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်မနမသာ မေသခံမတာင်သူလယ်သြား ြျား၏ စိုက်ပျိုးမ ြြျား ပါဝင်မနပါက တေားဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့် ေေှိေား ခင်း
ြေှိသည့်တိုင် နစ်နာြှြေှိမစေန် ယင်းတို့၏ ဆန္ အမပါ ညှိနှင်းမဆာင်ေွက်မပးေြည်။
(ဂ) မ ြလွတ်၊မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျားလုပ်ပိုင်ခွင့်၊အသုံး ပုခွင့်ချေားမပးမသာမ ြဧေိယာအမပါတွင်ယခင်ကတည်းကလုပ်ကိုင်ခွင့်ေ
ေှိေားပပီးမသာမတာင်သူလယ်သြားြျားေှိပါက၎င်းတို့ နှစ်ဦးနှစ်ေက်သမဘာတူညီချက် ေင့်ဥပမေနှင့်အညီဆက်လက်မဆာင်ေွက်
မစေြည်။

အခန်း(၉) ပစ်ြှနင
ှ ့် ပစ်ေဏ်ြျား

၂၆။ ြည်သူြဆို ဤဥပမေအေ မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့်မ ြရိုင်းြျား လုပ်ပိုင် ခွင၊့် အသုံး ပုခွင့်ေှိမသာ မ ြမပါေှိပစ္ည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍
အကျိုးေျက်ဆီး မ?ကာင်း ပစ်ြေ
ှ င်ေှားစီေင် ခင်းခံေလျင် ေိုသူကို သုံးနှစ်ေက်ြပိုမသာ မောင် ေဏ် ေစ်မစ၊ ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်း
ေက်ြပိုမသာ မငွေဏ် ေစ်မစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ် လုံး ေစ်မစ ချြှတ်ေြည်။
၂၇။ ြည်သူြဆို မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျား လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့် ေေှိသူကမသာ်လည်းမကာင်း၊ ယင်း၏ကိုယ်စား တာဝန်
ေှိသူကမသာ်လည်း မကာင်း ခွင့် ပု ခင်းြေှိဘဲ ဤဥပမေအေ မ ြလွတ၊် မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျား လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့်ေှိ မသာမ ြ
တွင် ဝင်မောက်ကျူးမကျာ်လုပ်ကိုင်မ?ကာင်း ပစ်ြှေင်ေှား စီေင် ခင်းခံေလျင် ေိုသူကို နှစ်နှစ်ေက်ြပိုမသာ မောင်ေဏ် ေစ်မစ၊
ကျပ်ငါးသိန်းေက်ြပိုမသာ မငွေဏ် ေစ်မစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံး ေစ်မစ ချြှတ်ေြည်။ ၂၈။ ြည်သူြဆို မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျား
လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပု ခွင့် ေေှိသူကို ေစ်မစ၊ ေိုသူ၏ သမဘာတူခွင့် ပုချက်အေ လုပ်ကိုင်သူကို ေစ်မစ ဤဥပမေအေမ ြလွတ၊် မ ြလပ်
နှင့် မ ြရိုင်းြျားလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့် ေှိမသာမ ြတွင် လုပ်ငန်းမဆာင်ေွက်ြှကို ဟန့်တားမနှာင့်ယှက်မ?ကာင်း ပစ်ြှ ေင်ေှား စီေင်
ခင်းခံေလျင် ေိုသူကို တစ်နှစ်ေက်ြပိုမသာ မောင်ေဏ် ေစ်မစ၊ ကျပ်သုံးသိန်းေက်ြပိုမသာ မငွေဏ် ေစ်မစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံး ေစ်မစ
ချြှတ်ေြည်။ ၂၉။ ြည်သူြဆို ဤဥပမေအေ မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျား လုပ်ပိုင် ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့် ပန်လည်ရုပ် သိြ်းေား
သည့် မ ြမပါြှ ေွက်ခွာေယ်ေှား မပးေန် ပျက်ကွက်မ?ကာင်း ပစ်ြှေင်ေှားစီေင် ခင်းခံေလျင် ေိုသူကို တစ်နှစ် ေက်ြပိုမသာ မောင်
ေဏ် ေစ်မစ၊ ကျပ်သုံးသိန်းေက်ြပိုမသာ မငွေဏ် ေစ်မစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံး ေစ်မစ ချြှတ်ေြည်။

အခန်း(၁ဝ) အမေွမေွ

၃ဝ။ အခန်း(၉)ပါ ပစ်ြှြျားကို ေဲအမေးယူပိုင်ခွင့်ေှိမသာ ပစ်ြှြျားအ ေစ် သတ်ြှတ်သည်။
၃၁။ ဗဟိုမကာ်ြတီသည် မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျားလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့်ေေှိသူအား လုပ်ငန်းမဆာင်ေွက်ြှနှင့် ပပီးစီးြှ
အမ ခအမနကို သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ တင် ပမစနိုင်သည်။
၃၂။ ဗဟိုမကာ်ြတီသည် မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျား စီြံခန့်ခွဲြှနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မဆာင်ေွက်ြှကို ပည်မောင်စုအစိုးေအေွဲ ့ သို့
မ ခာက်လလျင် တစ်ကကိြ် တင် ပေြည်။ ြူဝါေဆိုင်ော အဆုံးအ ေတ်ခံယူေန် မပါမပါက်ပါက နိုင်ငံမတာ်သြ္တေံသို့ နည်းလြ်းတကျ
တင် ပ၍ လြ်းညွန်ြှခံယူေြည်။
၃၃။ ဤဥပမေအေေွဲ ့ စည်းမသာ ဗဟိုမကာ်ြတီသည် ဤဥပမေြ ပဋာန်းြီက ေွဲ ့ စည်းခဲ့မသာ မ ြလွတ၊် မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျား စီြံ
ခန့်ခွဲမေး ဗဟိုအေွဲ ့ ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားကို ဆက်ခံမဆာင်ေွက်ေြည်။
၃၄။ ဤဥပမေပါ ပဋာန်းချက်ြျား အမကာင်အေည်မော်မဆာင်ေွက် ောတွင်(က) ဝန်ကကီးဌာနသည်လိုအပ်မသာနည်းဥပမေြျား၊စည်းြျဉ်းနှင့်စည်းကြ်းြျားကို ပည်မောင်စုအစိုးေအေွဲ ့ ၏သမဘာတူညီ

ချက် ေင့်ေုတ် ပန်နိုင်သည်။
(ခ ) ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ဗဟိုမကာ်ြတီတို့သည် လိုအပ်မသာ အြိန့် မ?ကာ် ငာစာ၊ အြိန့်၊ ညွန်?ကားချက်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျား ကို
ေုတ် ပန်နိုင်သည်။
ပည်မောင်စုသြ္တ ြန်ြာနိုင်ငံမတာ် ေွဲ ့ စည်းပုံအမ ခခံဥပမေအေ ကျန်ုပ်လက်ြှတ်မေးေိုးသည်။

(ပုံ)
သိန်းစိန်
နိုငင
် မ
ံ တာ်သြ္တ
ပည်မောင်စသ
ု ြ္တ ြန်ြာနိင
ု ်ငမ
ံ တာ်

