ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ ြပ ာန်း
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ
(၂ဝ၁၂ ခနှစ၊် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ် ၉။)
၁၃၇၃ ခနှစ၊် တန်ခူးလဆန်း ရက်
(၂ဝ၁၂ ခနှစ၊် မတ်လ ၃ဝ ရက်)
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် ဤဥပ ဒကိ ြပ ာန်းလိက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပ ဒကိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။

၂။

ဤဥပ ဒတွင်ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်(က)

ပတ်ဝန်းကျင် ဆိသည်မှာ

ြမထ၊

ရထ၊

လထ၊ ရာသီဥတ၊ အသ၊ အန ့၊ အရသာတိ ့ ပါဝင်သည့်

လူသားတိ ့ဝန်းကျင်ရှိ ရပ်ပိင်းဆိင်ရာ အ ကာင်းအချက်များကိလည်း ကာင်း၊ တိရ စ္ဆာန်နှင့် အပင်
အမျိုးမျိုးတိ ့၏သက်ရှိ ဇီဝဆိင်ရာ အ ကာင်း အချက်များကိလည်း ကာင်း၊ သမိင်း၊

ယဉ် ကျးမ၊

လူမ ရး နှင့် ပသာဒအလှအပဆိင်ရာ အ ကာင်း အချက်များ ကိလည်း ကာင်း ဆိသည်။
(ခ )

ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွး
တိရ စ္ဆာန်၊ အပင်နှင့်

ဆိသည်မှာ

သဘာဝနှင့်လူသားများ

ရရှည်တည်တ့ ရး

အကျိုးငှာ

သဘာဝသယဇာတ အရင်းအြမစ်များအြပင် လူတိ ့ဖန်တီး ြပုလပ်ထား သာ

ပစ္စည်းများ ပါဝင်သည့် သဘာဝ၏ ဟန်ချက်ညီမကိ ဆိသည်။
(ဂ)

ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွးစချိန်စညန်း

ဆိသည်မှာ

ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွး

ထိန်းသိမ်း ရး အလိ ့ငှာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အ ြခအ နများအတွက်

တိးတက် ရးနှင့်

ယဘယျ အရည်အ သွး

သတ်မှတ်ချက်ကိ ဆိသည်။
(ဃ)

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာစိစစ်မ ဆိသည်မှာ အာက်ပါတိ ့ကိသတ်မှတ်ရန် အချိန်ကာလအပိင်းအြခားအလိက်
စနစ်တကျ မှတ်တမ်းြပုလပ်၍ ဓမ္မဓိ ာန်ကျကျ အကဲြဖတ်ြခင်းကိ ဆိသည်(၁)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး ကွပ်ကဲမဆိင်ရာ လိအပ်ချက်များနှင့် ကိက်ညီမအ ြခအ န၊

(၂)

ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန် ့ခွဲမစနစ်၊

(၃)

အ ဆာက်အအ၊
အမျိုးမျိုး။

ြမ နရာနှင့် ဥပစာများတွင် ြဖစ်နိင် သာပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အန္တရာယ်
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(င)

ညစ်ညမ်းမ

ဆိသည်မှာ

ပတ်ဝန်းကျင်ကိ

အကျိုးရှိစွာအသးြပုြခင်းအား

ထိခိက် စရန် သာ်

လည်း ကာင်း၊ အများြပည်သူ၏ ကျန်းမာ ရး၊ အန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရး သိ ့မဟတ် အကျိုး ြဖစ်ထွန်း ရး
ကိြဖစ် စ၊ တိရ စ္ဆာန်နှင့်အပင်များကိြဖစ် စ ထိခိက် စရန် သာ်လည်း ကာင်း၊ ဤဥပ ဒအရ ထတ် ပး
ထား သာ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ပါ စည်းကမ်းချက်၊ ကန် ့သတ်ချက် သိ ့မဟတ် တားြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိ
ဖာက်ဖျက် ၍ သာ်လည်း ကာင်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ

ဘးအန္တရာယ်ရှိ ပစ္စည်းများ၊ ညစ်ညမ်း

ပစ္စည်းများ သိ ့မဟတ် စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းများကိစွန် ့ပစ်ြခင်း၊ ထတ်လတ်ြခင်း သိ ့မဟတ် စပြခင်းြဖင့် ြမထ၊
ရထ၊ လထ အပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင် အစိတ်အပိင်းတစ်ရပ်ရပ်၏ ရပ်ပိင်းဆိင်ရာ၊ အပူဓာတ်ဆိင်ရာ၊
ဓာတဆိင်ရာ သိ ့မဟတ် သက်ရှိဇီဝဆိင်ရာ ဂဏ်သတ္တ ိများကိ တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက်၍ ြဖစ် စ
ြပာင်းလဲ စမ၊ သက် ရာက် စမ တစ်ရပ်ရပ် ကိဆိသည်။ သိ ့မဟတ် သက်ရှိဇီဝ ဆိင်ရာ ဂဏ်သတ္တ ိ
များကိ တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စ ြပာင်းလဲ စမ၊ သက် ရာက် စမ တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဆိသည်။
(စ)

အသညစ်ညမ်းမ

ဆိသည်မှာ

စိတ်အ နှာင့်အယှက်ြဖစ် စ သာ၊

ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မြဖစ် စ သာ၊

အ ကားအာရ ဆးရးမြဖစ် ပ စ သာ သိ ့မဟတ် အြခားအသခစားမကိ အ နှာင့်အယှက် ြဖစ် စ သာ
အသ အတိင်းအတာ တစ်ရပ်ြဖစ် ပ နမကိ ဆိသည်။
(ဆ)

ညစ်ညမ်းပစ္စည်း ဆိသည်မှာ တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စ ပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အပိင်း သိ ့မဟတ်
အ ြခခတစ်ရပ်ရပ်ကိ အကျိုးရှိစွာအသးြပုြခင်းအား ထိခိက် စရန် အရည်အ သွး

ြပာင်းလဲ စသည့်

သိ ့မဟတ် ကျန်းမာ ရးကိ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်သည့် သိ ့မဟတ် ြဖစ် စနိင်သည့် သိ ့မဟတ် ညစ်ညမ်းမကိ
ြဖစ် စနိင်သည့် အစိင်အခဲ၊ အရည် သိ ့မဟတ် အခိးအ ငွ ကိ
့ ဆိသည်။
(ဇ)

စွန် ့ပစ်ပစ္စည်း ဆိရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်၌ ညစ်ညမ်းမကိ ြဖစ် ပ စ သာ ပစ္စည်းပမာဏ၊ဖွဲ ့စည်းမ
သိ ့မဟတ် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စွန် ့ပစ်သည့်၊ ထတ်လတ်သည့် သိ ့မဟတ်
စပသည့်

ရဒီယိသတ္တ ိ ကပစ္စည်းအပါအဝင် အစိင်အခဲ၊ အရည်၊ အခိးအ ငွ အြပင်
့
ဤဥပ ဒနှင့်အညီ

စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းြဖစ်သည်ဟ သတ်မှတ်ထား သာ အရာတစ်ခခလည်း ပါဝင်သည်။
(ဈ)

ဘးအန္တရာယ်ရပ
ိှ စ္စညး် ဆိသည်မှာ ဓာတပစ္စည်းဟတ်သည်ြဖစ် စ၊ မဟတ်သည်ြဖစ် စ လူ၊ တိရ စ္ဆာန်၊
အပင်၊ ပစ္စည်း သိ ့မဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ကိအန္တရာယ်ြဖစ် စနိင်သည့် ပါက်ကွဲ စတတ် သာပစ္စည်း၊ ဇီဝ
လက်နက်အြဖစ်

ဖန်တီးအသးြပုနိင် သာပစ္စည်း၊

နျူကလီးယားလက်နက်အြဖစ်

အသးြပုနိင် သာ

ပစ္စည်း၊ မီး လာင် စတတ် သာ ပစ္စည်း၊ အာက်ဆီဂျင်ြဖင့် ဓာတ်ြပု စတတ် သာပစ္စည်း၊ အဆိပ်
အ တာက်ြဖစ် စတတ် သာ ပစ္စည်း၊

ရာဂါြဖစ်ပွား စတတ် သာ ပစ္စည်း၊

ရဒီယိသတ္တ ိကပစ္စည်း၊

မျိုးရိးဗီဇ ြပာင်းလဲ စတတ် သာ ပစ္စည်း၊ စား လာင် စတတ် သာပစ္စည်း၊ ယားယ ရာင်ရမ်း စြခင်း
အပါအဝင် ကျန်းမာ ရးကိ ထိခိက် စတတ် သာပစ္စည်း သိ ့မဟတ် အရာဝတ္ထ ုကိဆိသည်။

3
(ည)

အကျိုးရှိစွာ အသးြပုြခင်း

ဆိသည်မှာ အများြပည်သူ၏ ကျန်းမာ ရး၊ အန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရး

သိ ့မဟတ် အကျိုးြဖစ်ထွန်း ရးကိ ြဖစ် ပ စနိင်ရန် စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းများ၊ အညစ်အ ကးများ၊ ထတ်လတ်
ပစ္စည်းများနှင့် စပပစ္စည်းများ၏ ဆိးကျိုးသက် ရာက်မမှ လိအပ် သာ ကာကွယ်မများ ြပုလပ်၍
ပတ်ဝန်းကျင်ကိြဖစ် စ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အ ြခခတစ်ရပ်ရပ်ကိ ြဖစ် စ၊ အစိတ်အပိင်း တစ်ရပ်ရပ်ကိြဖစ် စ
အသးြပုြခင်းကိဆိသည်။
(ဋ)

ပိမိသန် ့ရှင်းစွာထတ်လပ်မ
စွန် ့ပစ်ပစ္စည်း၊

ဆိသည်မှာ သယဇာတအရင်းအြမစ် အသးချမ ပိမိထိ ရာက် စ ရး၊

ရဆိးနှင့် ထတ်လတ်အခိးအ ငွ များ
့
အနည်းဆးြဖစ် စ ရး၊

ကာင်းမွန်သန် ့ရှင်း သာ

သဘာဝနှင့်လူ ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ထိန်းသိမ်းထားရှိ ရးတိ ့အတွက် ထတ်လပ်မ လပ်ငန်းစဉ်များ၊ ထတ်လပ်
သည့်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန် ဆာင်မများကိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ ဘက်စမဟာဗျူဟာများ
ြဖင့် စဉ်ဆက်မြပတ် အသးချ ဆာင်ရွက်ြခင်းကိဆိသည်။
(ဌ )

ထိန်းချုပ် ရးပစ္စည်းကိရိယာ ဆိရာတွင် အာက်ပါတိ ့ ပါဝင်သည် (၁)

စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းသည့် ကိရိယာတန်ဆာပလာတစ်ခခ၊

(၂)

ပစ္စည်းကိရယ
ိ ာတစ်ခခကိ

ပိမိထိ ရာက်စွာ

လပ်ကိင်နိင် ရးအတွက်

အသးြပုနိင်သည့်

အလိအ လျာက် ကိရိယာတစ်ခခ၊
(၃)

ညစ်ညမ်းမကိ

ညန်ြပသည့်၊

မှတ်တမ်းတင်သည့်

သိ ့မဟတ်

အလွန်အမင်းညစ်ညမ်းမကိ

သတိ ပးအချက်ြပသည့် ကိရိယာ တစ်ခခ၊
(၄)

ညစ်ညမ်းမကိ ကန် ့သတ်ရန်အလိ ့ငှာ အသးြပုသည့် အြခားကိရိယာ သိ ့မဟတ် အ ထာက်အကူ
ြပုသည့်ပစ္စည်းတစ်ခခ။

(ဍ )

ဂဟစနစ် ဆိသည်မှာ သက်ရှိသတ္တ ဝါများ၊ သက်မဲ့ရပ်ဝတ္ထ ုများနှင့် အပင်များ

သဟဇာတြဖစ်လျက်

တည်ရှိ နသည့် သဘာဝစနစ်နှင့် ယင်းစနစ် ကာင့် ြဖစ် ပ ြပာင်းလဲ န သာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ကိ ဆိသည်။
(ဎ )

ပိင်ရှင် ဆိသည်မှာ အ ဆာက်အအ၊ ြမ နရာ သိ ့မဟတ် ယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးကိ ပိင်ဆိင်သူ၊ လပ်ငန်းရှင်၊
တာဝန်ခလပ်ကိင် ဆာင်ရွက်သူ၊အငှားချသူ သိ ့မဟတ် ပစ္စည်းထိန်း သာ်လည်း ကာင်း၊ ယင်းပဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးဦး၏ အ မွဆက်ခသူ၊ ယမှတ်အပ်နှခရသူ သိ ့မဟတ်ကိယ်စားလှယ် သာ်လည်း ကာင်း ဆိသည်။

4
(ဏ)

လက်ရှိြဖစ်သူ

ဆိသည်မှာ

အ ဆာက်အအ၊

အစိတ်အပိင်းတစ်ခခကိ သာ်လည်း ကာင်း၊

ြမ နရာတစ်ခခကိ သာ်လည်း ကာင်း၊

ယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးကိ သာ်လည်း ကာင်း

ယင်း၏

လက်ရှိြဖစ်သူ

သိ ့မဟတ် ကီး ကပ်ကွပ်ကဲသူတစ်ဦးဦးကိ ဆိသည်။
(တ)

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာအ ရး ပ အ ြခအ န ဆိသည်မှာ သဘာဝအ လျာက်ြဖစ် စ၊ လူတိ ့၏ ြပုလပ်မ
ကာင့်ြဖစ် စ
ဆာင်ရွက်ြခင်း

ပ ပါက်လာသည့်
မြပုပါက

ဘးအန္တရာယ် သိ ့မဟတ် ညစ်ညမ်းမကိ ချက်ချင်း အ ရးယူ

အများြပည်သူအား

သာ်လည်း ကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်

ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးနှင့်

ကျန်းမာ ရးကိ

ဂဟစနစ်ကိ သာ်လည်း ကာင်း ထိပါး စနိင်သည့် အ ြခအ န

ကိ ဆိသည်။
(ထ)

ကာ်မတီ ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး ကာ်မတီကိ ဆိသည်။

( ဒ)

ဝန် ကီး ဌာန ဆိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာကိစ္စရပ်များကိ ဆာင်ရွက်ရန် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့က
တာဝန် ပးအပ်သည့်ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာနကိ ဆိသည်။

(ဓ )

ဦးစီးဌာန ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းသည့် သက်ဆိင်ရာဦးစီးဌာနကိဆိသည်။
အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ

၃။

ဤဥပ ဒ၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်(က)

ြမန်မာနိင်င အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင် ရးရာမူဝါဒကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်၊

(ခ)

စဉ်ဆက်မြပတ်

ဖွ ဖ
့ ိုး ရးလပ်ငန်းစဉ်များတွင်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ

ကိစ္စရပ်များ

စနစ်တကျ ပါင်းစပ် ဆာင်ရွက်ရန် အလိ ့ငှာအ ြခခမူများချမှတ်နိင်ရန်နှင့် လမ်းညန်မများြပုနိင်ရန်၊
( ဂ)

ပစ္စုပ္ပန်နှင့်

အနာဂတ်မျိုးဆက်များ၏

အကျိုးအတွက်

ကာင်းမွန် ပီးသန် ့ရှင်းသည့်

ပတ်ဝန်းကျင်

ြဖစ် ပ လာ စရန်နှင့် သဘာဝနှင့်ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ်များကိ ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက်နိင်ရန်၊
(ဃ)

ဆတ်ယတ် ပျာက်ကွယ်စြဖစ် န သာ ဂဟစနစ်များကိ ြဖစ်နိင်သမ ြပန်လည် ဖာ်ထတ်ရန်၊

( င)

သဘာဝသယဇာတအရင်းအြမစ်များ လျာ့နည်းဆးရးမကိ တားဆီး ရးနှင့် စဉ်ဆက်မြပတ် အကျိုးရှိစွာ
အသးြပုနိင် ရးအတွက် စီမ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်၊

(စ)

ပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် ရးဆိင်ရာ အသိအြမင်ြပန် ့ပွား ရးအတွက် ပညာ ပး ရးနှင့် ပညာသင် ကား ရး
အစီအစဉ်များကိ

အများြပည်သူတိ ့သိရှိ ပီး

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်၊

ပူး ပါင်းပါဝင်မ

ပိမိတိးတက်လာ

စ ရးအတွက်

5
(ဆ)

ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာကိစ္စရပ်များတွင် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ၊

ဒသဆိင်ရာနှင့် နိင်ငအချင်းချင်းပူး ပါင်း

ဆာင်ရွက်မကိ ြမင့်တင်နိင်ရန်၊
(ဇ)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာကိစ္စရပ်များကိ အစိးရဌာန၊အစိးရအဖွဲ ့အစည်း၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ
အဖွဲ ့အစည်း၊ အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ ့အစည်းနှင့် ပဂ္ဂလိကတိ ့ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်နိင်ရန်။
အခန်း (၃)
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး ကာ်မတီဖွဲ ့စည်းြခင်း

၄။

(က)

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သည်

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်၏

ပတ်ဝန်းကျင်

ထိန်းသိမ်း

ကာကွယ် စာင့် ရှာက် ရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး ကာ်မတီကိ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့က
တာဝန် ပးသည့်

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာန

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးက

ဥက္က အြဖစ် ဆာင်ရွက် ပီး

သင့် လျာ် သာအဖွဲ ့ဝင်များြဖင့် ဖွဲ ့စည်းရမည်။
(ခ)

အဖွဲ ့ကိ ဖွဲ ့စည်းရာတွင် အဖွဲ ့ဝင်များအနက်မှ ဒတိယဥက္က ၊ အတွင်း ရးမှူးနှင့် တွဲဖက်အတွင်း ရးမှူး
တိ ့ကိ သတ်မှတ်တာဝန် ပးရမည်။

(ဂ)
၅။

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သည် ကာ်မတီကိ ြပင်ဆင်ဖွဲ ့စည်းနိင်သည်။

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သည် ဤဥပ ဒပါ ရည်ရွယ်ချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် အတွက်

ကာ်မတီ၏လပ်ငန်းတာဝန်များကိ သတ်မှတ်ြပ ာန်း ပးရမည်။
၆။

ကာ်မတီ၏ လပ်ပိင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်(က)
(ခ)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ ပညာ ပးစည်းရးမများနှင့် လပ်ရှားမများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
ကျာင်းသင်ခန်းစာများတွင်ပါဝင် သာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး သင်ခန်းစာများကိ သက်ဆိင်ရာ
ဌာနများနှင့် ပါင်းစပ်ညိနင်း ပီး လိအပ်သလိ ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်နိင်ရန် အ ကြပုြခင်း၊

(ဂ)

ြပည်တွင်းြပည်ပမှ

အလှူ ငွ၊

ထာက်ပ့ ငွ၊

ပစ္စည်းများနှင့်

လက်ခရယူြခင်း၊ ယင်း ငွနှင့် ပစ္စည်းများ၊ နည်းပညာများကိ

နည်းပညာဆိင်ရာ

အကူအညီများ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး

လပ်ငန်း

များတွင် လိအပ်သလိ စီမခန် ့ခွဲအသးြပုြခင်း၊
(ဃ)

သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာနများ၊ အဖွဲ ့အစည်းများသိ ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ သင့် လျာ်သည့်
အ ကြပုချက်များနှင့် တိက်တွန်းချက်များ ပးပိ ့ြခင်း၊

(င)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် ြမင့်တင် ရးတိ ့အတွက် လိအပ် သာ အဆိြပုချက်နှင့်
များကိ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများထမှ တာင်းခြခင်း၊

အ ကြပုချက်

6
(စ)

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ ထိခိက်ပျက်စီးမများ ြဖစ် ပ လ င် သာ်လည်း ကာင်း၊ ထိခိက်ပျက်စီးနိင် သာ
အ ြခအ နများ ြဖစ် ပ လ င် သာ်လည်း ကာင်း၊ သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများအား
တားြမစ်ြခင်းနှင့် လိအပ်ပါက ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သိ ့ မူဝါဒ တာင်းခြခင်း၊

(ဆ)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်

ြမင့်တင် ရးအတွက်

ြမန်မာနိင်ငအမျိုးသား

ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာ

မူဝါဒများနှင့် အြခားပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာမူဝါဒများကိ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့်
ချမှတ် ဆာင်ရွက်ြခင်း။
အခန်း(၄)
ဝန် ကီးဌာန၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ တာဝန်နင
ှ ့် လပ်ပိင်ခွင့်များ
၇။

ဝန် ကီးဌာန၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်(က)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာမူဝါဒများကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ခ)

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ စီမခန် ့ခွဲမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိင်ငတစ်ဝန်းလးနှင့် ဆိင် သာ လပ်ငန်းအစီအစဉ်များကိ
လည်း ကာင်း၊ ဒသဆိင်ရာလပ်ငန်း အစီအစဉ်များကိလည်း ကာင်း ရးဆွဲချမှတ်ြခင်း၊

(ဂ)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် ြမင့်တင် ရးတိ ့အတွက်လည်း ကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ညစ်ညမ်းမ
မြဖစ် စရန်

ကာကွယ် ရး၊

ထိန်းချုပ် ရးနှင့်

လျာ့နည်းပ ပျာက် ရးတိ ့အတွက်

လည်း ကာင်း

အစီအစဉ်များကိ ချမှတ်ြခင်း၊ ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် စစ် ဆး ကပ်မတ်ြခင်း၊
(ဃ)

ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွး

ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်

ြမင့်တင် ရးတိ ့အတွက်

ထတ်လတ်အခိးအ ငွ များ၊
့

စွန် ့ထတ်အရည်များနှင့် စွန် ့ထတ်အစိင်အခဲများ၊ ကန်ထတ်လပ်မနည်းလမ်းများ၊ လပ်ငန်းစဉ်များနှင့်
ထွက်ကန်များ၏

စချိန်စညန်းများအပါအဝင်

ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွး

စချိန်စညန်းများ

သတ်မှတ်ြခင်း၊
(င)

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဥပ ဒ ရးရာကိစ္စရပ်များ၊ လမ်းညန်ချက်များအြပင် စဉ်ဆက်မြပတ်
ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးအတွက်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မမရှိ စ သာ

သိ ့မဟတ်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ

အနည်းဆး ြဖစ် စ သာ စီးပွား ရးဆိင်ရာ ဆွဲ ဆာင်မနည်းလမ်းများနှင့် စည်းကမ်းချက်များအတွက်
အဆိြပုချက်များကိ ကာ်မတီသိ ့ တင်ြပြခင်း၊
(စ)

ပတ်ဝန်းကျင်ဆင်
ိ ရာ

အြငင်းပွားမများ

ြဖရှငး် ရန်

အ ထာက်အကူ ပးြခင်းနှင့်

ယင်းအြငင်းပွားမများကိ ညိနင်း ပးရန် အဖွဲ ့အစည်းများ ဖွဲ ့စည်းြခင်း၊

လိအပ်ပါက
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(ဆ)

စက်မလပ်ငန်း၊ စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း၊ ဓာတ်သတ္တ ုတူး ဖာ် ထတ်လပ် ရး လပ်ငန်း၊ အညစ်အ ကး
စွန် ့ပစ် ရးလပ်ငန်းနှင့် အြခားလပ်ငန်းများ

ဆာင်ရွက်ရာတွင် ဓာတပစ္စည်း သိ ့မဟတ် အြခား ဘး

အန္တရာယ်ရှိသည့် ပစ္စည်းများထတ်လပ်သးစွဲရာမှ ထွက်ရှိလာနိင် သာ စွန် ့ပစ်သည့်

ဘးအန္တရာယ်ရှိ

ပစ္စည်း၏ အမျိုးအစားနှင့် အတန်းအစားများကိ သတ်မှတ်ြခင်း၊
(ဇ)

ပတ်ဝန်းကျင်ကိ လက်ငင်း၊

ရတိ ရရှည်တွင် သိသာထင်ရှားစွာ ထိခိက် စနိင် သာ

ဘးအန္တရာယ်ရှိ

ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ သတ်မှတ်ြခင်း၊
(ဈ)

အဆိပ်အ တာက်နှင့်

ဘးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများပါဝင်သည့်

စွန် ့ပစ်အစိင်အခဲ၊

စွန် ့ပစ်အရည်၊

ထတ်လတ်အခိးအ ငွ ပစ္စ
့ ည်းများအား ြပုြပင်သန် ့စင် ရးအတွက် လိအပ်သည့် စက်ရများ၊ စခန်းများ
တည် ထာင် ရးကိ တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ည)

စက်မနယ် ြမများနှင့် အြခားလိအပ် သာ နရာ၊ အ ဆာက်အအများတွင် စွန် ့ပစ် ရသန် ့စင်မဆိင်ရာ
စည်းကမ်းများသတ်မှတ်ြခင်း၊ စက်၊ ယာဉ်၊ ယန္တရားများက ထတ်လတ်မဆိင်ရာ စည်းကမ်းများ
သတ်မှတ်ြခင်း၊

(ဋ)

ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာနှင့် သက်ဆိင် သာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ၊

ဒသဆိင်ရာ၊ နိင်ငအချင်းချင်း သ ဘာ

တူညီချက်များ၊ စာချုပ်စာတမ်းများ၊ အစီအစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညိနင်း ဆွး နွးြခင်း၊ ပူး ပါင်းပါဝင်
ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဌ)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်
လက်ခထားသည့်

ပတ်ဝန်းကျင်

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ၊

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ကြဖစ် စ၊

အရည်အ သွးြမင့်တင် ရးတိ ့အတွက်

ဒသဆိင်ရာ၊

နိင်ငအချင်းချင်း

ကာ်မတီကြဖစ် စ

ချမှတ်သည့်

ြမန်မာနိင်ငက

သ ဘာတူညီချက်များကိ
လမ်းညန်ချက်များနှင့်အညီ

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဍ)

အစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်း သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက ြပုလပ်မည့် စီမချက် သိ ့မဟတ် လပ် ဆာင်မ
သည် ပတ်ဝန်းကျင်ကိ သိသာထင်ရှားစွာ ထိခိက် စနိင်ြခင်း ရှ၊ိ မရှိနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်
ထိခိက်မ

ဆန်းစစ်သည့်စနစ်နှင့်

လူမ ရးအရ

ထိခိက်မ

ဆန်းစစ်သည့်

စနစ်တစ်ရပ်ကိ

ချမှတ်

ဆာင်ရွက် စြခင်း၊
(ဎ)

အိဇန်းလာကာကွယ် ရး၊

ဇီဝမျိုးစမျိုး

ကွဲများ

ထိန်းသိမ်း ရး၊အ

ဝါကမ်း ြခ

ပတ်ဝန်းကျင်

ထိန်းသိမ်း ရး၊ ကမ္ဘာ ကီးပူ နွးလာမနှင့် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲ ဖာက်ြပန်မကိ လ ာ့ချ ရးနှင့် လိက် လျာ
ညီ ထွရှိ ရး၊ သဲကန္တာရြဖစ် ပ မ တိက်ဖျက် ရး၊ ပျက်စီးရန် မလွယ်ကူ သာ ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများကိ
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စီမခန် ့ခွဲ ရးနှင့် အြခား ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာ ကိစ္စများအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန် ့ခွဲ ရး၊ ထိန်းသိမ်း ရး
နှင့် ြမင့်တင် ရးဆိင်ရာ လမ်းညန်ချက်များချမှတ်ြခင်း၊
(ဏ)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ညစ်ညမ်း စသူက
ဝန် ဆာင်မစနစ်မှ

အကျိုးအြမတ်ရရှိသည့်

ပး လျာ် စရန်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

အဖွဲ ့အစည်းများက

ရန်ပ ငွထည့်ဝင် စရန်၊

သဘာဝ

သယဇာတများ ထတ်ယူ ရာင်းဝယ်သးစွဲသည့်လပ်ငန်းများမှ အကျိုးအြမတ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိင်းအား
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး လပ်ငန်းများတွင် ထည့်ဝင် စရန် စီမခန် ့ခွဲြခင်း၊
(တ)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်ပတ်သက်၍ ြပည် ထာင်စအစိးရ အဖွဲ ့မှ

ပးအပ်သည့် အြခားလပ်ငန်း

တာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း။
၈။

ဝန် ကီးဌာနသည် နိင်င တာ်ဘ

ာရန်ပ ငွမှ ရ ငွအြပင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းများ ထိ ရာက်စွာ

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင် ရး အတွက် နိင်င တာ်၏ ဘ

ာ ရးဆိင်ရာ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ

နိင်င တာ်၏ ငွစာရင်းတွင် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန် ့ခွဲမ ရန်ပ ငွ တစ်ရပ်ကိ တည် ထာင်ရမည်။
အခန်း(၅)
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အ ရး ပ အ ြခအ န
၉။

(က)

ကာ်မတီသည်

ြမန်မာနိင်ငတစ်ဝန်းလးတွင် သာ်လည်း ကာင်း၊

တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်တစ်ခခတွင် သာ်လည်း ကာင်း၊ နယ် ြမတစ်ခခတွင် သာ်လည်း ကာင်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ
အ ရး ပ အ ြခအ နတစ်ရပ်
ယင်းသိ ့ အ ြခအ နတစ်ရပ်

ပ ပါက် ကာင်း

သိ ့မဟတ်

ထိသိ ့ ပ ပါက်နိင် ကာင်းသိရှိလ င်

ပ ပါက် ကာင်း ထတ်ြပန် ကညာနိင်ရန် ြပည် ထာင်စအစိးရ အဖွဲ ့သိ ့

ချက်ချင်းတင်ြပရမည်။
(ခ)

ကာ်မတီ၊ ဝန် ကီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနတိ ့သည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အ ရး ပ အ ြခအ နနှင့် စပ်လျဉ်း၍
လိအပ်သည်များကိ ဆာင်ရွကရ
် မည်။
အခန်း(၆)
ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွးစချိန်စညန်းများ

၁ဝ။

ဝန် ကီးဌာနသည် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့နှင့်

ကာ်မတီ၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်

အရည်အ သွးစချိန်စညန်းများကိ သတ်မှတ်နိင်သည်-

အာက်ပါပတ်ဝန်းကျင်
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(က)

ြမစ်၊

ချာင်း၊ တူး ြမာင်း၊ စိမ့်စမ်းအင်းအိင်၊ နွ တာ၊ ကန်၊

အြခားကန်းတွင်း

ရရရှိနိင်သည့် နရာများတွင်

ရ လှာင်တမနှင့် အများြပည်သဆ
ူ ိင်ရာ

အသးချမအလိက်

ဆီ လျာ်သည့်

ြမ ပ ရ

အရည်အ သွး စချိန်စညန်းများ၊
( ခ)

၁၁။

ပင်လယ်ကမ်းရိးတန်းနှင့် ြမစ်ဝ ဒသများအတွက် ရအရည်အ သွး စချိန်စညန်းများ၊

(ဂ)

ြမ အာက် ရအရည်အ သွး စချိန်စညန်းများ၊

(ဃ)

လထအရည်အ သွး စချိန်စညန်းများ၊

( င)

အသနှင့်တန်ခါမ စချိန်စညန်းများ၊

(စ)

ထတ်လတ်အခိးအ ငွ ့ စချိန်စညန်းများ၊

(ဆ)

စွန် ့ထတ်အရည် စချိန်စညန်းများ၊

( ဇ)

စွန် ့ထတ်အစိင်အခဲ စချိန်စညန်းများ၊

( ဈ)

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့က သတ်မှတ်သည့် အြခားပတ်ဝန်းကျင် အရည်အ သွး စချိန်စညန်းများ။

ဝန် ကီးဌာနသည်

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့နှင့်

တိးတက်မများနှင့်အညီ သာ်လည်း ကာင်း၊

ကာ်မတီ၏

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်

လပ်ငန်းလိအပ်ချက်အရ သာ်လည်း ကာင်း

သိပ္ပနှင့်နည်းပညာ

ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွး

စချိန်စညန်း များကိ အချိန်ကာလနှင့် နရာ ဒသအလိက် အများြပည်သူအကျိုးငှာြဖည့်စွက်ြပင်ဆင် သတ်မှတ်နိင်သည်။
၁၂။

သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊

အစိးရအဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခက

တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ

သတ်မှတ်သည့်

ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွး စချိန်စညန်းသည် ဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ်ထား သာ စချိန်စညန်းထက် ပိမိပါက ဆက်လက်
အတည်ြဖစ် စရမည်ြဖစ် ပီး ယင်းစချိန်စညန်း အာက် လျာ့နည်းပါက ဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ်ထား သာ စချိန်စညန်း
ကသာလ င် အတည်ြဖစ် စရမည်။
အခန်း(၇)
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး
၁၃။

ဝန် ကီးဌာနသည် ကာ်မတီ၏ လမ်းညန်ချက်အရ အာက်ပါလပ်ငန်းကိစ္စရပ်များတွင် မိမိဝန် ကီးဌာန ကိယ်တိင်

ြဖစ် စ၊ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့်

ပါင်းစပ်ညိနင်း၍ြဖစ် စ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး အတွက်

ဘက်စ စာင့် ကပ် ကည့်ရစစ် ဆး ရးစနစ်ထားရှိ၍ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည်(က)

ပတ်ဝန်းကျင်ကိ သိသာထင်ရှားစွာ ထိခိက် စမည့် စိက်ပျိုး ရး လပ်ငန်းသး ဓာတပစ္စည်းများကိ အသး
ြပုြခင်း၊
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(ခ)

စက်မလပ်ငန်းများတွင် ညစ်ညမ်းပစ္စည်း၊ ဘးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ သိ လှာင်
ြခင်း၊ အသးြပုြခင်း၊ သန် ့စင်ြခင်းနှင့် စွန် ့ပစ်ြခင်း၊(ဂ)သတ္တ ု၊စက်မတွင်းထွက်ကန် ကမ်းနှင့် ကျာက်မျက်
ရတနာတူး ဖာ်ထတ်လပ်သန် ့စင်ြခင်းလပ်ငန်းများမှ

ထွက် ပ လာ သာ

စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းများကိ

စွန် ့ပစ်ြခင်း၊

၁၄။

(ဃ)

အညစ်အ ကးစွန် ့ပစ် ရးနှင့် သန် ့စင် ရးဆိင်ရာလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(င)

ဖွ ဖ
့ ိုး ရးနှင့် တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(စ)

အြခားလိအပ် သာ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမဆိင်ရာ လပ်ငန်းကိစ္စရပ်များ ဆာင်ရွက်ြခင်း။

ညစ်ညမ်းမကိ စတင်ြဖစ် ပ စသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ညစ်ညမ်းမကိ ြဖစ် စသည့် ပစ္စည်းများကိ သတ်မှတ်

ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွးစချိနစ
် ညန်းများနှငအ
့် ညီ သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များအတိင်း သန် ့စင်ြခင်း၊ ထတ်လတ်ြခင်း၊
စွန် ့ပစ်ြခင်းနှင့် စပြခင်းများ ြပုလပ်ရမည်။
၁၅။

ညစ်ညမ်းမကိ စတင်ြဖစ် ပ စသည့်လပ်ငန်း၊ ပစ္စည်း သိ ့မဟတ်

ြဖစ်သူ သည် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမများကိ
ပ ပျာက် စရန်

နရာ တစ်ခခ၏ ပိင်ရှင် သိ ့မဟတ် လက်ရှိ

စာင့် ကပ် ကည့်ရရန်၊ ထိန်းချုပ်ရန်၊ စီမခန် ့ခွဲရန်၊

လပ်ငန်းခွင်အ ထာက်အကူြပုပစ္စည်း

သိ ့မဟတ်

ထိန်းချုပ် ရးပစ္စည်း

လ ာ့ချရန် သိ ့မဟတ်

ကိရိယာကိ

တပ်ဆင်ြခင်း

သိ ့မဟတ် သးစွဲြခင်းြပုရမည်။ ယင်းသိ ့ ဆာင်ရွက်ြခင်း မြပုနိင်ပါက စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းများအား ပတ်ဝန်းကျင်ကိ မထိခိက်
စ သာ နည်းလမ်းများနှင့်အညီစွန် ့ပစ်နိင်ရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၆။

စက်မနယ် ြမရှိ လပ်ငန်းကိြဖစ် စ၊ အထူးစီးပွား ရးဇန်ရှိ လပ်ငန်းကိြဖစ် စ၊ ဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်

လပ်ငန်းအမျိုးအစားကိြဖစ် စ လပ်ကိင် ဆာင်ရက
ွ ် သည့် ပဂ္ဂိုလ် သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းသည်(က)

စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းစီမခန် ့ခွဲ ရး၊

ြပုြပင်သန် ့စင် ရးအပါအဝင်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးအတွက်

သက်ဆိင်ရာ

စ ပါင်းအစီအမတွင် သတ်မှတ်သည့် ငွ သိ ့မဟတ် ပစ္စည်းထည့်ဝင်၍ ဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
(ခ)

သက်ဆိင်ရာ စက်မနယ် ြမ၊ အထူးစီးပွား ရးဇန်နှင့် လပ်ငန်း အဖွဲ ့အစည်းအလိက် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရး
အတွက် သတ်မှတ်သည့် အသးြပုခ သိ ့မဟတ် စီမခန် ့ခွဲမ ကန်ကျစရိတ်ကိ ထည့်ဝင်ရမည်။

(ဂ)

သက်ဆိင်ရာ စက်မနယ် ြမ၊ အထူးစီးပွား ရးဇန် သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းအလိက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး
အတွက် ထတ်ြပန် သာ ညန် ကားချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရက
ွ ်ရမည်။
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အခန်း(၈ )
မို ့ ြပ ဒသပတ်ဝန်းကျင်စီမခန် ့ခွဲမ
၁၇။

ဝန် ကီးဌာနသည် မို ့ြပ ဒသပတ်ဝန်းကျင်စီမခန် ့ခွဲမများအတွက် ကာ်မတီက ချမှတ် သာ လမ်းညန်ချက်များနှင့်

အညီ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့ အစည်း၊ ပဂ္ဂလိကအဖွဲ ့အစည်းနှင့် ပဂ္ဂိုလ်များအား

အာက်ပါကိစ္စရပ်များ

ဆာင်ရွက်ရာတွင် လိအပ်သလိ အ က ပးြခင်းြပုရမည်(က)

ဇန်နယ် ြမသတ်မှတ်ြခင်းအပါအဝင် ြမအသးချမ စီမကိန်းများချမှတ်ြခင်းနှင့် စီမခန် ့ခွဲြခင်း၊

(ခ)

အချက်အချာကျ သာ မို ့ြပ ဒသများရှိ တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများကိ စီမခန် ့ခွဲြခင်း၊

(ဂ)

လူ နအိမ်ရာချထားမ စီမခန် ့ခွဲြခင်း၊

(ဃ)

စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းများကိ စီမခန် ့ခွဲြခင်း၊

(င)
(စ)

ြမ၊ ရ၊ လနှင့် အသညစ်ညမ်းမအပါအဝင် ညစ်ညမ်းမများထိန်းချုပ်ြခင်း၊
အြခားလိအပ် သာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာစီမခန် ့ခွဲြခင်း။
အခန်း(၉)
သဘာဝသယဇာတအရင်းအြမစ်များနှင့်ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ်များထိန်းသိမ်းြခင်း

၁၈။

သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊

ထိန်းသိမ်းြခင်း၊

စီမခန် ့ခွဲြခင်း၊

ဆာင်ရွက်မ

ြမင့်တင်ြခင်းတိ ့နှင့်

အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများသည်
အကျိုးရှိစွာအသးြပုြခင်း၊
စပ်လျဉ်း၍

အာက်ပါသဘာဝသယဇာတအရင်းအြမစ်များကိ

စဉ်ဆက်မြပတ်အသးြပုြခင်း၊

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့နှင့်

ကာ်မတီ၏

ဒသဆိင်ရာ

လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ

ဆာင်ရွက်ရမည်(က)

သစ် တာသယဇာတအရင်းအြမစ်များ၊

(ခ)

ြမသယဇာတအရင်းအြမစ်များ၊

(ဂ)

ြမ အာက် ရအပါအဝင် ရချိုသယဇာတအရင်းအြမစ်များ၊

(ဃ)

ဓာတ်သတ္တ ုသယဇာတအရင်းအြမစ်များ၊

(င)

စိက်ပျိုး ရးဆိင်ရာအရင်းအြမစ်များ၊

( စ)

ပူး ပါင်း

ရလပ်ငန်းဆိင်ရာသယဇာတအရင်းအြမစ်များ၊

(ဆ)

အ

ဝါဆိင်ရာသယဇာတအရင်းအြမစ်များ၊

( ဇ)

သဘာဝအ လျာက်ြဖစ် ပ န သာ ဂဟစနစ်များ၊

(ဈ)

သဘာဝနယ် ြမများ၊ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များ၊ သဘာဝအပင်များနှင့်ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ၊
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(ည)
၁၉။

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့က သတ်မှတ်သည့် အြခားသဘာဝ သယဇာတအရင်းအြမစ်များ။

ဝန် ကီးဌာနသည် တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ သတ်မှတ်ထားသည့် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများ၊ သဘာဝ

အ မွအနှစ် ဒသများ၊ ယဉ် ကျးမ အထိမ်းအမှတ်အ ဆာက်အအများနှင့် သဘာဝနယ် ြမများ အစဉ်တည်တ့ ခိင် မဲ ရး
အတွက်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ

ကိစ္စရပ်များတွင်

သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊

အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများနှင့်

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။
၂ဝ။

ဝန် ကီးဌာနသည် သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများက ပဒ်မ၁၈ နှင့် ၁၉ တိ ့ပါ ကိစ္စရပ်များ

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် လိအပ် သာနည်းပညာများကိ ပ့ပိးကူညီရမည်။
အခန်း(၁ဝ)
ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်
၂၁။

ဝန် ကီးဌာနသည် ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရယူရန် လိအပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အ သွးကိ ထိခိက် စနိင် သာ

လပ်ငန်း၊ လပ်ငန်းခွင် နရာသိ ့မဟတ် စက်ရ၊ အလပ်ရအမျိုးအစားများကိ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတူညီချက်
ြဖင့် သတ်မှတ်နိင်သည်။
၂၂။
၏

ဝန် ကီးဌာနက ပဒ်မ ၂၁ အရ သတ်မှတ်သည့် လပ်ငန်း၊ လပ်ငန်းခွင် နရာသိ ့မဟတ် စက်ရ၊ အလပ်ရ အမျိုးအစား
ပိင်ရှင်

သိ ့မဟတ်

လက်ရှိြဖစ်သူသည်

ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရရှိရန်

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

ဝန် ကီးဌာနသိ ့

လ ာက်ထားရမည်။
၂၃။

ဝန် ကီးဌာနသည် ပဒ်မ ၂၂ အရ

ပီး နာက်

လ ာက်ထားချက်ကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ညီညွတ်ြခင်း ရှိမရှိ စိစစ်

စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးရန်

ခွင့်ြပုြခင်း

သိ ့မဟတ်

ြငင်းပယ်ြခင်း

ြပုနိင်သည်။
၂၄။

ဝန် ကီးဌာနသည်

ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ထတ် ပးသည့်အခါ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ စည်းကမ်း

ချက်များသတ်မှတ်နိင်သည်။ ယင်းစည်းကမ်းချက် များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်မ ရှိ မရှိ စစ် ဆးြခင်း သိ ့မဟတ် သက်ဆိင်ရာ
အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းက စစ် ဆးရန် အ ကာင်း ကားြခင်းြပုနိင်သည်။
၂၅။

ဝန် ကီးဌာနသည်

ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ပါ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ

လိက်နာြခင်းမရှိ ကာင်း စစ် ဆး တွ ရှ့ ိလ င် ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ရရှသ
ိ ူအား

စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ

အာက်ပါ စီမခန် ့ခွဲ ရးဆိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်

တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်နိင်သည်(က)

သတိ ပး ပီး စည်းကမ်းချက်နှင့်အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက် စြခင်း၊ ခဝန်ချက် ရးထိး စြခင်း၊

(ခ)

ဒဏ် ကး ငွ ပး ဆာင် စ ပီး စည်းကမ်းချက်နှင့်အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက် စြခင်း။
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အခန်း(၁၁)
အာမခ
၂၆။

ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရရှိသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကိထိခိက် စနိင်သည့် မ တာ်တဆ ြဖစ်မတစ်ခခအတွက် ယင်းတိ ့၏

လပ်ငန်း၊ လပ်ငန်းခွင် နရာ သိ ့မဟတ် စက်ရ၊ အလပ်ရ အမျိုးအစားအလိက် တည်ဆဲဥပ ဒနှင့်အညီ အာမခထားရှိရမည်။
၂၇။

ဝန် ကီးဌာနသည် ပဒ်မ ၂၆ အရ အာမခထားရမည့် လပ်ငန်းကိ ဆာင်ရွက် သာ သက်ဆိင်ရာလပ်ငန်း၊ ဌာန၊

အဖွဲ ့အစည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာ့အာမခလပ်ငန်းက ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ထိခိက် စသည့် အတိင်းအတာနှင့် အလားအလာကိ
သ ဘာထား မှတ်ချက် တာင်းခလာလ င် သ ဘာထားမှတ်ချက် ပးရမည်။
အခန်း(၁၂)
တားြမစ်ချက်များ
၂၈။

မည်သူမ ဤဥပ ဒအရ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရယူရန် လိအပ်သည့် လပ်ငန်း၊ လပ်ငန်းခွင် နရာ သိ ့မဟတ် စက်ရ၊

အလပ်ရကိ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုရ။
၂၉။

မည်သူမ

ဤဥပ ဒအရထတ်ြပန် သာ

နည်းဥပ ဒများ၊

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊

အမိန် ့၊

ညန် ကားချက်နှင့်

လပ်ထးလပ်နည်းများပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ြခင်းမြပုရ။
၃ဝ။

မည်သူမ ဝန် ကီးဌာနက တားြမစ်ထား သာ ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ထိခိက် စသည့် ပစ္စည်းတစ်ခခအား ဝန် ကီးဌာန၏

ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ြခင်း၊ ထတ်လပ်ြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ သယ်ယူြခင်း
သိ ့မဟတ် ရာင်းဝယ်ြခင်းမြပုရ။
အခန်း(၁၃)
ြပစ်မနှင့်ြပစ်ဒဏ်များ
၃၁။

မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒအရ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ရယူရန်လိအပ်သည့်လပ်ငန်း၊ လပ်ငန်းခွင် နရာ သိ ့မဟတ် စက်ရ၊

အလပ်ရကိ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူကိ သးနှစ်ထက်
မပိ သာ ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊

ငွဒဏ်အနည်းဆး

ကျပ်တစ်သိန်းမှ

အများဆး

ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်း

အထိြဖစ် စ၊

ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။
၃၂။

မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒအရ ထတ်ြပန် သာ နည်းဥပ ဒများ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာ စာ၊ အမိန် ့၊ ညန် ကားချက်နှင့်

လပ်ထးလပ်နည်းများပါ

တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ

ဖာက်ဖျက် ကာင်း

ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င်

တစ်နှစ်ထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။

ထိသူကိ
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၃၃။

မည်သူမဆိ(က)

ပဒ်မ ၃၂ အရ ြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်းခရလ င် ယင်းြပုလပ်မ သိ ့မဟတ် ပျက်ကွက်မ ကာင့် ထိခိက်နစ်နာမ
အတွက် လျာ် ကး ပး စရန် အမိန် ့ချမှတ်ြခင်းခရမည်။

(ခ)

ပဒ်မခွဲ(က)အရ အမိန် ့ချမှတ်ြခင်းခရလ င်

ပး လျာ်ရမည့်

လျာ် ကး ငွကိ ပးရန် ပျက်ကွက်ပါက

တည်ဆဲအခွန်၊ အခ ဥပ ဒများနှင့်အညီ အရ ကာက်ခရမည်။
၃၄။

မည်သူမဆိ ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ထိခိက် စသည့်အတွက် ဝန် ကီးဌာနက တားြမစ်ထား သာ ပစ္စည်းတစ်ခခအား

ဝန် ကီးဌာန၏

ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ

သိ လှာင် ကာင်း၊

ြပည်တွင်းသိ ့

သယ်ယူ ကာင်း

တင်သွင်း ကာင်း၊

သိ ့မဟတ်

ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ ကာင်း၊

ရာင်းဝယ် ကာင်း

ထာင်ဒဏ်အနည်းဆး သးနှစ်မှ အများဆး ငါးနှစ်အထိြဖစ် စ၊

ြပစ်မထင်ရှား

ထတ်လပ် ကာင်း၊

စီရင်ြခင်းခရလ င်

ထိသူကိ

ငွဒဏ်အနည်းဆး ကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆး

ကျပ်သိန်းနှစ်ဆယ်အထိြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ခရမည်။ ထိ ့အြပင် ယင်းပစ္စည်းအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ
မရှိ စ သာအဆင့်အထိ ြပုြပင် ြပာင်းလဲစွန် ့ပစ်ရန်အတွက် ကန်ကျ သာစရိတ်ကိ ထိသူကကျခ စရမည်။
အခန်း(၁၄)
အ ထွ ထွ
၃၅။
၃၆။

ဤဥပ ဒအရ ြပစ်မကျူးလွန်သူကိ တရားစွဲဆိရာတွင် ဝန် ကီးဌာန၏ ကိုတင်ခွင့်ြပုမိန် ့ ရယူရမည်။
ဝန် ကီးဌာနသည်

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်

အစိးရဌာနအဖွဲ ့အစည်းနှင့်

ပဂ္ဂလိက

လပ်ငန်းတစ်ခခအား နိင်င တာ်နှင့် ြပည်သူ ့အကျိုးငှာ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရြခင်းမှ
ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် လ ာ့ ပါ့ခွင့်ြပုနိင်သည်။
၃၇။

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အ ရး ပ အ ြခအ န

ကညာချက်အရ တစ်စတစ်ရာ

ဆာင်ရွက်ရြခင်း ကာင့် အစိးရ

ဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခ သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ကန်ကျစရိတ်များ ကျခခဲ့ရလ င် ယင်းကန်ကျစရိတ်များကိ
ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန် ့ခွဲမရန်ပ ငွမှ တာင်းခခွင့်ရှိသည်။
၃၈။

ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ရယူရန်လိအပ်သည့် လပ်ငန်း၊ လပ်ငန်းခွင် နရာ သိ ့မဟတ် စက်ရ၊ အလပ်ရ အမျိုးအစားကိ

လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် လိင်စင်၊ ခွင့်ြပုချက် သိ ့မဟတ် မှတ်ပတင်ထတ် ပးပိင်ခွင့်ရှိ သာ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊
အစိးရအဖွဲ ့အစည်းသည် ဤဥပ ဒအရ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရရှိထား သာ လပ်ငန်း၊ လပ်ငန်းခွင် နရာ သိ ့မဟတ် စက်ရ၊
အလပ်ရကိသာ လိင်စင်၊ ခွင့်ြပုချက် သိ ့မဟတ် မှတ်ပတင်ထတ် ပးရမည်။
၃၉။

(က)

ဝန် ကီးဌာနသည် ပဒ်မ ၂၅ အရ စီမခန် ့ခွဲမဆိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်းခရသည့် ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်
ရရှိသက
ူ စည်းကမ်းချက်နှင့်အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုလ င် လိအပ်သလိ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်
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နိင်ရန် သက်ဆိင်ရာလပ်ငန်း၊ လပ်ငန်းခွင် နရာ သိ ့မဟတ် စက်ရ၊ အလပ်ရအတွက် လိင်စင်၊ ခွင့်ြပုချက်
သိ ့မဟတ် မှတ်ပတင် ထတ် ပးပိင်ခွင့်ရှိ သာ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းသိ ့ အ ကာင်း
ကားရမည်။
(ခ)

ပဒ်မခွဲ(က)အရ

အ ကာင်း ကားချက်ကိ

လက်ခရရှိ သာ

အစိးရဌာန၊

အစိးရအဖွဲ ့အစည်းသည်

လိအပ် သာ စစမ်းစစ် ဆးမများ ြပုလပ် ပီး ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ပါ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ
စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ

လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်းမရှိ ကာင်း

စစ် ဆး တွ ရှ့ ိရပါက

ထတ် ပး

ထား သာ လိင်စင်၊ ခွင့်ြပုချက် သိ ့မဟတ် မှတ်ပတင်ကိ ပယ်ဖျက်ြခင်း သိ ့မဟတ် ကာလအကန် ့
အသတ်ြဖင့် ရပ်ဆိင်းြခင်းြပုနိင်သည်။
၄ဝ။

ပဒ်မ ၃၂ ပါြပစ်မကိ ရဲအ ရးယူပိင်ခွင့်ရှိ သာ ြပစ်မအြဖစ် သတ်မှတ်သည်။

၄၁။

ဤဥပ ဒမြပ ာန်းမီ ထတ်ြပန်ခဲ့ သာ ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒ၊ အမိန် ့၊ ညန် ကားချက်နှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများတွင်

ပါရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ ြပ ာန်းချက်များသည် ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့် မဆန် ့ကျင်သ ရွ ့
အတည် ြဖစ် စရမည်။
၄၂။

ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင်(က)

ဝန် ကီးဌာနသည် လိအပ် သာနည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကိ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏
သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်။

(ခ)

ကာ်မတီနှင့် ဝန် ကီးဌာနတိ ့သည် လိအပ် သာ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန် ့၊ ညန် ကားချက်နှင့် လပ်ထး
လပ်နည်းများကိထတ်ြပန်နိင်သည်။

ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ်ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ က န်ပ် လက်မှတ် ရးထိးသည်။
(ပ) သိနး် စိန်
နိင်င တာ်သမ္မတ
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်

