ပတ်ဝန်းကျင်ထိနး် သိမ်းရေးဥပရေ
(၂ဝ၁၂ ခုနှစ၊် ပပည်ရထာင်စလ
ု ွတရ
် တာ်ဥပရေအမှတ် ၉။)
၁၃၇၃ ခုနှစ၊် တန်ခးူ လဆန်း ၈ ေက်
(၂ဝ၁၂ ခုနစ
ှ ်၊ မတ်လ ၃ဝ ေက်)
ပပည်ရထာင်စုလွတ်ရတာ်သည် ဤဥပရေကို ပပဋာန်းလိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ာယ်ရော်ပပချက်
၁။ ဤဥပရေကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပရေဟု ရခါတွင်ရစေမည်။
၂။ ဤဥပရေတွင်ပါေှိရသာ ရအာက်ပါစကားေပ်များသည် ရော်ပပပါအတိုင်း အဓိပ္ာယ်သက်ရောက်ရစေမည်။
(က) ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုသည်မှာ ရပမထု၊ ရေထု၊ ရလထု၊ ောသီဥတု၊ အသံ၊ အနံ့၊ အေသာတို့ ပါဝင်သည့် လူသားတို့
ဝန်းကျင်ေှိ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ော အရ8ကာင်းအချက်များကိုလည်းရကာင်း၊ တိေ စ္ာန်နှင့် အပင်အမျိုးမျိုးတို့၏သက်ေှိ
ဇီဝဆိုင်ော အရ8ကာင်းအချက်များကိုလည်းရကာင်း၊ သမိုင်း၊ ယဉ်ရကျးမှ၊ လူမှရေးနှင့်ပသာေအလှအပဆိုင်ော
အရ8ကာင်းအချက်များကိုလည်းရကာင်းဆိုသည်။
(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွး ဆိုသည်မှာ သဘာဝနှင့်လူသားများ ရေေှည်တည်တံ့ရေးအကျိုးငှာ တိေ စ္ာန်၊
အပင်နှင့် သဘာဝသယံဇာတအေင်းအပမစ်များအပပင် လူတို့ေန်တီးပပုလုပ်ထားရသာ ပစ္ည်းများပါဝင်သည့်
သဘာဝ၏ ဟန်ချက်ညီမှကဆ
ို ိုသည်။
(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွးစံချိန်စံညွန်း ဆိုသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင် အေည်အရသွး တိုးတက်ရေးနှင့်ထိန်းသိမ်း
ရေးအလို့ငှာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော အရပခအရနများအတွက်ရယဘုယျအေည်အရသွးသတ်မှတ်ချက်ကိုဆိုသည် ။
(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ောစိစစ်မှ ဆိုသည်မှာ ရအာက်ပါတို့ကို သတ်မှတ်ေန် အချိန်ကာလ အပိုင်းအပခားအလိုက်
စနစ်တကျမှတ်တမ်းပပုလုပ်၍ ဓမ္ဓိဋာန်ကျကျ အကဲပေတ်ပခင်းကိုဆိုသည်(၁) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်ရေးကွပ်ကဲမှဆိုင်ော လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှအရပခအရန၊
(၂) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှစနစ်၊
(၃) အရဆာက်အအုံ၊ ရပမရနောနှင့် ဥပစာများတွင် ပေစ်နိုင်ရသာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော အန္ောယ်အမျိုးမျိုး။
(င) ညစ်ညမ်းမှ ဆိုသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးေှိစွာ အသုံးပပုပခင်းအား ထိခိုက်ရစေန်ရသာ် လည်းရကာင်း၊
အများပပည်သူ၏ ကျန်းမာရေး၊ အန္ောယ်ကင်းေှင်းရေး သို့မဟုတ် အကျိုးပေစ်ထွန်းရေးကိုပေစ်ရစ၊ တိေ စ္ာန်နှင့်
အပင်များကိုပေစ်ရစ ထိခိုက်ရစေန်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ဤဥပရေအေ ထုတ်ရပးထားရသာ ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်ပါ
စည်းကမ်းချက်၊ ကန့်သတ်ချက် သို့မဟုတ် တားပမစ် ချက်တစ်ေပ်ေပ်ကို ရောက်ေျက်၍ရသာ်လည်းရကာင်း ပတ်ဝန်း
ကျင်ဆိုင်ော ရဘးအန္ောယ်ေှိပစ္ည်းများ၊ ညစ်ညမ်းပစ္ည်းများ သို့မဟုတ် စွန့်ပစ်ပစ္ည်းများကိုစွန့်ပစ်ပခင်း၊
ထုတ်လွတ်ပခင်း သို့မဟုတ် စုပုံပခင်းပေင့် ရပမထု၊ ရေထု၊ ရလထုအပါအဝင်ပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ေပ်ေပ်၏
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ော၊ အပူဓာတ်ဆိုင်ော၊ ဓာတုဆိုင် ော သို့မဟုတ် သက်ေှိဇီဝဆိုင်ော ဂုဏ်သတ္ိများကို တိက
ု ်ရိုက်ပေစ်ရစ၊
သွယ်ဝိုက်၍ပေစ်ရစရပပာင်းလဲရစမှ၊ သက် ရောက်ရစမှ တစ်ေပ်ေပ်ကိုဆိုသည်။
(စ) အသံညစ်ညမ်းမှ ဆိုသည်မှာ စိတ်အရနှာင့်အယှက်ပေစ်ရစရသာ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှပေစ်ရစရသာ၊ အ8ကားအာရုံ
ဆုံးရှံးမှပေစ်ရပါရစရသာ သို့မဟုတ် အပခားအသံခံစားမှကို အရနှာင့်အယှကပ် ေစ်ရစရသာအသံအတိုင်း အတာ တစ်ေပ်
ပေစ်ရပါရနမှကိုဆိုသည်။
(ဆ) ညစ်ညမ်းပစ္ည်း ဆိုသည်မှာ တိုက်ရက
ို ်ပေစ်ရစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ပေစ်ရစ ပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အပိုင်း သို့မဟုတ်
အရပခခံတစ်ေပ်ေပ်ကို အကျိုးေှိစွာအသုံးပပုပခင်းအား ထိခက
ို ်ရစေန် အေည်အရသွးရပပာင်းလဲရစသည့် သို့မဟုတ်
ကျန်းမာရေးကို ရဘးအန္ောယ်ပေစ်သည့် သို့မဟုတ် ပေစ်ရစနိုင်သည့် သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းမှကိုပေစ်ရစနိုင်သည့်
အစိုင်အခဲ၊ အေည် သို့မဟုတ် အခိုးအရငွ ့ ကိုဆိုသည်။
(ဇ) စွန့်ပစ်ပစ္ည်း ဆိုောတွင် ပတ်ဝန်းကျင်၌ ညစ်ညမ်းမှကိုပေစ်ရပါရစရသာ ပစ္ည်းပမာဏ၊ ေွဲ ့ စည်းမှ သို့မဟုတ်

နည်းလမ်းတစ်ေပ်ေပ်ပေင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စွန့်ပစ်သည့်၊ ထုတ်လွတ်သည့် သို့မဟုတ် စုပုံသည့် ရေေီယိုသတ္ိ
ကကပစ္ည်းအပါအဝင် အစိုင်အခဲ၊ အေည်၊ အခိုးအရငွ ့ အပပင် ဤဥပရေနှင့်အညီ စွန့်ပစ်ပစ္ည်းပေစ်သည်ဟု သတ်
မှတ်ထားရသာ အောတစ်ခုခုလည်း ပါဝင်သည်။
(စျ ) ရဘးအန္ောယ်ေှိပစ္ည်း ဆိုသည်မှာ ဓာတုပစ္ည်းဟုတ်သည်ပေစ်ရစ၊ မဟုတ်သည်ပေစ်ရစ လူ၊ တိေ စ္ာန်၊ အပင်၊
ပစ္ည်း သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အန္ောယ်ပေစ်ရစနိုင်သည့် ရပါက်ကွဲရစတတ်ရသာပစ္ည်း၊ ဇီဝ လက်နက်အပေစ်
ေန်တီးအသုံးပပုနိုင်ရသာပစ္ည်း၊ နျူကလီးယား လက်နက်အပေစ် အသုံးပပုနိုင်ရသာပစ္ည်း၊
မီးရလာင်ရစတတ်ရသာပစ္ည်း၊ ရအာက်ဆီဂျင်ပေင့် ဓာတ်ပပုရစတတ်ရသာပစ္ည်း၊ အဆိပ်အရတာက်ပေစ်ရစ
တတ်ရသာပစ္ည်း၊ ရောဂါပေစ်ပွားရစတတ်ရသာပစ္ည်း၊ ရေေီယိုသတ္ိကကပစ္ည်း၊ မျိုးရိုးဗီဇရပပာင်းလဲရစ
တတ်ရသာပစ္ည်း၊ စားရလာင်ရစတတ်ရသာပစ္ည်း၊ ယားယံရောင်ေမ်းရစပခင်းအပါအဝင် ကျန်းမာရေးကို
ထိခိုက်ရစတတ်ရသာပစ္ည်း သို့မဟုတ် အောဝတ္ုကိဆ
ု ိုသည်။
(ည) အကျိုးေှိစွာ အသုံးပပုပခင်း ဆိုသည်မှာ အများပပည်သူ၏ ကျန်းမာရေး၊ အန္ောယ်ကင်းေှင်းရေး သို့မဟုတ်
အကျိုးပေစ်ထွန်းရေးကို ပေစ်ရပါရစနိုင်ေန် စွန့်ပစ်ပစ္ည်းများ၊ အညစ်အရ8ကးများ၊ ထုတ်လွတ် ပစ္ည်းများနှင့်
စုပုံပစ္ည်းများ၏ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှမှ လိုအပ်ရသာ ကာကွယ်မှများပပုလုပ်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေစ်ရစ၊
ပတ်ဝန်းကျင်အရပခခံ တစ်ေပ်ေပ်ကိုပေစ်ရစ၊ အစိတ်အပိုင်းတစ်ေပ်ေပ်ကိုပေစ်ရစ အသုံးပပုပခင်းကိဆ
ု ိုသည်။
(ဋ) ပိုမိုသန့်ေှင်းစွာထုတ်လုပ်မှ ဆိုသည်မှာ သယံဇာတအေင်းအပမစ်အသုံးချမှ ပိုမိုထိရောက်ရစရေး၊ စွန့်ပစ် ပစ္ည်း၊
ရေဆိုးနှင့်ထုတ်လွတ်အခိုးအရငွ ့ များ အနည်းဆုံးပေစ်ရစရေး၊ ရကာင်းမွန်သန့်ေှင်းရသာ သဘာဝနှင့် လူ့
ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းထားေှိရေးတို့အတွက် ထုတ်လုပ်မှလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ထုတ်လုပ်သည့်ပစ္ည်းများနှင့်
ဝန်ရဆာင်မှများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ော ဘက်စုံမဟာဗျူဟာများပေင့် စဉ်ဆက်မပပတ်အသုံးချ
ရဆာင်ေွကပ် ခင်းကို ဆိုသည်။
(ဌ)

ထိန်းချုပ်ရေးပစ္ည်းကိေိယာ ဆိုောတွင် ရအာက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-

(၁)

စွန့်ပစ်ပစ္ည်းသိမ်းဆည်းသည့် ကိေယ
ိ ာတန်ဆာပလာတစ်ခုခု၊

(၂)

ပစ္ည်းကိေိယာတစ်ခုခုကို ပိုမိုထိရောက်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရေး

အတွက်အသုံးပပုနိုင်သည့် အလိုအရလျာက် ကိေိယာတစ်ခုခု၊
(၃)

ညစ်ညမ်းမှကို ညွန်ပပသည့် မှတ်တမ်းတင်သည့် သို့မဟုတ် အလွန်

အမင်းညစ်ညမ်းမှကို သတိရပးအချက်ပပသည့် ကိေိယာတစ်ခုခု၊
(၄) ညစ်ညမ်းမှကို ကန့်သတ်ေန်အလို့ငှာ အသုံးပပုသည့် အပခား
ကိေိယာ သို့မဟုတ် အရထာက်အကူပပုသည့်ပစ္ည်းတစ်ခုခု။
(ဍ) ရဂဟစနစ် ဆိုသည်မှာ သက်ေှိသတ္ဝါများ၊ သက်မဲ့ရုပ်ဝတ္ုများနှင့် အပင်များ သဟဇာတပေစ်လျက် တည်ေှိ
ရနသည့် သဘာဝစနစ်နှင့် ယင်းစနစ်ရ8ကာင့် ပေစ်ရပါရပပာင်းလဲရနရသာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကဆ
ို ိုသည်။
(ဎ) ပိုင်ေှင် ဆိုသည်မှာ အရဆာက်အအုံ၊ ရပမရနော သို့မဟုတ် ယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်သူ၊ လုပ်ငန်းေှင်၊
တာဝန်ခံလုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်သူ၊ အငှားချသူ သို့မဟုတ် ပစ္ည်းထိန်းရသာ်လည်းရကာင်း၊ ယင်းပုဂ္ိုလ်တစ်ဦးဦး ၏
အရမွဆက်ခံသူ၊ ယုံမှတ်အပ်နှံခံေသူ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်ရသာ်လည်းရကာင်း ဆိုသည်။
(ဏ) လက်ေှိပေစ်သူ ဆိုသည်မှာ အရဆာက်အအုံ၊ ရပမရနောတစ်ခုခုကိုရသာ်လည်းရကာင်း၊ ယင်း၏ အစိတ်အပိုင်း
တစ်ခုခုကိုရသာ်လည်းရကာင်း၊ ယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးကိုရသာ်လည်းရကာင်း လက်ေှိပေစ်သူ သို့မဟုတ် ကကီး8ကပ်ကွပ်ကဲ သူ
တစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။
(တ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ောအရေးရပါအရပခအရန ဆိုသည်မှာ သဘာဝ အရလျာက်ပေစ်ရစ၊ လူတို့၏ပပုလုပ်မှ
ရ8ကာင့်ပေစ်ရစ ရပါရပါက်လာသည့် ရဘးအန္ောယ် သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းမှကို ချက်ချင်းအရေးယူ ရဆာင်ေွက်ပခင်း
မပပုပါက အများပပည်သူအား ရဘးအန္ောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကိုရသာ်လည်းရကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့်
ရဂဟစနစ်ကိုရသာ်လည်းရကာင်း ထိပါးရစနိုင်သည့် အရပခအရနကိုဆိုသည်။
(ထ) ရကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပရေအေ ေွဲ ့ စည်းသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးရကာ်မတီကို ဆိုသည်။
(ေ) ဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်မှာပတ်ဝန်းကျင်ရေးောကိစ္ေပ်များကို ရဆာင်ေွက်ေန် ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ့ က
တာဝန်ရပးအပ်သည့် ပပည်ရထာင်စုဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုသည်။

(ဓ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ဤဥပရေအေ ေွဲ ့ စည်းသည့်

သက်ဆိုင်ော ဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။

အခန်း (၂)
ေည်ေယ
ွ ခ
် ျက်များ
၃။ ဤဥပရေ၏ ေည်ေွယ်ချက်များမှာ ရအာက်ပါအတိုင်းပေစ်သည်(က) ပမန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ရေးောမူဝါေကို အရကာင်အထည်ရော် ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန်၊
(ခ) စဉ်ဆက်မပပတ် ေွံ့ ဖေိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ော ကိစ္ေပ်များ စနစ်တကျ
ရပါင်းစပ်ရဆာင်ေွက်ေန်အလို့ငှာ အရပခခံမူများ ချမှတ်နိုင်ေန်နှင့် လမ်းညွန်မှများပပုနိုင်ေန်၊
(ဂ) ပစ္ုပ္န်နှင့် အနာဂတ်မျိုးဆက်များ၏ အကျိုးအတွက် ရကာင်းမွန်ဖပီးသန့်ေှင်းသည့် ပတ်ဝန်းကျင် ပေစ်ရပါ
လာရစေန်နှင့် သဘာဝနှင့် ယဉ်ရကျးမှအရမွအနှစ်များကို ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက်နိုင်ေန်၊
(ဃ) ဆုတ်ယုတ်ရပျာက်ကွယ်စပေစ်ရနရသာ ရဂဟစနစ်များကို ပေစ်နိုင်သမျ ပပန်လည်ရော်ထုတ်ေန်၊
(င) သဘာဝသယံဇာတအေင်းအပမစ်များ ရလျာ့နည်းဆုံးရှးံ မှကို တားဆီးရေးနှင့် စဉ်ဆက်မပပတ်အကျိုးေှိစွာ
အသုံးပပုနိုင်ရေးအတွက် စီမံရဆာင်ေွက်နိုင်ေန်၊
(စ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ော အသိအပမင်ပပန့်ပွားရေးအတွက်ပညာရပးရေးနှင့် ပညာသင်8ကားရေး
အစီအစဉ်များကို အများပပည်သူတို့သိေှိဖပီးပူးရပါင်းပါဝင်မှ ပိုမိုတိုးတက်လာရစရေးအတွက် အရကာင်အထည် ရော်
ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန်၊
(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ရေးောကိစ္ေပ်များတွင် အပပည်ပပည်ဆိုင်ော၊ ရေသဆိုင်ောနှင့် နိုင်ငံအချင်းချင်း ပူးရပါင်း
ရဆာင်ေွက် မှကို ပမှင့်တင်နိုင်ေန်၊
(ဇ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ောကိစ္ေပ်များကို အစိုးေဌာန၊ အစိုးေအေွဲ ့ အစည်း၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ော
အေွဲ ့ အစည်း၊ အစိုးေမဟုတ်ရသာ အေွဲ ့ အစည်းနှင့် ပုဂ္လိကတို့ ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်နိုင်ေန်။

အခန်း(၃)
ပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ ်းသိမး် ရေးရကာ်မတီေွဲ ့ စည်းပခင်း
၄။

(က) ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ့ သည် ပပည်ရထာင်စုသမ္တပမန်မာနိုင်ငံရတာ်၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာ

ကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ရေးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးရကာ်မတီကို ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ့ က တာဝန်
ရပးသည့် ပပည်ရထာင်စုဝန်ကကီးဌာန ပပည်ရထာင်စုဝန်ကကီးက ဥက္ဋအပေစ် ရဆာင်ေွက်ဖပီး သင့်ရလျာ်ရသာ အေွဲ ့
ဝင်များပေင့် ေွဲ ့ စည်းေမည်။
(ခ) အေွဲ ့ ကို ေွဲ ့ စည်းောတွင် အေွဲ ့ ဝင်များအနက်မှ ေုတိယဥက္ဋ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် တွဲေက်အတွင်းရေးမှူးတို့ကို
သတ်မှတ်တာဝန်ရပးေမည်။
(ဂ) ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ့ သည် ရကာ်မတီကို ပပင်ဆင်ေွဲ ့ စည်းနိုင်သည်။
၅။ ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ့ သည် ဤဥပရေပါေည်ေွယ်ချက်များကို အရကာင်အထည်ရော်ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန် အတွက်
ရကာ်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ် ပပဋာန်းရပးေမည်။
၆။ ရကာ်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ရအာက်ပါအတိုင်းပေစ်သည်(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ော ပညာရပးစည်းရုံးမှများနှင့် လှပ်ေှားမှများရဆာင်ေွက်ပခင်း၊
(ခ) ရကျာင်းသင်ခန်းစာများတွင်ပါဝင်ရသာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး သင်ခန်းစာများကို သက်ဆိုင်ောဌာန
များနှင့် ရပါင်းစပ်ညှိနှင်းဖပီး လိုအပ်သလို ပပင်ဆင်ပေည့်စွက်နိုင်ေန် အ8ကုံပပုပခင်း၊

(ဂ)

ပပည်တွင်းပပည်ပမှ အလှူရငွ၊ ရထာက်ပံ့ရငွ၊ ပစ္ည်းများနှင့် နည်းပညာ ဆိုင်ောအကူအညီများ လက်ခံေယူ ပခင်း၊
ယင်းရငွနှင့် ပစ္ည်းများ၊ နည်းပညာများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ် သလိုစီမံ
ခန့်ခွဲအသုံးပပုပခင်း၊
(ဃ) သက်ဆိုင်ောအစိုးေဌာနများ၊ အေွဲ ့ အစည်းများသို့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ော သင့်ရလျာ်သည့်

အ8ကံပပုချက်များနှင့် တိုက်တွန်းချက်များရပးပို့ပခင်း၊
(င) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပမှင့်တင်ရေးတို့အတွက် လိုအပ်ရသာ အဆိုပပုချက်နှင့်အ8ကံပပုချက်များကို
သက်ဆိုင်ောအစိုးေဌာန၊ အေွဲ ့ အစည်းများထံမှရတာင်းခံပခင်း၊
(စ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော ထိခက
ို ်ပျက်စီးမှများ ပေစ်ရပါလျင်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ရသာအရပခ
အရနများ ပေစ်ရပါလျင်ရသာ်လည်းရကာင်း သက်ဆိုင်ောအစိုးေဌာန၊ အေွဲ ့ အစည်းများ အားတားပမစ်ပခင်းနှင့်
လိုအပ်ပါက ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ့ သို့ မူဝါေ ရတာင်းခံပခင်း၊
(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပမှင့်တင်ရေးအတွက်
များနှင့် အပခားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ောမူဝါေများကို

ပမန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ရေးော မူဝါေ

ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ့ ၏ အတည်ပပုချက်ပေင့် ချမှတ်

ရဆာင်ေွကပ် ခင်း။
အခန်း (၄)
ဝန်ကကီးဌာန၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိနး် သိမး် ရေးဆိင
ု ်ော တာဝန်နင
ှ ့် လုပ်ပင
ို ်ခွငမ
့် ျား
၇။

ဝန်ကကီးဌာန၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ော တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ရအာက်ပါအတိုင်း

ပေစ်သည်(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ောမူဝါေများကို အရကာင်အထည်ရော် ရဆာင်ေွက်ပခင်း၊
(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော စီမံခန့်ခွဲမှနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးနှင့် ဆိုင်ရသာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို
လည်းရကာင်း၊ ရေသဆိုင်ော လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကိုလည်းရကာင်း ရေးဆွဲချမှတ်ပခင်း၊
(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပမှင့်တင်ရေးတို့အတွက်လည်းရကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ညစ်ညမ်းမှ
မပေစ်ရစေန် ကာကွယ်ရေး၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ရလျာ့နည်းပရပျာက်ရေးတို့အတွက်လည်းရကာင်း အစီအစဉ်များ
ကို ချမှတ်ပခင်း၊ ရဆာင်ေွက်ပခင်းနှင့် စစ်ရဆး8ကပ်မတ်ပခင်း၊
(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွး ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပမှင့်တင်ရေးတို့အတွက် ထုတ်လွတ်အခိုးအရငွ ့ များ၊ စွန့်
ထုတ်အေည်များနှင့်

စွန့်ထုတ်အစိုင်အခဲများ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှနည်းလမ်းများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ထွကက
် ုန်

များ၏ စံချိန်စံညွန်းများအပါအဝင်

ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွး စံချိန်စံညွန်းများ သတ်မှတ်ပခင်း၊

(င) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်

ဥပရေရေးောကိစ္ေပ်များ၊ လမ်းညွန်ချက်များ အပပင် စဉ်ဆက်မပပတ်

ေွံ့ ဖေိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှမေှိရစရသာ သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှ အနည်းဆုံး ပေစ်
ရစရသာ စီးပွားရေးဆိုင်ော ဆွဲရဆာင်မှနည်းလမ်းများနှင့် စည်းကမ်း ချက်များအတွက် အဆိုပပုချက်များကို
ရကာ်မတီသို့ တင်ပပပခင်း၊
(စ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော အပငင်းပွားမှများရပေေှင်းေန် အရထာက်အကူရပးပခင်းနှင့် လိုအပ်ပါက ယင်းအပငင်းပွား
မှများကို ညှိနှင်းရပးေန်အေွဲ ့ အစည်းများ ေွဲ ့ စည်းပခင်း၊
(ဆ) စက်မှလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ဓာတ်သတ္ုတူးရော်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ အညစ်အရ8ကး စွန့်ပစ်ရေး
လုပ်ငန်းနှင့် အပခားလုပ်ငန်းများရဆာင်ေွက်ောတွင် ဓာတုပစ္ည်း သို့မဟုတ်

အပခားရဘးအန္ောယ်ေှိသည့်

ပစ္ည်းများထုတ်လုပ်သုံးစွဲောမှ ထွက်ေှိလာနိုင်ရသာ စွန့်ပစ်သည့် ရဘးအန္ောယ်ေှိပစ္ည်း၏ အမျိုးအစားနှင့်
အတန်းအစားများကို သတ်မှတ်ပခင်း၊
(ဇ) ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလက်ငင်း၊ ရေတိုရေေှည်တွင် သိသာထင်ေှားစွာ ထိခိုက်ရစနိုင်ရသာ ရဘးအန္ောယ်ေှိ ပစ္ည်း
အမျိုးအစားများ သတ်မှတ်ပခင်း၊
(စျ) အဆိပ်အရတာက်နှင့် ရဘးအန္ောယ်ေှိပစ္ည်းများပါဝင်သည့် စွန့်ပစ် အစိုင်အခဲ၊ စွန့်ပစ်အေည်၊ ထုတ်လွတ်
အခိုးအရငွ ့ ပစ္ည်းများအားပပုပပင်သန့်စင်ရေးအတွက်

လိုအပ်သည့်စက်ရုံများ၊ စခန်းများတည်ရထာင်ရေးကို

တိုးပမှင့်ရဆာင်ေွက်ပခင်း၊
(ည) စက်မှနယ်ရပမများနှင့်

အပခားလိုအပ်ရသာရနော၊ အရဆာက်အအုံများတွင် စွန့်ပစ်ရေသန့်စင်မှဆိုင်ော

စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ပခင်း၊ စက်၊ ယာဉ်၊ ယန္ေားများက ထုတ်လွတ်မှဆိုင်ောစည်းကမ်းများ သတ်မှတ်
ပခင်း၊
(ဋ) ပတ်ဝန်းကျင်ရေးောနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ အပပည်ပပည်ဆိုင်ော၊ ရေသဆိုင်ော၊ နိုင်ငံအချင်းချင်း သရဘာ တူညီချက်

များ၊ စာချုပ်စာတမ်းများ၊ အစီအစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှင်းရဆွးရနွးပခင်း၊ ပူးရပါင်းပါဝင်
ရဆာင်ေွကပ် ခင်းနှင့်

အရကာင်အထည်ရော်ရဆာင်ေွက်ပခင်း၊

(ဌ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်

ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွး ပမှင့်တင် ရေးတို့အတွက် ပမန်မာနိုင်ငံက

လက်ခံထားသည့် အပပည်ပပည်ဆိုင်ော၊ ရေသဆိုင်ော၊ နိုင်ငံအချင်းချင်းသရဘာတူညီချက်များကို ပပည်ရထာင်စု
အစိုးေအေွဲ ့ ကပေစ်ရစ၊ ရကာ်မတီကပေစ်ရစ ချမှတ်သည့် လမ်းညွန်ချက်များနှင့်အညီ အရကာင်အထည်ရော်
ရဆာင်ေွကပ် ခင်း၊
(ဍ) အစိုးေဌာန၊ အေွဲ ့ အစည်း သို့မဟုတ်ပုဂ္ိုလ်တစ်ဦးဦးက ပပုလုပ်မည့် စီမံချက် သို့မဟုတ်လုပ်ရဆာင်မှသည်
ပတ်ဝန်းကျင်ကို သိသာထင်ေှားစွာ ထိခက
ို ်ရစနိုင်ပခင်း ေှိ မေှိနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှ ဆန်းစစ်သည့်
စနစ်နှင့် လူမှရေးအေ ထိခိုက်မဆ
ှ န်းစစ်သည့်စနစ်တစ်ေပ်ကို ချမှတ်ရဆာင်ေွက်ရစပခင်း၊
(ဎ) အိုဇုန်းလွာကာကွယ်ရေး၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများထိန်းသိမ်းရေး၊ အဏဝါကမ်းရပခပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊
ကမ္ာကကီးပူရနွးလာမှနှင့် ောသီဥတုရပပာင်းလဲရောက်ပပန်မှကိုရလျာ့ချရေးနှင့် လိုက်ရလျာညီရထွေှိရေး၊ သဲကန္ာေ
ပေစ်ရပါမှ တိုက်ေျက်ရေး၊ ပျက်စီးေန်မလွယ်ကူရသာ ညစ်ညမ်းပစ္ည်းများကို စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် အပခား ပတ်ဝန်း
ကျင်ရေးောကိစ္များအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပမှင့်တင်ရေးဆိုင်ော လမ်းညွန်ချက်များ
ချမှတ်ပခင်း၊
(ဏ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှတွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုညစ်ညမ်းရစသူက ရပးရလျာ် ရစေန်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ဝန်ရဆာင်မှစနစ်မှ အကျိုးအပမတ်ေေှိသည့်အေွဲ ့ အစည်းများက ေန်ပုံရငွထည့်ဝင်ရစေန်၊ သဘာဝသယံဇာများ
ထုတ်ယူရောင်းဝယ် သုံးစွဲသည့်လုပ်ငန်းများမှ အကျိုးအပမတ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအား ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး
လုပ်ငန်းများတွင် ထည့်ဝင်ရစေန် စီမံခန့်ခွဲပခင်း၊
(တ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ့ မှ ရပးအပ်သည့် အပခားလုပ်ငန်း
တာဝန်များကို ရဆာင်ေွက်ပခင်း။
၈။ ဝန်ကကီးဌာနသည် နိုင်ငံရတာ်ဘဏာေန်ပုံရငွမှ ေရငွအပပင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ထိရောက်စွာ
အရကာင်အထည်ရော်ရဆာင်ေွက်နိုင်ရေး အတွက် နိုင်ငံရတာ်၏ ဘဏာရေးဆိုင်ော စည်းမျဉ်း၊
စည်းကမ်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံရတာ်၏ ရငွစာေင်းတွင် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှ ေန်ပုံရငွတစ်ေပ်ကို တည်ရထာင်
ေမည်။
အခန်း (၅)
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုငေ
် ာအရေးရပါအရပခအရန
၉။ (က) ရကာ်မတီသည် ပမန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ တိုင်းရေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ်
တစ်ခုခုတွင်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ နယ်ရပမတစ်ခုခုတွင်ရသာ်လည်းရကာင်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော အရေးရပါအရပခ
အရနတစ်ေပ် ရပါရပါက်ရ8ကာင်း သို့မဟုတ် ထိုသို့ ရပါရပါက်နိုင်ရ8ကာင်းသိေှိလျင် ယင်းသို့ အရပခအရန တစ်ေပ်
ရပါရပါက်ရ8ကာင်း ထုတ်ပပန်ရ8ကညာနိုင်ေန် ပပည်ရထာင်စုအစိုးေ အေွဲ ့ သို့ ချက်ချင်းတင်ပပေမည်။
(ခ) ရကာ်မတီ၊ ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနတို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော အရေးရပါအရပခအရနနှင့် စပ်လျဉ်း၍
လိုအပ်သည်များကိုရဆာင်ေွက်ေမည်။
အခန်း (၆)
ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွးစံချိနစ
် ံညွနး် များ
၁ဝ။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ့ နှင့် ရကာ်မတီ၏ သရဘာတူညီချက်ပေင့် ရအာက်ပါပတ်ဝန်းကျင်
အေည်အရသွး စံချိန်စံညွန်းများကို သတ်မှတ်နိုင်သည်(က) ပမစ်၊ ရချာင်း၊ တူးရပမာင်း၊ စိမ့်စမ်းအင်းအိုင်၊ နွံရတာ၊ ကန်၊ ရေရလှာင်တမံနှင့် အများပပည်သူဆိုင်ော အပခား
ကုန်းတွင်းရေ ေေှိနိုင်သည့် ရနောများတွင် အသုံးချမှအလိုက် ဆီရလျာ်သည့် ရပမရပါရေအေည်အရသွး စံချိန်
စံညွန်းများ၊

(ခ) ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပမစ်ဝရေသများအတွက် ရေအေည်အရသွး စံချိန် စံညွန်းများ၊
(ဂ) ရပမရအာက်ရေ အေည်အရသွး စံချိန်စံညွန်းများ၊
(ဃ) ရလထုအေည်အရသွး စံချိန်စံညွန်းများ၊
(င) အသံနှင့်တုန်ခါမှ စံချိန်စံညွန်းများ၊
(စ) ထုတ်လွတ်အခိုးအရငွ ့ စံချိန်စံညွန်းများ၊
(ဆ) စွန့်ထုတ်အေည် စံချိန်စံညွန်းများ၊
(ဇ) စွန့်ထုတ်အစိုင်အခဲ စံချိန်စံညွန်းများ၊
(စျ) ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ့ က သတ်မှတ်သည့် အပခားပတ်ဝန်းကျင် အေည်အရသွး စံချိန်စံညွန်းများ။
၁၁။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ့ နှင့် ရကာ်မတီ၏ သရဘာတူညီချက်ပေင့် သိပ္ံနှင့် နည်းပညာ
တိုးတက်မှများနှင့်အညီရသာ်လည်းရကာင်း၊ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အေရသာ်လည်းရကာင်း ပတ်ဝန်းကျင်
အေည်အရသွး စံချိန်စံညွန်းများကိုအချိန်ကာလနှင့် ရနောရေသအလိုက် အများပပည်သူအကျိုးငှာ ပေည့်စွက် ပပင်ဆင်
သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၁၂။ သက်ဆိုင်ောအစိုးေဌာန၊ အစိုးေအေွဲ ့ အစည်းတစ်ခုခုက တည်ဆဲဥပရေတစ်ေပ်ေပ်အေ သတ်မှတ်သည့်
ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွး စံချိန်စံညွန်းသည် ဝန်ကကီးဌာနက သတ်မှတ်ထားရသာ စံချိန်စံညွန်းထက် ပိုမိုပါက
ဆက်လက်အတည် ပေစ်ရစေမည်ပေစ်ဖပီး ယင်းစံချိန်စံညွန်းရအာက် ရလျာ့နည်းပါက ဝန်ကကီးဌာနက သတ်မှတ်
ထားရသာ စံချိန်စံညွန်းကသာလျင် အတည်ပေစ်ရစေမည်။

အခန်း(၇)
ပတ်ဝန်းကျင်ထိနး် သိမ်းရေး
၁၃။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ရကာ်မတီ၏လမ်းညွန်ချက်အေ ရအာက်ပါလုပ်ငန်း ကိစ္ေပ်များတွင် မိမိဝန်ကကီးဌာန
ကိုယ်တိုင်ပေစ်ရစ၊ သက်ဆိုင်ောအစိုးေဌာန၊ အေွဲ ့ အစည်းများနှင့် ရပါင်းစပ်ညှိနှင်း၍ပေစ်ရစ ပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းရေး အတွက် ဘက်စုံရစာင့်8ကပ် 8ကည့်ရှစစ်ရဆးရေးစနစ်ထားေှိ၍ အရကာင်အထည် ရော်ရဆာင်ေွက်
ေမည်(က) ပတ်ဝန်းကျင်ကို သိသာထင်ေှားစွာ ထိခိုက်ရစမည့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံး ဓာတုပစ္ည်းများကို အသုံးပပု ပခင်း၊
(ခ) စက်မှလုပ်ငန်းများတွင် ညစ်ညမ်းပစ္ည်း၊ ရဘးအန္ောယ်ေှိပစ္ည်းများ သယ်ယူပို့ရဆာင်ပခင်း၊ သိုရလှာင်ပခင်း၊
အသုံးပပုပခင်း၊ သန့်စင်ပခင်းနှင့် စွန့်ပစ်ပခင်း၊
(ဂ) သတ္ု၊ စက်မှတွင်းထွကက
် ုန်8ကမ်းနှင့် ရကျာက်မျက်ေတနာ တူးရော် ထုတ်လုပ်သန့်စင်ပခင်းလုပ်ငန်းများမှ
ထွက်ရပါလာရသာ စွန့်ပစ်ပစ္ည်းများကို စွန့်ပစ်ပခင်း၊
(ဃ) အညစ်အရ8ကးစွန့်ပစ်ရေးနှင့် သန့်စင်ရေးဆိုင်ောလုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေွက်ပခင်း၊
(င) ေွံ့ ဖေိုးရေးနှင့် တည်ရဆာက်ရေးလုပ်ငန်းများရဆာင်ေွက်ပခင်း၊
(စ) အပခားလိုအပ်ရသာ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှဆိုင်ော လုပ်ငန်းကိစ္ေပ်များ ရဆာင်ေွက်ပခင်း။
၁၄။ ညစ်ညမ်းမှကို စတင်ပေစ်ရပါရစသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ညစ်ညမ်းမှကို ပေစ်ရစသည့် ပစ္ည်းများကို
သတ်မှတ်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွး စံချိန် စံညွန်းများနှင့်အညီ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း သန့်စင်
ပခင်း၊ ထုတ်လွတ်ပခင်း၊ စွန့်ပစ်ပခင်းနှင့် စုပုံပခင်းများ ပပုလုပ်ေမည်။
၁၅။ ညစ်ညမ်းမှကို စတင်ပေစ်ရပါရစသည့်လုပ်ငန်း၊ ပစ္ည်း သို့မဟုတ် ရနော တစ်ခုခု၏ပိုင်ေှင် သို့မဟုတ် လက်ေှိ
ပေစ်သူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှများကို
ရစာင့်8ကပ်8ကည့်ရှေန်၊ ထိန်းချုပ်ေန်၊ စီမံခန့်ခွဲေန်၊ ရလျာ့ချေန် သို့မဟုတ် ပရပျာက်ရစေန် လုပ်ငန်းခွင် အရထာက်
အကူပပု ပစ္ည်း သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ရေးပစ္ည်းကိေိယာကို တပ်ဆင်ပခင်း သို့မဟုတ် သုံးစွဲပခင်း ပပုေမည်။ ယင်း
သို့ရဆာင်ေွက်ပခင်းမပပုနိုင်ပါက စွန့်ပစ်ပစ္ည်းများအား ပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခက
ို ်ရစရသာနည်းလမ်းများနှင့်အညီ

စွန့်ပစ်နိုင်ေန် စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ေမည်။
၁၆။ စက်မှနယ်ရပမေှိ လုပ်ငန်းကိုပေစ်ရစ၊ အထူးစီးပွားရေးဇုန်ေှိလုပ်ငန်းကို ပေစ်ရစ၊ ဝန်ကကီးဌာနက သတ်မှတ် သည့်
လုပ်ငန်းအမျိုးအစားကိုပေစ်ရစ လုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်သည့် ပုဂ္ိုလ် သို့မဟုတ် အေွဲ ့ အစည်းသည် (က) စွန့်ပစ်ပစ္ည်းစီမံခန့်ခွဲရေး၊ ပပုပပင်သန့်စင်ရေး အပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် သက်ဆိုင်ော
စုရပါင်းအစီအမံတွင် သတ်မှတ်သည့် ရငွ သို့မဟုတ် ပစ္ည်းထည့်ဝင်၍ ရဆာင်ေွက်ေန်တာဝန်ေှိသည်။
(ခ) သက်ဆိုင်ော စက်မှနယ်ရပမ၊ အထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့် လုပ်ငန်းအေွဲ ့ အစည်းအလိုက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း
ရေးအတွက် သတ်မှတ်သည့်အသုံးပပုခ သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲမှကုန်ကျစေိတ်ကို ထည့်ဝင်ေမည်။
(ဂ) သက်ဆိုင်ောစက်မှနယ်ရပမ၊ အထူးစီးပွားရေးဇုန် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းအလိုက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး
အတွက် ထုတ်ပပန်ရသာ ညွန်8ကားချက်များကို လိုက်နာရဆာင်ေွက်ေမည်။
အခန်း (၈)
ဖမို ့ ပပရေသပတ်ဝန်းကျင်စမ
ီ ခ
ံ န့်ခွဲမှ
၁၇။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ဖမို ့ ပပရေသပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှများအတွက် ရကာ်မတီက ချမှတ်ရသာလမ်းညွန်ချက်
များနှင့် အညီသက်ဆိုင်ောအစိုးေဌာန၊ အစိုးေအေွဲ ့ အစည်း၊ ပုဂ္လက
ိ အေွဲ ့ အစည်းနှင့် ပုဂ္ိုလ်များအား ရအာက်ပါ
ကိစ္ေပ်များ ရဆာင်ေွက်ောတွင် လိုအပ်သလို အ8ကံရပးပခင်းပပုေမည်(က) ဇုန်နယ်ရပမသတ်မှတ်ပခင်းအပါအဝင် ရပမအသုံးချမှ စီမံကိန်းများ ချမှတ်ပခင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲပခင်း၊
(ခ) အချက်အချာကျရသာ ဖမို ့ ပပရေသများေှိ

တည်ရဆာက်ရေးလုပ်ငန်းများကို စီမံခန့်ခွဲပခင်း၊

(ဂ) လူရနအိမ်ောချထားမှ စီမံခန့်ခွဲပခင်း၊
(ဃ) စွန့်ပစ်ပစ္ည်းများကို စီမံခန့်ခွဲပခင်း၊
(င) ရပမ၊ ရေ၊ ရလနှင့် အသံညစ်ညမ်းမှ အပါအဝင် ညစ်ညမ်းမှများ ထိန်းချုပ်ပခင်း၊
(စ) အပခားလိုအပ်ရသာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော စီမံခန့်ခွဲပခင်း။
အခန်း (၉)
သဘာဝသယံဇာတအေင်းအပမစ်များနှင့် ယဉ်ရကျးမှ

အရမွအနှစ်များထိန်းသိမ်းပခင်း

၁၈။ သက်ဆိုင်ောအစိုးေဌာန၊ အစိုးေအေွဲ ့ အစည်းများသည် ရအာက်ပါသဘာဝ သယံဇာတအေင်းအပမစ်များကို
ထိန်းသိမ်းပခင်း၊ စီမံခန့်ခွဲပခင်း၊ ပခင်း၊ စဉ်ဆက်မပပတ်အသုံးပပုပခင်း၊ ရေသဆိုင်ောပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မှ
ပမှင့်တင်ပခင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ့ နှင့် ရကာ်မတီ၏လမ်းညွန်ချက်နှင့်အညီရဆာင်ေွက် ေမည်(က) သစ်ရတာသယံဇာတ အေင်းအပမစ်များ၊
(ခ) ရပမသယံဇာတ အေင်းအပမစ်များ၊
(ဂ) ရပမရအာက်ရေအပါအဝင်

ရေချိုသယံဇာတ အေင်းအပမစ်များ၊

(ဃ) ဓာတ်သတ္ုသယံဇာတ အေင်းအပမစ်များ၊
(င) စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ော အေင်းအပမစ်များ၊
(စ) ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ော သယံဇာတအေင်းအပမစ်များ၊
(ဆ) အဏဝါဆိုင်ော သယံဇာတအေင်းအပမစ်များ၊
(ဇ) သဘာဝအရလျာက်ပေစ်ရပါရနရသာ ရဂဟစနစ်များ၊
(စျ) သဘာဝနယ်ရပမများ၊ ရတာရိုင်းတိေ စ္ာန်များ၊ သဘာဝအပင်များနှင့်
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ၊
(ည)

ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ့ က သတ်မှတ်သည့် အပခားသဘာဝ သယံဇာတ အေင်းအပမစ်များ။

၁၉။ ဝန်ကကီးဌာနသည် တည်ဆဲဥပရေတစ်ေပ်ေပ်အေ သတ်မှတ်ထားသည့် ယဉ်ရကျးမှအရမွအနှစ်ရေသများ၊
သဘာဝအရမွအနှစ်ရေသများ၊ ယဉ်ရကျးမှ အထိမ်းအမှတ် အရဆာက်အအုံများနှင့် သဘာဝနယ်ရပမများ အစဉ်
တည်တံ့ခိုင်ဖမဲရေးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ောကိစ္ေပ်များတွင် သက်ဆိုင်ောအစိုးေဌာန၊ အစိုးေ
အေွဲ ့ အစည်းများနှင့်
၂ဝ။ ဝန်ကကီးဌာနသည်

ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ေမည်။
သက်ဆိုင်ောအစိုးေဌာန၊ အစိုးေအေွဲ ့ အစည်းများက ပုေ်မ ၁၈ နှင့် ၁၉ တို့ပါ ကိစ္ေပ်များ

အရကာင်အထည်ရော် ရဆာင်ေွက်ောတွင် လိုအပ်ရသာ နည်းပညာများကို

ပံ့ပိုးကူညီေမည်။

အခန်း(၁ဝ)
ကကိုတင်ခင
ွ ့်ပပုချက်
၂၁။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်ေယူေန် လိုအပ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွးကို ထိခိုက်ရစနိုင်ရသာ
လုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ရနော သို့မဟုတ် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံအမျိုးအစားများကို ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ့ ၏ သရဘာ
တူညီ ချက်ပေင့် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၂၂။ ဝန်ကကီးဌာနက ပုေ်မ ၂၁ အေ သတ်မှတ်သည့် လုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ရနော သို့မဟုတ် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံအမျိုး
အစား၏ပိုင်ေှင် သို့မဟုတ် လက်ေှိပေစ်သူသည်ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်ေေှိေန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဝန်ကကီးဌာနသို့
ရလျာက်ထားေမည်။
၂၃။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ပုေ်မ ၂၂ အေ ရလျာက်ထားချက်ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ညီညွတ်ပခင်းေှိမေှိ စိစစ်ဖပီး
ရနာက် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက် ထုတ်ရပးေန် ခွင့်ပပုပခင်း သို့မဟုတ် ပငင်းပယ်ပခင်းပပု
နိုင်သည်။
၂၄။ ဝန်ကကီးဌာနသည်ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်ထုတ်ရပးသည့်အခါ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ော စည်းကမ်း
ချက်များ သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ယင်းစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ရဆာင်ေွက်မှ ေှိ မေှိစစ်ရဆးပခင်းသို့မဟုတ်
သက်ဆိုင်ောအစိုးေဌာန၊ အစိုးေအေွဲ ့ အစည်းက စစ်ရဆးေန်
၂၅။ ဝန်ကကီးဌာနသည်

အရ8ကာင်း8ကားပခင်း ပပုနိုင်သည်။

ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်ပါ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ော စည်းကမ်းချက်တစ်ေပ်ေပ်ကို

လိက
ု ်နာပခင်း မေှိရ8ကာင်း စစ်ရဆးရတွ ့ ေှိလျင် ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်ေေှိသူအား ရအာက်ပါစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ော
ပပစ်ေဏ်တစ်ေပ်ေပ်ကိုချမှတ်နိုင်သည်(က) သတိရပးဖပီး စည်းကမ်းချက်နှင့်အညီ

လိက
ု ်နာရဆာင်ေွက်ရစပခင်း၊ ခံဝန်ချက်ရေးထိုးရစပခင်း၊

(ခ) ေဏ်ရ8ကးရငွရပးရဆာင်ရစဖပီး စည်းကမ်းချက်နှင့်အညီ လိုက်နာရဆာင်ေွက်ရစပခင်း။

အခန်း(၁၁)
အာမခံ
၂၆။ ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်ေေှိသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ရစနိုင်သည့် မရတာ်တဆ ပေစ်မှတစ်ခုခုအတွက်
ယင်းတို့၏လုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ရနော သို့မဟုတ် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံအမျိုးအစားအလိုက် တည်ဆဲဥပရေနှင့်
အညီ အာမခံထားေှိေမည်။
၂၇။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ပုေ်မ ၂၆အေ အာမခံထားေမည့်လုပ်ငန်းကို ရဆာင်ေွက်ရသာ သက်ဆိုင်ောလုပ်ငန်း၊ ဌာန၊
အေွဲ ့ အစည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းကပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ရစသည့်အတိုင်းအတာနှင့် အလား
အလာကို သရဘာထားမှတ်ချက်ရတာင်းခံလာလျင် သရဘာထားမှတ်ချက်ရပးေမည်။

အခန်း(၁၂)
တားပမစ်ချက်များ
၂၈။ မည်သူမျ ဤဥပရေအေ ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်ေယူေန်လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ရနော သို့မဟုတ် စက်ရုံ၊
အလုပ်ရက
ုံ ို ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်မေှိဘဲ လုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်ပခင်းမပပုေ။
၂၉။ မည်သူမျ ဤဥပရေအေထုတ်ပပန်ရသာ နည်းဥပရေများ၊ အမိန့်ရ8ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွန်8ကားချက်နှင့်
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပါ တားပမစ်ချက်တစ်ေပ်ေပ်ကိုရောက် ေျက်ပခင်းမပပုေ။
၃ဝ။ မည်သူမျ ဝန်ကကီးဌာနက တားပမစ်ထားရသာ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ရစသည့် ပစ္ည်းတစ်ခုခုအား ဝန်ကကီး
ဌာန၏ခွင့်ပပုချက်မေှိဘဲပပည်တွင်းသို့တင်သွင်းပခင်း၊ ပပည်ပသို့တင်ပို့ပခင်း၊ ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ သိုရလှာင်ပခင်း၊
သယ်ယူပခင်း သို့မဟုတ် ရောင်းဝယ်ပခင်းမပပုေ။

အခန်း(၁၃)
ပပစ်မန
ှ ှင့်ပပစ်ေဏ်များ
၃၁။ မည်သူမဆို ဤဥပရေအေ ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်ေယူေန်လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ရနော သို့မဟုတ် စက်ရုံ၊
အလုပ်ရက
ုံ ိုကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်မေှိဘဲလုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်ရ8ကာင်း ပပစ်မှထင်ေှားစီေင်ပခင်း
ခံေလျင်ထိုသူကိုသုံးနှစ်ထက်မပိုရသာ ရထာင်ေဏ်ပေစ်ရစ၊ ရငွေဏ်အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းမှအများဆုံး
ကျပ်တစ်ဆယ် သိန်းအထိပေစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပေစ်ရစ ချမှတ်ေမည်။
၃၂။ မည်သူမဆို

ဤဥပရေအေ ထုတ်ပပန်ရသာနည်းဥပရေများ၊ အမိန့်ရ8ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွန်8ကားချက်နှင့်

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပါ တားပမစ်ချက်တစ်ေပ်ေပ်ကိုရောက်ေျက်ရ8ကာင်း ပပစ်မှထင်ေှာ စီေင်ပခင်းခံေလျင်ထိုသူကို
တစ်နှစ်ထက်မပိုရသာ ရထာင်ေဏ်ပေစ်ရစ၊ ရငွေဏ်ပေစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပေစ်ရစ ချမှတ်ေမည်။
၃၃။ မည်သူမဆို(က) ပုေ်မ ၃၂အေ ပပစ်ေဏ်စီေင်ပခင်းခံေလျင် ယင်းပပုလုပ်မှ သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှရ8ကာင့် ထိခိုက်နစ်နာမှ
အတွက် ရလျာ်ရ8ကးရပးရစေန် အမိန့်ချမှတ်ပခင်းခံေမည်။
(ခ) ပုေ်မခ (က)အေ အမိန့်ချမှတ်ပခင်းခံေလျင် ရပးရလျာ်ေမည့်ရလျာ်ရ8ကး ရငွကို ရပးေန်ပျက်ကက
ွ ်ပါက
တည်ဆဲအခွန်၊ အခ ဥပရေများနှင့်အညီ အေ ရကာက်ခံေမည်။
၃၄။ မည်သူမဆို ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခက
ို ်ရစသည့်အတွက် ဝန်ကကီးဌာနက တားပမစ် ထားရသာ ပစ္ည်းတစ်ခုခုအား
ဝန်ကကီးဌာန၏ခွင့်ပပုချက်မေှိဘဲ ပပည်တွင်းသို့တင်သွင်းရ8ကာင်း၊ ပပည်ပသို့တင်ပို့ရ8ကာင်း၊ ထုတ်လုပ်ရ8ကာင်း၊
သိုရလှာင်ရ8ကာင်း၊ သယ်ယူရ8ကာင်း သို့မဟုတ် ရောင်းဝယ်ရ8ကာင်း ပပစ်မှထင်ေှားစီေင်ပခင်းခံေလျင် ထိုသူကို
ရထာင်ေဏ်အနည်းဆုံး သုံးနှစ်မှ အများဆုံး ငါးနှစ်အထိပေစ်ရစ၊ ရငွေဏ်အနည်းဆုံးကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆုံး
ကျပ်သိန်းနှစ်ဆယ်အထိပေစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပေစ်ရစချမှတ်ခံေမည်။ ထို့အပပင် ယင်းပစ္ည်းအား ပတ်ဝန်းကျင်
ထိခိုက်မှမေှိရစရသာ အဆင့်အထိပပုပပင်ရပပာင်းလဲစွန့်ပစ်ေန်အတွက် ကုန်ကျရသာစေိတ်ကို ထိုသက
ူ ကျခံရစေ မည်။

အခန်း(၁၄)
အရထွရထွ
၃၅။ ဤဥပရေအေ ပပစ်မှကျူးလွန်သူကို တေားစွဲဆိုောတွင် ဝန်ကကီးဌာန၏ ကကိုတင်ခွင့်ပပုမိန့်ေယူေမည်။
၃၆။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ့ ၏ သရဘာတူညီချက်ပေင့် အစိုးေဌာနအေွဲ ့ အစည်းနှင့်
ပုဂ္လိကလုပ်ငန်းတစ်ခုခုအား နိုင်ငံရတာ်နှင့် ပပည်သူ့ အကျိုးငှာ ဤဥပရေပါပပဋာန်းချက်တစ်ေပ်ေပ်ကို
လိက
ု ်နာရဆာင်ေွက်ေပခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် ရလျာ့ရပါ့ခွင့်ပပုနိုင်သည်။

၃၇။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော အရေးရပါအရပခအရနရ8ကညာချက်အေ တစ်စုံတစ်ော ရဆာင်ေွက်ေပခင်းရ8ကာင့်
အစိုးေဌာန၊ အေွဲ ့ အစည်းတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ပုဂ္ိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ကုနက
် ျစေိတ်များ ကျခံခဲ့ေလျင် ယင်းကုန်ကျ
စေိတ်များကို ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှေန်ပုံရငွမှ ရတာင်းခံခွင့်ေှိသည်။
၃၈။ ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်ေယူေန်လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ရနော သို့မဟုတ် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံအမျိုး အစားကို
လုပက
် ိုင်ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန် လိုင်စင်၊ ခွင့်ပပုချက် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထုတ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိရသာ သက်ဆိုင်ော
အစိုးေဌာန၊ အစိုးေအေွဲ ့ အစည်းသည် ဤဥပရေအေ ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်ေေှိထားရသာ လုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ရနော
သို့မဟုတ် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရက
ုံ ိုသာ လိုင်စင်၊ ခွင့်ပပုချက် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင် ထုတ်ရပးေ မည်။
၃၉။ (က) ဝန်ကကီးဌာနသည် ပုေ်မ၂၅ အေ စီမံခန့်ခွဲမှဆိုင်ော ပပစ်ေဏ်ချမှတ် ပခင်းခံေသည့် ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်
ေေှိသူက စည်းကမ်းချက်နှင့်အညီလိုက်နာရဆာင်ေွက်ပခင်းမပပုလျင် လိုအပ်သလို အရေးယူရဆာင်ေွက်
နိုင်ေန် သက်ဆိုင်ောလုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ရနော သို့မဟုတ် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံအတွက် လိုင်စင်၊ ခွင့်ပပုချက် သို့မဟုတ်
မှတ်ပုံတင်ထုတ်ရပး ပိုင်ခွင့်ေှိရသာ သက်ဆိုင်ောအစိုးေဌာန၊ အစိုးေအေွဲ ့ အစည်းသို့ အရ8ကာင်း 8ကားေမည်။
(ခ) ပုေ်မခွဲ(က)အေ အရ8ကာင်း8ကားချက်ကို လက်ခံေေှိရသာ အစိုးေဌာန၊ အစိုးေအေွဲ ့ အစည်းသည် လိုအပ်ရသာ
စုံစမ်းစစ်ရဆးမှများပပုလုပ်ဖပီးကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်ပါ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ော စည်းကမ်းချက် တစ်ေပ်
ေပ်ကို လိုက်နာရဆာင်ေွက်ပခင်းမေှိရ8ကာင်း စစ်ရဆးရတွ ့ ေှိေပါက ထုတ်ရပးထားရသာ လိုင်စင်၊ ခွင့်ပပုချက် သို့မဟုတ်
မှတ်ပုံတင်ကိုပယ်ေျက်ပခင်း သို့မဟုတ် ကာလအကန့်အသတ်ပေင့် ေပ်ဆိုင်းပခင်းပပုနိုင်သည်။
၄ဝ။ ပုေ်မ ၃၂ ပါပပစ်မှကို ေဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ေှိရသာ ပပစ်မှအပေစ် သတ်မှတ်သည်။
၄၁။ ဤဥပရေ မပပဋာန်းမီ ထုတ်ပပန်ခဲ့ရသာ ဥပရေ၊ နည်းဥပရေ၊ အမိန့်၊ ညွန်8ကား ချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
များတွင်ပါေှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ောပပဋာန်းချက်များသည် ဤဥပရေပါ ပပဋာန်းချက်များနှင့်
မဆန့်ကျင်သရေွ ့ အတည်ပေစ်ရစေမည်။
၄၂။ ဤဥပရေပါ ပပဋာန်းချက်များကို အရကာင်အထည်ရော်ရဆာင်ေွက်ောတွင်(က) ဝန်ကကီးဌာနသည် လိုအပ်ရသာနည်းဥပရေများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကို ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ့ ၏
သရဘာတူညီချက်ပေင့် ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။
(ခ) ရကာ်မတီနှင့် ဝန်ကကီးဌာနတို့သည် လိုအပ်ရသာအမိန့်ရ8ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွန်8ကားချက်နှင့် လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများကို ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။ ပပည်ရထာင်စုသမ္တပမန်မာနိုင်ငံရတာ် ေွဲ ့ စည်းပုံအရပခခံဥပရေအေ ကျန်ုပ်
လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။
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