
 

 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 
ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာ၀န်ကီးဌာန 

 
အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ ်   ၅၀ / ၂၀၁၄  
၁၃၇၆ ခနှစ်၊  နယန်လဆန်း    ၈   ရက ်

(၂၀၁၄ ခနစှ်၊  ဇွန်လ  ၅ ရက)် 
 

 ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် သစ် တာ ရးရာ၀န်ကီးဌာနသည ်ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး 
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၂၊ ပဒ်မခွဲ(က) အရ အပ်နှင်း သာလပ်ပိင်ခွင့်ကိ ကျင့်သး၍ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ 
သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ဤနည်းဥပ ဒများကိ ထတ်ြပန်လိက်သည်။ 

 
“ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနည်းဥပ ဒများ” 

 
အခန်း (၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက ်
၁။ ဤနည်းဥပ ဒများကိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနည်းဥပ ဒများ ဟ ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤနည်းဥပ ဒများတွင် ပါရိှ သာစကားရပ်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒတွင် 
ပါရှိသည့်အတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။ ထိြ့ပင် အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း 
အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်- 

(က) ဥပ ဒ ဆိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒကိဆိသည်။ 

(ခ) ကျာင်း ဆိသည်မှာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းကတည် ထာင်ဖွင့်လှစ်သည့် 
သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂလိက၊ ပဂ္ဂလိကအဖဲွအ့စည်းတစ်ခခက တည် ထာင်ဖွင့်လှစ်ထား ပီး အစိးရ 
က အသိအမှတ်ြပုထားသည့် တက္က သိလ်၊ ကာလိပ်၊ သိပ္ပ၊ ကျာင်းတစ်ခခကိ ဆိသည်။  

(ဂ) ပတ်၀န်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမ ဆိသည်မှာ ကမ္ဘာ ြမ ပ ရှ ိသက်ရှိများနှင့် ယင်းတိ၏့ ကူးလူး 
ဆက်နွယ်မများအ ပ  သဇာလမ်းမိး သာ သက်ရှိ၊ သက်မ့ဲ အရာအားလးကိ နီှးနွယ် 
ဆက်စပ် အကျိုးသက် ရာက် စသည် ့လူတိ၏့ ြပုမူ ဆာင်ရွက်ချက်များအား စီမခန်ခ့ွဲမ 
ကိ ဆိသည်။  

(ဃ) ပတ်၀န်းကျင် ထိခက်ိမ ဆန်းစစ်ြခင်း ဆိသည်မှာ ဆာင်ရွက်ရန ် အဆိြပုထား သာ 
စီမကိန်း၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊ ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မတစ်ခခကိ ခွင့်ြပုရန် 
သင့် မသင် ့ဆးြဖတ်နိင် ရးအတွက် ယငး်လပ်ငန်းလပ် ဆာင်မ ကာင့် ပတ်၀န်းကျင်၏ 
ရပ်ပိငး်၊ လူနှင် ့သက်ရှိ လာက၊ လူမ ရးနှင့် လူမစးီပွား ရးတိအ့ ပ  ထင်ရှားသိသာစွာ 
ထိခိက် ြပာင်းလဲမ ြဖစ် ပ စနိင်သည့် အလားအလာများ သိမ့ဟတ် ထိခိက် ြပာင်းလဲ 
မ ြဖစ်စဉ်များ ရိှ မရှိ စနစ်တကျ ဆန်းစစ်သည့်လပ်ငန်းစဉ်ကိဆိသည်။ 

(မူကမ်း) ၂၆-၁၂-၂၀၁၂ 



 

 

- ၂ - 

(င) တတိယ ပဂ္ဂိုလ ် သိမ့ဟတ် အဖွဲ အ့စည်း ဆိသည်မှာ စီမကိန်း၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊ 
ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မက ိအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သည့် ပဂ္ဂိုလ် 
သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်း သာ်လည်း ကာင်း၊ စိစစ်ခွင့်ြပုသည့်ပဂ္ဂ လ ် သိမ့ဟတ် အဖွဲ  ့
အစည်း သာ်လညး် ကာင်း မဟတ် သာ အြခားပဂ္ဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းကိ 
ဆိသည်။  

(စ) ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း ဆိသည်မှာ စီမကိန်း၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊ 
ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မတစ်ခ၏ ြဖစ်နိင် ြခရှိ သာ အကျိုးသက် ရာကမ် 
များသည် သိသာထင်ရှားမ ရိှ မရိှ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန ်
လိအပ်ြခင်း ရိှ မရှိ နှင့် သတ်မှတ်ထား သာ အြခားစာရွက်စာတမ်း အ ထာက်အထား 
များ ြပုစတင်ြပရန ်လိအပ်ြခငး် ရှ ိမရိှ စစ် ဆးြခငး်ကိ ဆိသည။် 

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ် ဆိသည်မှာ စီမကိန်း၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊ ဝန် ဆာင်မ 
သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မ တည် ဆာက်ြခင်း၊ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
လပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်း၊ ရပ်စဲြခင်း၊ ပိတ်သိမး်ြခင်း လပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် ဆာင်ရွက်မ 
ကာင့်လည်း ကာင်း၊ ယင်းသိ ့ ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် သက်ဆိင်သည့် အြခားအ ကာင်း 

တစ်ခခ ကာင့်လည်း ကာင်း ပတ်ဝနး်ကျင်ကိဆိးကျို းသက် ရာက်ြခင်းမှ ကာကွယ်ရန် 
ြဖစ် စ၊ ရှာင်လဲရန်ြဖစ် စ၊ ဆိးကျို းသက် ရာက်မ လျာ့နည်း စရန်ြဖစ် စ ဆာငရွ်က် 
မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစအီစဉ်များ ဖာ်ြပသည့် စီမချက်ကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပတ်ငွ်  
ပတ်ဝန်းကျင်အ ြခအ န ြပာင်းလဲမနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်း 
ဆာင်ရွက်မများကိ စာင့်ကည့် လ့လာမည့် အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိက်မ 
ဆိင်ရာ အ ရး ပ  အ ြခအ နနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကိုတင်စီမထားရှိမများ ပါဝင်သည်။ 

(ဇ) ပစ ဆိသည်မှာ ဤနည်းဥပ ဒများတွင်ပါရိှ သာပစကိဆိသည်။ 

(စျ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးအရာရိှဆိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာနမ ှ
ဦးစီးအရာရှိ နှင့် အထက်အရာရှိများကိဆိသည်။ 

 

အခန်း (၂) 

ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ မူဝါဒ ချမှတ်ြခင်း 

၃။ ကာ်မတီသည ် သက်ဆိင်ရာက အလိက် လိအပ် သာ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ 
မူဝါဒများကိ သက်ဆိင် သာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းနှင့် ပဂ္ဂလိကက တိမှ့ သင့် လျာ် သာ 
အဖဲွအ့စည်း၊ ပဂ္ဂိုလ်များနှင် ့ ညိနင်းြပုစ၍ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲသ့ိ ့ တင်ြပရမည်။ ြပည် ထာင်စ 
အစိးရအဖွဲ က့ အတည်ြပု သာ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာမူဝါဒများကိ အများြပည်သူသိရိှနိင်ရန် 
သင့် လျာ် သာ နည်းလမ်းများြဖင့် ထတ်ြပန်ရမည။်  



 

 

- ၃ - 

၄။ ကာ်မတီသည ် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ လမ်းညန်ချက်အရလည်း ကာင်း၊ ဝန် ကီးဌာန၏ 
အကြပု တင်ြပချက်အရလည်း ကာင်း၊ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စညး်၊ ပဂ္ဂလိကက  
နှင့် အများြပည်သူတိ၏့ အကြပုချက်အရလည်း ကာင်း ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာမူဝါဒများ 
ကိ ြပင်ဆင်သင့်သည်ဟ ယူဆပါက  ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ အတည်ြပုချက်ြဖင့် ြပင်ဆင်ရမည်။  
 

၅။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ မူဝါဒများချမှတ်ရန်ြဖစ် စ၊ ြပင်ဆင်ရန ်
ြဖစ် စ လိအပ်သည်ဟယူဆသည့်အခါ ယင်းသိမ့ူဝါဒများချမှတ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ြပင်ဆင်ြခင်း ြပုနိင ်
ရးအတွက ် လ့လာ တွရ့ှိချက်နှင့် အကြပုချက်တိက့ိ ကာ်မတီသိ ့တင်ြပရမည်။ 

၆။ ဝန် ကီးဌာနသည် ြမန်မာနိင်ငအမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင် ရးရာမူဝါဒနင့်ှ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ  ့
၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် နည်းဥပ ဒ ၃ အရ  ကာ်မတီကထတ်ြပန် သာ အြခားပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း 
ရးဆိင်ရာ မူဝါဒများကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရမည်။ 

 

အခန်း (၃) 

ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး 

၇။ ကာ်မတီသည ် အာက်ပါ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ ပညာ ပးစည်းရးမများ၊ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးပညာရပ်ဆိင်ရာ ဖွ ဖိ့ုး ရးလပ်ငန်းများကိ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရ 
အဖဲွအ့စည်းများ၊ လူမအဖွဲအ့စည်းများ၊ ပဂ္ဂလိကအဖဲွအ့စည်းများနှင့်ညိနင်းပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) ကျာင်းများတွင် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ ဟာ ြပာပွဲများစီစဉ်ကျင်းပြခင်း၊ 

(ခ) သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာ စာင၊် ရဒီယိ၊ ရပြ်မင်သကား၊ အငတ်ာနက် စသည့် 
မီဒီယာ များမှတစ်ဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ အသိပညာ ြဖန် ့ ဝြခင်း၊ 

(ဂ) မို ့ြပနှင့် ကျးလက် ဒသများတွင ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ ဟာ ြပာပဲွနှင့် 
ဆွး နွးပွဲ အစီအစဉ်များ ရးဆဲွချမှတ်၍ သက်ဆိင်ရာ အပ်ချုပ် ရးအဖွဲအ့စည်းများ၊ 
ကျာင်းအပ်ချုပ်သူများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်းများနှင့် ညိနင်း 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးပညာရပ်နှင့် သ တသနလပ်ငန်းများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(င) အြခားပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာပညာ ပးစည်းရးလပ်ရှားမများ ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 
 

 

 



 

 

- ၄ - 

၈။  ကာ်မတီသည ်သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းများ၊ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး 
ဆိင်ရာ အြခားအဖွဲအ့စညး်များနှင် ့ ညိနင်းပူး ပါင်း၍ အာက်ပါပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ 
လပ်ရှားမများက ိ ဆာင်ရွက်နိင်သည-် 

(က) သစ်ပင်စိက်ပျို းြခင်း၊ ငါးမျို းစိက်ထည့်ြခင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိငရ်ာ 
အ ထာက်အကူြပု လပ်ရှားမများ ဆာင်ရွက်ြခငး်၊ 

(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ ြပပွ၊ဲ ြပခန်းများ ြပသြခင်း၊ ပို င်ပွဲများကျင်းပြခင်း၊ 
ြပဇာတ်၊ ကဇာတ်နှင့် ဖျာ် ြဖပဲွများကျင်းပြခင်း၊ 

(ဂ) စ ပါင်းသန်ရှ့ငး် ရးြပုလပ်ြခငး်၊ 

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ အထိမ်းအမှတ် နမ့ျား ကျင်းပြခင်း၊  

(င) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ အြခားလပ်ရှားမများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(စ) မျိုးဆက်ပျက်သဉ်းမည့် အန္တရာယ်ရှိ သာဇီဝမျို းစမျို းကဲွများကိ ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက် 
၍ နရင်း ဒသများတွင ်ြပန်လည် ရှငသ်န် ပါက်ပွားနိင် ရးအတွက ် ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

၉။ ကာ်မတီသည ်- 

 (က) ကျာင်းသင်ခန်းစာများပါပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာသင်ခန်းစာများကိ လိအပ် 
သလိ ြဖည့်စွက်ထည့်သွင်းရန်နှင့် ြပင်ဆင်နိင်ရန် သက်ဆိင်ရာဌာနများသိ ့ အကြပု 
တိက်တွန်းနိင်သည်။  

 (ခ) သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းက အကြပုချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အ ကာင ်
အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် နမအ ြခအ နကိ အခါအား လျာ်စွာစစိစ်ရမည်။  

၁၀။ ကာ်မတီသည် အာက်ပါအ ြခအ နတစ်ခခ ပ ပါက်ပါက သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရ 
အဖဲွအ့စည်းအား လိအပ်သည့် အကြပုချက် သိမ့ဟတ် တိက်တွန်းချက်များ ပးပိန့င်ိသည် - 

(က) ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည် ထာင်စ အစိးရအဖွဲ က့ လမ်းညနြ်ခငး်၊ 

(ခ) သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းများက အကြပုချက် တာင်းခြခင်း၊ 

(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ စစမ်းစစ် ဆးချက်အရ တွရ့ှိြခင်း၊ 

(ဃ) သတင်း ပးပိခ့ျက် တစ်ခခ အရ သာ်လည်း ကာင်း၊ မိမသိ ဘာအ လျာက် သာ ်
လည်း ကာင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးအတွက် လိအပ်သည်ဟ ယူဆြခငး်။ 

၁၁။ ကာ်မတီသည်သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းက နည်းဥပ ဒ ၁၀ အရ အကြပုချက် 
သိမ့ဟတ် တိက်တွန်းချက်နှင့်အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်း ရိှ မရိှ စိစစ်ရန် ဝန် ကီးဌာနအား တာဝန ်
ပးအပ်နိင်သည။် 

 



 

 

- ၅ - 

၁၂။ ကာ်မတီသည ်ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် ြမင့်တင် ရးတိအ့တွက် - 

(က) လိအပ် သာအဆိြပုချက်၊ အကြပုချက်နှင့် သ ဘာထားမှတ်ချက်များကိ သက်ဆိင်ရာ 
အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းများထမလှည်း ကာင်း၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်း 
များ၊ ြပည်တင်ွးြပညပ် အစိးရမဟတ် သာအဖွဲအ့စည်းများ၊ လူမအဖဲွအ့စည်းများ၊ 
ကမ်းကျင်သူများနှင့်အများြပည်သူတိထ့မှလည်း ကာငး် ကိစ္စတစ်ခချင်းအလိက်ြဖစ် စ၊ 
ယဘယျြဖစ် စ သင့် လျာ် သာ နည်းလမ်းြဖင့် တာင်းခနိင်သည်။ 

(ခ) လိအပ်ပါကအလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ၊ နီှး နှာဖလှယ်ပဲွများကျင်းပရန်ဦးစီးဌာနအား လမ်းညန ်
နိင်သည်။  

(ဂ) ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမှ နည်းပညာဆိင်ရာအကူအညီများကိ လကခ်ရယူနိင်သည်။ 

(ဃ) နည်းဥပ ဒခွဲ(ဂ)နငှ့်အည ီ ရရိှ သာ နည်းပညာဆိင်ရာအကူအညီများကိ ၀န်ကီးဌာနမ ှ
စာရင်းြပုစထိန်းသိမ်းြခင်း၊ သးစွဲြခင်းနှင့် စီမခန်ခ့ွဲြခင်း ြပု စနိင်သည်။ 

(င) ြပည်တွင်းြပည်ပမ ှနည်းပညာအကူအညီများကိ သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရ အဖွဲ  ့
အစညး်များအား ရယူ စြခင်းနှင့် ယငး်သိ ့လက်ခရရှိနိင် စရန် လိအပ် သာ အကူအညီ 
ပးြခင်း ြပုနိင်သည်။ 

(စ) နည်းပညာအကူအည ီ လက်ခရရှိ သာ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်း၏ 
နည်းပညာလက်ခရရှိမနှင့် လပ်ငန်းတိးတက် ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နကိ သက်ဆိင်ရာ 
လပ်ငန်း ပီးစီးသည့် အချိန်တွင်ြဖစ် စ၊ နစ်ှစဉြ်ဖစ် စ ကာ်မတီသိအ့သိ ပးရန် ညိနင်း 
ဆာင်ရွက်ရမည်။  

၁၃။ ကာ်မတီသည ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်ပျက်စီးမများြဖစ် ပ ြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်၀န်းကျင ်ထိခိက် 
ပျက်စီးနိင် သာ အ ြခအ နများြဖစ် ပ ြခင်းတိန့ှင့်စပ်လျဉ်း၍- 

(က) အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်းပိင်လပ်ငန်း၊ စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ လပင်န်းဌာန၊ ၀န် ဆာင ်
မလပ်ငန်း သိမ့ဟတ် နရာ ကာင့်ြဖစ် ပ ကာင်း တွ ရိှ့ပါက သက်ဆိင်ရာအစးိရဌာန၊ 
အစိးရအဖွဲအ့စည်းသိလ့ည်း ကာင်း၊ ပဂ္ဂလိကပိင်၊ ဖက်စပ်ကမ္ပဏီ၊ စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ 
လပ်ငန်းဌာန၊ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း သိမ့ဟတ် နရာ ကာင့် ြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိပါက 
သက်ဆိင်ရာပိင်ရှင်သိ ့လည်း ကာင်း၊ ယင်းတိအ့ားလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန် ခွင့်ြပုချက်၊ 
လိင်စင်၊ ပါမစ်၊ အခွင့်အမိန်ထ့တ် ပး သာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းသိလ့ည်း ကာင်း 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ မြဖစ် ပ စ ရးအတွက ်သတ်မှတ်သည့် ကာလအတွင်း လိအပ် 
သလိ ြပုြပင် ဆာင်ရွက်ရန် အ ကာင်းကားနိငသ်ည်။  

(ခ) နည်းဥပ ဒခွဲ(က)အရ အ ကာင်းကားချက်ကိ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လိက်နာ 
ဆာင်ရွက်ြခင်း မရိှပါက ယင်းလပ်ငန်းကိ ရပ်စဲသည်အထိ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ရန် 
သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းသိ ့အ ကာင်းကားရမည်။ 



 

 

- ၆ - 

(ဂ) လိအပ်ပါက ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲထ့မှ မူဝါဒ တာင်းခ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၄။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်၀န်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိင်ငတစ်၀န်းလးနှင့် သက်ဆိင် သာ 
လပ်ငန်းအစီအစဉ်များကိ လည်း ကာင်း၊ ဒသဆိင်ရာ လပ်ငန်းအစီအစဉ်များကိ လည်း ကာင်း 
ကာ်မတီ၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ်ရမည်။ 

၁၅။ ၀န်ကးီဌာနသည် နည်းဥပ ဒ ၁၄ အရ အ ကာင်အထည် ဖာ် သာ ပတ်၀န်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မ 
လပ်ငန်းအစီအစဉ်များကိ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်း၊ နြပည် တာ် ကာင်စ၊ီ 
တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၊့ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်းဦးစီးအဖွဲ  ့ သိမ့ဟတ် 
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသဦးစီးအဖွဲ ၊့ အ ထွ ထွအပခ်ျုပ် ရးဦးစီးဌာနခရိင်အပ်ချုပ် ရးမှူး၊ မို န့ယ် 
အပ်ချုပ် ရးမှူ း သိမ့ဟတ် ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ အပ်ချုပ် ရးမှူး၊ ပဂ္ဂလိကအဖွဲ အ့စည်း 
နှင့် အများြပည်သတိူက့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီလိက်နာ ဆာင်ရွက် ရးအတွက ် ပါင်းစပ်ညိနင်း 
ရမည်။ 

၁၆။ ဝန် ကီးဌာနသည်- 

(က) ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးနှင့် ြမင့်တင် ရးအတွက်လည်း ကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် 
ညစ်ညမ်းမမြဖစ် စရန်ကာကွယ် ရး၊ ထိန်းချု ပ် ရး၊ ပတ်၀န်းကျင်ညစ်ညမ်းမ လျာ့နည်း 
ပ ပျာက် ရးနှင် ့  ြပန်လညြ်ပုြပင်ထိနး်သိမ်း ရးတိအ့တွက်လည်း ကာင်း လိအပ်သည့် 
အစီအစဉ်များကိ ကာ်မတီ၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် ချမှတ်ရမည်။  

(ခ) နည်းဥပ ဒခဲွ(က)ပါအစီအစဉ်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် မိမိဝန် ကီးဌာန 
လက် အာက်ရှိသက်ဆိင်ရာဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းကိလည်း ကာင်း၊ ကာ်မတီ၏လမ်းညန ်
ချက်ြဖင့်အြခားသက်ဆိင်သည့်အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းကိလည်း ကာင်း တာ၀န ်
ပးအပ်နိင်သည။်  

(ဂ) နည်းဥပ ဒခွဲ(က)ပါအစီအစဉ်များအား အ ကာင်အထည် ဖာ်မကိ စာင့်ကည့် လ့လာ 
၍ စစ် ဆး ကပ်မတ်ရန ်မိမိဝန်ကီးဌာနလက် အာက်ရှိဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းများကိြဖစ် စ၊ 
ကာ်မတီ၏ လမ်းညန်ချက်ြဖင့် သက်ဆိင်ရာအြခားအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်း 
တစ်ခခကိြဖစ် စ စစ် ဆး ရးအဖဲွ  ့ဖွဲ စ့ည်း ပးြခင်းြဖင့် စစ် ဆး စနိင်သည်။ 

 (ဃ) ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးနှင့် ြမင့်တင် ရးအတွက်လည်း ကာင်း၊ ပတ်၀န်းကျင် 
ညစ်ညမ်းမမြဖစ် စရန်ကာကွယ် ရး၊ ထိန်းချု ပ် ရးနှင့်ပတ်၀န်းကျင်ညစ်ညမ်းမ လျာ့နည်း 
ပ ပျာက် ရးတိအ့တွက်လည်း ကာင်း သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်း၊ 
ပဂ္ဂလိကအဖွဲအ့စညး်နှင့် ပဂ္ုိဂ လ်များကအက တာင်းခလင်ြဖစ် စ၊ အက ပးရန်လိအပ် 
သည်ဟယူဆလင်ြဖစ် စ ကာ်မတီကချမှတ် သာ လမ်းညန်ချက်များနှင့်အည ီ လိအပ် 
သလိ အက ပးနိင်သည်။ 

 



 

 

- ၇ - 

၁၇။ နည်းဥပ ဒ ၁၆၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(ဂ)အရ အစီအစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ်မကိ စာင့်ကည့် 
လလ့ာ၍စစ် ဆးကပ်မတ်ြခင်းြပုလပ်သည့် အဖဲွအ့စည်းသည် မိမိတိ၏့လပ်ငန်းတာ၀န် ဆာင်ရွက်မ 
အ ြခအ နနှင့် သက်ဆိင်သည့် အစီရင်ခစာက ိဝန်ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 

၁၈။ ဝန် ကီးဌာနသည် - 

(က) ပတ်၀န်းကျင်နှင့်သက်ဆိင်သည့် ဥပ ဒ ရးရာကိစ္စရပ်များ၊ လမး်ညန်ချကမ်ျားအြပင် 
စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ မရိှ စ သာ သိမ့ဟတ် 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မအနည်းဆးြဖစ် စ သာ စီးပွား ရးဆိင်ရာ ဆဲွ ဆာင်မနည်းလမး် 
များနှင့် စည်းကမ်းချက်များအတွက် အဆိြပုချက်များကိြပုစတင်ြပ စရန ် ဦးစီးဌာန 
အားတာ၀န် ပးအပ်နိင်သည်။ 

(ခ) ဦးစီးဌာနကတင်ြပ သာအဆိြပုချက်များကိ စစိစ်သးသပ်၍ သ ဘာထားမှတ်ချက်နငှ့် 
အတူ ကာ်မတီသိတ့င်ြပရမည်။  

၁၉။ ဝန် ကီးဌာနသည် - 

(က) အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းအချင်းချင်းအကားတွင်လည်း ကာင်း၊ အစိးရဌာန၊ 
အစိးရအဖွဲအ့စည်းနှင့် ပဂ္ဂလိက၊ ပဂ္ဂလိကအဖဲွအ့စည်း သိမ့ဟတ် အများြပည်သူအကား 
တွင်လည်း ကာင်း၊ ပဂ္ဂလိက၊ ပဂ္ဂလိကအဖဲွအ့စည်းအချင်းချင်းအကားတွင်လည်း ကာင်း၊ 
ပဂ္ဂလိက၊ ပဂ္ဂလိကအဖဲွအ့စည်းနှင့် အများြပည်သူအကားတွင်လည်း ကာင်း ပတ်ဝန်းကျင် 
ဆိင်ရာ အြငင်းပွားမတစ်ခခြဖစ်ပွားသည့်အခါ ယင်းအြငင်းပွားမကိ အဆင် ြပ ချာ မွ ့
စွာ ြဖရှင်းနိင် ရးအတွက်အ ထာက်အကူ ပးရန် ဦးစီးဌာနအားတာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။  

(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိငရ်ာအြငင်းပွားမကိ ညနိင်း ြဖရှငး် ပး ရးအတွက် လိအပ်ပါက ညိနင်း 
ြဖရှင်း ရးအဖွဲ အ့သီးသီးကိ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်းများမှ 
ကိယ်စားလှယ်များ၊ အြငင်းပွားမတွင် ပါ၀င်သူ တစ်ဘက်စီ၏ ကိယ်စားလှယ်များ၊ 
သင့် လျာ် သာ နိင်ငသားများြဖင့် ဖွဲ စ့ည်း ပးနိင်သည်။ အဖွဲ၏့လပ်ငန်းတာဝန်များကိ 
သတ်မှတ် ပးနိင်သည်။ 

(ဂ) ညိနင်း ြဖရှင်း ရးအဖွဲ  ့ ဖွဲ စ့ည်းြခင်းကိ အြငင်းပွားမတွင် ပါ၀င်သူ တစ်ဘက်ဘက်မ ှ
သိမ့ဟတ် နှစ်ဘက်လးမှခိင်လ သာအ ကာင်းြပချက်ြဖင့်ကန်ကွ့က်လင ်ညိနင်း ြဖရှင်း 
ရးအဖွဲ ကိ့ ြပနလ်ည်ဖွဲ စ့ည်း ပးနိင်သည်။ 

(ဃ) ညိနင်း ြဖရှင်း ရးအဖွဲ ြ့ဖင့် ြဖရှင်း ဆာင်ရွက်၍ မရနိင်သည့် အြငင်းပွားမများအတွက် 
ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲသ့ိ ့တငြ်ပ၍ လမ်းညန်ချက ်ခယူရမည်။ 

 

 



 

 

- ၈ - 

၂၀။ ဝန် ကီးဌာနသည် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၇(ဇ)ပါ  လပ်ပိင်ခွင့်အရ လက်ရှိအ ြခအ နတွင ် ြဖစ် စ၊ ရတ ိ
ရရှည်ကာလတွင်ြဖစ် စ ပတ်ဝန်းကျင်အား သိသာထငရှ်ားစွာထိခိက် စနိင် သာ ဘးအန္တရာယ်ရှိ 
ပစ္စည်းများ ြပည်တွင်းသိတ့ငသွ်င်းြခင်း၊ ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်း၊ ထတ်လပ်ြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ သယ်ယူ 
ြခင်း သိမ့ဟတ် ရာင်းဝယ်ြခင်းကိတားြမစ်ရန် ြမန်မာနိင်ငကလက်ခထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 
ရးနှင့်သက်ဆိင် သာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာသ ဘာတူစာချုပ်များ 
နှင့်အညီ ဘးအန္တရာယ်ရှိ ပစ္စည်းအမျို းအစားများ သတ်မှတ်ရမည်။ 

၂၁။ ဝန် ကီးဌာနသည် အိဇန်းလာကာကွယ် ရး၊ ဇီဝမျိုးစမျိုးကဲွများထိန်းသိမ်း ရး၊ ကမ်းရိးတန်း 
ဒသ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး၊ ကမ္ဘာကီးပူ နွးလာမနှင့် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲ ဖာက်ြပန်မ လာ့ချ 
ရးနှင့်လိက် လျာညီ ထွရှိ ရး၊ သဲကန္တာရြဖစ် ပ မတိက်ဖျက် ရး၊ ပျက်စီးရန်မလွယ်ကူ သာ ညစ်ညမ်း 
ပစ္စည်းများကိ စီမခန်ခ့ွဲ ရးနှင် ့အြခားပတ်ဝန်းကျင် ရးရာကိစ္စများအတွက် ချမှတ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် 
စီမခန်ခ့ွဲ ရး၊ ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်ြမင့်တင် ရးဆိင်ရာ မူဝါဒ၊ အမိန်၊့ လပ်ငနး်အစီအစဉ်နင့်ှ လမ်းညန်ချက် 
များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန ်ဦးစီးဌာနအား တာ၀န် ပးအပ်နိင်သည်။ 

၂၂။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲက့ အြခားလပ်ငန်းတာဝန ်
များ ပးအပ်ပါက ဝန် ကီးဌာနသည်မိမိကိယ်တိင် သာ်လည်း ကာင်း၊ လိအပ်ပါကသက်ဆိင်ရာ အစိးရ 
ဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်း၊ ပဂ္ဂ လ်များနှင့်ပူး ပါင်းညိနင်း၍ သာ်လည်း ကာင်း အ ကာင်အထည် ဖာ ်
ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၃။ ဦးစီးဌာနသည် -  

(က) ပတ်၀န်းကျင ် စီမခန်ခဲွ့မနင့်ှစပ်လျဉ်း၍ နိင်ငတစ်၀န်းလးနှင့်ြဖစ် စ၊ သက်ဆိင်ရာ ဒသ 
နှင့် ြဖစ် စ သက်ဆိင် သာ နှစ်တိ၊ နှစ်လတ်၊ နှစ်ရှည်စီမကိန်းများကိ ညိနင်း ရးဆဲွ၍ 
ဝန်ကီးဌာန အတည်ြပုချက်ြဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း၊ အ ကာင်အထည် ဖာ်မကိ 
ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခင်းနှင့် စိစစ်သးသပ်ြခင်း ြပုရမည်။ 

(ခ) ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် ြမင့်တင် ရးအတွက်လည်း ကာင်း၊ ပတ်၀န်းကျင် 
ညစ်ညမ်းမမြဖစ် စရန်ကာကွယ် ရး၊ ထိန်းချုပ် ရးနှင့် ပတ်၀န်းကျင်ညစ်ညမ်းမ လျာ့နည်း 
ပ ပျာက် ရးတိအ့တွက်လည်း ကာင်း အစီအစဉ်များကိ ဝန် ကီးဌာန၏လမ်းညန်ချက် 
နှင့်အညီ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဂ) နည်းဥပ ဒခွဲ (က)နှင့် (ခ)တိပ့ါ စီမကိန်းများနှင့် အစီအစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ်မ 
ကိ စာင့်ကည့် လ့လာ၍ လိအပ်ပါက အြခားအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်း၊ အစိးရ 
မဟတ် သာ အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပါင်းစပ်ညိနင်း ဆာင်ရွက် ပီး လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ 
အ ြခအ နနှင့်သက်ဆိင်သည့် အစီရင်ခစာကိ ဝန် ကီးဌာနသိတ့င်ြပရမည်။ 

 

 



 

 

- ၉ - 

၂၄။  ဦးစီးဌာနသည် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင် ့သက်ဆိင်သည့် လိအပ် သာ ဥပ ဒ ရးရာ ကိစ္စ 
ရပ်များ၊ လမ်းညန်ချက်များအြပင ်စဉ်ဆက်မြပတ ်ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအတွက် ပတ်ဝနး်ကျင် ထိခိက်မ 
မရိှ စ သာ သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ အနည်းဆးြဖစ် စ သာ စီးပွား ရးဆိင်ရာ ဆွဲ ဆာင်မ 
နည်းလမ်းများနှင့် စည်းကမ်းချက်များအတွက်အဆိြပုချက်များကိြပုစ၍ ဝန်ကီးဌာနသိတ့င်ြပရမည်။ 

၂၅။ ဦးစီးဌာနသည် လက်ရိှအ ြခအ နတွင်လညး် ကာင်း၊  ရတိ ရရှည်ကာလ တွင်လည်း ကာင်း 
ပတ်ဝန်းကျင်အား သိသာထင်ရှားစွာ ထိခိက် စနိင် သာ ဘးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများ ြပည်တွင်းသိ ့
တင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်း၊ ထတ်လပ်ြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ သယ်ယူြခင်း သိမ့ဟတ် ရာင်းဝယ် 
ြခင်းကိ တားြမစ်ရန် ဝန် ကီးဌာနက ဘးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းအမျိုးအစားများ သတ်မှတ်နိင် ရးအတွက် 
လိအပ် သာ အချက်အလက်များကိ ြမန်မာနိင်ငကလက်ခထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် 
သက်ဆိင် သာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာသ ဘာတူစာချုပ်များနှင့်အညီ 
ြပုစ၍ ဝန်ကီးဌာနသိတ့င်ြပရမည်။ 

၂၆။ ဦးစီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးအတွက ် အာက်ပါလပ်ငန်းတာဝန်များကိလည်း 
ဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးနှင့် ပတ်၀န်းကျင်အရည်အ သွး ြမင့်တင် ရးတိအ့တွက် 
အချက်အလက်များ ကာက်ယူစစည်းြခင်း၊ သ တသနြပုြခင်းနှင့် လ့ကျင့်သင်ကားမ 
အစီအစဉ်များ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ခ) ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ လ ာ့ချ ရးနှင့် လိက် လျာညီ ထွမဆိင်ရာ မူဝါဒနှင့်အညီ 
ဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များချမှတ်ြခင်း၊ 

(ဂ) ပတ်၀န်းကျင်ဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များြဖန်ြ့ဖူး ရးနှင့် ပတ်၀န်းကျင်ဆိင်ရာ 
အသိပညာ ပးမ ြမင့်တင် ရးတိအ့တွက် အစီအစဉ်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဃ) ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးပညာရပ်က ိ ကျာင်းများတွင်သင်ကားနိင် ရး၊ အများ 
ြပည်သူတိ ့ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင် ဆာငရွ်က်နိင် ရး 
အတွက် ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာပညာ ပး ရးနှင့် ြပန်ကား ရးလပ်ငန်းများ 
စီမ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(င) အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်းများ၊ ပဂ္ဂလိက၊ ပဂ္ဂလိကအဖဲွအ့စည်းများက ဆာင်ရွက် 
မည့် ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွးက ိ ထိခိက် စနိင်သည့်လပ်ငန်း၊ စက်ရ၊ အလပ်ရများ 
နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိအပ်သည့် ခွင့်ြပုချက်များထတ် ပးနိင်ရန် စိစစ်တင်ြပြခငး်၊  

(စ) အြပည်ြပည်ဆိင်ရာသ ဘာတူစာချုပ်များ၊ ြပည်တွင်းတည်ဆဲဥပ ဒများအရ ကန်သ့တ် 
ထားသည့် သိမ့ဟတ် တားြမစ်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိထိခိက်မြဖစ် စနိင် သာ ဘး 
အန္တရာယ်ရိှ ပစ္စည်းများ ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းြခင်း၊  ြပည်ပသိ ့တင်ပိြ့ခင်းနှင့်  သယ်ယူ  



 

 

- ၁၀ - 

 ပိ ့ ဆာင်ြခင်းတိနှ့င့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိင်ရာဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းများ၏ ထာက်ခချက် 
ကိစိစစ်၍ သ ဘာထားမှတ်ချက် ပးြခင်း၊ 

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း လပင်န်းစဉ်ဆိင်ရာ လမ်းညန်ချက်များ သတ်မှတ ်
ထတ်ြပန်ြခင်း၊  

(ဇ)  ပတ်ဝန်းကျင ်ထိခိက်မဆန်းစစ်သည့်စနစ်ကိ ရးဆွဲ၍ ၀န်ကီးဌာနသိတ့င်ြပြခင်း၊  

(စျ) နိင်ငတစ်ဝန်းလးအတွက်ပတ်၀န်းကျင်အ ြခအ နအစီရင်ခစာြပုစ တင်ြပြခင်း၊ 

(ည) နိင်ငတစ်ဝန်းလးအတွက်ြဖစ် စ၊ ဒသအလိက်ြဖစ် စ၊ ကိစ္စရပ်တစ်ခချင်းအလိက်ြဖစ် စ 
ပတ်ဝန်းကျင်အ ြခအ နကိ ဝန်ကီးဌာန၏ လမ်းညန်ချက်နှင့်အည ီ အများြပည်သူသိ ့
ထတ်ြပန် ကညာြခင်း။ 

အခန်း (၄) 

ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သက်ဆိင် သာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ၊ ဒသဆိင်ရာနှင့် နိင်ငအချင်းချင်း 
ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း 

၂၇။ ကာ်မတီသည ် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သက်ဆိင် သာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ၊ ဒသ 
ဆိင်ရာ၊ နိင်ငအချင်းချင်းသ ဘာတူညီချက်များ၊ စာချုပ်စာတမ်းများချုပ်ဆိရန ် လိအပ်သည်ဟ ယူဆ 
ပါ က ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲသ့ိတ့င်ြပအတည်ြပုချက်ရယူ၍လိအပ်သလိ ဆာင်ရွက်ရန ်ဝန် ကီးဌာန 
အား တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။ 

၂၈။ ကာ်မတီသည ်ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင် ့ ြမင့်တင် ရးအတွက ် ြမန်မာနိင်ငက အ ကာင် 
အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန်ရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သက်ဆိင် သာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 
ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ ဒသဆိင်ရာသ ဘာတူညီချက်များ၊ နိင်ငအချင်းချင်းသ ဘာတူစာချုပ်များနှင့်အည ီ
ဆာင်ရွက်ရန်- 

(က) သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းများနှင့် ညိနင်း ဆွး နွးနိင်သည်။ 

(ခ) ဝန်ကီးဌာနနှင့် သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းများ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 
ရး ညိနင်းနိင်သည်။ 

အခန်း(၅) 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမရန်ပ ငွ 

၂၉။ ကာ်မတီသည ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးအတွက်- 

(က) အလှူ ငွ၊ ထာက်ပ့ ငွနှင့် အြခားရ ငွများကိ ငွသားြဖင့်ြဖစ် စ၊ ဘဏ်စာရင်း 
လဲ ြပာင်းြခင်း ြဖင်ြ့ဖစ် စ၊ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ် စ လက်ခနိင်သည။် 

 



 

 

- ၁၁ - 

(ခ) နည်းဥပ ဒခွဲ(က)ပါ  အလှူ ငွ၊ ထာက်ပ့ ငွနှင် ့အြခားရ ငမွျားကိ ပတ်ဝန်းကျင ် စီမ 
ခန်ခ့ွဲမ ရန်ပ ငွစာရင်းသိ ့ ပးသွငး် စရမည်။ 

(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မရန်ပ ငွကိ ကာ်မတီက အြခားနည်း ဆးြဖတ် ဆာင်ရွက်ြခင်း 
မှတစ်ပါး ပတ်ဝန်းကျင်ထိနး်သိမ်း ရးဆိင်ရာကိစ္စများအတွက်သာ သးစဲွရမည။် 

(ဃ) နည်းဥပ ဒခွဲ (က)အရ ရရှိ သာ ငွများကိ ၀န်ကးီဌာနက စာရင်းြပုစထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 
သးစွဲြခင်း၊ စစ် ဆးြခင်းနှင့် စီမခန်ခဲွ့ြခင်းြပုရန် ညန်ကားရမည်။  

၃၀။ ၀န်ကးီဌာနသည်- 

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ညစ်ညမ်း စသူက ပး လျာ် စရန်နှင့် 
ပး လျာ်ရမည့် ငွပမာဏအပါအ၀င် လိအပ်သည့်အချက်များကိ ကာ်မတီ၏ အတည ်
ြပုချက်ြဖင့် သတ်မှတ်နိင်သည်။  

(ခ) သဘာဝပတ်၀န်းကျင ် ဝန် ဆာင်မစနစ်မ ှ အကျို းအြမတ်ရရှိသည့် အဖဲွအ့စည်းများက 
ရန်ပ ငွ ထည့်ဝင် စရန်နှင့် သဘာဝသယဇာတများ ထတ်ယူ ရာင်းဝယ်သးစဲွသည့် 
လပ်ငန်းများမှ အကျိုးအြမတ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပင်ိးကိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး် ရး 
လပ်ငန်းများတွင် ထည့်ဝင် စ ရးအတက်ွ ထည့်ဝင်ရမည့် ငွပမာဏအပါအဝင ်အြခား 
လိအပ်သည့်အချက်များကိ ကာ်မတ၏ီ အတည်ြပုချက်ြဖင့် သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

၃၁။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းများ ထိ ရာက်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ ်
နိင် ရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမရန်ပ ငကိွ အာက်ပါရ ငွများြဖင် ့တည် ထာင်ရမည်- 

(က) နိင်င တာ်ဘ ာရန်ပ ငွမှ ရ ငွ၊ 

(ခ) ဝန်ကီးဌာနကမိမိ၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာလပ်ငန်းတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက် 
ြခင်းမှ ရ ငွ၊ 

(ဂ) ကာ်မတီနှင့် ဝန်ကီးဌာနတိက့ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမှရရှိ သာ ချး ငွ၊ လှူ ဒါန်း ငွ၊ 
ထာက်ပ့ ငွ နှင့် အြခား တရားဝင်ရ ငွများ၊ 

(ဃ) ဥပ ဒပဒ်မ ၇၊ ပဒ်မခွဲ(ဏ)နှင့် နည်းဥပ ဒ ၃၀ အရ ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ညစ်ညမ်း စသူက 
ပး လျာ် ငွနင့်ှ သဘာဝပတ်၀န်းကျင် ဝန် ဆာင်မစနစ်မ ှအကျိုးအြမတ်ရရှိသည် ့အဖွဲ  ့
အစည်းများကပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းရန်ပ ငွသိထ့ည့်ဝင် ငွများ၊ သဘာဝ 
သယဇာတများ ထတ်ယူ ရာင်းဝယ်သးစဲွသည့်လပင်န်းများမှ အကျို းအြမတ်၏တစ်စိတ် 
တစ်ပိင်းကိ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းရန်ပ ငွသိ ့ထည့်ဝင် ငွများ။ 

၃၂။ ဝန် ကီးဌာနသည် နည်းဥပ ဒ ၃၁ အရ ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခန်ခဲွ့မရန်ပ ငွများကိ ကာ်မတီ၏ 
လမ်းညန်ချက်နှင့်အည ီ အပ်နှြခင်း၊ စီမခန်ခ့ွဲြခင်း၊ ထတ်ယူသးစွဲြခင်း၊ လဲ ြပာင်း ပးြခင်းနှင့် စာရင်း 
ြပုစထိန်းသိမ်းြခင်းတိ ့ ဆာင်ရွက်ရန် ဦးစီးဌာနအား တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။ 



 

 

- ၁၂ - 

၃၃။ ဦးစီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မရန်ပ ငွကိ ၀န် ကီးဌာန၏ကီးကပ်မြဖင့် - 

(က) နိင်င တာ်ပိင်ဘဏ ်တစ်ခခတွင် ငွထတ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်အပ်နှရမည်။ 

(ခ) ပစ္စည်း၊ အလှူ ငွ၊ ထာက်ပ့ ငွအမျို းအစားများအလိက် ခဲွြခားစာရင်းဖွင့်လှစ်၍ မှတ်တမ်း 
ထားရှိရမည်။ 

(ဂ) စီမခန်ခ့ွဲရာတွင ်ဘ ာ ရးစည်းမျဉ်းနှင့်အည ီ ရးဆဲွ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဃ) ရန်ပ ငွစာရင်းမှအသးစရိတ်များကိထတ်ယူသးစဲွြခင်း၊ လဲ ြပာင်း ပးြခင်းြပုနိင် သည်။ 

၃၄။ ဦးစီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးရန်ပ ငွသိ ့ ငွသွင်း၊ ငွထတ်ကိစ္စများ ဆာင်ရွက် 
ြခင်း၊ ငွစာရင်းဇယားများထိန်းသိမ်းထားရိှြခင်း၊ ဝန်ကီးဌာနသိလ့စဉ်စာရင်းတင်ြပြခင်းကိ ဆာင်ရွက် 
ရမည်။ 

၃၅။ ဝန် ကီးဌာနသည် အိဇန်းလာကာကွယ် ရး၊ ဇီဝမျိုးစမျိုးကဲွများထိန်းသိမ်း ရး၊ ကမ်းရိးတန်း 
ဒသ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး၊ ကမ္ဘာကးီပူ နွးလာမနှင့် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲ ဖာက်ြပန်မ လာ့ချ 
ရးနှင့်လိက် လျာညီ ထွရိှ ရး၊ သဲကန္တာရြဖစ် ပ မတိက်ဖျက် ရး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမး်မ ထိနး်ချုပ ်
ရး၊ ပျက်စီးရန်မလွယ်ကူ သာညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ စီမခန်ခ့ွဲ ရး၊ ပတ်ဝန်းကျင ်ထိန်းသိမ်း ရးဆင်ိရာ 
သ တသနနှင့်ဖွ ဖ့ို း ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် ရးနှင့် အြခားပတ်ဝနး်ကျင် ရးရာကိစ္စများအတက်ွ 
ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့ ရး၊ ထိန်းသိမ်း ရး၊ ြမင့်တင် ရးလပ်ငန်းများနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အထူးကိစ္စများ 
ဆာင်ရွက်ရာတွင်ကျခရမည့်အသးစရိတ်များကိ ကာ်မတီ၏သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမ 
ခန်ခဲွ့မရန်ပ ငွမှ ထာက်ပ့ကျခနင်ိသည်။ 

 

အခန်း (၆) 

ပတ်၀န်းကျင်ဆိင်ရာအ ရး ပ အ ြခအ န 

၃၆။ ကာ်မတီသည-် 

(က) ြမန်မာနိင်ငတစ်၀န်းလးတွင် သာ်လည်း ကာင်း၊ နြပည် တာ်၊ တိင်း ဒသကီး 
သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်တစ်ခခတွင် သာ်လည်း ကာင်း၊ နယ် ြမတစ်ခခတွင် သာ်လည်း 
ကာင်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာအ ရး ပ အ ြခအ နတစ်ရပ် ပ ပါက် ကာင်းသိမ့ဟတ် 
ထိသိ ့ ပ ပါက်နိင် ကာင်း ကိယ်တိင်သိရှိယကည်လင်ြဖစ် စ၊ ဝန် ကီးဌာန သိမ့ဟတ် 
အြခားအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းတစ်ခခမှ ခိင်လ သာ သတင်းရရှိလင်ြဖစ် စ၊ 
အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင် ့ သိရှိလင်ြဖစ် စ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာအ ရး ပ အ ြခအ န 
တစ်ရပ် ပ ပါက် ကာင်းထတ်ြပန် ကညာနိင်ရန်ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ သိ့ခ့ျက်ချင်း 
တင်ြပရမည်။ 

 



 

 

- ၁၃ - 

(ခ) အ ရး ပ အ ြခအ န ပီးဆး ပီဟယူဆသည့်အခါ အ ရး ပ အ ြခအ န ပီးစီး ကာငး် 
ကညာနိင်ရန် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲသ့ိ ့တင်ြပရမည်။ 

၃၇။ ဝန် ကီးဌာနသည် -  

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိငရ်ာ အ ရး ပ အ ြခအ နနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အ ရး ပ တ ့ြပန်မအစီအစဉ် 
များကိ သက်ဆိင်ရာအစးိရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းများနှင့်ညိနင်း၍ ကိုတင်ြပုစထား 
ရမည်။  

(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိငရ်ာ အ ရး ပ အ ြခအ န ကာင့်ြဖစ် ပ သာ သိမ့ဟတ် ြဖစ် ပ နိင် 
သာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မများကိတားဆီးကာကွယ်နိင်ရန် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွ၏့ 
လမ်းညန်ချက်နှင့်အည ီသက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစးိရအဖွဲအ့စည်းများ၊ အစိးရမဟတ် 
သာ အဖဲွအ့စည်းများ၊ ကမ်းကျင်သူများနှင့် လိအပ်သလိညိနင်းပူး ပါင်း ဆာငရွ်က်ရ 
မည်။ 

 

အခန်း(၇) 

ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွးစချိန်စညန်းများ 

၃၈။ ဝန် ကီးဌာနသည် - 

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် ြမင့်တင် ရးအတွက ် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၇၊ ပဒ်မခွဲ(ဃ)နှင့် 
ပဒ်မ ၁၀ ပါ  ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွး စချိန်စညနး်များကိ နိင်ငတစ်၀န်းလးအတွက် 
ြဖစ် စ၊ ဒသ သိမ့ဟတ် မိုရွ့ာ သိမ့ဟတ် နယ် ြမ၊ ဧရိယာ၊ ြမစ် ချာင်းအင်းအိင် တစ်ခခ 
အတွက်ြဖစ် စ၊ ယင်းတိ၏့အစိတ်အပိင်းတစ်ခခအတွက်ြဖစ် စ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွ  ့
နှင့် ကာ်မတီ၏သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်အမိန် ့ ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

(ခ) နည်းဥပ ဒခွဲ(က)အရ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွး စချိန်စညန်းများ သတ်မှတ်ရာတွင ်
စချိန်စညန်းသတ်မှတ်ရန် တာဝန် ပးအပ်ြခင်းခရ သာ သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရ 
အဖဲွအ့စည်း၊ အြခားအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းများနှင့်လည်း ကာင်း၊ နြပည် တာ် 
ကာင်စီ၊ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၊့ မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး 
ကာ်မတီနှင့် ဒသဆင်ိရာ စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ တိ့န့ှင့်လည်း ကာင်း၊ သက်ဆိင်ရာ 
အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် လည်း ကာင်း လိအပ်သလိ ညိနင်းပူး ပါင်း 
ဆာင်ရွက်နိငသ်ည်။ 

(ဂ)  နည်းဥပ ဒခွဲ(က)အရသတ်မှတ်ချက်ကိ အများြပည်သူအကျိုးငှာအချိန်ကာလနင့်ှ နရာ 
ဒသအလိက် လိအပ်သလိ ြပင်ဆင်ြခင်းြပုနိင်သည်။ 

 



 

 

- ၁၄ - 

(ဃ) နည်းဥပ ဒခွဲ(က)အရထတ်ြပန် သာ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွးစချိန်စညန်းသတ်မှတ ်
ချက်များကိသက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းများအြပင် အများြပည်သူတိက့ပါ 
လိက်နာ ဆာင်ရွက် ရးအတွက် လိအပ်သလိ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

၃၉။ ဦးစီးဌာနသည်- 

(က) နည်းဥပ ဒ ၃၈ (က) အရ ဝန်ကီးဌာနက ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွးစချိန်စညန်းများ 
သတ်မှတ်နိင် ရးအတွက်စချိန်စညန်းသတ်မှတ်ရန်တာဝန် ပးအပ်ြခင်းခရ သာ သက်ဆိင်ရာ 
အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်း၊ အြခားအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် 
လည်း ကာင်း၊ နြပည် တာ် ကာင်စီ၊ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၊့ 
မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီနှင့် ဒသဆိင်ရာ စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲတ့ိန့ှင့် 
လည်း ကာင်း၊ သက်ဆိင်ရာ အစိးရမဟတ် သာအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် လည်း ကာင်း 
ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အ သွး စချိန်စညန်းဆိင်ရာ အချက်အလက်များကိ လိအပ်သလိ 
ညိနင်းြပုစ၍ ဝန် ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။  

(ခ) ပတ်၀န်းကျင်အရည်အ သွး စချိန်စညန်းများသတ်မှတ်နိင် ရးအတွက ်လိအပ်သည့်အချိန် 
ကာလနင့်ှ နရာ ဒသများတွင်လိအပ် သာအထူးစစ် ဆးတိင်းတာမများြပုလပ်နိင်သည်။ 

 

အခန်း (၈) 
မို ြ့ပ ဒသပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမ 

၄၀။ (က) ဝန်ကီးဌာနသည ် ဥပ ဒပဒ်မ ၁၇ ပါ  မို ြ့ပ ဒသပတ်ဝန်းကျင ် စီမခန်ခဲွ့မများအတွက် 
ကာ်မတီကချမှတ် သာ လမ်းညန်ချက်များနှင့်အညီသက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရ 
အဖဲွအ့စည်း၊ ပဂ္ဂလိက၊ ပဂ္ဂလိကအဖွဲ အ့စည်းနှင့် ပဂ္ဂုလ်များက အက တာင်းခလာလင ်
သာ်လည်း ကာင်း၊ အက ပးရန်လိအပ်သည်ဟ ယူဆလင် သာ်လည်း ကာင်း 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးအတွက် လိအပသ်လိ အက ပးနိင်သည်။ 

 (ခ) ဦးစီးဌာနသည် မို ့ြပ ဒသပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မများအတွက်အက ပးရန်လိအပသ်ည့် 
အခါ  မိမ၏ိ သ ဘာထားမှတ်ချက်ြဖင့် ဝန် ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 

 

အခန်း(၉) 
စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းစီမခန်ခ့ွဲမ 

၄၁။ ဝန် ကီးဌာနသည် စက်မလပင်န်း၊ စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်း၊ ဓာတ်သတ္တ ုတူး ဖာ် ထတ်လပ် ရး 
လပ်ငန်း၊ တိရ စ္ဆာန် မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်း၊ အညစ်အ ကးစွန်ပ့စ် ရးလပ်ငန်းနှင် ့အြခားလပ်ငန်း 
များ ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ဓာတပစ္စည်း သိမ့ဟတ် အြခား ဘးအန္တရာယ်ရိှသည့်ပစ္စည်းများ ထတ်လပ်သးစဲွ 
ရာမှ ထွက်ရှိလာနိင် သာ ဘးအန္တရာယ်ရိှစန်ွပ့စ်ပစ္စည်း၏အမျိုးအစားနှင့် အတန်းအစားများက ိ
သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်း နင့်ှ ညိနင်း၍ သတ်မှတ်ရမည်။ 



 

 

- ၁၅ - 

၄၂။ ဝန် ကီးဌာနသည် အဆိပ်အ တာက်နှင့် ဘးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများပါ၀င်သည့် စွန်ပ့စ်အစိင်အခဲ၊ 
စွန်ပ့စ်အရည်၊ ထတ်လတ်အခိးအ ငွပ့စ္စည်းများအား ြပုြပင်သန်စ့င် ရးအတွက် လိအပ်သည့် စက်ရ 
များ၊ စခန်းများတည် ထာင် ရးကိ တိးြမင့် ဆာင်ရွက်နိင်ရန ် သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ  ့
အစညး်များ၊ ပညာရှင်များနင့်ှ ပူး ပါင်း၍- 

(က) သတ်မှတ်ထား သာ အဆိပ်အ တာက်နှင့် ဘးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများပါ၀င်သည့် စွန်ပ့စ် 
အစိင်အခဲ၊ စွန်ပ့စ်အရည်၊ ထတ်လတ်အခိးအ ငွမ့ျား၊ ဓာတ် ရာင်ြခည်များ ထတလ်တ် 
ထွက်ရှိသည့် လပ်ငန်းအမျိုးအစားများကိ မိမိတိက့ိယ်ပိင်သန်စ့င်စက်ရ သိမ့ဟတ် 
သန်စ့င် ရးစခန်းတည် ထာင်၍ြဖစ် စ၊ စ ပါင်းပိင်သန်စ့င်စက်ရ သိမ့ဟတ် သန်စ့င် ရး 
စခန်း တည် ထာင်၍ြဖစ် စ စွန်ပ့စ်ပစ္စည်း သန်စ့င် ရးအတွက် ဆာင်ရွက် စရမည်။ 

(ခ) ဤနည်းဥပ ဒများကိမထတ်ြပန်မီကတည် ထာင်ခဲ့ ပီးစွန်ပ့စ်ပစ္စည်းသန်စ့င် ရးအတွက် 
မိမိတိက့ိယ်ပိင်သန်စ့င်စက်ရ သိမ့ဟတ် သန်စ့င် ရးစခန်းကိြဖစ် စ၊ စ ပါင်းပိင်သန်စ့င် 
စက်ရ သိမ့ဟတ် သန်စ့င် ရးစခန်းကိြဖစ် စ တည် ဆာက်လပ်ကိင်ရန် တာဝန်ရိှသည့် 
လပ်ငန်းများက စွန်ပ့စပ်စ္စည်းသန်စ့င် ရးအတွက် စက်ရများ၊ စခန်းများတည် ထာင်ရန ်
အချိန်ကာလ သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

 (ဂ) သက်ဆိင်ရာလပ်ငန်းများက စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းသန်စ့င် ရးနငှ့်စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပ ဒခွဲ(က) 
ပါအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်း ရိှ မရှိကိ စစ် ဆးတင်ြပ စရန် ဦးစီးဌာနအား 
တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။ 

၄၃။ ဝန် ကီးဌာနသည် - 

(က) စက်မနယ် ြမများ၊ အထူးစီးပွား ရးဇန်များနှင့် အြခားလိအပ် သာ နရာများ၊ 
အ ဆာက်အအများတွင် စနွ်ပ့စအ်ရည် သန်စ့င်မစည်းကမ်းချက်များကိလည်း ကာငး်၊ 
စက်၊ ယာဉ်နှင့် ယန္တရားများက အခိးအ ငွထ့တ်လတ်မဆိငရ်ာစည်းကမ်းချက်များကိ 
လည်း ကာင်း သတ်မှတ်နိင်သည်။  

(ခ) စွန်ပ့စသ်ည့် ဘးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းက ိသိမး်ယူြခင်း၊ ထားသိြခင်း၊ ဘးကင်းမအစီအမ 
များ ထားရိှြခင်း၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ ြပည်တွင်းသိတ့င်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့
ြခင်း၊ အဆိပါပစ္စည်းကိ ခတ်မီနည်းပညာများြဖင့်စီမြခငး်၊ ြပုြပင်သန်စ့င်ြခင်း၊ စွန်ပ့စ ်
ြခင်းတိက့ိ ထိန်းသိမ်း ကီးကပ် ရးနည်းလမ်းများ သတ်မှတ်နိင်သည်။  

(ဂ) စွန်ပ့စအ်စိင်အခဲပစ္စည်းများအား ဖျက်ဆီးြခင်း၊ သိမ်းဆည်းြခင်း၊ ထားသိြခင်းနှင့် သယ်ယူ 
ပိ ့ ဆာင်ြခင်းတိ ့ပိမိ ကာင်းမွန် စ ရးအတွက ်လိအပ်သည့်အစီအမများကိ သက်ဆိင်ရာ 
အစိးရ ဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းများနှင့် ညိနင်းချမှတ်နိင်သည်။ 

 

 



 

 

- ၁၆ - 

(ဃ) စက်မလပ်ငန်းများနှင့် စီးပွား ရးလပ်ငန်းများတွင် ပိမိသန်ရ့ှင်းစွာထတ်လပ်နိင် ရး 
နည်းလမ်းများကိလည်း ကာင်း၊ သဘာဝအရင်းအြမစ်များနှင့် စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းများအား 
ြပန်လည်ြပုြပင် အသးြပု ရးနည်းလမး်များကိလည်း ကာင်း ချမှတ်နိင်သည်။ 

၄၄။ ဦးစီးဌာနသည်စက်မလပ်ငန်း၊ စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း၊ ဓာတ်သတ္တ ုတူး ဖာ်ထတ်လပ် ရးလပ်ငန်း၊ 
တိရ စ္ဆာန် မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်း၊ အညစ်အ ကးစွန်ပ့စ် ရးလပ်ငန်းနှင့် အြခားလပ်ငန်းများ 
ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ဓာတပစ္စည်း သိမ့ဟတ် အြခား ဘးအန္တရာယ်ရိှသည့် ပစ္စည်းများ ထတ်လပ်သးစွဲ 
ရာမှ ထက်ွရိှလာနိင် သာ စွန်ပ့စ်သည် ့ ဘးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းအမျို းအစားနှင့် အတန်းအစားများကိ 
ဝန်ကီးဌာန၏ လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းများနှင့်လည်း ကာင်း၊ 
လိအပ်ပါက သင့် လျာ် သာ အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲအ့စည်းများနှင့်လည်း ကာင်း ညိနငး်ြပုစ၍ 
ဝန်ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 

၄၅။ ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပ ဒ ၄၂ အရ စွန်ပ့စ်ပစ္စည်း သန်စ့င် ရးစက်ရ သိမ့ဟတ် သန်စ့င် ရး 
စခန်း တည် ထာငရ်န ် တာဝန်ရိှသည့် လပင်နး်များက စွန်ပ့စ်ပစ္စည်း သန်စ့င် ရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 
သတ်မှတ်ချက်များအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်း ရိှ မရိှကိ ဝန်ကီးဌာန၏ လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ 
စစ် ဆးတင်ြပရမည။် 

၄၆။ ဦးစီးဌာနသည်- 

(က) စက်မနယ် ြမများ၊ အထူးစီးပွား ရးဇန်များနှင့် အြခားလိအပ် သာ နရာများ၊ အ ဆာက် 
အအများတွင် စွန်ပ့စ်အရည် သန်စ့င်မ စည်းကမ်းချက်များကိလည်း ကာင်း၊ စက်၊ ယာဉ ်
နှင့် ယန္တရားများကအခိးအ ငွထ့တ်လတ်မဆင်ိရာစည်းကမ်းချက်များကိလည်း ကာင်း 
ြပုစ၍ ဝန်ကီးဌာန သိတ့င်ြပရမည်။ 

(ခ) စွန်ပ့စ်သည့် ဘးအန္တရာယ်ရိှပစ္စည်းကိ သိမး်ယူြခငး်၊ ထားသိြခင်း၊ ဘးကင်းမ အစီ 
အမများထားရှိြခင်း၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ ြပည်တွင်းသိတ့င်သွငး်ြခင်း၊ ြပည်ပသိတ့င်ပိ ့
ြခင်း၊ အဆိပါပစ္စည်းကိ ခတ်မီနည်းပညာများြဖင် ့စီမြခင်း၊ ြပုြပင်သန်စ့င်ြခင်း၊ စွန်ပ့စ ်
ြခင်းတိက့ိ ထိန်းသိမ်း ကီးကပ် ရးအတွက် နည်းလမ်းများကိြပုစ၍ ဝန်ကီးဌာနသိ ့
တင်ြပရမည်။ 

(ဂ) စွန်ပ့စအ်စိင်အခဲပစ္စည်းများ ဖျက်ဆီးြခင်း၊ သိမ်းဆညး်ြခင်း၊ ထားသိြခင်းနှင့် သယ်ယူ 
ပိ ့ ဆာင်ြခင်းတိပိ့မိ ကာင်းမွန် စ ရးအတွက် ဝန် ကီးဌာနက ချမှတ် သာ အစအီမများ 
ကိအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် စြခင်းနှင့် ကီးကပ်ြခင်းြပုရမည်။ 

(ဃ) ဝန်ကီးဌာနက ချမှတ် သာ စက်မလပ်ငန်းများနှင့် စီးပွား ရးလပ်ငန်းများတွင် ပိမိ 
သန်ရ့ှင်းစွာ ထတ်လပ်မနည်းလမ်းများ၊ သဘာဝအရင်းအြမစမ်ျားနှင့် စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းများ 
အား ြပန်လည်ြပုြပင ် အသးြပု ရးနည်းလမး်များကိ လိက်နာကျင့်သးြခင်း ရိှ မရိှ 
စစ် ဆး၍ ဝန် ကီးဌာနသိ ့အစီရင်ခတင်ြပရမည်။ 



 

 

- ၁၇ - 

အခန်း(၁၀) 

သဘာဝသယဇာတအရင်းအြမစ်များနှင့် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစမ်ျား ထိန်းသိမ်းြခင်း 

၄၇။ ဦးစီးဌာနသည်- 

 (က) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ န့ငှ့် ကာ်မတီ၏လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ 
အစိးရအဖွဲ အ့စည်းများက ဆာင်ရွက်သည့် ဥပ ဒပဒ်မ ၁၈ ပါ  သဘာဝသယဇာတ 
အရင်းအြမစမ်ျားကိ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ စီမခန်ခဲွ့ြခငး်၊ အကျို းရှိစွာအသးြပုြခင်း၊ စဉ်ဆက ်
မြပတ ် အသးြပုြခင်းနှင့် ဒသဆိင်ရာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မြမင့်တင်ြခင်းဆိင်ရာကိစ္စရပ် 
များ၏ ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နကိ လိအပသ်လိ စိစစ်၍ ဝန် ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 

 (ခ)  နည်းဥပ ဒခွဲ(က)ပါကိစ္စရပ်များကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် သဘာဝအပင်များနှင် ့ သက်ရှိများ 
၏ နရင်း ဒသမ ပျာက်ပျက် စ ရးအတွက ် သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်း 
များနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄၈။ ဝန်ကီးဌာနသည ် တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ သတ်မှတ်ထားသည့် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် 
ဒသများ၊ သဘာဝအ မွအနှစ် ဒသများ၊ ယဉ် ကျးမအထိမ်းအမှတ်၊ အ ဆာက်အအများနှင့် သဘာဝ 
နယ် ြမများ အစဉ်တည်တ့ခိင် မဲ ရးအတွက ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် 
သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ယင်းသိပူ့း ပါင်း 
ဆာင်ရွက်ရန် ဦးစီးဌာနအား တာ၀န် ပးအပ်ြခင်း ြပုနိင်သည်။  

၄၉။ ဝန်ကီးဌာနသည ် ဥပ ဒပဒ်မ ၁၈ ပါ  သဘာ၀သယဇာတအရင်းအြမစ်များနှင့် ယဉ် ကျးမ 
အ မွအနှစ်များ စဉ်ဆက်မြပတ် ရရှည်တည်တ့ စ ရးအတွက် ြမအသးချမ မှန်ကန် စရန် 
သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန ် ဦးစီးဌာနအား တာ၀န ်
ပးအပ်နိင်သည။်  

၅၀။ ဝန်ကီးဌာနသည ် သဘာ၀သယဇာတအရင်းအြမစ်များ၊ ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ်များ စဉ်ဆက် 
မြပတ ် ရရှည်တည်တ့ စ ရးအတွက ် လိအပ်သည့်နည်းပညာ၊ ကမ်းကျင်မအကူအညီများ ရရှိနိင်ရန် 
နိင်ငတကာအဖဲွအ့စည်းများနှင့် လိအပ်သလိဆက်သွယ်ညိနင်း ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

 
အခန်း(၁၁) 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း 
၅၁။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်သည့်စနစ်ချမှတ် ဆာင်ရွက်ရန် ဦးစီးဌာနအား 
တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။ 

၅၂။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရမည့် စီမကိန်း၊ စီးပွား ရး 
လပ်ငန်း၊ ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မအမျိုးအစားများကိ သတ်မှတ်ရမည်။ 
 



 

 

- ၁၈ - 

၅၃။ ဝန် ကီးဌာနသည် နည်းဥပ ဒ ၅၂ အရ သတ်မှတ်ချက်တွင်မပါဝင်သည့် အဆိြပု စီမကိန်း၊ 
စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊ ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မများက ိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး် 
ြပုလပ်ရန ်လိအပ်ြခင်း ရိှ မရိှ စိစစ်နိင်ရန် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစြ်ခင်းြပုလပ်ရမည့် အမျိုးအစား 
များအြဖစ် သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

၅၄။ နည်းဥပ ဒ ၅၂ အရ သတ်မှတ်ထားသည့် စီမကိန်း၊ စီးပွား ရးလပင်န်း၊ ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ ်
လပ် ဆာင်မ အမျို းအစားများကိ ဆာင်ရွက်မည့် အစိးရဌာန၊ အဖဲွအ့စည်း သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂ လ်သည် - 

(က) မိမိ၏ စီမကိန်း၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊ ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မအတွက် 
ပတ်ဝန်းကျင ်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရမည်။ 

(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းကိ မည်သည် ့တတိယပဂ္ိုဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စညး် 
နှင့် ြပုလပ်ရန် ရည်ရွယ် ကာင်း ဝန်ကီးဌာနသိ ့ကိုတင်တင်ြပရမည်။  

(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာက ိဝန် ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 

၅၅။ ဤနည်းဥပ ဒ မထတ်ြပန်မီက တည် ထာင်ထား သာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း 
သိမ့ဟတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန်တာဝန်ရှိသည့် စီမကိန်း၊ စးီပာွး ရးလပင်န်း၊ 
ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သည့်အစိးရဌာန၊ အဖွဲအ့စည်း သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂိုလ်သည-် 

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းနှင့်အည ီ ပတ်ဝန်းကျင ်
စီမခန်ခ့ွဲမ အစီအစဉ် ရးဆွဲ၍ ဝန်ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 

(ခ) ဝန်ကီးဌာနက စစိစ် သးသပ် ပီး အတည်ြပုသည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ်နှင် ့
လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ချက်များကိ ဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် အချိန် 
ကာလအတွင်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၅၆။ စီမကိန်း၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊ ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မကိ ဆာင်ရွက်မည့် 
အစိးရဌာန၊ အဖဲွအ့စည်း သိမ့ဟတ ် ပဂ္ိဂုလ်သည် မိမိ၏ စီမကိန်း၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊ ဝန် ဆာင်မ 
သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မ အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိကမ်ဆန်းစစြ်ခင်းကိ ဝန်ကီးဌာနက လက်ခ သာ 
အရည်အချင်း ြပည့်မီသည့် တတိယပဂ္ဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းနှင့် ဆာင်ရွက်ရန ်စီစဉ် ဆာငရွ်က် 
ရမည်။ 

၅၇။  နည်းဥပ ဒ ၅၄ (ခ) အရ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းကိ မည်သည် ့ တတိယပဂ္ဂုလ် 
သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းနှင့် ြပုလပ်ရန် ရည်ရွယ် ကာင်း ဝန် ကီးဌာနသိ ့ ကိုတင်တင်ြပသည့်အခါ  
ဝန်ကီးဌာနက စစိစ်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန ်သင့် လျာ်သည့် တတိယ ပဂ္ဂိုလ ်
သိမ့ဟတ် အဖွဲ အ့စည်း အဆင့် ဟတ် မဟတ ် အဆးအြဖတ် ပးရမည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
ဝန်ကီးဌာန၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတြ်ဖစ်သည်။ 

 



 

 

- ၁၉ - 

၅၈။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာ စိစစသ်းသပ် ရးအဖဲွကိ့ 
သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းများမ ှကမ်းကျင်သူများြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းရမည်။ 

၅၉။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာ စိစစ်သးသပ် ရးအဖွဲ တွ့င် ြပင်ပပဂ္ဂလိက 
ကမ်းကျင်သူများပါဝင်ပါက ယင်းတိအ့တွက်ချီးြမင့် ငွ၊ စရိတ်နှင့် ထာက်ပ့ ကးများက ိပတ်ဝန်းကျင ်
စီမခန်ခ့ွဲမရန်ပ ငမွ ှကျခသးစွဲနိင်သည်။ 

၆၀။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တတိယ ပဂ္ိုဂ လ် သိမ့ဟတ ်
အဖဲွအ့စည်းက ြပုလပ်တငြ်ပ သာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာကိ စိစစ်၍ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာ စိစစ်သးသပ် ရးအဖဲွမ့တှစ်ဆင့်တင်ြပရန် ဦးစီးဌာန 
အားတာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။ 

၆၁။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာ သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင ်
စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ်က ိ ကာ်မတီ၏ လမး်ညန်ချကြ်ဖင့် အတည်ြပုြပန်ကားနိင်သည်။ 

 

အခန်း(၁၂) 
ကိုတင်ခွင့်ြပုချက ်

၆၂။ ဝန် ကီးဌာနသည် ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရယူရန ် လိအပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အ သွးကိ 
ထိခိက် စနိင် သာလပင်န်း၊လပ်ငန်းခွင် နရာ သိမ့ဟတ် စက်ရ၊အလပ်ရအမျို းအစားများက ိ ကာ်မတီ 
၏အတည်ြပုချက်နှင် ့ြပည် ထာငစ်အစိးရအဖဲွ၏့ သ ဘာတူညီချက်ရယူ၍ သတ်မှတ် ကညာရမည်။ 

၆၃။ ဝန် ကီးဌာနက ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၁ နှင့် နည်းဥပ ဒ ၆၂ အရ သတ်မှတ်သည့် လပ်ငန်း၊ လပ်ငန်းခွင် 
နရာ သိမ့ဟတ် စက်ရ၊ အလပ်ရအမျို းအစား၏ ပိင်ရှင် သိမ့ဟတ် လက်ရှိြဖစ်သူသည် ကိုတင ်
ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးရန် လာက်လာ (ပစ-၁) ြဖင့် ၀န်ကီးဌာနသိ ့ လာက်ထားရမည်။ 

၆၄။ ဝန် ကီးဌာနသည် ကိုတင်ခွင့်ြပုချက ် ထတ် ပးရန် လာက်လာများကိ စိစစ်၍ခွင့်ြပုပါက 
လိက်နာရန် စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်(ပစ-၂)ြဖင့် ထတ် ပးရမည်။ ကိုတင ်
ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးသည် ့လပ်ငန်း၊ လပ်ငန်းခွင် နရာ သိမ့ဟတ် စက်ရ၊ အလပ်ရများကိ မှတပ်တင၍် 
ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ 

၆၅။ ဝန် ကီးဌာနသည် ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးရန ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မညီညွတ်သြဖင့် 
ြငင်းပယ်သည့်အခါ ယင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညီညွတ် စ ရးအတွက် ြပည့်စစွာ ဆာင်ရွက် ပးီ ထပ်မ 
လာက်ထားပါက လိအပ်သလိ စိစစ်၍ ခွင့်ြပုနိင်သည်။  

၆၆။ ဝန် ကီးဌာနသည် ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးရာတွင် သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် 
အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ ရိှ မရှိကိ - 

(က) ဦးစီးဌာနက စစ် ဆးတငြ်ပ စရန် တာ၀န် ပးအပ်နိင်သည်။  



 

 

- ၂၀ - 

(ခ) သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းက စစ် ဆး၍ ြပန်ကား ပးရန် အ ကာင်း 
ကားနိင်သည်။ 

၆၇။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမစီမကိန်းလပ်ငန်းလပ်ကိင်လိသူများသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ရှိ မရှိ နှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ ဝန် ကီးဌာန၏ ကိုတင်သ ဘာတူညီချက ်ရရိှရန် ဆာင်ရွက်ရမည်။  

၆၈။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မ ကာင်းမွန် ရးအတွက် နည်းဥပ ဒ ၅၂၊ ၅၃ နှင့် ၆၂ အရ သတ်မှတ ်
သည့် လပ်ငန်းအမျိုးအစားများတွင် မပါဝင်သည့် အ သးစား ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်း၊ စက်ရ၊ အလပ်ရများ 
သည ် လပ်ငန်းတည် ဆာက်လည်ပတ်နိင်ရန ် သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနသိ ့ ခွင့်ြပုချက်၊ လိင်စင ်
လာက်ထားြခင်းမြပုမ ီ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ရိှ မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာန၏ သ ဘာထား 
မှတ်ချက ်ရယူရမည်။ 
 

အခန်း(၁၃) 
တားြမစ်ချက်များ 

၆၉။ (က) မည်သူမ  ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ညစ်ညမ်း စသည့် ပစ္စည်းများကိလည်း ကာင်း၊ ဥပ ဒနှင့် 
ဤနည်းဥပ ဒတစ်ခခအရ   အမိန် ့ ကာ်ြငာစာြဖင့်    ထတ်ြပန်သတ်မှတ်ထား သာ 
ဘးအန္တရာယ်ရိှ စွန်ပ့စ်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် ဘးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများကိလည်း ကာင်း 
အများြပည်သူအား တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စ ထိခိက် စနိင်မည့် နရာတစ်ခခ 
တွင် တစ်နည်းနည်းြဖင့် ထတ်လတ်ြခင်း၊ ထတ်လတ် စြခင်း၊ စွန်ပ့စ်ြခင်း၊ စွန်ပ့စ် စြခင်း၊ 
စပြခင်း၊ စပ စြခင်း မြပုရ။ 

 (ခ) အများြပည်သူအကျိုးငှာ သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပုချက်အရမှတစ်ပါး ဂဟစနစ ်
နှင့် ယင်းစနစ် ကာင့်ြဖစ် ပ ြပာင်းလဲ န သာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိ ထိခိက်ပျက်စီး 
စနိင်သည့် ြပုလပ်မများကိ မည်သူမ  ဆာင်ရွက်ြခင်း မြပုရ။ 

 
အခန်း (၁၄) 
အ ထွ ထ ွ

၇၀။ ကာ်မတီသည ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းများကိ က အလိက် ပါင်းစပ် ဆာင်ရွက် 
နိင် ရးအတွက် သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းများတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ 
ကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်သွယ်ရန်ပဂ္ဂိုလ် သိမ့ဟတ် ဌာနခွဲထားရှိရန် ညိနင်းပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 
နိင်သည်။ 

၇၁။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မ ကာင်းမွန် သာ မို ၊့ နရာ ဒသ၊ စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ 
လပ်ငန်းစသည်တိအ့ား ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မ ကာင်းမွန် ကာင်း မှတ်တမ်းတင်ဂဏ်ြပုလာ သိမ့ဟတ် 
ထာက်ခချက် ပးနိင်သည်။  

 



 

 

- ၂၁ - 

၇၂။ ဤနည်းဥပ ဒများအရ ဦးစီးဌာနက ဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် လပ်ငန်းတာဝန်များကိ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာန 
က ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၇၃။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာနသည် မိမိ၏ လပ်ငန်းတာ၀န်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များကိ 
သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာန တာဝန်ခ 
အရာရှိ များအား လိအပ်သလိ ခဲွ ဝ ပးအပ၍် ဆာင်ရွက် စနိင်သည်။ 

၇၄။ မည်သူမဆိ ပတ်ဝန်းကျင်ကိထိခိက် စနိငသ်ည့်ြပုလပ်မတစ်ခခကိကျူးလွန် ကာင်း သိမ့ဟတ် 
တားြမစ်ချက ် တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက် ကာင်း တွရိှ့ပါက ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်း ရးအလိင့ာှ 
သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာန၊ သက်ဆိင်ရာဌာန၊ အဖဲွအ့စည်း သိမ့ဟတ် 
ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ အပ်ချုပ် ရးမှူ းရးသိ ့သတင်း ပးပိနိ့င်သည်။ 

 

 

(ပ) ဝင်းထွနး် 

ြပည် ထာင်စ၀န်ကီး 

ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာ၀န်ကီးဌာန 

 
စာအမှတ်၊ ၂/၂၂၀(ခ)(၆)/(၄၃၀၁/၂၀၁၄) 
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၄   ခနှစ ် ဇွန်လ    ၅      ရက ်
 
ြဖန် ့ ဝြခင်း 
နိင်င တာ်သမ္မတရး 
ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ရ့း 
လတ် တာ်ရး 
ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ ်
နိင်င တာ်ဖဲွ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး 
ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး 
ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး 
ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရး 
ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖဲွရ့း 
ြပည် ထာင်စဝန်ကီးဌာနများအားလး 
ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ ်
နြပည် တာ် ကာင်စီ၊ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ ်



 

 

- ၂၂ - 
 
တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ရ့းအားလး 
ဥက္က ဌ၊ ြမန်မာနိင်ငရငး်နှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် 
ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူး၊ ပနိှပ် ရးနှင့်စာအပ်ထတ် ဝ ရးလပ်ငန်း 
(ြမန်မာနိင်ငြပန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း ကညာ ပးပါရန် မတ္တ ာရပ်ခချက်ြဖင့်) 
မာစာတဲွ 
ရးလက်ခ 
 

 
အမိန်အ့ရ 

 

 
( မျိုးညွန် ့) 
ရးအဖဲွမ့ှူ း 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာန 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

- ၂၃ - 
ပစ(၁) 

ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ထတ် ပးရန် လာကလ်ာ 
[ နည်းဥပ ဒ ၆၃ ] 

 
သိ ့
 ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 
 ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာန 

 
ရက်စွဲ။ ………. ခနှစ်၊ ……… လ ….. ရက်။ 

 
အ ကာင်းအရာ။ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ထတ် ပးရန ် လာကထ်ားြခငး်။ 
 
၁။ …………. နိင်င၊ ……… တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်၊ …………. ခရိင်၊ ……… မို န့ယ်၊ ……… မို ၊့ 
……… ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ န ကန် တာ်/ကန်မ ဦး/ ဒ  …………… က အပိဒ်(၂)တွင် ဖာ်ြပပါ 
လပ်ငန်းကိ ဆာင်ရွက်လိပါသြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနည်းဥပ ဒ ၆၄ အရ ကိုတင ်
ခွင့်ြပုချက် ထတ် ပးနိင်ပါရန် လာက်ထားအပ်ပါသည်။ 
 
၂။ သက်ဆိင်သည့် အချက်အလက်များကိ အာက်ပါအတိင်း တင်ြပအပ်ပါသည် - 
 (က) လာက်ထားသူပိင်ရှင်အမည ် -       
 (ခ) ဖခင်အမည်  -         

(ဂ) နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ/်-       
 နိင်ငကူးလက်မှတ်အမှတ ်         
(ဃ) နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပား/ -        
 နိင်ငကူးလက်မှတ်ထတ် ပးသည့် နရာ       
(င) နိင်ငသား/ လူမျိုး -         
(စ) မွးဖွားရာ ဒသ -         
(ဆ) နရပ်လိပ်စာ 
 (၁) နိင်ငသားြဖစ်ပါကြပည်တွင်းရှိ နရပ်လိပ်စာ-     
             

  (၂) နိင်ငြခားသားြဖစ်ပါက သက်ဆိင်ရာ နိင်ငရိှ နရပ်လိပ်စာ -   
              

 (၃) နိင်ငြခားသားြဖစ်ပါက ြမန်မာနိင်ငအတွင်း နထိင်သည့် နရပ်လိပ်စာ -  
              

(ဇ) ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရယူ ဆာင်ရွက်မည့် လပ်ငန်းအမျိုးအစား၊   
              
 (စျ) လပ်ငန်း/လပ်ငန်းခွင် နရာ/စက်ရ/အလပ်ရ လိပ်စာ၊      
              



 

 

- ၂၄ - 
 

(ည) ကမ္ပဏီအဖွဲအ့စည်းြဖစ်ပါက မှတ်ပတင်ထားသည့် ကမ္ပဏီအဖဲွအ့စည်းြဖစ် ကာင်း 
အ ထာက်အထား မိတ္တ ူပူးတဲွ။ 

(ဋ) အြခားအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းများထမှ လပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ခွင့်ြပုချက်၊ 
လိင်စင်၊ ပါမစ် စသည့်တိ ့ရရှိထားပါက ယင်းတိ၏့ မိတ္တ ူပူးတွဲ။ 

 
 
 

လာက်ထားသ/ူပိင်ရှင် 
 
 
 
 

(ဦး/ ဒ  ………….. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- ၂၅ - 
ပစ(၂) 

ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် 
[ နည်းဥပ ဒ ၆၄ ] 

 
အ ကာင်းအရာ။ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ထတ် ပးြခငး်။ 
 
၁။ …………. နိင်င၊ ………….. တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်၊ …………. ခရိင်၊ ……… မို န့ယ်၊ ……… 
မို ၊့ ……… ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ န ဦး/ ဒ  …………… က အပိဒ်(၂) တွင် ဖာ်ြပပါ လပ်ငန်း 
ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ထတ် ပးရန် လာက်ထားတင်ြပလာြခင်း ကိစ္စနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ အပိဒ် ၃ တွင ် ဖာ်ြပပါ  စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန ် သတ်မှတ်၍ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနည်းဥပ ဒ ၆၄ အရ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးလိက်သည်။ 
 
၂။ လပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိင်သည့် အချက်အလက်များ- 
 (က) ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရယူ ဆာင်ရွက်မည့် လပ်ငန်းအမျိုးအစား၊    
              
              

(ခ) လပ်ငန်း/လပ်ငန်းခွင် နရာ/စက်ရ/အလပ်ရလိပ်စာ၊      
              
 
၃။ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ- 

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ကိညစ်ညမ်း စပါက ဝန်ကီးဌာနမှသတ်မှတ် သာ ငွကိ ပး လျာ်ရမည်။ 
(ခ) သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ဝန် ဆာင်မစနစ်မှ အကျိုးအြမတ်ရရှိပါက ဝန်ကီးဌာနမှသတ်မှတ် 

သာ ရန်ပ ငွကိထည့်ဝင်ရမည်။ 
(ဂ) သဘာဝသယဇာတများထတ်ယူသးစဲွ သာလပင်န်းြဖစ်ပါက အကျို းအြမတ်၏ တစ်စိတ် 

တစ်ပိင်းအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိနး်သိမ်း ရးလပ်ငန်းများအတွက်ဝန် ကီးဌာနကသတမ်တှ် 
သည့်အတင်ိး ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမရန်ပ ငသွိထ့ည့်ဝင်ရမည်။ 

(ဃ)             
(င)             
(စ)             

 
 
 

 
 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး (ကိယ်စား) 
(ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးရန ်အခွင့်အမိန်ရ့သူ) 

ရုံးတံဆပိ် 


