ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံ႕ြံ ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
မ်ိဳးေစ့ဥပေဒ
(ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္၊ ၁/၂၀၁၁)
၁၃၇၂ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလဆန္း ၃ ရက္
( ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ )

ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီသည္

ေအာက္ပါဥပေဒကို

ျပ႒ာန္း

လိုက္သည္။
အခန္း(၁)
အမည္၊ စတင္အာဏာတည္ျခင္းႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္
၁။

(က)

ဤဥပေဒကို မ်ိဳးေစ့ဥပေဒ ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

(ခ)

ဤဥပေဒသည္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီး

ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ေန႔ရက္မွ

စတင္၍

အာဏာ တည္ေစရမည္။
၂။

ဤဥပေဒတြင္ပါရိွေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္းအဓိပၸာယ္သက္ေရာက္

ေစရမည္ (က)

မ်ိဳးေစ့ဆိုသည္မွာ

အပြင့္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အသီးမွရရိွေသာ

မ်ိဳးေစ့ႏွင့္

မ်ိဳးပြားစိုက္ပ်ိဳး

ႏိုင္ေသာအပင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အပင္၏အစိတ္အပိုင္းအားလံုးကို ဆိုသည္။
(ခ)

သီးႏွံေစ့

ဆိုသည္မွာ

မ်ိဳးေစ့အျဖစ္မွအပ

အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္

ထုတ္လုပ္သည့္ အေစ့ႏွင့္ အဆံမ်ားကို ဆိုသည္။

အသံုးျပဳရန္
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(ဂ)

မ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးေစ့ ဆိုသည္မွာ ဗီဇမွန္ကန္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ မ်ိဳးေစ့စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္
ကိုက္ညီသည့္ မ်ိဳးေစ့ကို ဆိုသည္။

(ဃ)

အပင္မ်ိဳး

ဆိုသည္မွာ

စိုက္ပ်ိဳးထားရိွေသာ

အပင္ႏွင့္

ျပင္ပ႐ုပ္သြင္အားျဖင့္

လည္းေကာင္း၊ ဇီ၀ကမၼ အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဗီဇအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဓာတုပစၥည္း
ပါ၀င္မႈအားျဖင့္ လည္းေကာင္း တူညီ၍ အျခားထူးျခားေသာ အရည္အခ်င္းလကၡဏာ
တစ္ရပ္ျဖင့္ ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ၿပီး တစ္နည္းနည္းျဖင့္ မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားသည့္အခါ
တူညီေသာမ်ိဳး႐ိုးဗီဇႏွင့္ ထင္ရွားေသာ အရည္အခ်င္း လကၡဏာမ်ားကို ဆက္လက္
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရိွေသာ မ်ိဳးေစ့ကို ဆိုသည္။
(င)

အပင္မ်ိဳးသစ္ ဆိုသည္မွာ လက္ရိွအပင္မ်ိဳးႏွင့္ အနည္းဆံုး လကၡဏာတစ္ရပ္ရပ္တြင္
ထူးျခားစြာ

ဆန္းသစ္မႈရိွရမည့္အျပင္

စိုက္ပ်ိဳးသည့္အခါ

ညီညာမႈရိွၿပီး ထပ္ဆင့္မ်ိဳးပြားရာတြင္

ယင္း၏လကၡဏာရပ္မ်ားမွာ

လည္း ယင္း၏လကၡဏာရပ္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈ

မရိွေသာ အပင္မ်ိဳးကို ဆိုသည္။
(စ)

မ်ိဳးေစ့စံခ်ိန္စံၫႊန္း ဆိုသည္မွာ မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့
ေကာ္မတီကစံအျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္အခ်က္မ်ားကို ဆိုသည္။

(ဆ)

မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြး

ဆိုသည္မွာ

မ်ိဳးေစ့၏

ဗီဇသန္႔စင္မႈ၊

အပင္ေပါက္ရာခိုင္ႏႈန္း၊

အစိုဓာတ္ႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ သန္႔စင္မႈတို႔ကို ဆိုသည္။
(ဇ)

မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြး

စစ္ေဆးခန္းဆိုသည္မွာ

မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြးကို

သိရိွႏိုင္ရန္

စစ္ေဆး သည့္ ေနရာဌာနကို ဆိုသည္။
(စ်)

မ်ိဳးေစ့လုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ မ်ိဳးေစ့ကို ထုတ္လုပ္၍ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းသို႔ တင္သင
ြ ္း၍
ျဖစ္ေစ၊

ထုတ္လုပ္သူ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ျပည္တြင္းသို႔

တင္သြင္းသူထံမွ

ရယူ၍ျဖစ္ေစ

စီးပြားေရးအလို႔ငွာ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကို ဆိုသည္။
(ည)

စီးပြားေရးအလို႔ငွာ

ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ဆိုသည္မွာ

သတ္မွတ္ကာလအတြင္း

အမ်ိဳးသား

မ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီက သတ္မွတ္ေသာအေလးခ်ိန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး
မ်ိဳးေစ့ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကို ဆိုသည္။
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(ဋ)

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္
ျပည္တြင္းသိ႔ု

ဆိုသည္မွာ

တင္သင
ြ ္းရန္

အပင္မ်ိဳးသစ္ကို

အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း

ထုတ္လုပ္ရန္

ဤဥပေဒအရ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ထုတ္ေပးေသာ

လက္မွတ္ကို ဆိုသည္။
(ဌ)

မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္

ဆုိသည္မွာ

မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြးစစ္ေဆးခန္း

ဖြင့္လွစ္ခင
ြ ့္ျပဳ

ေၾကာင္း ဤဥပေဒအရထုတ္ေပးေသာ လက္မွတ္ကို ဆိုသည္။
(ဍ)

လိုင္စင္ဆိုသည္မွာ

မ်ိဳးေစ့လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္

ဤဥပေဒအရထုတ္ေပးေသာ

ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ဆိုသည္။
(ဎ)

၀န္ႀကီးဌာန ဆိုသည္မွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနကို ဆိုသည္။
အခန္း (၂)
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ (က) မ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးေစ့ကို အသံုးျပဳ၍ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑
ဖံြ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊
(ခ)

မ်ိဳးေစ့လုပ္ငန္းကုိ

စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္

ယင္းလုပ္ငန္းကို

စနစ္တက်

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊
(ဂ)

အစိုးရဌာန၊ အဖဲ႕ြ အစည္းႏွင့္ ပုဂၢလိကမ်ားက မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးေစ့သုေတသန
ျပဳလုပ္ျခင္း တိ႔တ
ု င
ြ ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကုိ အားေပးရန္၊

(ဃ)

မ်ိဳးေစ့လုပ္ငန္းဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရဌာန၊ အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္
ဆိုင္ရာ အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကမ်ား ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္။
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အခန္း (၃)
အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီဖြ႔စ
ဲ ည္းျခင္း
၄။

၀န္ႀကီးဌာနသည္ အစိုးရအဖဲ႔၏
ြ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ (က)

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္

ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက

ဥကၠ႒အျဖစ္

လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးးေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက အတြင္းေရးမွဴး
အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန၊ အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊
ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားႏွင့္

အျခားသင့္ေလ်ာ္သူမ်ားက

အဖဲ႔၀
ြ င္မ်ားအျဖစ္

လည္းေကာင္း ပါ၀င္ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ ေကာ္မတီ ကို ဖဲ႔စ
ြ ည္းရမည္။
(ခ)

ပုဒ္မခဲြ(က)အရ

အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီဖ႔စ
ဲြ ည္းရာတြင္

ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္

တဲြဖက္

အတြင္းေရးမွဴးတိ႔က
ု ို သတ္မွတ္တာ၀န္ေပးအပ္ႏိုင္သည္။
(ဂ)

ပုဒ္မခဲြ(က)အရ

ဖဲ႔စ
ြ ည္းထားေသာ

အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီကို

အခါအားေလ်ာ္စြာ

ျပင္ဆင္ ဖဲ႕ြ စည္းႏိုင္သည္။
အခန္း (၄)
အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား
၅။

အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္ (က)

မ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးေစ့ကို

အသံုးျပဳ၍

သီးႏွစ
ံ ိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖံြ႔ၿဖိဳး

တိုးတက္ ေစေရးအတြက္ မ်ိဳးေစ့ဆိုင္ရာမူ၀ါဒကို ခ်မွတ္ျခင္း၊
(ခ)

စီးပြားေရးအလို႔ငွာ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းဟု မွတ္ယူႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးသည့္
မ်ိဳးေစ့ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ပမာဏကို သတ္မွတ္ျခင္း၊

(ဂ)

အစိုးရဌာန၊

အဖဲ႔အ
ြ စည္းႏွင့္

ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ပုဂၢလိကမ်ား၏

မ်ိဳးေစ့သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား

5
(ဃ)

ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း

သေဘာတူညီခ်က္အရ

သုေတသနျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္

လိုအပ္ေသာ

မ်ိဳးေစ့မ်ား ကုိေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္း၊
(င)

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပါ၀င္သည့္

မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြး

စစ္ေဆးေရး

အဖဲ႔မ
ြ ်ားကို လိုအပ္သလို ဖဲ႔စ
ြ ည္းရန္ ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရိွ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊
လုပ္ငန္းမ်ားအား တာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္း၊
(စ)

မ်ိဳးေစ့လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ား၊

အစိုးရဌာန၊

ျပည္တြင္းျပည္ပမွ

အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ား၊

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၊

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ပုဂ္ၢလိကမ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊
(ဆ)

မ်ိဳးေစ့ထုပ္ပိုးထားေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ထည့္သင
ြ ္းထားေသာ ပစၥည္းေပၚတြင္ ေဖာ္ျပရမည့္
အခ်က္ မ်ားကိုအခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ျခင္း၊

(ဇ)
၆။

၀န္ႀကီးဌာနက အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္သည့္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီသည္ (က)

ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း

ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက

ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊

စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသနဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္
လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားမွ
ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားက

အဖဲ႔၀
ြ င္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း

ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာေကာ္မတီကို

၀န္ႀကီးဌာန၏

ပါ၀င္ေသာ

မ်ိဳးေစ့

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ဖဲ႔စ
ြ ည္းၿပီး

လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရမည္။
(ခ)

ပုဒ္မခဲြ(က)အရ

ဖဲ႔စ
ြ ည္းထားေသာ

မ်ိဳးေစ့

ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာေကာ္မတီကို

အခါ

အားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ဖဲ႕ြ စည္းႏိုင္သည္။
၇။

အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီသည္

ႏိုင္ေရးအတြက္

မ်ိဳးေစ့ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ

မိမိ၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို
ေကာ္မတီကို

ထိေရာက္စာြ

ေဆာင္ရြက္

အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္

လိုအပ္ေသာ

ေကာ္မတီခမ
ဲြ ်ားကိုဖဲ႕ြ စည္းၿပီး လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးႏိုင္သည္။

6
အခန္း (၅)
အပင္မ်ိဳးသစ္
၈။

အပင္မ်ိဳးသစ္ကို စီးပြားေရးအလို႔ငွာ ထုတ္လုပ္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္ပတြင္းသိ႔ု တင္သင
ြ ္းျခင္း

ျပဳလုပ္လိုသူသည္ မိမိထုတ္လုပ္လိုသည့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းလိုသည့္ အပင္မ်ိဳးသစ္
အတြက္

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရိွရန္

အပင္မ်ိဳးသစ္၏

မ်ိဳးေစ့နမူနာႏွင့္တကြ

အခ်က္အလက္

အျပည့္အစံုကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပ၍ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
၉။

အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီသည္ ပုဒ္မ ၈ အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုအ
ိ ပ္သည္

မ်ားကို စိစစ္တင္ျပရန္ မ်ိဳးေစ့ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာေကာ္မတီသို႔ တာ၀န္ေပးအပ္ရမည္။
၁၀။

မ်ိဳးေစ့ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာေကာ္မတီသည္ (က)

ပုဒ္မ ၉ အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီစစ္ေဆးၿပီး ေအာက္ပါ
အခ်က္မ်ားေပၚတြင္

အေျခခံ၍

အပင္မ်ိဳးသစ္အျဖစ္

ထုတ္လုပ္ရန္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ျပည္တြင္းသိ႔ု တင္သင
ြ ္းရန္ သင့္မသင့္ စိစစ္ရမည္ (၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးပါက ေကာင္းမြန္စြာ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ျခင္း ရိွ မရိွ၊

(၂)

အပင္မ်ိဳးသစ္သည္ လက္ရိွအပင္မ်ိဳးထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ျခင္း ရိွ မရိွ ႏွင့္
ထူးျခားသည့္အရည္အေသြး ရိွ မရိွ၊

(၃)

အပင္မ်ိဳးသစ္သည္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားကို

ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္း ရိွ မရိွ။
(ခ)

အပင္မ်ိဳးသစ္ႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

ပုဒ္မခဲြ(က)အရ

စိစစ္ေတြ႔ရိွခ်က္ကုိ

သေဘာထား

မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အတူအမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီသ႔ို တင္ျပရမည္။
၁၁။

အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီသည္ (က)

မ်ိဳးေစ့ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာေကာ္မတီက ေထာက္ခံတင္ျပေသာ အပင္မ်ိဳးသစ္၏ မ်ိဳးေစ့
နမူနာႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို

စိစစ္ၿပီး

ထုတ္လုပ္ရန္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ျပည္တြင္းသို႔

7
တင္သင
ြ ္းရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာအပင္မ်ိဳးသစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္
အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းပယ္ေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ရမည္။
(ခ)

ပုဒ္မခဲြ(က)အရ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္ထားသူ
အား အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးရမည္။
အခန္း (၆)
မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြးစစ္ေဆးခန္း

၁၂။

မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြးစစ္ေဆးခန္း

ဖြင့္လွစ္လိုသူသည္

မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရိွရန္

သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ား ႏွင့္အညီ အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
၁၃။

အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီသည္ (က)

ပုဒ္မ ၁၂ အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို စိစစ္ၿပီး မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြး စစ္ေဆးခန္းဖြင့္လွစ္
ႏိုင္ေရးအတြက္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္း
ျပဳႏိုင္သည္။

(ခ)

ပုဒ္မခဲြ (က) အရ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳပါက သတ္မွတ္ထားသည့္
မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ခေပးသြင္းေစၿပီး

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားပါရိွသည့္

မွတ္ပံုတင္

လက္မွတ္ကို သက္ဆိုင္ရာေလွ်ာက္ထားသူအား ထုတ္ေပးရမည္။
(ဂ)

ပုဒ္မခဲြ(ခ)အရ ထုတ္ေပးသည့္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၏ သက္တမ္းသည္ ထုတ္ေပးသည့္
ေန႔မွစ၍ သံုးႏွစ္ျဖစ္သည္။

၁၄။

(က)

မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ရရိွသူသည္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ သက္တမ္းကုန္ ဆံုးသည့္အခါ
မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြးစစ္ေဆးခန္းကို ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္လိုပါက မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္
သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေပးရန္ ယင္းလက္မွတ္ သက္တမ္းမကုန္ဆံုးမီ အနည္းဆံုး ရက္ေပါင္း
၆၀ ႀကိဳတင္၍သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီအမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီသို႔ ေလွ်ာက္ထား
ရမည္။

8
(ခ)

အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီသည္

ပုဒ္မခဲ(ြ က)

အရ

ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို

စိစစ္ၿပီး

မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္း
ျပဳႏိုင္သည္။ မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳပါက သတ္မွတ္
ထားသည့္

သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ခ

ေပးသြင္းေစၿပီး

မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္သက္တမ္း

မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ပါ

စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို

တိုးျမႇင့္ေပးရမည္။
၁၅။

အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီသည္

ေဖာက္ဖ်က္ေသာ

မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရိွသူ၏

မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကို

ကာလအကန္႔အသတ္ျဖင့္

ဆိုင္းငံ့ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳႏိုင္သည္။
အခန္း (၇)
မ်ိဳးေစ့လုပ္ငန္း
၁၆။

မ်ိဳးေစ့လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ လိုသူသည္ (က)

လိုင္စင္ရရိွရန္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

မ်ိဳးေစ့ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ

ေကာ္မတီသို႔

ေလွ်ာက္ထား ရမည္။
(ခ)

ပုဒ္မခဲြ(က)အရ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မ်ိဳးေစ့အမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးခ်င္းအတြက္ လိုင္စင္
သီးျခား ေလွ်ာက္ထားရမည္။

၁၇။

မ်ိဳးေစ့ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာေကာ္မတီသည္ (က)

ပုဒ္မ ၁၆ အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မ်ိဳးေစ့စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္း ရိွ
မရိွ သက္ဆိုင္ရာ မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕အား တာ၀န္ေပး၍ စစ္ေဆး
တင္ျပ ေစရမည္။

(ခ)

ပုဒ္မခဲြ(က)အရ

သက္ဆိုင္ရာ

တင္ျပခ်က္ကိုစိစစ္ၿပီး
ျပဳႏိုင္သည္။

မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြး

လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္

စစ္ေဆးေရးအဖဲ႔၏
ြ

ခြင့္ျပဳျခင္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္

စစ္ေဆး

ျငင္းပယ္ျခင္း
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(ဂ)

လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္

ခြင့္ျပဳပါက

သတ္မွတ္ထားေသာ

လိုင္စင္ခေပးသြင္းေစၿပီး

စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားပါရိွသည့္ လိုင္စင္ကို သက္ဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္ထားသူအား ထုတ္ေပး
ရမည္။
(ဃ)

ပုဒ္မခဲြ(ဂ)အရ

လိုင္စင္ထုတ္ေပးရာတြင္

မ်ိဳးေစ့အမ်ိဳးအစားႏွင့္

အရည္အေသြးေပၚ

မူတည္၍ လိုင္စင္သက္တမ္းကို ၁၀ ႏွစ္ထက္ မပိုေသာကာလ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
၁၈။

လိုင္စင္ရရိွသူသည္ (က)

ဤဥပေဒႏွင့္

ဤဥပေဒအရထုတ္ျပန္ေသာ

နည္းဥပေဒမ်ား၊

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။
(ခ)

လိုင္စင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။

(ဂ)

မ်ိဳးေစ့ကို

မ်ိဳးေစ့စိုက္ခင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြး

စစ္ေဆးခန္းတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြး
စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႔၏ စစ္ေဆးမႈကိုခံယူရမည္။
(ဃ)

မ်ိဳးေစ့ထုပ္ပိုးထားေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ထည့္သင
ြ ္းထားေသာ ပစၥည္းေပၚတြင္ ေအာက္ပါ
အခ်က္မ်ားကိုမွန္ကန္စြာေဖာ္ျပရမည္ (၁)

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၊

(၂)

မ်ိဳးေစ့အမည္၊

(၃)

မ်ိဳးေစ့အေလးခ်ိန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပမာဏ၊

(၄)

မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြး၊

(၅)

သံုးစဲရ
ြ န္အၫႊန္းစာ၊

(၆)

သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ရက္စ၊ဲြ

(၇)

လိုင္စင္အမွတ္ႏွင့္ရက္စ၊ဲြ

(၈)

မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အာမခံေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္၊

(၉)

အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီက အခါအားေလ်ာ္စြာသတ္မွတ္သည့္ အျခားအခ်က္
အလက္မ်ား။
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၁၉။

လိုင္စင္ရရိွသူသည္ မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြး စစ္ေဆးမႈခံယူၿပီးေသာ မ်ိဳးေစ့ကိုသာ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်

ရမည္။
၂၀။

လိုင္စင္ရရိွသူသည္

လိုင္စင္သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္အခါ

လုပ္ကိုင္လိုပါက

လိုင္စင္သက္တမ္း

ရက္ေပါင္း

ႀကိဳတင္၍

၆၀

တိုးျမႇင့္ေပးရန္

မ်ိဳးေစ့လုပ္ငန္းကို

လိုင္စင္သက္တမ္း

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

မ်ိဳးေစ့

မကုန္ဆံုးမီ

ဆက္လက္
အနည္းဆံုး

ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာေကာ္မတီသို႔

ေလွ်ာက္ထားရမည္။
၂၁။

မ်ိဳးေစ့ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာေကာ္မတီသည္ (က)

ပုဒ္မ

၂၀

အရ

ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

စိစစ္ၿပီး

လိုင္စင္သက္တမ္း တိုးျမႇင့္ေပးရန္ခြင့္ျပဳျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္း ျပဳႏိုင္သည္။
(ခ)

ပုဒ္မခဲြ(က)အရ

လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေပးရန္

ခြင့္ျပဳပါက

သတ္မွတ္ထားသည့္

သက္တမ္း တိုးျမႇင့္ခေပးသြင္းေစၿပီး လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ ေပးရမည္။
အခန္း (၈)
စီမံခန္႔ခေ
ဲြ ရးနည္းလမ္းအရ အေရးယူျခင္း
၂၂။

မ်ိဳးေစ့ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာေကာ္မတီသည္

ပုဒ္မ

၁၈

ပါ

အခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို

လိုက္နာ

ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ လိုင္စင္ရရိွသူအား ေအာက္ပါစီမံခန္႔ခဲေ
ြ ရးဆိုင္ရာ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကို
ျဖစ္ေစ၊ တစ္ရပ္ထက္ ပို၍ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ (က)

ခြင့္ျပဳထားေသာ မ်ိဳးေစ့လုပ္ငန္းကို ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္း၊

(ခ)

ဒဏ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ေစ၍

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊
(ဂ)

လိုင္စင္ကို ကာလအကန္႔အသတ္ျဖင့္ ဆိုင္းငံ့ျခင္း၊

(ဃ)

လိုင္စင္ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း။

ျပဳျပင္ေစၿပီး

သက္ဆိုင္ရာမ်ိဳးေစ့
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အခန္း (၉)
အယူခံျခင္း
၂၃။

(က)

မ်ိဳးေစ့ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာေကာ္မတီက

ပုဒ္မ

၂၂

အရ

ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔

သိ႔မ
ု ဟုတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္သူသည္ ယင္းအမိန္႔ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို
လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း၃၀ အတြင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီအမ်ဳိးသား
မ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီထံ အယူခံႏိုင္သည္။
(ခ)

အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီသည္
ကၽြမ္းက်င္မႈ

ဆိုင္ရာေကာ္မတီက

ပုဒ္မခဲ(ြ က)အရအယူခံျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔

သိ႔မ
ု ဟုတ္

မ်ိဳးေစ့

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

အတည္ျပဳျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ျပင္ဆင္ျခင္းျပဳႏိုင္သည္။
(ဂ)

ပုဒ္မခဲြ(ခ)အရ

ခ်မွတ္ေသာ

အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီ၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္

အၿပီးအျပတ္ ျဖစ္ေစရမည္။
အခန္း (၁၀)
တားျမစ္ခ်က္မ်ား
၂၄။ မည္သူမွ် အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးထားျခင္းမရိွေသာ အပင္မ်ိဳးသစ္ကို စီးပြားေရး
အလိ႔င
ု ွာထုတ္လုပ္ျခင္း မျပဳရ။
၂၅။

မည္သူမွ်လုိင္စင္မရိွဘဲ မ်ိဳးေစ့လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳရ။

၂၆။

လိုင္စင္ရရိွသူ မည္သူမွ် မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြး အာမခံခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရိွေသာ မ်ိဳးေစ့ကို

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈ

ခံယူျခင္းမျပဳရေသးေသာ

မ်ိဳးေစ့ကိုေသာ္

လည္းေကာင္း ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း မျပဳရ။
၂၇။

မည္သူမွ် မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္မရိွဘဲ မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြးစစ္ေဆးခန္းကို ဖြင့္လွစ္ျခင္းမျပဳရ။
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အခန္း (၁၁)
ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား
၂၈။

မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၂၄၊ ၂၅ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ၂၆ ပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္

ေၾကာင္းျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္
က်ပ္ႏွစ္သန
ိ ္းထက္

မပိုေသာ

ထိုသူကို

ေျခာက္လထက္မပိုေသာ

ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊

ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ

ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊

ခ်မွတ္ရမည္။

ထိ႔ျု ပင္

ျပစ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သက္ေသခံ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းရမည္။
၂၉။

မည္သူမဆို

ပုဒ္မ

၂၇

ပါ

တားျမစ္ခ်က္ကို

ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း

ျပစ္မႈထင္ရွား

စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို ေျခာက္လထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ တစ္သိန္းထက္ မပိုေသာ
ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊

ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ

ခ်မွတ္ရမည္။

ထိ႔ျု ပင္

ျပစ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား ကိုလည္း ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းရမည္။
၃၀။

သက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးသည္

ပစၥည္းမ်ား

ကိုလည္းေကာင္း၊

ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑ာအျဖစ္
မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြး

သိမ္းဆည္းေသာ

မ်ိဳးေစ့ႏွင့္

ထုပ္ပိုး

စစ္ေဆးခန္းသံုးပစၥည္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း

စီမံခန္႔ခဲရ
ြ န္ ျမန္မာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသိ႔ု လႊေ
ဲ ျပာင္းေပးအပ္ရမည္။
အခန္း (၁၂)
အေထြေထြ
၃၁။

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရိွေစရ (က)

ေတာင္သူလယ္သမားတစ္ဦးဦးက

မိမိထုတ္လုပ္သည့္

မ်ိဳးေစ့ကိုအျခား

ေတာင္သူ

လယ္သမား အား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း၊
(ခ)

မ်ိဳးပြားျခင္းမဟုတ္ဘဲ
ေရာင္းခ်ျခင္း။

အသီး၊

အပြင့္၊

အပင္ႏွင့္အပင္၏အစိတ္အပိုင္းတို႔ကို

ျဖန္႔ျဖဴး

13
၃၂။

၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိဌာန၊လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍

မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေသာ

ေတာင္သူ လယ္သမားႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ သုေတသနျပဳလုပ္သူတို႔သည္ ဤဥပေဒအရ လိုင္စင္ရယူျခင္းမွ
ကင္းလြတ္ခြင့္ရိွသည္။
၃၃။

အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီသည္ ၀န္ႀကီးဌာန၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ခ၊

မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ခ၊ လိုင္စင္ခ၊ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ခႏွင့္ အျခားအခေၾကးေငြ
တိ႔က
ု ိုသတ္မွတ္ ရမည္။
၃၄။

မ်ိဳးေစ့ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ေကာ္မတီသည္ မ်ိဳးေစ့လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ဤဥပေဒအရ လိုင္စင္

ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္

သတ္မွတ္ထားေသာ

အခေၾကးေငြေပးေဆာင္ျခင္းမွ

အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့

ေကာ္မတီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အစိုးရဌာန၊ အဖဲ႔အ
ြ စည္းတစ္ခုခုအားကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။
၃၅။

ဤဥပေဒအာဏာတည္သည့္ေန႔တင
ြ ္

ယင္းစစ္ေဆးခန္းဆက္လက္ဖင
ြ ့္လွစ္လိုပါက

မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြးစစ္ေဆးခန္း

ဖြင့္လွစ္ေနသူသည္

မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကိုလည္းေကာင္း၊

မ်ိဳးေစ့လုပ္ငန္း

တစ္ခုခုကို လုပ္ကိုင္ေနသူသည္ ယင္းလုပ္ငန္းဆက္လက္လုပ္ကိုင္လိုပါက လုိုင္စင္ကိုလည္းေကာင္း
ဤဥပေဒ အာဏာ တည္သည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း ဤဥပေဒပါသက္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
ႏွင့္ အညီေလွ်ာက္ထားရမည္။
၃၆။

ဤဥပေဒအရ စဲြဆိုေသာ ျပစ္မႈတြင္ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မ်ိဳးေစ့ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏

မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြးစစ္ေဆးေတြ႔ရိွခ်က္ အစီရင္ခံစာသည္ ယင္းျပစ္မႈအတြက္ အၿပီးသတ္ သက္ေသခံ
ခ်က္ျဖစ္ေစရမည္။
၃၇။

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းခံရေသာ အပင္မ်ိဳးသစ္ကို ျပည္တြင္းသု႔တ
ိ င္သင
ြ ္းလိုသူ

သည္ပါမစ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ လိုင္စင္ရရိွရန္ ပါမစ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးပိုင္ခြင့္ရိွေသာ အစိုးရဌာန၊
အဖဲ႔အ
ြ စည္းသို႔ေလွ်ာက္ထားရာတြင္
တင္ျပရမည္။

ယင္းဌာန၊

အသိအမွတ္ျပဳ

အဖဲ႔အ
ြ စည္းသည္

လက္မွတ္ကို

ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္တင္ျပႏိုင္သူကိုသာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္ လုိင္စင္ ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။
၃၈။

မ်ိဳးေစ့ကို ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္ပသို႔တင္ပ႔ျို ခင္း ျပဳလုပ္လိုသူသည္ -

ပူးတဲြ၍
ပါမစ္
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(က)

ေထာက္ခံခ်က္ရရိွရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မ်ိဳးေစ႔ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ
သိ႔ု ေလွ်ာက္ထားရမည္။

(ခ)

ပါမစ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ လုိင္စင္ရရိွရန္ ပါမစ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ လိုင္စင္ ထုတ္ေပးပိုင္ခြင့္ရိွေသာ
အစိုးရဌာန၊

အဖဲ႔အ
ြ စည္းသို႔

ေလွ်ာက္ထားရာတြင္

မ်ိဳးေစ့ကၽြမ္းက်င္မႈ

ဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ကို ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ပူးတဲြ၍ တင္ျပရမည္။
ယင္းဌာန၊

အဖဲ႕ြ အစည္းသည္

အဆိုပါ

ေထာက္ခံခ်က္တင္ျပႏိုင္သူကိုသာ

ပါမစ္

သိ႔မ
ု ဟုတ္ လိုင္စင္ ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။
၃၉။

(က)

အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီ၏ ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ခ)

မ်ိဳးေစ့ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာေကာ္မတီ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရး

လုပ္ငန္းက

ေဆာင္ရြက္ ရမည္။
(ဂ)

ပုဒ္မ ၇ အရ ဖဲ႔စ
ြ ည္းေသာ လုပ္ငန္းအဖဲ႕ြ ခဲြမ်ား၏ ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာန
လက္ေအာက္ရိွ သက္ဆိုငရ
္ ာဌာန၊ လုပ္ငန္းက ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၄၀။

ဤဥပေဒပါျပစ္မႈကို ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရိွေသာ ျပစ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။

၄၁။

ဤဥပေဒအရ

တရားစဲဆ
ြ ိုေသာ

တရား႐ံုးေရွ႕သိ႔တ
ု င္ပ႔ရ
ို န္
တင္ပို႔ျခင္းမရွိဘဲ

တရား႐ံုးေရွ႕သိ႔ု

လြယ္ကူျခင္းမရိွပါက

မည္ကဲ့သ႔ို

အျခားစာရြက္စာတမ္း

ျပစ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

ထိန္းသိမ္း

ယင္းသက္ေသခံပစၥည္းကို

ထားေၾကာင္းကို

အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္

သက္ေသခံပစၥည္းတင္ျပဘိ

သက္ေသခံပစၥည္းကို

အစီရင္ခံစာ

တင္ျပႏိုင္သည္။

သကဲ့သို႔မွတ္ယူကာ

တရား႐ံုးေရွ႕သို႔

သိ႔မ
ု ဟုတ္

သက္ဆိုင္ရာ

ယင္းသိ႔ို

တင္ျပျခင္းကို

သက္ဆိုင္ရာ

တရား႐ံုးက

ဥပေဒႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခဲျြ ခင္း ျပဳႏိုင္သည္။
၄၂။

အစိုးရ၀န္ထမ္း

မဟုတ္ေသာ

အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီအဖဲ႔၀
ြ င္မ်ားႏွင့္

မ်ိဳးေစ့ကၽြမ္းက်င္မႈ

ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီအဖဲ႔၀
ြ င္မ်ားသည္ ၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားေသာ ခ်ီးျမႇင့္ေငြကို ခံစားခြင့္ရိွသည္။
၄၃။

ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ -

15
(က)

၀န္ႀကီးဌာနသည္ လိုအပ္ေသာနည္းဥပေဒမ်ားကိုိ အစိုးရအဖဲြ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္
လည္းေကာင္း၊

လိုအပ္ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊

အမိန္႔ႏွင့္

ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားကိုလည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။
(ခ)

အမ်ဳိးသားမ်ိဳးေစ့ေကာ္မတီႏွင့္

မ်ိဳးေစ့ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ

ေကာ္မတီတို႔သည္

လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။

(ပံု) သန္းေရႊ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး
ဥကၠ႒
ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖံြၿဖိဳးေရးေကာင္စီ

