လျှပ်စစ်ဥပဒေ
[၁၉၈၄ ခုနှစ၊် ပပည်သူလွှ
့ တ်ဒတာ် ဥပဒေအမှတ် ၇]

အခန်း (၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ဒော်ပပချက်
၁။

ဤဥပဒေကို လျှပ်စစ်ဥပဒေ ဟု ဒခါ်တွင်ဒစရမည်။

၂။

ဤဥပဒေသည်

နိုငင
် ံဒတာ်တဝန်းလုံးတွင်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို

စူးစမ်းရှာဒေွပခင်း၊

ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ ပို ့လွှတ်ပခင်း၊ ပေနပေူးပခင်
့်
း၊ အသုးံ ပပုပခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့်လည်းဒကာင်း
ယင်းလုပ်ငန်းများကို

လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ

လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်နုင
ိ ်ရန်

လျှပ်စစ်

စစ်ဒဆးဒရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် လည်းဒကာင်း သက်ဆိုင်ဒစရမည်။
၃။

ဤဥပဒေတွင် ပါရှိဒသာ ဒအာက်ပါစကားရပ်များသည် ဒော်ပပပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ်သက်

ဒရာက်ဒစရမည် (က)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဆိုသည်မှာ ဒရဒနွးဒငွ သု
့ းံ စက်မှ ပေစ်ဒစ၊ ဒရအားသုံးစက်မှ
ပေစ်ဒစ၊ အားပေည့်ဒလာင်စာဆီသုံးစက်မှပေစ်ဒစ၊ သဘာဝဓာတ်ဒငွသုံးစက်မှပေစ်ဒစ၊
အဏုပမူစွမး် အင်သးုံ စက်မှပေစ်ဒစ၊ အပခားနည်းအားပေင့် ပေစ်ဒစထုတ်လုပ်ရရှိသည့်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဆိုသည်။

(ခ)

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်

ဆိုသည်မှာ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှာဒေွပခင်း၊

လျှပ်စစ်

ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပို ့လွှတ်ပခင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား
ပေနပေူးပခင်
့်
းစသည့် လုပ်ပုင
ိ ်ခင
ွ ့်များကို ဆိုသည်။
(ဂ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှာဒေွပခင်း ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို နိုငင
် ံဒတာ်အကျိုးငှာ
စီးပွားဒရးအရပေစ်ဒစ၊ အများပပည်သူ သုးံ စွဲနင
ို ်ရန်ပေစ်ဒစ၊ နိုငင
် ံဒတာ်ပိုင် စက်ရုံ၊
လုပ်ရုံများတွင် သုးံ စွဲနင
ို ် ရန်ပေစ်ဒစ၊ သမဝါယမအသင်းပိုင် စက်ရုံအလုပ်ရုံများတွင်
သုးံ စွဲနင
ို ်ရန်ပေစ်ဒစ၊

ပုဂ္ဂလိကပိုင်

စက်ရုံအလုပ်ရုံ

များတွင်သုံးစွဲနိုင်ရန်ပေစ်ဒစ၊

အပခားကိစ္စရပ်များတွင် သုးံ စွဲနင
ို ်ရန်ပေစ်ဒစ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိဒအာင် စူးစမ်း
ရှာဒေွပခင်းကို ဆိုသည်။
(ဃ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ပခင်း ဆိုသည်မှာဒရဒနွးဒငွသံးု စက်မှပေစ်ဒစ၊ ဒရအားသုံး
စက်မှပေစ်ဒစ၊ အားပေည့်ဒလာင်စာဆီသုံးစက်မှပေစ်ဒစ၊ သဘာဝဓာတ်ဒငွသုံး စက်မှ
ပေစ်ဒစ၊ အဏုပမူစွမ်းအင်သးုံ စက်မှ

ပေစ်ဒစ၊ အပခားနည်းပေင့်ပေစ်ဒစ လျှပ်စစ်

ဓာတ်အား စနစ်တကျထုတ်လုပ်ပခင်းကို ဆိုသည်။
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(င)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို ့လွှတ်ပခင်း

ဆိုသည်မှာ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို

ထုတ်လုပ်

သည့်ဒနရာမှ သုးံ စွဲမည့်ဒနရာသို ့ ဒရာက်ရှိဒစရန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းများပေင့်
သွယ်တန်း၍ သတ်မှတ်ထားသည့် ဗို ့အား၊ လျှပ်စီးတို ့ပေင့် စနစ်တကျပို ့လွှတ်ပခင်းကို
ဆိုသည်။
(စ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေနပေူးပခင်
့်
း

ဆိုသည်မှာ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို

သတ်မှတ်

ထားသည့် ဗို ့အား၊ လျှပ်စီးတို ့ပေင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူထံသို ့ စနစ်တကျ
ပေနပေူးပခင်
့်
းကို ဆိုသည်။
(ဆ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုးံ ပပုပခင်း

ဆိုသည်မှာ

သတ်မှတ်ထားသည့်

ဗို ့အားနှင့်

လျှပ်စီးတို ့ကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အသုးံ ပပုပခင်းကို ဆိုသည်။
(ဇ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစစ်ဒဆးပခင်း
ထုတ်လုပ်ပခင်း၊

ပို ့လွှတ်ပခင်း၊

အန္တရာယ်ကင်းရှငး် စွာ

ဆိုသည်မှာ
ပေနပေူးပခင်
့်
းနှင့်

အသုးံ ပပုနိုငဒ
် ရးအတွက်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှာဒေွပခင်း၊
အသုးံ ပပုပခင်းများကို

လျှပ်စစ်

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ

စစ်ဒဆးပခင်းကို ဆိုသည်။
(ဈ)

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချုပ်

ဆိုသည်မှာ

ဤဥပဒေပါ

လျှပ်စစ်စစ်ဒဆးဒရးမှူးချုပ်၏

တာဝန်နှင့် လုပ်ပုင
ိ ်ခင
ွ ့်များကို ထမ်းဒဆာင်ကျင့်သုံးရန် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီးဌာနက
ခနအ
့် ပ်ထားဒသာ ပုဂု္ဂိ လ်ကုိ ဆိုသည်။
(ည)

စစ်ဒဆးဒရးမှူး ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေပါ လျှပ်စစ်စစ်ဒဆးဒရးမှူး၏ တာဝန်နှင့်
လုပ်ပုင
ိ ်ခင
ွ ့်များကို ထမ်းဒဆာင်ကျင့်သုံးရန် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနက ခနအ
့် ပ်
ထားဒသာ ပုဂု္ဂိ လ်ကုိ ဆိုသည်။

(ဋ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူ

ဆိုသည်မှာ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခွင့်ရရှိသည့်

အေွဲ ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတစ်ခခ
ု ုမှ ထုတ်လုပ်သည့် ဓာတ်အားကိုရယူ၍
ကိယ
ု ်ပိုင်သံုးစွဲပခင်း သို ့မဟုတ် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံအတွက် သုးံ စွဲပခင်း သို ့မဟုတ်
စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းအတွက် သုးံ စွဲပခင်းပပုသူကို ဆိုသည်။
(ဋ္ဌ)

လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလက်မတ
ှ ်

ဆိုသည်မှာ

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွင်

အဒတွ အကကု
့
ံ ရှိသက
ူ ပို ေစ်ဒစ၊ သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းနှင့်ပပည့်စုံသူကို
ပေစ်ဒစ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွကန
် ိုငသ
် ူဟု စစ်ဒဆးဒရး
မှူးချုပ်က ယုံကကည်၍ ထုတ်ဒပးထားဒသာ လက်မှတ်ကဆ
ို ိုသည်။
(ဍ)

လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွင် အဒတွ အကကု
့
ံ
ရှိပပီး

လက်ဒတွ လု
့ ပ်ငန်းဒဆာင်ရွကဒ
် နသူ

သို ့မဟုတ်

လုပ်ငန်းအဒတွ အကကု
့
ံ နှင့်
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သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်း ပပည့်မီ၍ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ လက်မတ
ှ ်
ရရှိထားသူကို ဆိုသည်။

အခန်း (၂)
လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ပင
ို ်ခွင့်များ
၄။

ဝန်ကကီးအေွဲ ့သည် ဒအာက်ပါတို ့ကို လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ပုင
ိ ်ခင
ွ ့်များ ခွငပ့် ပုနိုငသ
် ည် (က)

နိုငင
် ံဒတာ်က ေွဲ ့စည်းထားဒသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း သို ့မဟုတ်
ယင်းဒကာ်ပိုဒရးရှငး် အား ဆက်ခသ
ံ ည့် အေွဲ ့အစည်း၊

၅။

(ခ)

ဝန်ကကီးဌာန အသီးသီး၏ လက်ဒအာက်ရှိ စက်ရုံအလုပ်ရုံ၊ ဌာနများ၊

(ဂ)

သမဝါယမအသင်း ဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ထားဒသာ သမဝါယမအသင်းများ၊

(ဃ)

ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း လုပ်ပုင
ိ ်ခင
ွ ့်ဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ထားဒသာ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများ၊

(င)

အပခား သီးပခားအေွဲ ့အစည်းများ။

ဝန်ကကီးအေွဲ ့က တာဝန်ဒပးအပ်ဒသာ ဝန်ကကီးဌာန ဝန်ကကီးသည် ပုေ်မ ၄ ပုေ်မခွဲ (က)ပါ

အေွဲ ့အစည်းအား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှာဒေွပခင်း၊ ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ ပို ့လွှတ်ပခင်း၊ ပေနပေူးပခင်
့်
းများ
အတွက် လုပ်ပုင
ိ ်ခင
ွ ့်အမိန ့် များကို ထုတ်ဒပးပခင်း သို ့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းပခင်း ပပုလုပ်နုင
ိ ်သည်။
၆။

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးကပေစ်ဒစ၊

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီး၏

တာဝန်ဒပးအပ်ပခင်းခံရဒသာ

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချုပ် သို ့မဟုတ် စစ်ဒဆးဒရးမှူးက ပေစ်ဒစ ပုေ်မ ၄ ပုေ်မခွဲ (ခ)၊ (ဂ)၊ (င) ပါ
အေွဲ ့အစည်းများနှင့်

ပုေ်မခွဲ

(ဃ)

ပါပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများအား

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှာဒေွပခင်း၊

ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ ပို ့လွှတ်ပခင်း၊ ပေနပေူးပခင်
့်
းများအတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်အမိနမ့် ျားကို ထုတ်ဒပးပခင်း
သို ့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းပခင်း ပပုလုပ်နုင
ိ ်သည်။
၇။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား

လုပ်ကိုင်ခွင့အ
် မိနမ့် ျားကို

ဒအာက်ပါအဒကကာင်း

တစ်ရပ်ရပ်ဒကကာင့်

ရုပ်သိမ်း နိင
ု ်သည် (က)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် ပတ်သတ်၍ ဤဥပဒေပါပပဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာရန်
ပျက်ကွက် ပခင်း၊

(ခ)

လုပ်ကိုင်ခွင့်အမိန်ပါ စည်းကမ်းများကို လိုက်နာကျင့်သံးု ရန် ပျက်ကွက်ပခင်း၊

(ဂ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှဒ
ိ ရးအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလအပိုငး် အပခားအတွင်း
မဒဆာင်ရွက်ပခင်းသို ့မဟုတ် ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်မှုမပပုပခင်း သို ့မဟုတ် မဒဆာင်
ရွက်နုင
ိ ်ပခင်း။

4
၈။

ပုေ်မ ၄ ပုေ်မခွဲ (ဂ) ၊ (င) ပါအေွဲ ့အစည်းများနှင့် ပုေ်မခွဲ (ဃ)ပါ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများကို

ပုေ်မ ၆ အရ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှာဒေွပခင်း၊ ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ ပို ့လွှတ်ပခင်း၊ ပေနပေူးပခင်
့်
းအတွက်
လုပ်ပုင
ိ ်ခင
ွ ့်အမိန ့်

ထုတ်ဒပးထားဒစကာမူ

ယင်းလုပ်ငန်းများကို

နိုငင
် ံဒတာ်က

တာဝန်ယူ

ဒဆာင်ရွကမ
် ည်ဟု ဆုံးပေတ်ချက်ချမှတ် သည့်အခါတွင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးကပေစ်ဒစ၊ သက်ဆိုင်ရာ
ဝန်ကကီး၏ တာဝန်ဒပးအပ်ပခင်းခံရဒသာ စစ်ဒဆး ဒရးမှူးချုပ် သို ့မဟုတ် စစ်ဒဆးဒရးမှူးကပေစ်ဒစ
ထုတ်ဒပးသွားဒသာ လုပ်ကိုင်ခွင့်အမိနမ့် ျားကို ပပန်လည် ရုပ်သိမ်းနိုငသ
် ည်။
၉။

ထူးပခားဒသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများလုပ်ပိုငခ
် ွငမ
့် ျား စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း

များသတ်မှတ်၍ မည်သည့်အေွဲ ့အစည်းသို ့မဆို ဝန်ကကီးအေွဲ ့က ခွငပ့် ပုနိုငသ
် ည်။
၁၀။

ပုေ်မ ၄ အရ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ပုင
ိ ်ခင
ွ ့်ရရှိသသ
ူ ည် ဝန်ကကီးအေွဲ ့၏ သဒဘာတူညီချက်

မရရှိပဲ အပခား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်လိုသူများနှင့်ပေစ်ဒစ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ပခင်း
လုပ်ကိုငခ
် ွငအ
့် မိန ့် ရရှိပပီးသူများနှင့်ပေစ်ဒစ ပူးဒပါင်း၍ လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွကပ် ခင်းမပပုရ။
၁၁။

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ပုင
ိ ်ခင
ွ ့်ရရှိသသ
ူ ည် လုပ်ကိုင်ခွင့်အမိနက
့် ုပိ ေစ်ဒစ၊ လုပ်ငန်းကိုပေစ်ဒစ၊

ယင်း၏

တစိတ်တဒေသကိုပေစ်ဒစ၊

ဝန်ကကီးအေွဲ ့၏

သဒဘာတူညီချက်မရရှိပဲ

ဒရာင်းချပခင်း၊

ဒပါင်နှံပခင်း၊ အငှားချထား ပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း၊ အပခားနည်းအားပေင့် လွှဲဒပပာင်းဒပးအပ်ပခင်းမပပုရ။
၁၂။

မည်သူမျှ

လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆုင
ိ ်ရာ

လက်မတ
ှ ်မရရှိပဲ

လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ပခင်းနှင့်

ပပင်ဆင်ပခင်း လုပ်ငန်း ကို ဒဆာင်ရွကပ် ခင်းမပပုရ။

အခန်း (၃)
လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ပင
ို ်ခွင့် ရရှိသူ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၁၃။

ပုေ်မ ၄ အရ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ပုင
ိ ်ခင
ွ ့်ရရှိသသ
ူ ည် ဒအာက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဒဆာင်ရွက်

ရမည် (က)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှာဒေွပခင်းကို ဥပဒေနှင့်အညီဒအာင်ရွကရ
် မည်။

(ခ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ပခင်း၊ ပို ့လွှတ်ပခင်းနှင့် ပေနပေူးပခင်
့်
းများတွင် (၁)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ပခင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ကိုင်ခွင့် အမိနအ
့် ရ
သတ်မှတ်ထားသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုသာ ထုတ်လုပ်ရမည်။

(၂)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရာမှ ရရှိမည့် လျှပ်စစ်စွမး် အားကို
ဓာတ်အား သုးံ စွဲသူများက သုးံ စွဲနင
ို ်ဒရးအတွက် ဒဆာင်ရွကရ
် မည်။

လျှပ်စစ်
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(၃)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအတွက် အသုးံ ပပုသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တိုင်းတာ
ဒရးပစ္စည်းကိရိယာများအကာအကွယ်ပပု ပစ္စည်းကိရိယာများကို စနစ်တကျ
တပ်ဆင်ထိန်းသိမ်းအသုးံ ပပုရမည်။

(၄)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား

တိုင်းတာဒရးပစ္စည်း

ကိရိယာများ

တပ်ဆင်ပခင်းနှင့်

ပတ်သတ်၍ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များအရ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်
ရမည်။
(၅)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုးံ စွဲသူများထံမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအတွက် အခဒကကး
ဒငွကို ဒတာင်းခံခွင်ရ
့ ှိသည်။

(၆)

သတ်မှတ်ထားသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲခများကို သတ်မှတ်ထားသည့်
ရက် အတွင်း မရရှိခဲ့လျှင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ပေတ်ဒတာက်ခွင်ရ
့ ှိသည်။

၁၄။

လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကာကွယ်မှုနင
ှ ့်ပတ်သက်၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ပခင်း၊ ပို ့လွှတ်ပခင်း၊

ပေနပေူးပခင်
့်
း၊ အသုးံ ပပုပခင်းများ ပပုလုပ်ရာတွင် ဒအာက်ပါအတိုင်းလိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရမည် (က)

ဒလယာဉ်ကင
ွ ်း၊ ရထားလမ်း၊ ဓာတ်ရထားလမ်း၊ ဒမာ်ဒတာ်ကားလမ်း၊ ထဒရာလီ
ကားလမ်း၊ တူးဒပမာင်း၊ ပမစ်၊ ဒချာင်း၊ ဆိပ်ကမ်း၊ သဒဘောကျင်း၊ ဆိပ်ကမ်းတံတား၊
ဒရကတုတ် စသည်များကို မည်သည့် နည်းနှင့်မျှ ထိခိုက်ပျက်စီးဒအာင်ပပုလုပ်ပခင်း
မရှိဒစရ။

(ခ)

ဒလယာဉ်ဒပပးလမ်း၊

ရထားလမ်း၊

ဓာတ်ရထားလမ်း၊

ဒမာ်ဒတာ်ကားလမ်း၊

ထဒရာ်လီကား လမ်း၊ တူးဒပမာင်း၊ ပမစ်ဒချာင်းများတွင် ယာဉ်သာွ းလာမှုကုိ ပိတ်ဆုိ ့
ဒနှာက်ယှကပ် ခင်း မရှိဒစရ။
(ဂ)

ဒကကးနန်း၊

စကားဒပပာဒကကးနန်း၊

သဒကေတသုံး

လျှပ်စစ်ဒကကးနန်း၊

အချက်ပပ

ဒကကးနန်း၊ ဒကကးနန်းရိုက်ကကားရာတွင် တစုတ
ံ ရာ အသုးံ ဝင်သည့် အပခားကကိုးများ၊
ဒလလှိုင်းများသို ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကူးဝင်ဒစပခင်းပေင့် ပေစ်ဒစ၊ အပခားနည်းအားပေင့်
ပေစ်ဒစ ထိခိုက်နစ်နာ ပျက်စီးပခင်း မရှိဒစရ။
၁၅။
လူ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ ပို ့လွှတ်ပခင်း၊ ပေနပေူးပခင်
့်
း၊ အသုးံ ပပုပခင်းနှင့် ပတ်သတ်၍
သို ့မဟုတ်

တိရိစာ္ဆ န်ကုိ

ေဏ်ရာအနာတရရရှိဒအာင်

ပေစ်ဒစ၊

ကိယ
ု ်အဂေါတစ်ခခ
ု ု

မစွမး်

မသန်ဒအာင် ပေစ်ဒစ၊ ဒသဆုံးဒအာင်ပေစ်ဒစ လျှပ်စစ်အန္တရာယ် မဒတာ်မဆပေစ်ဒပါ်ခဲ့လျှင် လျှပ်စစ်
ဆိုင်ရာလုပ်ပုင
ိ ်ခင
ွ ့်ရရှိသသ
ူ ည်
အဒကကာင်းကကားရမည်။

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချုပ်နှင့်

သက်ဆိုင်ရာဋ္ဌာနတာဝန်ခံထံ

အပမန်ဆုံး
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အခန်း (၄)
စစ်ဒဆးဒရးမှူး၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပင
ို ်ခွင့်များ
၁၆။

စစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဒအာက်ပါအတိုင်း

လိုက်နာ ဒဆာင်ရွကရ
် မည် (က)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံး နိုင်ငံဒတာ်ပိုင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ သမဝါယမ အသင်းပိုင်
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၊ အများပပည်သူစုဒဝးရာ
ဒနရာများပေစ်ဒသာ ဒကျာင်း၊ ဒဆးရုံ၊ ရုပ်ရှငရ
် ုံ၊ ဇာတ်ရုံခန်းမနှင့် နိုငင
် ံဒတာ်မှ
ကကီးမှူးကျင်းပသည့်

ပပပွဲ၊

ပပိုင်ပွဲကျင်းပရာဒနရာ

စသည်များကို

စစ်ဒဆးပပီး

လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒကကာင်း ခွငပ့် ပုမိနထ
့် ုတ်ဒပးနိုငရ
် န် စစ်ဒဆးဒရးမှူးချုပ်
ထံ တင်ပပပခင်း၊
(ခ)

ဓာတ်ဒလှကား၊ စက်ဒလှကား၊ လျှပ်စစ်ရထား၊ ဓာတ်ရထား၊ ထဒရာ်လီကားများနှင့်
လျှပ်စစ် ဓာတ်အားသုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ စသည်များကို စစ်ဒဆးပပီး လျှပ်စစ်
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒကကာင်း

ခွငပ့် ပုမိနထ
့် ုတ်ဒပးနိင
ု ်ရန်

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချုပ်ထံ

တင်ပပပခင်း၊
(ဂ)

လျှပ်ထုတ်စက်များနှင့်

ပတ်သတ်၍

ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ပိုငခ
် ွင့်

ဥပဒေပါ

ပပဋ္ဌာန်းချက်များ အရ ဒဆာင်ရွကဒ
် ပးရန် စစ်ဒဆးဒရးမှူးချုပ်ထံ တင်ပပပခင်း၊
(ဃ)

ပပည်တွင်းပပည်ပ ထုတ်လုပ်ဒသာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ကို စံချိန် စံညွှန်းများနှင့်အညီ
စမ်းသပ် စစ်ဒဆးပပီး ခွငပ့် ပုမိနထ
့် ုတ်ဒပးနိင
ု ်ရန် စစ်ဒဆးဒရးမှူးချုပ်ထံ တင်ပပပခင်း၊

(င)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲရာတွင်
လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ

လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရးနှင့်

သတ်မှတ်ချက်နှငအ
့် ညီ

ပပင်ဆင်နိုငရ
် န်

ပတ်သတ်၍

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချုပ်ထံ

တင်ပပပခင်း။
၁၇။

စစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် ဒအာက်ပါ လုပ်ပုင
ိ ်ခင
ွ ့်များရှသ
ိ ည်။
(က)

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီး၏
ထုတ်လုပ်ပခင်း၊

တာဝန်ဒပးချက်အရ

ပို ့လွှတ်ပခင်း၊

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှာဒေွပခင်း၊

ပေနပေူးပခင်
့်
းများအတွက်

လုပ်ကိုင်ခွင့်အမိနက
့် ို

ထုတ်ဒပးပခင်း သို ့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းပခင်း၊
(ခ)

သတ်မှတ်ထားသည့် စမ်းသပ် စစ်ဒဆးခကို နည်းလမ်းတကျ ဒတာင်းခံပခင်း၊

(ဂ)

လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ တန်ဆာပလာများကို စမ်းသပ်စစ်ဒဆးခများ ဒပးဒဆာင်ရန်
သတ်မှတ် ရက်ထက်ဒကျာ်လွန်ပျက်ကက
ွ ်လျှင် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်နှင့်
အညီ ကျသင့်ဒငွေဏ်ကို ပါ ဆက်လက်ဒတာင်းခံပခင်း၊
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(ဃ)

လျှပ်စစ်အန္တရာယ်

ကျဒရာက်မည့်ကိစ္စရပ်များတွင်

စက်ရုံ၊

အလုပ်ရုံများ၌

အသုးံ ပပုဒနဒသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ပေစ်ဒစ၊ အများပပည်သူ ဒနထိုင်ရာဒနရာ
ဒေသများ၌ အသုးံ ပပုဒနဒသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုပေစ်ဒစ၊ အပခားဓာတ်အား သုးံ စွဲ
သည့ဒ
် နရာများ၌ အသုးံ ပပုဒနဒသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုပေစ်ဒစ ပေတ်ဒတာက်ရန်
စစ်ဒဆးဒရးမှူးချုပ်ထံ တင်ပပခွငရ
့် ှိသည့်အပပင် အကယ်၍ အဒရးဒပါ် အဒပခအဒန
ပေစ်ဒပါ်ပါက ပေတ်ဒတာက်နိုင်ပခင်း။

အခန်း (၅)
စစ်ဒဆးဒရးမှူးချုပ်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၁၈။

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချုပ်သည် မိမိအား အပ်နှငး် ထားသည့် အခွငအ
့် ာဏာများ၊ တာဝန်များ

နှငအ
့် ညီ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရးဆိုင်ရာ စစ်ဒဆးဒရးလုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ်ဒဆာင်ရွက်
ရမည်။
၁၉။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား

ရှာဒေွပခင်း၊

ထုတ်လုပ်ပခင်း၊

ပို ့လွှတ်ပခင်း၊

ပေနပေူးပခင်
့်
း၊

အသုးံ ပပု

ပခင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချုပ်သည် ဒအာက်ပါလုပ်ငန်းများကို လုပ်ပုင
ိ ်ခင
ွ ့်ရသ
ှိ ည် (က)

သက်ဆင
ို ်ရာဝန်ကကီး၏
ထုတ်လုပ်ပခင်း၊

တာဝန်ဒပးချက်အရ

ပို ့လွှတ်ပခင်း၊

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား

ပေနပေူးပခင်
့်
းများအတွက်

ရှာဒေွပခင်း၊

လုပ်ကိုင်ခွင့်အမိနက
့် ို

ထုတ်ဒပးပခင်း သို ့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းပခင်း၊
(ခ)

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စစ်ဒဆးရန် မည်သည့်ဒနရာ၊ မည်သည့်
အဒဆာက်အအုံအတွင်းသို ့မဆို ဝင်ဒရာက်ခင
ွ ့်ရပှိ ခင်း၊

(ဂ)

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စစ်ဒဆးရန် မိမိကိုယ်စား စစ်ဒဆးဒရး
မှူးကိပု ေစ်ဒစ၊

အပခားစစ်ဒဆးဒရးဆိုင်ရာဝန်ထမ်းကိပု ေစ်ဒစ၊

မည်သည့်ဒနရာ၊

မည်သည့်အဒဆာက်အအုံတွင်းသို ့ မဆို ဝင်ဒရာက်ခွင်ပ့ ပုနိုင်ပခင်း၊
(ဃ) ပုေ်မ ၁၆ ပုေ်မခွဲ (င)အရ ပေစ်ဒစ၊ ပုေ်မ ၁ရ ပုေ်မခွဲ (ဃ) အရပေစ်ဒစ စစ်ဒဆးဒရးမှူး၏
တင်ပပချက်နှင့်

ပတ်သတ်၍

အဆုံးအပေတ်ဒပးပခင်း၊

ပေည့်စွက်ပပင်ဆင်ပခင်း၊

ညွှန်ကကားပခင်း၊ လိုအပ်သည်ဟု ယူဆလျှင် ဓာတ်အားပေတ်ဒတာက်ပခင်း၊
(င)

ပုေ်မ ၁၆ အရ စစ်ဒဆးဒရးမှူးကတင်ပပလာဒသာ ကိစ္စရပ်များနှငပ
့် တ်သက်၍
ခွငပ့် ပုမိန ့် ထုတ်ဒပးပခင်း၊

(စ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဒကကာင့်

လူ

သို ့မဟုတ်

တိရ စ္ဆာန်များ

ေဏ်ရာအနာတရ

ရရှိပခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ပေစ်ဒစ၊ ဒသဆုံးရပခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ပေစ်ဒစ ပေစ်ပွား
ရသည့် အဒကကာင်းရင်းနှင့် မည်သူတွင် တာဝန်ရှိသည်ကို အဆုံးအပေတ်ဒပးပခင်း၊
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(ဆ)

သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းနှင့် ပပည်စသ
ုံ ူအား လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆုိင်ရာ
လက်မတ
ှ ် ကို ထုတ်ဒပးပခင်း၊

(ဇ)

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် စစ်ဒဆးမှု နည်းစနစ်များကို ထုတ်ပပန်ပခင်း၊

(ဈ)

လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ စမ်းသပ်စစ်ဒဆးခများကို သတ်မှတ်ပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်း၊
ပပုလုပ်ဒပး ရန် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဋ္ဌာန ဝန်ကကီးသို ့ တင်ပပပခင်း၊

(ည)

လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်း၊ လုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ခကို သတ်မှတ်ပခင်း၊
ပပင်ဆင်ပခင်း၊ ပပုလုပ်ဒပးရန် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဋ္ဌာန ဝန်ကကီးသို ့ တင်ပပပခင်း၊

(ဋ)

မည်သည့်နယ်ဒပမအတွင်းရှိ လျှပ်စစ်စစ်ဒဆးဒရးလုပ်ငန်းများကိုမဆို စစ်ဒဆးရန်
စစ်ဒဆးဒရးမှူး တစ်ဦးဦးအား တာဝန်ဒပးအပ်ပခင်း။

၂၀။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဒကကာင့်

လူ

သို ့မဟုတ်

တိရိစာ္ဆ န်များ

ေဏ်ရာအနာတရရရှိပခင်းနှင့်

ပတ်သက်၍ ပေစ်ဒစ၊ ဒသဆုံးရပခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ပေစ်ဒစ၊ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချုပ်သည် သက်ဆိုင်သူ
များကို စစ်ဒဆးခွင့် ရှိသည်။
၂၁။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား

ပတ်သတ်၍

ထုတ်လုပ်ပခင်း၊

ပို ့လွှတ်ပခင်း၊

လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကျဒရာက်မည့်

ပေနပေူးပခင်
့်
း၊

အသုးံ ပပုပခင်းများနှင့်

အဒပခအဒနကိုထိန်းသိမး် နိုင်ရန်

အလို ့ငှာ

အများပပည်သူများက အသုးံ ပပုသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုပေစ်ဒစ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများက အသုးံ ပပု
သည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုပေစ်ဒစ၊

အပခားဓာတ်အားသုံးစွဲသည့်

ဒနရာများ၌

အသုးံ ပပုဒနဒသာ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုပေစ်ဒစ ပေတ်ဒတာက်ရန် စစ်ဒဆးဒရးမှူးချုပ်သည် သက်ဆိုင်ရာဋ္ဌာန တာဝန်ခံ
များကိုညွှန်ကကားနိုင်သည်။
၂၂။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် ပတ်သတ်၍ အသုးံ ပပုသည့် ပစ္စည်းကိရိယာများ မှန်ကန်မှု ရှိမရှိ

စသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သူနှင့် သုးံ စွဲသူများအကကား အပငင်းပွားမှု
ဒပါ်ဒပါက်လာလျှင် သို ့မဟုတ် သဒဘာထားကွဲလွှဲမှုရှိလာလျှင် စစ်ဒဆးဒရးမှူးချုပ်သည် အဆုံး
အပေတ်ဒပးရမည်။ ယင်း၏ အဆုံးအပေတ်သည် အပပီးအပပတ်ပေစ်ဒစရမည်။

အခန်း (၆)
ပပစ်မှုနှင့် ပပစ်ေဏ်များ
၂၃။

မည်သူမဆို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို မရိုးမဒပောင့်ဒသာ သဒဘာပေင့် ထုတ်ယူပခင်း၊ ပေုန်းတီးမှု

ပပုလုပ်ပခင်း၊ တရားမဝင်အသုးံ ပပုပခင်းတစ်ခခ
ု ုကို ပပုလုပ်လျှင် ပပစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအရ ဓာတ်အား
ခိုးမှုကုိ ကျူးလွန်သည်ဟု မှတ်ယရ
ူ မည်။
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၂၄။

မည်သူမဆို မရိုးမဒပောင့်ဒသာ သဒဘာပေင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ပေုန်းတီးပခင်း သို ့မဟုတ်

လျှပ်စစ် ဒကကာင်းလွှဲဒပးပခင်း သို ့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဒပးသည့်လိုင်းကို ပေတ်ဒတာက်ပခင်း
သို ့မဟုတ်

လျှပ်စစ်

ဓာတ်အားဒပးသည့်

လုပ်ငန်းကို

ေျက်ဆီးပခင်း

ပပုလုပ်လျှင်

သို ့မဟုတ်

ထိုသို ့ပပုလုပ်ရန် အားထုတ်လျှင် ဒထာင်ေဏ် အနည်းဆုံး နှစန
် ှစမ
် ှ အများဆုံး ငါးနှစ်အထိပေစ်ဒစ၊
ဒငွေဏ်အနည်းဆုံး ငါးဒထာင် မှ အများဆုံး ကျပ် တစ်ဒသာင်းအထိပေစ်ဒစ၊ ဒထာင်ေဏ်၊ ဒငွေဏ်၊
ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးကို ပေစ်ဒစ ကျခံဒစရမည်။
၂၅။

မည်သူမဆို ပုေ်မ ၄၊ပုေ်မ ၅၊ပုေ်မ ၆၊ အရ လုပ်ကိုင်ခွင့်အမိနပ့် ေင့သ
် ာ ဒဆာင်ရွကရ
် မည့်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှာဒေွပခင်း၊ ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ ပို ့လွှတ်ပခင်း၊ ပေနပေူးပခင်
့်
းလုပ်ငန်း ကိလ
ု ုပ်ကိုင်ခွင့်
အမိနမ့် ရှိပဲ လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွကလ
် ျှင် ဒငွေဏ် အနည်းဆုံး ကျပ်နှစ်ဒထာင်မှ အများဆုံး ကျပ်
သုးံ ဒထာင်အထိ

ကျခံဒစရမည့်အပပင်ပပစ်ေဏ်ချမှတ်ပပီးဒနာက်ပပစ်မှုကို

ဆက်လက်၍

ကျုးလွန်

ဒကကာင်း ပပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ကျုးလွန်ဒသာ ရက်များအတွက် တစ်ရက်လျှင် ဒငွေဏ်
ကျပ်သးုံ ရာစီကျခံဒစရမည်။
၂၆။

မည်သူမဆို

ပုေ်မ

၁၀၊

ပုေ်မခွဲ

၁၁

ပါပပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို

ဒောက်ေျက်ကျူး

လွန်ဒကကာင်း ပပစ်မထ
ှု င်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ဒငွေဏ်အနည်းဆုံး ကျပ်သးုံ ဒထာင်မှ အများဆုံး
ကျပ်ငါးဒထာင်အထိ ကျခံဒစရ မည်။
၂၇။

မည်သူမဆို ပုေ်မ ၁၂ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်ကို ဒောက်ေျက်ကျူးလွန်ဒကကာင်း ပပစ်မှုထင်ရှား

စီရင်ပခင်းခံရ လျှင်

ဒထာင်ေဏ်အနည်းဆုံးတစ်လမှ

အများဆုံး

သုးံ လအထိပေစ်ဒစ၊ ဒငွေဏ်

အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးရာမှ အများဆုံး ကျပ်တစ်ဒထာင်အထိပေစ်ဒစ၊ ဒထာင်ေဏ်၊ ဒငွေဏ်၊ ေဏ်နှစ်ရပ်
လုံးကို ပေစ်ဒစ ကျခံဒစရမည်။
၂၈။

မည်သူမဆို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို မရိုးမဒပောင့်ဒသာ သဒဘာပေင့်ထုတ်ယူပခင်း၊ ပေုန်းတီးမှု

ပပုလုပ်ပခင်း၊ တရားမဝင်အသုးံ ပပုပခင်းတစ်ခခ
ု ုဒကကာင့်ပေစ်ဒစ၊ မရိုးမဒပောင့်ဒသာသဒဘာပေင့် လျှပ်စစ်
ဓာတ်အားကို

ပေုန်းတီးပခင်း၊

လျှပ်စီးဒကကာင်းလွှဲဒပးပခင်း၊

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဒပးသည့်လိုင်းကို

ပေတ်ဒတာက်ပခင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဒပးသည့လ
် ုပ်ငန်းကို ေျက်ဆီးပခင်း၊ တစ်ခခ
ု ုဒကကာင့်ပေစ်ဒစ၊
ပုေ်မ ၁၄၊ ပုေ်မ ၅၊ ပုေ်မ ၆အရ လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်ပခင်းဒကကာင့် ပေစ်ဒစ နိုငင
် ံဒတာ်ပိုင် ပစ္စည်း
များကိုလည်းဒကာင်း၊

သမဝါယမအသင်းပိုင်ပစ္စည်းများကိုလည်းဒကာင်း၊

နစ်နာပျက်စီးဆုံးရှုံး

ဒစပါက သက်ဆိုင်ရာပုေ်မများတွင် ပပဋ္ဌာန်းထားဒသာ ပပစ်ေဏ်များအပပင် နစ်နာပျက်စီးဆုံးရှုံး
သွားဒသာပစ္စည်း၏

ကာလတန်ေိုးကို

သက်ဆိုင်ရာနိုငင
် ံဒတာ်ပိုင်အေွဲ ့အစည်းသို ့ လည်းဒကာင်း

သမဝါယမအသင်းသို ့လည်းဒကာင်းဒပးဒလျာ်ဒစရမည်။

10
အခန်း (၇)
ဒလျှာ်ဒကကးသတ်မှတ်ပခင်း
၂၉။

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ

လုပ်ပုင
ိ ်ခင
ွ ့်ရသ
ှိ ူ၊

လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ပခင်းလုပ်ငန်း

လုပ်ပုင
ိ ်ခင
ွ ့်ရသူများ၏

ဒပါ့ဒလျှာ့မှု သို ့မဟုတ် တာဝန်ပျက်ကက
ွ ်မဒ
ှု ကကာင့် ဓာတ်လိုက်မှု၊ မီးဒလာင်မှုများပေစ်ပာွ း၍ ထိခိုက်
ေဏ်ရာအနာတရပေစ်ပခင်း သို ့မဟုတ် ကိယ
ု ်လက်အဂေါမစွမ်းသန်ပေစ်ပခင်း သို ့မဟုတ် ဒသဆုံးပခင်း
ပေစ်ဒပါ်ဒစလျှင်

ထိခိုက်နစ်နာသူသည်

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ပုင
ိ ်ခင
ွ ့်ရသူ၊

လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ပခင်း

လုပ်ငန်း လုပ်ပုင
ိ ်ခင
ွ ့်ရသူထံမှ ဒလျှာ်ဒကကးများ ကို ဒအာက်ပါ အတိုင်း ဒတာင်းခံခွင်ရ
့ ှိဒစရမည်။
(က)

ထိခိုက်နစ်နာသူသည်

အလုပ်သမားဒလျာ်ဒကကးဥပဒေနှင့်

အကျုံးဝင်သူပေစ်ပါက

ယင်းဥပဒေ အရ သတ်မှတ်ထားဒသာ ဒလျာ်ဒကကး၊
(ခ)

ထိခိုက်နစ်နာသူသည် အလုပ်သမား ဒလျာ်ဒကကးဥပဒေနှင့် အကျုံးဝင်သူမဟုတ်ပါက
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ သတ်မှတ်ဒပးဒသာ ဒလျာ်ဒကကး။

၃၀။

မည်သမ
ူ ဆို

နိုငင
် ံဒတာ်ပိုင်

လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုေျက်ဆီးလျှင်တည်ဆဥ
ဲ ပဒေအရ

တရားစွဲ ဆိုပခင်းခံရမည့်အပပင်ယင်းထံမှ ပျက်စီးဆုံးရှုံးဒသာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ၏ ကာလ
တန်ေးို ကို သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံဒတာ်ပိုင်အေွဲ ့အစည်းကဒတာင်းခံခွင်ရ
့ ှိသည်။
၃၁။

မည်သူမဆို

နိုငင
် ံဒတာ်ပိုင်

လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများကို

သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံဒတာ်ပိုင်

အေွဲ ့အစည်း၏ခွင့်ပပုချက်မရရှိဘဲ အပခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသို ့ လွှဲဒပပာင်းဒပးပခင်းဒကကာင့် နိုငင
် ံဒတာ်
ပိုငအ
် ေွဲ ့အစည်းတွင်

တစုံတရာနစ်နာဆုးံ ရှုံးမှု

ပေစ်ဒပါ်ဒစပါက

ယင်းနစ်နာဆုံးရှုံးမှုအတွက်

သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီးက သတ်မှတ်ဒပးဒသာ ဒငွဒကကးကိဒ
ု လျာ်ဒကကးအပေစ်ဒပးဒဆာင်ရမည်။

အခန်း (၈)
အကကံဒပးအေွဲ ့
၃၂။
နိုငရ
် န်

ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်အရ ဒဆာင်ရွကရ
် ာတွင် လိုအပ်သည့်ကစ
ိ ္စရပ်များကို အကကံဒပး
ဝန်ကကီးအေွဲ ့သည်

သင့ဒ
် လျာ်ဒသာ

အေွဲ ့အစည်းများမှ

ကိယ
ု ်စားလှယ်များပါဝင်ဒသာ

အကကံဒပးအေွဲ ့ကို ေွဲ ့စည်းဒပးနိုငသ
် ည်။
၃၃။

အကကံဒပးအေွဲ ့တွင်

ပါဝင်သည့်

အေွဲ ့ဝင်များသည်

ဝန်ကကီးအေွဲ ့က

သတ်မှတ်ဒပးသည့်

အခွငအ
့် ဒရး နှင့် ရပိုင်ခင
ွ ့်များကို ခံစားခွငရ
့် ှိဒစရမည်။
၃၄။

အကကံဒပးအေွဲ ့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပုင
ိ ်ခင
ွ ့်များမှာ ဒအာက်ပါအတိုင်းပေစ်သည် -
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(က)

ဝန်ကကီးအေွဲ ့သို ့လည်းဒကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီးဌာန ဝန်ကကီးသို ့လည်းဒကာင်း၊
ဝန်ကကီး အေွဲ ့၏ တာဝန်ဒပးအပ်ပခင်းခံရဒသာ ဝန်ကကီးဋ္ဌာန ဝန်ကကီးသို ့ လည်ဒကာင်း
ဒအာက်ပါ ကိစ္စရပ်များ နှငပ
့် တ်သက်၍ အကကံဒပးပခင်း၊
(၁)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရှာဒေွပခင်း၊ ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ ပို ့လွှတ်ပခင်း၊ ပေနပေူးပခင်
့်
း၊
အသုးံ ပပုပခင်းများနှင့် ပတ်သက်ဒသာ ကိစ္စရပ်များ၊

(၂)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အသုးံ ပပုမှုအတွက် အခဒကကးဒငွများနှင့် ပတ်ကဒ
် သာ
ကိစ္စရပ်များ၊

(၃)

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ပုင
ိ ်ခင
ွ ့်ရရှိသူများကလိုက်နာဒဆာင်ရွကရ
် မည့် သတ်မှတ်
ချက်များနှင့် ပတ်သတ်ဒသာ ကိစ္စရပ်များ၊

(၄)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုးံ စွဲရာတွင် လိုက်နာဒဆာင်ရွကရ
် မည့် သတ်မှတ်ချက်
များနှင့် ပတ်သက်ဒသာ ကိစ္စရပ်များ။

(ခ)

ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဒလ့လာ၍ လိုအပ်ဒသာ အကကံပပု
ချက်များကို တင်ပပပခင်း၊

(ဂ)

ဒလျှာ်ဒကကးကိစ္စရပ်များပေစ်ဒပါ်လာပါက သက်ဆိုင်ရာ ပပည်သူဒကာင်
့
စီ အလုပ်အမှု
ဒဆာင်အေွဲ ့ နှင့် ညှိနှိုင်းရမည့်ကိစ္စရပ်များကို ပေစ်ဒစ၊ အပခားဒသာကိစ္စရပ်များကို
ပေစ်ဒစ၊ အဆုံးအပေတ် ပပုနိုငရ
် န်အလို ့ငှာ ဝန်ကကီးအေွဲ ့မှ တာဝန်ဒပးအပ်ပခင်းခံရဒသာ
ဝန်ကကီးဌာန ဝန်ကကီးကို အကကံဒပးပခင်း၊

(ဃ)

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာန

ဝန်ကကီးကပေစ်ဒစ၊

ဝန်ကကီးအေွဲ ့မှ

တာဝန်ဒပးအပ်ပခင်း

ခံပခင်းခံရဒသာ ဝန်ကကီးဋ္ဌာနဝန်ကကီးကပေစ်ဒစ တာဝန်ဒပးအပ်ဒသာ ကိစ္စရပ်များနှင့်
ပတ်သတ်၍ အကကံဒပးပခင်း။

အခန်း (၉)
လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် လျှပ်စစ်စစ်ဒဆးမှု နည်းစနစ်များ
၃၅။

ဤဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ညွှန်ကကားချက်များအရ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကိစ္စများကို

လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ ဒဆာင်ရွကန
် ိုငရ
် န်အလို ့ငှာ ဒခတ်မီစံချိန်စည
ံ ွှန်းများ၊ စစ်ဒဆးမှု
နည်းစနစ်များ သတ်မှတ်ပခင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ လျှပ်စစ်စစ်ဒဆးဒရးဌာနတွင် တာဝန်ရှိဒစရမည်။
၃၆။

လျှပ်စစ်စစ်ဒဆးဒရးလုပ်ငန်းများအတွကပ် ေစ်ဒစ၊

လျှပ်စစ်နှင့်

ပတ်သက်၍

ဝိဝါေကွပဲ ပား

အပငင်းပွားမှုများအတွကပ် ေစ်ဒစ၊ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ သုဒတသနလုပ်ငန်းပပုရန် ပေစ်ဒစ၊
ပပည်တွင်းပပည်ပများမှ ထုတ်လုပ်ဒသာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ စစ်ဒဆးနိုငရ
် န်အတွက် ပေစ်ဒစ၊ ဒခတ်မီ
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လျှပ်စစ်စံချိန်စံညွှန်းများ၊ စစ်ဒဆးမှုနည်းစနစ်များသတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွကပ် ေစ်ဒစ လျှပ်စစ်စစ်ဒဆး
ဒရးဌာနတွင်ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခထ
ု ားရှရ
ိ မည်။
၃၇။

လျှပ်စစ်စစ်ဒဆးဒရးဋ္ဌာနသည်

ဤဥပဒေနှင့်

ဤဥပဒေအရ

ထုတ်ပပန်ဒသာ

လုပ်ထုံး

လုပ်နည်းများနှင့်အညီ လိုက်နာဒဆာင်ရွကရ
် မည့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် လျှပ်စစ်
စစ်ဒဆးဒရး နည်းစနစ်များကို အခါအားဒလျာ်စွာထုတ်ပပန်နိုင်သည်။
၃၈။

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ စစ်ဒဆးမှု နည်းစနစ်များအရ စစ်ဒဆးရရှိသည့် ရလေ်များ

သည်သာ လျှင် အတည်ပေစ်ဒစရမည်။

အခန်း (၁၀)
အဒထွဒထွ
၃၉။

ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို ဒဆာင်ရွကန
် ိုငရ
် န်အလို ့ငှာ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနသည် (က)

လိုအပ်ဒသာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဝန်ကကီးအေွဲ ့၏သဒဘာတူညီချက်ပေင့် ထုတ်ပပန်
ရမည်။

(ခ)
၄၀။

လိုအပ်ဒသာ အမိနဒ့် ကကာ်ပငာစာ၊ ညွှန်ကကားချက်တို ့ကို ထုတ်ပပန်နင
ို ်သည်။

The Electricity Act ကို ဤဥပဒေပေင့် ရုပ်သိမ်းလိုကသ
် ည်။

