နျူကလီဵယာဵဥပေဒ
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်၊
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊

။)

ရက်

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊

လ

ရက်)

ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်ဵလိုက်သည်။

အခန်ဵ(၁)
အမည်နှင်ဴ အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပေဒကို နျူကလီဵယာဵဥပေဒ ဟုေခ္ဒတွင်ေစရမည်။

၂။

ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါအတိင
ု ်ဵ အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက်

ေစရမည်(က) ပင်ရင်ဵ ဆိုသည်မှာ အိုင်ဵယွန်ဵြဖစ်ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထွက်ရှိြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေရဒီယသ
ို တ္တိကက
အရာ၀တ္ထုမျာဵ သို္ဓမဟုတ် ြဒပ်ပစ္စညဵ် မျာဵထုတ်လွှတ်ြခင်ဵြဖင်ဴ ဓာတ်ေရာင်ြခည်သင်ဴမှု ြဖစ်ေစ
နိုင်သည်ဴအရာကို ဆိုသည်။
(ခ)

ေရဒီယိုသတ္တကိ ကပင်ရင်ဵ ဆိုသည်မှာ သတ်မှတခ
် ျက်မျာဵအရ ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵမှ ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴ
ြပုမထာဵေသာ ေရဒီယိုသတ္တကိ ကြဒပ်ပစ္စည်ဵကို ေသဵငယ်သည်ဴ ပုစ
ဳ ဳခွက်အတွင်ဵ အေသပိတ်
ထာဵေသာ သို္ဓမဟုတ် တင်ဵကကပ်စာွ ေပါင်ဵစည်ဵထာဵေသာ အစိုင်အခဲပစ
ုဳ ဳရှိအရာကိဆ
ု ိုသည်။
ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် ေရဒီယိုသတ္တကိ ကပင်ရင်ဵမှ ယိုစိမြ်ဴ ခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ကျုဵပျက်
ိ
ြခင်ဵေကကာင်ဴ
ထုတ်လွှတ်ေသာ ေရဒီယိုသတ္တကိ ကြဒပ်ပစ္စည်ဵမျာဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။

(ဂ) ဓာတ်ေရာင်ြခည် ဆိုသည်မှာ ဂမ္မာေရာင်ြခည်၊ အိပစ
် ်ေရာင်ြခည်နှင်ဴ အယ်လဖာမှုန်၊ ဘီတာ
အမှုန၊် နျူထရွန်၊ ပရိတ
ု ွနန
် ှင်ဴ အဏုြမူအေြခခဳမှုန်တ္ဓို ပါဝင်ေသာ ေရာင်ြခည်ကို ဆိုသည်။
ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် အသဳလှိုင်ဵ၊ ေရဒီယိုလှိုင်ဵ၊ ြမင်နိုင်အလင်ဵ၊ အနီေအာက်ေရာင်ြခည်နှင်ဴ
ခရမ်ဵလွန်ေရာင်ြခည်တို္ဓမပါဝင်ပါ။
(ဃ) အိုင်ဵယွန်ဵြဖစ်ဓာတ်ေရာင်ြခည်

ဆိုသည်မှာ

ဇီဝဆိုင်ရာြဒပ်ပစ္စည်ဵမျာဵတွင်

အတွမ
ဲ ျာဵ ထုတ်ေပဵနိုင်စွမ်ဵရှိေသာ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကို ဆိုသည်။

အိုင်ဵယွန်ဵ
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(င)

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်ဵ

ဆိုသည်မှာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်

သို္ဓမဟုတ်

ေရဒီယို

သတ္တကိ ကပင်ရင်ဵ သို္ဓမဟုတ် သုေတသနနှင်ဴ စွမဵ် အင်ထုတ် နျူကလီဵယာဵဓာတ်ေပါင်ဵဖိတ
ု ို္ဓ၏
နျူကလီဵယာဵေလာင်စာစက်ဝန်ဵနှင်ဴ

မသက်ဆိုင်ေသာ

ေရဒီယိုသတ္တကိ ကြဒပ်ပစ္စညဵ် ကို

ဆိုသည်။
ရှင်ဵလင်ဵချက်(၁)။ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက် ဆိုသည်မှာ သိပဳ၊္ပ စက်မန
ှု ှင်ဴ ေဆဵဘက်
ဆိုင်ရာတို္ဓအတွက်

အသုဳဵြပုနိုင်ေသာ

အိတစ
် ်ေရာင်ြခည်၊

နျူထရွန်၊

အီလက်ထရွန် သို္ဓမဟုတ် အြခာဵ လျှပ်စစ်ေဆာင်အမှုနမ
် ျာဵ အစရှိေသာ
အိုင်ဵယွန်ဵြဖစ်ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ေပဵသည်ဴကိရိယာကို ဆိုသည်။
ရှင်ဵလင်ဵချက်(၂)။ နျူကလီဵယာဵဓာတ်ေပါင်ဵဖို ဆိုသည်မှာ နျူထရွန်ပင်ရင်ဵ ထပ်မဳမလိအ
ု ပ်
ဘဲကိုယ်တိုင် ချတ်
ိ ဆက်တဳ္ဓြု ပန်ြခင်ဵြဖစ်စဉ်ြဖင်ဴ နျူကလီဵယာဵကွဲထွက်
ြခင်ဵြဖစ်နင
ို ်ေသာ နျူကလီဵယာဵေလာင်စာမျာဵ အစီအစဉ်တကျ ပါဝင်
သည်ဴ ဖွ့ဲ စည်ဵတည်ေဆာက်မက
ှု ို ဆိုသည်။
(စ) အသုဳဵြပုပပီဵေလာင်စာ ဆိုသည်မှာ ဓာတ်ေပါင်ဵဖိအ
ု ူတင
ို ် (reactor core) မှ အပပီဵအပိင
ု ်
ဖယ်ထုတထ
် ာဵသည်ဴ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ေလာင်ကျွမ်ဵခဳရပပီဵေသာ နျူကလီဵယာဵေလာင်စာကို
ဆိုသည်။
ရှင်ဵလင်ဵချက်။ နျူကလီဵယာဵေလာင်စာ ဆိုသည်မှာ နျူကလီဵယာဵကွဲထွက်ြခင်ဵေကကာင်ဴ
ကိုယ်တိုင်ချတ်
ိ ဆက်တန
ု ့်ြပန်ြခင်ဵ ြဖစ်စဉ်ြဖင်ဴ စွမဵ် အင်ထုတ်ေပဵနိုင်သည်ဴ
ြဒပ်ပစ္စည်ဵကို ဆိုသည်။
(ဆ) ပိင
ု ်ရှင်မဴပ
ဲ င်ရင်ဵ ဆိုသည်မှာ သတ်မှတခ
် ျက်မျာဵြဖင်ဴ ထိန်ဵချုပ်ထာဵမှုေအာက်တွင် မည်သည်ဴ
အခါကမျှ မရှိခဲဴေသာေကကာင်ဴ သို္ဓမဟုတ် စွန့်ပစ်ခဳရြခင်ဵ၊ ေပျာက်ဆုဳဵြခင်ဵ၊ ထာဵသိုမမ
ှု ှာဵြခင်ဵ၊
ခိုဵယူြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ခွင်ဴြပုမိန့် ရရှိသူ မသိရှိဘဲ ေရွှေ့ေြပာင်ဵခဳရြခင်ဵတို္ဓေကကာင်ဴ ထိန်ဵချုပ်မှု
မရှိြဖစ်ေနေသာ ေရဒီယိုသတ္တကိ ကပင်ရင်ဵကို ဆိုသည်။
(ဇ) နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စညဵ် ဆိုသည်မှာ

အထူဵကွဲထွက်လွယ်ြဒပ်ပစ္စညဵ် ၊ ပင်ရင်ဵြဒပ်ပစ္စညဵ်

သို္ဓမဟုတ် ဦဵစီဵဌာနက နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စည်ဵအြဖစ် အမျုဵအစာဵ
ိ
သတ်မှတ်ထာဵေသာ
ြဒပ်ပစ္စည်ဵကို ဆိုသည်။
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ရှင်ဵလင်ဵချက်(၁)။ အထူဵကွဲထွက်လွယ်ြဒပ်ပစ္စညဵ်

ဆိုသည်မှာ

ပလူတုန
ိ ီယဳ - ၂၃၉၊

ယူေရနီယဳ-၂၃၃၊ အိုင်ဆိုတုပ် ၂၃၅ သို္ဓမဟုတ် ၂၃၃ တို္ဓ၏ ပါဝင်ကိန်ဵအာဵ
ြမှင်ဴတင်ထာဵေသာ ယူေရနီယဳနှင်ဴ အထက်ပါ အိုင်ဆိုတုပ်

တစ်မျုဵိ

သို္ဓမဟုတ် တစ်မျုဵထက်
ိ
ပို၍ပါဝင်ေသာ ြဒပ်ပစ္စညဵ် ကိုဆိုသည်။ ယင်ဵ
စကာဵရပ်တွင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဏုြမူစွမဵ် အင်ေအဂျင်စီက အခါ
အာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ဆုဳဵြဖတ်ထာဵေသာ ြဒပ်ပစ္စညဵ် မျာဵလည်ဵ ပါဝင်
သည်။
ရှင်ဵလင်ဵချက်(၂)။ ပင်ရင်ဵြဒပ်ပစ္စညဵ် ဆိုသည်မှာ အိုင်ဆိုတပ
ု ် ၂၃၅ အစွမဵ် ေလျာဴ ယူေရနီယဳ၊
သဘာဝတွင်

ေတွ့ရသည်ဴ

အိုင်ဆိုတုပ်

အေရာအေနှာ

ပါဝင်ေသာ

ယူေရနီယဳ၊ သိုရီယဳ၊ သတ္တု၊ သတ္တုစပ်၊ ဓာတုြဒပ်ေပါင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
သန့်စင်ပပီဵသတ္တု ပုစ
ဳ ဳရှိသည်ဴ မည်သည်ဴအရာမဆို၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ
အဏုြမူစွမဵ် အင်ေအဂျင်စီက

အချန်ိ အခါအေလျာက်

သတ်မှတ်

ထာဵသည်ဴ အတိင
ု ်ဵ အထက်ေဖာ်ြပပါ သန့်စင်ပပီဵသတ္တု တစ်ခု သို္ဓမဟုတ်
တစ်ခုထက် ပိ၍
ု ပါဝင်သည်ဴ မည်သည်ဴ ြဒပ်ပစ္စည်ဵမဆိုနှင်ဴ အြပည်ြပည်
ဆိုင်ရာအဏုြမူစွမဵ် အင်ေအဂျင်စီက အခါအာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတထ
် ာဵ
သည်ဴ အလာဵတူ ြဒပ်ပစ္စည်ဵကို ဆိုသည်။
(ဈ) ေရဒီယိုသတ္တကိ ကြဒပ်ပစ္စညဵ် ဆိုသည်မှာ သဘာဝအေလျာက်

သို္ဓမဟုတ် လူတို္ဓ ထုတ်လုပ်

ထာဵသည်ဴ အိုင်ဵယွန်ဵြဖစ် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထွက်ရှိသည်ဴ အရာ၀တ္ထုကိုဆိုသည်။
(ည) ေရဒီယိုသတ္တကိ ကစွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် ဆိုသည်မှာ လုပ်ေဆာင်မ၊ှု လုပ်ငန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ကကာဵဝင်
ေဆာင်ရွကြ် ခင်ဵမှ ကျန်ရှိေန၍ ထပ်မဳသုဳဵစွဲရန် မရည်ရွယ်ေသာ မည်သည်ဴ ရုပ်ပင
ို ်ဵဆိုင်ရာ
အသွင်သဏ္ဌာန်မဆိုရှိသည်ဴ ြဒပ်ပစ္စည်ဵကိုဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် ေရဒီယိုသတ္တကိ က
ြဒပ်ပစ္စည်ဵပါဝင်ေနြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ညစ်ညမ်ဵေနြခင်ဵတို္ဓေကကာင်ဴ

ေရဒီယိုသတ္တိကကမှု

သို္ဓမဟုတ် ေရဒီယိုသတ္တကိ ကမှုြပင်ဵအာဵသည် သတ်မှတ်ထာဵေသာ အန္တရာယ်ကင်ဵအဆင်ဴ
ထက် ပိမ
ု ိုြမင်ဴမာဵသည်ဴ ြဒပ်ပစ္စည်ဵတို္ဓလည်ဵပါဝင်သည်။
(ဋ) စွန့်ပစ်ြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ အသုဳဵြပုပပီဵ ေလာင်စာ သို္ဓမဟုတ် ေရဒီယိုသတ္တကိ ကစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ
မျာဵကို ြပန်လည်ရယူ သုဳဵစွဲရန် မရည်ရွယ်ဘဲ သင်ဴေလျာ်ေသာ အေဆာက်အအုဳ တစ်ခုတွင်
စနစ်တကျ ေနရာချထာဵြခင်ဵကို ဆိုသည်။
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(ဌ) သယ်ယူပို့ေဆာင်ြခင်ဵ

ဆိုသည်မှာ

နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စည်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ေရဒီယိုသတ္တိ

ကကြဒပ်ပစ္စညဵ် မျာဵကို ေနရာတစ်ခုမှအြခာဵေနရာတစ်ခုသို္ဓ ေရွှေ့ေြပာင်ဵရာတွင် ဆက်စပ်ပါဝင်
သည်ဴ ေဆာင်ရွကမ
် ှုမျာဵနှင်ဴ အေြခအေနမျာဵအာဵလုဳဵကိုဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် ထုပ်ပိုဵ
ပစ္စည်ဵမျာဵကို ပုစ
ဳ ဳထုတ်ြခင်ဵ၊ ထုပ်ပိုဵြခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှင်ဴ ြပန်လည်ြပုြပင်ြခင်ဵ၊ အဆိုပါ
ပစ္စည်ဵနှင်ဴ အထုပအ
် ပိဵု မျာဵကိုြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ ကုန်ပစ္စညဵ် ေပဵပို္ဓြခင်ဵ၊ ကုန်တင်ြခင်ဵ၊ တစ်ဆင်ဴခဳ
အကူဵအေြပာင်ဵ ေနရာတွင် သိုေလှာင်ြခင်ဵ၊ ကုန်ချြခင်ဵနှင်ဴ လက်ခဳြခင်ဵတို္ဓလည်ဵ ပါဝင်သည်။
(ဍ) ကိရိယာ ဆိုသည်မှာ နျူကလီဵယာဵေဖာက်ခွဲေရဵသုဳဵပစ္စည်ဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဓာတ်
ေရာင်ြခည်ေကကာင်ဴ အသက်ဆုဳဵရှုဵဳ ေစမှု၊
သို္ဓမဟုတ်

ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု သို္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵ

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်တုိ္ဓကိုကကီဵစွာ ထိခိုက်ပျက်စီဵမှု ြဖစ်ေပ္ဒေစေသာ ေရဒီယို

သတ္တကိ ကြဒပ်ပစ္စည်ဵပျ့နှ
ဳ ဳ္ဓေစသည်ဴ

သို္ဓမဟုတ်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ေပဵသည်ဴ

ပစ္စည်ဵကို

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ဆိုသည်။
(ဎ) ထိန်ဵချုပ်ပစ္စည်ဵ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငဳေတာ်က လိုက်နာကျင်ဴသုဳဵေနသည်ဴ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ
ကတိကဝတ်မျာဵနှင်ဴအညီ တင်သွင်ဵြခင်ဵ၊ တင်ပု္ဓြိ ခင်ဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုကို ဦဵစီဵဌာနက
ထိန်ဵချုပ်ရန် သတ်မှတထ
် ာဵေသာ နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စည်ဵနှင်ဴ စက်ပစ္စညဵ် ကို ဆိုသည်။
(ဏ) လုပ်ေဆာင်မှု ဆိုသည်မှာ စက်မ၊ှု သုေတသနနှင်ဴ ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်
ရွက်ရန် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်ဵ၊ ေရဒီယိုသတ္တကိ ကြဒပ်ပစ္စည်ဵ၊ နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စည်ဵနှင်ဴ
ထိန်ဵချုပ်ပစ္စညဵ် တစ်မျုဵမျ
ိ ုဵကိ
ိ ု ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ အသုဳဵြပုြခင်ဵ၊ သိုေလှာင်ြခင်ဵ၊ လက်ဝယ်
ထာဵရှိြခင်ဵ၊

ေရာင်ဵချြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵ၊

အေဆာက်အအုဳမျာဵအတွက်

ေြမေနရာေလဴလာေရွဵချယ်သတ်မှတြ် ခင်ဵ၊ ေဆာက်လုပြ် ခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵစတင်ြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵ
လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွကြ် ခင်ဵ၊

လုပ်ငန်ဵဖျက်သိမ်ဵြခင်ဵ၊

ေရဒီယိုသတ္တိကကစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ

မျာဵစီမခ
ဳ န့်ခွဲေရဵလုပ်ေဆာင်မမ
ှု ျာဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵေနရာြပန်လည်ြပုြပင် ထူေထာင်ြခင်ဵတို္ဓကို
ဆိုသည်။
(တ) လုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ

ပင်ရင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်လွှတသ
် ည်ဴ လမ်ဵေကကာင်ဵ

မျာဵ ထပ်တုိဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ေပဵရမည်ဴ လူမျာဵ ထပ်တုိဵသည်ဴအတွက်
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ေပဵမှုချဲ့ထွင်ြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

လက်ရှိ

ပင်ရင်ဵမျာဵမှ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်

ထုတ်လွှတ်သည်ဴ် လမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵ၏ ကွန်ရက်မျာဵကို မွမ်ဵမဳြခင်ဵေကကာင်ဴ လူအမျာဵသို္ဓ
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ဓာတ်ေရာင်ြခည်သင်ဴမှု သို္ဓမဟုတ် ဓာတ်ေရာင်ြခည်သင်ဴရန် အလာဵအလာရှိမှု တိဵု ပွာဵြခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်သင်ဴဦဵေရ

တိဵု ပွာဵေစြခင်ဵတို္ဓကိုြဖစ်ေစသည်ဴ

လူတို္ဓ၏

ေဆာင်ရွကမ
် ှုမျာဵကို ဆိုသည်။
(ထ) အေဆာက်အအုဳ

ဆိုသည်မှာ

နျူကလီဵယာဵအေဆာက်အအုဳ၊

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ေပဵ

အေဆာက်အအုဳ၊ ယူေရနီယဳသတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵနှင်ဴ ယင်ဵသတ္တုရိုင်ဵသန့်စင်သည်ဴ အေဆာက်
အအုဳ၊ ေရဒီယိုသတ္တိကကစွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် စီမခ
ဳ န့်ခွဲသည်ဴ အေဆာက်အအုဳနှင်ဴ ေရဒီယိုသတ္တကိ က
ြဒပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ သန့်စင်ြခင်ဵ၊ အသုဳဵြပုြခင်ဵ၊ ကိုင်တယ
ွ ်ြခင်ဵ၊ သိုေလှာင်ြခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် စွန့်ပစ်ြခင်ဵတိ္ဓု ြပုလုပ်သည်ဴေနရာကို ဆိုသည်။
(ဒ)

နျူကလီဵယာဵအေဆာက်အအုဳ ဆိုသည်မှာ နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စညဵ် ကိုအသုဳဵြပု၍ ေဆာင်
ရွက်သည်ဴ အေဆာက်အအုဳ၊ စွမဵ် အင်ထုတ်နျူကလီဵယာဵစက်ရုဳ (nuclear power plant)၊
သုေတသန ဓာတ်ေပါင်ဵဖို (research reactor)၊ ေလာင်စာထုတ်လုပ်သည်ဴစက်ရုဳ (fuel
fabrication plant)၊ အသုဳဵြပုပပီဵေလာင်စာကို သိုေလှာင်သည်ဴ အေဆာက် အအုဳ(spent
fuel storage facility)၊ ပါဝင်ကိန်ဵြမှင်ဴတင်သည်ဴစက်ရုဳ(enrichment plant)၊ ြပန်လည်
သန့်စင်သည်ဴစက်ရုဳ (reprocessing plant) နှင်ဴယင်ဵတိ္ဓ၏
ု တည်ေနရာကို ဆိုသည်။

(ဓ)

ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်

ဆိုသည်မှာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်ဵ၊

ေရဒီယိုသတ္တိကကြဒပ်ပစ္စည်ဵ၊

နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စညဵ် နှင်ဴ ထိန်ဵချုပ်ပစ္စညဵ် တစ်မျုဵမျ
ိ ုဵိ ကို တင်သွင်ဵြခင်ဵ၊ တင်ပု္ဓြိ ခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် ြပန်လည်တင်ပို္ဓြခင်ဵြပုလုပ်လသ
ို ူသည် သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာန၊ အဖွ့ဲ အစည်ဵသို္ဓ
သွင်ဵကုန်၊ ထုတ်ကုန် ပါမစ် သို္ဓမဟုတ် လိုင်စင်မေလျှာက်ထာဵမီ ဦဵစီဵဌာနက ထုတ်ေပဵ
သည်ဴ ခွင်ဴြပုချက်ကိုဆိုသည်။
(န ) ခွင်ဴြပုမိန့် ဆိုသည်မှာ

လုပ်ေဆာင်မှု သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွကရ
် န် ဦဵစီဵဌာနမှ

ထုတ်ေပဵသည်ဴ သယ်ေဆာင်ခွင်ဴလက်မှတ၊် မှတ်ပဳတ
ု င်လက်မှတ်နှငဴ် လိုင်စင် တို္ဓကို ဆိုသည်။
(ပ)

မှတ်ပဳတ
ု င်လက်မတ
ှ ်

ဆိုသည်မှာ

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

အန္တရာယ်ရှိမှုနည်ဵပါဵေသာ

သို္ဓမဟုတ် အန္တရာယ်ရှိမှု အသင်ဴအတင်ဴရှိေသာ လုပ်ေဆာင်မန
ှု ှင်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်
ရန် ဦဵစီဵဌာနက ထုတ်ေပဵေသာ လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
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(ဖ) မှတ်ပဳတ
ု င်လက်မတ
ှ ်ရရှိသူ ဆိုသည်မှာ ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတထ
် ာဵေသာ သက်တမ်ဵရှိ
မှတ်ပဳတ
ု င်လက်မတ
ှ ်ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူ သို္ဓမဟုတ် အဖွ့ဲ အစည်ဵကို ဆိုသည်။
(ဗ) လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ သတ်မှတထ
် ာဵေသာ လုပေ
် ဆာင်မှု သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ အလိုက်
ေဆာင်ရွကရ
် န် ဦဵစီဵဌာနက ထုတ်ေပဵေသာလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
(ဘ) လိုင်စင်ရရှိသူ

ဆိုသည်မှာ

ဦဵစီဵဌာနက

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

သက်တမ်ဵရှိလိုင်စင်

ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူ သို္ဓမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵကို ဆိုသည်။
(မ) တင်ပု့ြိ ခင်ဵ ဆိုသည်မှာ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်ဵ၊ ေရဒီယိုသတ္တကိ ကြဒပ်ပစ္စညဵ် ၊ နျူကလီဵယာဵ
ြဒပ်ပစ္စည်ဵနှင်ဴ ထိန်ဵချုပ်ပစ္စညဵ် တစ်မျုဵမျ
ိ ုဵကိ
ိ ု ြပည်တွင်ဵမှ ြပည်ပရှိလက်ခဳသူထဳ လွှဲေြပာင်ဵ
ြခင်ဵကို ဆိုသည်။
(ယ) တင်သွင်ဵြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်ဵ၊ ေရဒီယိုသတ္တိကကြဒပ်ပစ္စည်ဵ၊ နျူကလီဵ
ယာဵြဒပ်ပစ္စည်ဵနှင်ဴ

ထိန်ဵချုပ်ပစ္စည်ဵတစ်မျုဵမျ
ိ ုဵကိ
ိ ု ြပည်ပမှ ြပည်တင
ွ ်ဵရှိ လက်ခဳသူထဳ

လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵကို ဆိုသည်။
(ရ) အန္တရာယ်ကင်ဵအဆင်ဴ ဆိုသည်မှာ လိုင်စင် သို္ဓမဟုတ် မှတ်ပတ
ုဳ င်လက်မှတ်အရ ေဆာင်ရွက်
သည်ဴ

လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွင်ဵရှိ

ေရဒီယိုသတ္တကိ ကြဒပ်ပစ္စည်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ေရဒီယိုသတ္တကိ က

၀တ္ထုပစ္စည်ဵမျာဵကို ဦဵစီဵဌာနက ဆက်လက် ထိန်ဵချုပ်ထာဵမှုမှ ဖယ်ရှာဵြခင်ဵကို ဆိုသည်။
(လ) ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴ ဆိုသည်မှာ ပင်ရင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵတစ်ခုမှ ဓာတ်ေရာင်ြခည်သင်ဴမှု
ပမာဏ သို္ဓမဟုတ် အမှနတ
် ကယ် ဓာတ်ေရာင်ြခည် ထုတ်လွှတ်မှုပမာဏသည် အန္တရာယ်ရှိမှု
ပမာဏေအာက်

အလွန်ေလျာဴနည်ဵေသာေကကာင်ဴ

ဦဵစီဵဌာနက

သတ်မှတခ
် ျက်မျာဵအရ

ထိန်ဵချုပ်ရန် မလိုအပ်ဟု သတ်မှတ၍
် ခွင်ဴြပုြခင်ဵကို ဆိုသည်။
(ဝ) ဖျက်သိမဵ် ြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ ေရဒီယိုသတ္တိကကစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထာဵရှိသည်ဴ အေဆာက်အအုဳမှ
အပ အေဆာက်အအုဳတစ်ခုခုကို သတ်မှတခ
် ျက်မျာဵအရ ထိန်ဵချုပ်ထာဵမှုမှ ဖယ်ရှာဵရန်
ဦဵတည်သည်ဴ အဆင်ဴအာဵလုဳဵကို ဆိုသည်။ ထိုအဆင်ဴမျာဵတွင် ညစ်ညမ်ဵမှုကို ေလျှာဴချသည်ဴ
လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ စနစ်တကျလုပ်ငန်ဵ ဖျက်သိမ်ဵြခင်ဵတိ္ဓု ပါဝင်သည်။
(သ) လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သူ ဆိုသည်မှာ အေဆာက်အအုဳ သို္ဓမဟုတ် ပင်ရင်ဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ
၍ ဤဥပေဒပါ လုပ်ေဆာင်မမ
ှု ျာဵ ေဆာင်ရွကရ
် ာတွင် နျူကလီဵယာဵ၊ ဓာတ်ေရာင်ြခည်၊
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ေရဒီယိုသတ္တကိ ကစွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵအတွက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ယင်ဵတိ္ဓက
ု ိုေဘဵအန္တရာယ်

ကင်ဵရှင်ဵစွာ သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ေရဵတိ္ဓအ
ု တွက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ တာဝန်ရှိသူ သို္ဓမဟုတ်
ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူ ကိုဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် ပုဂ္ဂလိကအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵ၊ အစိုဵရဌာန
အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵ၊ လွှဲအပ်သူမျာဵ

သို္ဓမဟုတ် သယ်ေဆာင်သူမျာဵ၊ ေဆဵရုဳ သို္ဓမဟုတ်

ကိုယတ
် ိုင်လုပ်ငန်ဵ လုပ်ေဆာင်သူမျာဵပါဝင်သည်။
(ဟ) ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရဵအရာရှိ ဆိုသည်မှာ ဦဵစီဵဌာန၏သတ်မှတခ
် ျက်မျာဵနှင်ဴ အညီ
လိုက်နာကျင်ဴသုဳဵေကကာင်ဵ

ကကီဵကကပ်ရန်အတွက်

အလုပ်ရှင်

သို္ဓမဟုတ်

လိုင်စင်ရရှိသူ

သို္ဓမဟုတ် မှတ်ပဳတ
ု င်လက်မတ
ှ ်ရရှိသူက လုပ်ေဆာင်မှု သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအမျုဵအစာဵ
ိ
တစ်ခုအတွက်

ခန့်အပ်ထာဵသည်ဴ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်သည်ဴ

ကိစ္စရပ်မျာဵတွင် နည်ဵပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်ဵကျင်မှုရှိသူကိုဆိုသည်။
(ဠ) နျူကလီဵယာဵေေဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ ဆိုသည်မှာ အေဆာက်အအုဳ၊ လုပ်ေဆာင်မန
ှု ှင်ဴ
လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ေဘဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵမှုရှိေစေရဵနှင်ဴ လူနှင်ဴသဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်တုိ္ဓကို
ဓာတ်ေရာင်ြခည်အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ေရဵကို ဆိုသည်။
(အ) နျူကလီဵယာဵလုဳခခုဳေရဵ

ဆိုသည်မှာ

နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စည်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ေရဒီယို

သတ္တကိ ကြဒပ်ပစ္စည်ဵအာဵ ခိုဵယူြခင်ဵ၊ တရာဵမဝင်လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေပျာက်ဆုဳဵြခင်ဵ၊
၎င်ဵတို္ဓနှင်ဴ ဆက်စပ်အေဆာက်အအုဳမျာဵကို အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ၊ ခွင်ဴြပုချက်မရှိဘဲ ဝင်ေရာက်
ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပျက်စီဵေစရန်ရည်ရွယ်၍ လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵမျာဵကို ကကိုတင် ကာကွယ်ြခင်ဵ၊
ေစာင်ဴကကည်ဴတုိင်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵနှင်ဴ တု္ဓဳြပန်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵတို္ဓကို ဆိုသည်။
(ကက) နျူကလီဵယာဵလုပေ
် ဆာင်မှုနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵထိန်ဵချုပ်ေစာင်ဴကကပ်ေရဵ (Safeguards) ဆိုသည်
မှာ နျူကလီဵယာဵြဒပ်စ္စညဵ် မျာဵကို ပငိမ်ဵချမ်ဵေသာ ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ အသုဳဵြပု
ေကကာင်ဵနှင်ဴ နျူကလီဵယာဵလက်နက် သို္ဓမဟုတ် နျူကလီဵယာဵ ေဖာက်ခွဲေရဵသုဳဵ ပစ္စည်ဵမျာဵ
ထုတ်လုပ်ေရဵအတွက် သို္ဓမဟုတ် ဤဥပေဒအရတာဵြမစ်ထာဵေသာ အြခာဵေသာ ရည်ရွယ်
ချက်မျာဵအတွက် အသုဳဵမြပုေကကာင်ဵ အတည်ြပုနိုင်ရန် စီမေ
ဳ ဆာင်ရွကမ
် ှုကို ဆိုသည်။
(ခခ) နျူကလီဵယာဵ သို့မဟုတ် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ဆိုင်ရာ အေရဵေပါ်အေြခအေန

ဆိုသည်မှာ

နျူကလီဵယာဵ ချတ်
ိ ဆက်တုဳ္ဓြပန်မှု တစ်ခုေကကာင်ဴ သို္ဓမဟုတ် ချတ်
ိ ဆက်တုဳ္ဓြပန်မှုတစ်ခုမှ
ထွက်ရှိလာေသာပစ္စည်ဵမျာဵ

ယိုယွင်ဵြခင်ဵမှြဖစ်ေပ္ဒလာေသာ

စွမဵ် အင်ေကကာင်ဴလည်ဵ
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ေကာင်ဵ၊ ဓာတ်ေရာင်ြခည်သင်ဴမှုေကကာင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်နင
ို ်သည်ဟု ယူဆရေသာ အေြခအေနကို ဆိုသည်။
(ဂဂ) နျူကလီဵယာဵထူဵြခာဵြဖစ်ရပ် ဆိုသည်မှာ ကကိုတင်ကာကွယ် အေရဵယူေဆာင်ရွကထ
် ာဵမှုကို
ေကျာ်လွန်၍

ထိခိုက်ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှု

ပခိမ်ဵေြခာက်မှုကို

ဖန်တီဵသည်ဴ

ြဖစ်ေစသည်ဴ

ြပင်ဵထန်စွာ

မူလြဖစ်ရပ်တစ်ခုတည်ဵမှ

နျူကလီဵယာဵထိခိုက်ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုကိုြဖစ်ေစသည်ဴ

ြဖစ်ပွာဵမှု

ေပ္ဒေပါက်လာမည်ဴ
ေပ္ဒေပါက်လာေသာ

သို္ဓမဟုတ်

ဆက်တုက
ိ ်

ြဖစ်ပွာဵမှုမျာဵကို ဆိုသည်။
(ဃဃ) ကကာဵဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ နျူကလီဵယာဵ သို္ဓမဟုတ် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ဆိုင်ရာ
အေရဵေပ္ဒအေြခအေန၊ နျူကလီဵယာဵထူဵြခာဵြဖစ်ရပ် သို္ဓမဟုတ် မေတာ်တဆြဖစ်ရပ်၏
အကျုဵဆက်
ိ
ေကကာင်ဴ

ထိန်ဵချုပ်နိုင်မှုမရှိေတာဴသည်ဴ

သို္ဓမဟုတ်

ထိန်ဵချုပ်ထာဵနိုင်ေသာ

လုပ်ငန်ဵ၏ အစိတ်အပိုင်ဵမဟုတသ
် ည်ဴ ပင်ရင်ဵမှ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်လွှတ်မှု သို္ဓမဟုတ်
ဓာတ်ေရာင်ြခည် ထုတ်လွှတမ
် ှုကို ေရှာင်လွှဲရန် သို္ဓမဟုတ် ေလျာဴနည်ဵရန် ရည်ရွယ်သည်ဴ
မည်သည်ဴ လုပ်ေဆာင်ချက်မျုဵကိ
ိ ုမဆို ဆိုသည်။
(ငင) နိုင်ငဳေတာ် ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ကို ဆိုသည်။
(စစ)အစိုဵရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွ့ဲ ကို
ဆိုသည်။
(ဆဆ) ဝန်ကကီဵဌာန ဆိုသည်မှာ နျူကလီဵယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵကိစ္စ

ေဆာင်ရွကရ
် န်

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွ့ဲ က တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ ဝန်ကကီဵဌာနကို ဆိုသည်။
(ဇဇ) ေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ နျူကလီဵယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီကို
ဆိုသည်။
(ဈဈ) ဦဵစီဵဌာန ဆိုသည်မှာ နျူကလီဵယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနကို ဆိုသည်။
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အခန်ဵ(၂)
ရည်ရွယ်ချက်မျာဵ
၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵြဖစ်သည်(က) နျူကလီဵယာဵစွမဵ် အင်ကို ပငိမဵ် ချမ်ဵစွာနှင်ဴ အကျုဵရှ
ိ ိစွာအသုဳဵြပုနိုင်ေရဵအတွက် အေထာက်
အကူေပဵနိုင်ေစရန်၊
(ခ)

လူနှင်ဴသဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဒ

နျူကလီဵယာဵနှင်ဴ

အိုင်ဵယွန်ဵြဖစ်ဓာတ်ေရာင်ြခည်

အန္တရာယ်မှ ကင်ဵေဝဵနိုင်ေစေရဵ အစီအမဳမျာဵ ချမှတေ
် ဆာင်ရွကန
် ိုင်ေစရန်၊
(ဂ)

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်ဵ၊

ေရဒီယိုသတ္တိကကြဒပ်ပစ္စည်ဵ၊

နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စည်ဵနှင်ဴ

အေဆာက်အအုဳ၊ လုပ်ေဆာင်မန
ှု ှင်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် နျူကလီဵယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵ
ေရဵနှင်ဴ နျူကလီဵယာဵလုဳခခုဳေရဵတို္ဓ ရှိေစရန်၊
(ဃ) နျူကလီဵယာဵစွမဵ် အင် အသုဳဵချမှုနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ နိုင်ငဳေတာ်က အတည်ြပုပါဝင်လက်မတ
ှ ်
ေရဵထိုဵထာဵသည်ဴ နျူကလီဵယာဵနှင်ဴဆက်စပ်ေသာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်မျာဵ၊
စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွကန
် ိုင်ေစရန်။

အခန်ဵ(၃)
နျူကလီဵယာဵေေဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီ ဖွ့ဲ စည်ဵြခင်ဵနှင်ဴ ေကာ်မတီ၏
လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ
၄။

အစိုဵရအဖွဲ့သည်(က) ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ၊

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွ့ဲ ကတာဝန်ေပဵအပ်ေသာ

ဝန်ကကီဵဌာနက

ဥက္ကဋ္ဌအြဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဦဵစီဵဌာန၏ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်က အတွင်ဵေရဵမှူဵအြဖစ်
လည်ဵေကာင်ဵ၊

သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာနမျာဵ၊

အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵမှ

ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊

ကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵ၊ ပညာရှင်မျာဵနှင်ဴ အြခာဵ သင်ဴေလျာ်ေသာပုဂ္ဂိုလ်မျာဵက အဖွ့ဲ ဝင်အြဖစ်
လည်ဵေကာင်ဵပါဝင်သည်ဴ

၁၅ ဦဵ ထက်မပိုေသာ နျူကလီဵယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵ

ေရဵကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီကို ဖွ့ဲ စည်ဵရမည်။
(ခ)

ေကာ်မတီကို အခါအာဵေလျာ်စွာ ြပင်ဆင်ဖ့ွဲ စည်ဵနိုင်သည်။
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၅။

နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵမဟုတေ
် သာ ေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်မျာဵသည် ဝန်ကကီဵဌာနကသတ်မှတ်သည်ဴ ချဵြမှ
ီ င်ဴေငွ
နှင်ဴစရိတတ
် ္ဓက
ို ို ခဳစာဵခွင်ဴရှိသည်။

၆။

(က) ေကာ်မတီ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵ ြဖစ်သည်(၁) နျူကလီဵယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ၊ နျူကလီဵယာဵလုဳခခုဳေရဵ၊ နျူကလီဵယာဵ
လုပ်ေဆာင်မန
ှု ှင်ဴလုပ်ငန်ဵ

ထိန်ဵချုပ်ေစာင်ဴကကပ်ေရဵတိ္ဓအ
ု တွက်

အစိုဵရအဖွ့ဲ ကို

အကကဳြပုတင်ြပြခင်ဵ၊
(၂) ဦဵစီဵဌာန၏တာဝန်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွကန
် ိုင်ရန် လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵ၊
ကကီဵကကပ်ြခင်ဵ၊
(၃) ဦဵစီဵဌာန၏ တင်ြပချက်မျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ စိစစ် အတည်ြပုေပဵြခင်ဵ၊
(၄) အစိုဵရအဖွဲ့၏ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ နျူကလီဵယာဵစွမဵ် အင်အသုဳဵချမှု လုပ်ငန်ဵ
မျာဵကို ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵစွာ၊ လုဳခခုဳစိတ်ချစွာနှင်ဴ ပငိမဵ် ချမ်ဵစွာ အသုဳဵချနိုင်ေရဵ
အတွက် မူဝါဒနှင်ဴ နည်ဵဗျူဟာမျာဵ ချမှတြ် ခင်ဵ၊
(၅) နျူကလီဵယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ၊ နျူကလီဵယာဵလုဳခခုဳေရဵ၊ နျူကလီဵယာဵ
လုပ်ေဆာင်မန
ှု ှင်ဴလုပ်ငန်ဵထိန်ဵချုပ်ေစာင်ဴကကပ်ေရဵဆိုင်ရာ

သတ်မှတခ
် ျက်မျာဵကို

ဦဵစီဵဌာနက ထုတ်ြပန်နိုင်ေရဵအတွက် လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵ၊
(၆) နျူကလီဵယာဵဆိုင်ရာ သုေတသနနှင်ဴ ဖွ့ဳ ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ နည်ဵပညာအသုဳဵ
ချေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို လူနှင်ဴသဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ကို ထိခိုက်မမ
ှု ရှိေစဘဲ တိဵု ြမှင်ဴ
လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွကန
် ိုင်ေစေရဵတို္ဓအတွက် ဦဵစီဵဌာနကို လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵ၊
(၇) သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာနအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အစိုဵရဌာနမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊
ေဒသတွင်ဵနှင်ဴ

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵအကကာဵ

နျူကလီဵယာဵ

စွမဵ် အင်အသုဳဵချမှုကို ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵစွာ၊ လုဳခခုဳစိတ်ချစွာနှင်ဴ ပငိမဵ် ချမ်ဵစွာ
အသုဳဵချနိုင်ေရဵအတွက် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွကန
် ိုင်ရန် ဦဵစီဵဌာနကို လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵ၊
(၈) နျူကလီဵယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ၊
ယာဵလုပ်ေဆာင်မန
ှု ှင်ဴလုပ်ငန်ဵ

နျူကလီဵယာဵလုဳခခုဳေရဵနှင်ဴ

ထိန်ဵချုပ်ေစာင်ဴကကပ်ေရဵတိ္ဓတ
ု င
ွ ်

နျူကလီဵ

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်

မည်ဴ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင်ဴအဖွဲ့အစည်ဵတိ္ဓ၏
ု
လိုအပ်ေသာ အရည်အချင်ဵမျာဵကို သတ်မှတ်
နိုင်ေရဵအတွက် ဦဵစီဵဌာနကို လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵ၊
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(၉) ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်၊ သယ်ေဆာင်ခွင်ဴ လက်မှတ်၊ မှတ်ပဳတ
ု င်လက်မှတန
် ှင်ဴ လိုင်စင်တို္ဓ
အတွက် ေပဵသွင်ဵရမည်ဴ အခေကကဵေငွ မျာဵကို သတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵ၊
(ခ) ေကာ်မတီသည် ၎င်ဵ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵအာဵ ဦဵစီဵဌာနကို အခါအာဵေလျာ်စွာ လွှဲအပ်
ေဆာင်ရွကေ
် စနိုင်သည်။

အခန်ဵ(၄)
နျူကလီဵယာဵေေဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵနှင်ဴ ယင်ဵ၏ တာဝန်နှင်ဴ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵ
၇။

အစိုဵရအဖွဲ့သည် လုပ်ေဆာင်မန
ှု ှင်ဴ လုပ်ငန်ဵကို ထိန်ဵချုပ်နိုင်ရန် နျူကလီဵယာဵ ေဘဵအန္တရာယ်

ကင်ဵရှင်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနကို ဖွ့ဲ စည်ဵတာဝန် ေပဵအပ်ရမည်။
၈။

ဦဵစီဵဌာန၏ တာဝန်နှင်ဴ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵြဖစ်သည်(က) ေကာ်မတီက ချမှတထ
် ာဵေသာ မူဝါဒမျာဵနှင်ဴအညီ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွကြ် ခင်ဵ၊
(ခ)

လူနှင်ဴသဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ကို အိုင်ဵယွန်ဵြဖစ်ဓာတ်ေရာင်ြခည် အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ေပဵ
နိုင်ေရဵအတွက်

နျူကလီဵယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵဆိုင်ရာ

စဳချန်ိ စဳညွှန်ဵမျာဵနှင်ဴ

နျူကလီဵယာဵလုဳခခုဳေရဵဆိုင်ရာ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵကို ြပုစု၍ ေကာ်မတီ၏ အတည်ြပုချက်
ရယူြခင်ဵ၊
(ဂ)

ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်ထုတ်ေပဵြခင်ဵနှင်ဴ

ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴြပုြခင်ဵ၊

ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတ်ေပဵြခင်ဵနှင်ဴ

ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ၊ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်နှင်ဴ လိုင်စင် သက်တမ်ဵတိုဵေပဵြခင်ဵနှင်ဴ ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ၊
(ဃ) ထိန်ဵချုပ်ပစ္စညဵ် စာရင်ဵနှင်ဴ အဆိုပါ ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ တင်သွင်ဵြခင်ဵ၊ တင်ပြု္ဓိ ခင်ဵဆိုင်ရာ အေြခခဳ
လိုအပ်ချက်မျာဵကို ေရဵဆွဲ၍ ေကာ်မတီ၏ အတည်ြပုချက်ရယူြခင်ဵ၊
(င)

ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴြပုမည်ဴ ေရဒီယသ
ို တ္တိကကြဒပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ၏စာရင်ဵကို ြပုစု၍ ေကာ်မတီ၏
အတည်ြပုချက် ရယူြခင်ဵ၊

(စ)

လုပ်ေဆာင်မန
ှု ှင်ဴ

လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက်

မှတ်ပဳတ
ု င်လက်မှတ်နှင်ဴ

လိုင်စင်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ

ဆိုင်ရာ သတ်မှတခ
် ျက်မျာဵ၊ အေြခခဳလိုအပ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီမှု ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊
စုဳစမ်ဵြခင်ဵ၊ ေစာင်ဴကကည်ဴြခင်ဵနှင်ဴ ဝင်ေရာက် တိင
ု ်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊
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(ဆ) ဝန်ကကီဵဌာန၏ အတည်ြပုချက်ြဖင်ဴ နျူကလီဵယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ၊ နျူကလီဵ
ယာဵလုဳခခုဳေရဵနှင်ဴ နျူကလီဵယာဵလုပ်ေဆာင်မန
ှု ှင်ဴ လုပ်ငန်ဵထိန်ဵချုပ်ေစာင်ဴကကပ်ေရဵဆိုင်ရာ
စစ်ေဆဵေရဵမှူဵမျာဵ၏ အရည်အချင်ဵနှင်ဴ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵကို သတ်မှတ်ြခင်ဵ၊ စစ်ေဆဵ
ေရဵမှူဵမျာဵခန့်ထာဵြခင်ဵ၊
(ဇ)

ဝန်ကကီဵဌာန၏ အတည်ြပုချက်ြဖင်ဴ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရဵအရာရှိ၏ အရည်အချင်ဵ
မျာဵကိုသတ်မှတြ် ခင်ဵ၊

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရဵဆိုင်ရာ

သင်တန်ဵေပဵြခင်ဵ၊ အသိ

အမှတ်ြပုလက်မှတ်တ္ဓက
ို ို ထုတ်ေပဵြခင်ဵ၊
(ဈ) ခွင်ဴြပုမိန့်တစ်ရပ်ရပ် ရရှိသူတု္ဓ၏
ိ
ေငွေကကဵအာမခဳချက်မျာဵ အပါအဝင် နျူကလီဵယာဵ
ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ၊ နျူကလီဵယာဵလုဳခခုဳေရဵနှင်ဴ နျူကလီဵယာဵ လုပ်ေဆာင်မန
ှု ှင်ဴ
လုပ်ငန်ဵထိန်ဵချုပ်ေစာင်ဴကကပ်ေရဵဆိုင်ရာ

လိုက်နာေဆာင်ရွကရ
် မည်ဴ

စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို

သတ်မှတြ် ခင်ဵ၊
(ည) လုပ်ေဆာင်မန
ှု ှင်ဴ

လုပ်ငန်ဵမျာဵကိုေဆာင်ရွကေ
် နသည်ဴ

မည်သည်ဴေနရာတွင်မဆို

လူနှင်ဴ

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ကို အိုင်ဵယွန်ဵြဖစ်ဓာတ်ေရာင်ြခည်ေဘဵအန္တရာယ်သင်ဴေရာက်မရ
ှု ှိြခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ်

ထိုသို္ဓြဖစ်နင
ို ်ေြခရှိြခင်ဵတိ္ဓုကို

ေဖာ်ထုတ်သိရှိရပါက

ြပန်လည်တည်ဴမတ်ြခင်ဵ

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေစြခင်ဵနှင်ဴ စီမခ
ဳ န့်ခွဲေရဵနည်ဵလမ်ဵအရ အေရဵယူေဆာင်ရွကြ် ခင်ဵ၊
(ဋ) လုပ်ေဆာင်မန
ှု ှင်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်

နျူကလီဵယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ၊

နျူကလီဵ

ယာဵလုဳခခုဳေရဵအာဵ ေဆာင်ရွကမ
် ည်ဴသူကို သတ်မှတ်ထာဵေသာ အရည်အချင်ဵြပည်ဴဝသူ
ြဖစ်ေကကာင်ဵ အတည်ြပုေပဵြခင်ဵ၊
(ဌ)

ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်၊ သယ်ေဆာင်ခွင်ဴလက်မတ
ှ ်၊ မှတပ
် ုဳတင်လက်မတ
ှ ်နှင်ဴ လိုင်စင်တ္ဓအ
ို တွက်
ေပဵသွင်ဵရမည်ဴ အခေကကဵေငွမျာဵကို သတ်မှတေ
် ပဵနိုင်ရန် ေကာ်မတီသို္ဓတင်ြပ၍အတည်ြပု
ချက်ရယူြခင်ဵ၊

(ဍ) ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်ဵမျာဵ၊

မှတ်ပဳုတင်လက်မှတ်ရရှိသူမျာဵနှင်ဴ

လိုင်စင်ရရှိသူမျာဵကို

အမျုဵသာဵအဆင်
ိ
ဴ စာရင်ဵသွင်ဵမှတတ
် မ်ဵြပုစုြခင်ဵစနစ်ကို ထိန်ဵသိမဵ် ထာဵရှိြခင်ဵ၊
(ဎ) နိုင်ငဳေတာ်က အတည်ြပုပါဝင်လက်မတ
ှ ်ေရဵထိုဵထာဵသည်ဴ နျူကလီဵယာဵနှင်ဴ ဆက်စပ်
ေသာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်မျာဵ၊ စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို နိုင်ငဳေတာ်ကိုယ်စာဵ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကြ် ခင်ဵ၊
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(ဏ) နျူကလီဵယာဵလုပ်ေဆာင်မှုနင
ှ ်ဴလုပင
် န်ဵ

ထိန်ဵချုပ်ေစာင်ဴကကပ်ေရဵဆိုင်ရာ

သေဘာတူညီ

ချက်နှင်ဴ ေနာက်ဆက်တစ
ွဲ ာချုပ်မျာဵအရ နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို အမျုဵသာဵအဆင်
ိ
ဴ
ထိန်ဵချုပ်ေရဵနှင်ဴ

စာရင်ဵဇယာဵထာဵရှိသည်ဴစနစ်နှင်ဴ

အစီရင်ခဳစာ

တင်သွင်ဵြခင်ဵနှင်ဴ

မှတ်တမ်ဵမျာဵ ထိန်ဵသိမဵ် ထာဵရှိသည်ဴ စနစ်တို္ဓကို ထူေထာင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊
(တ) ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်ဵ၊

ေရဒီယိုသတ္တကိ ကြဒပ်ပစ္စည်ဵ၊

နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စညဵ် မျာဵကို

တင်သွင်ဵြခင်ဵနှင်ဴ တင်ပု္ဓြိ ခင်ဵတိ္ဓုကို ထိန်ဵချုပ်ေသာ စနစ်တစ်ရပ်ကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာန
အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွကမ
် ှုြဖင်ဴ ထူေထာင်ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိြခင်ဵ၊
(ထ) ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်ဵ၊

ေရဒီယိုသတ္တိကကြဒပ်ပစ္စည်ဵ၊

နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စည်ဵနှင်ဴ

ယင်ဵတိ္ဓန
ု ှင်ဴဆက်စပ်အေဆာက်အအုဳမျာဵနှင်ဴ လုပ်ေဆာင်မမ
ှု ျာဵ၏ နျူကလီဵယာဵလုဳခခုဳေရဵ
အတွက် စီမဳ ေဆာင်ရွကရ
် မည်ဴအချက်မျာဵ သတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵ၊
(ဒ)

ေရဒီယိုသတ္တကိ ကြဒပ်ပစ္စည်ဵနှင်ဴ
သို္ဓမဟုတ်

နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စညဵ် မျာဵပါဝင်ေသာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ဆိုင်ရာအေရဵေပ္ဒအေြခအေနမျာဵအတွက်

နျူကလီဵယာဵ
ကကိုတင်ြပင်ဆင်

ြခင်ဵနှင်ဴ တု္ဓြဳ ပန်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵဆိုင်ရာ အမျုဵသာဵအဆင်
ိ
ဴ စီမခ
ဳ ျက်တစ်ရပ်ကို ထူေထာင်
ေဆာင်ရွကရ
် ာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာနအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွကြ် ခင်ဵ၊
(ဓ) ဦဵစီဵဌာန၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွကရ
် ာ
တွင် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာန အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွကြ် ခင်ဵ၊
(န) ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ

နျူကလီဵယာဵ

ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ၊

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်

ကာကွယ်ထိန်ဵသိမဵ် ေရဵ၊ နျူကလီဵယာဵလုဳခခုဳေရဵနှင်ဴ အန္တရာယ်ရှိကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵ သယ်ယူပို္ဓ
ေဆာင်ေရဵကဲဴသို္ဓေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွကရ
် ာတွင် ကျွမ်ဵကျင်မရ
ှု ှိေသာ အစိုဵရဌာန
အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵ၊ အစိုဵရဌာန မဟုတေ
် သာ အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(ပ) နျူကလီဵယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴ နျူကလီဵယာဵလုဳခခုဳေရဵဆိုင်ရာ သုေတသန
နှင်ဴ ဖွ့ဳ ပဖိုဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ စီမေ
ဳ ဆာင်ရွကေ
် ပဵြခင်ဵ၊
(ဖ) နျူကလီဵယာဵထူဵြခာဵြဖစ်ရပ်မျာဵ၊ မေတာ်တဆြဖစ်ရပ်မျာဵနှင်ဴ ပုမ
ဳ ှနမ
် ဟုတ်ေသာ ြဖစ်ရပ်
မျာဵအပါအဝင်

နျူကလီဵယာဵနှင်ဴဆက်စပ်ေသာကိစ္စရပ်မျာဵတွင်

အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ၊

ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴသဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ

သတ်မှတခ
် ျက်မျာဵနှင်ဴအညီ

ထိန်ဵချုပ်ထာဵေသာ

နျူကလီဵယာဵေဘဵ
ရှုေထာင်ဴမျာဵအရ

လုပ်ေဆာင်မန
ှု ှင်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ
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သတ်မှတထ
် ာဵေသာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို
သတင်ဵေပဵြခင်ဵနှင်ဴ

ြပည်သူလူထုနှင်ဴ အကျုဵတူ
ိ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသို္ဓ

အကကဳြပုြခင်ဵမျာဵြပုလုပ်ရန်အတွက်

သင်ဴေလျာ်ေသာနည်ဵစနစ်နှင်ဴ

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကြ် ခင်ဵ၊
(ဗ) လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ

ေဆာင်ရွကရ
် ာတွင်

လိုအပ်ပါက

သက်ဆိုင်ရာလူထုအဖွ့ဲ အစည်ဵ

သို္ဓမဟုတ် ြပည်သူလူထုထဳမှ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ၊ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ၊ ထင်ြမင်
ယူဆချက်မျာဵကို ေတာင်ဵခဳြခင်ဵ၊
(ဘ) လူနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ကို အိုင်ဵယွန်ဵြဖစ်ဓာတ်ေရာင်ြခည်ေဘဵအန္တရာယ် သင်ဴေရာက်
မှုမှကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုဆုဳဵြဖတ်ပါက

လိုအပ်သည်ဴ

လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(မ) ဝန်ကကီဵဌာနကြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မတီကြဖစ်ေစ ေပဵအပ်ေသာ အြခာဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို
ေဆာင်ရွကြ် ခင်ဵ။

အခန်ဵ(၅)
ခွင်ဴြပုမိန့်
၉။

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်ဵ၊ ေရဒီယသ
ို တ္တကိ ကြဒပ်ပစ္စညဵ် ၊ နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စညဵ် နှင်ဴထိန်ဵချုပ်ပစ္စည်ဵ

တစ်မျုဵမျ
ိ ုဵကိ
ိ ု တင်သွင်ဵြခင်ဵ၊ တင်ပ္ဓြို ခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ြပန်လည်တင်ပု္ဓိြခင်ဵြပုလုပ်လိုသူသည် ကကိုတင်ခွင်ဴြပု
ချက်ရရှိရန် ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ သတ်မှတခ
် ျက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေလျှာက်ထာဵရမည်။
၁၀။

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်ဵ၊

ေရဒီယိုသတ္တကိ ကြဒပ်ပစ္စည်ဵနှင်ဴ

နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို

နိုင်ငဳေတာ်၏ နယ်နိမိတ်မှြဖစ်ေစ၊ နယ်နိမိတ်သို္ဓြဖစ်ေစ၊ နယ်နိမိတ်အတွင်ဵြဖစ်ေစ၊ နယ်နိမိတ်ကိုြဖတ်သန်ဵ
၍ြဖစ်ေစ သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ြခင်ဵြပုလုပ်လိုသူသည် ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ သယ်ေဆာင်ခွင်ဴလက်မတ
ှ ် ေလျှာက်ထာဵ
ရမည်။
၁၁။

လုပ်ေဆာင်မှု သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်ကို ေဆာင်ရွကလ
် ိုသူသည် လုပ်ေဆာင်မှု သို္ဓမဟုတ်

လုပ်ငန်ဵတွင် ေရဒီယိုသတ္တကိ ကြဒပ်ပစ္စည်ဵ အစုအေပါင်ဵသည် ပင်ရင်ဵအမျုဵအစာဵ
ိ
၄ (Category 4)
သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵထက်နိမဴ်ေသာ ပင်ရင်ဵအမျုဵအစာဵြဖစ်
ိ
ပါက ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ သတ်မှတခ
် ျက်မျာဵနှငဴ်အညီ
မှတ်ပဳတ
ု င်လက်မတ
ှ ် ေလျှာက်ထာဵရမည်။

15
၁၂။

ဦဵစီဵဌာနသည် ပုဒ်မ ၁၁ အရ မှတ်ပဳတ
ု င်လက်မှတ်ေလျှာက်လွှာမျာဵကို စိစစ်၍ ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴ

ြပုသင်ဴသည်ဟု ေတွ့ရှိပါက ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴကို ခွင်ဴြပုေပဵရမည်။
၁၃။

လုပ်ေဆာင်မှု သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်ကို ေဆာင်ရွကလ
် ိုသူသည် လုပ်ေဆာင်မှု သို္ဓမဟုတ်

လုပ်ငန်ဵတွင်(က) ေရဒီယိုသတ္တကိ ကြဒပ်ပစ္စည်ဵ

အသုဳဵမြပုထာဵေသာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်ဵ

ြဖစ်ပါက၊

သို္ဓမဟုတ်
(ခ)

ေရဒီယိုသတ္တကိ ကြဒပ်ပစ္စည်ဵ အစုအေပါင်ဵသည် ပင်ရင်ဵအမျုဵအစာဵ
ိ
၃ (Category 3)
သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵထက် ပိုမိုြမင်ဴေသာပင်ရင်ဵအမျုဵအစာဵြဖစ်
ိ
ပါက၊
သို္ဓမဟုတ်

(ဂ) နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စညဵ် ပါဝင်ပါက

ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ

သတ်မှတခ
် ျက်မျာဵနှငဴ်အညီ

လိုင်စင်

ေလျှာက်ထာဵရမည်။
၁၄။

ဦဵစီဵဌာနသည် ပုဒ်မ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁ နှင်ဴ ၁၃ တို္ဓအရ တင်ြပလာေသာ ေလျှာက်လွှာမျာဵကို စိစစ်၍(က) ခွင်ဴြပုြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
(ခ)

သက်ဆိုင်ရာေလျှာက်ထာဵမှုကို ခွင်ဴြပုပါက သတ်မှတထ
် ာဵေသာ အခေကကဵေငွ ေပဵေဆာင်
ေစပပီဵ ေလျှာက်ထာဵလာသူကို စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှင်ဴ သက်တမ်ဵတိပ
ု္ဓ ါဝင်သည်ဴ ကကိုတင်
ခွင်ဴြပုချက် သို္ဓမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ခွင်ဴြပုမိန့် တစ်ရပ်ရပ်ကို ထုတ်ေပဵရမည်။

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာေလျှာက်ထာဵမှုကို ြငင်ဵပယ်ပါက ြငင်ဵပယ်ရသည်ဴ ကျုဵေကကာင်
ိ
ဵေဖာ်ြပချက်
ကိုေလျှာက်ထာဵသူထဳသို္ဓ အေကကာင်ဵြပန်ကကာဵရမည်။
၁၅။

ပုဒ်မ ၁၄ အရ ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက် သို္ဓမဟုတ် ခွင်ဴြပုမိန့် တစ်ရပ်ရပ် ရရှိသူသည်(က) ဤဥပေဒနှင်ဴ ဤဥပေဒအရ ထုတြ် ပန်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ၊ အမိန့်ေကကာ်ြငာစာ၊
အမိန့်၊ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵကို လိုက်နာရမည်။
(ခ) ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက် သို္ဓမဟုတ် ခွင်ဴြပုမိန့်ပါ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကိုလိုက်နာရမည်။

၁၆။

မှတ်ပဳတ
ု င်လက်မတ
ှ ်ရရှိသူသည် သို္ဓမဟုတ် လိုင်စင်ရရှိသူသည်(က) မှတ်ပဳတ
ု င်လက်မတ
ှ ် သို္ဓမဟုတ် လိုင်စင် သက်တမ်ဵတိဵု ရန် လိုအပ်ပါက အဆိုပါ သက်တမ်ဵ
မကုန်ဆုဳဵမီ အနည်ဵဆုဳဵ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ ကကိုတင်၍ ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ ေလျှာက်ထာဵရမည်။
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(ခ) လုပ်ေဆာင်မှု သို္ဓမဟုတ် လုပင
် န်ဵ တစ်ခုခုကို ရပ်ဆိုင်ဵလိုပါက ရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ မြပုမီ ရက်ေပါင်ဵ
၆၀ ကကိုတင်၍ ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။
၁၇။

ခွင်ဴြပုမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ရရှိသူသည် ခွင်ဴြပုမိန့် ပါ ေဖာ်ြပချက်တစ်မျုဵမျ
ိ ုဵကိ
ိ ု ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ြပုလုပ်

လိုပါက ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ ကကိုတင်အေကကာင်ဵကကာဵ၍ အတည်ြပုချက် ရယူရမည်။
၁၈။

ေအာက်ပါအေကကာင်ဵတစ်ရပ်ရပ်

ေပ္ဒေပါက်ပါက

မှတ်ပဳတ
ု င်လက်မတ
ှ ်

သို္ဓမဟုတ်

လိုင်စင်

ပျက်ြပယ်သည်(က) မှတ်ပဳတ
ု င်လက်မတ
ှ ် သို္ဓမဟုတ် လိုင်စင် သက်တမ်ဵတိဵု ေလျှာက်ထာဵရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵ၊
(ခ) မှတ်ပဳတ
ု င်လက်မတ
ှ ် သို္ဓမဟုတ် လိုင်စင် သက်တမ်ဵတိဵု ြမှင်ဴေပဵရန် ြငင်ဵပယ်ခဳရြခင်ဵ။
(ဂ) မှတ်ပဳတ
ု င်လက်မတ
ှ ် သို္ဓမဟုတ် လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ြဖင်ဴ ရုပသ
် ိမဵ် ခဳရြခင်ဵ၊
(ဃ) မှတ်ပဳတ
ု င်လက်မတ
ှ ် သို္ဓမဟုတ် လိုင်စင်ပယ်ဖျက်ခဳရြခင်ဵ၊
၁၉။

မှတ်ပဳတ
ု င်လက်မတ
ှ ် သို္ဓမဟုတ် လိုင်စင်ရရှိသူသည်(က) ပုဒ်မ ၁၈၊ ပုဒ်မခွဲ(က) သို္ဓမဟုတ် (ခ) သို္ဓမဟုတ် (ဂ)တိ္ဓပ
ု ါ အေကကာင်ဵ တစ်ရပ်ရပ်ေကကာင်ဴ
မှတ်ပဳတ
ု င်လက်မတ
ှ ် သို္ဓမဟုတ် လိုင်စင်ပျက်ြပယ်သည်ဴ ကိစ္စရပ်တွင် သတ်မှတ်ချက်မျာဵ
နှင်ဴအညီ ြပန်လည်ေလျှာက်ထာဵနိုင်သည်။
(ခ)

ပုဒ်မ ၁၈ (ဃ) ပါအေကကာင်ဵ တစ်ရပ်ရပ်ေကကာင်ဴ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် သို္ဓမဟုတ် လိုင်စင်
ပျက်ြပယ်သည်ဴ ကိစ္စရပ်တွင် ြပန်လည်ေလျှာက်ထာဵခွင်ဴ မရှိေစရ။

၂၀။

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်ဵ၊ ေရဒီယိုသတ္တကိ ကြဒပ်ပစ္စည်ဵ၊

နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စည်ဵနှင်ဴ

ထိန်ဵချုပ်

ပစ္စည်ဵတစ်မျုဵမျ
ိ ုဵကိ
ိ ု တင်သွင်ဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် တင်ပ္ဓြို ခင်ဵ ေဆာင်ရွက်လိုသူသည် တည်ဆဲဥပေဒမျာဵကို
လည်ဵလိုက်နာရမည်။
၂၁။

ေရဒီယိုသတ္တကိ ကစွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် ၊ အသုဳဵြပုပပီဵေလာင်စာ၊ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်ဵ၊ ေရဒီယိုသတ္တကိ က

ြဒပ်ပစ္စည်ဵ၊

နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စည်ဵတစ်မျုဵမျ
ိ ုဵကိ
ိ ု ြပန်လည်တင်ပို္ဓြခင်ဵအာဵ ေဆာင်ရွကလ
် ိုသူသည်

တည်ဆဲဥပေဒမျာဵကိုလည်ဵ လိုက်နာရမည်။
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အခန်ဵ(၆)
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရဵ
၂၂။

ဦဵစီဵဌာနသည် (က) လူနှင်ဴသဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်အာဵ

အိုင်ဵယွန်ဵြဖစ်ဓာတ်ေရာင်ြခည်သင်ဴမှု

အန္တရာယ်မှ

ကာကွယ်နိုင်ေရဵအတွက် အေြခခဳလိုအပ်ချက်မျာဵကို ချမှတရ
် မည်။
(ခ) လုပ်ေဆာင်မန
ှု ှင်ဴ

လုပ်ငန်ဵမျာဵ

သင်ဴေရာက်ခွင်ဴြပုသည်ဴ

လုပ်ကိုင်ေနေသာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပမာဏကို

လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအတွက်

အမျာဵဆုဳဵ

သတ်မှတေ
် ပဵနိုင်ေရဵ

ေဆာင်ရွက်

ရမည်။
(ဂ) စိစစ်ထာဵေသာ ပင်ရင်ဵ၊ လုပ်ေဆာင်မှု သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵမျာဵကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵအရ
ထိန်ဵချုပ်မေ
ှု အာက်မှ ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴ သတ်မှတေ
် ပဵနိုင်ေရဵ ေဆာင်ရွကရ
် မည်။
(ဃ) ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတေ
် ပဵထာဵေသာ လုပ်ေဆာင်မန
ှု ှင်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် အသုဳဵြပုလျှက်ရှိသည်ဴ
ပင်ရင်ဵကို သတ်မှတခ
် ျက်မျာဵအရ ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵမှ ဖယ်ရှာဵခွင်ဴြပုနိုင်ေရဵအတွက် အန္တရာယ်
ကင်ဵအဆင်ဴမျာဵ သတ်မှတ်ေပဵနိုင်ေရဵ ေဆာင်ရွကရ
် မည်။
(င) မည်သည်ဴ လုပ်ေဆာင်မှု သို္ဓမဟုတ်
တစ်ရပ်ရပ်ကို

ထုတ်ေပဵြခင်ဵမြပုမီ

လုပ်ငန်ဵကိုမဆို ေဆာင်ရွကလ
် ိုသူကို

ခွင်ဴြပုမိန့်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရဵအတွက်

မြဖစ်မေန

လိုက်နာရမည်ဴ အေြခခဳလိုအပ်ချက်မျာဵကို လက်ခဳကျင်ဴသုဳဵနိုင်ေစေရဵ စိစစ်ေဆာင်ရွက်
ရမည်။
၂၃။

မှတ်ပဳတ
ု င်လက်မတ
ှ ်ရရှိသူ

သို္ဓမဟုတ်

အိုင်ဵယွန်ဵြဖစ်ဓာတ်ေရာင်ြခည်သင်ေ
ဴ ရာက်မှု

လိုင်စင်ရရှိသူသည်

အန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန်

လူနှင်ဴသဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ကို
ခွင်ဴြပုမိန့်ရ

လုပ်ေဆာင်မှု

သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ၏ နျူကလီဵယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴ နျူကလီဵယာဵလုဳခခုဳမှုရှိေစေရဵတို္ဓကို
ဤဥပေဒပါြပဋ္ဌာန်ဵ ချက်မျာဵ၊ သတ်မှတခ
် ျက်မျာဵနှင်ဴအညီ လိုက်နာရမည်။
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အခန်ဵ (၇)
ေရဒီယိုသတ္တကိ ကပင်ရင်ဵမျာဵ
၂၄။

ဦဵစီဵဌာနသည်

ပစ္စည်ဵမျာဵကို

ေရဒီယိုသတ္တကိ ကပင်ရင်ဵမျာဵနှင်ဴ

၎င်ဵပင်ရင်ဵမျာဵ၏

အသုဳဵြပုနိုင်သည်ဴ

ေရဒီယိုသတ္တကိ ကပင်ရင်ဵကိုအသုဳဵြပုထာဵသည်ဴ
သက်တမ်ဵအတွင်ဵနှင်ဴ

အသုဳဵြပုသက်တမ်ဵ

ကုန်ဆုဳဵေသာအခါ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵစွာ စီမထ
ဳ ာဵရှိမန
ှု ှင်ဴလုဳခခုဳစွာ ကာကွယ်ထာဵရှိမှုတု္ဓက
ိ ို ထိန်ဵချုပ်
နိုင်မည်ဴ စနစ်တစ်ရပ် ထာဵရှိရမည်။
၂၅။

ဦဵစီဵဌာနသည်

ေရဒီယိုသတ္တကိ ကြဒပ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို

အမျုဵအစာဵခွ
ိ
ဲြခာဵ

သတ်မှတရ
် ာတွင်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ြပုထုတ်ြပန်ထာဵေသာ ေရဒီယိုသတ္တိကကပင်ရင်ဵမျာဵ အမျုဵအစာဵခွ
ိ
ဲြခာဵ
သတ်မှတသ
် ည်ဴ စနစ်အတိုင်ဵ သတ်မှတ်ရမည်။
၂၆။

ဦဵစီဵဌာနသည် ေရဒီယိုသတ္တကိ ကပင်ရင်ဵမျာဵကို

အမျုဵသာဵအဆင်
ိ
ဴစာရင်ဵသွင်ဵ မှတ်တမ်ဵြပုစု

ရမည်။ ယင်ဵတွင်ပါဝင်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ကာကွယ်ရန် အစီအမဳမျာဵချမှတ် ေဆာင်ရွက်
ရမည်။
၂၇။

ဤဥပေဒနှင်ဴအညီ ေရဒီယိုသတ္တကိ ကပင်ရင်ဵကို ပိင
ု ်ဆိုင်အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိထာဵသူသည် ယင်ဵေရဒီယို

သတ္တကိ ကပင်ရင်ဵ၏ နျူကလီဵယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴ နျူကလီဵယာဵလုဳခခုဳမှုရှိေစေရဵအတွက်
စီမထ
ဳ ာဵရှရ
ိ မည်။
၂၈။

ဦဵစီဵဌာနသည် နိုင်ငဳေတာ်၏ နယ်နိမိတ်မှြဖစ်ေစ၊ နယ်နိမိတ်သို္ဓြဖစ်ေစ၊ နယ်နိမိတ်အတွင်ဵြဖစ်ေစ၊

နယ်နိမိတ်ကို ြဖတ်သန်ဵ၍ြဖစ်ေစ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်ဵ၊ ေရဒီယိုသတ္တိကကြဒပ်ပစ္စညဵ် ၊

နျူကလီဵယာဵ

ြဒပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ သို္ဓမဟုတ် ထိန်ဵချုပ်ပစ္စညဵ် တစ်မျုဵမျ
ိ ုဵကိ
ိ ု သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ြခင်ဵအတွက် အြပည်ြပည်
ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ြပု

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵကို

အေြခခဳ၍

လိုအပ်သည်ဴ

သတ်မှတခ
် ျက်မျာဵကို

ထုတ်ြပန်ေဆာင်ရွကရ
် မည်။
၂၉။

မှတ်ပဳတ
ု င်လက်မတ
ှ ်ရရှိသူ သို္ဓမဟုတ် လိုင်စင်ရရှိသူသည် ထိန်ဵချုပ်မေ
ှု အာက်မှ ေရဒီယိုသတ္တကိ က

ပင်ရင်ဵမျာဵ

ေပျာက်ဆုဳဵြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်သင်ဴေရာက်မှုေကကာင်ဴ

လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအာဵ

ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရေစြခင်ဵ၊ ပစ္စည်ဵဥစ္စာ သို္ဓမဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
အြခာဵမည်သည်ဴ

ထိခိုက်မမ
ှု ျုဵမဆိ
ိ
ု

ြဖစ်ေပ္ဒလာပါက

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရဵအရာရှိကို ခန့်ထာဵရမည်။

ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ

ချက်ချင်ဵအစီရင်ခဳနိုင်ရန်
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၃၀။

ဦဵစီဵဌာနသည် ေကာ်မတီ၏လမ်ဵညွှန်မှုြဖင်ဴ ပိင
ု ်ရှင်မဲဴပင်ရင်ဵမျာဵကို ချက်ချင်ဵြပန်လည် ထိန်ဵချုပ်

နိုင်ေရဵအတွက် အမျုဵသာဵအဆင်
ိ
ဴမဟာဗျူဟာနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာနအဖွ့ဲ
အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေရဵဆွဲထာဵရှိရမည်။

အခန်ဵ(၈)
နျူကလီဵယာဵအေဆာက်အအုဳမျာဵ ေေဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ
၃၁။

နျူကလီဵယာဵအေဆာက်အအုဳ တည်ေဆာက်မှု သို္ဓမဟုတ် လည်ပတ်လုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်မှု

သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵနှင်ဴဆက်စပ်ေသာ လုပ်ေဆာင်မှု သို္ဓမဟုတ် လုပင
် န်ဵ ေဆာင်ရွက်လိုသူသည် ဤဥပေဒနှင်ဴ
အညီ လိုင်စင်ေလျှာက်ထာဵရမည်။
၃၂။

ပုဒ်မ ၃၁ အရ လိုင်စင်ရရှိသူသည် နျူကလီဵယာဵအေဆာက်အအုဳနှင်ဴ ယင်ဵနှင်ဴဆက်စပ်ေသာ

လုပ်ေဆာင်မန
ှု ှင်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် နျူကလီဵယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴ နျူကလီဵယာဵလုဳခခုဳေရဵ
တိ္ဓအ
ု တွက် စီမထ
ဳ ာဵရှိရမည်။
၃၃။

ဦဵစီဵဌာနသည် နျူကလီဵယာဵ အေဆာက်အအုဳမျာဵနှင်ဴ ယင်ဵနှင်ဴဆက်စပ်ေသာ လုပ်ေဆာင်မန
ှု ှင်ဴ

လုပ်ငန်ဵမျာဵကို စနစ်တကျထိန်ဵချုပ်နိုင်ရန်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါကိစ္စရပ်မျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ လိုအပ်သည်ဴ

သတ်မှတခ
် ျက်မျာဵကို ထုတ်ြပန်ေဆာင်ရွကရ
် မည်(က) လုပ်ငန်ဵေနရာေရွဵချယ်ြခင်ဵအပါအဝင် လုပ်ငန်ဵေနရာ စိစစ် သုဳဵသပ်အကဲြဖတ်ြခင်ဵ၊
(ခ) လိုင်စင်ထုတ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ စဳသတ်မှတခ
် ျက်မျာဵအပါအဝင် လိုင်စင်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ၊
(ဂ)

အဆိုြပုထာဵသည်ဴ

လုပ်ငန်ဵေနရာနှင်ဴ

ေနထိုင်သူမျာဵအပါအဝင်

နျူကလီဵယာဵအေဆာက်အအုဳ

ြပည်သူလူထုသို္ဓ

အသိေပဵြခင်ဵနှင်ဴ

အနီဵတစ်ဝက
ို ်ရှိ

ေဆွဵေနွဵအကကဳြပုမှုမျာဵ

ေဆာင်ရွကြ် ခင်ဵ၊
(ဃ) နျူကလီဵယာဵအေဆာက်အအုဳဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွကသ
် ူ၏ အရည်အချင်ဵမျာဵ
ကို သတ်မှတ၍
် သင်တန်ဵမျာဵေပဵြခင်ဵ၊ ကွျမ်ဵကျင်မှု ြပည်ဴမီေစြခင်ဵနှင်ဴ ေလဴကျင်ဴပျုဵေထာင်
ိ
ေပဵြခင်ဵ၊
(င) နျူကလီဵယာဵအေဆာက်အအုဳ၏ သက်တမ်ဵတစ်ေလျှာက် ယင်ဵအာဵ အပပီဵတိင
ု ် ပိတ်သိမဵ်
မည်ဴ အချန်ိ ကာလ သတ်မှတ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ စဳသတ်မှတ်ချက်ကို သတ်မှတေ
် ပဵြခင်ဵ၊
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(စ) နျူကလီဵယာဵအေဆာက်အအုဳဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ ဖျက်သိမဵ် ြခင်ဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ ဘဏ္ဍာေရဵကိစ္စ
အပါအဝင် အစီအစဉ်မျာဵ ချမှတြ် ခင်ဵ၊
(ဆ) လုပ်ငန်ဵ ဖျက်သိမ်ဵြခင်ဵမတိင
ု ်ခင်၊ ဖျက်သိမ်ဵေနစဉ်အတွင်ဵနှင်ဴ

ဖျက်သိမဵ် ပပီဵေနာက်

နျူကလီဵယာဵအေဆာက်အအုဳ၏ သက်တမ်ဵတစ်ေလျှာက် မှတ်တမ်ဵမျာဵ ထိန်ဵသိမဵ် ြခင်ဵ၊
၃၄။

လိုင်စင်ရရှိသူက နျူကလီဵယာဵအေဆာက်အအုဳ ဖျက်သိမဵ် ြခင်ဵ စီမခ
ဳ ျက်၏ ေနာက်ဆုဳဵအဆင်ဴသို္ဓ

ေရာက်ရှိေကကာင်ဵ သက်ေသြပနိုင်မှု မရှိေသဵမီနှင်ဴ အြခာဵသက်ဆိုင်သည်ဴ သတ်မှတခ
် ျက်မျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီ
ြပည်ဴစုဳေကကာင်ဵ ြပသနိုင်သည်ဴ အေြခအေနသို္ဓ မေရာက်မအ
ီ ထိ

ဦဵစီဵဌာနသည် ထိုအေဆာက်အအုဳကို

ဆက်လက် ထိန်ဵချုပ်ထာဵရမည်။

အခန်ဵ(၉)
နျူကလီဵယာဵ သို့မဟုတ် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ဆိုင်ရာ အေရဵေပါ်ြပင်ဆင်မှုနှင်ဴတ့ုဳြပန်မှု
၃၅။

ဦဵစီဵဌာနသည်

နျူကလီဵယာဵ

သို္ဓမဟုတ်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ဆိုင်ရာ

အေရဵေပ္ဒအေြခအေန

ြဖစ်ေပ္ဒခဲလ
ဴ ျှင် ကကာဵဝင်ေဆာင်ရွကြ် ခင်ဵအတွက် လိုင်စင်ေလျှာက်ထာဵသူ ေရဵဆွဲတင်ြပရမည်ဴ

ကကိုတင်

ြပင်ဆင်ြခင်ဵနှင်ဴတဳ္ဓြု ပန်ေဆာင်ရွက်ေရဵစီမခ
ဳ ျက်ကို အတည်ြပုေပဵနိုင်ရန် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ ချမှတရ
် မည်။
၃၆။

ဦဵစီဵဌာနသည်(က) နျူကလီဵယာဵ သို္ဓမဟုတ် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ဆိုင်ရာ အေရဵေပ္ဒအေြခအေနအတွက် ကကိုတင်
ြပင်ဆင်ြခင်ဵနှင်ဴ

တု္ဓဳြပန်ေဆာင်ရွကေ
် ရဵဆိုင်ရာ

အမျုဵသာဵအဆင်
ိ
ဴ

စီမခ
ဳ ျက်တစ်ရပ်ကို

အြခာဵေသာအေရဵေပ္ဒအေြခအေနတုဳ္ဓြပန် ေဆာင်ရွကသ
် ည်ဴ အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ
ေရဵဆွဲ၍ ေကာ်မတီ၏အတည်ြပုချက်ကို ရယူရမည်။
(ခ) ပုဒ်မ ၃၅ နှင်ဴ ပုဒ်မ ၃၆(က) ပါ အေရဵေပ္ဒဆိုင်ရာ စီမခ
ဳ ျက်မျာဵကို ပုဳမှနြ် ပန်လည်
သုဳဵသပ်ြခင်ဵ၊ ြဖည်ဴစွက်တင်ြပြခင်ဵနှင်ဴ ကကိုတင်ေလဴကျင်ဴြခင်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွကရ
် မည်။
၃၇။

လိုင်စင်ရရှိသူသည် နျူကလီဵယာဵ သို္ဓမဟုတ်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ဆိုင်ရာအေရဵေပ္ဒ အေြခအေန

ြဖစ်ေပ္ဒလာသည်ဴအခါ ဦဵစီဵဌာနက အတည်ြပုေပဵထာဵသည်ဴ အေရဵေပ္ဒအေြခအေန တု္ဓြဳ ပန်ေဆာင်ရွက်
ေရဵစီမခ
ဳ ျက်နှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွကရ
် မည်။
၃၈။

နျူကလီဵယာဵ

သို္ဓမဟုတ်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ဆိုင်ရာ

အေရဵေပ္ဒအေြခအေနြဖစ်ေပ္ဒလာပါက

ေရဒီယိုသတ္တကိ ကညစ်ညမ်ဵမှုသည် နိုင်ငဳေတာ်၏နယ်နိမိတ်ကို ြဖတ်ေကျာ်၍ ပျ့နှ
ဳ န
ဳ္ဓ ိုင်သည်ဴ အန္တရာယ်ရှိလျှင်
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ေကာ်မတီသည်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဏုြမူစွမဵ် အင်ေအဂျင်စီသို္ဓလည်ဵေကာင်ဵ

ထုတ်လွှတ်မှုေကကာင်ဴ ရုပပ
် ိုင်ဵဆိုင်ရာ ထိခိုက်မြှု ဖစ်ေပ္ဒနိုင်သည်ဴ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်

သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငဳ၏ အာဏာပိုင်အဖွ့ဲ

အစည်ဵမျာဵသို္ဓလည်ဵေကာင်ဵ ချက်ချင်ဵအေကကာင်ဵကကာဵရမည်။
၃၉။

ဦဵစီဵဌာနသည် နိုင်ငဳေတာ်က အတည်ြပုပါဝင် လက်မှတ်ေရဵထိုဵထာဵေသာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵပါ

သတ်မှတခ
် ျက်မျာဵအရ

နျူကလီဵယာဵ

သို္ဓမဟုတ်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ဆိုင်ရာ

အေရဵေပ္ဒအေြခအေနမျာဵတွင် သတင်ဵအချက်အလက်နှင်ဴ လိုအပ်သည်ဴအကူအညီမျာဵကို ေထာက်ပဴန
ဳ ိုင်
ေရဵတို္ဓအတွက် ဆက်သွယ်ရမည်ဴ အဖွ့ဲ အစည်ဵအြဖစ် ေဆာင်ရွကရ
် မည်။

အခန်ဵ(၁၀)
ေရဒီယိုသတ္တကိ ကြဒပ်ပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာ သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵနှင်ဴသန့်စင်ြခင်ဵ
၄၀။

အိုင်ဵယွန်ဵြဖစ်ဓာတ်ေရာင်ြခည်သင်ဴေရာက်မှုေကကာင်ဴ

ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ

နျူကလီဵယာဵေဘဵ

အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵကို ပခိမ်ဵေြခာက်နိုင်သည်ဴ သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵ၊ သန့်စင်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်
လိုသူသည် ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ သတ်မှတခ
် ျက်မျာဵနှင်အ
ဴ ညီ နျူကလီဵယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵဆိုင်ရာ
လိုင်စင်ေလျှာက်ထာဵရမည်။
၄၁။

ပုဒ်မ ၄၀ အရ လိုင်စင်ရရှိသူသည် နျူကလီဵယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴနျူကလီဵယာဵ

လုဳခခုဳေရဵတိ္ဓအ
ု တွက် စီမဳထာဵရှိရမည်။
၄၂။

ဦဵစီဵဌာနသည် အိုင်ဵယွန်ဵြဖစ်ဓာတ်ေရာင်ြခည်သင်ဴေရာက်မေ
ှု ကကာင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ နျူကလီဵ

ယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵကို ပခိမ်ဵေြခာက်နိုင်သည်ဴ သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵ၊ သန့်စင်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ မျာဵ
အန္တရာယ်ကင်ဵစွာေဆာင်ရွက်ေရဵအတွက်

လိုင်စင်ထုတ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ

လိုအပ်ချက်မျာဵသတ်မှတ်ပပီဵ

ေကာ်မတီ၏ အတည်ြပုချက် ရယူရမည်။
၄၃။

ဦဵစီဵဌာနသည်

သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ

ေဆာင်ရွက်မမ
ှု ျာဵြဖစ်သည်ဴ

ရှာေဖွြခင်ဵ၊

စမ်ဵသပ်

တူဵေဖာ်ေြမမှ ယူေရနီယဳနှင်ဴ သိုရီယဳတက
ို္ဓ ိုဖယ်ထုတြ် ခင်ဵ၊ တူဵေဖာ်ြခင်ဵ၊ သန့်စင်စက်ရုဳ ထူေထာင်ြခင်ဵ၊
သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ြခင်ဵ၊

လုပ်ငန်ဵဖျက်သိမဵ် ြခင်ဵ၊

ေရဒီယိုသတ္တကိ ကစွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵကို

စီမခ
ဳ န့်ခွဲြခင်ဵ

တိ္ဓအ
ု တွက် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရဵ၊ နျူကလီဵယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ၊ နျူကလီဵယာဵ
လုဳခခုဳေရဵဆိုင်ရာ စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ
ကိုက်ညီမှု

ရှိမရှိ

အြခာဵေသာ တည်ဆဲစည်ဵမျဉ်ဵဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်မျာဵနှင်ဴ

စစ်ေဆဵအတည်ြပုနိုင်ရန်

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနမျာဵနှင်ဴြဖစ်ေစ၊

သက်ဆိုင်ရာ
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အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵနှင်ဴြဖစ်ေစ ညှိနှိုင်ဵ၍ ေစာင်ဴကကည်ဴစစ်ေဆဵြခင်ဵနှင်ဴ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵဆိုင်ရာ အစီအမဳမျာဵ
ချမှတ် ေဆာင်ရွကရ
် မည်။
၄၄။

ယူေရနီယဳ

သို္ဓမဟုတ်

သိုရီယဳပါဝင်ေသာ

လုပ်ငန်ဵခွင်တစ်ခုမှ

သတ္တုရိုင်ဵတူဵေဖာ်ြခင်ဵနှင်ဴ

သန့်စင်ြခင်ဵတိ္ဓက
ု ိုေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် လိုင်စင်ေလျှာက်ထာဵသူသည် ေဆာင်ရွကမ
် ည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်
ဆိုင်ရာ အချက်အလက်မျာဵကို ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ တင်ြပရမည်။
၄၅။

ယူေရနီယဳ

သို္ဓမဟုတ်

သိုရီယဳပါဝင်ေသာ

သတ္တုရိုင်ဵတူဵေဖာ်ြခင်ဵနှင်ဴ

သန့်စင်ြခင်ဵတို္ဓကို

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် လိုင်စင်ရရှိသူသည်(က) နျူကလီဵယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴ

လုဳခခုဳေရဵတိ္ဓအ
ု တွက်

လိုင်စင်ဆိုင်ရာ

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိုက်နာေဆာင်ရွကရ
် မည်။
(ခ) ဦဵစီဵဌာနက ေတာင်ဵဆိုေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ပဳဴပဵို ေပဵရမည်ဴအြပင် တည်ဆဲ
စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ၊

လိုင်စင်ပါသတ်မှတခ
် ျက်မျာဵနှင်ဴ

ကိုက်ညီေကကာင်ဵ

အတည်ြပုနိုင်ရန်

ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵမှုမျာဵကို ခွင်ဴြပုရမည်။
(ဂ) သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵနှင်ဴ သန့်စင်ြခင်ဵတို္ဓနှင်ဴ သက်ဆိုင်သည်ဴ မှတ်တမ်ဵမျာဵကို ထိန်ဵသိမဵ်
ထာဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ၊ ဦဵစီဵဌာနက လိုအပ်၍ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုြပုပါက တင်ြပနိင
ု ်ရမည်။

အခန်ဵ(၁၁)
သယ်ယူပို့ေဆာင်ြခင်ဵ
၄၆။

ဦဵစီဵဌာနသည် နိုင်ငဳေတာ်၏ နယ်နိမိတ်မြှ ဖစ်ေစ၊ နယ်နိမိတ်သို္ဓြဖစ်ေစ၊ နယ်နိမိတ်အတွင်ဵြဖစ်ေစ၊

နယ်နိမိတ်ကို ြဖတ်သန်ဵ၍ြဖစ်ေစ

ေရဒီယိုသတ္တကိ ကစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ၊ အသုဳဵြပုပပီဵေလာင်စာ၊ ဓာတ်ေရာင်

ြခည်ပင်ရင်ဵ၊ ေရဒီယိုသတ္တိကကြဒပ်ပစ္စညဵ် ၊ နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စည်ဵနှင်ဴ ထိန်ဵချုပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ သယ်ယူပို္ဓ
ေဆာင်ြခင်ဵအတွက်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်သင်ဴေရာက်မှုမှ

ကာကွယေ
် ရဵ၊ နျူကလီဵယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်န
ဴ ျူကလီဵယာဵလုဳခခုဳေရဵတိ္ဓအ
ု တွက် အစီအမဳ
မျာဵကို သတ်မှတ်နင
ို ်ေရဵ ေဆာင်ရွကရ
် မည်။
၄၇။

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည် ေရဒီယိုသတ္တိကကစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ၊ အသုဳဵြပုပပီဵေလာင်စာ၊ ဓာတ်ေရာင်ြခည်

ပင်ရင်ဵ၊ ေရဒီယိုသတ္တိကကြဒပ်ပစ္စညဵ် ၊

နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စည်ဵနှင်ဴ ထိန်ဵချုပ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို သယ်ယူပို္ဓ
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ေဆာင်ြခင်ဵ ြပုလုပ်ေနစဉ်အတွင်ဵ နျူကလီဵယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴ နျူကလီဵယာဵလုဳခခုဳေရဵ
တိ္ဓအ
ု တွက် စီမဳထာဵရှိရမည်။

အခန်ဵ(၁၂)
ေရဒီယိုသတ္တကိ ကစွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် နှင်ဴအသုဵဳ ြပုပပီဵေလာင်စာမျာဵ စီမခ
ဳ န့်ခွဲြခင်ဵ
၄၈။

ဦဵစီဵဌာနသည်

ေကာ်မတီ၏အတည်ြပုချက်ြဖင်ဴ

အမျုဵသာဵအဆင်
ိ
ဴ

ေရဒီယိုသတ္တကိ ကစွန့်ပစ်

ပစ္စည်ဵနှင်ဴ အသုဳဵြပုပပီဵ ေလာင်စာစီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ကို ေရဵဆွဲထုတ်ြပန်ရမည်။
၄၉။

နိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵရှိ လုပ်ေဆာင်မန
ှု ှင်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ထွက်ရှိလာေသာ ေရဒီယိုသတ္တကိ ကစွန့်ပစ်

ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ

နျူကလီဵယာဵအေဆာက်အအုဳမျာဵလည်ပတ်ြခင်ဵမှ

ထွက်ရှိလာေသာ

အသုဳဵြပုပပီဵ

ေလာင်စာမျာဵကို(က) မူရင်ဵနိုင်ငဳသို္ဓ ြပန်လည်တင်ပု္ဓရ
ိ မည်။ ြပန်လည်တင်ပို္ဓြခင်ဵမြပုမီ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင်မှု
နှင်ဴလုပင
် န်ဵမျာဵကိုေဆာင်ရွက်ေနေသာ အဖွ့ဲ အစည်ဵ၏ ေရဒီယိုသတ္တိကကစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ
ကို ေခတ္တထာဵရှိရန် စီစဉ်ထာဵသည်ဴ အေဆာက်အအုဳထဲတွင် သိမဵ် ဆည်ဵထာဵရမည်။
(ခ)

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဏုြမူစွမဵ် အင်ေအဂျင်စီ၏

နျူကလီဵယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵ

ေရဵဆိုင်ရာ အေြခခဳလိုအပ်ချက်မျာဵနှင်ဴ အညီ စွန့်ပစ်ြခင်ဵြပုရမည်။
၅၀။

လုပ်ေဆာင်မန
ှု ှင်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ေနေသာ အဖွ့ဲ အစည်ဵသည် ေရဒီယိုသတ္တကိ ကစွန့်ပစ်

ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် အသုဳဵြပုပပီဵ ေလာင်စာမျာဵ နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍(က) နျူကလီဵယာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴ နျူကလီဵယာဵလုဳခခုဳေရဵတိ္ဓအ
ု တွက် ခွင်ဴြပုမိန့်
ပါ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိုက်နာရမည်။
(ခ) အေဆာက်အအုဳပိတသ
် ိမ်ဵပပီဵသည်ဴအထိ

စဉ်ဆက်မြပတ် ေစာင်ဴကကည်ဴတိုင်ဵတာထိန်ဵချုပ်မှု

ပါဝင်သည်ဴ အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို ြပုစုထာဵရမည်။
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အခန်ဵ(၁၃)
နျူကလီဵယာဵထိခိုက်ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုဆိုင်ရာ အကျုဳဵဝင်မန
ှု ှင်ဴေပဵေလျာ်ရန်တာဝန်ရှိမှု
၅၁။

ဦဵစီဵဌာနသည် နျူကလီဵယာဵထိခိုက်ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုဆိုင်ရာ အကျုဳဵဝင်မန
ှု ှင်ဴေပဵေလျာ်ရန် တာဝန်

ရှိမှုနှင်စ
ဴ ပ်လျဉ်ဵ၍ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်မျာဵ၊ စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွကရ
် မည်။
၅၂။

ဦဵစီဵဌာနသည် ေကာ်မတီ၏အတည်ြပုချက်ြဖင်ဴ

အကျုဳဵဝင်မန
ှု ှင်ဴ ေပဵေလျာ်ရန်တာဝန်ရှိမှုတို္ဓနင
ှ ်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍

နျူကလီဵယာဵထိခိုက်ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုဆိုင်ရာ
လိုအပ်ေသာ အမိန့် ေကကာ်ြငာစာ၊ အမိန့် ၊

ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵကို ေရဵဆွဲ ထုတ်ြပန်ရမည်။
၅၃။

နျူကလီဵယာဵဆိုင်ရာ ထိခိုက်ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုအတွက်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်မျာဵ၊

စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ နျူကလီဵယာဵ ထူေထာင်မှု လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွကသ
် ူထဳမှ ေလျာ်ေကကဵ
ေတာင်ဵဆိုနိုင်သည်။

အခန်ဵ(၁၄)
နျူကလီဵယာဵလုပေ
် ဆာင်မှုနှင်ဴလုပင
် န်ဵ ထိန်ဵချုပ်ေစာင်ဴကကပ်ေရဵဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵ
၅၄။

ဉီဵစီဵဌာနသည် နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စည်ဵမျာဵနှငစ
်ဴ ပ်လျဉ်ဵ၍ ပငိမဵ် ချမ်ဵေသာ ရည်ရွယ်ချက်ြဖင်ဴသာ

အသုဳဵြပုေစေရဵအတွက်ကကီဵကကပ် ေဆာင်ရွကရ
် မည်။
၅၅။

ဦဵစီဵဌာနသည် နျူကလီဵယာဵလက်နက် မြပန့်ပာွ ဵေရဵစာချုပ်၊ နျူကလီဵယာဵလုပ်ေဆာင်မန
ှု ှင်ဴ

လုပ်ငန်ဵ ထိန်ဵချုပ်ေစာင်ဴကကပ်ေရဵသေဘာတူညခ
ီ ျက်နှင်ဴ ယင်ဵ၏ေနာက်ဆက်တစ
ွဲ ာချုပ်ပါ ဝတ္တရာဵမျာဵကို
ြဖည်ဴဆည်ဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကရ
် မည်။
၅၆။

အစိုဵရဌာနအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ

လိုင်စင်ရရှိသူတို္ဓသည်

နိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵ

နျူကလီဵယာဵ

လုပ်ေဆာင်မန
ှု ှင်ဴ လုပ်ငန်ဵထိန်ဵချုပ်ေစာင်ဴကကပ်ေရဵသေဘာတူညခ
ီ ျက်နှင်ဴ ယင်ဵ၏ ေနာက်ဆက်တစ
ွဲ ာချုပ်
ပါ ဝတ္တရာဵမျာဵကျင်ဴသုဳဵ ေဆာင်ရွကရ
် ာတွင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဏုြမူစွမဵ် အင်ေအဂျင်စီနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ
ေဆာင်ရွကရ
် မည်။
၅၇။
ယင်ဵ၏

နျူကလီဵယာဵလုပ်ေဆာင်မှုနင
ှ ်ဴလုပင
် န်ဵ ထိန်ဵချုပ်ေစာင်ဴကကပ်ေရဵဆိုင်ရာ သေဘာတူညခ
ီ ျက်နှင်ဴ
ေနာက်ဆက်တွဲစာချုပ်တင
ွ ်

အကျုဳဵဝင်သည်ဴ

နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စည်ဵကို

ပိင
ု ်ဆိုင်ြခင်ဵ၊
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အသုဳဵြပုြခင်ဵ၊ ကိုင်တယ
ွ ်ြခင်ဵ၊ သန့်စင်ထုတ်လုပြ် ခင်ဵ လုပင
် န်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွကရ
် န် လိုင်စင်ရရှိသူသည်
တည်ဆဲဥပေဒမျာဵကိုလည်ဵ လိုက်နာေဆာင်ရွကရ
် မည်။
၅၈။
ယင်ဵ၏

နျူကလီဵယာဵလုပ်ေဆာင်မှုနင
ှ ်ဴ လုပင
် န်ဵထိန်ဵချုပ် ေစာင်ဴကကပ်ေရဵဆိုင်ရာ သေဘာတူညခ
ီ ျက်နှင်ဴ
ေနာက်ဆက်တွဲစာချုပ်ပါအရ

နှင်ဴသက်ဆိုင်သည်ဴ

သုေတသနနှင်ဴ

အစီရင်ခဳရန်လိုအပ်သည်ဴ

နျူကလီဵယာဵေလာင်စာစက်ဝန်ဵ

ဖွ့ဳ ပဖိုဵတိဵု တက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို

ေဆာင်ရွကလ
် ိုသူသည်

လုပ်ငန်ဵမျာဵ မစတင်မီ ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ ထိုလုပင
် န်ဵမျာဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်သည်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို
ေပဵပိ္ဓရ
ု မည်။
၅၉။ ဦဵစီဵဌာနသည်ေကာ်မတီ၏အတည်ြပုချက်ြဖင်ဴ နျူကလီဵယာဵလုပ်ေဆာင်မန
ှု ှင်ဴ လုပ်ငန်ဵထိန်ဵချုပ်
ေစာင်ဴကကပ်ေရဵဆိုင်ရာ လိုအပ်သည်ဴစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို ေရဵဆွထ
ဲ ုတ်ြပန်ရမည်။

အခန်ဵ(၁၅)
နျူကလီဵယာဵလုဳခခုဳေရဵ
၆၀။

ဦဵစီဵဌာနသည်(က) အေဆာက်အအုဳနှင်ဴ လုပ်ေဆာင်မမ
ှု ျာဵ၏

နျူကလီဵယာဵလုဳခခုဳေရဵဆိုင်ရာ

သတ်မှတခ
် ျက်

မျာဵကို အတည်ြပုနိုင်ေရဵအတွက် ေကာ်မတီသို္ဓ တင်ြပရမည်။
(ခ) အေဆာက်အအုဳနှင်ဴ လုပ်ေဆာင်မမ
ှု ျာဵ၏ နျူကလီဵယာဵလုဳခခုဳေရဵဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵအတွက်
လိုင်စင်ေလျှာက်ထာဵသူ ေရဵဆွဲတင်ြပရမည်ဴ နျူကလီဵယာဵလုဳခခုဳေရဵဆိုင်ရာ စီမခ
ဳ ျက်မျာဵ
ကို သတ်မှတခ
် ျက်မျာဵနှင်ဴအညီ အတည်ြပုေပဵရမည်။
၆၁။

လိုင်စင်ရရှိသူသည် နျူကလီဵယာဵ သို္ဓမဟုတ် ေရဒီယိုသတ္တကိ ကြဒပ်ပစ္စညဵ် မျာဵ၊ အေဆာက်အအုဳနှင်ဴ

လုပ်ေဆာင်မမ
ှု ျာဵ လုဳခခုဳမှုရှိေစေရဵအတွက် တည်ဆဲဥပေဒပါြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို လိုက်နာရမည်။
၆၂။

ခွင်ဴြပုမိန့်တစ်ရပ်ရပ် ရရှိသူသည် အေဆာက်အအုဳနှင်ဴလုပေ
် ဆာင်မတ
ှု ွင် နျူကလီဵယာဵလုဳခခုဳေရဵ

နှင်စ
ဴ ပ်လျဉ်ဵ၍ ချုဵေဖာက်
ိ
မှုတစ်ရပ်ရပ် ေပ္ဒေပါက်ပါက သို္ဓမဟုတ် ချုဵေဖာက်
ိ
မှု တစ်ရပ်ရပ်ခဳရဖွယ်
ရှိပါက(က) ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ ချက်ချင်ဵအသိေပဵအေကကာင်ဵကကာဵပပီဵ အေသဵစိတ်အစီရင်ခဳစာကိုအြမန်တင်ြပ
ရမည်၊
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(ခ)

ဦဵစီဵဌာနက ထပ်မဳေတာင်ဵခဳလာသည်ဴ လိုအပ်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကိုလည်ဵ
ဆက်လက်ေပဵပိ္ဓရ
ု မည်။

၆၃။

ဦဵစီဵဌာနသည် နျူကလီဵယာဵလုဳခခုဳေရဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ချုဵေဖာက်
ိ
မှု တစ်ရပ်ရပ် ေပ္ဒေပါက်ပါက

သက်ေရာက်မှုြဖစ်ေစနိုင်သည်ဴ

ြပည်တွင်ဵအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵ၊

အြခာဵနိုင်ငဳမျာဵနှင်ဴ

အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵသို္ဓ ေဆာလျင်စွာ သတင်ဵေပဵပိ္ဓန
ု ိုင်ေရဵအတွက်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

သင်ဴေလျာ်ေသာ အစီအမဳမျာဵကို

ေဆာင်ရွကရ
် မည်။

အခန်ဵ(၁၆)
စီမခ
ဳ န့်ခွဲေရဵအရ အေရဵယူြခင်ဵနှင်ဴ အယူခဳဝင်ြခင်ဵ
၆၄။

ဦဵစီဵဌာနသည် ဤဥပေဒနှင်ဴ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵ

စည်ဵကမ်ဵမျာဵ၊ အမိန့် ေကကာ်ြငာစာ၊ အမိန့် ၊ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ၊ သတ်မှတခ
် ျက်
မျာဵနှင်ဴ ခွင်ဴြပုမိန့် ဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိုက်နာမှုမရှိေကကာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုနင
ှ ်ဴ
လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်

လူနှင်ဴသဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ကို

အိုင်ဵယွန်ဵြဖစ်ဓာတ်ေရာင်ြခည်အန္တရာယ်ရှိေကကာင်ဵ

စစ်ေဆဵေတွ့ရှိရပါက ခွင်ဴြပုမိန့် ရရှိထာဵေသာလူပုဂ္ဂိုလ် သို္ဓမဟုတ် အဖွ့ဲ အစည်ဵအာဵ ချုဵေဖာက်
ိ
မှုပမာဏ
အလိုက် ေအာက်ပါ စီမခ
ဳ န့်ခွဲမဆ
ှု ိုင်ရာ အမိန့် တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတန
် ိုင်သည်(က) စာြဖင်ဴသတိေပဵြခင်ဵ၊
(ခ)

ြပန်လည်တည်ဴမတ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေစြခင်ဵ၊ ြပန်လည်တည်ဴမတ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵ
ေဆာင်ရွကပ် ပီဵသည်ဴအချန်ိ အထိ လုပ်ငန်ဵဆိုင်ဵငဳဴထာဵေစြခင်ဵ၊

(ဂ) ဒဏ်ေကကဵေငွေပဵေဆာင်ေစြခင်ဵ၊
(ဃ) ခွင်ဴြပုမိန့်ကို ကာလအကန့်အသတ်ြဖင်ဴ ရုပသ
် ိမဵ် ြခင်ဵ၊
(င) မှတ်ပဳတ
ု င်လက်မတ
ှ ် သို္ဓမဟုတ် လိုင်စင် ကိုပယ်ဖျက်ြခင်ဵ။
၆၅။

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူ တစ်ဉီဵဉီဵသည် ပုဒ်မ ၆၄ ပါ

ဦဵစီဵဌာနက ချမှတေ
် သာ အမိန့် တစ်ရပ်ရပ်ကို

ေကျနပ်မှုမရှိပါက အမိန့် ချမှတ်သည်ဴ ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၉၀ အတွင်ဵ ေကာ်မတီသို္ဓ အယူခဳဝင်နိုင်သည်။
၆၆။

ေကာ်မတီသည် ပုဒ်မ ၆၅ အရ အယူခဳဝင်ေရာက်ြခင်ဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ ဦဵစီဵဌာနက ချမှတေ
် သာ

အမိန့် ကို ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အတည်ြပုြခင်ဵ ေဆာင်ရွကန
် ိုင်သည်။ ေကာ်မတီ၏
ဆုဳဵြဖတ်ချက်သည် အပပီဵအြပတ် ြဖစ်ေစရမည်။
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အခန်ဵ(၁၇)
တာဵြမစ်ချက်မျာဵ
၆၇။

မည်သူမျှ နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စညဵ် သို္ဓမဟုတ် ေရဒီယိုသတ္တကိ ကြဒပ်ပစ္စညဵ် ၊ ယင်ဵနှငဆ
်ဴ က်စပ်

ေသာ အေဆာက်အအုဳ သို္ဓမဟုတ် လုပေ
် ဆာင်မှုတို္ဓ၏ လုဳခခုဳမှုကိုပျက်ြပာဵေစနိုင်သည်ဴ သတင်ဵအချက်
အလက်အာဵ

တစ်စုဳတစ်ဦဵကို သတင်ဵေပဵရန် မည်သည်ဴနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴမဆို ဆက်သွယ်မှုမြပုလုပ်ရ။

သို္ဓရာတွင် လုဳခခုဳမှုဆိုင်ရာ သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ လိုင်စင်ရရှိထာဵသူ၏ ခွင်ဴြပုမိန့် ြဖင်ဴ
တရာဵဝင်ဆက်သွယ် ေဆာင်ရွကမ
် ှုသည် အကျုဳဵမဝင်ေစရ။
၆၈။

မည်သူမျှ ဦဵစီဵဌာနကထုတ်ေပဵသည်ဴ ခွင်ဴြပုမိန့် မရှိဘဲ ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴြပုမထာဵေသာ လုပေ
် ဆာင်မှု

သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ မြပုရ။
၆၉။

မည်သူမျှ ဦဵစီဵဌာနမှထုတ်ေပဵသည်ဴ ခွင်ဴြပုမိန့် မရှိဘဲ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်ဵ၊ ေရဒီယိုသတ္တိကက

ြဒပ်ပစ္စည်ဵနှင်ဴ နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ြခင်ဵမြပုရ။
၇၀။

မည်သူမျှ ဦဵစီဵဌာန၏

ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက် မရှိဘဲ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်ဵ၊ ေရဒီယိုသတ္တကိ က

ြဒပ်ပစ္စည်ဵ၊ နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စညဵ် မျာဵနှင်ဴ ထိန်ဵချုပ်ပစ္စညဵ် မျာဵကို တင်သွင်ဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် တင်ပု္ဓြိ ခင်ဵ
မြပုရ။
၇၁။

မည်သူမျှ

လိုင်စင်ေလျှာက်ထာဵသူ

ေရဵဆွဲတင်ြပထာဵေသာ

အေရဵေပ္ဒအေြခအေနတုဳ္ဓြပန်

ေဆာင်ရွကေ
် ရဵ စီမခ
ဳ ျက်ကို ဦဵစီဵဌာန၏ အတည်ြပုချက်မရရှိပါက လုပ်ေဆာင်မှု သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵကို
ေဆာင်ရွကြ် ခင်ဵ မြပုရ။
၇၂။

မည်သူမျှ

နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စညဵ် မျာဵကို

ရုပပ
် င
ို ်ဵဆိုင်ရာ

အကာအကွယ်ြပုမှုပဋိညာဉ်

(Convention on the Physical Protection of Nuclear Material )နှင်ဴ ယင်ဵ၏ ြပင်ဆင်ချက်ကို
ြဖညဴ်ဆည်ဵရန်အလို္ဓငှာ ရယူစုေဆာင်ဵထာဵသညဴ် သတင်ဵအချက်အလက်အပါအဝင် လျှု့ဝှ
ိ က်သတင်ဵ
အချက်အလက်မျာဵကို ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြခင်ဵ မြပုရ။
၇၃။

မည်သူမျှ

နိုင်ငဳေတာ်ြပင်ပရှိ

ေရဒီယိုသတ္တိကကစွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵ

သို္ဓမဟုတ်

အသုဳဵြပုပပီဵ

ေလာင်စာမျာဵကို နိုင်ငဳေတာ်တွင်ဵသို္ဓ တင်သွင်ဵြခင်ဵ မြပုရ။
၇၄။

မည်သူမျှ နျူကလီဵယာဵလက်နက်မျာဵနှင်ဴ ယင်ဵတိ္ဓန
ု ှင်ဴဆက်စပ်သည်ဴ အြခာဵေပါက်ကွဲေစနိုင်ေသာ

ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵကို ပိင
ု ်ဆိုင်ြခင်ဵ၊ တိက
ု ်ရိုက် သို္ဓမဟုတ် သွယ်ဝိုက်ေသာနည်ဵြဖင်ဴ

ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ၊
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ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ စုေဆာင်ဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထုတ်လုပ်ရန်အလို္ဓငှာ မည်သည်ဴ အကူအညီကိုမဆို ရှာေဖွြခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် လက်ခဳရယူြခင်ဵ မြပုရ။
၇၅။

မည်သူမျှ ေရဒီယိုသတ္တိကကြဒပ်ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စည်ဵကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

ြပုလုပ်မှုမျာဵ မြပုရ (က) ခိုဵယူြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လုယက်ြခင်ဵ၊
(ခ) အလွဲသုဳဵြခင်ဵ၊ တုပြခင်ဵ၊ လိမ်လည်ရယူြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် တရာဵမဝင်လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵ၊
၇၆။

မည်သူမျှ

ပုဒ်မ ၇၅ ပါတာဵြမစ်ချက်မျာဵကို

ကိုယ်တင
ို ် မြပုလုပ်ဘဲ

ေရှာင်လွှဲရန် အလို္ဓငှာ

အြခာဵသူတစ်ဉီဵဉီဵကို ကျူဵလွန်ရန် ပခိမ်ဵေြခာက်ေစခိုင်ဵြခင်ဵ မြပုရ။
၇၇။

မည်သူမျှ

တစ်ခုခုကို

နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စညဵ် မျာဵနှင်ဴ

ပခိမ်ဵေြခာက်၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

အေြခအေနမျာဵ

ြဖစ်ေပ္ဒေစ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

ေရဒီယိုသတ္တကိ ကြဒပ်ပစ္စညဵ်
ပခိမ်ဵေြခာက်သည်ဟု
သို္ဓမဟုတ်

သို္ဓမဟုတ်

ကိရိယာ

ယုဳကကည်နိုင်ေလာက်ေသာ

အင်အာဵသုဳဵ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

ေတာင်ဵဆိုြခင်ဵ မြပုရ။
၇၈။

မည်သူမျှ တစ်ဉီဵတစ်ေယာက်ေသာသူကို ေသေစရန်၊ ခန္ဓာကိုယ်အာဵ ြပင်ဵထန်စွာ ထိခိုက်

ဒဏ်ရာရရှိေစရန်၊ ပစ္စည်ဵဥစ္စာ သို္ဓမဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ကို ကကီဵမာဵစွာပျက်စီဵေစရန်၊ ရည်ရွယ်
ချက်မျာဵြဖင်ဴ

ေရဒီယိုသတ္တကိ ကြဒပ်ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စညဵ် ကို

ပိင
ု ်ဆိုင်ြခင်ဵ၊ လွှဲေြပာင်ဵေပဵအပ်ြခင်ဵ၊ ေြပာင်ဵလဲြပုြပင်ြခင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

လက်ခဳရယူြခင်ဵ၊
ကိရိယာတစ်ခုကို

ပိင
ု ်ဆိုင်ြခင်ဵ မြပုရ။
၇၉။

မည်သူမျှ(က) ေရဒီယိုသတ္တိကကြဒပ်ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် နျူကလီဵယာဵြဒပ်ပစ္စညဵ် ကို အသုဳဵြပု၍ လူနှင်ဴ
သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ကို

အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်သည်ဴ

အိုင်ဵယွန်ဵြဖစ်ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပျ့နှ
ဳ ဳ္ဓ

ေစြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ကိရိယာကို ြပုလုပ်ြခင်ဵမြပုရ။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ(က)ပါတာဵြမစ်ချက်ကိုကျူဵလွန်စဉ်တွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ြပုလုပ်မှုတစ်ခုခုကိုမြပုရ(၁) လူပုဂ္ဂိုလ်အာဵ အသက်ဆုဳဵရှုဵဳ ေစနိုင်သည်ဴ အန္တရာယ်ကျေရာက်ေစြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ြပင်ဵထန်စွာထိခိုက် ဒဏ်ရာရေစြခင်ဵ၊

ပစ္စည်ဵဥစ္စာ သို္ဓမဟုတ် လူနှင်ဴ သဘာဝ

ပတ်ဝန်ဵကျင်ကို ကကီဵမာဵစွာ ထိခိုက်ပျက်စီဵမှုကို ြဖစ်ေပ္ဒေစြခင်ဵ၊
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(၂) လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွ့ဲ အစည်ဵ၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဖွ့ဲ အစည်ဵ သို္ဓမဟုတ် နိုင်ငဳေတာ်ကို
တစ်စုဳတစ်ရာ ြပုလုပ်ရန် သို္ဓမဟုတ် မြပုလုပ်ဘဲေရှာင်လွှဲရန်အလို္ဓငှာ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် အကျပ်ကိုင်ြခင်ဵ။
၈၀။

မည်သူမျှ (က) နျူကလီဵယာဵအေဆာက်အအုဳ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွကမ
် ှုကို အေနှာင်ဴအယှက် ြဖစ်ေစြခင်ဵ
မြပုရ၊
(ခ) နျူကလီဵယာဵအေဆာက်အအုဳကို ပျက်စီဵေစရန်ေဆာင်ရွကြ် ခင်ဵ မြပုရ၊
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ(က) သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မခွ(ဲ ခ) ပါတာဵြမစ်ချက်ကို ကျူဵလွန်စဉ်တင
ွ ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
ြပုလုပ်မှု တစ်ခုခုကို မြပုရ(၁) လူပုဂ္ဂိုလ်အာဵ အသက်ဆုဳဵရှုဳဵေစနိုင်သည်ဴ အန္တရာယ်ကျေရာက်ေစြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ြပင်ဵထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရေစြခင်ဵ၊

ပစ္စည်ဵဥစ္စာ သို္ဓမဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵ

ကျင်ကို ကကီဵမာဵစွာ ထိခိုက်ပျက်စီဵမှုကို ြဖစ်ေပ္ဒေစြခင်ဵ၊
(၂) လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွ့ဲ အစည်ဵ၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဖွ့ဲ အစည်ဵ သို္ဓမဟုတ် နိုင်ငဳေတာ်ကို
တစ်စုဳတစ်ရာ ြပုလုပ်ေစရန် သို္ဓမဟုတ် မြပုလုပ်ဘဲ ေရှာင်လွှဲေစရန် အလို္ဓငှာ
ေဆာင်ရွက် ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အကျပ်ကိုင်ြခင်ဵ။

အခန်ဵ(၁၈)
ြပစ်ဒဏ်မျာဵ
၈၁။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၆၇၊ ၆၈ ၊ ၆၉၊ ၇၁၊ ၇၉ ပုဒ်မခွ(ဲ က)၊ ၈၀ ပုဒ်မခွဲ(က) သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မခွ(ဲ ခ) တို္ဓပါ

တာဵြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵ စီရင်ြခင်ဵခဳရလျှင်
အနည်ဵဆုဳဵ

တစ်နှစ် မှ သုဳဵနှစ် အထိ ေထာင်ဒဏ်ချမှတရ
် မည်ဴအြပင် အနည်ဵဆုဳဵ

ထိုသူကို

ကျပ် ၁၀ သိန်ဵမှ

အမျာဵဆုဳဵ ကျပ် သိန်ဵသုဳဵရာ အထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။
၈၂။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၇၀၊ ၇၂ သို္ဓမဟုတ် ၇၃ ပါ တာဵြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်

ေကကာင်ဵ

ြပစ်မှု

ထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵခဳရလျှင်

ထိုသူကို

ခုနစ်နှစ်အထိ

ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည်ဴအြပင်

အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵသုဳဵရာမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵငါဵရာအထိ ေငွဒဏ် ချမှတ်ရမည်။
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၈၃။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၇၄၊ ၇၅၊ ၇၆၊ ၇၇ သို္ဓမဟုတ် ၇၈ ပါ တာဵြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်

ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵခဳရလျှင် ထိုသူကို ၁၀ နှစ် အထိ ေထာင်ဒဏ် ချမှတရ
် မည်ဴ အြပင်
အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵငါဵရာမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ခုနှစ်ရာအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ် ရမည်။
၈၄။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၇၉ ပုဒ်မခွ(ဲ ခ) ပါ တာဵြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ

ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵခဳရလျှင် ထိုသူကို ၁၀ နှစ် အထိ ေထာင်ဒဏ် ချမှတရ
် မည်ဴ အြပင် အနည်ဵဆုဳဵ
ကျပ်သိန်ဵငါဵရာမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ခုနှစ်ရာအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ် ရမည်။
၈၅။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၈၀ ပုဒ်မခွ(ဲ ဂ) ပါ တာဵြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ

ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵခဳရလျှင် ထိုသူကို ၁၀ နှစ် အထိ ေထာင်ဒဏ် ချမှတရ
် မည်ဴ အြပင် အနည်ဵဆုဳဵ
ကျပ်သိန်ဵငါဵရာမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ခုနှစ်ရာအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ် ရမည်။
၈၆။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၆၇ မှ ပုဒ်မ ၈၀ ထိ ပါ တာဵြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ရာတွင်

အာဵေပဵကူညီြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ပူဵေပါင်ဵကကဳစည်ြခင်ဵ

ြပုေကကာင်ဵ

ြပစ်မှုထင်ရှာဵ

စီရင်ြခင်ဵခဳရလျှင်

သက်ဆိုင်ရာ ြပစ်ဒဏ်ကိုချမှတ်ြခင်ဵခဳရမည်။
၈၇။ ဤဥပေဒပါ တာဵြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်သည် အကကမ်ဵဖက်မှု တိက
ု ်ဖျက်ေရဵဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်
တစ်ရပ်ရပ်နင
ှ ်ဴသက်ဆိုင်လျှင် ယင်ဵဥပေဒနှင်ဴအညီ အေရဵယူရမည်။

အခန်ဵ(၁၉)
အေထွေထွ
၈၈။

ဝန်ကကီဵဌာနကခွင်ဴြပုေသာ ေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏ ချဵြမှ
ီ င်ဴေငွနှင်ဴစရိတ်ကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵ

ဌာန၏ ဘဏ္ဍာရန်ပေ
ုဳ ငွမှ ကျခဳရမည်။
၈၉။

ဦဵစီဵဌာနသည် ဤဥပေဒပါ ြပစ်မတ
ှု စ်ရပ်ရပ်အာဵ ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်သက
ူ ို တရာဵစွဲဆို နိုင်ရန်

ဝန်ကကီဵဌာန၏ ကကိုတင်ခွင်ဴြပုမိန့် ကို ရယူရမည်။
၉၀။

ဤဥပေဒအရ တရာဵစွဲဆိုတင်ပု္ဓေ
ိ သာ ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်နင
ှ ်ဴသက်ဆိုင်သည်ဴ သက်ေသခဳပစ္စည်ဵမျာဵ

သည် လူနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ကို အန္တရာယ်ရှိေစနိုင်ပပီဵ၊ တရာဵရုဳဵေရှ့သို္ဓ သယ်ပု္ဓရ
ိ န်မလွယ်ကူေသာ
ပစ္စည်ဵြဖစ်ပါက ယင်ဵပစ္စညဵ် ကို မည်သို္ဓထိန်ဵသိမဵ် ထာဵေကကာင်ဵ အစီရင်ခဳစာ သို္ဓမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ
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အြခာဵစာရွက်စာတမ်ဵ အေထာက်အထာဵမျာဵြဖင်ဴ တင်ြပြခင်ဵကို တရာဵရုဳဵေရှ့သို္ဓ သက်ေသခဳပစ္စည်ဵ
တင်ြပဘိသကဲဴသို္ဓ မှတ်ယူကာ သက်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵက ဥပေဒနှင်ဴအညီ စီမဳခန့်ခွဲသည်ဴ အမိန့် ချမှတရ
် မည်။
၉၁။

ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွကရ
် ာတွင်(က) ဝန်ကကီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵကို အစိုဵရအဖွ့ဲ ၏ သေဘာ
တူညီချက်ြဖင်ဴ ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
(ခ) ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေကာ်မတီနှင်ဴ ဦဵစီဵဌာနသည် အမိန့်ေကကာ်ြငာစာ၊ အမိန့် ၊ ညွှန်ကကာဵချက်၊
လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ မျာဵကို ထုတ်ြပန်နင
ို ်သည်။

၉၂။

ဤဥပေဒြဖင်ဴ “အဏုြမူစွမ်ဵအင်ဥပေဒ” (နိုင်ငဳေတာ်ေအဵချမ်ဵသာယာေရဵနှင်ဴဖ့ွဳ ပဖိုဵေရဵ ေကာင်စီ

၏ ဥပေဒ အမှတ် ၈/၉၈) ကို ရုပသ
် ိမဵ် လိုက်သည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိင
ု ်ငဳေတာ်ဖ့ွဲ စည်ဵပုအ
ဳ ေြခခဳဥပေဒအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရဵထိုဵသည်။

(ပုဳ)

ဝင်ဵြမင်ဴ
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိင
ု ်ငဳေတာ်

