
ချငး်ြပည်နယ်သတ�အေသးစား�ှင့် 

လက်လုပ်လက်စားလုပ်ငနး်ဆိုင်ရာဥပေဒ 

(၂၀၁၉ခု�ှစ်၊ ချငး်ြပည်နယ်လ%တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်၊ ၁/ ၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ခု�ှစ်၊ နယုန်လြပည့်ေကျာ် ၁၁ ရက် 

(၂၀၁၉ခု�ှစ၊် ဇွန်လ ၂၈ ရက်) 

ချင်းြပည်နယ်လတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို 

ြပဌာန်းလိုက်သည်။ 

 

အခနး်(၁) 

အမည်�ှင့် အဓိပ.ါယေ်ဖာ်ြပချက်များ 

၁။ ဤဥပေဒကို ချင်းြပညန်ယ်သတအေသးစားှင့် 

လက်လုပလ်က်စားလပု်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပေဒဟ ု ေခတွင် 

ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတငွ်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များ 

သည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပါယ် သက်ေရာက်ေစရမည်- 
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(က) အစိုးရအဖွဲ2သည် ချငး်ြပည်နယ် အစိုးရ 

အဖွဲ2 ကို ဆိုသည်၊ 

(ခ) ဝန်4ကးီဌာန ဆိုသညမ်ာှ ချငး်ြပည်နယ်၊ 

သစ်ေတာ�ငှ့် သတ�ဝန်4ကးီဌာန ကို ဆို 

သည်၊ 

(ဂ) ဝန်4ကးီ ဆိုသညမ်ာှ ချငး်ြပည်နယ်၊ 

သစ်ေတာ�ငှ့် သတ�ဝန်4ကးီကို ဆိုသည်၊ 

(ဃ) ဦးစးီဌာန ဆိုသညမ်ာှ ချငး်ြပည်နယ် 

သတ�တွငး်ဦးစးီဌာန ကို ဆိုသည်၊ 

(င) တာဝန်ခံအရာရှိဆိုသည်မာှ ချငး်ြပည်နယ် 

သတ�တွငး်ဦးစးီဌာန တာဝန်ခံ အရာရှိ/ 

ဒုတိယ9%န်:ကားေရးမ;ှး ကို ဆိုသည၊် 

(စ) စစ်ေဆးေရးအရာရှိ ဆိုသည်မာှ စစ်ေဆး 

ေရးအရာရှိချပ်က စာြဖင့် သးီြခား တာဝန် 

ေပးအပ်ထားေသာ အရာရှိတစ်ဦးဦး 

သို=မဟုတ် တာဝန်ေပးအပ်သည့် စစ်ေဆး 

ေရးအရာရှိကို ဆိုသည်၊ 
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(ဆ) ချငး်ြပည်နယ် လုပ်ကကွ်စိစစ်ချထားေရး 

အဖွဲ2ဆိုသည်မာှ ြပညေ်ထာင်စုသယံဇာတ 

ှင့် သဘာဝပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး 

ဝန်ကးီဌာနက ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ2 

၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ဖွဲ2စညး်တာဝန် 

ေပးအပ်ထားေသာအဖွဲ2 ကို ဆိုသည်၊ 

(ဇ) သတ�တွငး် ဆိုသည်မာှ ဓာတ်သတတူး 

ေဖာ်သည့်ေနရာ၊ ကလိုင် သိုမဟတု် လုပ် 

ကွက်ကိုလည်းေကာင်း၊ ဓာတ်သတတူး 

ေဖာ်ရာတွင်ြဖစ်ေစ၊ ဓာတ်သတတူးေဖာ် 

ရာေနရာ၊ ကလိုင် သိုမဟုတ် လုပက်ွက်ှင့် 

တစ်ဆကတ်စ်စပ်တည်းရှိေသာ ေနရာ 

တစ်ခုခု၌ ဓာတ်သတဆင့်တက် ြပြပင်ရာ 

တွင်ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်း 

အရပ်ရပ်၊ အေဆာက်အဦေြမေနရာှင့် 

စက်ပစည်းကိရိယာများ ကိုလည်းေကာင်း 

ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် စက်မတွငး် 

ထွက် ကုန်ကမ်းပစညး်ှင့် ေကျာက်များ 
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တူးေဖာသ်ည့် ေကျာက်ထုတ် စခန်းများ 

လည်း ပါဝငသ်ည်၊ 

(ဈ) ဓာတ်သတ� ဆိုသည်မာှ ေြမထုမှ တူးေဖာ် 

၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခားနည်းြဖင့် 

ေသာ်လည်းေကာင်းရရှိသည့်သတ၊ စက်မ 

တွင်းထွက် ကုန်ကမ်းပစည်းှင့် ေကျာက် 

များကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် 

ပင်လယ်၊ ြမစ်၊ ေချာငး်၊ အင်းအိုငရ်ှိ ေရ 

ေအာက်ကမ်းြပင်ှင့် ေရေအာက်ေြမမှ 

တူးေဖာ်ရရှိသည့် ဓာတ်သတများလည်း 

ပါဝင်သည်၊ 

(ည) ချင်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲမှ ေဆာငရ်Eက်ခွင့် 

ရှိသည့် သတဆိုသညမ်ာှ ေရF၊ ေငွ၊ ခဲ၊ ခဲြဖ၊ 

အဖိက်နက၊် ခေနIကစ်ိမ်း၊ ခိုမယီမ်ကို 

ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ဝန်ကီးဌာန 

က ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာ 

တူညီချကြ်ဖင့် အခါအားေလျာ်စာွ အမိန် 
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ေကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်ပီး ေဆာင်ရEက် 

ခွင့်ြပသည့်သတများလည်း ပါဝငသ်ည်၊ 

(ဋ) ချင်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲမှ ေဆာငရ်Eက်ခွင့် 

ရှိသည့် စက်မBတွငး်ထကွ် ကုန်:ကမး် 

ပစCညး် ဆိုသည်မာှ ထံုးေကျာက်၊ ေဂါဒန် 

ေကျာက၊် ဘိုက်တီးေကျာက၊် မင်းဂ 

နီးစ်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ၊် ဒိုလိုမိုက်၊ မီးခံရFံေစး၊ 

မီးခံေြမေစး၊ ရFံေစးြဖ၊ ေြမြဖ၊ ေြမနီ၊ 

ေြမဝါ၊ ကန်ကူဆံ၊ ေြမဖေယာင်း၊ ေကျာက် 

ဂွမ်း၊ လေချးြဖ သိုမဟုတ် လေချးညိ၊ 

ေကျာကမ်ီးေသွး၊ ဂဝံေကျာက်၊ သဲ 

ေကျာက၊် ေကျာက်ချ၊် ေဘာက်ဆိုက်၊ 

ဖလိုိုက၊် ေကွေကျာက၊် ကန်၊ ဆိုဒါြပာ၊ 

ေဖာ့စဖိတ၊် ဖန်ချကသ်ဲ၊ ကာွ ဇုိက်၊ 

ပိုဇုိလန်၊ ေဆးဒနး်၊ မာဘယ်ကို ဆိုသည်။ 

ယင်း စကားရပ်တွင် ဝန်ကီးဌာနက ြပည် 

ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတညူီချက် 

ြဖင့် အခါအားေလျာ်စာွ အမိန်ေကာ်ြငာစာ 
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ထုတ်ြပန်ပးီ ေဆာင်ရEက်ခွင့်ြပသည့် 

စက်မတွငး် ထွက်ကုန် ကမ်းပစည်းများ 

လည်း ပါဝငသ်ည်၊ 

(ဌ) ချင်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲမှ ေဆာငရ်Eက်ခွင့် 

ရှိသည့် ေကျာကဆ်ိုသညမ်ာှ ထံုး ေကျာက် 

(အလှဆင်)၊ သလင်းေကျာက၊် ဂရက်ိုက် 

ေကျာက၊် မာဘယေ်ကျာက၊် လိပ်သဲ 

ေကျာက၊် ဂဝံေကျာက်၊ သင်ပုနး်ေကျာက်၊ 

ပိုင်ေရာ့ဆီိုက်၊ ဆာပင်တီိုက်၊ ဟွန်းဗ 

လင်းဒိုက်၊ ပယ်ရီဒိုတိုက်၊ အင်ဒီဆိုက်၊ 

ဗေဆာ့၊ ဒိုငယ်ာေဘ့စ်၊ ဒိုလာိုက၊် မွန်ဇုိ 

ိုက်၊ ကာဆ့ီလီကိတ်၊ သဲေကျာက်၊ သစ် 

ေကျာက၊် စရစ်လံုးေကျာက၊် ေဂါဒန် 

ေကျာက၊် အင်ကင်းေကျာက၊် ရတနI 

တန်းမဝင်ေသာ သလင်းအုပ်စဝုင ် တွင်း 

ထွက်များကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ် 

တွင် ဝန်ကီးဌာနက ြပည်ေထာင်စု အစိုးရ 

အဖွဲ၏ သေဘာတူညခီျက်ြဖင့် အခါအား 
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ေလျာ်စာွ အမိန်ေကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်ပးီ 

ေဆာင်ရEကခ်ွင့်ြပသည့်အလှဆင်ေကျာက်

များလညး် ပါဝင်သည်။ သိုရာတွင ် အလှ 

ဆင်ေကျာက် ထုတ်လုပ်ရန် အဆင့်မမီ 

ေသာ လမး်ခင်းရာတငွ ် အသံုးြပေလ့ရှိ 

သည့် ေကျာက်များမပါဝင်၊ 

(ဍ) ခွင့်ြပ�မိန= ် ဆိုသည်မာှ ဓာတ်သတ 

ရာှေဖွြခငး်၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာြခငး်၊ ထုတ် 

လုပ်ြခင်း၊ ဆင့်တက်ြပြပင်ြခငး် သိုမဟုတ် 

ေရာင်းချြခငး်ှင့် ဝယ်ယူြခင်းလုပ်ငန်း 

တစ်ရပ်ရပက်ို လုပ်ကိုင်ရန် ဤဥပေဒအရ 

ထုတ်ေပးသည့် ခွင့်ြပမိနက်ို ဆိုသည်၊ 

(ဎ) ဓာတ်သတ�ရာှေဖွြခငး် ဆိုသည်မာှ 

ဓာတ်သတများှင့် ဓာတ်သတသိုက်များ 

အား လိုက်လံရာှေဖွြခင်းကို ဆိုသည်။ 

ယင်းစကားရပ်တွင် ေြမသား၌ ဓာတ် 

သတတညစ်ွဲသည့် အရည်အေသွးကို 
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စစ်ေဆးေသာ လုပ်ငန်းစမ်ျားလည်း 

ပါဝင်သည်၊ 

(ဏ) ဓာတ်သတ�စမး်သပ်တိုငး်တာြခငး် ဆို 

သည်မာှ ဓာတ်သတသိုက်တစ်ခု၏ အမျိး 

အစား၊ တည်ေနရာ၊ အရEယ်အစား၊ 

ပံုသာန်၊ အရည်အေသွးှင့် ပမာဏ 

တိုကို သိရှိိုင်ရန် စမ်းသပ်ြခင်း၊ တိုငး်တာ 

ြခင်းတိုကို ဆိုသည၊် 

(တ) ဓာတ်သတ�ထုတ်လုပ်ြခငး် ဆိုသည်မာှ 

ဓာတ်သတရရှိရန် ေဆာင်ရEက်သည့် 

လုပ်ငန်းစအ်ဆင့်ဆင့်ကို ဆိုသည်။ 

ယင်းစကားရပ်တွင် ဓာတ်သတတူးေဖာ် 

ြခင်း၊ ဆင့်တက်ြပြပင်ြခင်း၊ ေရာင်းချ 

ြခင်းှင့် ဝယ်ယူြခင်းလုပ်ငန်း တစ်ဆင့် 

တစ်ခုခု သိုမဟုတ် လပု်ငန်းစ်အားလံုး 

ေဆာင်ရEကြ်ခင်းလညး် ပါဝင်သည၊် 

(ထ) အေသးစားထုတ်လုပ်ြခငး် ဆိုသည်မာှ 

ဓာတ်သတသိုက်ြဖစ်ထနွ်းမ ပမာဏ နည်း 
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ပါး၍ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုန်ကျစရိတ် 

မများသည့် စီးပာွးေရး လုပ်ငန်းအြဖစ် 

သက်တမ်း (၁၀)ှစ်အထိ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ဓာတ်သတထုတ်လုပ်ြခင်းကို ဆိုသည်၊ 

(ဒ) လက်လုပလ်က်စားထုတ်လုပ်ြခငး် ဆို 

သည်မာှ သာမန်လက်သံုးကိရယိာများကို 

ြဖစ်ေစ၊ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် 

နည်းဥပေဒများြဖင့် သတ်မှတ်ေသာြမငး် 

ေကာင်ေရအားထက ် မပိုသည့် စက် 

ကိရိယာကိုြဖစ်ေစ အသံုးြပ၍ ဓာတသ်တ 

ထုတ်လုပ်ြခင်းကို ဆိုသည်၊ 

(ဓ) ဆင့်တက်ြပ�ြပင်ြခငး် ဆိုသညမ်ာှ 

ဓာတ်သတကို အရည်အေသွးအရြဖစ်ေစ၊ 

တန်ဖိုးအရြဖစ်ေစ၊ တိုးတက်ေကာင်းမွန် 

လာေစရန် ေဆာင်ရEကြ်ခင်းကို ဆိုသည်။ 

ယင်းစကားရပ်တွင ် သတိုင်းများကို 

သတသန်စင် သိုမဟတု် သတစင်များ 

ြဖစ်လာေစရန် ေဆးေကာြခငး်၊ သန်စင် 
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ြခင်း၊ ကျိချက်ြခင်း၊ ခတ်ြခင်း၊ လပ်ကူး 

ြခင်းှင့် ပံုသွင်းြခင်းလပု်ငန်းစ်များလည်း 

ပါဝင်သည်၊ 

(န) ဓာတ်သတ�ေရာငး်ချြခငး်�ှင့် ဝယယ်ူြခငး် 

ဆိုသညမ်ာှ ခွင့်ြပမိနပ်ါ ချင်းြပည်နယ် 

အတွင်းမှ ထုတ်လုပသ်ည့် ဓာတသ်တများ 

ကို ေရာင်းချြခင်းှင့် ဝယ်ယူြခင်း၊ သယယ်ူ 

ြခင်း၊ သိုေလာှင်ြခင်းများကို ဆိုသည်။ 
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အခနး်(၂) 

ရည်ရDယ်ချက်များ 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရEယခ်ျက်များမာှ ေအာက်ပါ 

အတိုင်းြဖစသ်ည်- 

(က) အစိုးရ၏ ဓာတ်သတ သယံဇာတေရးရာ 

မူဝါဒကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်၊ 

(ခ) ဓာတ်သတထုတ်ကုန်များ ပိုမိုထတု်လုပ် 

ေစြခင်းြဖင့် ြပညတ်ွင်းလိုအပခ်ျက်ကို 

ြဖည့်ဆညး်ရန်ှင့် ြပညပ်ကုန်တိုးြမင့်ရန်၊ 

(ဂ) ဓာတ်သတသယံဇာတပစည်းများငှ့် စပ် 

လျ်း၍ ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ဖွံဖိးတိုးတက် 

လာေစရန်၊ 

(ဃ) ဓာတ်သတရာှေဖွြခငး်၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာ 

ြခင်း၊ ထတု်လုပ်ြခငး်၊ ဆင့်တက်ြပြပင် 

ြခင်း သိုမဟုတ် ေရာင်းချြခငး်ှင့် ဝယ်ယူ 
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ြခင်းလုပင်နး်ကို လုပက်ိုင်လိုသည့် ိုင်ငံ 

သား သိုမဟုတ် ိုင်ငသံားအဖွဲ အစည်း၏ 

ေလာက်ထားချကမ်ျားအား စိစစ်ခွင့်ြပိုင် 

ရန်ှင့် ကီးကပ်ကကွက်ဲရန်၊ 

(င) ဓာတ်သတသယံဇာတပစည်းများ ထိန်း 

သိမ်းေရး၊ ထုတ်လုပ်ေရး၊ အသံုးချေရး ှင့် 

သုေတသနြပေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုး 

တက်ေရးအတွက် ေဆာင်ရEက်ရန်၊ 

(စ) ဓာတ်သတလုပ်ငန်းေကာင့် ပတဝ်န်းကျင် 

ထိန်းသိမး်ေရးလုပ်ငနး်များ ထိခိုက်ပျက်စီး 

မနည်းိုငသ်မ နညး်ပါးေစရန်၊ 

 

အခနး်(၃) 

ခွင့်ြပ�မိန=်ေလEာက်ထားြခငး်၊ ထုတ်ေပးြခငး် 

၄။ ြပည်ေထာငစ်ုအစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက် 

ြဖင့် ဝန်ကီးဌာနက အမနိ်ေကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်၍ ကန် 
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သတ်ထားေသာ ဓာတသ်တများမအှပ ချင်းြပည်နယ်က 

ေဆာင်ရEကခ်ွင့်ရှိသည့် သတ၊ စက်မတွငး်ထကွ် ကုန် 

ကမး်ပစည်း သိုမဟုတ ် ေကျာကမ်ျားှင့် စပ်လျ်း၍ 

ရာှေဖွ ြခငး်၊ စမ်းသပ်ြခင်း၊ အေသးစား ထုတလ်ုပ်ြခင်း၊ 

လက်လုပလ်က်စားထတု်လုပ်ြခငး်၊ ဆင့်တက် 

ြပြပင်ြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်းှင့် ဝယယ်ူြခငး်လုပင်န်းတိုကို 

လုပ်ကိုင ် လိုသည့် ိုင်ငံသား သိုမဟုတ် 

ိုင်ငံသားအဖွဲအစည်း သည ် ခွင့်ြပမိန်ရရှိေစရန် 

“ချင်းြပည်နယ် လုပက်ွက်စိစစ ် ချထားေရးအဖွဲ” 

သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ေလာက် ထားရမည်။ 

၅။      (က) ချင်းြပည်နယ် လုပ်ကကွ်စိစစ်ချထားေရး 

အဖွဲသည် ပုဒ်မ ၄ အရ ေလာက်ထား 

ချက်ကို စိစစ်ပီး မမိိ၏ သေဘာထားမှတ် 

ချက်များှင့်အတူ ဝန်ကီးဌာန၏ သေဘာ 

ထားရယူရမည်၊  

          (ခ) ဝန်ကးီဌာန၏ သေဘာထားခွင့်ြပချက် 

ရရှိပါက သကဆ်ိုင်ရာ ချင်းြပည်နယ် 
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အစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ခွင့်ြပမိနက်ို ထုတ်ေပးိုင်သည်။ 

၆။ ချင်းြပည်နယ်လပု်ကွကစ်ိစစခ်ျထားေရးအဖွဲသည် 

အေသးစားထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် လက်လုပ်လက်စားထုတ် 

လုပ်ြခင်းဟ၍ူ ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခင်းကို ပဒုမ် ၂ 

ပုဒ်မခွဲ(ထ)၊ (ဒ) တိုှင့်အည ီ လုပ်ငန်းသက်တမ်း၊ 

လုပ်ငန်းလပု် ကိုငသ်ည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း၊ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမပမာဏ၊ စက်ယ_ရား၊ 

စက်ကိရယိာအသံုးြပမများကို ြမနမ်ာ့ သတတွင်းဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒများှင့်အည ီထည့်သွင်း သတ်မှတ်ရမည်။ 

၇။ ချင်းြပည်နယ် လုပက်ွက်စိစစ်ချထားေရးအဖွဲ 

သည် ဓာတ်သတရာှေဖွြခင်း၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာြခင်း 

တိုကို ခွင့်ြပမိန်အရ အဆင့်ဆင့်ေအာင်ြမင်စာွ ေဆာင ်

ရEက်ခဲ့ေသာ လုပ်ငန်းရငှ်က ယငး်လုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာ ေနရာ 

တွင် ဓာတသ်တတူးေဖာ်ထုတ်လပု်ြခင်းလပု်ငန်း ခွင့်ြပ 

မိန် ေလာက်ထားလာလင် သတ်မှတ်ချက်များှင့် 

ညီွတ်မရှိပါက လုပက်ိုင်ခွင့်ြပရမည်။ 
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၈။ ဓာတ်သတကို ကိုယ်တိုငမ်ထုတ်လုပ်ဘဲ 

ခွင့်ြပမိန်ြဖင့် ဓာတသ်တထုတ်လုပ်သူထံမ ှ တစ်ဆင့် 

ဝယယ်ူပးီ ဆင့်တက်ြပြပင်ြခင်းလုပ်ငနး် လုပ်ကိုင်သူ 

သည် ေရာင်းချြခင်းငှ့် ဝယယ်ူြခင်းလုပ်ငနး်အတွက် 

ခွင့်ြပမိနက်ို သီးြခားေလာက်ထားရမည်။ 

 

 

အခနး်(၄) 

ခွင့်ြပ�မိန=်ရရှိသူ၏ တာဝန်များ 

၉။ ခွင့်ြပမိန်ရရှိသူသည်- 

(က) ဤဥပေဒငှ့် ြမန်မာသ့တတွင်းဥပေဒ၊ 

ယင်းဥပေဒများအရ ထုတ်ြပန်သည့် 

နည်းဥပေဒများ၊ အမိန်ှင့် န်ကားချက် 

များကို လိုက်နIရမည်၊ 

(ခ) ခွင့်ြပမိနပ်ါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက် 

နIရမည်၊ 
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(ဂ) ေြမငာှးရမ်းခကို ခွင့်ြပမိန်တစ်ခုစအီတွက် 

သီးြခားေပးေဆာင်ရမည်၊ 

(ဃ) အာမခံေငကွိုြဖစ်ေစ၊ ကိတင်ေငွကို 

ြဖစ်ေစ၊ အာမခံေငွှင့် ကိတင်ေငွ(၂)မျိး 

လံုးကိုြဖစ်ေစ ေပးေဆာင်ရမည၊် 

(င) ေပးေဆာငရ်မည့် ဓာတ်သတခွန်ှင့် 

အြခားအခေကးေငမွျားကို သတ်မတှ်ချက် 

များှင့် အညီ ဓာတ်သတပစညး် 

သိုမဟုတ် ေငွသားြဖင့် ေပးေဆာင်ရမည်။ 

၁၀။ ခွင့်ြပမိန်ရရှိသူသည် ေအာက်ပါကိစရပမ်ျားှင့် 

စပ်လျး်၍ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒ 

ှင့်အညီ လိုက်နIေဆာင်ရEက်ရမည-် 

(က) သတတွင်းဝန်ထမ်းများ၊ အလုပသ်မား 

များခန်ထားြခင်း၊ အလုပ်ခိုင်းေစြခင်း 

အတွက် လုပ်ခ၊ လစာှင့် အြခားအခ 

ေကးေငမွျား သတ်မှတ်ြခင်း၊  
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(ခ) သတတွင်း၌ ေြမေပ၊ ေြမေအာက် 

အလုပ်လုပရ်က်ှင့် အလုပ်ချနိ်နIရီများ 

သတ်မှတ်ြခင်း 

(ဂ) သတတွင်း၌ ေဘးအ_ရာယက်င်းရှငး် 

ရန်ှင့် မေတာ်တဆြဖစ်ပာွးမ မ ှ ကာ 

ကွယ်ရန် စမီံေဆာင်ရEက်ြခင်း၊ 

(ဃ) သတတွင်း၌ ဝန်ထမ်းများ၊ အလပု်သမား 

များ၏ သက်သာေချာင်ချေိရး၊ ကျန်းမာ 

ေရး၊ သန်ရငှ်းေရးှင့် စည်းကမ်းထနိ်းသိမး် 

ေရးတိုအတကွ် စီမံချကမ်ျားေရးဆွဲ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်၊ 

(င) ဓာတ်သတလုပ်ငန်းေကာင့် ပတ်ဝနး် 

ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလပု်ငန်းများ ထိခိုက် 

ပျက်စးီမမရှိေစရန် စီမံေဆာင်ရEကြ်ခင်း၊ 

(စ) ဓာတ်သတထုတ်လုပ်ြခင်း လုပင်န်းကို 

ေဆာင်ရEကရ်ာတွင် ပတ်ဝန်းကျင ် ထိခိုက် 

မ အနည်းဆံုးြဖစ်ေစရန်ှင့် ေဒသခံ 
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ြပညသ်ူများ၏ လူမစီးပာွးထိခိုကမ် မရှိေစ 

ရန် အေလးထားေဆာငရ်Eက်ြခငး်၊ ှစ်စ် 

ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမး်ေရးအတွက ် ရန်ပံု 

ေငွထားရှိြခင်း၊ 

(ဆ) ဓာတ်သတထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းပီးဆံုး 

ြခင်း သိုမဟုတ် ပိတ်သမိ်းသည့်အခါ 

လုပ်ငန်းေြမေနရာအား သတတွင်းပိတ် 

သိမ်းမ အစီအစ်အတိုင်း ေြမယာြပ 

ြပင်ြခငး်၊ ထိန်းသိမး်ေရးှင့် ြပနလ်ည် 

ထူေထာင်ေရးလုပ်ငနး်၊ စိမ်းလန်းစိုေြပေရး 

လုပ်ငန်းများအတွက် ရန်ပံုေငွထူေထာင်၍ 

သတ်မှတ်ချက်ှင့်အည ီ ေဆာင်ရEက်ေပး 

ြခင်း၊ 

(ဇ) သတတွင်း၌ ြဖစ်ပာွးသည့် မေတာ်တဆ 

ြဖစ်ပာွးမများှင့် ယင်းမေတာတ်ဆ 

ြဖစ်ပာွးမေကာင်း လူအသက်ဆံုးံးြခငး် 

ှင့် ကိုယခ်Iထိခိုကဒ်ဏ်ရာရမများကို 

သတင်းပိုအစီရင်ခံြခငး်၊ 
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(ဈ) စစ်ေဆးေရးအရာရှိ၏ စစ်ေဆးမကို 

ခံယူြခငး်။ 

 

အခနး်(၅) 

ဓာတ်သတ�ထုတ်လုပ်ရန် ေြမ�ှင့် ေရသံုးစွဲခွင့် 

၁၁။ ဝန်ကးီဌာနက စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိသည့် ဓာတ်သတ 

ကန်သတ်နယ်ေြမအတငွ်း ကျေရာက် ြခင်းမရှိေသာ 

နယ်ေြမတွင ် ဓာတသ်တထုတ်လုပ်ရန် ခွင့်ြပမိန် 

ရရှိသူသည ် သက်ဆိုငရ်ာေြမ ကို စိုက်ပျိးလပု်ကိုင်ခွင့၊် 

လက်ဝယထ်ားခွင့်၊ အသံုးြပခွင့်၊ အကျိးခံစားခွင့်၊ 

ဆက်ခံခငွ့် သိုမဟုတ် လဲေြပာင်းပိုင်ခွင့်ရှိေသာ ပုဂိလ် 

သိုမဟုတ် အဖွဲအစည်းှင့် သေဘာတူညီမရရှိပီးမသှာ 

ဓာတ်သတထုတ်လုပ်ြခင်းကို လပု်ကိုင်ေဆာင်ရEက်ခွင့် 

ရှိသည်။ 

၁၂။ ဓာတ်သတထုတ်လုပ်ရန် ခွင့်ြပမိန်ရရှိသသူည် 

ခွင့်ြပဧရိယာအတွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရEက်ရန် ေြမေပှင့် 

ေြမေအာကရ်ှိ ေရတိုအား သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ 
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အဖွဲအစည်းများ၏ ခွင့်ြပချကြ်ဖင့် သံုးစွဲခငွ့်ရှိသည်။ 

သိုရာတွင ် တစ်စံုတစ်ေယာက၏် အသံုးြပဆဲေရအား 

ထိခိုက်ေအာင် မြပလုပရ်န်၊ သကဆ်ိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ 

အဖွဲအစည်းများ၏ ခွင့်ြပချက်မရဘဲ ေရစီးေကာင်းကို 

ပိတ်ဆိုြခင်း သိုမဟုတ ် ေြပာင်းလဲြခင်းမြပရန်ှင့် ဓာတ် 

သတထုတ်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်းအတွက် အများြပည်သူ 

ဆိုင်ရာေရကို ရယသူံုးစွဲရန် လိုအပ်ပါက ဦးစီးဌာနသို 

သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ဦးစာွ တင်ြပရမည။် 

၁၃။ ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၁၂ အရ တင်ြပချက်ကို 

စိစစ်၍ ဓာတ်သတထုတ်လုပ်ရန် ခွင့်ြပ မိန်ရရှိသူသည် 

အများြပညသ်ူဆိုင်ရာေရကို ရယူသံုးစွဲရန ် အမှန် 

တကယ်လိုအပ်ေနေကာင်း ေတွရှိရပါက တည်ဆဲဥပေဒ 

ှင့်အညီ ေရသံုးစွဲခွင့်ရရှိေရးအတွက ်သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ 

ဌာန၊ အဖွဲအစည်းှင့် ညိိင်းေဆာင်ရEက်ေပးရမည်။ 
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အခနး်(၆) 

ဓာတ်သတ�ခွန် 

၁၄။ ဓာတ်သတထုတ်လုပ်ရန် ခွင့်ြပမိန်ရရှိသသူည် 

ထုတ်လုပ်ရရှိေသာ ဓာတ်သတများ ေရာင်းချသည့်အခါ 

ဓာတ်သတတန်ဖိုးအေပ ေအာက်ပါန်းထားများအရ 

ဓာတ်သတခွန် ေပးေဆာင်ရမည်- 

(က) ေရI အဖိုးတန်သတအတွက် (၅) 

ရာခိုင်န်း၊ 

(ခ) ေငွ၊ ခဲမြဖ;၊ အJဖ�ိကန်က ် သတများ 

အတွက် (၄) ရာခိုင်န်း၊ 

(ဂ) ခဲ၊ ခေနKက်စိမး်၊ ခLိုမယီမ ် သတများ 

အတွက် (၃) ရာခိုင်န်း၊ 

 (ဃ) စက်မBတွငး်ထွက် ကနု်:ကမး်ပစCညး် သို=

  မဟုတ် ေကျာက ်အတွက် (၂) ရာခိုင်န်း၊ 

၁၅။ ပုဒ်မ ၁၄ အရ ဓာတ်သတခွန်ေပးေဆာင်ြခင်းကို 

အြပည်ြပညဆ်ိုင်ရာ သတေဈးန်း အရ သတစင်ပါဝင်မ 
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ရာခိုင်န်းအေပတွင် တွက်ချက်၍ ဦးစီးဌာနမတှစ်ဆင့် 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ဘာရန်ပံုေငွသို ေပးေဆာင် 

ရမည်။ 

 

အခနး်(၇) 

စစ်ေဆးေရးအရာရှိ၏ လုပ်ငနး်တာဝန်များ 

၁၆။ စစ်ေဆးေရးအရာရှိချပက် စာြဖင့် သီးြခားတာဝန် 

ေပးအပ်ထားေသာ အရာရှိတစ်ဦးဦး သိုမဟုတ ် တာဝန် 

ေပးအပသ်ည့် စစ်ေဆးေရးအရာရှိသည ် ဤဥပေဒ 

အလိုငာှ စစ်ေဆးေရး အရာရှိြဖစ်သည်။ 

၁၇။ စစ်ေဆးေရးအရာရှိ၏ လုပ်ငန်းတာဝနမ်ျားမာှ 

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစသ်ည်- 

(က) ဤဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များ၊ ဤဥပေဒ 

အရ ထုတ်ြပန်သည့်နည်းဥပေဒများ အမိန် 

ှင့် န်ကားချက်များကိုလညး်ေကာင်း၊ 

ခွင့်ြပမိနပ်ါ စည်းကမး်ချကမ်ျားကိုလည်း 
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ေကာင်း၊ ှစ်ဦးသေဘာတူစာချပ်ပါ စည်း 

ကမ်းချကမ်ျားကိုလညး်ေကာင်း ခငွ့်ြပမိန် 

ရရှိသူများက လိုက်နIြခင်းရှိ / မရှိ စစ် 

ေဆးြခင်း၊ 

(ခ) သတတွင်း၌ လုပ်ကိုင်လျကရ်ှိေသာ 

ဝန်ထမ်းများ၊ အလုပ်သမားများ၏ ကျန်း 

မာသန်ရှငး်ေရး၊ ေဘးအ_ရာယ် ကင်းရှငး် 

ေရး၊ မေတာ်တဆြဖစပ်ာွးမမှ ကာကွယ် 

ေရး၊ သကသ်ာေချာင်ချေိရး၊ စညး်ကမ်း 

ထိန်းသိမး်ေရးဆိုင်ရာ ကိစရပ်များကို 

ကည့်စစ်ေဆးြခင်း၊ 

(ဂ) သတ၊ စကမ်တွင်းထကွ ်ကုန်ကမး်ပစည်း 

ှင့် ေကျာက်တိုကို ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ဆင့် 

တက်ြပြပင်ြခင်းလုပ်ငနး်များတွင် ပတ် 

ဝန်းကျင်ထခိိုက်မဆန်းစစ်သည့် စနစ်ှင့် 

လူမေရးအရ ထိခိုက်မဆန်းစစသ်ည့်စနစ် 

များကို ကည့်စစ်ေဆးြခင်း၊ 
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(ဃ) ဝန်ကးီဌာနမှ အခါအားေလျာ်စာွ ေပးအပ် 

ေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်း 

ေဆာင်ြခငး်၊ 

(င) မိမိလုပပ်ိုင်ခငွ့်များကို အြခားသင့်ေလျာ် 

သည့် စစ်ေဆးေရးအရာရှိများအား လဲအပ် 

၍ ေဆာင်ရEက်ေစိုင်ြခင်း။ 

 

အခနး်(၈) 

စီမံခန=်ခွဲေရးနညး်လမး်အရ အေရးယူြခငး် 

၁၈။ ခွင့်ြပမိန်ရရှိသူကြဖစ်ေစ၊ ၎င်း၏ကိုယ်စား စီမံ 

အုပ်ချပ်သူ သိုမဟုတ်  အလုပ်သမား တစ်ဦးကြဖစ်ေစ 

ဤဥပေဒကိုလည်းေကာင်း၊ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန် 

သည့် နညး်ဥပေဒကိုလည်းေကာင်း၊ အမိန ် သိုမဟုတ် 

န်ကားချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နIရန် ပျကက်ွက်လင် 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ခွင့်ြပမိနပ်ါ 

စည်းကမ်းတစ်ရပ်ရပက်ို 

ေဖာက်ဖျကလ်င်ေသာလ်ည်းေကာင်း၊ ခွင့်ြပမနိ်ထုတ်ေပး 
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သူသည် ေအာက်ပါစီမခံန်ခွဲေရးဆိုင်ရာ အမိနတ်စ်ရပ်ရပ် 

ကို ချမှတ်ိုင်သည်- 

(က) ခွင့်ြပမိန်အရ လုပ်ကိုင်ေဆာငရ်Eက်ေန 

ေသာ လုပင်န်းအားလံုး သိုမဟုတ ် တစ် 

စိတ်တစ်ေဒသကို ဆိုငး်ငံ့ထားေစြခင်း၊ 

(ခ) အာမခံေငွပမာဏေအာက် အနညး်ေသာ 

ဒဏ်ေကးေငွေပးေဆာင်ေစပီး လုပ်ငန်း 

ဆက်လကလ်ုပ်ကိုင်ခွင့်ြပြခင်း၊ 

(ဂ) ခွင့်ြပမိနက်ို ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ 

(ဃ) ခွင့်ြပမိနက်ို ပယ်ဖျက၍် အာမခံေငွှင့် 

ကိတင်ေငမွျားကို ြပည်သူဘာ အြဖစ် 

သိမ်းဆညး်ြခင်း၊ လိုအပ်သညဟ်ု ယူဆ 

လင် အာမခံေငွပမာဏေအာက် မနည်း 

ေသာ ဒဏ်ေကးေငကွို ေပးေဆာင်ေစ 

ြခင်း။ 
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အခနး်(၉) 

ြပစ်မB�ှင့် ြပစ်ဒဏ်များ 

၁၉။    (က) မည်သမူဆို ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပးသည့် 

ခွင့်ြပမိနမ်ရရှိဘဲ ေအာက်ပါလုပ်ငနး် တစ် 

ရပ်ရပက်ို လုပ်ကိုင်ေကာင်း ြပစ်မထင် 

ရာှးစီရင်ြခငး်ခံရလင် ထိုသူကို ေထာင် 

ဒဏ်ငါးှစအ်ထိြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ကျပ် 

သိန်းငါးဆယ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုးြဖစ် 

ေစ ချမှတ်ရမည်- 

(၁) သတရာှေဖွြခင်း၊ စမး်သပ်တိုငး် 

တာြခင်း၊ ဆင့်တက်ြပြပင်ြခင်း 

(သိုမဟုတ်) ေရာင်းချြခငး်ှင့် 

ဝယယ်ူြခငး်၊ 

(၂) စက်မတွငး်ထွက်ကုန်ကမ်းပစညး် 

ရာှေဖွြခငး်၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာြခငး်၊ 

ဆင့်တက်ြပြပင်ြခငး် (သိုမဟုတ်) 

ေရာင်းချြခငး်ှင့် ဝယယ်ူြခင်း၊ 
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(၃) ေကျာက်ရာှေဖွြခင်း၊ စမး်သပ်တိုင်း 

တာြခင်း၊ ဆင့်တက်ြပြပင်ြခင်း 

(သိုမဟုတ်) ေရာင်းချြခင်းှင့် ဝယ် 

ယူြခငး်၊ 

(၄) ေရာင်းချြခငး်ှင့် ဝယ်ယူြခင်း 

လုပ်ငန်း ခငွ့်ြပမိန်ရယူြခင်းမရှိဘဲ 

ဓာတ်သတ ဆင့်တကြ်ပြပင်ြခင်း 

လုပ်ငန်း လပု်ကိုင်ြခင်း၊ 

(၅) ခွင့်ြပမိန်ြဖင့် လက်လပု် လက်စား 

ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငနး် လုပ်ကိုင် 

သူမှအပ ဓာတ်သတထုတ်လုပ် 

ြခင်း။ 

(ခ) မည်သမူဆို လက်လုပ်လက်စား ထုတ် 

လုပ်ြခင်းအတွက် ဤဥပေဒအရ ထုတ် ေပးသည့် 

ခွင့်ြပမိနမ်ရရှိဘဲ ဓာတ်သတထုတ်လုပ်ြခင်း၊ 

ေရာင်းချြခငး်ှင့် ဝယယ်ူြခငး် လုပ်ငန်းလုပက်ိုင် 

ေကာင်း၊ ြပစ်မထင်ရာှးစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို 
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အနည်းဆံုးတစ်လ မှ အများဆံုး ေြခာက်လထက် 

မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ကျပင်ါး 

သိန်းအထိ ြဖစ်ေစ ချမတှ်ရမည်။ 

၂၀။ မည်သမူဆို ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ(က)ပါ 

ြပစ်မတစခ်ခုုကို ထပမ်ကံျးလွနပ်ါက တစ်ဆယ် ှစ်အထိ 

ေထာင်ဒဏခ်ျမှတ်မည့်အြပင် ေငဒွဏ်အနည်းဆံုး ကျပ် 

သံုးဆယ်သနိ်းမှ အများဆံုး ကျပသ်ိန်းတစ်ရာအထိ 

ချမှတ်ရမည။် 

၂၁။ ခွင့်ြပမိန်ရရှိသူသည် ပဒုမ် ၁၈ှင့် စပ်လျ်းသည့် 

နည်းဥပေဒတစ်ရပ်ရပက်ို ေဖာကဖ်ျကက်ျးလနွ်ေကာင်း 

ြပစ်မထင်ရာှးစီရင်ြခငး်ခံရလင် ထိုသူကို ေထာင်ဒဏ် 

တစ်ှစ်အထိြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ကျပ်တစ်ဆယသ်ိန်း အထိ 

ြဖစ်ေစ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုးြဖစ်ေစ ချမှတရ်မည်။ 

၂၂။ ခွင့်ြပမိန်ရရှိသူမညသ်ူမဆို ပုဒ်မ ၁၈ှင့် စပ်လျး် 

သည့် နညး်ဥပေဒြပဌာန်းချက် တစရ်ပ်ရပက်ို လိုက်နIရန် 

ပျကက်ွက်မ ထပ်မံကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရာှး 

စီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို ေထာင်ဒဏ်စှ်ှစ်အထိ 
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ချမှတ်ရမည့်အြပင် ေငဒွဏ်အနည်းဆံုး ကျပ်ငါးသိန်းမှ 

အများဆံုး ကျပ်ှစဆ်ယ်သိန်းအထိ ချမှတ်ိုင်သည်။ 

၂၃။ မည်သမူဆို ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားသည့် 

ဓာတ်သတကန်သတ်နယ်ေြမအတငွ်းသို ခငွ့်ြပချက် 

တစ်စံုတစ်ရာမရှိဘဲ ကျးေကျာဝ်င်ေရာက်ေကာင်း ြပစ်မ 

ထင်ရာှးစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို ေထာင်ဒဏ်ေြခာက် 

လအထိြဖစေ်စ၊ ေငွဒဏ ်ကျပ်ငါးသနိ်းအထိြဖစေ်စ၊ ဒဏ် 

ှစ်ရပ်လံုးြဖစ်ေစ ချမှတရ်မည်။ 

၂၄။ မည်သမူဆို ပုဒ်မ ၂၃ အရ တားြမစ်ချကက်ို 

ထပ်မံေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ပါက ေထာင်ဒဏ်တစ်ှစ် 

အထိ ချမှတ်ရမည့်အြပင် ေငွဒဏ် ကျပ်တစ်ဆယသ်ိန်း 

အထိ ချမှတ်ိုင်သည်။ 

၂၅။ တရားံုးသည် ပုဒမ် ၁၉ သိုမဟုတ် ပုဒ်မ ၂၀ အရ 

တရားစွဲဆိုတင်ပိုေသာ ြပစ်မတစရ်ပ် ရပ်ှင့် စပ်လျး်၍ 

ြပစ်မထင်ရာှးေတွလင ် သက်ဆိုင်ရာြပစ်မအတွက် 

ချမှတ်ရမည့်ြပစ်ဒဏ် အြပင်- 
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(က) ြပစ်မှင့် သကဆ်ိုင်ေသာ ဓာတသ်တကို 

ြပညသ်ူဘာအြဖစ ် သိမ်းဆည်းရန် 

အမိန်ချမှတရ်မည်၊ 

(ခ) ြပစ်မကျးလွန်ရာတွင် အသံုးြပသည့် 

ယာ်၊ တရိစiာန်ှင့် အြခားစကပ်စည်း 

ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို ြပည်သူ 

ဘာအြဖစ် သိမ်းဆည်းရန် အမိန် 

ချမှတ်ိုင်သည်။ 

 

အခနး်(၁၀) 

အေထွေထွ 

၂၆။ ဓာတ်သတထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် စပ်လျ်း၍ ဝန်ကီး 

ဌာနသည် ခွင့်ြပမိန်ရရှိေသာ လုပ်ငန်းရှင်ှင့် ဖက်စပ် 

သိုမဟုတ် အကျိးတလူုပ်ငန်းလပု်ကိုင်ြခင်းအတွက် ထုတ် 

လုပ်မအေပတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း 

ဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရတိ်များအပါအဝင် ရာခိုင်န်းြဖင့် 

ခွဲေဝခံစားသည့်စနစ ် သိုမဟုတ ် အကျိးအြမတ်အေပ 
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ခွဲေဝခံစားသည့်စနစ ် သိုမဟတု် ှစ်ဦး ှစ်ဖက် 

ထည့်ဝငမ်အေပ အေြခခံသည့် အြမတ်ခွဲေဝမစနစ်ြဖင့် 

လုပ်ကိုင်ရမည်။ 

၂၇။ ဤဥပေဒအရ ရရှိရန်ရှိေသာ ေငွများကို 

ဝင်ေငွခွနမ်ေြပ ကျန်ေငွြဖစ်ဘိသကဲ့သိုအရ ေကာက်ခံ 

ရမည်။ ဤကိစအလိုငာှ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနက 

တာဝန်ေပးအပ်ေသာ အရာရှိသည ် တည်ဆဲဥပေဒများ 

အရ ေကာ်လိတ်ေတာ်အရာရှိ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို 

ကျင့်သံုးေဆာင် ရEက်ခွင့်ရှိေစရမည်။ 

၂၈။ ဤဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များကို အေကာင် 

အထည်ေဖာေ်ဆာင်ရEကရ်ာတွင်- 

(က) ဝန်ကးီဌာနသည် လိုအပ်ေသာ နည်း 

ဥပေဒများ၊ စည်းမျ်းငှ့် 

စည်းကမ်းများကို 

ြမန်မာသ့တတွင်းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒပါ 

ြပဌာန်းချကမ်ျားှင့်အည ီ ချင်းြပည်နယ် 
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အစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် 

ထုတ်ြပန်ိုငသ်ည်၊ 

(ခ) ဝန်ကးီဌာနသည် လိုအပ်ေသာ အမိန် 

ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန်ှင့် န်ကားချက် 

များ လုပထ်ံုးလုပ်နညး်များကို ြမန်မာ့ 

သတတွင်းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒပါ ြပဌာန်း 

ချက်များှင့်အညီ ထုတ်ြပန်ိုင်သည်၊ 

(ဂ) ဦးစီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ ေဒသ_ရ 

အမိန်ှင့် န်ကားချက်များကို ဝန်ကးီ 

ဌာန၏ သေဘာတူညခီျက်ြဖင့် ထုတ်ြပန် 

ိုင်သည်။ 

၂၉။ ဦးစီးဌာနသည် သတသယံဇာတများ ေရရှည် 

တည်တံ့ိုငရ်န်အလိုငာှ ထိန်းသိမး်ေစာင့် ေရာှက်ေရး 

အတွက် ကပ်မတ်ြခငး်၊ တားဆီးြခင်း၊ အေရးယူေဆာင် 

ရEက်ြခငး်များ ြပလုပ်ရာတွင် လိုအပ်ပါေသာ သက်ဆိုင်ရာ 

အုပ်ချပ်ေရးအာဏာပိုငအ်ဖွဲအစည်း၊ သကဆ်ိုငရ်ာ ရဲတပ် 

ဖွဲှင့် ညိိငး်ပးီ အကူအညီရယူိုငသ်ည်။ 
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၃၀။ ချင်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲသည ် ြပည်ေထာင်စု 

အစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ချင်းြပည်နယ် 

လုပ်ကွက်စစိစ်ချထားေရးအဖွဲကို ဖွဲစည်းိုငသ်ည်။ 

ယင်းအဖွဲ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့် တာဝန်ဝတရားများကို 

သတ်မှတ်ေပးိုငသ်ည်။ 

 

************************************************** 

 ြပည်ေထာငစ်ုသမတြမနမ်ာိုင်ငံေတာ် ဖွဲစည်းပံု 

အေြခခံဥပေဒအရ က်ုပ်လက်မှတ် ေရးထိုးသည်။ 

 

   (ပံု)xxxx 

 

(ဆလိုငး်လျန်လွယ်) 

ဝန်4ကးီချ�ပ ်
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ချငး်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ2 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


