တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဥပေဒ
(၂၀၂၀ ြပညဴန
် ှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁၃။)
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ဝါေခါင်လဆန်ဵ ၈ ရက်
(၂၀၂၀ ြပညဴန
် ှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၆ ရက်)
ြပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်ဵလိက
ု ်သည်။
အခန်ဵ (၁)
အမည်နှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပေဒကို တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဥပေဒ ဟု ေေါ်တွင်
ေစရမည်။

၂။

ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်
ေစရမည်(က) တိရစ္ဆာန် ဆိုသည်မှာ ကုန်ဵေန၊ ေရေန သို့မဟုတ် ကုန်ဵေနေရေနသတ္တဝါကို ဆိုသည်။
ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် ထိတ
ု ိရစ္ဆာန်တစ်မျိုဵမျိုဵ၏ အထီဵမျိုဵရည်၊ အမမျိုဵဥ၊ သေန္ဓေသာဵ
ေလာင်ဵနှငဴ်ဝန်ကကီဵဌာနက အေါအာဵေလျာ်စွာ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာထုတြ် ပန်၍ တိရစ္ဆာန်
အြဖစ်သတ်မှတ်ေသာ သတ္တဝါတို့လည်ဵ ပါဝင်သည်။
(ေ)

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ ငါဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေရထွက်ပစ္စညဵ် ထုတလ
် ုပ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ
မျာဵလုပ်ကိုင်ြေင်ဵမှအပ ေမွဵြမူြေင်ဵနည်ဵစနစ်တစ်မျိုဵမျိုဵြဖငဴ် တိရစ္ဆာန်မျာဵအာဵ ေမွဵြမူ
ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊ တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ် ထုတလ
် ုပ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်မျာဵအာဵ
ေမွဵြမူထုတ်လပ
ု ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵကိုဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ေမွဵြမူေရဵ
လုပ်ငန်ဵနှငဴ် စီဵပွာဵြဖစ်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။

(ဂ)

တိရစ္ဆာန်မျိုဵရိုဵဗီဇ ဆိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန်မျာဵ၏ အမျိုဵအစာဵ၊ မျိုဵစိတ်၊ မျိုဵနွယ်အလိုက်
ရှိရမညဴ် ပင်ကို အရည်အေသွဵကို ဆိုသည်။

(ဃ) တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ် ဆိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန်မှထွက်ရှိေသာ အသာဵ၊ နို့၊ ဥ၊ ေသွဵ၊ အရိုဵ၊
သာဵေရ၊ အရည်၊ အေမွဵ၊ မစင်၊ အန်ဖတ်၊ အဆီ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်၏ ကိုယ်အဂေါ
အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ေုေုကိုဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် ပျာဵနှငဴ်ပျာဵအုဳမှရရှိေသာ ပျာဵထွက်
ပစ္စညဵ် မျာဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။

(င)

တိရစ္ဆာန်အစာ ဆိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန်ကို ေကျွေဵေမွဵရန် သမာဵရိုဵကျေရာစပ်၍ြဖစ်ေစ၊
ေေတ်မီနည်ဵြဖငဴ် ေဖာ်စပ်၍ြဖစ်ေစ၊ ယင်ဵသို့ေရာစပ်ြေင်ဵ၊ ေဖာ်စပ်ြေင်ဵမြပုဘဲ သဘာဝအရ
ြဖစ်ေစ တိရစ္ဆာန်မျာဵစာဵသုဳဵသညဴ် အစာကို ဆိုသည်။

(စ)

တိရစ္ဆာန်သုဳဵေဆဵဝါဵ

ဆိုသည်မှာ

တိရစ္ဆာန်အတွက်

ေရာဂါရှာေဖွရန်၊

ကာကွယ်ရန်၊

ကုသရန်၊ သုေတသန ြပုရန်၊ အာဟာရြဖညဴစ
် ွက်ရန်၊ သေန္ဓေတာဵရန်၊ ေွဲစိတ်ရန်၊ ဇီဝကမ္မ
ြဖစ်စဉ်ြမှငဴ်တင်ေပဵရန်

သို့မဟုတ်

အကျိုဵသက်ေရာက်မှုတစ်ေုေုြဖစ်ေစရန်

ေန္ဓောကိုယ်

အတွင်ဵ သို့မဟုတ် ေန္ဓောကိုယ်ြပင်ပအတွက် အသုဳဵြပုေသာ ပစ္စညဵ် ကိုဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵ
ရပ်တွင် ဝန်ကကီဵဌာနက အေါအာဵေလျာ်စွာ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာထုတြ် ပန်၍ တိရစ္ဆာန်သုဳဵ
ေဆဵဝါဵဟု သတ်မှတ်ေသာ ပစ္စညဵ် လည်ဵပါဝင်သည်။
(ဆ)

တိရစ္ဆာန်သုဳဵပစ္စညဵ် ဆိုသည်မှာ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်ဵ၊ တိရစ္ဆာန်အလှဆင်လပ
ု ်ငန်ဵမျာဵတွင် အသုဳဵြပုသညဴ်ပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ် တိရစ္ဆာန်အာဵ
ထိန်ဵေျုပ်ရာတွင် အသုဳဵြပုေသာ ပစ္စညဵ် မျာဵကို ဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် ဝန်ကကီဵဌာန
ကအေါအာဵေလျာ်စွာ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာထုတြ် ပန်၍ တိရစ္ဆာန်သုဳဵပစ္စညဵ် ဟု သတ်မှတ်
ေသာပစ္စညဵ် လည်ဵပါဝင်သည်။

(ဇ)

မျိုဵရိုဵဗီဇြပုြပင်ထာဵေသာဇီဝပစ္စညဵ် ဆိုသည်မှာ သဘာဝအတိင
ု ်ဵမဟုတ်ဘဲ လူတို့ြပုြပင်
ထုတလ
် ုပ်ထာဵေသာ မျိုဵရိုဵဗီဇေြပာင်ဵ ဇီဝပစ္စညဵ် ကို ဆိုသည်။

(ဈ)

ကူဵစက်ေရာဂါ ဆိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန်အေျင်ဵေျင်ဵေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ တိရစ္ဆာန်မှ လူကို
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

လူမှတိရစ္ဆာန်ကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

အြပန်အလှန်ကူဵစက်တတ်

ေသာေရာဂါကိုဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် ဝန်ကကီဵဌာနက အေါအာဵေလျာ်စွာ အမိန့်
ေ ကာ်ြငာစာထုတြ် ပန်၍

တိရစ္ဆာန်မျာဵတွင်

ြဖစ်ပွာဵတတ်သညဴ်

ကူဵစက်ေရာဂါဟု

သတ်မှတ်ေသာေရာဂါတစ်မျိုဵမျိုဵလည်ဵပါဝင်သည်။
(ည)

ငါဵလုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ ငါဵနှငဴ်ပတ်သက်ေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵကို သက်ဆိုင်ရာဥပေဒနှငဴ်အညီ
စနစ်တကျ စီမဳေန့်ေွဲရန်၊ စီဵပွာဵြဖစ် လုပ်ကိုင်ရန်၊ မျိုဵထိန်ဵသိမ်ဵရန်၊ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်
ေစရန်ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵတို့ကိုဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် ငါဵဖမ်ဵဆီဵြေင်ဵ၊ သာဵေဖာက်
ြေင်ဵ၊ ေမွဵြမူြေင်ဵ၊ စူဵစမ်ဵရှာေဖွြေင်ဵ၊ သုေတသနြပုြေင်ဵ၊ မျိုဵစိုက်ထညဴ်ေပဵြေင်ဵ၊ ြပန့်ပွာဵ
ေစြေင်ဵ၊ ြပုြပင်မွမ်ဵမဳြေင်ဵ၊ သယ်ယူပို့ေဆာင်ြေင်ဵ၊ သိုေလှာင်ြေင်ဵ၊ ေရာင်ဵဝယ်ြေင်ဵစသညဴ်
လုပ်ငန်ဵမျာဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။

(ဋ)

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်သညဴ် တိရစ္ဆာန်
အေကာင် အေရအတွက်ြဖငဴ် လုပ်ကိုင်ေသာ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵကို ဆိုသည်။

(ဌ)

စီဵပွာဵြဖစ်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ

ဆိုသည်မှာ

တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵထက်

ေကျာ်လန
ွ ်လပ
ု ်ကိုင် ေသာ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵကို ဆိုသည်။

(ဍ)

ေမွဵြမူသူ

ဆိုသည်မှာ

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ

တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ

လုပ်ကိုင်သူကိုဆိုသည်။

သို့မဟုတ်

ယင်ဵစကာဵရပ်တွင်

စီဵပွာဵြဖစ်

တိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်

သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်လက်ဝယ်ရှိသူလည်ဵ ပါဝင်သည်။
(ဎ)

သာဵသတ်ရုဳ ဆိုသည်မှာ စီဵပွာဵြဖစ်ထတ
ု ်လပ
ု ်ရန် တိရစ္ဆာန်ကို သတ်ြဖတ်သညဴ် အေဆာက်
အအုဳ သို့မဟုတ် ေနရာကို ဆိုသည်။

(ဏ)

သာဵသတ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ

ဆိုသည်မှာ

စီဵပွာဵြဖစ်

ထုတလ
် ုပ်ေရာင်ဵေျရန်

တိရစ္ဆာန်ကို

သတ်ြဖတ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵကို ဆိုသည်။
(တ) ေကာင်ဵမွန်ေသာေမွဵြမူေရဵကျငဴ်စဉ် ဆိုသည်မှာ ေမွဵြမူသူမျာဵ လိက
ု ်နာရန် ဦဵစီဵဌာန
ကသတ်မှတ် ထာဵသညဴ် ေမွဵြမူေရဵနည်ဵစနစ် သတ်မှတ်ေျက်မျာဵကို ဆိုသည်။
(ထ) ေကာင်ဵမွန်ေသာထုတလ
် ုပ်မှုကျငဴ်စဉ်

ဆိုသည်မှာ

တိရစ္ဆာန်၊

တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စညဵ် ၊

တိရစ္ဆာန်အစာ၊ တိရစ္ဆာန်သုဳဵေဆဵဝါဵနှငဴ် တိရစ္ဆာန်သုဳဵပစ္စညဵ် ထုတလ
် ုပ်သူမျာဵလိက
ု ်နာရန်
ဦဵစီဵဌာနကသတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ထုတလ
် ုပ်မှုနည်ဵစနစ် သတ်မှတ်ေျက်မျာဵကို ဆိုသည်။
(ဒ)

တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵေသာ

တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊

တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵ

ေစာငဴ်ေရှာက်ြေင်ဵ၊ တိရစ္ဆာန်ကူဵစက်ေရာဂါကာကွယ်ြေင်ဵနှငဴ် ထိန်ဵေျုပ်ြေင်ဵ၊ တိရစ္ဆာန်
ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်ြေင်ဵ၊

တိရစ္ဆာန်အလှြပုြပင်ြေင်ဵ၊

တိရစ္ဆာန်မျာဵကို

ေလဴကျငဴ်

သင် ကာဵေပဵြေင်ဵ၊ ဓာတ်ေွဲေန်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြေင်ဵနှငဴ် ယင်ဵနှငဴ် သက်ဆိုင်
သညဴလ
် ုပ်ငန်ဵမျာဵကို ဆိုသည်။
(ဓ)

ေထာက်ခဳချက်လက်မှတ် ဆိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ် ၊ မျိုဵရိုဵဗီဇြပုြပင်
ထာဵေသာ ဇီဝပစ္စညဵ် ၊ တိရစ္ဆာန်အစာ၊ တိရစ္ဆာန်သုဳဵပစ္စညဵ် သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်သုဳဵေဆဵဝါဵ
မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ြပည်ပမှ တင်သွင်ဵြေင်ဵ သို့မဟုတ် ြပည်ပသို့တင်ပို့ြေင်ဵတို့အတွက်
သယ်ေဆာင်ြေင်ဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ တိရစ္ဆာန် ကျန်ဵမာေရဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
အရည်အေသွဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ စစ်ေဆဵဖပီဵဦဵစီဵဌာနက ထုတေ
် ပဵေသာ လက်မှတ်
ကိုဆိုသည်။

(န)

ခွငဴ်ြပုလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ် ၊ မျိုဵရိုဵဗီဇြပုြပင်ထာဵေသာ
ဇီဝပစ္စညဵ် ၊ တိရစ္ဆာန်အစာ၊ တိရစ္ဆာန်သုဳဵပစ္စညဵ် သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်သုဳဵေဆဵဝါဵမျာဵနှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍

ြပည်တွင်ဵ၌ထုတ်လုပ်

သယ်ေဆာင်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ၊

ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊

ြပုြပင်ထတ
ု ်လပ
ု ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊

ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵေျြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ၊

တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵ

သာဵသတ်ရုဳတည်ေထာင်ြေင်ဵ

သို့မဟုတ်

သာဵသတ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵအတွက် စစ်ေဆဵဖပီဵဦဵစီဵဌာနက ထုတေ
် ပဵေသာ လက်မှတ်ကို
ဆိုသည်။

(ပ)

တိရစ္ဆာန်အစာအတွက်

စိုက်ပျိုဵေသာေြမ

ဆိုသည်မှာ

တိရစ္ဆာန်မျာဵလွှတေ
် ကျာင်ဵရန်

သို့မဟုတ် အစာစာဵသုဳဵနိုင်ရန် စိုက်ပျိုဵထာဵေသာ ေြမေနရာကို ဆိုသည်။
(ဖ)

စာဵကျက်ေြမ

ဆိုသည်မှာ

တိရစ္ဆာန်တို့

လှညဴ်လည်သွာဵလာရှာေဖွစာဵေသာက်ရန်

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေြမေနရာကို ဆိုသည်။
(ဗ)

ေမွဵြမူေရဵေြမ ဆိုသည်မှာ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ တိရစ္ဆာန်
ေမွဵြမူ

ထုတလ
် ုပ်ြေင်ဵနှငဴ်သက်ဆိုင်သညဴ်

လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

သီဵသန့်လပ
ု ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်ေသာ ေြမေနရာကို ဆိုသည်။
(ဘ)

ပျာဵစာဵကျက် ဆိုသည်မှာ ပျာဵမျာဵစာဵသုဳဵရန် အာဟာရြဖစ်ေသာဝတ်ရည်ြဖစ်ေစ၊ ဝတ်မှုန်
ြဖစ်ေစ၊ ဝတ်ရည်နှငဴ်ဝတ်မှုန်နှစ်မျိုဵလုဳဵြဖစ်ေစ ရရှိေသာရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုဵသီဵနှဳပင်မျာဵ၊
ဥယျာဉ်ခေဳမျာဵ၊ နှစ်ရှညပ
် င်မျာဵ၊ သဘာဝသစ်ေတာေျုဳနွယ်နှငဴ်ေပါင်ဵပင်မျာဵ တည်ရှိေသာ
ေနရာကို ဆိုသည်။

(မ)

စစ်ေဆဵေရဵစခန်ဵ ဆိုသည်မှာ ြပည်ပသို့တင်ပို့ေသာ သို့မဟုတ် ြပည်ပမှတင်သွင်ဵေသာ
တိရစ္ဆာန်နှငဴ် တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ် မျာဵတွင် ကူဵစက်ေရာဂါကင်ဵရှင်ဵြေင်ဵ ရှိ မရှိ၊ သတ်မှတ်
ေျက်မျာဵ၊ ေဖာ်ြပေျက်မျာဵနှငဴ် ြပညဴ်စုဳကိုက်ညြီ ေင်ဵ ရှိ မရှိ စစ်ေဆဵနိုင်ေရဵအတွက် ဦဵစီဵဌာန
က သတ်မှတ်ထာဵေသာေနရာကို ဆိုသည်။

(ယ) တိရစ္ဆာန်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ကကညဴ် စစ်ေဆဵေရဵစခန်ဵ ဆိုသည်မှာ ြပည်ပသိ့ု တင်ပို့ေသာ
သို့မဟုတ် ြပည်ပမှတင်သွင်ဵေသာ တိရစ္ဆာန်အာဵ ကူဵစက်ေရာဂါကင်ဵရှင်ဵြေင်ဵ ရှိ မရှိ
သတ်မှတ်ကာလအထိ သီဵသန့် ထာဵရှိဖပီဵ ေစာငဴ် ကညဴ်စစ်ေဆဵသညဴေ
် နရာကို ဆိုသည်။
(ရ)

ဓာတ်ခွဲခန်ဵ ဆိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန်အစာ၊ တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ် ၊ တိရစ္ဆာန်သုဳဵ ေဆဵဝါဵ၊
တိရစ္ဆာန်သုဳဵပစ္စညဵ် ၊

မျိုဵရိုဵဗီဇ

ြပုြပင်ထာဵေသာ

ဇီဝပစ္စညဵ်

သို့မဟုတ်

တိရစ္ဆာန်မျာဵ၏ဇီဝေဗဒ၊ အဏုဇီဝေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ အာဟာရေဗဒ၊ အဆိပ်ဓာတ်နှငဴ်
ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာဓာတ်ေွဲစမ်ဵသပ်မှုမျာဵနှငဴ် ေရဒီယိုသတ္တိကကမှုမျာဵကို တိုင်ဵတာ စစ်ေဆဵေသာ
ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသညဴေ
် နရာကို ဆိုသည်။
(လ) ရည်ညွှန်ဵကိုဵကာဵဓာတ်ခွဲခန်ဵ ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာဴတိရစ္ဆာန် ကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့ သို့မဟုတ်
နိုင်ငဳတကာက အသိအမှတ်ြပုထာဵေသာ စဳေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵ
နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဓာတ်ေွဲစမ်ဵသပ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို အေထာက်အကူေပဵြေင်ဵ၊ ဓာတ်ေွဲေန်ဵ
ေတွ့ရှိေျက် အတည်ြပုေပဵြေင်ဵတို့ကို ေဆာင်ရွက်ေပဵ သညဴဓ
် ာတ်ေွဲေန်ဵကို ဆိုသည်။
(ဝ)

ဗဟိုေကာ်မတီ

ဆိုသည်မှာ

ဤဥပေဒအရ

ဖွဲ့စည်ဵေသာ

တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ ဗဟိုေကာ်မတီကို ဆိုသည်။
(သ)

ဝန်ကကီဵဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရ စိုက်ပျိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ဆည်ေြမာင်ဵ
ဝန်ကကီဵဌာနကို ဆိုသည်။

(ဟ) ဝန်ကကီဵ ဆိုသည်မှာ စိုက်ပျိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု
ဝန်ကကီဵကို ဆိုသည်။
(ဠ)

ဦဵစီဵဌာန ဆိုသည်မှာ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ကုသေရဵဦဵစီဵဌာနကို ဆိုသည်။

(အ)

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် ဆိုသည်မှာ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်
ကိုဆိုသည်။

(ကက)တိရစ္ဆာန်ေဆဵကုအရာရှိချုပ် ဆိုသည်မှာ ဝန်ကကီဵဌာနက တိရစ္ဆာန်ေဆဵကုအရာရှိေျုပ်
အြဖစ် ဤဥပေဒအရေန့်အပ်ေသာ တိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန်ကို ဆိုသည်။
(ေေ) စစ်ေဆဵေရဵမှူဵ ဆိုသည်မှာ ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵကို စစ်ေဆဵရန်
ဦဵစီဵဌာနက တာဝန်ေပဵအပ်ြေင်ဵေဳရေသာ ဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵဦဵကို ဆိုသည်။
(ဂဂ) တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵ ဆိုသည်မှာ ဦဵစီဵဌာနက ဖွငဴ်လှစ်ေသာ တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာ
ေရဵဆိုင်ရာ အေြေေဳသင်တန်ဵ တက်ေရာက်ေအာင်ြမင်ဖပီဵ ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ေသာ
လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ပါဝင်ကူညီ ေဆာင်ရွက်ေွငဴ်ရသညဴ် အသိအမှတ်ြပု လက်မှတ်ရရှိသူကို
ဆိုသည်။
အခန်ဵ (၂)
ရည်ရွယ်ချက်
၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ေျက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵြဖစ်သည်(က) တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ၊

တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ၊

အရည်အေသွဵြပညဴမ
် ီေကာင်ဵမွန်ေသာ တိရစ္ဆာန်အစာ၊ တိရစ္ဆာန်သုဳဵေဆဵဝါဵ၊ တိရစ္ဆာန်သုဳဵ
ပစ္စညဵ် နှငဴ် တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ် မျာဵ ထုတလ
် ုပ်သညဴလ
် ုပ်ငန်ဵ၊ သုေတသနနှငဴ် ပညာေပဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေစရန်၊
(ေ)

ြပည်တွင်ဵစာဵသုဳဵမှုဖူလဳေ
ု စဖပီဵ

ြပည်ပသို့တင်ပို့ြေင်ဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်ပမှတင်သွင်ဵြေင်ဵ

တို့တွင် အာဟာရြပညဴဝ
် ၍ အရည်အေသွဵြပညဴမ
် ီဖပီဵ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵစွာစာဵသုဳဵ
နိုင်သညဴ် တိရစ္ဆာန်နှငဴ် တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ် ပစ္စညဵ် မျာဵ ထုတလ
် ုပ်ြဖန့်ြဖူဵနိုင်ေစရန်၊
(ဂ)

တိရစ္ဆာန်မျိုဵရိုဵဗီဇ အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို ကာကွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် မျိုဵေကာင်ဵမျိုဵသန့်ရရှိ
ေရဵတို့အတွက် အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ၊ အြောဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ နိုင်ငဳတကာ
အစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ နှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊

(ဃ) ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵ မြဖစ်ပွာဵေစေရဵအတွက် ကကိုတင်ကာကွယ်ြေင်ဵ၊ စူဵစမ်ဵေလဴလာြေင်ဵ
နှငဴ်

ြဖစ်ပွာဵသညဴအ
် ေါ

စနစ်တကျတုဳ့ြပန်ထန
ိ ်ဵေျုပ်ြေင်ဵတို့ကို

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်နှငဴ်

တိရစ္ဆာန်မှလူသို့ ကူဵစက်တတ်ေသာ ေရာဂါမျာဵကို ကာကွယ်ထန
ိ ်ဵေျုပ်ရန်၊

(င)

တိရစ္ဆာန်နှငဴ်တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ် မျာဵ ေမွဵြမူြေင်ဵ၊ ထုတလ
် ုပ်ြေင်ဵ၊ ြပုြပင်ထတ
ု ်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊
ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵေျြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေျိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊

(စ)

တိရစ္ဆာန်မျာဵကို တမင်ညဉ
ှ ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြေင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဥပေဒေ ကာင်ဵအရ ကာကွယ်
ေစာငဴ်ေရှာက်ေပဵရန်၊

(ဆ)

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေစေရဵအတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ ေငွေ ကဵ၊ နည်ဵပညာ
နှငဴ် မျိုဵေကာင်ဵမျိုဵသန့်ေထာက်ပဳဴေပဵရန်၊ ေမွဵြမူေရဵ ေြမ၊ ေမွဵြမူေရဵခေဳအြဖစ် စနစ်တကျ
လုပ်ကိုင်နိုင်ေစရန်နှငဴ် ေဈဵကွက်ေဖာ်ေဆာင်ေပဵရန်။
အခန်ဵ (၃)
ဗဟိုေကာ်မတီဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵနှငဴ်လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ

၄။

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့သည်(က) ဗဟိုေကာ်မတီကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ဖွဲ့စည်ဵရမည်-

(၁)

ဝန်ကကီဵဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ

ဥက္ကဋ္ဌ

(၂)

ဝန်ကကီဵဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကကီဵ

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ၊အြောဵအဖွဲ့
(၃)

အစည်ဵမျာဵမှ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်အဆငဴ်ေအာက်

အဖွဲ့ဝင်

မနိမဴ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်
(၄)
(၅)

တိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာေကာင်စီမှ ကိုယ်စာဵလှယ်တစ်ဦဵ
ြမန်မာနိုင်ငဳတိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန်မျာဵအသင်ဵမှ
ကိုယ်စာဵလှယ် တစ်ဦဵ

အဖွဲ့ဝင်
အဖွဲ့ဝင်

(၆)

ြမန်မာနိုင်ငဳေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵအဖွဲ့ေျုပ်မှကိုယ်စာဵလှယ်တစ်ဦဵ

အဖွဲ့ဝင်

(၇)

ြမန်မာနိုင်ငဳငါဵလုပ်ငန်ဵအဖွဲ့ေျုပ်မှ ကိုယ်စာဵလှယ်တစ်ဦဵ

အဖွဲ့ဝင်

(၈)

ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(၉)

တိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွေမ်ဵကျင်သူတစ်ဦဵ

အဖွဲ့ဝင်

(၁၀) ေမွဵြမူေရဵပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွေမ်ဵကျင်သူတစ်ဦဵ

အဖွဲ့ဝင်

(၁၁) ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်၊ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန

အတွင်ဵေရဵမှူဵ

(၁၂) ဒုတိယညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်၊ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန

တွဲဖက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ

(ေ)

ပုဒ်မေွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်ဵသညဴ် ဗဟိုေကာ်မတီကို လိအ
ု ပ်ပါက ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။

(ဂ)

နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵမဟုတ်ေသာ ဗဟိုေကာ်မတီဝင်မျာဵ၏ ေျီဵြမှငဴ်ေငွနှငဴ် စရိတ်ကို သတ်မှတ်ရ
မည်။

၅။

ဗဟိုေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵြဖစ်သည်(က) တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဆိုင်ရာ မူဝါဒမျာဵ
ေျမှတ်ြေင်ဵ၊
(ေ)

တိရစ္ဆာန်ကူဵစက်ေရာဂါမြဖစ်ပွာဵေစေရဵနှငဴ် ြဖစ်ပွာဵပါက ကာကွယ်ထန
ိ ်ဵေျုပ်ေရဵဆိုင်ရာ
မူဝါဒမျာဵ ေျမှတ်ြေင်ဵ၊

(ဂ)

တိရစ္ဆာန်နှငဴ်

တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ် မျာဵကို

သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ

ြပည်တွင်ဵ၌

ေမွဵြမူြေင်ဵ၊ ထုတ်လုပ်ြေင်ဵ၊ ြပုြပင်ထတ
ု ်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ သယ်ယူြေင်ဵ၊ ေရာင်ဵေျြေင်ဵ၊ ြပည်ပသို့
တင်ပို့ြေင်ဵ သို့မဟုတ် ြပည်ပမှ တင်သွင်ဵြေင်ဵတို့ကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရ
ဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ၊ အြောဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ နှငဴ်ေပါင်ဵစပ်ညိန
ှ ှိုင်ဵေပဵြေင်ဵ၊
(ဃ) ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵဖပီဵ အရည်အေသွဵြပညဴမ
် ီေသာ တိရစ္ဆာန်နှငဴ်တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ်
မျာဵကို ေဈဵကွက်ရရှိေရဵအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ၊ အြောဵ
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ေပါင်ဵစပ်ညိန
ှ ှိုင်ဵေပဵြေင်ဵ၊
(င)

ြပည်တွင်ဵ၌ တိရစ္ဆာန်အစာ ထုတလ
် ုပ်သညဴက
် ုန် ကမ်ဵမျာဵ လုေ
ဳ လာက်စွာရရှိေရဵအတွက်
သက်ဆိုင်ရာ

အစိုဵရဌာန၊

အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ၊

အြောဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်ေပါင်ဵစပ်

ညှန
ိ ှိုင်ဵေပဵြေင်ဵ၊
(စ)

တိရစ္ဆာန်သုဳဵေဆဵဝါဵမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ စစ်ေဆဵြေင်ဵ၊ စနစ်တကျသုဳဵစွဲြေင်ဵနှငဴ် ကကီဵ ကပ်
ကွပ်ကဲြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ၊ အြောဵအဖွဲ့
အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ေပါင်ဵစပ်ညိန
ှ ှိုင်ဵ ေပဵြေင်ဵ၊

(ဆ)

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ကျေရာက်သညဴေ
် ဒသမျာဵမှ ေမွဵြမူသူမျာဵနှငဴ် ကူဵစက်ေရာဂါ
ေ ကာငဴ်ဝန်ကကီဵဌာန၏

ညွှန် ကာဵေျက်အရ

တိရစ္ဆာန်မျာဵသုတ်သင်ရှင်ဵလင်ဵေဳရသညဴ်

ေမွဵြမူသူမျာဵ၏ ဆုဳဵရှုဳဵနစ်နာမှုမျာဵအတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ ကူညေ
ီ ထာက်ပဳဴမှုမျာဵ ရရှိရန်
ေပါင်ဵစပ်ညိန
ှ ှိုင်ဵေပဵြေင်ဵ၊
(ဇ)

ေမွဵြမူသူမျာဵနှငဴ်စာဵသုဳဵသူမျာဵ သငဴ်တငဴ်မျှတစွာ ေရာင်ဵဝယ်နိုင်ေစေရဵအတွက် တိရစ္ဆာန်
နှငဴ်

တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ် မျာဵ

ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵေျသညဴ်

လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ၊ အြောဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ေပါင်ဵစပ်ညိန
ှ ှိုင်ဵ
ေဆာင်ရွက်ေပဵြေင်ဵ၊
(ဈ)

ေမွဵြမူေရဵေြမအြဖစ် စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်နိုင်ေစေရဵအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊
အစိုဵရအဖွဲ့ အစည်ဵ၊ အြောဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ေပါင်ဵစပ်ညိန
ှ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵြေင်ဵ၊

(ည)

စာဵကျက်ေြမနှငဴ် တိရစ္ဆာန်အစာအတွက် စိုက်ပျိုဵေသာေြမမျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵနိုင်ေရဵနှငဴ်
ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်

ေစေရဵတို့အတွက်

သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊

အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ၊

အြောဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ေပါင်ဵစပ်ညိန
ှ ှိုင်ဵ ေပဵြေင်ဵ၊
(ဋ)

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေစရန် ေမွဵြမူေရဵေြမ၊ စာဵကျက်ေြမနှငဴ် တိရစ္ဆာန်
အစာအတွက်

စိုက်ပျိုဵေသာေြမမျာဵအြဖစ်

သတ်မှတ်ဖပီဵ

စီမဳေန့်ေွဲနိုင်ေရဵအတွက်

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့သို့ တင်ြပြေင်ဵ၊
(ဌ)

တိရစ္ဆာန်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ်

သုေတသနလုပ်ငန်ဵ၊

ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

ေမွဵြမူေရဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေစေရဵတို့အတွက် လိအ
ု ပ်ေသာေငွေ ကဵနှငဴ် နည်ဵပညာမျာဵ
ရရှိရန် ြပည်တွင်ဵြပည်ပပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵြေင်ဵ၊
(ဍ)

ေိုင်ဵကျွေဲ၊ ေိုင်ဵနွာဵအပါအဝင် တိရစ္ဆာန်ေကာင်ေရတိုဵပွာဵေရဵနှငဴ် ထုတလ
် ုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ
မျာဵတိုဵတက်ေရဵတို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ၊ အြောဵအဖွဲ့
အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ေပါင်ဵစပ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊

(ဎ)

တိရစ္ဆာန်မှ

လူသို့ကူဵစက်နိုင်ေသာေရာဂါမျာဵကို

ကာကွယ်ထန
ိ ်ဵေျုပ်နိုင်ေရဵအတွက်

ြပည်တွင်ဵြပည်ပ သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ၊ အြောဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်
ေပါင်ဵစပ်ညိန
ှ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊
(ဏ) ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့သို့

တင်ြပေဆာင်ရွက်ရမညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵေပါ်ေပါက်ပါက အကကဳြပုေျက်နှငဴ်အတူ တင်ြပြေင်ဵ၊
(တ) လိအ
ု ပ်ေသာ

လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီမျာဵဖွဲ့စည်ဵြေင်ဵနှငဴ်

ယင်ဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီမျာဵ၏

လုပ်ငန်ဵတာဝန် မျာဵကို သတ်မှတ်ေပဵြေင်ဵ၊
(ထ) တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရ
အဖွဲ့က အေါအာဵေလျာ်စွာ ေပဵအပ်ေသာလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ထမ်ဵေဆာင်ြေင်ဵ။
၆။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် မိမိ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို လိအ
ု ပ်ပါက ဝန်ကကီဵဌာနေအာက်ရှိ သက်ဆိုင်
ရာ ဦဵစီဵဌာနတစ်ေုေုသို့ လွှအ
ဲ ပ်ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။

အခန်ဵ (၄)
တိရစ္ဆာန်ေဆဵကုအရာရှိချုပ် တာဝန်ေပဵအပ်ြခင်ဵနှငဴ် ယင်ဵ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ
၇။

ဝန်ကကီဵဌာနသည် ဦဵစီဵဌာနရှိ ရာထူဵအြမငဴ်ဆုဳဵေသာ တိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန်ကို တိရစ္ဆာန်
ေဆဵကုအရာရှိေျုပ်အြဖစ် ေန့်အပ်တာဝန်ေပဵအပ်ရမည်။

၈။

တိရစ္ဆာန်ေဆဵကုအရာရှိေျုပ်၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵြဖစ်သည်(က) မိမိနိုင်ငဳ၏ တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အေြေအေနမျာဵကို ကမ္ဘာဴတိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵ
အဖွဲ့သို့ အသိေပဵအေ ကာင်ဵ ကာဵြေင်ဵ၊
(ေ)

တိရစ္ဆာန်မျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် တိရစ္ဆာန်မျာဵ သက်ေသာငဴ်သက်သာစွာ ေနထိင
ု ်စာဵ
ေသာက်နိုင်ေရဵ

(Animal

Welfare)

ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

ကကီဵ ကပ်

ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊
(ဂ)

ကမ္ဘာဴတိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့က ထုတြ် ပန်ေသာ တိရစ္ဆာန်ေရာဂါကာကွယ်ထန
ိ ်ဵေျုပ်ေရဵ
နှငဴ် ကုန်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာ စဳသတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငဳမျာဵနှငဴ်
ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊

(ဃ) မိမိနိုင်ငဳနှငဴ်နိုင်ငဳြောဵ

တိုင်ဵြပည်မျာဵအ ကာဵ

အြပန်အလှန်

ေထာက်ေဳေျက်လက်မှတ်

ထုတေ
် ပဵြေင်ဵနှငဴ် လိအ
ု ပ်ပါက ယင်ဵကိစ္စကို သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ
တစ်ေုေုသို့ တာဝန်ေပဵ လွှအ
ဲ ပ် ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်ြေင်ဵ၊
(င)

ကမ္ဘာဴတိရစ္ဆာန် ကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့က သတ်မှတ်ထာဵေသာ ကဏ္ဍမျာဵအလိုက် တာဝန်ယူ
ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵကို ေရွဵေျယ်တာဝန်ေပဵအပ်ြေင်ဵ၊

(စ)

ြပည်တွင်ဵရှိ တိရစ္ဆာန်ေရာဂါရှာေဖွေရဵ ဓာတ်ေွဲေန်ဵမျာဵကို ကမ္ဘာဴတိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့
၏ ရည်ညွှန်ဵကိုဵကာဵဓာတ်ေွဲေန်ဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵဗဟိုဌာနမျာဵမှ အသိအမှတ်
ြပုမှုရရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊

(ဆ)

ဦဵစီဵဌာနက

ကမ္ဘာဴတိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့၏

ရည်မှန်ဵေျက်၊

ဦဵတည်ေျက်မျာဵကို

အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကကီဵ ကပ်ြေင်ဵ၊
(ဇ)

တိရစ္ဆာန်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

ကမ္ဘာဴတိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့က

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

စဳေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵ၊ အကကဳြပုေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရန် သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်
သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵကို ကကီဵ ကပ် ြေင်ဵ။
အခန်ဵ (၅)
ဦဵစီဵဌာန၏ တာဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵ
၉။

ဦဵစီဵဌာနသည် တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေအာက်ပါတို့ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်-

(က) တိရစ္ဆာန်ကူဵစက်ေရာဂါကာကွယ်ေဆဵနှငဴ်

ကုသေဆဵမျာဵကို

သုေတသနြပုြေင်ဵ၊

ထုတလ
် ုပ်ြေင်ဵ၊ ြဖန့်ြဖူဵြေင်ဵ၊ ြပည်ပမှ မှာယူတင်သွင်ဵြေင်ဵနှငဴ် ြပည်ပသို့တင်ပို့ြေင်ဵ၊
(ေ)

တိရစ္ဆာန်ေရာဂါကာကွယ်ေရဵနှငဴ် ကုသေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊

(ဂ)

ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵသညဴ်

တိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်ဵမျာဵ

ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵနှငဴ် အသိပညာေပဵြေင်ဵ၊
(ဃ) ေထာက်ေဳေျက်လက်မှတ်

ထုတေ
် ပဵြေင်ဵ၊

ေွငဴ်ြပုလက်မှတ်ထုတ်ေပဵြေင်ဵနှငဴ်

ယင်ဵ

ေထာက်ေဳေျက်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ေွငဴ်ြပုလက်မှတ်ထုတ်ေပဵေဲဴသညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵကို
စစ်ေဆဵကကီဵ ကပ်ြေင်ဵ၊
(င)

လိအ
ု ပ်သညဴေ
် နရာေဒသမျာဵတွင် စစ်ေဆဵေရဵစေန်ဵနှငဴ် တိရစ္ဆာန်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေစာငဴ် ကညဴ်
စစ်ေဆဵေရဵစေန်ဵ

ဖွငဴ်လှစ်ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊

ေရာဂါကင်ဵရှင်ဵဇုန်နှငဴ်

ေရာဂါထိန်ဵေျုပ်

ဇုန်တည်ေထာင်ြေင်ဵ၊
(စ)

တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵ
လက်မှတ်ထုတ်ေပဵြေင်ဵ၊

လုပ်သာဵမျာဵကို

ေလဴကျငဴ်သင်တန်ဵေပဵြေင်ဵ၊

ကကီဵ ကပ်ကွပ်ကဲြေင်ဵနှငဴ်

လုပ်ငန်ဵတာဝန်

အသိအမှတ်ြပု
ေွဲေဝသတ်မှတ်

ေပဵြေင်ဵ၊
(ဆ)

တိရစ္ဆာန်အရှင်မျာဵ ေရာင်ဵဝယ်ရန် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ေနရာမျာဵရှိ ေရာင်ဵဝယ်မညဴ်
တိရစ္ဆာန်မျာဵအာဵ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵြေင်ဵ၊

(ဇ)

ကူဵစက်ေရာဂါ ကာကွယ်ထန
ိ ်ဵေျုပ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵနှငဴ် ယင်ဵသို့
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိအ
ု ပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ၊ အြောဵအဖွဲ့
အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက် ြေင်ဵ။

၁၀။

ဦဵစီဵဌာနသည် ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေအာက်ပါတို့ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်(က) ေမွဵြမူသူမျာဵအတွက် နည်ဵပညာြဖန့်ြဖူဵြေင်ဵ၊ ေမွဵြမူေရဵဆိုင်ရာ စဳအရည်အေသွဵမျာဵ
သတ်မှတ်ြေင်ဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ကကီဵ ကပ်ြေင်ဵ၊
(ေ)

ေကာင်ဵမွန်ေသာ ေမွဵြမူေရဵကျငဴ်စဉ်၊ ေကာင်ဵမွန်ေသာ ထုတလ
် ုပ်မှုကျငဴ်စဉ်တိန
ု့ ှငဴ်အညီ
ေမွဵြမူထုတ်လပ
ု ်နိုင်ေရဵအတွက် အသိပညာေပဵြေင်ဵနှငဴ် ကကီဵ ကပ်ြေင်ဵ၊

(ဂ)

တိရစ္ဆာန်မျိုဵရိုဗီဇ အရင်ဵအြမစ် မျိုဵေကာင်ဵမျိုဵသန့်မျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵနှငဴ် မူပိုင်ေွငဴ်
မှတ်ပုဳတင်ြေင်ဵ၊ ြဖန့်ြဖူဵေပဵြေင်ဵ၊ ေလဴကျငဴ်ပညာေပဵြေင်ဵနှငဴ် သုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵ
ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊

(ဃ) ထုတလ
် ုပ်မှုေကာင်ဵဖပီဵ ေဒသ၊ ရာသီဥတုနှငဴ်ကိုက်ညသ
ီ ညဴ် မျိုဵေကာင်ဵမျိုဵသန့် တိရစ္ဆာန်
မျာဵေပါ်ထွန်ဵလာေစေရဵအတွက်

မျိုဵြမှငဴ်တင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊

မျိုဵေကာင်ဵမျိုဵသန့် တိရစ္ဆာန်မျာဵြဖန့်ြဖူဵေပဵြေင်ဵ၊ ေလဴကျငဴ်ပညာေပဵြေင်ဵနှငဴ် သုေတသန
လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊

(င)

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် ေွငဴ်ြပုလက်မှတ် ထုတေ
် ပဵြေင်ဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ
စနစ်တကျ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵအတွက် စစ်ေဆဵြေင်ဵနှငဴ် ကကီဵ ကပ်ြေင်ဵ၊

(စ)

တိရစ္ဆာန်မျိုဵရိုဵဗီဇ တင်သွင်ဵမှုနှငဴ် တင်ပို့မှုမျာဵကို ကကီဵ ကပ်ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊

(ဆ)

တိရစ္ဆာန်မှတ်ပုဳတင်ြေင်ဵ၊ ေမွဵြမူေရဵခေဳလပ
ု ်ငန်ဵ မှတ်ပုဳတင်ြေင်ဵ၊ မျိုဵခေဳလုပ်ငန်ဵ မှတ်ပုဳ
တင်ြေင်ဵ၊ ဥေဖာက်စက်လပ
ု ်ငန်ဵမှတ်ပုဳတင်ြေင်ဵ၊ ပျာဵေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ မှတ်ပုဳတင်ြေင်ဵ
နှငဴ် တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ် ၊ မျိုဵရိုဵဗီဇြပုြပင်ထာဵေသာ ဇီဝပစ္စညဵ် ၊ တိရစ္ဆာန်အစာ၊
တိရစ္ဆာန်သုဳဵေဆဵဝါဵ၊ တိရစ္ဆာန်သုဳဵပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ြပည်တွင်ဵ၌ထုတ်လုပ်သညဴ်၊
ြပုြပင်ထတ
ု ်လပ
ု ်သညဴ် သို့မဟုတ် ေရာင်ဵေျသညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ မှတ်ပုဳတင်ြေင်ဵအတွက်
ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊

(ဇ)

တိရစ္ဆာန်ေကာင်ေရ

တိုဵပွာဵေရဵနှငဴ်

ထုတလ
် ပ
ု ်မှုဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်ဵမျာဵတိုဵတက်ေရဵတို့

အတွက် ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊
(ဈ)

သာဵသတ်ရုဳတည်ေထာင်ြေင်ဵ သို့မဟုတ် သာဵသတ်ြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ေွငဴ်အတွက်
ဦဵစီဵဌာနနှငဴ်

သက်ဆိုင်သညဴ်

ေွငဴ်ြပုလက်မှတ်ထုတ်ေပဵြေင်ဵ၊

သာဵသတ်ရုဳနှငဴ်

သာဵ

သတ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵကို စစ်ေဆဵကကီဵ ကပ် ြေင်ဵ၊
(ည)

သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ တိရစ္ဆာန်မျာဵ သယ်ေဆာင်ေရာင်ဵေျေွငဴ်ရရှိရန် ေဆာင်ရွက်
ေပဵြေင်ဵ၊

(ဋ)

ပျာဵေမွဵြမူေရဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေစေရဵအတွက် နည်ဵပညာနှငဴ် မျိုဵမျာဵ
ြဖန့်ေဝြေင်ဵ၊ သုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊ ပျာဵစာဵကျက်မျာဵကို ေွဲေဝေျထာဵ
ေပဵြေင်ဵ၊ ပုဂ္ဂလက
ိ
ပျာဵစာဵကျက်မျာဵ ထူေထာင်ရာတွင် ကူညေ
ီ ဆာင်ရွက်ေပဵြေင်ဵနှငဴ်
ပျာဵေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵကို ကပ်မတ် စစ်ေဆဵြေင်ဵ၊

(ဌ)

ေမွဵြမူေရဵေြမနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵခေဳအြဖစ် စနစ်တကျလုပ်ကိုင်နိုင်ေစေရဵအတွက် သက်ဆိုင်
ရာအစိုဵရဌာန၊

အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ၊

အြောဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်

ညှန
ိ ှိုင်ဵေပါင်ဵစပ်

ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊
(ဍ)

စာဵကျက်ေြမနှငဴ် တိရစ္ဆာန်အစာအတွက် စိုက်ပျိုဵေသာေြမမျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵနိုင်ရန်နှငဴ်
ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေစရန် ကူညေ
ီ ဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊

(ဎ) ေမွဵြမူေရဵ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်သူမျာဵ အရင်ဵအနှီဵရရှိေရဵအတွက် ကူညေ
ီ ဆာင်ရွက်ြေင်ဵ။
၁၁။

ဦဵစီဵဌာနသည် ေအာက်ပါလုပ်ငန်ဵမျာဵကိုလည်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်(က) တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵဆိုင်ရာသုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵနှငဴ်
ယင်ဵသုေတ သနလုပ်ငန်ဵမျာဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေစရန် အာဵေပဵကူညြီ ေင်ဵ၊
(ေ)

တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ

ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ေွငဴ်ြပုြေင်ဵ၊ စစ်ေဆဵြေင်ဵနှငဴ် ကကီဵ ကပ်ြေင်ဵ၊

သုေတသန

(ဂ)

နိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵရှိ သဘာဝေပါက်ပင်နှငဴ် စိုက်ပျိုဵသီဵနှဳပင်မျာဵကို တိရစ္ဆာန်အစာအြဖစ်
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
အတွက်

တိရစ္ဆာန်သုဳဵေဆဵဝါဵအြဖစ်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

သုေတသနြပုြေင်ဵ၊

နည်ဵပညာြဖန့်ြဖူဵြေင်ဵနှငဴ်

အသုဳဵြပုနိုင်ေရဵ

ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊
(ဃ) ြပည်ပသို့ တင်ပို့သညဴ၊် ြပည်ပမှ တင်သွင်ဵသညဴ၊် ြပည်တွင်ဵ၌ ထုတလ
် ုပ်သညဴ် သို့မဟုတ်
ြပုြပင်ထတ
ု ်လပ
ု ်သညဴ်

တိရစ္ဆာန်၊

တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ် ၊

မျိုဵရိုဵဗီဇ

ြပုြပင်ထာဵေသာ

ဇီဝပစ္စညဵ် ၊ တိရစ္ဆာန်အစာ၊ တိရစ္ဆာန်သုဳဵပစ္စညဵ် သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်သုဳဵေဆဵဝါဵမျာဵနှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍ သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ် ညီ မညီ စစ်ေဆဵြေင်ဵ၊
(င)

ေထာက်ေဳေျက်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ေွငဴ်ြပုလက်မှတ်ထုတ်ေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵြေင်ဵမျာဵ
နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ စစ်ေဆဵဖပီဵ တိရစ္ဆာန်ေဆဵကု အရာရှိေျုပ်၏
သေဘာထာဵမှတ်ေျက်

လိအ
ု ပ်ေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵြဖစ်လျှင်

၎င်ဵ၏

သေဘာထာဵ

မှတ်ေျက်ရယူဖပီဵ သက်ဆိုင်ရာ ေထာက်ေဳေျက်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ေွငဴ်ြပုလက်မှတ်
ထုတေ
် ပဵြေင်ဵ၊ သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်ြေင်ဵမရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ေထာက်ေဳေျက်
လက်မှတ် သို့မဟုတ် ေွငဴ်ြပုလက်မှတ်ထုတ်ေပဵရန် ြငင်ဵဆိုြေင်ဵ၊
(စ)

တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ် ၊ မျိုဵရိုဵဗီဇြပုြပင်ထာဵေသာ ဇီဝပစ္စညဵ် ၊ တိရစ္ဆာန်အစာ၊
တိရစ္ဆာန်သုဳဵ ပစ္စညဵ် သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်သုဳဵေဆဵဝါဵမျာဵ ြပည်ပသို့ တင်ပို့ြေင်ဵနှငဴ် ြပည်ပမှ
တင်သွင်ဵြေင်ဵတို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာနသို့ သေဘာထာဵမှတ်ေျက် ထုတေ
် ပဵ
ြေင်ဵ၊

(ဆ)

တိရစ္ဆာန်ေကာင်ေရ စာရင်ဵေကာက်ယူြေင်ဵ၊

(ဇ)

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှုဆိုင်ရာတို့ကို စာရင်ဵေကာက်ယူြေင်ဵနှငဴ် ယင်ဵ
စာရင်ဵမျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိြေင်ဵ၊

(ဈ)

တိရစ္ဆာန်မျာဵကို

တမင်ညဉ
ှ ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြေင်ဵမှ

ကာကွယ်ရန်

ပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊
(ည)

တိရစ္ဆာန်အမျိုဵအစာဵအလိုက် သယ်ေဆာင်နိုင်သညဴ် သို့မဟုတ် ဆွဲယူနိုင်သညဴ် အမျာဵဆုဳဵ
ဝန်အေလဵေျိန်ကို သတ်မှတ်ြေင်ဵ၊

(ဋ)

တိရစ္ဆာန်မျာဵကို
နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

သယ်ေဆာင်ြေင်ဵ၊
လိက
ု ်နာသငဴ်သညဴ်

ေျည်ေနှာင်ြေင်ဵ

သို့မဟုတ်

နည်ဵလမ်ဵမျာဵအာဵ

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵြေင်ဵ

အမျာဵြပည်သူတသ
ို့ ိရှိနိုင်ရန်

ပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို အေါ အာဵေလျာ်စွာ ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊
(ဌ)

တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေစေရဵအတွက်

ြပည်တွင်ဵြပည်ပ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊

(ဍ)

တိရစ္ဆာန်သုဳဵေဆဵဝါဵမျာဵကို သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ၊ အြောဵအဖွဲ့
အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵ၍ စစ်ေဆဵြေင်ဵ၊

(ဎ)

စစ်ေဆဵေရဵမှူဵမျာဵ တာဝန်ေပဵေန့်အပ်ြေင်ဵနှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵမှူဵမျာဵက လုပ်ငန်ဵမျာဵကို
စစ်ေဆဵရာတွင် လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍအလိုက် လိအ
ု ပ်ေသာသတ်မှတ်ေျက်မျာဵ ထုတြ် ပန်ေ က
ညာြေင်ဵ၊

(ဏ) ြပည်တွင်ဵ၌ ထုတလ
် ုပ်သညဴ၊် ြပုြပင်ထတ
ု ်လပ
ု ်သညဴ၊် ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵေျသညဴ်၊ ြပည်ပသို့
တင်ပို့သညဴ် သို့မဟုတ် ြပည်ပမှတင်သွင်ဵသညဴ် တိရစ္ဆာန်အစာ၊ တိရစ္ဆာန်သုဳဵေဆဵဝါဵမျာဵ
နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ မှတ်ပုဳတင်ြေင်ဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵ သတ်မှတ်ြေင်ဵ၊
(တ) တိရစ္ဆာန်မျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် တိရစ္ဆာန်မျာဵ သက်ေသာငဴ်သက်သာစွာ ေနထိင
ု ်စာဵ
ေသာက်နိုင်ေရဵဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵ သတ်မှတ်ေပဵြေင်ဵ၊
(ထ) တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ

ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

ဗဟိုေကာ်မတီနှငဴ် ဝန်ကကီဵဌာနတို့က အေါအာဵေလျာ်စွာ ေပဵအပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်
မျာဵ ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ။
အခန်ဵ (၆)
စစ်ေဆဵေရဵမှူဵ၏ တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵ
၁၂။

ဦဵစီဵဌာနသည် မိမိဌာနရှိ သတ်မှတ်အရည်အေျင်ဵမျာဵနှငဴ် ြပညဴစ
် ုဳသညဴ် လက်ေထာက်ဦဵစီဵမှူဵ
အဆငဴ်ေအာက်မနိမဴ်ေသာသူကို စစ်ေဆဵေရဵမှူဵအြဖစ် ေန့်အပ်တာဝန်ေပဵရမည်။

၁၃။

စစ်ေဆဵေရဵမှူဵ၏ တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ေွငဴ်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵြဖစ်သည်(က) သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေအာက်ပါတို့ကို စစ်ေဆဵြေင်ဵ(၁)

တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵနှငဴ် စီဵပွာဵြဖစ်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊
လုပ်ငန်ဵသုဳဵ အေဆာက်အအုဳနှငဴ် ပစ္စညဵ် မျာဵ၊

(၂)

သာဵသတ်ရုဳနှငဴ် သာဵသတ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊

(၃)

ငါဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ြေင်ဵမရှိေသာ တိရစ္ဆာန်နှငဴ် တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ် မျာဵ၊
မျိုဵရိုဵဗီဇြပုြပင် ထာဵေသာ ဇီဝပစ္စညဵ် မျာဵ၊

(၄)
(ေ)

တိရစ္ဆာန်အစာ၊ တိရစ္ဆာန်သုဳဵေဆဵဝါဵနှငဴ် တိရစ္ဆာန်သုဳဵပစ္စညဵ် မျာဵ။

တိရစ္ဆာန်သုဳဵေဆဵဝါဵမျာဵအာဵ သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ၊ အြောဵအဖွဲ့
အစည်ဵ မျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵစစ်ေဆဵြေင်ဵ၊

(ဂ)

ပုဒ်မေွဲ (က) သို့မဟုတ် (ေ) အရ စစ်ေဆဵရာတွင် ကူဵစက်ေရာဂါတစ်ေုေု ြဖစ်ပွာဵေ ကာင်ဵ
ေတွ့ရှိလျှင်ြဖစ်ေစ၊ သတ်မှတ်ေျက်နှငဴ် ညီညွတ်ြေင်ဵမရှိေ ကာင်ဵ ေတွ့ရှိလျှင်ြဖစ်ေစ၊ အမျာဵ
ြပည်သူစာဵသုဳဵရန် သငဴ်ေလျာ်မှုမရှိေ ကာင်ဵ သဳသယရှိလျှင်ြဖစ်ေစ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵကို

ယာယီရပ်ဆိုင်ဵြေင်ဵ၊ သွာဵလာေရွှေ့ေြပာင်ဵမှုကို ယာယီရပ်ဆိုင်ဵြေင်ဵနှငဴ် ကန့်သတ်နိုင်ြေင်ဵ
တို့ကို သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက် ြေင်ဵ၊
(ဃ) ေရာဂါြဖစ်ေနေသာ သို့မဟုတ် ေရာဂါနှငဴ်ထိေတွ့ေဲဴေသာ တိရစ္ဆာန်နှငဴ် တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်
ပစ္စညဵ် မျာဵ၊ အရည်အေသွဵ မြပညဴ်မီေသာ သို့မဟုတ် အဆိပ်အေတာက် ပါဝင်ေနေသာ
တိရစ္ဆာန်အစာ၊ တိရစ္ဆာန်သုဳဵ ေဆဵဝါဵမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဓာတ်ေွဲေန်ဵစစ်ေဆဵေျက်အေြဖ
မရရှိမီ သတ်မှတ်ထာဵေသာေနရာ၌ ယာယီ ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵနှငဴ် သိမ်ဵဆည်ဵြေင်ဵ၊
(င)

ပုဒ်မေွဲ (ဃ) ပါ တိရစ္ဆာန်နှငဴ် တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဆက်လက်ထန
ိ ်ဵ
သိမ်ဵရန် သို့မဟုတ် သိမ်ဵဆည်ဵရန် သငဴ်ေလျာ်ြေင်ဵမရှိပါက ဦဵစီဵဌာနသို့ တင်ြပြေင်ဵနှငဴ်
ဦဵစီဵဌာန၏ ညွှန် ကာဵေျက် နှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊

(စ)

မိမိ၏ ေဆာင်ရွက်ေျက်မျာဵကို ဦဵစီဵဌာနသို့ အစီရင်ေဳတင်ြပြေင်ဵ၊

(ဆ)

ဦဵစီဵဌာနက အေါအာဵေလျာ်စွာ ေပဵအပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ။
အခန်ဵ (၇)
ေမွဵြမူေရဵေြမနှငဴ် တိရစ္ဆာန်အစာအတွက် စိုက်ပျိုဵေသာေြမမျာဵ

၁၄။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် ေအာက်ပါေွငဴ်ြပုေျက်ရရှိဖပီဵေသာ ေြမမျာဵကို ေမွဵြမူေရဵေြမ သို့မဟုတ်
တိရစ္ဆာန်အစာအတွက် စိုက်ပျိုဵေသာေြမအြဖစ် အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာထုတြ် ပန်၍ သတ်မှတ်ဖပီဵ စီမဳ
ေန့်ေွဲနိုင်သည်(က) ဗဟိုလယ်ယာေြမ စီမဳေန့်ေွဲမှုအဖွဲ့၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ် သို့မဟုတ်
ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ လယ်ယာေြမ စီမဳေန့်ေွဲမှုအဖွဲ့က လယ်ယာေြမ ဥပေဒနှငဴ်အညီ
လယ်ယာေြမကို

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

ဆက်စပ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ အြောဵနည်ဵြဖငဴ် အသုဳဵြပုေွငဴ်ေပဵသညဴ်
ေြမ သို့မဟုတ် ေပဵဖပီဵသညဴေ
် ြမ၊
(ေ)

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိင
ု ်ဵမျာဵ စီမဳေန့်ေွဲေရဵဗဟိုေကာ်မတီက ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ်
ေြမရိုင်ဵမျာဵ စီမဳေန့်ေွဲေရဵဥပေဒနှငဴ်အညီ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵကို ေမွဵြမူေရဵ
လုပ်ငန်ဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်ဆက်စပ်သညဴ်

လုပ်ငန်ဵမျာဵ

အတွက်လည်ဵေကာင်ဵ အသုဳဵြပုေွငဴ်ေပဵသညဴေ
် ြမ သို့မဟုတ် ေပဵဖပီဵသညဴေ
် ြမ၊
(ဂ)

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊
လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

သယဳဇာတနှငဴ်

ဆက်စပ်သညဴ်

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵ

ေရဵဝန်ကကီဵဌာနက သစ်ေတာဥပေဒနှငဴ်အညီ အသုဳဵြပုေွငဴ်ေပဵသညဴေ
် ြမ သို့မဟုတ် ေပဵဖပီဵ
သညဴေ
် ြမ၊
(ဃ) ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ရုဳဵဝန်ကကီဵဌာနက လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵေသာ စာဵကျက်ေြမ။

၁၅။

ဗဟိုေကာ်မတီသည်

ပုဒ်မ

၁၄

အရ

ေမွဵြမူေရဵေြမ

သို့မဟုတ်

တိရစ္ဆာန်အစာအတွက်

စိုက်ပျိုဵေသာေြမအြဖစ် သတ်မှတ်ေသာေြမမျာဵကို လိအ
ု ပ်သလို စီမဳေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ဦဵစီဵဌာန
အာဵ တာဝန်ေပဵအပ်နိုင် သည်။
အခန်ဵ (၈)
တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ
၁၆။

တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်လုသ
ိ ညဴပ
် ုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵသည်
လုပ်ကိုင်ေွငဴ်အတွက် ေွငဴ်ြပုလက်မှတ်ရရှိရန် သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ ဦဵစီဵဌာန၏ ဖမို့နယ်ဦဵစီဵ
ဌာနမှူဵထဳ ေလျှာက်ထာဵရမည်။

၁၇။

(က) ဦဵစီဵဌာန၏ ဖမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနမှူဵသည်(၁)

ပုဒ်မ ၁၆ အရ ေလျှာက်ထာဵေျက်ကို ရရှိသညဴအ
် ေါ သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ် ညီ မညီ
စိစစ်၍ ေွငဴ်ြပု လက်မှတ်ထုတ်ေပဵြေင်ဵ သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ ြပုနိုင်သည်။

(၂)

သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ညီညွတ်ပါက မိမိထတ
ု ်ေပဵပိုင်ေွငဴ်ရှိေသာ တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာ
ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ

အမျိုဵအစာဵြဖစ်လျှင်

ေပဵသွင်ဵေစဖပီဵ ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ

သတ်မှတ်သညဴ်အေေ ကဵေငွကို

ေွငဴ်ြပုလက်မှတ်ထုတ်ေပဵရမည်။

ေွငဴ်ြပု

လက်မှတ်ထုတ်ေပဵရန် ြငင်ဵပယ်ပါက ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ သတ်မှတ် ေျက်မျာဵ
နှငဴ်အညီ ြပန်လည်ေလျှာက်ထာဵနိုင်ရန် အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
(၃)

မိမိထုတ်ေပဵပိုင်ေွငဴ်မရှိသညဴ် တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ အမျိုဵ
အစာဵြဖစ်လျှင် ဦဵစီဵ ဌာန၏ ေရိုင်ဦဵစီဵဌာနမှူဵထဳ ဆက်လက်တင်ြပရမည်။

(ေ)

ဦဵစီဵဌာန၏ ေရိုင်ဦဵစီဵဌာနမှူဵသည်(၁)

ပုဒ်မေွဲ (က)၊ ပုဒ်မေွဲငယ် (၃) အရ တင်ြပေျက်ကို လက်ေဳရရှိသညဴ်အေါ သတ်မှတ်
ေျက်မျာဵနှငဴ် ညီ မညီ စိစစ်၍ ေွငဴ်ြပုလက်မှတ်ထုတ်ေပဵြေင်ဵ သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်
ြေင်ဵ ြပုနိုင်သည်။

(၂)

သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်ပါက မိမိထုတ်ေပဵပိုင်ေွငဴ်ရှိေသာ တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာ
ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ

အမျိုဵအစာဵြဖစ်လျှင်

သတ်မှတ်သညဴ်အေေ ကဵေငွကို

ေပဵသွင်ဵေစဖပီဵ ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ ေွငဴ်ြပုလက်မှတ်ထုတ်ေပဵရမည်။ ေွငဴ်ြပုလက်
မှတ်ထုတေ
် ပဵရန်

ြငင်ဵပယ်ပါက

ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ

သတ်မှတ်

ေျက်မျာဵ

နှငဴ်အညီ ြပန်လည်ေလျှာက်ထာဵနိုင်ရန် အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
(၃)

မိမိထုတ်ေပဵပိုင်ေွငဴ်မရှိသညဴ် တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ အမျိုဵ
အစာဵြဖစ်ပါက တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ် သို့မဟုတ် ြပည်ေထာင်စု
နယ်ေြမဦဵစီဵဌာနမှူဵထဳ ဆက်လက်တင်ြပ ရမည်။

(ဂ)

ဦဵစီဵဌာန၏ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ် သို့မဟုတ် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ
ဦဵစီဵဌာနမှူဵသည်(၁)

ပုဒ်မေွဲ

(ေ)၊

ပုဒ်မေွဲငယ်

(၃)

အရ

တင်ြပေျက်ကို

လက်ေဳရရှိသညဴအ
် ေါ

သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ် ညီ မညီ စိစစ်၍ ေွငဴ်ြပုလက်မှတ် ထုတေ
် ပဵြေင်ဵ သို့မဟုတ်
ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
(၂)

သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်

ညီညွတ်ပါက

မိမိထုတ်ေပဵပိုင်ေွငဴ်ရှိေသာ

တိရစ္ဆာန်

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵြဖစ်လျှင် သတ်မှတ်သညဴ် အေေ ကဵ
ေငွကိေ
ု ပဵသွင်ဵေစဖပီဵ ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ ေွငဴ်ြပု လက်မှတ်ထုတ်ေပဵရမည်။
ေွငဴ်ြပုလက်မှတ်ထုတ်ေပဵရန် ြငင်ဵပယ်ပါက ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ သတ်မှတ်ေျက်
မျာဵနှငဴ်အညီ ြပန်လည်ေလျှာက်ထာဵနိုင်ရန် အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
(၃)

မိမိထုတ်ေပဵပိုင်ေွငဴ်မရှိသညဴ် တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ အမျိုဵ
အစာဵြဖစ်ပါက ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်ထဳ ဆက်လက်တင်ြပရမည်။

(ဃ) ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်သည်(၁)

ပုဒ်မေွဲ (ဂ)၊ ပုဒ်မေွဲငယ် (၃) အရ ေလျှာက်ထာဵေျက်ကို ရရှိသညဴအ
် ေါ သတ်မှတ်
ေျက်မျာဵနှငဴ် ညီ မညီ စိစစ်၍ ေွငဴ်ြပုလက်မှတ် ထုတေ
် ပဵြေင်ဵ သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်
ြေင်ဵြပုနိုင်သည်။

(၂)

သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ညီညွတ်ပါက သတ်မှတ်သညဴ် အေေ ကဵေငွကို ေပဵသွင်ဵ
ေစဖပီဵ ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ ေွငဴ်ြပုလက်မှတ် ထုတေ
် ပဵရမည်။ ေွငဴ်ြပုလက်မှတ်
ထုတေ
် ပဵရန် ြငင်ဵပယ်ပါက ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ
ြပန်လည်ေလျှာက်ထာဵနိုင်ရန် အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။

၁၈။

တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ေွငဴ်အတွက် ေွငဴ်ြပုလက်မှတ်ရရှိသူသည်(က) ေွငဴ်ြပုလက်မှတ်ပါ စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။
(ေ)

ဦဵစီဵဌာန၏ စစ်ေဆဵမှုကို ေဳယူရမည်။

(ဂ)

မိမိလုပ်ငန်ဵတွင် ကူဵစက်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵေ ကာင်ဵ သဳသယြဖစ်ဖွယေ
် တွ့ရှိရပါက ဦဵစီဵဌာန
သို့ အြမန်ဆုဳဵ အသိေပဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။

(ဃ) ပုဒ်မေွဲ (ဂ) အရ အသိေပဵအေ ကာင်ဵ ကာဵဖပီဵေနာက် ဦဵစီဵဌာန၏ ညွှန် ကာဵေျက်မျာဵ
အတိင
ု ်ဵ တိကျစွာ လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။

အခန်ဵ (၉)
ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ
၁၉။

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်သူမှအပ စီဵပွာဵြဖစ်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်လုိ
သညဴပ
် ုဂ္ဂိုလ်

သို့မဟုတ်

အဖွဲ့အစည်ဵသည်

လုပ်ကိုင်ေွငဴ်အတွက်

ေွငဴ်ြပုလက်မှတ်ရရှိရန်

သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ ဦဵစီဵဌာန၏ ဖမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနမှူဵထဳ ေလျှာက်ထာဵရမည်။
၂၀။

ပုဒ်မ ၁၉ ပါ ေလျှာက်ထာဵေျက်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဖမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနမှူဵသည် ပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မေွဲ (က) ပါ
ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်နှငဴ်အညီေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေရိုင်ဦဵစီဵဌာနမှူဵသည် ပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မေွဲ (ေ) ပါ
ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်နှငဴ် အညီေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ် သို့မဟုတ်
ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦဵစီဵ ဌာနမှူဵသည် ပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မေွဲ (ဂ) ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်နှငဴ်အညီ
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်သည် ပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မေွဲ (ဃ) ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်နှငဴ်အညီ
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၂၁။

ေမွဵြမူသူသည်(က) ေွငဴ်ြပုလက်မှတ် ရရှိသူြဖစ်ပါက ေွငဴ်ြပုလက်မှတ်ပါ စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။
(ေ)

ဦဵစီဵဌာန၏ စစ်ေဆဵမှုကို ေဳယူရမည်။

(ဂ)

မိမိေမွဵြမူထာဵသညဴ် တိရစ္ဆာန်တွင် ကူဵစက်ေရာဂါ ကျေရာက်သညဴအ
် ေါ ဦဵစီဵဌာနနှငဴ်
သက်ဆိုင်ရာ ဖမို့နယ်၊ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စု အုပ်ေျုပ်ေရဵမှူဵထဳသို့ အြမန်ဆုဳဵ
အသိေပဵအေ ကာင်ဵ ကာဵရ မည်။

(ဃ) ပုဒ်မေွဲ (ဂ) အရ အေ ကာင်ဵ ကာဵဖပီဵေနာက် ဦဵစီဵဌာန၏ အမိန့်နှငဴ် ညွှန် ကာဵေျက်မျာဵ
အတိင
ု ်ဵ တိကျစွာလိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
(င)

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေကာင်ဵမွန်ေသာ ေမွဵြမူေရဵကျငဴ်စဉ်၊ ေကာင်ဵမွန်ေသာ
ထုတလ
် ုပ်မှုကျငဴ်စဉ်တိန
ု့ ှငဴ်အညီ ေမွဵြမူထုတ်လပ
ု ်ရမည်။

(စ)

တိရစ္ဆာန်

သို့မဟုတ်

တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ် မျာဵကို

လက်ဝယ်ထာဵြေင်ဵ၊

သယ်ယူ

ပို့ေဆာင်ြေင်ဵ သို့မဟုတ် ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵေျြေင်ဵတို့ကို ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵေသာ
နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဆ)

ေမွဵြမူထာဵသညဴ် တိရစ္ဆာန်မျာဵကို အသာဵထုတလ
် ုပ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဦဵစီဵဌာန
၏ သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဇ)

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဤဥပေဒနှငဴ် ဤဥပေဒအရ ထုတြ် ပန်ေသာ နည်ဵဥပေဒ
မျာဵ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵေျက်နှငဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။

၂၂။

ဦဵစီဵဌာနသည် ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်သညဴ် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵက ေမွဵြမူထာဵ
ေသာတိရစ္ဆာန်မျာဵ ကူဵစက်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵ၍ ဖျက်ဆီဵေဳရြေင်ဵေ ကာငဴ် ေပါ်ေပါက်လာသညဴ် ဆုဳဵရှုဳဵ

မှုမျာဵအတွက်

နစ်နာေ ကဵ၊

ေလျာ်ေ ကဵ

သို့မဟုတ်

အကူအညီရရှိရန်

သက်ဆိုင်ရာသို့

ေလျှာက်ထာဵရာတွင် သေဘာထာဵ မှတ်ေျက်ေပဵနိုင်သည်။
အခန်ဵ (၁၀)
ြပည်တွင်ဵ၌ ထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချြခင်ဵ
၂၃။

ငါဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ြေင်ဵမရှိေသာ တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ် ၊ မျိုဵရိုဵဗီဇြပုြပင်ထာဵ
ေသာ

ဇီဝပစ္စညဵ် တို့ကို

ြပည်တွင်ဵ၌ထုတလ
် ုပ်ြေင်ဵ၊

သို့မဟုတ်

ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵေျြေင်ဵ

သို့မဟုတ်

တိရစ္ဆာန်သုဳဵေဆဵဝါဵမျာဵနှငဴ်

ြပုြပင်ထတ
ု ်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ သယ်ေဆာင်ြေင်ဵ

လုပ်ငန်ဵကိုြဖစ်ေစ၊
စပ်လျဉ်ဵ၍

တိရစ္ဆာန်အစာ၊
ြပည်တွင်ဵ၌

တိရစ္ဆာန်သုဳဵပစ္စညဵ်

ထုတလ
် ုပ်ြေင်ဵ၊

ြပုြပင်

ထုတလ
် ုပ်ြေင်ဵ သို့မဟုတ် ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵေျြေင်ဵလုပ်ငန်ဵကို ြဖစ်ေစ၊ သာဵသတ်ရုဳတည်ေထာင်ြေင်ဵ
သို့မဟုတ် သာဵသတ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵကိုြဖစ်ေစ စီဵပွာဵြဖစ် လုပ်ကိုင်လုိ သညဴပ
် ုဂို္ဂ လ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့
အစည်ဵသည် လုပ်ကိုင်ေွငဴ်အတွက် ေွငဴ်ြပုလက်မှတ်ရရှိရန် သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ ဦဵစီဵ
ဌာန၏ ဖမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနမှူဵထဳ ေလျှာက်ထာဵရမည်။
၂၄။

ပုဒ်မ ၂၃ ပါ ေလျှာက်ထာဵေျက်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဦဵစီဵဌာန၏ ဖမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနမှူဵသည် ပုဒ်မ ၁၇၊
ပုဒ်မေွဲ (က) ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်နှငဴ်အညီေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဦဵစီဵဌာန၏ ေရိုင်ဦဵစီဵဌာနမှူဵသည်
ပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မေွဲ (ေ) ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်နှငဴ်အညီေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဦဵစီဵဌာန၏ တိုင်ဵေဒသကကီဵ
သို့မဟုတ် ြပည်နယ် သို့မဟုတ် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ဦဵစီဵဌာနမှူဵသည် ပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မေွဲ (ဂ) ပါ
ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်နှငဴ်အညီ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်သည် ပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မေွဲ (ဃ) ပါ
ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်နှငဴ်အညီ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၂၅။

ပုဒ်မ ၂၄ အရ ေွငဴ်ြပုလက်မှတ်ရရှိသူသည်(က) ေွငဴ်ြပုလက်မှတ်ပါ စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။
(ေ)

ဦဵစီဵဌာန၏ စစ်ေဆဵမှုကို ေဳယူရမည်။

(ဂ)

ဤဥပေဒနှငဴ် ဤဥပေဒအရ ထုတြ် ပန်ေသာ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵေျက်နှငဴ်
လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။
အခန်ဵ (၁၁)
ြပည်ပသို့ တင်ပို့ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြပည်ပမှ တင်သွင်ဵြခင်ဵ

၂၆။

တိရစ္ဆာန်၊

တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ် ၊

မျိုဵရိုဵဗီဇ

ြပုြပင်ထာဵေသာ

ဇီဝပစ္စည်ဵ၊

တိရစ္ဆာန်အစာ၊

တိရစ္ဆာန်သုဳဵ ပစ္စညဵ် သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်သုဳဵေဆဵဝါဵမျာဵကို ြပည်ပသိ့တ
ု င်ပို့ြေင်ဵ သို့မဟုတ်
ြပည်ပမှ တင်သွင်ဵြေင်ဵ ြပုလုပ်လုသ
ိ ူသည် တင်ပို့ေွငဴ်၊ တင်သွင်ဵေွငဴ်လိုင်စင် သို့မဟုတ် ပါမစ်ကို

သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာနသို့ ေလျှာက်ထာဵြေင်ဵမြပုမီ ေထာက်ေဳေျက်လက်မှတ်ရရှိရန် သတ်မှတ်
ေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်ထဳ ေလျှာက်ထာဵရမည်။
၂၇။

ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်သည် ပုဒ်မ ၂၆ ပါ ေလျှာက်ထာဵေျက်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်
အညီစိစစ်ဖပီဵ ညီညွတ်ပါက သတ်မှတ်သညဴ် အေေ ကဵေငွကို ေပဵသွင်ဵေစဖပီဵ ေလျှာက်ထာဵသူ
အာဵ ေထာက်ေဳေျက်လက်မှတ်ကို ထုတေ
် ပဵရမည်။

၂၈။

ပုဒ်မ ၂၇ အရ ေထာက်ေဳေျက် လက်မှတ်ရရှိသူသည်(က) ေထာက်ေဳေျက်လက်မှတ်ပါ စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။
(ေ)

ဦဵစီဵဌာန၏ စစ်ေဆဵမှုကို ေဳယူရမည်။

(ဂ)

ဤဥပေဒနှငဴ် ဤဥပေဒအရ ထုတြ် ပန်ေသာ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵေျက်နှငဴ်
လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။

၂၉။

ဦဵစီဵဌာနသည် ြပည်ပသို့တင်ပို့ြေင်ဵ သို့မဟုတ် ြပည်ပမှတင်သွင်ဵြေင်ဵြပုမညဴ် တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်
ထွက်ပစ္စညဵ် ၊ မျိုဵရိုဵဗီဇြပုြပင်ထာဵေသာ ဇီဝပစ္စညဵ် ၊ တိရစ္ဆာန်အစာ၊ တိရစ္ဆာန်သုဳဵပစ္စညဵ် သို့မဟုတ်
တိရစ္ဆာန်သုဳဵေဆဵဝါဵမျာဵကို စစ်ေဆဵနိုင်ရန် လိအ
ု ပ်သညဴ် ေနရာေဒသမျာဵတွင် ဝန်ကကီဵဌာန၏
သေဘာတူညီေျက်ြဖငဴ် စစ်ေဆဵေရဵစေန်ဵနှငဴ် တိရစ္ဆာန်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေစာငဴ် ကညဴ်စစ်ေဆဵေရဵစေန်ဵ
မျာဵဖွငဴ်လှစ်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

၃၀။

တိရစ္ဆာန်၊

တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ် ၊

တိရစ္ဆာန်သုဳဵပစ္စညဵ်

သို့မဟုတ်

ြပည်ပမှတင်သွင်ဵြေင်ဵ

မျိုဵရိုဵဗီဇြပုြပင်ထာဵေသာ

တိရစ္ဆာန်သုဳဵေဆဵဝါဵမျာဵကို

ြပုမညဴ်သူသည်

မိမိတင်ပို့မညဴ်

ဇီဝပစ္စညဵ် ၊

တိရစ္ဆာန်အစာ၊

ြပည်ပသို့တင်ပို့ြေင်ဵ

သို့မဟုတ်

သို့မဟုတ်

တင်သွင်ဵမညဴပ
် စ္စညဵ် ကို

သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ စစ်ေဆဵေပဵရန် ဦဵစီဵဌာနသို့ သတင်ဵပို့ေလျှာက်ထာဵရမည်။
၃၁။

ဦဵစီဵဌာနသည် ပုဒ်မ ၃၀ အရ သတင်ဵပို့ေလျှာက်ထာဵေျက်ကို ရရှိသညဴအ
် ေါ သက်ဆိုင်ရာဌာန
မျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵစစ်ေဆဵ၍ ေတွ့ရှိေျက်ကို ထုတြ် ပန်ေပဵရမည်။
အခန်ဵ (၁၂)
ကူဵစက်ေရာဂါကာကွယ်ြခင်ဵနှငဴ် ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ

၃၂။

ဝန်ကကီဵဌာနသည် တိရစ္ဆာန်မျာဵတွင် ြဖစ်ပွာဵတတ်သညဴ် ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵကို အေါအာဵေလျာ်စွာ
သတ်မှတ်ေ ကညာရမည်။

၃၃။

ဦဵစီဵဌာနသည်(က) တိရစ္ဆာန်မျာဵတွင် ကူဵစက်ေရာဂါမြဖစ်ပွာဵေစေရဵအတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ ကကိုတင်ကာကွယ်
မှုအစီအမဳမျာဵ ေျမှတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ေ)

ကူဵစက်ေရာဂါမြဖစ်ပွာဵေစေရဵနှငဴ်
သက်ဆိင
ု ်ရာအစိုဵရဌာန၊

ြဖစ်ပွာဵလာပါက

အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ၊

ထိန်ဵေျုပ်နိုင်ေရဵတို့အတွက်

အြောဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်

ပူဵေပါင်ဵ

ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဂ)

ေဒသတစ်ေုေုတွင်

ကူဵစက်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵြေင်ဵနှငဴ်

ကူဵစက်ေရာဂါကင်ဵရှင်ဵြေင်ဵကို

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာလျင်စွာ ေ ကညာရမည်။
(ဃ) တိရစ္ဆာန် ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်ဆက်နွှယ်ေသာ ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ဝန်ကကီဵ
ဌာန သို့မဟုတ် ဦဵစီဵဌာနအစီအစဉ်ြဖငဴ်ြဖစ်ေစ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့
အစည်ဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵ၍ ြဖစ်ေစ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(င)

ပျာဵေမွဵြမူြေင်ဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

ကူဵစက်ေရာဂါကာကွယ်ြေင်ဵနှငဴ်

ထိန်ဵေျုပ်ြေင်ဵတို့ကို

စီမဳေဆာင်ရွက် ရမည်။
၃၄။

ေမွဵြမူသူသည်

မိမိတိရစ္ဆာန်တွင်

ကူဵစက်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵေ ကာင်ဵ

သဳသယြဖစ်ဖွယ်သိရှိရ

လျှင်ြဖစ်ေစ၊ တိရစ္ဆာန်သည် ကူဵစက်ေရာဂါလက္ခဏာြဖငဴ် ေသဆုဳဵေ ကာင်ဵ သဳသယြဖစ်ဖွယ်
ေတွ့ရှိရလျှင်ြဖစ်ေစ ဦဵစီဵဌာနနှငဴ် သက်ဆိုင်ရာဖမို့နယ်၊ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စု
အုပ်ေျုပ်ေရဵမှူဵထဳ အြမန်ဆုဳဵ သတင်ဵ ေပဵပို့ရမည်။
၃၅။

တိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန်သည် မိမိကုသသညဴတ
် ိရစ္ဆာန်တွင် ကူဵစက်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵေနေ ကာင်ဵ
သဳသယြဖစ်ဖွယေ
် တွ့ရှိရလျှင် နီဵစပ်ရာဦဵစီဵဌာနသို့ အြမန်ဆုဳဵအသိေပဵအေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
အခန်ဵ (၁၃)
တိရစ္ဆာန်အာဵ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြခင်ဵမှ ကာကွယ်ြခင်ဵ

၃၆။

တိရစ္ဆာန်မျာဵအာဵ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြေင်ဵမှ ကာကွယ်ရန်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(က) တိရစ္ဆာန်အာဵ သတ်မှတ်ထာဵေသာ အေလဵေျိန်ထက်ပို၍ တင်ေဆာင်ေစြေင်ဵနှငဴ် ဆွဲယူ
ေစြေင်ဵ မြပုရ၊
(ေ)

တိရစ္ဆာန်အာဵ တမင်ညဉ
ှ ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြေင်ဵ သို့မဟုတ် အလွန်အကျွေဳေိုင်ဵေစြေင်ဵ မြပုရ၊

(ဂ)

တိရစ္ဆာန်အာဵ ကိုယ်အဂေါအစိတ်အပိုင်ဵတစ်ေုေုကို မလိအ
ု ပ်ဘဲ ေျို့တဲဴေစြေင်ဵ မြပုရ၊

(ဃ) မိမိေမွဵြမူထာဵေသာ တိရစ္ဆာန်အာဵ အစာေရစာ တမင်မေကျွေဵြေင်ဵ မြပုရ၊
(င)

မိမိေမွဵြမူထာဵေသာ

တိရစ္ဆာန်အာဵ

ေရာဂါ

သို့မဟုတ်

ဒဏ်ရာရရှိသညဴအ
် ေါ

ကုသ

ေစာငဴ်ေရှာက်မှု မေပဵဘဲ တမင်ထာဵရှိြေင်ဵ မြပုရ၊
(စ)

ကူဵစက်ေရာဂါ သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာရရှိေနသညဴ် တိရစ္ဆာန်ကို အမျာဵြပည်သူ သွာဵလာေွငဴ်
ရှိသညဴ် ေနရာသို့ လွှတထ
် ာဵြေင်ဵမြပုရ၊

(ဆ)

မိမိေဆာင်ရွက်နိုင်ေသာ ေနရာအကျယ်အဝန်ဵ၊ အေဆာက်အအုဳအလိုက် ေဘဵကင်ဵလုခဳ ေုဳမှု
မရှိေသာ ေနရာတွင် တမင်ထာဵရှိြေင်ဵ မြပုရ၊

(ဇ)

တိရစ္ဆာန်မျာဵ ကူဵစက်ေရာဂါ ကကိုတင်ကာကွယ်မှု အစီအမဳမျာဵ မရှိဘဲ ေမွဵြမူြေင်ဵ မြပုရ၊

(ဈ)

တိရစ္ဆာန်မျာဵကို သယ်ယူပို့ေဆာင်ရာတွင် ကျပ်တည်ဵစွာနှငဴ် မေလျာ်ကန်စွာ သယ်ယူ
ပို့ေဆာင်ြေင်ဵ မြပုရ။
အခန်ဵ (၁၄)
စီမဳခန့်ခွဲေရဵနည်ဵလမ်ဵအရ အေရဵယူြခင်ဵနှငဴ် အယူခဳြခင်ဵ

၃၇။

သက်ဆိုင်ရာ ေွငဴ်ြပုလက်မှတ် သို့မဟုတ် ေထာက်ေဳေျက်လက်မှတ်ရရှိသူ၊ ေမွဵြမူသူနှငဴ် တိရစ္ဆာန်
ကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵတို့သည် သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵကိုြဖစ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၃၀ ပါ
ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်ကို ြဖစ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၃၆ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ၊ ဤဥပေဒနှငဴ် ဤဥပေဒ
အရ ထုတြ် ပန်ေသာနည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵေျက်နှငဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကိုြဖစ်ေစ
လိက
ု ်နာရန်ပျက်ကွက်လျှင် ထိသ
ု ူအာဵ ဦဵစီဵဌာန၏ သက်ဆိုင်ရာ ဦဵစီဵဌာနမှူဵက ေအာက်ပါစီမဳ
ေန့်ေွဲေရဵဆိုင်ရာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ြဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်ထက်ပို၍ြဖစ်ေစ ေျမှတ်နိုင်သည်(က) စာြဖငဴ် သတိေပဵြေင်ဵ၊
(ေ)

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဒဏ်ေ ကဵေငွကို ေပဵေဆာင်ေစြေင်ဵ၊

(ဂ)

သက်ဆိုင်ရာ ေွငဴ်ြပုလက်မှတ် သို့မဟုတ် ေထာက်ေဳေျက်လက်မှတ် သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်
ကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကို ကာလအကန့်အသတ်ြဖငဴ် ရပ်ဆိုင်ဵ
ြေင်ဵ၊

(ဃ) သက်ဆိုင်ရာေွငဴ်ြပုလက်မှတ် သို့မဟုတ် ေထာက်ေဳေျက်လက်မှတ် သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်
ကျန်ဵမာေရဵ လုပ်သာဵ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကို ပယ်ဖျက်ြေင်ဵ။
၃၈။

ပုဒ်မ ၃၇ အရ ဦဵစီဵဌာန၏ ဖမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ၊ ေရိုင်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ြပည်နယ်
သို့မဟုတ်

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ

ဦဵစီဵဌာနမှူဵ

တစ်ဦဵဦဵက

ေျမှတ်သညဴဆ
် ုဳဵြဖတ်ေျက်ကို

မေကျနပ်သူသည်ယင်ဵ ဆုဳဵြဖတ်ေျက်ေျမှတ်သညဴေ
် န့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵ
ေျုပ်ထဳ အယူေဳနိုင်သည်။
၃၉။

ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်သည် ပုဒ်မ ၃၈ အရ အယူေဳမှုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဦဵစီဵဌာန၏ ဖမို့နယ်ဦဵစီဵ
ဌာနမှူဵ၊ ေရိုင်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ြပည်နယ် သို့မဟုတ် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ဦဵစီဵ
ဌာနမှူဵတစ်ဦဵဦဵက ေျမှတ်သညဴဆ
် ုဳဵြဖတ်ေျက် သို့မဟုတ် အမိန့်ကို အတည်ြပုြေင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြေင်ဵ
သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ြေင်ဵ ြပုနိုင်သည်။

၄၀။

ပုဒ်မ ၃၉ အရ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်က ေျမှတ်သညဴ် ဆုဳဵြဖတ်ေျက်ကို မေကျနပ်သူသည်
ယင်ဵဆုဳဵြဖတ် ေျက်ေျမှတ်သညဴေ
် န့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ ဝန်ကကီဵထဳအယူေဳနိုင်သည်။

၄၁။

ဝန်ကကီဵသည် ပုဒ်မ ၄၀ အရ အယူေဳေွငဴ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဆုဳဵြဖတ်ေျက် သို့မဟုတ် အမိန့်ကို
အတည်ြပုြေင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြေင်ဵ သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ြေင်ဵ ြပုနိုင်သည်။ ဝန်ကကီဵ၏ဆုဳဵြဖတ်ေျက်သည်
အဖပီဵအြပတ် ြဖစ်ေစရမည်။
အခန်ဵ (၁၅)
တာဵြမစ်ချက်နှငဴ် ြပစ်ဒဏ်မျာဵ

၄၂။

မည်သူမျှ ေွငဴ်ြပုလက်မှတ် သို့မဟုတ် ေထာက်ေဳေျက်လက်မှတ်မရှိဘဲ(က)

စီဵပွာဵြဖစ်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵကို လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ မြပုရ၊

(ေ)

တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵကို လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ မြပုရ၊

(ဂ)

သာဵသတ်ရုဳတည်ေထာင်ြေင်ဵ သို့မဟုတ် သာဵသတ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵကို လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်
ြေင်ဵ မြပုရ၊

(ဃ)

ငါဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

သက်ဆိုင်ြေင်ဵမရှိေသာ

တိရစ္ဆာန်၊

တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ်

သို့မဟုတ်

မျိုဵရိုဵဗီဇြပုြပင်ထာဵေသာ ဇီဝပစ္စညဵ် မျာဵကိုြဖစ်ေစ၊ တိရစ္ဆာန်အစာ၊ တိရစ္ဆာန်သုဳဵပစ္စညဵ်
သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်သုဳဵ ေဆဵဝါဵမျာဵကိုြဖစ်ေစ ြပည်တွင်ဵ၌ ထုတလ
် ုပ်ြေင်ဵ၊ ြပုြပင်ထတ
ု ်
လုပ်ြေင်ဵ သို့မဟုတ် ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵေျြေင်ဵ မြပုရ၊
(င)

တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ် ၊ မျိုဵရိုဵဗီဇ ြပုြပင်ထာဵေသာ ဇီဝပစ္စညဵ် ၊ တိရစ္ဆာန်အစာ၊
တိရစ္ဆာန်သုဳဵပစ္စညဵ် သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်သုဳဵေဆဵဝါဵမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ြပည်ပသို့တင်ပို့
ြေင်ဵ၊ ြပည်ပမှ တင်သွင်ဵြေင်ဵ မြပုရ၊

(စ)

ငါဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ြေင်ဵမရှိေသာ တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ် ၊ မျိုဵရိုဵဗီဇြပုြပင်
ထာဵေသာ ဇီဝပစ္စညဵ် မျာဵကို ြပည်တွင်ဵ၌ သယ်ေဆာင်ြေင်ဵမြပုရ။

၄၃။

ေွငဴ်ြပုလက်မှတ် သို့မဟုတ် ေထာက်ေဳေျက်လက်မှတ်ရှိသူ မည်သူမျှ(က) တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ် ၊ မျိုဵရိုဵဗီဇ ြပုြပင်ထာဵေသာ ဇီဝပစ္စညဵ် ၊ တိရစ္ဆာန်အစာ၊
တိရစ္ဆာန်သုဳဵပစ္စညဵ် သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်သုဳဵေဆဵဝါဵမျာဵကို သတ်မှတ်အရည်အေသွဵနှငဴ်
ကိုက်ညမ
ီ ှုမရှိဘဲ ြပည်ပသိုတ
့ င်ပို့ြေင်ဵ၊ ြပည်ပမှ တင်သွင်ဵြေင်ဵ၊ ြပည်တွင်ဵ၌ ထုတလ
် ုပ်ြေင်ဵ၊
ြပုြပင်ထတ
ု ်လပ
ု ်ြေင်ဵ သို့မဟုတ် ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵေျြေင်ဵ မြပုရ၊
(ေ)

ပျာဵေမွဵြမူြေင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ကူဵစက်ေရာဂါ ကာကွယ်ြေင်ဵ၊ ထိန်ဵေျုပ်ြေင်ဵ၊ ကုသြေင်ဵ၊
ေဆဵဝါဵသုဳဵစွဲြေင်ဵ၊ ေရွှေ့ေြပာင်ဵေမွဵြမူြေင်ဵ၊ ပျာဵစာဵကျက်ေျထာဵြေင်ဵတို့အတွက် ဦဵစီဵဌာန
ကထုတြ် ပန်ထာဵေသာ ပျာဵေမွဵြမူေရဵဆိုင်ရာ အမိန့်နှငဴ်ညွှန် ကာဵေျက်မျာဵကို လိက
ု ်နာရန်
ထပ်မဳပျက်ကွက်ြေင်ဵ မရှိေစရ။

၄၄။

သာဵသတ်ရုဳ

တည်ေထာင်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊

သာဵသတ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊

မျိုဵခေဳလုပ်ငန်ဵ

သို့မဟုတ်

ဥေဖာက်စက်လပ
ု ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်သူ မည်သူမျှ ဦဵစီဵဌာန၏ စစ်ေဆဵမှု ေဳယူရန် ြငင်ဵဆန်ြေင်ဵ
မရှိေစရ။
၄၅။

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်သူ၊ တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်သူ သို့မဟုတ်
တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵ လုပ်သာဵအြဖစ်လပ
ု ်ကိုင်သူ မည်သူမျှ(က) ကူဵစက်ေရာဂါ ကာကွယ်ြေင်ဵ သို့မဟုတ် ထိန်ဵေျုပ်ြေင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ဦဵစီဵဌာနက
ထုတြ် ပန်သညဴ် အမိန့်နှငဴ် ညွှန် ကာဵေျက်ကို လိက
ု ်နာရန် ထပ်မဳပျက်ကွက်ြေင်ဵ မရှိေစရ၊
(ေ)

ကူဵစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵေနေ ကာင်ဵ သဳသယြဖစ်ဖွယသ
် ိရှိပါက ဦဵစီဵဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာ
အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵထဳ အြမန်ဆုဳဵ သတင်ဵေပဵပို့ရန် ပျက်ကွက်ြေင်ဵ မရှိေစရ၊

(ဂ)

ေသဆုဳဵေသာ တိရစ္ဆာန်တွင် ကူဵစက်ေရာဂါလက္ခဏာေတွ့ရှိပါက ဦဵစီဵဌာနနှငဴ် သက်ဆိုင်
ရာဖမို့နယ်၊ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စု အုပ်ေျုပ်ေရဵမှူဵထဳ အြမန်ဆုဳဵ သတင်ဵ
ေပဵပို့ရန်ပျက်ကွက်ြေင်ဵ မရှိေစရ။

၄၆။

(က) မည်သူမျှ

အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်မရှိဘဲ

တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵအြဖစ်

ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ မြပုရ။
(ေ)

တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵ မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၃၇ ပါ စီမဳေန့်ေွဲေရဵနည်ဵလမ်ဵအရ
အေရဵယူေဳရဖပီဵေနာက် ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵကိုြဖစ်ေစ၊
ဤဥပေဒနှငဴ် ဤဥပေဒအရ ထုတြ် ပန်ထာဵ ေသာ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵ
ေျက်နှငဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကိုြဖစ်ေစ လိက
ု ်နာရန် ထပ်မဳ ပျက်ကွက်ြေင်ဵ မရှိေစရ။

၄၇။

မည်သူမဆို(က) ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မေွဲ (က) ပါ တာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵ
စီရင်ြေင်ဵ ေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ၂၀
အထိ ေငွဒဏ်ေျမှတ်ရမည်။
(ေ)

ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မေွဲ (ေ) ပါ တာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵ
စီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို အနည်ဵဆုဳဵကျပ်ငါဵသိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ် ၂၅ သိန်ဵအထိ
ေငွဒဏ်ေျမှတ်ရမည်။ ယင်ဵတာဵြမစ်ေျက်ကို ထပ်မဳေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှု
ထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို နှစ်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် ေျမှတ်ရမညဴအ
် ြပင်
အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ၅၀ အထိ ေငွဒဏ် ေျမှတ်ရမည်။

(ဂ)

ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မေွဲ (ဂ) ပါ တာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵ
စီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ၂၀ မှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ၃၀
အထိေငွဒဏ် ေျမှတ်ရမည်။ ယင်ဵတာဵြမစ်ေျက်ကို ထပ်မဳေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ
ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို ေြောက်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ေျမှတ်

ရမညဴ်အြပင် အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ၃၀ မှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ၅၀ အထိ ေငွဒဏ် ေျမှတ်
ရမည်။
(ဃ) ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မေွဲ (ဃ)၊ (င) သို့မဟုတ် (စ) ပါ တာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်
ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ၃၀ မှ
အမျာဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ၁၀၀ အထိ ေငွဒဏ်ေျမှတ်ရမည်။ ယင်ဵတာဵြမစ်ေျက်ကို ထပ်မဳ
ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵ ေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို တစ်နှစ်ထက်
မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ေျမှတ်ရမညဴ်အြပင် အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ၅၀ မှ အမျာဵဆုဳဵ
ကျပ်သိန်ဵ ၁၅၀ အထိ ေငွဒဏ် ေျမှတ်ရမည်။
၄၈။

ေွငဴ်ြပုလက်မှတ် သို့မဟုတ် ေထာက်ေဳေျက်လက်မှတ်ရှိသူ မည်သူမဆို(က) ပုဒ်မ ၄၃၊ ပုဒ်မေွဲ (က) ပါ တာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵ
စီရင်ြေင်ဵေဳရ လျှင် ထိသ
ု ူကို အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ၂၀ မှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ် ၇၅ သိန်ဵအထိ
ေငွဒဏ်ေျမှတ်ရမည်။

ယင်ဵတာဵြမစ်ေျက်ကို

ထပ်မဳေဖာက်ဖျက်

ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ

ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို ေြောက်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ေျမှတ်
ရမညဴအ
် ြပင် အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ၃၀ မှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ၁၀၀ အထိ ေငွဒဏ်
ေျမှတ်ရမည်။
(ေ)

ပုဒ်မ ၄၃၊ ပုဒ်မေွဲ (ေ) ပါတာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵ
စီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်ငါဵသိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵကျပ် ၁၅ သိန်ဵအထိ
ေငွဒဏ်ေျမှတ်ရမည်။ ယင်ဵတာဵြမစ်ေျက်ကို ထပ်မဳေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှု
ထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို နှစ်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ေျမှတ်ရမညဴအ
် ြပင်
အနည်ဵဆုဳဵကျပ်တစ်ဆယ်သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ၃၀ အထိ ေငွဒဏ်ေျမှတ်ရမည်။

၄၉။

သာဵသတ်ရုဳ

တည်ေထာင်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊

သာဵသတ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊

မျိုဵခေဳလုပ်ငန်ဵ

သို့မဟုတ်

ဥေဖာက်စက် လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်သူ မည်သူမဆို(က) ပုဒ်မ ၄၄ ပါ တာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵ စီရင်ြေင်ဵေဳရ
လျှင် ထိသ
ု ူကို အနည်ဵဆုဳဵကျပ် တစ်ဆယ်သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵကျပ် ၁၅ သိန်ဵအထိေငွဒဏ်
ေျမှတ်ရမည်။
(ေ)

ပုဒ်မ

၄၄

ပါ

တာဵြမစ်ေျက်ကို

ထပ်မဳေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ

ြပစ်မှုထင်ရှာဵ

စီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို ေြောက်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ေျမှတ်ရမည်။
၅၀။

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ

လုပ်ကိုင်သူ၊

တိရစ္ဆာန်

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ

လုပ်ကိုင်သူ

သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵအြဖစ် လုပ်ကိုင်သူမည်သူမဆို ပုဒ်မ ၄၅ ပါ တာဵြမစ်
ေျက်တစ်ရပ်ရပ်ကို

ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ

ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင်

ထိသ
ု ူကို

အနည်ဵဆုဳဵကျပ်ငါဵသိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ၅၀ အထိ ေငွဒဏ်ေျမှတ်ရမည်။ ယင်ဵတာဵ

ြမစ်ေျက်ကို ထပ်မဳေဖာက်ဖျက် ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို သုဳဵလ
ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ေျမှတ်ရမညဴ် အြပင် အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ
ကျပ်သိန်ဵ ၁၀၀ အထိ ေငွဒဏ်ေျမှတ်ရမည်။
၅၁။

(က) ပုဒ်မ ၄၆၊ ပုဒ်မေွဲ (က) ပါ တာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵ
စီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်ငါဵေသာင်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ်နှစ်သိန်ဵအထိ
ေငွဒဏ်ေျမှတ်ရမည်။
(ေ)

တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵသည်

ပုဒ်မ

၄၆၊

ပုဒ်မေွဲ

(ေ)

ပါ

တာဵြမစ်ေျက်ကို

ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်
နှစ်သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵကျပ် တစ်ဆယ်သိန်ဵ အထိ ေငွဒဏ် ေျမှတ်ရမည်။
အခန်ဵ (၁၆)
အေထွေထွ
၅၂။

ဦဵစီဵဌာနသည်(က) ဗဟိုေကာ်မတီ၏ ရုဳဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ေ)

နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵမဟုတ်ေသာ ဗဟိုေကာ်မတီဝင်မျာဵ၏ ေျီဵြမှငဴ်ေငွနှငဴ် စရိတ်ကို မိမိဘဏ္ဍာ
ရန်ပုဳေငွမှ ကျေဳရမည်။

၅၃။

ဦဵစီဵဌာနသည်

ေဆာင်ရွက်ရန်ရှိသညဴ်

အရည်အေသွဵဆိုင်ရာ

စစ်ေဆဵေျက်မျာဵ

သို့မဟုတ်

ဓာတ်ေွဲေန်ဵ ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဤဥပေဒအရ ေွငဴ်ြပုလက်မှတ်ရရှိထာဵေသာ
ဓာတ်ေွဲေန်ဵသို့ လွှအ
ဲ ပ် ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။
၅၄။

ဤဥပေဒပါ ြပစ်မှုမျာဵကို ရဲအေရဵယူပိုင်ေွငဴ်ရှိေသာ ြပစ်မှုမျာဵအြဖစ် သတ်မှတ်သည်။

၅၅။

ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်(က) ဝန်ကကီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရ
အဖွဲ့၏ သေဘာ တူညီေျက်ြဖငဴ် ထုတြ် ပန်နိုင်သည်။
(ေ)

ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ဗဟိုေကာ်မတီတို့သည် အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵေျက်နှငဴ်
လုပ်ထဳဵု လုပ် နည်ဵမျာဵကို ထုတြ် ပန်နိုင်သည်။

(ဂ)

ဦဵစီဵဌာနသည် ဝန်ကကီဵဌာန၏ သေဘာတူညီေျက်ြဖငဴ် အမိန့်နှငဴ် ညွှန် ကာဵေျက်မျာဵကို
ထုတြ် ပန်နိုင်သည်။

၅၆။

တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵဥပေဒ (နိုင်ငဳေတာ်ဖငိမ်ဝပ်ပိြပာဵမှုတည်ေဆာက်ေရဵအဖွဲ့ဥပေဒ
အမှတ် ၁၇/၁၉၉၃) ကို ဤဥပေဒြဖငဴ် ရုပ်သမ
ိ ်ဵလိက
ု ်သည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြေေဳဥပေဒအရ ကျွေန်ုပ်လက်မှတ်ေရဵထိဵု သည်။
(ပုဳ) ဝင်ဵြမငဴ်
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်

