ရေနံလက်ယက်တွင်းဆိုင်ောဥပရေ
(၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ပပည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်ဥပရေအမှတ်

၁၅။)

၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပပည့်ရကျော် ၉ ေက်
(၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၇ ေက်)
ပပည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်သည် ဤဥပရေကို ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ရော်ပပချေက်
၁။

ဤဥပရေကို ရေနံလက်ယက်တွင်းဆိုင်ောဥပရေဟု ရခါ်တွင်ရစေမည်။

၂။

ဤဥပရေတွ င ် ပ ါေှ ိ ရ သာ ရအာက် ပ ါစကားေပ် မ ျေားသည် ရော် ပ ပပါအတိ ု င ် း အဓိပ ္ပ ာယ်

သက်ရောက်ရစေမည်(က) နိုင်ငံရတာ် ဆိုသည်မှာ ပပည်ရောင်စုသမ္မတ ပမန်မာနိုင်ငံရတာ်ကို ဆိုသည်။
( ခ ) ဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်မ ှာ ပပည်ရောင်စုအစိုးေ လျှပ်စစ်န ှင့်စ ွမ်း အင်ဝန်ကကီးဌာနကို
ဆိုသည်။
( ဂ ) ရေနံလက်ယက်တွင်း ဆိုသည်မှာ လိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချေက်မျေားနှင့်အညီ လူအင်အား
သိမ
ု့ ဟုတ် စက်အင်အား သိမ
ု့ ဟုတ် အင်အားနှစ်ေပ်စလုံးပေင့် အနက်ရပ ၁ဝဝဝ ေက်
မပိုရသာ ရေနံတူးရော်ေုတ်လုပ်သည့်တင
ွ ်းကို ဆိုသည်။
(ဃ)

ရေနံလက်ယက်တွင်းမှ ေွက်ေှိရသာရေနံ ဆိုသည်မှာ ရေနံလက်ယက်တွင်းမှ ေွက်ေှိသည့်
ဟိုက်ေရိုကာဗွန်အေည် သိမ
ု့ ဟုတ် ဟိုက်ေရိုကာဗွန်အရောအရနှာ သိမ
ု့ ဟုတ် မီးရလာင်
လွယ်သည့် အရောအရနှာ စသည်တက
ို့ ဆ
ို ိုသည်။ ယင်းစကားေပ်တွင် သဘာဝဓာတ်ရငွ့
မပါဝင်။

( င ) ရေနံလက်ယက်တွင ်း တူး ရော်ပခင်း ဆိုသည်မ ှာ ရေနံေယူ ေန်အလို့င ှာ သက်ဆိုင်ော
လုပ်ကွက်၏ ရပမမျေက်နှာပပင်ကိုပေစ်ရစ၊ ရပမရအာက်ရကျောက်လွှာကိုပေစ်ရစ တူးရော်ပခင်း၊
တူးရောက်ပခင်း၊ တူးဆွပခင်းလုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။
( စ ) ရေနံလက်ယက်တွင်းမှ ရေနံေုတ်လုပ်ပခင်း ဆိုသည်မှာ လုပ်ကွက်အတွင်းတွင် ရေနံ
ေယူေန်အလိင
ု့ ှာ ရပမမျေက်နှာပပင်ကိုပေစ်ရစ၊ ရပမရအာက်ရကျောက်လွှာကိုပေစ်ရစ တူးရော်ပခင်း၊
တူးရောက်ပခင်း၊ တူးဆွပခင်းမှေွက်ေှိလာသည့် ရေနံကိုပေစ်ရစ၊ ရပမရအာက်မှရပမပပင်ရပါ်သို့
အလိုအရလျောက်စိမ့်ေွက်ရသာ ရေနံကိုပေစ်ရစ ေုတ်ယူပခင်းလုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။
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(ဆ)

လုပ်ကွက် ဆိုသည်မှာ နိုင ်ငံရတာ်ပ ိုင ် နယ်န ိမိတ်အတွင်းေှိ ကုန်းတွင်းပိုင်းတွင် ရေနံ
လက်ယက်တွင်းတူးရော်ပခင်းနှင့် ရေနံလက်ယက်တွင်းမှ ရေနံေုတ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်း
ရဆာင်ေွက်လိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ပမန်မ ာနိုင ်ငံသားမျေားပေင့် ေွဲ့စည်းေားရသာ
အေွဲ့အစည်းမှ အဆိုပ ပုရလျှာက်ေားသည့် အကျေယ်အဝန်းအရပါ် ဝန်က ကီးဌာနက
စိစစ်ခွင့်ပပုရသာ လက်ယက်တွင်း လုပ်ကွက်ကို ဆိုသည်။

( ဇ ) လိုင ်စ င်ဆိုသည်မ ှာ ပုဂ ္ဂို လ် သို့မဟုတ် ပမန်မ ာနိုင ်ငံသားမျေားပေင့် ေွဲ့စည်းေားရသာ
အေွဲ့အစည်း အား ရေနံ လက်ယက်တွင ်း တူး ရော်ပခင်းနှင့် ရေနံလက်ယက်တွင်း မှ
ရေနံေုတ်လုပ်ပခင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပပုရ ကာင်း ဝန်ကကီးဌာနက လုပ်ကွက်အလိုက်
ေုတ်ရပးသည့် ခွင့်ပပုချေက်လိုင်စင်ကို ဆိုသည်။
( စျေ ) လုပ ်ငန်း လုပ ်က ိုင ်ခ ွင ့်ေသူ ဆိုသည်မ ှာ လုပ်က ွက ်အတွင်း ရေနံလက်ယက်တွင ်း
တူးရော်ပခင်းနှင့် ရေနံလက်ယက်တွင်းမှ ရေနံေုတ်လုပ်ပခင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်
ေသည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ပမန်မာနိုင်ငံသားမျေားပေင့် ေွဲ့စည်း ေားရသာ အေွဲ့အစည်း
ကိုဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ေည်ေွယ်ချေက်
၃။

ဤဥပရေ၏ ေည်ေွယ်ချေက်မှာ ရအာက်ပါအတိုင်းပေစ်သည်(က) နိုင်ငံရတာ်နှင့် နိုင်ငံသားမျေား၏ အကျေိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ေန်၊
( ခ ) သက်ဆိုင်ောလုပ်ကွက် တည်ေှိောရေသ၏ လူမစ
ှု ီးပွားေွံ့ဖေိုးတိုးတက်မှုကို အရောက်အကူ
ပပုရစေန်၊
( ဂ ) ရေနံလက်ယ က်တွင ်း မျေားမှ ရေနံ မ ျေားကိ ု အန္တောယ် က င်း ေှင ်း စွာ ပေင့် စနစ်တကျေ
တူးရော်ေုတ်လုပ်ရေး ရဆာင်ေွက်ေန်၊
(ဃ)

ရေနံလက်ယက်တွင်းတူးရော်ပခင်းနှင့် ရေနံလက်ယက်တွင်းမှရေနံေုတ်လုပ်ပခင်းရ ကာင့်
ပေစ်ရပါ်လာနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျေင်ေိခိုက်မှုမျေားနှင့် လူမှုစီးပွားေိခိုက်မှုမျေား အနည်းဆုံး
ပေစ်ရစရေးကို ရဆာင်ေွက်ေန်။
အခန်း(၃)
လုပ်ကွက်နှင့် လိုင်စင်ရလျှာက်ေားပခင်း

၄။

ရေနံလက်ယက်တွင်း တူး ရော်ပခင်းနှင့် ရေနံလက်ယက်တွင်းမှ ရေနံ ေုတ်လုပ ်ပခင်း လုပ ်ငန်း

လုပ်ကိုင်ေန်

ရလျှာက်ေားသူသည်

ပမန်မာနိုင်ငံသား

ေွဲ့စည်းေားရသာ အေွဲ့အစည်းမျေားသာ ပေစ်ေမည်။

သိမ
ု့ ဟုတ်

ပမန်မာနိုင်ငံသားမျေားပေင့်
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၅။

ရေနံလက်ယက်တွင်း တူးရော်ပခင်းနှင့် ရေနံလက်ယက်တွင်းမှ ရေနံေုတ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်းကို

လုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်လိုရသာ ပုဂ္ဂိုလ် သိမ
ု့ ဟုတ် ပမန်မာနိုင်ငံသားမျေားပေင့် ေွဲ့စည်းေားရသာ အေွဲ့အစည်း
သည် မိမိလုပ်ကိုင်လိုသည့် လုပ်ကွက်၏ တည်ရနော၊ အကျေယ်အဝန်းနှင့် သက်ဆိုင်ောဌာနအသီးသီး၏
ရောက်ခံချေက်တ့က
ို ို ပပည့်စုံစွာရော်ပပ၍ သက်ဆိုင်ောတိုင်းရေသကကီး သိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်နယ်အစိုးေအေွဲ့
သိမ
ု့ ဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေတိုင်းဦးစီးအေွဲ့ သိမ
ု့ ဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေရေသဦးစီးအေွဲ့သို့
ရလျှာက်ေားေမည်။
၆။

သက်ဆိုင်ောတိုင်းရေသကကီး သိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်နယ်အစိုးေအေွဲ့ သိမ
ု့ ဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေတိုင်း

ဦးစီးအေွဲ့ သိမ
ု့ ဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေရေသဦးစီးအေွဲ့သည် ရလျှာက်လွှာပါ ရော်ပပချေက်မျေားကို
သတ်မ ှတ်ခ ျေက်မ ျေားနှင့် ပပည့် စ ုံည ီညွတ်ပခင်း ေှိမ ေှိစ ိစစ်၍ မိမ ိ၏ သရဘာေားမှတ်ခ ျေက ်နှင့်အတူ
ဝန်ကကီးဌာနသို့ တင်ပပေမည်။
၇။

ဝန်က ကီးဌာနသည် ပုေ ်မ ၆ အေ တင်ပ ပလာရသာ ရလျှာက်လွှာကို လက်ခ ံေေှိ သ ည့်အခါ

ရလျှာက်ေားချေက်ကို စိစစ်၍(က) လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ောဝန်ကကီးဌာနမျေား၏ သရဘာေားမှတ်ချေက်မျေားကို ရတာင်းခံ
နိုင်သည်။
( ခ ) သက်ဆိုင်ောဝန်ကကီးဌာနမျေားက ရောက်ခံမှုမေှိလျှင်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ သတ်မှတ်ချေက်
မျေားနှင့် ညီညွတ်ပခင်းမေှိလျှင်ရသာ်လည်းရကာင်း ရလျှာက်ေားချေက်ကို ပငင်းပယ်နိုင်သည်။
( ဂ ) ပငင်းပယ်ပါက ပငင်းပယ်ေသည့် အရ ကာင်းေင်းကို သက်ဆိုင်ောတိုင်းရေသကကီး သိမ
ု့ ဟုတ်
ပပည်နယ်အစိုးေအေွဲ့ သို့ မဟုတ် ကိုယ်ပ ိုင ်အုပ ်ခ ျေုပ်ခ ွင ့်ေ တိုင်းဦးစီးအေွဲ့ သို့မဟုတ်
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေရေသဦးစီးအေွဲ့သို့ ပပန် ကားေမည်။
၈။

ပုေ ်မ ၇ အေ ရဆာင်ေွက ်ဖ ပီး သည့် လုပ ်က ွက ်န ှင ့် ပ တ်သ က်၍ ဝန်က ကီးဌာနသည် မိမ ိတို့

ဝန်ကကီးဌာနက သတ်မှတ်ေားရသာ သိမ
ု့ ဟုတ် သတ်မှတ်ေန်လျောေားရသာ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ရငွ့
ေှာရေွတူးရော်သည့် လုပ်ကွက်ဧေိယာမျေားနှင့် လွတ်ကင်းမှုေှိမေှိနှင့် အပခားလိုအပ်ချေက်မျေားကို စိစစ်၍
သတ်မ ှတ်ခ ျေက ်မ ျေားနှင့် ည ီညွတ်ပါက ယင်းလုပ်ကွက်ကို ခွင့်ပပုနိုင်ရေးအတွက် ပပည်ရောင်စုအစိုးေ
အေွဲ့သို့ ဆက်လက်တင်ပပ ရဆာင်ေွက်ေမည်။
၉။

ပုေ်မ ၈ အေ ဝန်ကကီးဌာန၏ တင်ပပချေက်ကို ပပည်ရောင်စုအစိုးေအေွဲ့က သရဘာတူညီလျှင်

ဝန်ကကီးဌာနသည် ယင်းလုပ်ကွက်နှင့်စပ်လျေဉ်းသည့် တစ်နှစ်သက်တမ်းေှိရသာလိုင်စင်ကို ရလျှာက်ေားသူအား
ေုတ်ရပးေမည်။

4
၁၀။

ပုေ်မ ၉ ပါ လိုင်စင်ကို သက်တမ်းတိုးလိုသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ေသူသည် လိုင်စင်သက်တမ်း

မကုန်ဆုံးမီ နှစလ
် ကကိုတင်၍ သက်ဆိုင်ောတိုင်းရေသကကီး သိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်နယ်အစိုးေအေွဲ့ သိမ
ု့ ဟုတ်
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေတိုင်းဦးစီးအေွဲ့

သိမ
ု့ ဟုတ်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေရေသဦးစီးအေွဲ့သို့

သက်တမ်းတိုး ရလျှာက်လွှာပေင့် ရလျှာက်ေားေမည်။
၁၁။

ရလျှာက်လွှာလက်ခံေေှိသည့် သက်ဆိုင်ော တိုင်းရေသကကီး သိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်နယ်အစိုးေအေွဲ့ သိမ
ု့ ဟုတ်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေ တိုင်းဦးစီးအေွဲ့ သိမ
ု့ ဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေရေသဦးစီးအေွဲ့သည် သက်တမ်း
တိုးလိုသည့်ရလျှာက်လွှာကို ပပန်လည်စ ိစစ်၍ လိုင ်စ င်သ က်တမ်း မကုန ်ဆ ုံး မီ တစ် လ ကကိုတင်၍
ဝန်ကကီးဌာနသို့ ဆက်လက်ရပးပိေ
ု့ မည်။
၁၂။

ဝန်ကကီးဌာနသည် သက်တမ်းတိးု ရလျှာက်ေားချေက်ကို စိစစ်၍ (က) သတ်မ ှတ်ခ ျေက ်မ ျေားနှင့် ညီည ွတ်မ ှု ေှိပါက ရလျှာက်ေားသူအား တစ်နှစ်သက်တမ်း
ေှိသည့် လိုင်စင်ကို ေုတ်ရပးေမည်။
( ခ ) သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်ညီညွတ်မှုမေှိရသာ ရလျှာက်ေားချေက်ကို အရ ကာင်းပပချေက်ပေင့်
ပငင်းပယ်ဖပီး တိုင ်း ရေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်န ယ်အစိုး ေအေွဲ့ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပ ိုင ်
အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေတိုင်းဦးစီးအေွဲ့ သိမ
ု့ ဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေရေသဦးစီးအေွဲ့မှ တစ်ဆင့်
ရလျှာက်ေားသူကို အရ ကာင်း ကားေမည်။
အခန်း(၄)
ဝန်ကကီးဌာန၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်မျေား

၁၃။

ဝန်ကကီးဌာနသည် (က) လိုင ်စင်စည်းကမ်းချေက ်မ ျေားကို သတ်မ ှတ်ပခင်း၊ အခါအားရလျော်စွာ ပပင်ဆင်ပခင်းနှင့်
ပယ်ေျေက်ပခင်း ပပုနိုင်သည်။
( ခ ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ေသူက လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချေက်မျေားကို လိုက်နာရဆာင်ေွက်ပခင်း
ေှိမေှိ စစ်ရဆးေမည်။
( ဂ ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ေသူသည် လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချေက်မျေားနှင့်အညီ လိုက်နာရဆာင်ေွက်ေန်
ပျေက်ကွက်ရ ကာင်း ပုေ်မခွဲ (ခ) အေ စစ်ရဆးရတွ့ေှိလျှင်ပေစ်ရစ၊ တိုင်းရေသကကီး သိမ
ု့ ဟုတ်
ပပည်နယ်အစိုးေအေွဲ့ သို့ မ ဟုတ် ကိုယ ်ပ ိုင ်အုပ ် ခ ျေုပ်ခ ွင ့်ေတိုင ်း ဦးစီး အေွဲ့ သိမ
ု့ ဟုတ်
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေရေသဦးစီးအေွဲ့က တင်ပပချေက်အေပေစ်ရစ သိေှိပါက စီမံခန်ခ
့ ွဲရေး
နည်းလမ်းအေ လိုအပ်သလို အရေးယူရဆာင်ေွက်ေမည်။
(ဃ) သတ်မှတ်ေားသည့် ရလျှာက်လွှာရ ကးနှင့် လိုင်စင်ရ ကး ရကာက်ခံေမည်။

5
၁၄။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ပပည်ရောင်စ ု အစိုးေက အမျေားပပည်သ ူ အကျေိုးစီးပွားအလို့င ှာ လိုအပ်၍

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ေသူ ရဆာင်ေွက်ရနရသာ လုပ်ကွက်ရပမဧေိယာအားလုံးကိုပေစ်ရစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို
ပေစ်ရစ တည်ဆဲဥပရေမျေားနှင့်အညီ ပပန်လည်သိမ်းယူသည့်အခါ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ေသူသည် အပခား
သင့်ရလျော်သည့်ရနောတစ်ခုခ ုက ို အစားေိုးလုပ်ကိုင်ခွင့်ေေှိနိုင်ေန် ပပန်လည်ရလျှာက်ေားလာပါက
စိစစ်ခွင့်ပပုနိုင်သည်။
အခန်း(၅)
တိုင်းရေသကကီး သိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်နယ်အစိုးေအေွဲ့ သိမ
ု့ ဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေတိုင်းဦးစီးအေွဲ့
သိမ
ု့ ဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေရေသဦးစီးအေွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မျေား
၁၅။

တိုင်းရေသကကီး သိုမ
့ ဟုတ် ပပည်နယ်အစိုးေအေွဲ့ သိမ
ု့ ဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေတိုင်းဦးစီးအေွဲ့

သိမ
ု့ ဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေရေသဦးစီးအေွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မျေားမှာ ရအာက်ပါအတိုင်း
ပေစ်သည်(က) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ေသူက တည်ဆဲဥပရေမျေား၊ နည်းဥပရေမျေား၊ အမိန့်ရ ကာ်ပငာစာ၊
အမိန့်နှင့်ညွှန် ကားချေက်မျေားကို လိုက်နာရဆာင်ေွက်ပခင်း ေှိမေှိ စိစစ်ပခင်း၊ အရေးယူ
ရဆာင်ေွက်ပခင်း၊
( ခ ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ေသူက လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချေက်တစ်ေပ်ေပ်ကို လိုက်နာရဆာင်ေွက်ေန်
ပျေက်ကွက်ရ ကာင်းရတွ့ေှိပါက ဝန်ကကီးဌာနသို့ တင်ပပပခင်း၊
( ဂ ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ေသူသည် တည်ဆဲဥပရေမျေား၊ ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေက်မျေားနှင့်
အညီ လိုက်နာရဆာင်ေွက်ေန် ပျေက်ကွက်ပါက စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းအေ လိုအပ်သလို
အရေးယူရဆာင်ေွက်ပခင်း၊
(ဃ)

လိုင်စင်အား

ေပ်ဆိုင်းပခင်း၊

ရုပ်သိမ်းပခင်း

သို့မဟုတ်

ပယ်ေျေက်ပခင်း

ပပစ်ေဏ်ချေမှတ် သင့်ရ ကာင်း ရပါ်ရပါက်ပါက ဝန်ကကီးဌာနသို့ တင်ပပပခင်း၊
( င ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ေသူက ရေနံလက်ယက်တွင်း တူးရော်ပခင်း၊ ရေနံလက်ယက်တွင်းမှ
ရေနံေုတ်လုပ်ပခင်း၊ ရေနံလက်ယက်တွင်းမှ ေွက်ေှိရသာ ရေနံမျေားကို သိုရလှာင်ပခင်း၊
သယ်ယူပခင်း၊ ချေက်လုပ်ပခင်း၊ ရောင်းချေပခင်းတိန
ု့ ှင့်စပ်လျေဉ်း၍ သက်ဆိုင်ောတည်ဆဲဥပရေမျေား၊
နည်းဥပရေမျေား၊ အမိနရ
့် ကာ်ပငာစာ၊ အမိန၊့် ညွှန် ကားချေက်မျေား၊ လုပ်ေုံးလုပ်နည်းမျေား
နှင ့်အညီ လိုက ်န ာရဆာင်ေွက ်ရစေန် ကကီး ကပ်ပ ခင်း ၊ ညွှန ် ကားပခင်း ၊ စိစ စ်ပခင်း ၊
လိုအပ်သလို အရေးယူရဆာင်ေွက်ပခင်း၊
( စ ) ရေနံလက်ယက်တွင်းမှ ေွက်ေှိသည့် ရေနံအတွက်ရပးသွင်းေမည့် ခိုင်ရ ကးနှင့် လုပ်ကွက်
အတွက် ရပမငှားေမ်းခမျေား ရကာက်ခံပခင်း၊
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(ဆ)

ရေနံလက်ယက်တွင်းမှ ေွက်ေှိသည့် ရန့စဉ်ရေနံေုတ်လုပ်မှုစာေင်းကို လစဉ် လဆန်း
ခုနစ်ေက်အတွင်း ဝန်ကကီးဌာနသို့ ရပးပိရ
ု့ စပခင်း၊

( ဇ ) ရေနံလက်ယက်တွင ်းမှ သဘာဝဓာတ်ရငွ့ေွက ်ေှိ ပ ါ က ဝန်က ကီးဌာနသို့ ချေက်ခ ျေင်း
တင်ပပရစပခင်း။
အခန်း(၆)
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ေသူ လိုက်နာေမည့် စည်းကမ်းမျေား
၁၆။

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ေသူသည်(က) ဤဥပရေနှင့် တည်ဆဲဥပရေမျေားပါ ပပဋ္ဌာန်းချေက်မျေား၊ လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချေက်မျေားနှင့်အညီ
ရဆာင်ေွက်ေမည်။
( ခ ) ရေနံလက်ယက်တွင ်း တူးရော်ပခင်း နှင ့် ရေနံလက်ယက်တွင ်းမှ ရေနံေုတ်လုပ ်ပခင်း
ရဆာင်ေွက်ောတွင် တည်ဆဲဥပရေမျေားနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ောရေသ၏ ပတ်ဝန်းကျေင်
ညစ်ညမ်းမှု၊ ပျေက ်စီးမှု မပေစ်ရစေန်န ှင ့် ရေသခံ ပပည်သ ူမ ျေား၏ လူမှုစ ီး ပွားေိခ ိုက ်မှု
မပေစ်ရစေန် ရဆာင်ေွက်ေမည့်အပပင် လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ဖပီးစီးသည့်အခါ လုပ်ကွက်အား
မူလအရနအေားအတိုင်း ပေစ်ရစေန် ပပန်လည်ပပုပပင်ေားေှိေမည်။
( ဂ ) ရေနံလက်ယ က်တွင ်း တူး ရော်ပ ခင်း ၊ ရေနံလက်ယ က်တွင ်း မှ ရေနံ ေုတ်လုပ်ပခင်း ၊
သိုရလှာင်ပခင်းနှင့် ချေက်လုပ်ပခင်း လုပ်ငန်းမျေားတွင် လုပ်ကိုင်ရနရသာ အလုပ်သမားမျေားနှင့်
ပတ်သက်၍ တည်ဆဲဥပရေမျေားနှင့်အညီ ရဆာင်ေွက်ေမည်။
(ဃ)

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ေသူ ကိုယ်တိုင်ကကီး ကပ်လုပ်ကိုင်ေမည်။ အပခားမည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်
သို့မဟုတ် ပမန်မာနိုင်ငံသားမျေားပေင့် ေွဲ့စည်း ေားရသာ အေွဲ့အစည်းကိုမ ျှ လုပ်ကွက်
တစ်ခုလုံးကိုရသာ်လည်းရကာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုရသာ်လည်းရကာင်း လွှဲရပပာင်း
ရဆာင်ေွက်ပခင်းမပပုေ။

( င ) လိုင ်စင်ေုတ်ရပးသည့်ရန့မှ သုံး လအတွင ်း ရေနံလက်ယက်တွင ်း တူး ရော်ပခင်း နှင ့်
ရေနံလက်ယက်တွင်းမှ ရေနံေုတ်လုပ်ပခင်းကို စတင်ရဆာင်ေွက်ေမည်။
( စ ) ယင်းရေနံလက်ယက်တွင်း တူးရော်ပခင်း၊ ရေနံလက်ယက်တွင်းမှ ရေနံေုတ်လုပ်ပခင်းနှင့်
ပတ်သက်သည့် အချေက်အလက်မျေားနှင့် ေုတ်ယူေေှိသည့် ရေနံနမူနာကို ပမန်မာ့ရေနံနှင့်
သဘာဝဓာတ်ရငွ့လုပ်ငန်းသို့ သတ်မှတ်ချေက်နှင့်အညီ ရပးအပ်ေမည်။
(ဆ)

ရန့စဉ်ရေနံေုတ်လုပ်မှု ပမာဏစာေင်းဇယားကို သက်ဆိုင်ော တိုင်းရေသကကီး သိမ
ု့ ဟုတ်
ပပည်နယ်အစိုး ေအေွဲ့ သို့မ ဟုတ် ကိုယ ်ပိုင ်အုပ ်ခ ျေုပ်ခ ွင ့်ေ တိုင်းဦးစီးအေွဲ့ သို့မဟုတ်
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေရေသဦးစီးအေွဲ့မှတစ်ဆင့် ဝန်ကကီးဌာနသို့ လစဉ် မပျေက်မကွက်
ရပးပိေ
ု့ မည်။
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( ဇ ) ပပည်ရောင်စုအစိုးေက အမျေားပပည်သ ူအကျေိုးစီးပွားအလို့င ှာ လိုအပ်လာလျှင် ရေနံ
ေုတ်လုပ်ေန် ခွင့်ပပုေားရသာ ရပမဧေိယာအားလုံးကိုပေစ်ရစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပေစ်ရစ
တည်ဆဲဥပရေမျေားနှင်အ
့ ညီ ပပန်လည်သိမ်းယူသည့်အခါ ပပန်လည်အပ်နှံေမည်။ ေိုသို့
ပပန်လည်အပ်န ှံဖ ပီးရနာက် လုပ်င န်းလုပ ်ကိုင ်ခွင့်ေသူသည် အပခားသင့်ရလျော်သည့်
ရနောတစ် ခ ုခ ုက ို အစားေိုး လုပ ်က ိုင ်ခ ွင ့် ေေှိန ိုင ်ေန် ဤဥပရေနှင ့်အညီ ပပန်လည်
ရလျှာက်ေားနိုင်သည်။
( စျေ ) လိုင ်စင်ရုပ ်သ ိမ ်းပခင်း သို့မဟုတ် ပယ်ေ ျေက ်ပခင်းခံေပါက ရုပ ်သိမ်းပခင်း သို့မဟုတ်
ပယ်ေျေက်ပခင်းခံေသည့်ရန့တွင် လုပ်ငန်းေပ်ဆိုင်းဖပီး လုပ်ကွက်အတွင်းမှ တစ်လအတွင်း
ေယ်ေှားရပးေမည်။
(ည)

လိုင ်စ င်သ က်တမ်း အတွင ်း လု ပ ် င န်း ကိ ု ဆက်လက် လုပ ်က ိုင ် ရဆာင်ေွက ်လို ပ ခင်း
မေှိပါက သက်ဆ ိုင်ောတိုင ်းရေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ်အစိုးေအေွဲ့ သိမ
ု့ ဟုတ်
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေတိုင်းဦးစီးအေွဲ့

သိမ
ု့ ဟုတ်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေရေသဦးစီးအေွဲ့မှ တစ်ဆင့် ဝန်ကကီးဌာနသို့ အရ ကာင်း ကား၍
လုပ်ကွက်လိုင်စင်အား ပပန်လည်အပ်နှံေမည်။
( ဋ ) လုပ ် င န်း သုံး ပစ္စည ်း မျေား၏ အေည်အရသွး ၊ ရဘးအန္တောယ် ကကိုတင်ကာကွယ်ရေး
အစီအမံမျေားအပါအဝင် လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်မှုမျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ သက်ဆိုင်ောတိုင်းရေသကကီး
သိမ
ု့ ဟုတ်

ပပည်နယ်အစိုးေအေွဲ့

သိမ
ု့ ဟုတ်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေတိုင်းဦးစီးအေွဲ့

သိမ
ု့ ဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေရေသဦးစီးအေွဲ့က ေွဲ့စည်းရပးရသာ စစ်ရဆးရေးအေွဲ့၏
လိုအပ်သလို စစ်ရဆး ကပ်မတ်မှုကို ခံယူေမည်။
( ဌ ) မီးရဘးအန္တောယ် ကကိုတင်ကာကွယ်နိုင်ေန် အေူးစီမံချေက်မျေားကို လိုက်နာေမည်။
( ဍ ) ရေနံလက်ယက်တွင ်းမှ သဘာဝဓာတ်ရငွ့ေွက ်ေှိပါက ဝန်ကကီးဌာနသို့ ချေက်ခ ျေင ်း
တင်ပပေမည်။
၁၇။

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ေသူသည် (က) ရေနံလက်ယက်တွင်းမှ ေွက်ေှိသည့် ရေနံကို သိုရလှာင်ပခင်း၊ သယ်ယူပခင်း၊ ချေက်လုပ်ပခင်း၊
ရောင်း ချေပခင်းတို့နှင ့် စ ပ်လျေဉ ်း၍ သက်ဆ ိုင ်ောတည်ဆ ဲဥပရေမျေား၊ နည်းဥပရေမျေား၊
အမိနရ
့် ကာ်ပငာစာ၊ အမိန၊့် ညွှန် ကားချေက်မျေား၊ လုပ်ေုံးလုပ်နည်းမျေားနှင့်အညီ လိုက်နာ
ရဆာင်ေွက်ေမည်။
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( ခ ) တည်ဆ ဲဝင်ရငွခ ွန ်ဥပရေနှင့် ပပည် ရောင်စ ု ၏ အခွန ်အရကာက်ဥပရေတို့နှင ့်အညီ
ကျေသင့်သည့်ဝင်ရငွခွန်နှင့် အခွန်အခမျေားကို ရပးရဆာင်ေမည်။
အခန်း(၇)
စီမံခန်ခ
့ ွဲရေးနည်းလမ်းအေ အရေးယူပခင်း
၁၈။

(က) ဝန်ကကီးဌာနသည် လိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချေက်မျေားကို လိုက်နာရဆာင်ေွက်ပခင်းမေှိသည့်
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ေသူအား ရအာက်ရော်ပပပါ စီမံခန်ခ
့ ွဲရေးပပစ်ေဏ်တစ်ေပ်ေပ်ပေစ်ရစ၊
ပပစ်ေဏ်တစ်ေပ်ေက်ပို၍ပေစ်ရစ ချေမှတ်နိုင်သည်(၁) သတိရပးပခင်း၊
(၂) ေဏ်ရ ကးရငွ ရပးရဆာင်ရစပခင်း၊
(၃) လိုင်စင်အား ကာလအကန်အ
့ သတ်ပေင့် ေပ်ဆိုင်းပခင်း၊
(၄) လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းပခင်း သိမ
ု့ ဟုတ် ပယ်ေျေက်ပခင်း။
( ခ ) ဤဥပရေအေ လိုက်နာရဆာင်ေွက်ေမည့် တာဝန်မျေားကို လိုက်နာေန် ပျေက်ကွက်ပခင်းနှင့်
စည်းကမ်းချေက်မျေားကို ရောက်ေ ျေက ်သည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ေသူကို သက်ဆိုင်ော
တိုင်း ရေသကကီး သို့မ ဟုတ် ပပည်နယ်အစိုး ေအေွဲ့ သို့မဟုတ် ကိယ
ု ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေ
တိုင်းဦးစီးအေွဲ့ သိမ
ု့ ဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေရေသဦးစီးအေွဲ့သည် ရအာက်ရော်ပပပါ
စီမံခန့်ခ ွဲရေး ပပစ်ေ ဏ်တစ်ေပ်ေပ်ပေစ်ရစ၊ ပပစ်ေဏ်တစ်ေပ်ေက်ပ ို၍ပေစ်ရစ ချေမ ှတ်
နိုင်သည်(၁) သတိရပးပခင်း၊
(၂) ေဏ်ရ ကးရငွရပးရဆာင်ရစပခင်း။
( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (က) သို့မဟုတ် ပုေ်မခွဲ (ခ) ပါပပစ်ေဏ်တစ် ေပ်ေပ် ချေမှတ်ပခင်းခံေသူသည်
ေိုသို့ ပပစ်ေ ဏ်ခ ျေမှတ် ပခင်းခံေသည့်ရန့မှ ေက်ရပါင်း ၃၀ အတွင်း ဝန်ကကီးဌာနသို့
ပပန်လည်သုံးသပ်ရပးနိုငေ
် န်တင်ပပနိုင်သည်။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ယင်းတင်ပပလာမှုအရပါ်
စိစစ်၍ မူလဆုံးပေတ်ချေက်ကို အတည်ပပုပခင်း၊ ပယ်ေျေက်ပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်း ပပုနိုင်သည်။
အခန်း(၈)
ပပစ်မှုနှင့်ပပစ်ေဏ်

၁၉။

မည်သူမဆို ရေနံလက်ယက်တွင်း တူးရော်ပခင်းနှင့် ရေနံလက်ယက်တွင်းမှ ရေနံေုတ်လုပ်ပခင်း

လုပ်ငန်းကို လိုင်စင် မေှိဘ ဲ လုပ်ကိုင်ရ ကာင်း ပပစ်မ ှုေင်ေှားစီေင်ပခင်းခံေလျှင် ေိုသူကိုအနည်းဆုံး
တစ်နစ
ှ ်မှ အမျေားဆုံးသုံးနှစ်အေိရောင်ေဏ်ပေစ်ရစ၊ ကျေပ်သိန်းငါးဆယ်ရအာက် မနည်းရသာရငွေဏ်
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ပေစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပေစ်ရစ ချေမှတ်ပခင်းခံေမည့်အပပင် ပပစ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်းမျေားကို ပပည်သူ့
ဘဏ္ဍာအပေစ် သိမ်းဆည်းေမည်။
၂၀။

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ေသူ မည်သူမဆို ပုေ်မ ၁၆၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) ပါ တာဝန်တစ်ေပ်ေပ်ကို လိုက်နာ

ရဆာင်ေွက်ေန် ပျေက်ကွက ်ရ ကာင်း ပပစ်မှုေင်ေှားစီေင်ပခင်းခံေလျှင် ေိုသူကို သုံးနှစ်ေက်မပိုရသာ
ရောင်ေဏ်ပေစ်ရစ၊ ကျေပ်သိန်းငါးဆယ်ေက်မပိုရသာရငွေဏ်ပေစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပေစ်ရစ ချေမှတ်ပခင်း
ခံေမည့်အပပင် ပတ်ဝန်းကျေင်ညစ်ညမ်းမှု သို့မဟုတ် ပျေက်စီးမှု သိမ
ု့ ဟုတ် လူမှုစီးပွားေိခိုက်မှုအတွက်
ကုစားေသည့် ကုန်ကျေစေိတ်မျေားကို ေိုသူကရပးရလျော်ရစေမည်။
၂၁။

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ေသူ မည်သူမဆို ပုေ်မ ၁၆၊ ပုေ်မခွဲ (ဃ)၊ ပုေ်မခွဲ (စျေ) နှင့် ပုေ်မခွဲ (ဌ) တိပ
ု့ ါ

စည်းကမ်းချေက်တစ်ေပ်ေပ်ကို ရောက်ေျေက်ရ ကာင်း သိမ
ု့ ဟုတ် သတ်မှတ်ေားရသာ တာဝန်တစ်ေပ်ေပ်ကို
လိုက ်န ာရဆာင်ေွက ်ေန် ပျေက်ကွက်ရ ကာင်း ပပစ်မှုေင်ေှားစီေင်ပခင်းခံေလျှင် ေိုသ ူက ို အနည်းဆုံး
ရပခာက်လမှ အမျေားဆုံး တစ်န ှစ်အေိရ ောင်ေ ဏ်ပေစ်ရစ၊ ကျေပ ်သ ိန်းသုံးဆယ်ရအာက်မနည်း ရသာ
ရငွေဏ်ပေစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပေစ်ရစ ချေမှတ်ေမည့်အပပင် ပပစ်မှုန ှင ့်သ က်ဆ ိုင်သည့် ပ စ္စည ်းမျေားကို
ပပည်သူဘ
့ ဏ္ဍာအပေစ် သိမ်းဆည်းေမည်။
အခန်း(၉)
အရေွရေွ
၂၂။

ဤဥပရေအာဏာမတည်မီက တည်ဆဲဥပရေတစ်ေပ်ေပ်အေ ေုတ်ရပးေားရသာ လိုင်စင်သည်

သက်တမ်းကုန်ဆုံးပခင်းမေှိရသးပါက(က) ဤဥပရေအေ ေုတ်ရပးသည့် လိုင်စင်ပေစ်သည်ဟု မှတ်ယူေမည်။
( ခ ) ယင်းလိုင်စင်၏ သက်တမ်းသည် လိုင်စင်ပါ သက်တမ်းအတိုင်းသာ ပေစ်ေမည်။
( ဂ ) လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးလျှင် လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးပခင်းကို ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေက်မျေား
နှင့်အညီ ရဆာင်ေွက်ေမည်။
၂၃။

(က) ရေနံလက်ယက်တွင်းတူးရော်ပခင်းနှင့် ရေနံလက်ယက်တွင်းမှရေနံေုတ်လုပ်ပခင်း လုပ်ကိုင်ခွင့်
ရလျှာက်ေားသူသည်(၁) မိမိလုပ်ကိုင်ေန် ရလျှာက်ေားသည့် လုပ်ကွက်တွင် အပခားရသာပိုင်ေှင် သိမ
ု့ ဟုတ်
ဥပရေအေ အခွင ့်အရေးတစ်စုံတစ်ော ေေှိေားသူ မေှိရစေန်လည်းရကာင်း၊ မိမိ
လုပ်ကိုင်ခွင့်ေေှိပခင်းသည် ဥပရေနှင ့်အညီ ပေစ်ရစေန်လည်း ရကာင်း တာဝန်ယူ
ရဆာင်ေွက်ေမည်။
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(၂) လိုင်စင်ေေှိဖပီးရနာက် မိမိလုပ်ကွက်တွင် ပိုင်ေှင် သိမ
ု့ ဟုတ် ဥပရေအေ အခွင့်အရေး
တစ်စုံတစ်ောေှိသူ ရပါ်ရပါက်ဖပီး ကန်က
့ ွက်လျှင် မိမိကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူရပေေှင်း
ေမည်။
( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနသည် လုပ်ကွက်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ကန်က
့ ွက်ချေက်ေှိပါက ယင်းကန်က
့ ွက်ချေက်ကို
လိုင ်စင်ေေှိသ ူက ပုေ ်မခွဲ (က) နှင့်အညီ ဖပီးပပတ်သည်အေိ ရပေေှင်းနိုင်ပခင်းမေှိလျှင်
ရေနံလက်ယက်တွင ်း တူး ရော်ပခင်းနှင ့်ရေနံလက်ယက်တွင ်းမှ ရေနံေုတ်လုပ ်ပခင်း
လုပ်ကိုင်ခွင့်ေသူအား ေုတ်ရပးေားသည့် လိုင်စင်ကိုရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
၂၄။

ဤဥပရေပါ ပပစ်မှုမျေားကို ေဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ေှိရသာ ပပစ်မှုမျေားအပေစ် သတ်မှတ်သည်။

၂၅။

ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေက်မျေားကို အရကာင်အေည်ရော်ောတွင် ယှဉ်ဖပိုင်မှုကို ကန့်သတ်ေိန်းချေုပ်သည့်

ရဆာင်ေွက်ချေက်မျေားပေစ်သည့် လက်ဝါးကကီး အုပ် လုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်ပခင်းမျေား မရပါ်ရပါက်ရစေန်
သက်ဆိုင်ော တိုင်းရေသကကီး သိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်နယ်အစိုးေအေွဲ့ သိမ
ု့ ဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေတိုင်း
ဦးစီးအေွဲ့ သိမ
ု့ ဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေရေသဦးစီးအေွဲ့က ကကီး ကပ်ရဆာင်ေွက်ေမည်။
၂၆။

(က) ဤဥပရေပါ လုပ ်င န်း မျေားကို လုပ ်က ိုင ်ခ ွင ့်ေသူသ ည် လုပ ်ငန်း မှ ေုတ်ယူေေှိရသာ
ရေနံပမာဏရပါ်မူတည်၍ သက်ဆိုင်ောရေနံလက်ယက်တွင်း လုပ်ကွက်တည်ေှိောရေသ၏
လူမှုစီးပွားေွံ့ဖေိုးရေးလုပ်ငန်းမျေား ရဆာင်ေွက်ေန်အတွက် သက်ဆိုင်ောတိုင်းရေသကကီး
သို့မဟုတ် ပပည်နယ်အစိုး ေအေွဲ့ သို့ မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေ တိုင်းဦးစီးအေွဲ့
သိမ
ု့ ဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေရေသဦးစီးအေွဲ့၏ သတ်မှတ်စည်းကမ်းချေက်နှင့်အညီ
ေန်ပုံရငွေည့်ဝင်ေမည်။
( ခ ) သက်ဆ ိုင ်ောတိုင ်း ရေသကကီး သိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်နယ်အစိုးေအေွဲ့ သိမ
ု့ ဟုတ် ကိုယ ်ပ ိုင ်
အုပ်ခ ျေုပ်ခွင ့်ေတိုင ်း ဦးစီး အေွဲ့ သို့မဟု တ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေရေသဦးစီးအေွဲ့သည်
ယင်းေန်ပုံရငွကို လက်ခံေေှိမှု၊ ေိန်းသိမ်းမှု၊ ေုတ်ယူသုံးစွဲမှု၊ စီမံခန်ခ
့ ွဲမတ
ှု န
ို့ ှင့်စပ်လျေဉ်း၍
ပွင့်လင်းပမင်သာစွာ ရဆာင်ေွက်ေမည်။

၂၇။

ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေက်မျေားကို အရကာင်အေည်ရော် ရဆာင်ေွက်ောတွင် (က) ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥပရေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းနှင့်စည်းကမ်းမျေားကို ပပည်ရောင်စုအစိုးေ
အေွဲ့၏ သရဘာတူညီချေက်ပေင့် ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။
( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနသည် အမိနရ
့် ကာ်ပငာစာ၊ အမိန၊့် ညွှန် ကားချေက်နှင့်လုပ်ေုံးလုပ်နည်းမျေားကို
ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။
( ဂ ) သက်ဆ ိုင ်ောတိုင ်း ရေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်န ယ် အစိုး ေအေွဲ့ သို့မဟုတ် ကိုယ ်ပ ိုင်
အုပ်ချေုပ်ခွင့်ေတိုင်းဦးစီးအေွဲ့ သိမ
ု့ ဟုတ် ကိုယ်ပ ိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင ့်ေရေသဦးစီး အေွဲ့သည်
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မိမိတ့ို သက်ဆိုင်ောနယ်ရပမရေသအတွက် လိုအပ်ရသာ အမိနရ
့် ကာ်ပငာစာ၊ အမိနန
့် ှင့်
ညွှန် ကားချေက်မျေားကို ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။
ပပည်ရောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ် ေွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရေအေ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးေိုးသည်။
(ပုံ) ေင်ရကျော်
နိုင်ငံရတာ်သမ္မတ
ပပည်ရောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ်

