ရေနံနှင့်ရေနံထက
ွ ်ပစ္စည်းဆိုင်ောဥပရေ
(၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ပပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်ဥပရေအမှတ် ၂၀ ၅။)
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါရခါင်လဆန်း၄ ၉ ေက်
(၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁ ၁ ၅ ေက်)
ပပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်ြည် ဤဥပရေကို ပပဋ္ဌာန်းလိုက်ြည်။
အခန်း(၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ရော်ပပချက်များ
၁။

ဤဥပရေကို ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ောဥပရေ ဟု ရခါ်တွင်ရစေမည်။

၂။

ဤဥပရေတွင်ပါေှိရြာ ရအာက်ပါစကားေပ်များြည် ရော်ပပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်ြက်ရောက်

ရစေမည်(က) နိုင်ငံရတာ် ဆိုြည်မှာ ပပည်ရထာင်စုြမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ်ကို ဆိုြည်။
( ခ ) ရေနံ ဆိ ု ြ ည် မ ှ ာ ဟိ ု က ် ေ ရိ ု က ာဗွ န ် အရောအရနှ ာ ပေစ် ရ ြာ ရကျာက်ပေစ် ရုပ်ကကင်း
ရလာင်စာ (Fossil Fuel) များကို ဆိုြည်။ ယင်းစကားေပ်တွင် ရေနံစိမ်း (Crude Oil)၊
ရလဆီ (Condensate) နှင့် ြဘာဝဓာတ်ရငွ ့ (Natural Gas) စြည်တို ့ ပါဝင်ြည်။
( ဂ ) ရေနံထွက်ပစ္စည်း ဆိုြည်မှာ ရေနံအားချက်လုပ်ပခင်းမှ ထွက်ေှိလာြည့် ပစ္စည်း
တစ် မ ျိ ု းမျိ ု းကိ ု ဆိ ု ြ ည် ။ ယင် း စကားေပ် တ ွ င ် ဓာတ် ဆ ီ ၊ ဓာတ် ပ ျံ ဆ ီ ၊ ေီဇယ်ဆီ၊
ရလယာဉ်ဆ ီ၊ ရေနံဆီ၊ မီးထိုးဆီ၊ စက်ဆ ီ၊ ရချာဆီ၊ ေိအားပမင့် ြဘာဝဓာတ်ရငွ ့
(Compressed Natural Gas-CNG)၊ ြဘာဝဓာတ်ရငွ ေည်
့
(Liquefied Natural
Gas-LNG)၊ ရေနံဓာတ်ရငွ ေည်
့
(Liquefied Petroleum Gas-LPG)၊ ရေနံထွက်
ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးနှင့် ရောစပ်ထားရြာ ဇီဝရလာင်စာဆီများ၊ ေရယာင်း၊ ကတ္တ ော
စြည်တို ့နှင့် ရေနံထွက်ပစ္စ ည်းအပေစ် အခါအားရလျာ်စွာ ဝန်ကကီးဌာနက အမိန် ့
ရသကာ်ပငာစာထုတ်ပပန်ြတ်မှတ်ြည့် ပစ္စည်းများပါဝင်ြည်။
(ဃ)

မီးရလာင်မှတ် (Flash Point) ဆိုြည်မှာ ရေနံ ြို ့မဟုတ် ရေနံထွက် ပစ္စည်းမှ
အရငွ ပေစ်
့ ရပါ်ပပီး ပပင်ပမှတစ်နည်းနည်းပေင့် မီးကူးစက်ြည့်အခါ မီးရလာင်ကျွမ်းမှု
ချက်ပခင်းပေစ်ရပါ်ရစနိုင်ြည့် အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်ကို ဆိုြည်။

( င ) ရဘးအန္တောယ်ေှိရြာ ရေနံ (Dangerous Petroleum) ဆိုြည်မှာ မီးရလာင်မှတ်
၇၆ ေီဂေီောေင်ဟုိက် ြို ့မဟုတ် ၂၄.၄၄ ေီဂေီစင်တီဂေိတ်နှင့် ယင်းရအာက်နိမ့်ရြာ
အပူချိန်တွင် အလွယ်တကူ မီးကူးရလာင်နိုင်ြည့် ရေနံ ြို ့မဟုတ် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို
ဆိုြည်။
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( စ ) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ောလုပ်ငန်း ဆိုြည်မှာ ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းများအား
ပပည်တွင်းြို ့ တင်ြွင်းပခင်း၊ ပပည်ပြို ့ တင်ပို ့ပခင်း၊ ြယ်ယူပို ့ရဆာင်ပခင်း၊ ပေတ်ြန်း
ြယ်ယူပခင်း၊ ြိုရလှာင်ပခင်း၊ လက်ဝယ်ထားပခင်း၊ ချက်လုပ်ပခင်း၊ ပေန် ့ပေူးရောင်းချပခင်း၊
စစ်ရဆးပခင်း၊ စမ်းြပ်ပခင်းစြည့်လုပ်ငန်းများကို ဆိုြည်။
(ဆ)

ပပည်တွင်းြို ့ တင်ြွင်းပခင်း ဆိုြည်မှာ ရေနံ ြို ့မဟုတ် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို ပမန်မာနိုင်ငံ
အတွင်းြို ့ ကုန်းရသကာင်း၊ ရေရသကာင်း၊ ရလရသကာင်း၊ ပိုက်လိုင်းစြည့် နည်းလမ်း
တစ်ေပ်ေပ်ပေင့် တင်ြွင်းပခင်းကို ဆိုြည်။

( ဇ ) ပပည်ပြို ့တင်ပို ့ပခင်း ဆိုြည်မှာ ရေနံ ြို ့မဟုတ် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို ပပည်ပြို ့ ကုန်းရသကာင်း၊
ရေရသကာင်း၊ ရလရသကာင်း၊ ပိုက်လိုင်းစြည့် နည်းလမ်းတစ်ေပ်ေပ်ပေင့် တင်ပို ့ပခင်းကို
ဆိုြည်။
( ဈ ) ြယ်ယူပို ့ရဆာင်ပခင်း (Transportation) ဆိြ
ု ည်မှာ ရေနံ ြို ့မဟုတ် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို
ပမန် မာနိ ုင ်ငံ အ တွ င် း တစ်ရ နောမှ အပခားတစ် ရနောြိ ု ့ နည်းလမ်းတစ်ေပ်ေပ်ပေင့်
ြယ်ယူပို ့ရဆာင်ပခင်းကို ဆိုြည်။
(ည)

ပေတ်ြန်းြယ်ယူပခင်း (Transit) ဆိုြည်မှာ ရေနံ ြို ့မဟုတ် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို
ပမန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်ကို ပေတ်၍ နည်းလမ်းတစ်ေပ်ေပ်ပေင့် ပေတ်ြန်းြယ်ယူပခင်းကို
ဆိုြည်။

( ဋ ) ြိုရလှာင်ပခင်း ဆိုြည်မှာ ရေနံ ြို ့မဟုတ် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို ြတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ
ရနောတစ်ခ ုခ ုတ ွင ် ထားြို ပ ခင်း ကိုဆ ို ြ ည် ။ ယင် းစကားေပ် တွ င် ရေနံ ြို ့မဟုတ်
ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာနက အခါအားရလျာ်စွာ ြတ်မှတ်ရြာ
လမ်းရသကာင်းပေင့် ြယ်ယူရနစဉ်အတွင်း ရခတ္တ ထားြိုပခင်းမပါဝင်။
( ဌ ) ချက်လ ုပ ်ပ ခင်း ဆိ ုြ ည် မှ ာ ရေနံ က ို ရေနံထ ွ က် ပစ္စ ည် း တစ်မျိုးမျိုးေေှိေန် နည်းစဉ်
တစ်ေပ်ေပ်ပေင့် ချက်လုပ်ပခင်း ြို ့မဟုတ် ရောရနှာပခင်း ြို ့မဟုတ် ပပုပပင်ရပပာင်းလဲပခင်းကို
ဆိုြည်။
( ဍ ) လက်ဝယ်ထားပခင်း ဆိုြည်မှာ ရေနံ ြို ့မဟုတ် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး
ြို ့မဟုတ် အေွဲ ့အစည်းတစ်ေပ်ေပ်၏ စီမံခန် ့ခွဲမှုရအာက်တွင် ထားေှိပခင်းကိုဆိုြည်။
( ဎ ) ပေန် ့ပေူးရောင်းချပခင်း ဆိုြည်မှာ ရေနံ ြို ့မဟုတ် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို အေိုးစားနားပေင့်
လွှဲရပပာင်းပခင်းကို ဆိုြည်။
(ဏ) စစ်ရဆးပခင်း ဆိုြည်မှာ ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းများ၏ အေည်အရြွးနှင့် အပခင်အတွယ်ကို
စစ်ရဆးပခင်း၊ ယင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ော ရဆာင်ေွက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု
ဆိုင်ော စစ်ရဆးပခင်း၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ော စစ်ရဆးပခင်းကို ဆိုြည်။
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(တ) စမ်းြပ်ပခင်း ဆိုြည်မှာ ဤဥပရေအေ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းများကို စမ်းြပ်ပခင်းကို
ဆိြ
ု ည်။
(ထ)

စစ်ရဆးရေးအောေှိ ဆိုြည်မှာ ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ောလုပ်ငန်း ရဆာင်ေွက်ြည့်
ရနောတစ်ခုခုကို စစ်ရဆးေန်နှင့်ထိုရနောတွင် ရတွ ေှ့ ိြည့် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်း
တစ်မျိုးမျိုးကို နမူနာယူပပီး စမ်းြပ်ရေးအောေှိထံြို ့ ရပးပို ့ေန်အတွက် ဝန်ကကီးဌာနမှ
အမိန် ့ရသကာ်ပငာစာထုတ်ပပန်၍ တာဝန်ရပးအပ်ထားရြာအေွဲ ့ကို ဦးရဆာင်ြည့် ရေနံ
လုပ်ငန်းဆိုင်ော ကျွမ်းကျင်ြအ
ူ ောေှိကို ဆိုြည်။

( ေ ) စမ်း ြပ်ရ ေးအောေှိ ဆို ြ ည်မ ှ ာ ရေနံန ှင် ့ ရေနံထွကပ
် စ္စည်းများကို အေည်အရြွး
စမ်းြပ်ေန်အတွက် ဝန်ကကီးဌာနြည် အမိန် ့ရသကာ်ပငာစာ ထုတ်ပပန်၍ တာဝန်ရပးအပ်
ထားရြာ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်း၊ အေည်အရြွးစမ်းြပ်ပခင်းဆိုင်ော ကျွမ်းကျင်ြူ၊
အေွဲ ့အစည်း ြို ့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို ဆိုြည်။
( ဓ ) စက်အားြုးံ ယာဉ်၊ စက်ယန္တေား ဆိုြည်မှာ ဤဥပရေအေ စက်အားေေှိေန် ရေနံ
ထွက်ပစ္စည်း တစ်မျိုးမျိုးကို အြုးံ ပပုြည့် ယာဉ်၊ စက်ယန္တေားကို ဆိုြည်။
( န ) လိုင်စင် ဆိုြည်မှာ ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ော လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို ရဆာင်ေွက်
ေန်အလို ့ငှာ ဤဥပရေပုေ်မ ၇၊ ပုေ်မ ၈၊ ပုေ်မ ၉ နှင့် ပုေ်မ ၁၀ တို ့အေ ထုတ်ရပးြည့်
လိုင်စင်ကို ဆိုြည်။
( ပ ) ဂါလန် ဆိုြည်မှာ ပဗိတိြျှစနစ်ပေင့် ထုထည်ကို တိုင်းတာြည့် ယူနစ်ပေစ်ပပီး တစ်ဂါလန်တွင်
၄.၅၄၆ (ရလးေြမငါးရလးရပခာက်) လီတာေှိြည်။
( ေ ) ပို ့ရဆာင်ရ ေးနှင ့်ဆ က်ြ ွယ ်ရ ေးဝန်က ကီး ဌာန

ဆို ြ ည် မှ ာ

ပပည် ရ ထာင် စု အစို းေ

ပို ့ရဆာင်ရေးနှင့်ဆက်ြွယ်ရေးဝန်ကကီးဌာနကိုဆိုြည်။
( ဗ ) ြက်ဆ ိုင ်ောဝန်ကကီးဌာန ဆိုြည်မှာ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာနမှ တစ်ပါး
ဤဥပရေပါ ပပည်ရထာင်စုအဆင့်ေှိ အပခားဝန်ကကီးဌာနတစ်ခုခုကိုဆိုြည်။
(ဘ) ြယံဇာတနှင့် ြဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းြိမ်းရေးဝန်ကကီးဌာန ဆိုြည်မှာ ပပည်ရထာင်စု
အစိုးေ ြယံဇာတနှင့်ြဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းြိမ်းရေးဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုြည်။
( မ ) စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကကီးဌာန ဆိုြည်မှာ ပပည်ရထာင်စုအစိုးေ စီမံကိန်းနှင်ဘ
့ ဏ္ဍာရေး
ဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုြည်။
(ယ) စီးပွားရေးနှင့်ကူးြန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကကီးဌာန ဆိုြည်မှာ ပပည်ရထာင်စအ
ု စိုးေ
စီးပွားရေးနှင့်ကူးြန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုြည်။
( ေ ) ဝန်ကကီးဌာန ဆိုြည်မှာ ပပည်ရထာင်စုအစိုးေ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုြည်။
(လ)

ဝန်ကကီး ဆိုြည်မှာ ပပည်ရထာင်စုအစိုးေ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာန ပပည်ရထာင်စု
ဝန်ကကီးကို ဆိုြည်။
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( ဝ ) ရကာ်မ တီ ဆို ြ ည်မ ှ ာ ရေနံန ှင် ့ ရ ေနံ ထွ က ်ပ စ္စ ည် းဆိ ုင ်ေ ာ လု ပ် ငန်း များ ထိန်းြိမ်း
ကကီးသကပ်ရေးရကာ်မတီကို ဆိုြည်။
အခန်း (၂)
ေည်ေွယ်ချက်
၃။

ဤဥပရေ၏ ေည်ေွယ်ချက်များမှာ ရအာက်ပါအတိုင်းပေစ်ြည်(က) ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ော လုပ်ငန်းများကို ဥပရေပပဋ္ဌာန်းချက်များ၊ ြတ်မှတ်
ထားရြာ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ
စနစ်တကျ ရဆာင်ေွက်ရစေန်၊
( ခ ) ရေနံန ှင် ့ ရ ေနံ ထွ က ်ပ စ္စ ည် းဆိ ုင ် ေ ာ လု ပ် ငန်း များကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမေှိရစဘဲ
ရဘးအန္တောယ် ကင်းေှင်းစွာပေင့် ရဆာင်ေွက်နိုင်ရစေန်၊
( ဂ ) ရေနံန ှင် ့ ရ ေနံ ထွ က ် ပ စ္စ ည် းဆိ ုင ်ေ ာ လု ပ် ငန် းများ ရဆာင် ေွ က ်ေ ာတွင ် လွတ်လပ်၍
မျှတရြာ ရစျးကွက်ယှဉ်ပပိုင်မှု ပေစ်ထွန်းရပါ်ရပါက်ရစေန်၊
(ဃ)

နိုင်ငံရတာ်၏ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်နှင့် စွမ်းအင်လုံပခုံရေး အာမခံချက်ေှိရစေန်၊

( င ) နိုင်ငံရတာ်အတွက် အခွန်အခများေေှိရစေန်။
အခန်း (၃)
ရကာ်မတီေွဲ ့စည်းပခင်း
၄။

ဝန်ကကီးဌာနြည် ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ၏
့
ြရဘာတူညီချက်ပေင့် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်

ပစ္စည်းဆိုင်ောလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း ၍ စနစ်တကျ ထိန်းြိမ်းကကီးသကပ် ကွပ်ကဲနိုင်ေန်အတွက်
ရေနံနှင့် ရေနံထွက် ပစ္စည်းဆိုင်ောလုပ်ငန်းများ ထိန်းြိမ်းကကီးသကပ်ရေးရကာ်မတီကို ြက်ဆိုင်ော
ဝန်ကကီးဌာနများမှ ကိုယ ်စားလှယ ်များအပါအဝင် အေွဲ ့ဝင် အများဆုံး ၁၅ ဦးပေင့် ေွဲ ့စည်းေမည်။
၅။

ရကာ်မတီြည် ရအာက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ရဆာင်ေွက်ေမည် (က) ြက်ဆိုင်ြည့် ပပည်ရထာင်စုဝန်ကကီးဌာနအလိုက် တာဝန်ခံရဆာင်ေွက်ေမည့် လုပ်ငန်း
တာဝန်များကို ြတ်မှတ်ရပးပခင်း၊
( ခ ) တိုင်းရေြကကီးနှင့် ပပည်နယ်အလိုက် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ော လုပ်ငန်းများ
ထိန်းြိမ်းကကီးသကပ်ရေး ဆပ်ရကာ်မတီများကို ြက်ဆိုင်ောတိုင်းရေြကကီး ြို ့မဟုတ်
ပပည်နယ်အစိုးေအေွဲ ့နှင့်ညှိနှိုင်း၍ ေွဲ ့စည် းရစပခင်း ၊ လုပ ်ငန်း တာဝန် များ ြတ်မှတ်
ရဆာင်ေွက်ရစပခင်းနှင့်လိုအပ်ပါက ထပ်ဆင့်ညွှန်သကားချက်များ ထုတ်ပပန်ရဆာင်ေွက်ပခင်း၊
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( ဂ ) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ော လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ြူများ လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ောတွင်
လွယ်ကူပမန်ဆန်မှုေှိရစေန်အတွက် ြက်ဆိုင်ောဌာန၊ အေွဲ ့အစည်းများနှင့် ရပါင်းစပ်
ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်ရပးပခင်း၊
(ဃ)

ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ောလုပ်ငန်းများကို ဤဥပရေနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ရစရေးအတွက်
ထိန်းြိမ်းကကီးသကပ်ပခင်း၊

( င ) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းများကို ြတ်မှတ်ထားရြာ စံချိန်စံညွှန်း၊ အေည်အရြွး၊
အပခင်အတွယ် ပပည့်မီမှန်ကန်မှုေှိရစရေးထိန်းြိမ်းကကီးသကပ်ပခင်း၊
( စ ) တည်ဆဲဥပရေတစ်ေပ်ေပ်ကိုပေစ်ရစ၊ ြက်ဆိုင်ောအမိန် ့နှင့်ညွှန်သကားချက်များကို ပေစ်ရစ၊
လိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက် တစ်ေပ်ေပ်ကိုပေစ်ရစ လိုက်နာရဆာင်ေွက်ပခင်းမေှိရြာ
ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ောလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ြူများအား လိုအပ်ြလို အရေးယူ
ရဆာင်ေွက်ပခင်း၊
(ဆ)

လုပ ်င န် းများ လု ပ် က ို င် ရဆာင် ေွ က ်ေ ာတွ င် ရဘးအန္တေ ာယ် ကင်းေှင်းမှုေှိရစရေးနှင့်
ြဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမေှိရစရေးအတွက် လမ်းညွှန်ကကီးသကပ်ပခင်း။

၆။

ဝန်ကကီးဌာနြည် ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ့၏ ြရဘာတူညီချက်ပေင့် လိုအပ်ပါက ရကာ်မတီကို

ပပင်ဆင်ေွဲ ့စည်းပခင်း၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပပင်ဆင်ပခင်း၊ တိုးချဲ ့ြတ်မှတ်ပခင်းနှင့် ပယ်ေျက်ပခင်းများ
ပပုလုပ်နိုင်ြည်။
အခန်း (၄)
လိုင်စင်ရလျှာက်ထားပခင်း၊ ခွင့်ပပုမိန် ့ထုတ်ရပးပခင်း၊ လိုက်နာေန်စည်းကမ်းြတ်မှတ်ပခင်းနှင့်
ကကီးသကပ်ပခင်း
၇။

စီးပွားရေးနှင့်ကူးြန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကကီးဌာနြည်

ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုး

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရအာက်ပါလုပ်ငန်းများကို ရဆာင်ေွက်ေမည် (က) ပပည်တွင်းြို ့တင်ြွင်းပခင်း

ြို ့မဟုတ်

ပပည်ပြို ့တင်ပို ့ပခင်း နှင့်ြက်ဆိုင်ြည့်

လိုင်စင်များ ထုတ်ရပးပခင်း၊
( ခ ) ပပည်တွင်းြို ့တင်ြွင်းပခင်း ြို ့မဟုတ် ပပည်ပြို ့တင်ပို ့ပခင်း ပပုောတွင် ြတ်မှတ်
ရပးြည့် ရနောများမှတစ်ပါး အပခားရနောများမှ တင်ြွင်းပခင်း ြို ့မဟုတ် တင်ပို ့ပခင်းကို
တားပမစ်ပခင်း၊
( ဂ ) ပပည် တွ င် း ြိ ု ့တင် ြွင ် းပခင် း ြို ့မဟု တ် ပပည် ပြို ့တင်ပို ့ပခင်း နှင့်ြက်ဆိုင်ရြာ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ြတ်မှတ်ပခင်း၊
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(ဃ)

ပပည် တွ င် း ြိ ု ့ တင် ြွ င် းေန် ြို ့မဟု တ ် ပပည် ပြို ့တင် ပိ ု ့ေန် လိုင်စင်များအတွက်
ရလျှာက်ထားေန်ကာလ၊ ပုံစံနှငစ
့် ည်းကမ်းချက်များ၊ လိုင်စင်ရလျှာက်ထားပုံ နည်းလမ်းများ၊
စည်းသကပ်ေမည့် အခများနှင့် အပခားကိစ္စတစ်ေပ်ေပ်အတွက် လိုအပ်ြည်ဟု ယူဆြည့်
စည်းကမ်းချက်များကို ြတ်မှတ်ပခင်း။

၈။

ဝန်ကကီးဌာနြည် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရအာက်ပါလုပ်ငန်းများကို

ရဆာင်ေွက်ေမည်(က) ချက်လုပ်ပခင်း၊ ပေတ်ြန်းြယ်ယူပခင်း၊ ပိုက်လိုင်းပေင့် ြယ်ယူပို ့ရဆာင်ပခင်း၊ ပေန် ့ပေူး
ရောင်းချပခင်း၊ စစ်ရဆးပခင်း၊ စမ်းြပ်ပခင်းတို ့နှင့်ြက်ဆိုင်ြည့်လိုင်စင်များ ထုတ်ရပးပခင်း၊
လုပ်ငန်းတစ် မျိုးထက် ပိုမိုရဆာင်ေွက်ပခင်းအတွက် နှစ်မျိုးတွဲလိုင်စင်ကို ပေစ်ရစ၊
ရပါင်းစပ်လိုင်စင်ကိုပေစ်ရစ ထုတ်ရပးပခင်း၊
( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) ပါ လိုင်စင်များအတွက် ရလျှာက်ထားေန်ကာလ၊ ပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များ၊
လိုင်စင်ရလျှာက်ထားပုံ နည်းလမ်းများ၊ ခွင့်ပပုမည့် အာဏာပိုင်နှင့်စည်းသကပ်ေမည့်
အခရသကးရငွများကို ြတ်မှတ်ပခင်း၊
( ဂ ) ချက်လုပ်ပခင်း၊ ပေတ်ြန်းြယ်ယူပခင်း၊ ပိုက်လိုင်းပေင့် ြယ်ယူပို ့ရဆာင်ပခင်း၊ ပေန် ့ပေူး
ရောင်းချပခင်း၊ စစ်ရဆးပခင်း၊ စမ်းြပ်ပခင်းတို ့နှင့်ြက်ဆိုင်ြည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်
စည်းကမ်းချက်များကို ြတ်မှတ်ပခင်း၊
(ဃ)

ရေနံန ှ င် ့ ရ ေနံ ထွ က ်ပ စ္စ ည် းဆိ ုင ်ေ ာ လု ပ်င န် းများရဆာင်ေ ွ က် ောတွ င် ရဘးအန္တောယ်
ကင်းေှင်းရစရေးအတွက် တင်ပို ့ြူ၊ လက်ခံြူ၊ ြယ်ယူပို ့ရဆာင်ြူ၊ ြိုရလှာင်ြူများ
လိုက်နာရဆာင်ေွက်ေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ြတ်မှတ်ပခင်း၊

( င ) ြယ်ယူပို ့ရဆာင်မည့်ထုပ်ပိုးထည့်ြွင်းြည့် ပစ္စည်းများ၏ စံချိန်စံညွှန်း၊ အေည်အရြွးနှင့်
ပိုက်လိုင်းများအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ြတ်မှတ်ပခင်း၊
( စ ) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးတွင်
တားပမစ်ကန် ့ြတ်ချက်တွင်

တည်ဆဲဥပရေများအေ
မပါဝင်ြည့်

အဆိပ်အရတာက်ေှိရြာ

ဓာတုပစ္စည်းနှင့်စက်ပစ္စည်းများကို ထိခိုက်ပျက်စီး ရစနိုင်ြည့် ြတ္တုဓာတ်ပစ္စည်းများ၏
ပါဝင်ေမည့် အချိုးအစားနှင့်ပမာဏကို ြတ်မှတ်ပခင်း၊ တားပမစ်ပခင်း၊
(ဆ)

စံချိန်စံညွှန်း၊ အေည်အရြွး၊ အပခင်အတွယ် မှန်ကန်မှုေှိရစေန်အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
နှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ြတ်မှတ်ပခင်း၊

( ဇ ) စမ်းြပ်စစ်ရဆးမှုများအေ ြတ်မှတ်အေည်အရြွးနှင့် မကိုက်ညီရြာ ရေနံနှင့်
ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို ြိမ်းဆည်းပခင်း ြို ့မဟုတ် အပခားနည်းပေင့် စီမံခန် ့ခွဲပခင်း၊
( ဈ ) ချက် လ ု ပ ် မ ည် ့ ရ နော၊ ြိ ု ရလှ ာ င် မ ည် ့ ရ နောနှ င ် ့ ြ ိ ု ရလှ ာ င် ေ ာတွ င ် လိ ု က ် န ာေမည် ့
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ြတ်မှတ်ပခင်း၊
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(ည)

လက်ဝယ်ထားပခင်း၊ ပေန် ့ပေူးရောင်းချပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းချက်များကို
ြတ်မှတ်ပခင်း၊

( ဋ ) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ောလုပ်ငန်းကို

ြင့်ရလျာ်ရြာ

ထိန်းကွပ်ကကီးသကပ်မှု

ပပုလုပ်ေန် လိုအပ်ြည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စည်းကမ်းချက်များ ြတ်မှတ်ပခင်း၊
( ဌ ) နိုင်ငံရတာ်၏ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ ေွံ ့ပေိုးတိုးတက်ရစရေး၊ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်နှင့် စွမ်းအင်
လုံပခုံရေး အာမခံချက်ေှိရစရေးတို ့အတွက် ြင့်ရလျာ်ြည့် အစီအမံများ ချမှတ်ပခင်း၊
( ဍ ) ြယ်ယူပို ့ရဆာင်ပခင်း၊ ပေတ်ြန်းြယ်ယူပခင်း၊ စမ်းြပ်ပခင်း၊ ပေန် ့ပေူးရောင်းချပခင်း၊
ချက်လုပ်ပခင်းတို ့ကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စစ်ရဆးပခင်း။
၉။

ပို ့ရဆာင် ရေးနှင် ့ ဆ က် ြွ ယ ် ရေးဝန် က ကီ းဌာနြည် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ ရအာက်ပါလုပ်ငန်းများကို ရဆာင်ေွက်ေမည်(က) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို ြယ်ရဆာင်ြည့် ရမာ်ရတာ်ယာဉ်၊ ရေယာဉ်
နှင့်တွဲများကို လိုင်စင်ထုတ်ရပးပခင်း၊
( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) ပါ လိုင်စင်များအတွက် ရလျှာက်ထားေန်ကာလ၊ ပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များ
လိုင်စင်ရလျှာက်ထားပုံ နည်းလမ်းများ၊ ခွင့်ပပုမည့်အာဏာပိုင်နှင့်စည်းသကပ်ေမည့်
အခရသကးရငွများကို ြတ်မှတ်ပခင်း၊
( ဂ ) ရေရသကာင်းမှ တင်ြင
ွ ်းပခင်း၊ တင်ပို ့ပခင်း၊ ြယ်ယူပခင်းရဆာင်ေွက်ြည့် ရေယာဉ်နှင့်
တွဲများအတွက် ဆိပ်ကမ်းများြတ်မှတ်ပခင်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ကကီးသကပ်ပခင်း၊
(ဃ)

ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းများကို ရေရသကာင်းမှ တင်ြွင်းပခင်း၊ တင်ပို ့ပခင်း၊ ြယ်ယူပခင်း၊
ပေန် ့ပေူးရောင်းချပခင်းများ ရဆာင်ေွက်ောတွင် ယိုေိတ်မှုနှင့်မရတာ်တဆမှု ပေစ်ပွားပါက
တည်ဆဲဥပရေများနှင့်အညီ လိုအပ်ြလို အရေးယူရဆာင်ေွက်ပခင်း၊

( င ) ပိုက်လိုင်းပေင့် ြယ်ယူပို ့ရဆာင်ပခင်းမှအပပေစ်ြည့် ြယ်ယူပို ့ရဆာင်ပခင်း လုပ်ငန်း
ရဆာင်ေွက်ောတွင် လိုက်နာေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို
ြတ်မှတ်ပခင်း။
၁၀။

ြယံဇာတနှင့် ြဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းြိမ်းရေးဝန်ကကီးဌာနြည် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်

ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရအာက်ပါလုပ်ငန်းများကို ရဆာင်ေွက်ေမည်(က) ြိရ
ု လှာင်ကန်နှင့် ြိုရလှာင်ရုံများအတွက် ြိရ
ု လှာင်ခွင့် လိုင်စင်ထုတ်ရပးပခင်း၊
( ခ ) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို ြယ်ရဆာင်ြည့် ရမာ်ရတာ်ယာဉ်၊ ရေယာဉ်
နှင့်တမ
ွဲ ျားအတွက် ြယ်ယူခွင့် ခွင့်ပပုမိန် ့ကို ထုတ်ရပးပခင်း၊
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( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (က) ပါ လိုင်စင်နှင့် ပုေ်မခွဲ (ခ) ပါ ခွင့်ပပုမိန် ့တို ့အတွက် ရလျှာက်ထားေန် ကာလ၊
ပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များ၊ ရလျှာက်ထားပုံနည်းလမ်းများ၊ ခွင့်ပပုမည့် အာဏာပိုင်နှင့်
စည်းသကပ်ေမည့် အခရသကးရငွများကို ြတ်မှတ်ပခင်း၊
(ဃ)

ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ော လုပ်ငန်းများကို ရဆာင်ေွက်ောတွင် ပတ်ဝန်းကျင်
ထိခိုက်မှုများပေစ်ပွားပါက ကွင်းဆင်းစစ်ရဆးပခင်း တည်ဆဲဥပရေများနှင့်အညီ လိုအပ်ြလို
အရေးယူရဆာင်ေွက်ပခင်း၊

( င)

ြိုရလှာင်ကန်နှင့်ြိုရလှာင်ရုံများ၊ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို ြယ်ရဆာင်ြည့်
ရမာ်ရတာ်ယာဉ်၊ ရေယာဉ်တွဲများေှိ ြိရ
ု လှာင်ကန်များ၏ စံချိန်စံညွှန်း အေည်အရြွး
နှင ့် ြ က်ဆ ိ ုင ် ြည် ့ လု ပ ် ထ ု ံ း လု ပ ် န ည် း များ၊ စည် း ကမ် း ချက် မ ျားကိ ု ြက် ဆ ိ ုင် ေ ာ
ဝန်ကကီးဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းြတ်မှတ်ပခင်း။

၁၁။

ရဘးအန္တ ောယ်ေှိရြာ ရေနံနှင့်ရေနံထွက် ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးပါေှိြည့် ထုပ်ပိုးထည့်ြွင်း

ပစ္စည်းအားလုံးတွင် တံဆိပ်နှိပ်ပခင်း၊ ရောင်းကကပုံရော်ပခင်း၊ ရဆးပေင့်ရေးြားပခင်း၊ ပုံနှိပ်ပခင်းတို ့ပေင့်
ပေစ်ရစ၊ အပခားနည်းတစ်ေပ်ေပ်ပေင့်ပေစ်ရစ အန္တောယ်ြတိရပးချက်ကို ရော်ပပေမည်။ ထိုြို ့ ရော်ပပေန်
မပေစ်နင
ို ်ပါက ထုပ်ပိုးထည့်ြွင်း ပစ္စည်းအနီး၌ ဓာတ်ဆီ၊ အေက်ပျံ ြို ့မဟုတ် ရေနံ၏ ရဘးအန္တောယ်
ေှိြည့်ြဘာဝကို ြတိရပးြည့် အလားတူြတိရပးချက်ကို ပမင်ြာြည့်ရနောတွင် ထင်ေှားရြာ
စာလုးံ များပေင့်ပေစ်ရစ၊ ြရကေတပေင့်ပေစ်ရစ ရေးြားရော်ပပေမည်။
၁၂။

ပုေ်မ ၁၁ ပါပပဋ္ဌာန်းချက်ြည် ရအာက်ပါထုပ်ပိုးထည့်ြွင်း ပစ္စည်းတစ်ခုခုနှင့်ြက်ဆိုင်ပခင်း

မေှိရစေ (က) နှစ်ဂါလန် ပမာဏရအာက် ရလျာ့နည်းြည့် ရဘးအန္တောယ်ေှိရြာ ရေနံကို အေုံးလုံပခုံ
စွာပေင့် ထည့်ြွင်းထားြည့် ေန်ထည်၊ ရကျာက်ထည် ြို ့မဟုတ် ြတ္တ ုထည်တစ်ခုခု၊
( ခ ) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးြုံးြည့် စက်အားြုံးယာဉ်၊ စက်ယန္တေားတွင်
တွဲလျက်ပါဝင်ရြာ တိုင်ကီ၊
( ဂ ) ရပမရအာက်တွင် လုံးဝပမှုပ်ထားရြာ ြိရ
ု လှာင်ကန်၊
(ဃ)

ဝန်ကကီးဌာနက အမိန် ့ရသကာ်ပငာစာ ထုတ်ပပန်၍ ဤပုေ်မနှင့် ြက်ဆိုင်ပခင်းမှ ကင်းလွတ်
ခွင့်ပပုထားရြာ ထုပ်ပိုးထည့်ြွင်းပစ္စည်း အတန်းအစားတစ်ခုခု။

၁၃။

ရေနံန ှင် ့ ရ ေနံ ထွ က ်ပ စ္စ ည် းတစ် မျို းမျိ ု း ြယ် ယ ူပ ို ့ရဆာင် ြည့် ပိုက်လိုင်းတစ်ရလျှာက်တွင်

အန္တောယ်အမှတ်အြား ြတိရပးချက်ကို ထင်ြာပမင်ြာေှိရြာ စာပေင့်ပေစ်ရစ၊ ြရကေတပေင့်ပေစ်ရစ
ရေးြားရော်ပပေမည်။

9
၁၄။

ဝန် က ကီး ဌာနြည် ပပည် ရထာင်စ ုအ စိ ုး ေအေွ ဲ ့၏ ြရဘာတူ ညီ ချက်ပ ေင့် အမိန် ့ရသကာ်ပငာစာ

ထုတ်ပပန်၍ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို ဤအခန်းပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုခုမှ ခခင်းချက်
ရပးနိုင်ြည်။
၁၅။

ရဘးအန္တောယ်မေှိရြာ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းများကို ပပည်တွင်း၌ ြယ်ယူပို ့ရဆာင်ပခင်း

ြို ့မဟုတ် ြိုရလှာင်ပခင်းပပုလုပ်လိုြူြည် စုစုရပါင်း ဂါလန် ၅၀၀ ထက်ပိုမိုလျှင် လိုင်စင်ေယူ
ေမည်။ ြို ့ောတွင် ဂါလန် ၅၀၀ နှင့် ရအာက်ေှိရြာ ပမာဏကို ထားြိုောတွင် ဂါလန် ၂ဝဝ ထက်
မရကျာ်လွန်ြည့် ထုပ်ပိုးထည့်ြွင်းပစ္စည်းကို အြုးံ ပပုေမည်။
၁၆။

မည်ြူမဆို ရောင်းချေန်မေည်ေွယ်ြည့် ရပခာက်ဂါလန် ထက်မပိုရြာ ရဘးအန္တောယ်ေှိရြာ

ရေနံနှင့်ရေနံထွက် ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို လိုင် စင်ေယူေန်မလိုဘဲ ြိုရလှာင်ပခင်း၊ ပပည်တွင်းြို ့
တင်ြင
ွ ်းပခင်း ြို ့မဟုတ် ြယ်ယူပို ့ရဆာင်ပခင်းပပုနိုင်ြည်။
၁၇။

ပုေ်မ ၁၆ အေ ရဘးအန္တောယ်ေှိရြာ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို ထားြိုလိုပါက

အေုံးလုံပခုံြည့် ေန်ထည်၊ ရကျာက်ထည် ြို ့မဟုတ် ြတ္တ ုထုပ်ပိုး ထည့်ြွင်းပစ္စည်းတွင် ထည့်ြင
ွ ်း
ထားြိ ုေမည် ။ ေန်ထ ည် ြို ့မဟုတ ် ရကျာက် ထည် ထု ပ်ပ ို းထည် ့ ြွ င် း ပစ္စည ်း တွ င် ထားြိုလျှင်
ြုညေြမနှစ်ငါးဂါလန် ပမာဏထက်မပိုရစေ။ ြတ္တ ုထုပ်ပိုး ထည့်ြွင်းပစ္စည်းတွင် ထားြိလ
ု ျှင်
ငါးဂါလန်ပမာဏ ထက်မပိုရစေ။
၁၈။

စက်အားြုးံ ယာဉ် စက် ယ န္တေားတို ့၏ ယာဉ်ရမာင်း၊ ရေယာဉ်မှူး၊ ပိုင်ေှင်တို ့ြည် ရေနံနှင့်

ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို အြုံးပပုရြာ စက်အားြုံးယာဉ်နှင့်စက်ယန္တေားများတွင် တပ်ဆင်
ထားြည့် မူလြိုရလှာင်ကန်တွင်ပါေှိြည့် ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းအပပင် ယင်းစက် အားြုံးယာဉ်၊
စက်ယန္တေားများတွင် အြုးံ ပပုေန်အတွက် ြိုရလှာင်ထားြည့် ရဘးအန္တောယ်ေှိရြာ ဂါလန် ၂၀
ပမာဏထက်မပိုြည့် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းများကို တင်ြွင်းပခင်း၊ ြယ်ယူပခင်း၊ ြိုရလှာင်ပခင်းတို ့
အတွက် လိုင်စင် ြို ့မဟုတ် ခွင့်ပပုချက်ေယူေန် မလို။
အခန်း(၅)
ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို စမ်းြပ်ပခင်း
၁၉။

ဝန်ကကီးဌာနြည် အမိန် ့ရသကာ်ပငာစာထုတ်ပပန် ၍ မိမိဝန်ကကီးဌာန၏ ရေနံလုပ်ငန်းဆိုင်ော

ကျွမ်းကျင်ြူအောေှိတစ်ဦးဦးကိုပေစ်ရစ၊ ဝန် က ကီ း ဌာနမှ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းအေည်အရြွး
စမ်းြပ်ပခင်းအတွက် လိုင်စင်ထုတ်ရပးထားရြာ အပခားအေွဲ ့အစည်းတစ်ခုခုကိုပေစ်ရစ၊ ပပည်တွင်းြို ့
တင်ြွင်းပခင်း၊ ပပည်ပြို ့ တင်ပို ့ပခင်းပပုလုပ်မည့် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို ြတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ
နမူနာေယူပပီး စမ်းြပ်ရေးအောေှိထံ ရပးပို ့၍ စမ်းြပ်စစ်ရဆးရစေမည်။

10
၂၀။

ဝန်ကကီးဌာနြည် အမိန် ့ရသကာ် ပငာစာထုတ်ပပန်၍ မိမိဝန်ကကီးဌာန၏ ရေနံလုပ်ငန်းဆိုင်ော

ကျွမ်းကျင်ြအ
ူ ောေှိတစ်ဦးက စစ်ရဆးရေးအောေှိ အပေစ် ဦးရဆာင်ြည့်အေွဲ ့အား ရေနံနှင့် ရေနံ
ထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ော လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ြည့်ရနောတစ်ခုခုကို ဝင်ရောက်စစ်ရဆးေန်နှင့် ထိုရနောတွင်
ရတွ ေှ့ ိြည့် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို နမူနာယူပပီး စမ်းြပ်ရေးအောေှိထံြို ့ ရပးပို ့၍
စမ်းြပ်စစ်ရဆးရစနိုင်ြည်။
၂၁။

ဝန်ကကီးဌာနြည် ရအာက်ပါတို ့ကို ရဆာင်ေွက်ေမည်(က) စမ်းြပ်ေန်အတွက် ရေနံနှင်ရ
့ ေနံထွက်ပစ္စည်း နမူနာယူပခင်းဆိုင်ော စည်းကမ်းချက်များ
ြတ်မှတ်ပခင်း၊
( ခ ) စမ်းြပ်ေန် နမူနာေယူပခင်းအတွက် ကျြင့်စေိတ်နှင့် ရငွရပးရချေမည့် နည်းလမ်းကို
ြတ်မှတ်ပခင်း၊
( ဂ ) ဤပုေ်မအေ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်ြုံးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို
ြတ်မှတ်ပခင်း။

၂၂။

စမ်းြပ်ြည့်အောေှိ ြို ့မဟုတ် စမ်းြပ်ပခင်းလိုင်စင်ေ အေွဲ ့အစည်းြည် ရေနံနှငရ
့် ေနံထွက်

ပစ္စည်းများကို စမ်းြပ်စစ်ရဆးပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရအာက်ပါတို ့ကို ရဆာင်ေွက်ေမည်(က) ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းများ၏ မီးရလာင်မှတ်နှင့် အပခားအေည်အရြွး စစ်ရဆးမှုတို ့ကို
စံခ ျိ န် စံည ွှန ်း ြတ် မှ တ် ပ ခင် းဆိုင ်ေ ာ ဥပရေနှ င် ့ အ ညီ ြတ်မှ တ ်ထ ားြည့် စမ်းြပ်
ကိေိယာများပေင့် စမ်းြပ်အတည်ပပုပခင်း၊
( ခ ) စမ်းြပ်ကိေိယာများကို အခါအားရလျာ်စွာ စစ်ရဆးအတည်ပပုပခင်း၊ မှန်ကန်ရအာင်
ပပုလုပ်ပခင်းနှင့် လိုအပ်ြည့်အခါ အစားထိုးလဲလှယ်ပခင်း၊
( ဂ ) စမ်းြပ်ပခင်းအတွက် ြတ်မှတ်ထားြည့် အေိုးအခရပးြွင်းပါက စမ်းြပ်မှုကိေိယာပေင့်
စမ်းြပ်စစ်ရဆးရပးပခင်း။
၂၃။

စမ်းြပ်ပခင်းလိုင်စင်ေ အေွဲ ့အစည်းတစ်ခုခု၏ စမ်းြပ်ကိေိယာပေင့် တိုင်းတာေေှိထားရြာ

အချက်အလက်များကို ထပ် မံ စမ်း ြပ် စစ် ရဆးရပးေန် အ တွ က ် ဝန် က ကီး ဌာနြိ ု ့ တင်ပပလာပါက
ြတ်မှတထ
် ားရြာ စမ်းြပ်ခရပးြွင်းရစပပီး စမ်းြပ်ကိေိယ ာများပေင့် စမ်းြပ်၍ ေေှိလာြည့်
အချက်အလက်များကို စံြတ်မှတ်ချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရော်ပပရပးေမည်။
၂၄။

ဝန်ကကီးဌာနြည် အမိန် ့ရသကာ်ပငာစာထုတ်ပပန်၍ မိမိဝန်ကကီးဌာန၏ အေည်အရြွးဆိုင်ော

ကျွမ် း ကျင် ြ ူအ ောေှ ိ တ စ်ဦ းဦးကို ပေစ် ရစ၊ စမ် း ြပ် ပခင်း လိ ုင ်စ င် ေ အေွဲ ့အစည်းတစ်ခုခုကိုပေစ်ရစ
ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို စမ်းြပ်ေန်နှင့်ယင်းစမ်းြပ်မှုများ၏ ေလေ်ကို ြက်ရြခံလက်မှတ်
ထုတ်ရပးေန် စမ်းြပ်ရေးအောေှိအပေစ် လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းနိုင်ြည်။

11
၂၅။

စမ်းြပ်ရေးအောေှိြည် (က) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းနမူနာများကို စမ်းြပ်ပပီးရနာက် ြတ်မှတ်ထားြည့်ပုံစံတွင်
ြတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီမှုေှိမေှိ ရော်ပပြည့် စမ်းြပ်မှုြက်ရြခံလက်မှတ်
ထုတ်ရပးေမည်။
( ခ ) ြက်ဆိုင်ောပုဂ္ဂိုလ်က ရတာင်းဆိုပါက ြတ်မှတ်ထားြည့် အခရသကးရငွရပးြွင်းလျှင်
ြက်ရြခံလက်မှတ်၏ မိတ္တူမှန်ကို ထုတ်ရပးေမည်။ ယင်းမိတ္တူမှန်ကို တေားရုံးတွင်
ြက်ရြခံအပေစ် တင်ပပနိုင်ြည်။

၂၆။

စမ်းြပ်ရေးအောေှိ၏ စမ်းြပ်မှု ေလေ်ကို ရကျနပ်မှုမေှိရြာ ပိုင်ေှင် ြို ့မဟုတ် ယင်း၏

ကိုယ်စားလှယ်ြည် ယင်းေလေ်ကို ေေှိြည့်ရန ့ေက်မှစ၍ ခုနစ်ေက်အတွင်း ထပ်မံစမ်းြပ်ရပးေန်
ဝန်ကကီးဌာနြို ့ ရလျှာက်ထားနိုင်ြည်။
၂၇။

ပုေ်မ ၂၆ အေ ရလျှာက်ထားပါက ြတ်မှတ်ထားရြာ အခရသကးရငွကို ရပးြွင်းလျှင် ဝန်ကကီးဌာန၏

စမ်းြပ်ရေးအောေှိက ထပ်မံစမ်းြပ်ရပးေမည်။
၂၈။

ပုေ်မ ၂၇ နှင့်အညီ ထပ်မံစမ်းြပ်ချက်အေ မူလစမ်းြပ်မှုြည် မှားယွင်းရသကာင်း ရပါ်ရပါက်လျှင်

ဝန်ကကီးဌာန၏ စမ်းြပ်ရေးအောေှိြည် မူလြက်ရြခံလက်မှတ်ကို ပယ်ေျက်၍ စမ်းြပ်မှု ြက်ရြခံ
လက်မှတ်အြစ် ထုတ်ရပးေမည်။
၂၉။

ဝန်ကကီး ဌာနြည် ရအာက်ရ ော် ပပပါ ရေနံ နှ င် ့ ရ ေနံ ထွ က ်ပ စ္စ ည် း စမ်းြပ်စစ်ရဆးမှုဆိုင်ော

ြတ်မှတ်ပခင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်ြည့် စည်းကမ်းချက်များကို အမိန် ့ရသကာ်ပငာစာ ထုတ်ပပန်
ြတ်မှတ်နိုင်ြည်(က) ရေနံန ှင် ့ ရ ေနံ ထွ က ် ပစ္စ ည် း စမ် းြပ် မှု နှ င့် စပ် လျဉ်း ြည် ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များ၊
စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများ ြတ်မှတ်ပခင်း၊
( ခ ) ရေနံန ှင် ့ ရ ေနံ ထွ က ်ပ စ္စ ည် း စမ်း ြပ် မှု ြက် ရြခံ လ က် မှ တ် ပု ံစံ နှ င် ့ ယ င် း အတွ က ်
စည်းသကပ်မည့် အေိုးအခများကို ြတ်မှတ်ပခင်း၊
( ဂ ) လိုင်စင်ေအေွဲ ့အစည်းတစ်ခုခု၏ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စမ်းြပ်ြည့်
အေည်အရြွး ေလေ်အရပါ် လိုအပ်ပါက ပပန်လည်စစ်ရဆးေန် စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများ
ြတ်မှတ်ပခင်း၊
(ဃ)

ပပန်လည်စမ်းြပ်ပခင်းအတွက် အေိုးအခများ ြတ်မှတ်ပခင်းနှင့် မူလစမ်းြပ်မှုြည်
မှားယွင်းပါက ယင်းအေိုးအခများကို ပပန်လည်ထုတ်ရပးေန် ြတ်မှတ်ပခင်း။

12
အခန်း (၆)
တားပမစ်ချက်များ
၃၀။

မည် ြ ူမ ျှ ဤဥပရေအေ လိ ုင ်စ င် ေယူ ေန် လိ ုအ ပ် ြည့် လု ပ်င န် း ြို ့မဟု တ ် ရဆာင်ေွက်မှု

တစ်ခုခုကို ြက်ဆိုင်ောလိုင်စင်မေေှိဘဲ လုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်ပခင်းမပပုေ။
၃၁။

လိုင်စင်ေေှိြူ မည်ြမ
ူ ျှ(က) ဤဥပရေအေ
အမိန် ့ရသကာ်ပငာစာ၊

ထုတ်ပပန်ရြာ

နည်းဥပရေများ၊

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊

အမိန် ့၊

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စည်းကမ်းချက်တစ်ခုခုပါ

ညွှန်သကားချက်၊
တားပမစ်ချက်

တစ်ေပ်ေပ်ကို

ရောက်ေျက်ပခင်း ြို ့မဟုတ် ရဆာင်ေွက်ေန် တာဝန်ကို ပျက်ကွက်ပခင်း မေှိရစေ၊
( ခ ) ရဘးအန္တောယ်ေှိရြာ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးပါေှိြည့် ထုပ်ပိုးထည့်ြွင်း
ပစ္စည်းနှင့်ြယ်ယူပို ့ရဆာင်ြည့် ယာဉ်နှင့်ပိုက်လိုင်းများတွင်အန္တောယ် အမှတ်အြား
ြတိရပးချက်များကို ထင်ေှားရအာင် ရေးြားရော်ပပပခင်းမပပုဘဲ ြုံးစွဲပခင်းမပပုေ၊
( ဂ ) ရဘးအန္တောယ်ေှိရြာ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းကိုပေစ်ရစ၊ ရဘးအန္တောယ်မေှိရြာ ရေနံ
နှင်ရ
့ ေနံထွက်ပစ္စည်းကိုပေစ်ရစ ဤဥပရေပါ ြတ်မှတ်ထားြည့် နည်းလမ်းများမှတစ်ပါး
တင်ြင
ွ ်းပခင်း၊ ြယ်ယူပို ့ရဆာင်ပခင်း၊ ြိရ
ု လှာင်ပခင်း၊ ပေန် ့ပေူးရောင်းချပခင်း မပပုေ၊
(ဃ)

ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ော လုပ်ငန်းများကို ရဆာင်ေွက်ောတွင် ပတ်ဝန်းကျင်
ထိခိုက်မှုများအရပါ် တာဝန်ခံမှုမေှိဘဲ ရဆာင်ေွက်ခွင့် မေှိရစေ၊

( င ) စံချိန်စံညွှန်း၊ အေည်အရြွး နှင ့် အ ပခင် အတွယ ် ပပည့် မီ မှန ် ကန်မ ှု မ ေှိရ ြာ ရေနံနှင့်
ရေနံထွက်ပစ္စည်းများကို ပေန် ့ပေူးရောင်းချပခင်းမပပုေ။
၃၂။

ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ောလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရနြူမည်ြမ
ူ ျှ ရေနံနှင့် ရေနံထွက် ပစ္စည်း

တစ်မျိုးမျိုးကို ပပည်တွင်းြို ့ တင်ြွင်းပခင်း၊ ပပည်ပြို ့တင်ပို ့ပခင်း၊ ြိုရလှာင်ပခင်း၊ ချက်လုပ်ပခင်း၊
ပေန် ့ပေူးရောင်းချပခင်းပပုြည့် ရနောတစ်ခုခုကိုပေစ်ရစ၊ ြယ်ယူပို ့ရဆာင်ဆဲ အချိန်တွင်ပေစ်ရစ၊ အခွင့်
အာဏာအပ်နှင်းထားရြာ အောေှိ ြို ့မဟုတ် အေွဲ ့အစည်းက ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို ပေစ်ရစ၊
ထုပ်ပိုးထည့်ြွင်းပစ္စည်းကိုပေစ်ရစ ြယ်ယူပို ့ရဆာင်ြည့် စက်အားြုံးယာဉ်၊ စက်ယန္တေား၊ ရေယာဉ်၊
ပိုက်လိုင်းတို ့ကို စစ်ရဆးေန်နှင့် ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စ ည်းနမူနာေယူလိုရသကာင်း တင်ပပလာပါက
ြင့်ရလျာ်ရြာ အကူအညီရတာင်းခံပခင်းကို ပငင်းဆန်ပခင်း မပပုေ။
၃၃။

ရေနံန ှင် ့ ရေနံ ထွ က ်ပ စ္စ ည် းဆိ ုင ်ေ ာ လုပ ်ငန်း တစ်မ ျိ ုးမျိ ုးရသကာင့် ရပါက် ကွ ဲမ ှု ြို ့မဟုတ ်

မီးရလာင်မှုပေစ်ပွားလျှင် ပေစ်ရစ၊ ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းထားေှိောရနောနှင့် ယင်းအနီးအနားတွင်
မီးရလာင်မှု ပေစ်ပွားတန်ောေှိလျှင်ပေစ်ရစ အဆိုပါလုပ်ငန်းကို ကကီးသကပ်အုပ်ချုပ်ြူမည်ြမ
ူ ျှ အနီးဆုံး
ြက်ဆ ိုင်ောအာဏာပိုင်ထံ ချက်ချင်းြတင်းပို ့ေန်နှင့် မရတာ်တဆပေစ်ေပ်တစ်ခုခုနှင့်ပတ်ြက်၍
ြတင်းအချက်အလက်များကို ရပးေန် ပျက်ကွက်မှုမေှိရစေ။

13
အခန်း(၇)
စီမံခန် ့ခွဲရေးနည်းလမ်းအေ အရေးယူပခင်း
၃၄။

လိုင်စင်ေေှိြူြည် ပုေ်မ ၃၁၊ ပုေ်မခွဲ (က) နှင့် ပုေ်မခွဲ (ခ) ပါ တားပမစ်ချက်တစ်ေပ်ေပ်ကို

ကျူးလွန်လျှင် ြက်ဆိုင်ော လိုင်စင်ထုတ်ရပးြည့်လုပ်ငန်း၊ ဌာနြည် လိုင်စင်ေေှိြူအား ရအာက်ပါ
စီမံခန် ့ခွဲရေးဆိုင်ော အမိန် ့တစ်ေပ်ေပ်ကို ချမှတ်နိုင်ြည်(က) ြတိရပးပခင်း၊
( ခ ) ြတ်မှတ်ထားရြာ ေဏ်ရသကးရငွ တပ်ရိုက်ပခင်း၊
( ဂ ) လိုင်စင်ကို ကာလအကန် ့အြတ်ပေင့် ေပ်ဆိုင်းပခင်း၊
(ဃ)
၃၅။

လိုင်စင်ကို အပမဲတမ်း ရုပ်ြိမ်းပခင်း ြို ့မဟုတ် ပယ်ေျက်ပခင်း။

ပုေ်မ ၃၄ အေ လိုင်စင်ထုတ်ရပးြည့် လုပ်ငန်း ြို ့မဟုတ် ဌာနက ချမှတ်ြည့် စီမံခန် ့ခွဲရေးဆိုင်ော

အမိန ် ့တစ်ေ ပ် ေပ် က ိ ု မရကျနပ် ြူ ြ ည် ယင် း အမိန ် ့ချမှ တ် ြ ည့် ရန ့မှ ေ က် ၃၀ အတွင ်း လိုင်စင်
ထုတရ
် ပးြည့် ြက်ဆိုင်ော ပပည်ရထာင်စုဝန်ကကီးဌာနြို ့ အယူခံဝင်ရောက်နိုင်ြည်။ ယင်းဝန်ကကီး
ဌာနက ြက်ဆိုင်ော လိုင်စင်ထုတ်ရပးြည့် လုပ်ငန်း ြို ့မဟုတ် ဌာနက ချမှတ်ြည့် စီမံခန် ့ခွဲရေးဆိုင်ော
အမိန် ့ကို အတည်ပပုပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်း ြို ့မဟုတ် ပယ်ေျက်ပခင်းပပုနိုင်ြည်။ ြက်ဆိုင်ော ပပည်ရထာင်စု
ဝန်ကကီးဌာန၏ အမိန် ့ြည် အပပီးအပပတ်အတည်ပေစ်ြည်။
၃၆။

လိုင်စင်ထုတ်ရပးြည့် ြက်ဆိုင်ော ပပည်ရထာင်စုဝန်ကကီးဌာနြည် ဤဥပရေအေ ထုတ်ပပန်ရြာ

နည်းဥပရေများပါ ြတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မည်ြည့်လိုင်စင်ကိုမဆို ဆိုင်းငံ့ပခင်း၊ ရုပ်ြိမ်းပခင်း၊
ေပ်စဲပခင်း ြို ့မဟုတ် ပယ်ေျက်ပခင်းပပုနိုင်ြည်။ ထို ့ပပင် မူလကြတ်မှတ်ထားရြာ လိုင်စင် စည်းကမ်းချက်
များကိုလည်း ပပင်ဆင်ြတ်မှတန
် ိုင်ြည်။
အခန်း (၈)
ပပစ်မှုနှင့် ပပစ်ေဏ်များ
၃၇။

မည်ြူမဆို ပုေ်မ ၃၀ ပါ တားပမစ်ချက်ကို ရောက်ေျက်ကျူးလွန်ရသကာင်း ပပစ်မှုထင်ေှားစီေင်ပခင်း

ခံေလျှင် တစ်နှစ်ထက်မပိုရြာ ရထာင်ေဏ်ပေစ်ရစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်ြုံးြိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်ြိန်း
၅၀ အထိ ရငွေဏ်ပေစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပေစ်ရစ စီေင်ပခင်းခံေမည့်အပပင် ပပစ်မှု ကျူးလွန်ပခင်းနှင့်
ြက်ဆိုင်ရြာပစ္စည်းများကို ပပည်ြူဘဏ္ဍာအပေစ်
့
ြိမ်းဆည်းပခင်းခံေမည်။
၃၈။

မည်ြူမဆို ပုေ်မ ၃၇ အေ ပပစ်ေဏ်စီေင်ခံေပပီးရနာက်၊ ထိုပပစ်မှုကို ထပ်မံကျူးလွန်ရသကာင်း

ပပစ်ေဏ်စီေင်ခံေလျှင် နှစ်နှစ်ထက်မပိုရြာ ရထာင်ေဏ် ပေစ်ရစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်ဆယ်ြိန်းမှ
အများဆုံး ကျပ် ြိန်း ၁ဝဝ အထိ ရငွေဏ်ပေစ်ရစ၊ ပပစ်ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပေစ်ရစ ချမှတ်ပခင်းခံေမည့်အပပင်
ပပစ်မှုကျူးလွန်ပခင်းနှင့်ြက်ဆိုင်ရြာ ပစ္စည်းများကို ပပည်ြူဘဏ္ဍာအပေစ်
့
ြိမ်းဆည်းပခင်းခံေမည်။
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၃၉။

လိုင်စင်ေေှိြူ မည်ြမ
ူ ဆို (က) ပုေ်မ ၃၁၊ ပုေ်မခွဲ (ဂ) နှင့် ပုေ်မခွဲ (ဃ) ပါ တားပမစ်ချက်တစ်ေပ်ေပ်ကို ရောက်ေျက်
ကျူးလွန်ရသကာင်း ပပစ်မှုထင်ေှားစီေင်ပခင်းခံေလျှင် အနည်းဆုံး ကျပ် ငါးြိန်းမှ အများဆုံး
ကျပ်ြိန်း ၅၀ အထိ ရငွေဏ် ချမှတ်ပခင်းခံေမည်။
( ခ ) ပုေ်မ ၃၁၊ ပုေ်မခွဲ (င) ပါ တားပမစ်ချက်ကို ရောက်ေျက်ကျူးလွန်ရသကာင်း ပပစ်မှုထင်ေှား
စီေင်ပခင်းခံေလျှင် ရပခာက်လထက်မပိုရြာ ရထာင်ေဏ်ပေစ်ရစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ် ငါးြိန်းမှ
အများဆုံး ကျပ်ြိန်း ၅၀ အထိ ရငွေဏ်ပေစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပေစ်ရစ ချမှတ်ပခင်းခံေမည်။

၄၀။

မည်ြူမဆို ပုေ်မ ၃၂ ပါ တားပမစ်ချက်ကို ရောက်ေျက်ကျူးလွန်ရသကာင်း ပပစ်မှုထင်ေှားစီေင်ပခင်း

ခံေလျှင် အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးြိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်ြိန်း ၅၀ အထိ ရငွေဏ်ချမှတ်ပခင်းခံေမည်။
၄၁။

ကကီးသကပ်အုပ်ချုပ်ြူမည်ြူမဆို ပုေ်မ ၃၃ ပါတားပမစ်ချက်ကို ရောက်ေျက်ကျူးလွန်ရသကာင်း

ပပစ်မှုထင်ေှားစီေင်ပခင်းခံေလျှင် ရပခာက်လထက်မပိုရြာ ရထာင်ေဏ်ပေစ်ရစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်
ငါးြိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်ြိန်း ၅၀ အထိ ရငွေဏ်ပေစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပေစ်ရစ ချမှတ်ပခင်းခံေမည်။
အခန်း (၉)
အရထွရထွ
၄၂။

ဝန်ကကီးဌာနြည် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်း လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ေန်အတွက် အနည်းဆုံးေှိေမည့်

ဧေိယာ အကျယ်အဝန်းနှင့်အကွာအရဝးကို ြတ်မှတ်ရပးေမည်။ မည်ြူမျှ ယင်းြတ်မှတ်ရပးထားြည့်
နယ်နိမိတ်အတွင်း မီးရဘးအန္တောယ်ပေစ်ရပါ်ရစနိုင်ြည့် ရဆာင်ေွက်မှုတစ်စတ
ုံ စ်ောကို မပပုလုပ်ေ။
၄၃။

တေားရုံးြည် ပပည်ြူ ့ဘဏ္ဍာအပေစ် ြိမ်းဆည်းေေှိြည့် ြက်ရြခံပစ္စည်းများအား

ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ြက်ဆိုင်ောဝန်ကကီးဌာနများြို ့ လွှဲရပပာင်းရပးေမည်။
၄၄။

ဤဥပရေမပပဋ္ဌာန် းမီ က တည်ရ ထာင် ထ ားရြာ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ောလုပ်ငန်း

ရဆာင်ေွက်ြူြည် ဤဥပရေနှင့် ဤဥပရေအေ ထုတ်ပပန်ရြာ နည်းဥပရေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊
အမိန် ့ရသကာ်ပငာစာ၊ အမိန် ့၊ ညွှန်သကားချက်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စီမံခန် ့ခွဲမှုအစီအစဉ်
ရေးဆွဲ၍ ဤဥပရေအေ လိုင်စင် ြို ့မဟုတ် ခွင့်ပပုမိန် ့ထုတ်ရပးမည့် ဝန်ကကီးဌာနြို ့ တင်ပပေမည်။
ယင်းဝန်ကကီးဌာနြည် တင်ပပလာြည့် စီမံခန် ့ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို စိစစ်ြးုံ ြပ်၍ ရကျနပ်မှုေှိပါက
အတည်ပပုေမည်။ ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ော လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ြူြည် ဝန်ကကီးဌာနက
ြတ်မှတ်ရပးြည့် အချိန်ကာလအတွင်း မိမိလုပ်ငန်းကို အရကာင်အထည်ရော်ရဆာင်ေွက်ေမည်။
၄၅။

ဝန်ကကီးဌာနြည် မိမိဌာနရအာက်ေှိ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို ပပည်ရထာင်စု

အစိုးေအေွဲ ့၏ ြရဘာတူညီချက်ပေင့် အများနှင့်ြက်ဆိုင်ရြာ ရကာ်ပိုရေးေှင်းအပေစ် ြင့်ရလျာ်ြည့်
အချိန်တွင် တည်ရထာင်ရဆာင်ေွက်နိုင်ြည်။

15
၄၆။

ဤဥပရေအေ အရေးယူြည့် ပပစ်မှုများကို ေဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ေှိရြာ ပပစ်မှုများအပေစ် မှတ်ယူေမည်။

၄၇။

The Petroleum Act. (INDIA Act XXX,1934) အေ ထုတ်ပပန်ခဲ့ရြာ နည်းဥပရေ၊ စည်းမျဉ်း၊

စည်းကမ်း၊ အမိန် ့ရသကာ်ပငာစာ၊ အမိန် ့၊ ညွှန်သကားချက်များနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများြည် ဤဥပရေနှင့်
မဆန် ့ကျင်ြမျှ ဆက်လက်ကျင့်ြးုံ နိုင်ြည်။
၄၈။

The Petroleum Act. (INDIA Act XXX, 1934) အေ ထုတ်ရပးခဲ့ရြာ လိုင်စင် ြို ့မဟုတ်

ခွင့်ပပုမိန် ့များကို ဤဥပရေအေ ထုတ်ရပးရြာ လိုင်စင် ြို ့မဟုတ် ခွင့်ပပုမိန် ့များအပေစ် မှတ်ယူ၍
ယင်းတို ့တွင်ပါေှိရြာ ြက်တမ်းနှင့်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း ဆက်လက်တည်ေှိရစေမည်။
၄၉။

ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ော လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ြည့် အေွဲ ့အစည်း ြို ့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ြည်

မိမိ၏လုပ်ငန်းရသကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်ရစေန် တည်ဆဲဥပရေ၊ နည်းဥပရေ၊ စည်းမျဉ်းများ၊
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ရဆာင်ေွက်ေမည်။
၅၀။

ဝန်ကကီးဌာနြည် ရကာ်မတီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများနှင့် ကုန်ကျစေိတ်များကို တာဝန်ယူ ရဆာင်ေွက်

ေမည်။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ရြာ ရကာ်မတီအေွဲ ့ဝင်များအတွက် ြင့်ရလျာ်ြည့် ချီးပမှင့်ရငွ နှင့် စေိတ်တို ့ကို
ြတ်မှတ်နိုင်ြည်။
၅၁။

ဝန်ကကီးဌာနြည် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ောလုပ်ငန်းတွင် ရဘးအန္တောယ်လုံပခုံမှုေှိရစေန်

လိုအပ်ရြာ ြင်တန်း၊ အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ၊ ြရုပ်ပပပွဲနှင့် အစည်းအရဝးများ ကျင်းပနိုင်ြည်။
၅၂။

ဤဥပရေဆိုင်ော

ရကာက်ခံြည့်

အခွန်အခများအား

ဝန်ကကီးဌာနတို ့နှင့်

လိုင်စင်ထုတ်ရပးြည့်

တိုင်းရေြကကီး

မည်ြို ့ရကာက်ခံခွဲရဝ

ြုံးစွဲေမည်ကို

လိုင်စင်ထုတ်ရပးြည့်

ဝန်ကကီးဌာန

ြို ့မဟုတ်

ဝန်ကကီးဌာန၊

ပပည်နယ်အစိုး ေတို ့အသကား

ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ့၏
နှင့်

အခွန်အခ

အခွန်အခရကာက်ခံြည့်

ြရဘာတူညီချက်ပေင့်
ဝန်ကကီးဌာနတို ့က

အမိန် ့ရသကာ်ပငာစာ ထုတ်ပပန်ြတ်မှတ်ေမည်။
၅၃။

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကကီးဌာနြည်

ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ြတ်မှတ်ကာလအတွင်း လိုင်စင်ရလျှာက်ထားပခင်းမေှိရြာ၊ လိုင်စင်ထုတ်ရပးေန် ပငင်းပယ်ပခင်း ခံ ေရြာ
ြို ့မဟုတ် ပပည်ပြို ့ တင်ပို ့ပခင်းမပပုရြာ ရေနံနှင်ရ
့ ေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို ြိမ်းဆည်းပပီး
ထုခွဲပခင်း ြို ့မဟုတ် အပခားနည်းလမ်းပေင့် စီမံခန် ့ခွဲပခင်းပပုနိုင်ြည်။
၅၄။

ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို အရကာင်အထည်ရော် ရဆာင်ေွက်ောတွင် -
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(က) ဝန်ကကီးဌာနြည် ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ့၏ ြရဘာတူညီချက်ပေင့် နည်းဥပရေများ၊
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ထုတ်ပပန်နိုင်ြည်။
( ခ ) ဝန်ကကီးဌာန၊ ြက်ဆိုင်ောဝန်ကကီးဌာနနှင့်ရကာ်မတီြည် အမိန် ့ရသကာ်ပငာစာ၊ အမိန် ့၊
ညွှန်သကားချက်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပပန်နိုင်ြည်။
၅၅။

The Petroleum Act. (INDIA Act XXX, 1934) ကိ ု ဤဥပရေပေင့် ရုပ်ြိမ်း

လိုက်ြည်။

ပပည်ရထာင်စုြမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ် ေွဲ ့စည်းပုံအရပခခံဥပရေအေ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးြည်။

(ပု)ံ ထင်ရကျာ်
နိုင်ငံရတာ်ြမ္မတ
ပပည်ရထာင်စုြမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ်

