သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထင
ွ ်မှုဥပဒေ
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအမှတ် ၂၂
၁၃၈၀ ပပည့်နှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း

၁၃

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ

ရက်)

၂၅

။)

ရက်

ပပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေကို ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဒော်ပပချက်
၁။

ဤဥပဒေကို သိပ္ပံ၊နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဥပဒေဟု ဒခါ်တွင်ဒစရမည်။

၂။

ဤဥပဒေတွင်ပါရှိဒသာ ဒအာက်ပါစကားရပ်များသည် ဒော်ပပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ဒရာက်

ဒစရမည်(က) သိပ္ပံ ဆိုသည်မှာ သဘာဝတရား၏ပေစ်ပျက်ဒပပာင်းလဲမှုတို ့နှင့် ထိပု ေစ်ပျက်ဒပပာင်းလဲမှုတို ့၏
အဒကကာင်းအကျိုးအမှန်တို ့ကို နည်းစနစ်ကျနစွာ ဒလ့လာအသုံးချနိုင်ဒသာ ပညာရပ်ကို
ဆိုသည်။
(ခ)

နည်းပညာ ဆိုသည်မှာ နည်းစဉ်၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အသိပညာနှင့် အတတ်ပညာတို ့ကို
ဒပါင်းစပ်ထားပခင်းပေစ်ပပီး ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အကျိုးပေစ်ထွန်းဒစသည့် လုပ်ငန်းစဉ်
ကျွမ်းကျင်မှုကို ဆိုသည်။

(ဂ)

ဆန်း သစ်တ ီထ ွင ် မ ှု ဆိ ု သည်မ ှာ မူလ စိ တ် က ူး ၊ ထု တ် က ုန ်၊ နည် းပညာတစ် ခု ခု က ို
အဒပခခံလျက် ထူးပခားဆန်းသစ်ဒသာ တီထွင်ကကံဆမှုတို ့ပေင့် ပိုမိုဒကာင်းမွန်ဒသာ၊
ကွဲပပားပခားနားဒသာ၊ အေိုးတန်ဒသာ စိတက
် ူးများ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ နည်းပညာများကို
ဒော်ထုတ်ပခင်း သို ့မဟုတ် အသုးံ ချပခင်းကို ဆိုသည်။

(ဃ)

ဆန်းသစ်တီထွင်သူ ဆိုသည်မှာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု တစ်ခုခုကို ေန်တီးဒော်ထုတ်သူကို
ဆိုသည်။

(င)

သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆိုသည်မှာ သိပ္ပံနယ်ပယ်တွင်
လက် ဒတွ ့အသု ံ း ပပုလျက် ရ ှ ိ သ ည် ့ အသိ ပ ညာ၊ အတတ် ပ ညာနှ င ် ့ က ျွမ် း ကျင် မ ှု မ ျား
စဉ် ဆ က် မ ပပတ် ေွ ံ ့ပေိ ု းတိ ု း တက် ဒ စရန် ဒဆာင် ရ ွ က ် သ ည့ ် သု ဒ တသနနှ င ် ့ ေ ွ ံ ့ပေိ ု းမှု
လုပ်ငန်းများ၊ သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ ဒလ့ကျင့်သင်ကကားဒရး
လုပ်ငန်းများ၊ ဝန်ဒဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ သို ့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆိုသည်။

2
(စ)

ဒလ့ က ျင် ့ သ င် က ကားဒရးလု ပ ် င န် း များ ဆိ ု သ ည် မ ှ ာ သိ ပ ္ပ ံ ၊ နည် း ပညာနှ င ် ့ ဆ န် း သစ်
တီထွင်မှုကို အဒပခခံသည့် အေွဲ ့အစည်း၊ လုပ်ငန်း၊ ဌာန၊ တက္က သိုလ်၊ ေီဂရီဒကာလိပ်၊
ဒကာလိပ်၊ သိပ္ပဒ
ံ ကျာင်းများက ဒဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများ
ဒလ့ကျင့်သင်ကကားပခင်း လုပ်ငန်းများကို ဆိုသည်။

(ဆ)

ဝန်ဒ ဆာင်မ ှုလ ုပ ်င န်း များ ဆို သ ည် မှ ာ သိပ္ပ ံ၊ နည် းပညာနှ င့် ဆ န်း သစ် တီ ထွ င်မ ှု ကိ ု
အဒပခခံသည့်အသိပညာနှင့် အတတ်ပညာများပါဝင်ဒသာ အသိဉာဏ်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုကို
တစ်နည်းနည်းပေင့် အသုံးချဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ကာကွယ်ဒစာင့်ဒရှာက်ပခင်းနှင့် အကကံဒပးပခင်း
လုပ်ငန်းများကို ဆိုသည်။

(ဇ)

ထု တ ် လ ု ပ ် မ ှု လ ု ပ ်င န် း များ ဆိ ု သ ည် မ ှ ာ သိ ပ ္ပ ံ ၊ နည် း ပညာနှ င ် ့ ဆ န် း သစ် တ ီ ထ ွ င ် မ ှု က ိ ု
အဒပခခံသည့် ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာတစ်ခုအတွင်း ကုန်ကကမ်း သို ့မဟုတ် မူလပစ္စည်း
တစ်ခုခုမှ အပခားပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုခုသို ့ ဒပပာင်းလဲထုတ်လုပ်ဒပးသည့် လုပ်ငန်းများကို
ဆိုသည်။

( စျ ) သုဒတသနနှငေ
့် ွံ ပေိ
့ ုးမှုလုပ်ငန်းများ ဆိုသည်မှာ သိပ္ပံနည်းကျစွာ စူးစမ်းဒလ့လာမှုများကို
လက်ဒတွပပုလု
့
ပ်ဒဆာင်ရွက်ပခင်းပေင့်

ဒတွရှ့ ိချက်များအဒပါ်

ဆက်လက်အဒကာင်အထည်ဒော် ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့် နည်းပညာများေွံပေိ့ ုးတိုးတက်ဒစရန်
ဒော်ထုတ်ဒပးသည့်လုပ်ငန်းများကို ဆိုသည်။
(ည)

အမျိုးသားအဆင့်သ ုဒတသနလုပ ်ငန်း များ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံဒတာ်လိုအပ်ချက်အရ
ပပည်ဒထာင်စုအစိုးရအေွဲ ့က တာဝန်ဒပးဒဆာင်ရွက်ဒစဒသာ သုဒတသနလုပ်ငန်းများကို
ဆိသ
ု ည်။

(ဋ)

နည်းပညာလွှဲဒပပာင်းပခင်း ဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး သို ့မဟုတ် အေွဲ ့အစည်းတစ်ခုမှ
နည်းပညာ တစ်စိတ်တစ် ပိုင်းကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ နည်းပညာ အားလုံးကိုဒသာ်
လည်းဒကာင်း ပိုင်ဆိုင်အသုံးပပုဒရးအတွက် ဤဥပဒေနှင့်အညီ လွှဲဒပပာင်းပခင်းကိုဆိုသည်။

(ဌ)

ဒကာင်စီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ေွဲ ့စည်းသည့် အမျိုးသားသိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်
ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ဒကာင်စီကို ဆိုသည်။

(ဍ)

ဒကာ်မတီများ ဆိုသည်မှာ သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ ေွံ ့ပေိုးဒရး
ပညာရပ်နယ်ပယ်တစ်ခုချင်းအလိုက် ဒကာင်စီ၏ ဒအာက်တွင် ေွဲ ့စည်းထားရှိဒသာ
သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အေွဲ ့များကို ဆိုသည်။

(ဎ)

ဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပပည်ဒထာင်စုအစိုးရ ပညာဒရးဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုသည်။

(ဏ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ သုဒတသနနှင့် တီထွငဆ
် န်းသစ်မှု ဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။

3
(တ)

မှတ်ပုံတင်အရာရှိ

ဆိုသည်မှာ

နည်းပညာလွှဲဒပပာင်းဒရး

ဆိုင်ရာ

ဤဥပဒေအရ

ဒလျှောက်ထားဒသာ

နှစ်ဦးနှစ်ေက်သဒဘာတူစာချုပ်များကို

စိစစ်၍

မှတ်ပုံတင်ဒပးဒသာ ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်ကို ဆိုသည်။
အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်
၃။

ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ဒအာက်ပါအတိုင်း ပေစ်သည်(က) အမျိုးသားလူမှုစီးပွားေွံ ့ပေိုးတိုးတက်ဒရးကို အဒထာက်အကူပေစ်ဒစမည့် ထုတ်လုပ်မှုနှင့်
ဝန်ဒဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ဒရးအတွက် သိပ၊္ပံ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု
လုပ်ငန်းများ ေွံ ့ပေိုးလာဒစရန်၊
(ခ)

စွမ်းအင်၊ ဓာတ်သတ္တ ုနှင့် အပခားသယံဇာတအရင်းအပမစ်များအား စနစ်တကျ ထုတ်ယူ
သုးံ စွန
ဲ ိုင်ဒရး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဒရးနှင့် စီမံခန် ့ခွဲဒရးလုပ်ငန်းများ ထိဒရာက်စွာ
ဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒရး၊ လုပ်ငန်းခွင်ဒဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရးနှင့် ကျန်းမာဒရးတို ့အတွက်
ဒခတ်မီသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကို အဒပခခံသည့် သုဒတသနနှင့်ေွံပေိ
့ ုးမှုလုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ ့
ဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊

(ဂ)

ပပည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ပမင့်မားပပီး နိုင်ငံတကာဒစျးကွက်တွင် ရင်ဒပါင်တန်း
ယှဉ်ပပိုင်နိုင်ဒရးအတွက် သုဒတသနရလေ်များမှ နည်းပညာပပန် ့ပွားပခင်းနှင့် နည်းပညာ
လွှဲဒပပာင်းပခင်းလုပ်ငန်းများ ဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊

(ဃ)

သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု လုပ်ငန်းများတွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ
စဉ်ဆက်မပပတ် ဒပါ်ထွန်းလာဒစဒရးအတွက် ဒလ့ကျင့်ပညာဒပးပခင်းကို ဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊

(င)

သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု လုပ်ငန်းများနှင့် ပညာရပ်နယ်ပယ်ဆ ိုင်ရာ
လူစွ့ မ်းအားအရင်းအပမစ် ေွံပေိ
့ ုးတိုးတက်ဒရးလုပ်ငန်းများ ဒအာင်ပမင်တိုးတက်ဒရးအတွက်
ပပည်တွင်း ပပည်ပရှိ သုဒတသနဌာနများ၊ တက္ကသိုလ်၊ ေီဂရီဒကာလိပ်၊ ဒကာလိပ်၊ သိပ္ပံများ၊
စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများနှင့် အပခားအေွဲ ့အစည်းများအကကား အချင်းချင်းဆက်သွယ်
ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊

(စ)

သိပ္ပံ၊နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ပညာရပ်နယ်ပယ်မှ ထူးချွန်ဒသာပညာရှင်များနှင့်
ဆန်းသစ်တီထွင်သူများအား ဂုဏ်ပပုချီးပမှင့်နိုင်ရန်၊ ထိုက်သင်ဒ
့ သာ အကျိုးခံစားခွင်မ
့ ျား
ရရှိဒစရန်နှင့် ယင်းတို ့၏ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို အကာအကွယ်ဒပးရန်၊

4
(ဆ)

သိပ္ပံ၊နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရန်ပုံဒငွပေင့်သိပ္ပံ၊နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု
ပညာရပ်နယ်ပယ်ဆိုင်ရာ လူစွ့ မ်းအားအရင်းအပမစ်များ ေွံ ့ပေိုးတိုးတက်ဒရး၊ ဆန်းသစ်
တီထွင်ေန်တီးမှုများနှင့် ဒစျးကွက်စီးပွားဒရးကို အားဒပးဒသာ သုဒတသနလုပ်ငန်းများ
ေွံ ့ပေိုးတိုးတက်ဒရး ဒဆာင်ရွက်ရန်၊

(ဇ)

သိပ၊္ပံ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို အဒပခခံသည့် အေွဲ ့အစည်း၊ လုပ်ငန်း၊ ဌာန၊
တက္က သိုလ်၊ ေီဂရီဒကာလိပ်၊ ဒကာလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ သက်ဒမွးပညာ သင်တန်းဒကျာင်းများနှင့်
အဒပခခံပညာ အထက်တန်းဒကျာင်းများတွင် သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ် တီထွင်မှု
ပပပွဲ၊ ပပိုင်ပွဲများ၊ ဒဟာဒပပာပွဲများ ကျင်းပဒရး စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန်။
အခန်း (၃)
အမျိုးသားသိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ဒကာင်စီ ေွဲ ့စည်းပခင်း

၄။

ပပည်ဒထာင်စုအစိုးရအေွဲ ့သည်(က) အမျိုးသားသိပ္ပံ၊နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဒကာင်စီကို အေွဲ ့ဝင် ၃၀ ဦးထက်မပိုဒသာ
ဒအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များပေင့် ေွဲ ့စည်းရမည်(၁) ပပည်ဒထာင်စုအစိုးရအေွဲ ့က တာဝန်ဒပးအပ်သည့်

ဥက္က ဋ္ဌ

ပပည်ဒထာင်စုအဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး
(၂) ပညာဒရးဝန်ကကီးဌာန၊ ပပည်ဒထာင်စုဝန်ကကီး

ေုတိယဥက္က ဋ္ဌ

(၃) သိပ၊္ပံ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုလုပ်ငန်းများကို

အေွဲ ့ဝင်များ

ဒဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဝန်ကကီးဌာနများမှ ပပည်ဒထာင်စု
ဝန်ကကီးများ သို ့မဟုတ် ေုတိယဝန်ကကီးများ
(၄) သိပ၊္ပံ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုလုပ်ငန်းများကို

အေွဲ ့ဝင်များ

ဒဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အစိုးရနှင့် အစိုးရမဟုတ်ဒသာ
အေွဲ ့အစည်းများမှ အကကီးအမှူးများ
(၅) သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ပညာရပ်နယ်ပယ်

အေွဲ ့ဝင်များ

အလိုက် ထင်ဒပါ်ဒကျာ်ကကားသည့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ
(၆) ပညာဒရးဝန်ကကီးဌာန၏ ေုတိယဝန်ကကီး သို ့မဟုတ်

အတွင်းဒရးမှူး

အပမဲတမ်းအတွင်းဝန်
(၇) ဦးစီးဌာန၏ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်
(ခ)

တွဲေက်အတွင်းဒရးမှူး

ပုေ်မခွဲ (က) အရ ေွဲ ့စည်းသည့် ဒကာင်စီကို လိုအပ်ပါက ပပင်ဆင်ေွဲ ့စည်းနိုင်သည်။

5
၅။

ဒကာင်စီ၏သက်တမ်းသည် ပပည်ဒထာင်စုအစိုးရအေွဲ ့၏ သက်တမ်းနှင့်အညီ ပေစ်သည်။

၆။

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ဒသာ ဒကာင်စီအေွဲ ့ဝင်များသည် ပပည်ဒထာင်စုအစိုးရအေွဲ ့က သတ်မှတ်သည့်

ချီးပမှင့်ဒငွနှင့်စရိတ်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။
အခန်း (၄)
ဒကာင်စီ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၇။

ဒကာင်စီ၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ဒအာက်ပါအတိုင်းပေစ်သည်(က) ဤဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ချက်များကို အထဒပမာက်ဒအာင်ပမင်စွာ အဒကာင်အထည်ဒော်
ဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန် မူဝါေများချမှတ်ပခင်း၊
(ခ)

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ ့အစည်း၊ အစိုးရမဟုတ်ဒသာအေွဲ ့အစည်းများ၊ တက္ကသိုလ်၊ ေီဂရီ
ဒကာလိပ်၊ ဒကာလိပ်၊ သိပ္ပံများနှင့် စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများက ဒဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့်
သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ သုဒတသနနှင့် ေွံ ့ပေိုးဒရးလုပ်ငန်းများကို
လမ်းညွှန်ပခင်း၊ အားဒပးပခင်း၊ အဒထာက်အကူပပုပခင်းနှင့် ဒပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဒပးပခင်း၊

(ဂ)

သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုလုပ်ငန်းများ ဒအာင်ပမင်စွာ အဒကာင်အထည်ဒော်
ဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒရးအတွက် လိုအပ်ဒသာ ပညာရှင်များ ဒမွးထုတ်ရန်နှင့် ယင်းတို ့၏
အရည်အချင်း တိုးတက်ပမင့်မားလာဒစရန် စီမံဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဃ)

ပညာအရည်အဒသွးနိမ့်ကျရဒသာ အဒကကာင်းရင်းများကိုဒော်ထုတ်ပပင်ဆင်၍ တက္ကသိုလ်၊
ေီဂရီဒကာလိပ်၊ ဒကာလိပ်၊ သိပ္ပံဒကျာင်းများနှင့် လူမှုနယ်ပယ်အသီးသီးမှ ထူးချွန်
ဒကျာင်းသားများနှင့်ဝန်ထမ်းများအား သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် သုဒတသီများ၊
ပညာရှင်များအပေစ် ပပုစုပျိုးဒထာင်ဒပးပခင်း၊

(င)

ပပည်တွင်း ပပည်ပရှိ သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ သုဒတသနဌာနများ၊
တက္က သိုလ်များ၊ အပခားအေွဲ ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန်
အစီအမံများချမှတ်ပခင်း၊

(စ)

သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် အရည်အဒသွး၊ အဆင့်အတန်း
ထိန်းသိမ်းပမှင့်တင်ရန် လိုအပ်ဒသာ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးများ
ပပုစုဒရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကကံပပုပခင်းနှင့်ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဆ)

သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ အသင်းအေွဲ ့များ၊ တိုင်းဒေသကကီး၊ ပပည်နယ်နှင့်
ပပည်ဒထာင်စုနယ်ဒပမအဆင့် လုပ်ငန်းဒကာ်မတီများ ေွဲ ့စည်းဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒရးအတွက်
ဦးဒဆာင်မှုဒပးပခင်း၊ ေွဲ ့စည်းပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များသတ်မှတ်ပခင်း၊

6
(ဇ)

သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ ပပည်တွင်းပပည်ပဒဆွးဒနွးပွဲများ၊ အစည်း
အဒဝးများ၊ သင်တန်းများ၊ စာတမ်းေတ်ပွဲများ၊ နှီးဒနှာေလှယ်ပွဲများ၊ ကျင်းပဒရးနှင့်
တက်ဒရာက်ဒရးတို ့အတွက် အားဒပးပခင်း၊

( စျ ) သိပ၊္ပံ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် ဥယျာဉ်၊ ပပတိုက်နှင့်
စာကကည့်တိုက်များ တည်ဒထာင်ေွင့်လှစ်နိုင်ဒရးအတွက် စီမံဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ သိပ္ပံ၊
နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ စုဒဆာင်းထားရှိပခင်းနှင့် ပေန် ့ဒဝ
အသိဒပးပခင်း၊
(ည)

ပပည်တွင်း ပပည်ပ နည်းပညာလွှဲဒပပာင်းပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပပည်ဒထာင်စအ
ု စိုးရအေွဲ ့သို ့
အခါအားဒလျာ်စွာ အကကံပပုတင်ပပပခင်း၊

(ဋ)

သိပ၊္ပံ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ပညာရပ်နယ်ပယ်မှ ထူးချွန်ဒသာပညာရှင်များ၊
ဆန်းသစ်တီထွင်သူများကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဆုဒငွချီးပမှင့်ပခင်း၊ နိုင်ငံဒတာ်က
ဂုဏ်ထူးဒဆာင်ဘွဲ ့နှင့် တံဆိပ်များ ချီးပမှင့်အပ်နှင်းနိုင်ရန် ဒထာက်ခံတင်ပပပခင်း၊

(ဌ)

ဒကာင်စီ၏ဒအာက်တွင် သင့်ဒလျာ်မည့် သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ပညာရပ်
နယ်ပယ်တစ်ခုချင်းအလိုက် သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ ဒကာ်မတီများ
ေွဲ ့စည်းရာတွင် သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်၊ အဒတွ အကကု
့
ံ နှင့် ကျွမ်းကျင်သူ ဝါရင့်ပညာရှင်
တစ်ဦးဦးကဦးဒဆာင်ပပီး သင့်ဒလျာ်မည့်ပညာရှင်များပေင့် ေွဲ ့စည်းအဒကာင်အထည်ဒော်
ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဍ)

ပပည်ပဒရာက် ပမန်မာနိုင်ငံသား သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် နိုင်ငံတကာ သိပ္ပံပညာရှင်များကို
ပမန်မာနိုင်ငံ၏ သိပ၊္ပံ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်
လာဒစရန် လိုအပ်ဒသာ အစီအမံများချမှတ်ပခင်းနှင့် စည်းရုံးဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဎ)

သိပ၊္ပံ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ သုဒတသနစီမံကိန်းများနှင့် ေွံ ့ပေိုးဒရး
လုပ်ငန်းများအတွက် နှစ်စဉ်လိုအပ်မည့်အသုံးစရိတ်များကို ပပည်ဒထာင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံဒငွမှ
ဒထာက်ပံ့နိုင်ရန် ဝန်ကကီးဌာနသို ့ အဒကကာင်းကကားပခင်း၊

(ဏ) သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာရန်ပုံဒငွတစ်ရပ်ထူဒထာင်၍ လက်ခံရယူပခင်း၊
ထိန်းသိမ်းပခင်း၊ သုးံ စွဲပခင်းနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းပခင်းတို ့ကို တာဝန်ယူဒဆာင်ရွက်မည့်
ရန်ပုံဒငွစီမံခန် ့ခွဲဒရးအေွဲ ့ ေွဲ ့စည်းပခင်း၊
(တ) ဒကာင်စီ၏ လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာကို ပပည်ဒထာင်စုအစိုးရအေွဲ ့သို ့ နှစ်စဉ်
တင်ပပပခင်း။

7
အခန်း (၅ )
သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ ဒကာ်မတီများေွဲ ့စည်းပခင်းနှင့်
ယင်းတို ့၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၈။

ဒကာင်စီသည် သိပ၊္ပံ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ ဒကာ်မတီများကို သက်ဆိုင်ရာ

ပညာရပ်နယ်ပယ်အလိုက် သုဒတသနဌာနများ၊ တက္က သိုလ်များ၊ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများနှင့်
အပခားအေွဲ ့အစည်းများမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များပေင့် ေွဲ ့စည်းရမည်။
၉။

ဒကာ်မတီများ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ဒအာက်ပါအတိုင်းပေစ်သည်(က) ဒကာ်မတီအလိုက် ဒခတ်မီသိပ္ပံနှင့် နည်းပညာရပ်များကို အသုံးချဒဆာင်ရွက်ဒနမှုများ၊
အခက်အခဲများ၊ လိုအပ်ချက်များ၊ေွံ ့ပေိုးတိုးတက်မှုအဒပခအဒနများကို စိစစ်ဒလ့လာပခင်း၊
မှတ်တမ်းများပပုစုပခင်းနှင့် နှစ်စဉ်တိုးတက်ေွံပေိ
့ ုးမှု အစီရင်ခံစာကို ဒကာင်စီသို ့တင်ပပပခင်း၊
(ခ)

ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်ဒသာသုဒတသနလုပ်ငန်းများကို ပူးဒပါင်း
ကူညီဒဆာင်ရွက်ဒပးပခင်း၊ နည်းပညာအခက်အခဲများကို ဒပေရှင်းဒပးပခင်းနှင့် နည်းပညာ
အကူအညီများဒပးပခင်း၊

(ဂ)

နိုင်ငံတကာ နည်းပညာေွံ ့ပေိုးတိုးတက်မှုတွင် လိုက်ပါဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒစဒရးအတွက်
လိုအပ်ဒသာ နည်းပညာေွံ ့ပေိုးတိုးတက်ဒရးဆိုင်ရာ အဒကာင်အထည်ဒော်ဒဆာင်ရွက်
နိုင်မည့် အစီအမံများ၊ စီမံချက်များဒရးဆွဲပခင်းနှင့် ယင်းအစီအမံနှင့် စီမံချက်များကို
ဒကာင်စီသို ့တင်ပပပခင်း၊

(ဃ)

ဒကာင်စီမှဒပးအပ်ဒသာ နည်းပညာနယ်ပယ်ဆိုင်ရာ ေွံ ့ပေိုးတိုးတက်ဒရး၊ သုဒတသနနှင့်
ေွံ ပေိ
့ ုးမှုဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်ဒရးနှင့် လူစွ့ မ်းအားအရင်းအပမစ်ေွံပေိ
့ ုးဒရး
လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(င)

သိပ၊္ပံ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ သုဒတသနနှင့် ေွံ ့ပေိုးဒရးလုပ်ငန်းများ၊
လူစွ့ မ်းအား အရင်းအပမစ်များနှင့် တီထွင်ေန်တီးမှုများ တိုးတက်ပမင့်မားဒရးတို ့အတွက်
ရန်ပုံဒငွ ဒထာက်ပံ့ရာတွင် စိစစ်ဒရွးချယ်ပခင်း၊ သုဒတသနလုပ်ငန်းများ လက်ဒတွ ့
ထိဒရာက်မှု ရှိ မရှိ စိစစ်ပခင်း၊ ထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲပခင်းနှင့်အားဒပးပခင်း၊

(စ)

သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ပညာရပ်နယ်ပယ်အလိုက် ထူးချွန်ဒသာပညာရှင်များ၊
တီထွင်သူများအား ဒရွးချယ်သတ်မှတ်ရာတွင် ဒကာင်စီကို ကူညီဒဆာင်ရွက်ပခင်း။

8
အခန်း (၆)
သုဒတသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု ဦးစီးဌာန ေွဲ ့စည်းပခင်း
၁၀။

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာေွံပေိ
့ ုးဒရးဥပဒေ (နိုင်ငံဒတာ်ပငိမ်ဝပ်ပိပပားမှုတည်ဒဆာက်ဒရးအေွဲ ့ ဥပဒေအမှတ်

၅/၉၄) အရ ေွဲ ့စည်းခဲ့ဒသာ ပမန်မာ့သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသုဒတသနဦးစီးဌာနကို သုဒတသနနှင့်တီထွင်
ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာနအပေစ် ဒပပာင်းလဲေွဲ ့စည်းရမည်။
၁၁။

ဦးစီးဌာနသည်

ပမန်မာ့သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသုဒတသနဦးစီးဌာနပိုင်

ဒရွှ ဒပပာင်
့
းနိုင်ဒသာပစ္စည်းများ

နှင့်မဒရွှ မဒပပာင်
့
းနိုင်ဒသာပစ္စည်းများကိုလည်းဒကာင်း၊

ရပိုင်ခွင့်နှင့်ဒပးရန်တာဝန်များကိုလည်းဒကာင်း ဆက်ခံရမည်။
အခန်း (၇)
သုဒတသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၁၂။

ဦးစီးဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ဒအာက်ပါအတိုင်းပေစ်သည်(က) စီးပွားဒရးနှင့်ကုန်သွယ်ဒရးလုပ်ငန်းများ ေွပေိ
ံ ့ ုးတိုးတက်လာဒစဒရးအတွက် အမျိုးသားအဆင့်
အရည်အဒသွး အဒပခခံအဒဆာက်အအုံများ ကကံ့ခိုင်အားဒကာင်းဒစရန် ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(ခ)

နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပပု ဓာတ်ခွဲခန်းများပေင့် အဆင့်မီ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းများ
ဒဆာင်ရွက်ဒပးပခင်း၊

(ဂ)

ပပန်လည်ပပည့်ပေိုးပမဲ စွမ်းအင်နှင့်အီလက်ထဒရာနစ် နည်းပညာရပ်များ စဉ်ဆက်မပပတ်
ေွံ ့ပေိုးတိုးတက်ဒရးဆိုင်ရာ သုဒတသနလုပ်ငန်းများ ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဃ)

ဓာတုနည်းပညာ၊ နာနိုနည်းပညာနှင့်အပခားဒသာနည်းပညာများကို အသုံးချ၍ တန်ေိုးပမှင့်
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် သုဒတသနလုပ်ငန်းများ ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(င)

လူမှုစီးပွားေွံပေိ
့ ုးမှုဆိုင်ရာ အဒထာက်အကူပပု သတင်းအချက်အလက်များ၊အကကံဉာဏ်များ
ဒော်ထုတ်မျှေဒဝဒပးနိုင်သည့် သုဒတသနလုပ်ငန်းများ ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(စ)

သိပ္ပံ၊

နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ

အဒပခခံသုဒတသနလုပ်ငန်းများ၊

လက်ဒတွ ့ အသုးံ ချ သုဒတသနလုပ်ငန်းများ ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(ဆ)

ပပည်တွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ဒတွ ကကု
့ ံ ရဒသာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာအခက်အခဲနှင့်
ပပဿနာများကို ကူညီဒပေရှင်းဒပးနိုင်ရန် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ သုဒတသနလုပ်ငန်းများ
ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဇ)

ဓာတ်ခွဲခန်းအဆင့်တွင် ဒအာင်ပမင်ပပီးစီးဒသာ သုဒတသနလုပ်ငန်းများကို ကုန်ထုတ်လုပ်မှု
အဆင့်ဒရာက်ရှိဒစရန် လိုအပ်သည့် ေွံပေိ့ ုးမှုအဆင့် သုဒတသနလုပ်ငန်းများဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊

9
( စျ )

စီးပွားပေစ်ထွန်းမှု အလားအလာရှိဒသာ သယံဇာတပစ္စည်းများ အသုံးချနိုင်မှုကို ဒလ့လာ
ဒော်ထုတ်ပခင်း၊

(ည)

သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆ ိုင်ရာ ပပည်တွင်း ပပည်ပ ဒဆွးဒနွးပွဲများ၊
နှီးဒနှာေလှယ်ပွဲများ နှစ်စဉ်ကျင်းပပခင်း၊ တက်ဒရာက်ပခင်း၊ ပညာရှင်ေလှယ်ပခင်းနှင့်
ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဋ)

နည်းပညာလွှဲဒပပာင်းပခင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဒကာင်စီက ချမှတ်ထားသည့် မူဝါေ
နှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဌ)

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူကို မထိခိုက်ဒစဒသာ နည်းပညာပေစ်သည့် အစိမ်းဒရာင်
နည်းပညာေွံ ့ပေိုးမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဍ)

လုပ်ငန်းခွင်

ဒဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရးနှင့်ကျန်းမာဒရး၊

အစားအဒသာက်နှင့်

ဒဆးဝါး ဆိုင်ရာ သုဒတသနနှင့် ေွံ ့ပေိုးဒရးလုပ်ငန်းများဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(ဎ)

သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ ဥယျာဉ်နှင့် ပပတိုက်များ တည်ဒထာင်
ေွင့်လှစ်နိုင်ဒရးအတွက် ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဏ) သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ အကကံဒပးမှုနှင့်ဝန်ဒဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ၊
သတင် း အချက် အ လက် မ ျား ပပုစု ထ ိ န ် း သိ မ ် း ပခင် း နှ င ် ့ ပပန် က ကားဒရးလု ပ ် င န် း များ
ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(တ) ဒကာင်စီ သို ့မဟုတ် ဝန်ကကီးဌာနက ဒပးအပ်ဒသာ သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု
ဆိုင်ရာ သုဒတသနနှင့် ေွံ ့ပေိုးဒရးလုပ်ငန်းများ ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(ထ)

ဒကာင်စီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများ ဒဆာင်ရွက်ဒပးပခင်း၊

(ေ)

ဒကာင်စီနှင့် ဒကာ်မတီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ နိုင်ငဝ
ံ့ န်ထမ်းမဟုတ်ဒသာ
ဒကာင်စီအေွဲ ့ဝင်များ၏ ချီးပမှင့်ဒငွနှင့်စရိတ်များကို ဦးစီးဌာနမှ ကျခံဒပးပခင်း၊

(ဓ)

ဦးစီးဌာန၏ အဒထွဒထွစီမံခန် ့ခွဲဒရးလုပ်ငန်းများ ဒဆာင်ရွက်ပခင်း။
အခန်း (၈)
ဘဏ္ဍာဒငွသုံးစွဲပခင်း၊ ရန်ပုံဒငွထူဒထာင်ပခင်းနှင့် စီမံခန် ့ခွဲပခင်း

၁၃။

ဒကာင်စီသည် ပပည်ဒထာင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံဒငွက ခွင့်ပပုထားဒသာ သုဒတသနလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ

အသုံးစရိတ်များကို ဝန်ကကီးဌာနမှတစ်ဆင့် ရယူရမည်။

10
၁၄။

ဒကာင်စီသည်(က) ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို ထိဒရာက်ဒအာင်ပမင်စွာ အဒကာင်အထည်ဒော်ဒဆာင်ရွက်
ရာတွင် သိပ္ပံနှငန
့် ည်းပညာ လူစွ့ မ်းအားအရင်းအပမစ်များ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်ေန်တီးမှုများ၊
ေွံ ့ပေိုးတိုးတက်ဒရးနှင့် ဒစျးကွက်စီးပွားဒရးကို အဒထာက်အကူပပုဒသာ သုဒတသန
လုပ်ငန်းများ ေွံ ပေိ
့ ုးတိုးတက်ဒစဒရးတို ့အတွက် သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု
ဆိုင်ရာ ေွံ ့ပေိုးဒရးရန်ပုံဒငွကို ဒအာက်ပါရဒငွများပေင့် ထူဒထာင်ထားရှိရမည်(၁) ပပည်တွင်း ပပည်ပရှိ အေွဲ ့အစည်းများနှင့် ဒစတနာရှင်များ၏ လှူေါန်းဒထာက်ပံ
ဒငွများ၊
(၂) သိပ၊္ပံ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ ေွံ ့ပေိုးဒရးလုပ်ငန်းများမှရရှိသည့်
ဒငွဒကကးများ၊
(၃) ရန်ပုံဒငွမှ တရားဝင်တိုးပွားမှုများ။
(ခ)

ရန်ပုံဒငွထိန်းသိမ်းပခင်း၊သုံးစွဲပခင်း၊ စီမံခန် ့ခွဲပခင်း၊ ဒငွစာရင်းပပုစုပခင်း၊ စာရင်းစစ်ဒဆးပခင်း
တို ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်ဒသာ ဘဏ္ဍာဒရးစည်းမျဉ်းများကို ပပည်ဒထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
နှင့်ညှိနှိုင်းဒရးဆွဲ၍သတ်မှတ်ပပီး ယင်းဘဏ္ဍာဒရးစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ လိုက်နာကျင့်သုံး
ဒဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဂ)

ရန်ပုံဒငွစာရင်းများကို ပပည်ဒထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ စစ်ဒဆးမှုခံယူရမည်။

(ဃ)

ရန်ပုံဒငွလက်ခံရယူပခင်း၊ သုံးစွဲပခင်း၊စီမံခန် ့ခွဲပခင်းတို ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လှူေါန်းဒထာက်ပံ့သည့်
ပပည်တွင်း ပပည်ပရှိ အေွဲ ့အစည်းများ၊ ဒစတနာရှင်များနှင့် အများပပည်သူထင်သာပမင်သာ
ရှိဒစရန် ဒဆာင်ရွက်ရမည်။

၁၅။

ဒကာင်စီသည် နိုင်ငံဒတာ်၏ လူမှုစီးပွားေွံ ့ပေိုးတိုးတက်ဒစဒရးအတွက် သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်

ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ သုဒတသနနှင့် ေွပေိ
ံ ့ ုးဒရးလုပ်ငန်းများ ဒဆာင်ရွက်လျက်ရှိဒသာ ဝန်ကကီးဌာနများ၏
ဦးစီးဌာနများ၊ တက္ကသိုလ်၊ ေီဂရီဒကာလိပ်၊ ဒကာလိပ်၊ သိပ္ပံများ၊ ပုဂ္ဂလိက စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများနှင့်
အပခားသုဒတသနအေွဲ ့အစည်းများ၏ ဒအာက်ဒော်ပပပါ လုပ်ငန်းကိစ္စအမျိုးအစားအလိုက် သိပ္ပံ၊
နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ ရန်ပုံဒငွမှ သင့်ဒလျာ်သလို ဒထာက်ပံ့နိုင်သည်(က) အမျိုးသားအဆင့် သုဒတသနလုပ်ငန်းများ၊
(ခ)

ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ သုဒတသနနှင့် ေွံ ့ပေိုးဒရးလုပ်ငန်းများ၊

(ဂ)

မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ ဒဆာင်ရွက်ဒနသည့် သုဒတသနလုပ်ငန်းများ၊

(ဃ)

ယှဉ်ပပိုင်မှုအဒပခခံဒသာ သုဒတသနလုပ်ငန်းများ၊
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(င)

ပပည်တွင်း ပပည်ပ သုဒတသန ပညာဒတာ်သင်ဆု ချီးပမှင့်ပခင်းများ၊

(စ)

နိုင်ငံတကာအဆင့်နှင့် အမျိုးသားအဆင့် သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ
အစည်းအဒဝးများ၊ အလုပ်ရုံဒဆွးဒနွးပွဲများ၊ ညီလာခံများ၊ သင်တန်းများတက်ဒရာက်ပခင်းနှင့်
ကျင်းပပခင်းဆိုင်ရာကိစ္စများ။

၁၆။

ဒကာင် စ ီ သ ည် သိ ပ ္ပ ံ န ှ င ် ့ န ည် း ပညာနယ် ပ ယ် မ ှ ထူ း ချွန် ဒ သာပညာရှ င ် မ ျား၊ ဒကျာင် း သား

ဒကျာင်းသူများနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်ေန်တီးသူများအား ထိုက်သင့်သည့်ဆ ုဒကကးဒငွ သတ်မှတ်ပပီး
ဆုချီးပမှင့်နိုင်သည်။
အခန်း(၉)
နည်းပညာလွှဲဒပပာင်းပခင်း
၁၇။

သုဒတသနနှင့် ေွံပေိုးဒရးလုပ်ငန်းဌာနများ၊ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၊ ပပည်တွင်း ပပည်ပ

ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၊ တက္က သိုလ်၊ ေီဂရီဒကာလိပ်၊ ဒကာလိပ်၊ သိပ္ပံများ၏ ဒအာင်ပမင်ဒသာ
သုဒတသနရလေ်များ၊ အသိပညာများနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ နည်းပညာများကို လွှဲဒပပာင်းနိုင်သည်။
၁၈။

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး သို ့မဟုတ် အေွဲ ့အစည်းတစ်ခုမှ အပခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး သို ့မဟုတ် အေွဲ ့အစည်း

တစ်ခုသို ့ ပုေ်မ ၁၇ အရ နည်းပညာလွှဲဒပပာင်းပခင်းပပုရာတွင် နှစ်ဦးနှစ်ေက် သဒဘာတူစာချုပ် ချုပ်ဆို
ရမည်။
၁၉။

နည်းပညာလွှဲဒပပာင်းပခင်းဆိုင်ရာ နှစ်ဦးနှစ်ေက် သဒဘာတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုရာတွင် တည်ဆဲ

ဥပဒေနှင့်ဒကာင်စီက ချမှတ်ထားဒသာ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၀။

ပုေ်မ ၁၈ အရ နည်းပညာလွှဲဒပပာင်းပခင်းပပုရာတွင် ဒအာက်ပါနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့်အညီ

လွှဲဒပပာင်းနိုင်သည်(က) မည်သူကိ
့ ုမဆို အခမဲ့ အသုးံ ပပုခွင့်ဒပးပခင်း၊
(ခ)

အခဒကကးဒငွ ရယူပပီး နှစ်အကန် ့အသတ်ပေင့် အသုံးပပုခွင့်ဒပးပခင်း၊

(ဂ)

ပပည်တွင်း၌ပေစ်ဒစ၊ ပပည်ပသို ့ပေစ်ဒစ ဒရာင်းချပခင်း၊

(ဃ)

ပပည်တွင်းမှ ပပည်ပသို ့ပေစ်ဒစ၊ ပပည်ပမှ ပပည်တွင်းသို ့ပေစ်ဒစ အပခားတစ်နည်းနည်းပေင့်
လွှဲဒပပာင်းပခင်း၊

(င)

အသုံးပပု၍ ရရှိလာဒသာ အကျိုးအပမတ်ဒပါ် မူတည်၍ ရာခိုင်နှုန်းပေင့် အသုံးပပုခွင့်
ဒပးပခင်း။
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၂၁။

ပပည်တွင်း ၌လည်းဒကာင်း၊ ပပည်ပမှလည်းဒကာင်း၊ ပပည်ပသို ့လည်းဒကာင်း နည်းပညာ

လွှဲဒပပာင်းပခင်းနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ စည်းကမ်းချက်များသည် တည်ဆဲဥပဒေနှင့်ဒကာင်စီက ချမှတ်
ထားဒသာ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ပေစ်ဒစရမည်။
၂၂။

ပုဂ္ဂိုလ် သို ့မဟုတ် အေွဲ ့အစည်းက နည်းပညာလွှဲဒပပာင်းပခင်းပပုရာတွင် သက်ဆိုင်ရာတီထွင်သူ

သို ့မဟုတ် လွှဲဒပပာင်းဒပးသည့် နည်းပညာကို ဆန်းသစ်တီထွင်ဒော်ထုတ်ခဲ့သည့် အဓိကပါဝင်သူများ၏
သဒဘာတူခွင့်ပပုချက်ကို ရယူရမည်။
၂၃။

နည်းပညာလွှဲဒပပာင်းသည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို ့မဟုတ် အေွဲ ့အစည်းသည် နည်းပညာလွှဲဒပပာင်းပခင်းဆိုင်ရာ

နှစ်ဦးနှစ်ေက် သဒဘာတူစာချုပ်ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံသို ့ မှတ်ပုံတင်ရန်
ဒလျှောက်ထားရမည်။
၂၄။

မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်(က) ပုေ်မ ၂၃ အရ မှတ်ပုံတင်ရန် ဒလျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပပီး ခွင့်ပပုပခင်း သို ့မဟုတ်
ပငင်းပယ်ပခင်း ပပုနိုင်သည်။
(ခ)

ပုေ်မခွဲ (က) အရ မှတ်ပုံတင်ရန်ခွင့်ပပုပါက နည်းပညာလွှဲဒပပာင်းပခင်း သဒဘာတူစာချုပ်ကို
မှတ်ပုံတင်ပပီး သတ်မှတ်ထားဒသာ မှတ်ပုံတင်ဒကကး ဒပးသွင်းဒစရမည်။

(ဂ)

ပုေ်မခွဲ (ခ) အရ မှတ်ပုံတင်ပပီးပါက စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ဒလျှောက်ထားသူအား
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ဒပးရမည်။

၂၅။

မှတ်ပုံတင်ရန် ဒလျှောက်ထားချက်အဒပါ် ပုေ်မ ၂၄၊ ပုေ်မခွဲ (က) အရ ပငင်းပယ်ဒကကာင်း မှတ်ပုံတင်

အရာရှိ၏ဆုံးပေတ်ချက်ကို ဒကျနပ်မှုမရှိဒသာ ပုဂ္ဂိုလ် သို ့မဟုတ် အေွဲ ့အစည်းသည် ထိုသို ့ဆုံးပေတ်သည့်
ဒန ့မှ ရက်ဒပါင်း ၆၀ အတွင်း ဝန်ကကီးဌာနသို ့ အယူခံနိုင်သည်။
၂၆။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ပုေ်မ ၂၅ အရ အယူခံမှုကို စိစစ်ပပီး မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ ဆုံးပေတ်ချက်ကို

အတည်ပပုပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်း သို ့မဟုတ် ပယ်ေျက်ပခင်းပပုနိုင်သည်။ ဝန်ကကီးဌာန၏ ဆုံးပေတ်ချက်သည်
အပပီးအပပတ်ပေစ်သည်။
၂၇။

နည်းပညာလွှဲဒပပာင်းပခင်းဆိုင်ရာ နှစ်ဦးနှစ်ေက် သဒဘာတူစာချုပ်ကို မှတ်ပုံတင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်

သို ့မဟုတ် အေွဲ ့အစည်းသည် ဤဥပဒေအရ ဒကာင်စီ၊ ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနတို ့၏ ပူးဒပါင်း
ဒဆာင်ရွက်ခွင့်နှင့် အဒထာက်အပံ့ အကူအညီ ရယူခွင့်ရှိသည်။
၂၈။

ဥပဒေနှင့်အညီ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားဒသာ နည်းပညာလွှဲဒပပာင်းပခင်းဆိုင်ရာ နှစ်ဦးနှစ်ေက်

သဒဘာတူစာချုပ်သည် တရားဝင်အတည်ပေစ်သည်။

13
အခန်း (၁၀)
အဒထွဒထွ
၂၉။

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာေွံ ့ပေိုးဒရးဥပဒေ (နိုင်ငံဒတာ်ပငိမ်ဝပ်ပိပပားမှုတည်ဒဆာက်ဒရးအေွဲ ့ဥပဒေ

အမှတ် ၅/၉၄) အရ ထုတ်ပပန်ခဲ့ဒသာ အမိန် ့ဒကကာ်ပငာစာ၊ အမိန် ့နှင့်ညွှန်ကကားချက်များသည် ဤဥပဒေနှင့်
မဆန် ့ကျင်သဒရွ ့ ဆက်လက်ကျင့်သးုံ နိုင်သည်။
၃၀။

ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို အဒကာင်အထည်ဒော် ဒဆာင်ရွက်ရာတွင်(က) ဝန်ကကီးဌာနသည် ပပည်ဒထာင်စုအစိုးရအေွဲ ့၏ သဒဘာတူညီချက်ပေင့် နည်းဥပဒေများ၊
စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကို ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။
(ခ)

ဒကာင်စီ၊ ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနတို ့သည် အမိန် ့ဒကကာ်ပငာစာ၊ အမိန် ့၊ ညွှန်ကကားချက်နှင့်
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။

၃၁။

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာေွံ ့ပေိုးဒရးဥပဒေ (နိုင်ငံဒတာ်ပငိမ်ဝပ်ပိပပားမှုတည်ဒဆာက်ဒရးအေွဲ ့ဥပဒေ

အမှတ် ၅/၉၄) ကို ဤဥပဒေပေင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ပပည်ဒထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ်

ေွဲ ့စည်းပုံအဒပခခံဥပဒေအရ

ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ဒရးထိုးသည်။

(ပုံ) ဝင်းပမင့်
နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတ
ပပည်ဒထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ်

