မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးဥပမေကို ပင်ဆင်သည့်ဥပမေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်)
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပည်မောင်စုလွှတ်မတာ် ဥပမေအြေှတ် ၂၄ ။)
၁၃၈၀ ပည့်နှစ်၊ မတာ်သလင်းလဆန်း ၂ ေက်
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ေက်)
ပည်မောင်စုလွှတ်မတာ်သည် ဤဥပမေကို ပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
၁။

ဤဥပမေကို မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးဥပမေကို ပင်ဆင်သည့်ဥပမေ

(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ဟု မခါ်တွင်မစေြေည်။
၂။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့် မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးဥပမေ ပုေ်ြေ ၂ တွင်(က) ပုေ်ြေခွဲ (ခ) တွင် ပါေှိမသာ “လယ်ယာစိုက်ပျိုးမေးနှင့်ဆည်မ ြောင်းဝန်ကကီးဌာန”
ဆိုသည့်

စကားေပ်ကို

“စိုက်ပျိုးမေး၊

မြေွး ြေူမေးနှင့်ဆည်မ ြောင်းဝန်ကကီးဌာန”

ဆိသ
ု ည့်စကားေပ် ြင့် အစားေိုးေြေည်။
( ခ ) ပုေ်ြေခွဲ

(ဂ)

တွင်

ပါေှိမသာ

“မ ကးတိုင်နှင့်

မ ြေစာေင်းဦးစီးဌာန”

ဆိုသည့်စကားေပ်ကို “လယ်ယာမ ြေစီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးနှင့် စာေင်းအင်းဦးစီးဌာန” ဆိုသည့်
စကားေပ် ြင့် အစားေိုး ေြေည်။
( ဂ ) ပုေ်ြေခွဲ (ဃ)၊ (စ) နှင့် (ဍ) တို့ကို မအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေြေည် “(ဃ) စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးမကာ်ြေတီ ဆိုသည်ြေှာ ဤဥပမေအေ ြွဲ့စည်းသည့် တိုင်းမေသကကီး
သိြေ
ု့ ဟုတ် ပည်နယ်မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျားစီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးမကာ်ြေတီကို
ဆိုသည်။ ယင်းစကားေပ်တွင် ပည်မောင်စုနယ်မ ြေ မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်
မ ြေရိုင်းြေျားစီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးမကာ်ြေတီလည်း ပါဝင်သည်။
( စ ) မ ြေရိုင်းဆိုသည်ြေှာ သစ်ပင်၊ ဝါးပင် သိြေ
ု့ ဟုတ် ခုံနွယ်ြေျား မပါက်မောက်လျက်
ေှသ
ိ ည် ြစ်မစ၊ ြေေှိသည် ြစ်မစ၊ ပေဝီမ ြေအမနအေားအေ မ ြေြေျက်နှာ ပင်
ညီညာြေှုေှိသည် ြစ်မစ၊ ြေေှိသည် ြစ်မစ တစ်ကကိြေ်တစ်ခါြေျှ လုပ်ကိုင်အသုံး ပု
ခဲ့ ခင်းြေေှိမသာမ ြေသစ် ြစ်သည့် မ ြေရိုင်းနှင့် မတာရိုင်း မ ြေြေျားကိုဆိုသည်။
ယင် း စကားေပ်တ ွင ် ဤဥပမေအေ မဆာင် ေ ွက ်ေန် အ လိ ု ့င ှ ာ တေားဝင်
ပယ်ြ ျက်ပပီး ြစ်သည့် လက်ေှိလုပ်ကိုင ်အသုံး ပု ခင်းြေေှိမသာ ကကိုးဝိုင်း
သစ်မတာမ ြေ၊ စားကျက်မ ြေနှင့် အင်းအိုင်မ ြေြေျားလည်းပါဝင်သည်။
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( ဍ ) ခွင့် ပုြေိန့် ဆိုသည်ြေှာ ဤဥပမေနှင့်အညီ မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား
လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့်မလျှာက်ေား ခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိုမကာ်ြေတီနှင့်
စီြေံခန့်ခ ွဲမေးမကာ်ြေတီတို့ က လုပ်ပ ိုင်ခ ွင ့်၊ အသုံး ပုခွင့် ပုသည့် အြေိန့်က ို
ဆိုသည်။”
၃။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးဥပမေ အခန်း (၂) ၏ မခါင်းစဉ်ကို

မအာက်ပါ အတိုင်း အစားေိုးေြေည်“အခန်း (၂)
မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန့်ခွဲမေးဗဟိုမကာ်ြေတီနှင့်စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးမကာ်ြေတီြေျား
ြွဲ့စည်း ခင်း”
၄။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးဥပမေ ပုေ်ြေ ၃၊ ပုေ်ြေခွဲ (က) ကို မအာက်ပါ

အတိုင်း အစားေိုးေြေည်“(က) နိုင ်င ံမတာ် စီးပွားြွံ့ပြိုးတိုးတက်မေးနှင့် မေသခံြေ ျား၊ မ ြေယာြေဲ့နိုင်ငံသ ားြေျား၏
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလြေ်းြေျား မြာ် မဆာင်နိုင်မေးတို့အတွက် မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်
နှင့်မ ြေရိုင်းြေျားကို အသုံး ပု၍ စိုက်ပျိုးမေး၊ မြေွး ြေူမေး၊ ဓာတ်သတ္တ ုေုတ်လုပ် ခင်း၊
အစိုးေကခွင့် ပုေားမသာ ဥပမေနှင့်ညီညွတ်သည့် အ ခားလုပ်ငန်းြေျားကို ေိမောက်
ြေှန်ကန်စွာ အသုံးချစီြေံမဆာင်ေွက်နိုင်ေန် စိုက်ပျိုးမေး၊ မြေွး ြေူမေးနှင့် ဆည်မ ြောင်း
ဝန်ကကီးဌာန ပည်မောင်စုဝန်ကကီးက ဥက္ကဋ္ဌ အ ြစ်လည်းမကာင်း၊ လယ်ယာမ ြေ စီြေံ
ခန်ခ
့ ွဲမေးနှင့် စာေင်းအင်းဦးစီးဌာန ညွှန် ကားမေးြေှူးချုပ်က အတွင်းမေးြေှူးအ ြစ်
လည်းမကာင်း၊ သက်ဆိုင်ောအစိုးေဌာန၊ အစိုးေအြွဲ့အစည်းြေျားြေှ သင့်မလျာ်သည့်
ပုဂ္ဂိုလ်ြေ ျားနှင ့် ပင်ပြေှသင့်မလျာ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ြေျားက အြွဲ့ဝင်အ ြစ်လည်းမကာင်း
ပါဝင်မသာ မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန့်ခွဲမေးဗဟိုမကာ်ြေတီကို ြွဲ့စည်း
ေြေည်။”
၅။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးဥပမေ ပုေ်ြေ ၃ ၏ မနာက်တွင် ပုေ်ြေ ၃-က

အ ြစ် မအာက်ပါအတိုင်း ြည့်စွက်ေြေည်“၃-က။ ဗဟိုမကာ်ြေတီသည်(က) သက်ဆိုင်ော တိုင်းမေသကကီး သိြေ
ု့ ဟုတ် ပည်နယ်၊ ပည်မောင်စုနယ်မ ြေ
စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးမကာ်ြေတီြေျားကို ြွဲ့စည်းမပးေြေည်။ ေိုသိြ
ု့ ွဲ့စည်းောတွင် မေသခံ
တိုင်းေင်းသားလူြေျိုးစုကိုယ်စားလှယ်ြေျား၊မတာင်သူလယ်သြေားကိုယ်စားလှယ်
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ြေျား၊ အေပ်ဘက်ဆိုင်ော အြွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်ြေျား၊ သင့်မလျာ်သည့်
ပညာေှင်ြေျား ေည့်သွင်းြွဲ့စည်းမပးေြေည်။
( ခ ) ပုေ်ြေခွဲ (က) အေ ြွဲ့စည်းေားမသာ စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးမကာ်ြေတီြေျားကို လိုအပ်
သလို ပင်ဆင်ြွဲ့စည်းနိုင်သည်။”
၆။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးဥပမေ ပုေ်ြေ ၅၊ ပုေ်ြေခွဲ(ဃ)၊ ပုေ်ြေခွဲ (င) နှင့်

ပုေ်ြေ၁၂တိတ
ု့ ွင်ပါေှိမသာ“နိုင်ငံ ခားေင်းနှီး ြေှုပ်နှံြေှုဥပမေအေခွင့် ပုေားမသာ ေင်းနှီး ြေှုပ်နှံသူြေျား”
ဆိုသည့်စကားေပ်ကို“ ြေန်ြောနိုင်ငံေင်းနှီး ြေှုပ်နှံြေှုဥပမေနှင့်အညီ ေင်းနှီး ြေှုပ်နှံသည့် နိုင်ငံ ခားေင်းနှီး
ြေှုပ်နှံသူြေျား” ဆိုသည့်စကားေပ် ြင့် အစားေိုးေြေည်။
၇။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးဥပမေ ပုေ်ြေ ၅၊ ပုေ်ြေခွဲ (င) ၏ မနာက်တွင်

ပုေ်ြေခွဲ (စ) အ ြစ် မအာက်ပါအတိုင်း ြည့်စွက်ေြေည်“( စ ) မြေယာြေဲ့နိုင်ငံသားြေျားအတွက်မသာ်လည်းမကာင်း၊ လုပ်ကွက်ငယ်မတာင်သူလယ်သြေားြေျား
အတွက်မသာ်လည်းမကာင်း၊ ပန်လည်မနောချေားမေးနှင့် ပန်လည်ေူမောင်မေး
လုပ်ငန်းြေျားအတွက်မသာ်လည်းမကာင်း တာဝန်ယူမဆာင်ေွက်သည့် အစိုးေဌာန၊
အစိုးေအြွဲ့အစည်းနှင့် အစိုးေြေဟုတ်မသာ အြွဲ့အစည်းြေျား။”
၈။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးဥပမေ ပုေ်ြေ ၅ ၏မနာက်တွင် ပုေ်ြေ ၅-က

အ ြစ် မအာက်ပါအတိုင်း ြည့်စွက်ေြေည်“၅-က။

မ ြေယာြေဲ့နိုင်ငံသားြေျား၊ လုပ်ကွက်ငယ်မတာင်သူလယ်သြေားြေျားသည် နိုင်ငံမတာ်

အတွင ်း ေှိ မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်န ှင့်မ ြေရိုင ်း ြေျားကို စိုက ်ပျိုးမေး၊ မြေွး ြေူမေးနှင ့် ယင်းနှင ့်
ဆက်နွှယ်လျက်ေှိမသာစီးပွားမေးလုပ်ငန်းြေျားအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့်ေေှိလိုပါက
သတ်ြေှတ်ချက်ြေျားနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ောစီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးမကာ်ြေတီသို့ မလျှာက်ေားနိုင်သည်။”
၉။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန့်ခွဲမေးဥပမေ ပုေ်ြေ ၆၊ ပုေ်ြေခွဲ (ခ) နှင့် ပုေ်ြေ ၁၁၊

ပုေ်ြေခွဲ (ဃ) တို့တွင ်ပါေှိမသာ“သတ္တ ုတွင ်းဝန်က ကီးဌာန”ဆိုသည့်စ ကားေပ်က ို “သယံဇာတနှင့်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိြေ်းမေးဝန်ကကီးဌာန”ဆိုသည့်စကားေပ် ြင့်အသီးသီးအစားေိုးေြေည်။
၁၀။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန့်ခွဲမေးဥပမေ ပုေ်ြေ ၆၊ ပုေ်ြေခွဲ (ဂ) ကို မအာက်ပါ

အတိုင်း အစားေိုးေြေည်“( ဂ ) ကကိုးဝိုင်းမတာနှင့် ကကိုး ပင်ကာကွယ်မတာြေျား ြစ်သည့် သစ်မတာနယ်မ ြေြေျားကို
ေိခိုက်ပျက်စီးြေှုြေေှိမစမေးနှင့် သဘာဝနယ်မ ြေြေျား မေမဝမေလဲမေသြေျား၊ သဘာဝ

4
အင်းအိုင်ြေျား၊ ကျွန်းနှင့်ကျွန်းစုြေျားကို ေိန်းသိြေ်းနိုင်မေးတိအ
ု့ တွက် သယံဇာတနှင့်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိြေ်းမေးဝန်ကကီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ောအ ခားဝန်ကကီးဌာနြေျား
နှင့် ညှိနှိုင်းမဆာင်ေွက်ေြေည်။”
၁၁။

မ ြေလွတ ်၊ မ ြေလပ်န ှင ် ့ မ ြေရို င ် း ြေျား စီြေ ံ ခ န် ့ခ ွဲ မ ေးဥပမေ ပု ေ ်ြေ ၈ ကိ ု မအာက် ပ ါ

အတိ ုင ် း အစားေိုးေြေည်“၈။

ဗဟိုမကာ်ြေတီသည် မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင ့်မ ြေရိုင်းြေျားတွင ် လုပ်ပိုင်ခွင့် သိြေ
ု့ ဟုတ်

အသုံး ပုခွင ့် မလျှာက်ေားသည့် လုပ်ငန်းြေျားကို ခွင့် ပု ခင်း သို့ြေဟုတ် ငင်းပယ် ခင်း
ပုနိုင်သည်။”
၁၂။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့် မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးဥပမေ ပုေ်ြေ ၈ ၏မနာက်တွင် ပုေ်ြေ ၈-က

နှင့် ပုေ်ြေ ၈- ခ တိ့အ
ု ြစ် မအာက်ပါအတိုင်း ြည့်စွက်ေြေည်“၈-က။ (က) သက်ဆိုင်ောစီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးမကာ်ြေတီသည် ြေိြေိတ၏
ို့ ခွင့် ပုမပးနိုင်သည့် ပြောဏ
အတွက် မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင ့်မ ြေရိုင ်းြေျားတွင ် လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့်
မလျှာက်ေားသည့် လုပ် ငန်းြေျားကို သတ်ြေ ှတ်ခ ျက်ြေျားနှင့် အညီ စိစစ်ပပီး
သတ်ြေှတ်ကာလအတွင်း ခွင့် ပု ခင်း သိြေ
ု့ ဟုတ် ငင်းပယ် ခင်း ပုနိုင်သည်။
( ခ ) စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးမကာ်ြေတီ၏ ငင်းပယ်မ ကာင်းဆုံး ြတ်ချက်ကို ြေမကျနပ်သူသည်
ဆုံး ြတ်ချက်ချြေှတ်သည့်မန့ေက်ြေှ ေက်မပါင်း ၆၀ အတွင်း ဗဟိုမကာ်ြေတီ
သို့ အယူခံဝင်မောက်နိုင်သည်။
( ဂ ) ဗဟိုမကာ်ြေတီသည်စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးမကာ်ြေတီ၏ဆုံး ြတ်ချက်ကို အတည် ပု ခင်း၊
ပယ်ြျက် ခင်း သိြေ
ု့ ဟုတ် ပင်ဆင် ခင်း ပုနိုင်သည်။
၈-ခ။

ပုေ်ြေ ၈ နှင့် ပုေ်ြေ ၈-က၊ ပုေ်ြေခွဲ (ဂ) တို့အေ ဗဟိုမကာ်ြေတီ၏ ဆုံး ြတ်ချက်သည်

အပပီးအ ပတ် ြစ်သည်။”
၁၃။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်န ှင ့်မ ြေရိုင်းြေျား စီြေ ံခန့်ခွဲမေးဥပမေ ပုေ ်ြေ ၉ ကို မအာက်ပါအတိုင်း

အစားေိုးေြေည်“၉။

ဗဟိုမကာ်ြေတီနှင့် စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေး မကာ်ြေတီတသ
ို့ ည် ပုေ်ြေ ၈ နှင့် ပုေ်ြေ ၈-က တိအ
ု့ ေ

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့်မပး ခင်း ပုသည့်အခါ အာြေခံမ ကး
မပးသွင်းမစပပီး ခွင့် ပုြေိနေ
့် ုတ်မပးေြေည်။”

5
၁၄။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့် မ ြေရိုင်းြေျားစီြေံခန့်ခွဲမေးဥပမေ ပုေ်ြေ ၁၀ ၏မ ခဆင်း၊ ပုေ်ြေခွဲ (က)

နှင့် (ဂ) တိက
ု့ ို မအာက်ပါအတိုင်းအစားေိုးေြေည်“၁၀။ ဗဟိုမကာ်ြေတီသည် မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင ့် မ ြေရိုင်းြေျားကို မအာက်ပါလုပ်ငန်းြေျား
အတွက်ခွင့် ပုသည့်အခါ ဥပမေနှင့်အညီ လက်ေှိလုပ်ကိုင်မနသူ ေှိ ြေေှိ စိစစ်ပပီးြေှသာ ခွင့် ပုေြေည်။
ယင်းသို့ခွင့် ပုောတွင်(က) စိုက်ပ ျိုးမေးလုပ ်ငန်း တွင ်န ှစ် ေှည်ပ င်၊ ဥယျာဉ် ခံသီးနှံန ှင့် စက် ြေှုက ုန ် ကြေ်း
ောသီ သီးနှံတအ
ို့ တွက် တစ်ကကိြေ်လျှင် ဧက ၃၀၀ နှငအ
့် ေက် ဧက ၃၀၀၀ ေက်
ြေပိုမစဘဲခွင့် ပုနိုင်သည်။ခွင့် ပုေားပပီးသည့်ဧက၏ ၇၅ ောခိုင်နှုန်းကို အ ပည့်
အဝ လုပ်ကိုင်မဆာင်ေွက်ပပီး ြစ်ပါကေပ်ြေံ၍ တစ်ကကိြေ်လျှင် ဧက ၃၀၀၀ ေက်
ြေပိုမစဘဲ စုစုမပါင်း ဧက ၃၀၀၀၀ အေိ အကကိြေ်ကကိြေ်ခွင့် ပုနိုင်သည်။ နိုင်ငံမတာ်
အကျိုးအလိင
ု့ ှာ ခွင့် ပုသင့်မသာလုပ်ငန်း ြစ်ပါက ပည်မောင်စုအစိုးေအြွဲ့၏
သမဘာတူညီချက် ြင့် တစ်ကကိြေ်တည်းတွင် ဧက ၃၀၀၀ ေက်ပို၍ ဧက ၃၀၀၀၀
အေိ အြေှန်တကယ် စိုက်ပျိုးနိုင်ြေည့်ဧကအား ခွင့် ပုနိုင်သည်။
( ဂ ) ဓာတ်သတ္တ ုေုတ်လုပ် ခင်းလုပ်ငန်းတွင် ပည်မောင်စုအစိုးေ သယံဇာတနှင့်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိြေ်းမေးဝန်ကကီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းခွင့် ပုနိုင်သည်။”
၁၅။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန့်ခွဲမေးဥပမေပုေ်ြေ ၁၀ ၏မနာက်တွင် ပုေ်ြေ ၁၀-က

အ ြစ် မအာက်ပါအတိုင်း ြည့်စွက်ေြေည်“၁၀-က။

သက်ဆိုင်ောစီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးမကာ်ြေတီသည် မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျားကို

စိုက်ပျိုးမေး၊မြေွး ြေူမေးနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်နွှယ်လျက်ေှိမသာ စီးပွားမေးလုပ်ငန်းြေျားအတွက်
ခွင့် ပုသည့်အခါ ဥပမေနှင့်အညီ လက်ေှိလုပ်ကိုင်မနသူ ေှိ ြေေှိ စိစစ်ပပီးြေှသာ ခွင့် ပုေြေည်။
ယင်းသို့ ခွင့် ပုောတွင်(က) စိုက်ပျိုးမေးလုပ်ငန်းတွင် နှစ်ေှည်ပင်၊ ဥယျာဉ် ခံသီးနှံနှင့် စက်ြေှုကုန် ကြေ်း
ောသီသီးနှံတအ
ု့ိ တွက် ဧက ၃၀၀ အေိ ခွင့် ပုနိုင်သည်။ ခွင့် ပုေားပပီး
သညဧက၇၅ ောခိုင်နှုန်းကို အ ပည်အ
့ ဝ လုပ်ကိုင်မဆာင်ေွက်ပပီး ြစ်ပါ က
ေပ်ြေံ၍ တစ်ကကိြေ်လျှင် ဧက ၃၀၀ ေက်ြေပိုမစဘဲ စုစုမပါင်း ဧက ၃၀၀၀
အေိ အကကိြေ်ကကိြေ် ခွင့် ပုနိုင်သည်။
( ခ ) မကျးလက်မေသ မတာင်သူလယ်သြေားြေျားနှင့် ြေိသားစုတစ်နိုင်တစ်ပိုင်
စိုက်ပျိုးမေးနှင့်မြေွး ြေူမေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူြေျားအတွက် ဧက ၅၀
ေက်ြေပိုမစဘဲ ခွင့် ပုနိုင်သည်။”

6
၁၆။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်န ှင့် မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန့်ခွဲမေးဥပမေ ပုေ်ြေ ၁၁ ၏မ ခဆင်း၊ ပုေ်ြေခွဲ

(က)၊ ပုေ်ြေခွဲငယ် (၁) နှင့် ပုေ်ြေခွဲ (ခ) တိက
ု့ ို မအာက်ပါအတိုင်း ြည့်စွက်ေြေည်“၁၁။ ဗဟိုမကာ်ြေတီသည် မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျားကို မောက်ပါလုပ်ငန်းြေျား
ေတွက် ခွင့် ပုသည့်အခါ အချိန်ကာလနှင့်စပ်လျဉ်း၍(က) (၁) နှစ်ေှည်ပင်နှင့် ဥယျာဉ် ခံသီးနှံ ြစ်လျှင် စတင်ခွင့် ပုသည့် မန့ေက်ြေှစ၍
နှစ်မပါင်း ၃၀ ေက်ြေပိုမစဘဲ ခွင့် ပုနိုင်သည်။
( ခ ) မြေွး ြေူမေးလုပ်ငန်းတွင် စတင်ခွင့် ပုသည့်မန့ေက်ြေှစ ၍ နှစ်မပါင်း ၃၀ ေက်
ြေပိုမစဘဲ ခွင့် ပုနိုင်သည်။”
၁၇။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန့်ခွဲမေးဥပမေ ပုေ်ြေ ၁၁ ၏မနာက်တွင် ပုေ်ြေ ၁၁-က

အ ြစ် မအာက်ပါအတိုင်း ြည့်စွက်ေြေည်“၁၁-က။ သက်ဆိုင်ော စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးမကာ်ြေတီသည် မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျားကို
မအာက်မြာ် ပပါ လုပ်ငန်းြေျားအတွက် ခွင့် ပုသည့်အခါ အချိန်ကာလနှင့်စပ်လျဉ်း၍(က) စိုက်ပျိုးမေးလုပ်ငန်းတွင်(၁) နှစ်ေှည်ပင်နှင့် ဥယျာဉ် ခံသီးနှံ ြစ်လျှင် စတင်ခွင့် ပုသည့်မန့ေက်ြေှစ၍
နှစ်မပါင်း ၃၀ ေက်ြေပိုမစဘဲ ခွင့် ပုနိုင်သည်။
(၂) ောသီသီးနှံ ြစ်လျှင် သတ်ြေှတ်မသာစည်းကြေ်းချက်ြေျားကို မြာက်ြျက် ခင်း
ြေေှိသမေွ့ ခွင့် ပုေြေည်။
( ခ ) မကျးလက်မေသ မတာင်သူလယ်သြေားြေျားနှင့် ြေိသားစုတစ်နိုင်တစ်ပိုင်
စိုက်ပျိုးမေးနှင့်

မြေွး ြေူမေးလုပ ်ငန်းြေျားတွင ်

စတင်ခွင့် ပုသည့်

မန့ေက် ြေှစ၍ နှစ်မပါင်း ၃၀ ေက်ြေပိုမစဘဲ ခွင့် ပုနိုင်သည်။
( ဂ ) ပုေ်ြေခွဲ(က)၊ ပုေ်ြေ ခွဲငယ် (၁) နှင ့် ပုေ်ြေခွဲ (ခ) တိအ
ု့ ေ ခွင့် ပုေားမသာ
သက်တြေ်းကုန်ဆ ုံးပပီး မနာက် ဆက်လက်မဆာင်ေွက်လိုမသာ လုပ်င န်း
အတွက်

လုပ်ငန်းအြေျိုးအစားအမပါ်ြေူတည်ပပီး

ေပ်ြေံ၍

စုစုမပါင်း

နှစ်မပါင်း ၃၀ ေက် ြေပိုမစဘဲ အကကိြေ်ကကိြေ်ခွင့် ပုနိုင်သည်။”
၁၈။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်န ှင့် မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန့်ခွဲမေးဥပမေ ပုေ်ြေ ၁၆၊ ပုေ်ြေခွဲ (ခ) တွင်

ပါေှိမသာ “လုပ်ပိုင်ခွင့်ေမ ြေ” ဆိုသည့်စကားေပ်ကို “ခွင့် ပုေားသည့်မ ြေ” ဆိုသည့်စကားေပ် ြင့်
အစားေိုး ေြေည်။
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၁၉။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့် မ ြေရိုင ်းြေျား စီြေ ံခန့်ခွဲမေးဥပမေ ပုေ် ြေ ၁၇ ကို မအာက်ပါအတိုင်း

အစားေိုးေြေည်“၁၇။ ဗဟိုမကာ်ြေတီသည် မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့်နှင့်
စပ်လျဉ်း၍ တင် ပလာသည်က
့ ိစ္စေပ်ြေျားအတွက် စိစစ်သုံးသပ် ခင်းနှင့် ညှိနှိုင်းမဆာင်ေွက် ခင်း
ြေျားကိုလုပ်ကိုင်နိုင်ေန် သက်ဆိုင်ောစီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးမကာ်ြေတီကို တာဝန်မပးအပ်၍လည်းမကာင်း၊
သီး ခားအြွဲ့ြေျား ြွဲ့စည်း ၍လည်း မကာင်း လုပ ်ငန်း တာဝန်ြေ ျားသတ်ြေ ှတ် မဆာင်ေွက်မစ
နိုင်သည်။”
၂၀။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်န ှင ့် မ ြေရိုင်းြေျား စီြေ ံခန့်ခွဲမေးဥပမေ ပုေ ်ြေ ၂၂ ကို မအာက်ပါအတိုင်း

အစားေိုးေြေည်“၂၂။ (က) ဤဥပမေြေ ပဋ္ဌာန်းြေီ မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးဗဟိုအြွဲ့၏
ခွင့် ပုြေိနအ
့် ေ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊အသုံး ပုခွင့်ေေှိေားမသာပုဂ္ဂိုလ် သိြေ
ု့ ဟုတ် အြွဲ့အစည်း
ြေျားသည်(၁) ခွင့် ပုြေိန့်ေေှိေားမသာ မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်း ဧေိယာခွင့် ပုြေိန့်
ေုတ် ပန်သည့်ေက်စွဲနှင်စ
့ ာအြေှတ်တက
ို့ ို ပည့်စုံစွာမြာ် ပပပီး အြေှန်တကယ်
မြာ်ေုတ်လုပ်ကိုင် အသုံး ပုပပီးမသာဧေိယာနှင့် ကျန်ေှိမသာဧေိယာတိက
ု့ ို
အမောက်အေားခိုင်လုံစွာ ြင့် ဓာတ်ပုံြေှတ်တြေ်းြေျားပူးတွဲလျက် ြေှတ်တြေ်း
ပုစုပပီး ဗဟိုမကာ်ြေတီသို့ တင် ပေြေည်။
(၂) မြာ်ေုတ်လုပ်ကိုင် အသုံး ပုပပီး ြစ်မသာ မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့် မ ြေရိုင်း
ြေျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပမေနှင့်အညီ လိုက်နာမဆာင်ေွက်ေြေည်။
(၃) ခွင့် ပုေားသည့်မ ြေကို စတင်ခွင့် ပုသည့်မန့ြေှမလးနှစ်မကျာ်လွန်သည်အေိ
မြာ်ေုတ်လုပ်ကိုင်အသုံး ပု ခင်းြေေှိမသးမသာ မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့် မ ြေရိုင်း
ြေျားကို နိုင်ငံမတာ်က ပန်လည်သိြေ်းယူပပီး ြစ်သည်ဟု ြေှတ်ယူေြေည်။
(၄) ခွင့် ပုေားသည့်မ ြေကို စတင်အသုံး ပုခွင ့်ေသည့်မန့ြေ ှ မလးနှစ်အတွင်း
သတ်ြေှတ်ေားသည့်စည်းကြေ်းချက်ြေျားနှင့်အညီ လုပ်ငန်းမဆာင်ေွက်ေန်
ပျက်ကွက်မ ကာင်း သို့ြေ ဟုတ် စည်းကြေ်းချက်က ို ချိုးမြာက် မ ကာင်း
မတွ့ေှိပါက အာြေခံမ ကးကို နိုင်ငံမတာ်ဘဏ္ဍာမငွအ ြစ် သိြေ်းဆည်းခံေြေည့်
အ ပင်

မ ြေလွတ်၊

မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား

ပန်လည် ရုပ်သိြေ်း ခင်းခံေြေည်။

လုပ်ပိုင်ခွင့်၊

အသုံး ပုခွင့်ကို

8
( ခ ) ဗဟိုမကာ်ြေတီ၏ ခွင့် ပုြေိနြေ
့် ေေှိဘဲ မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျားကို ေယူ
လုပ်ကိုင်အသုံး ပုလျက်ေှိမသာ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အြွဲ့အစည်းြေျားသည်(၁) ြေိြေိေယူလုပ်ကိုင် အသုံး ပုလျက်ေှိမသာ မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့် မ ြေရိုင်း
ဧေိယာနှင့် ၎င်းတိ့န
ု ှင့်စပ်လျဉ်းမသာ အမသးစိတ် အချက်အလက်ြေျားကို
ပည့် စုံစ ွာ မြာ် ပပပီး မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့် မ ြေရိုင်းြေျားလုပ ်ပ ိုင ် ခ ွင့်၊
အသုံး ပုခွင့်ေေှိေန် မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးဥပမေကို
ပင်ဆင်သည့်ဥပမေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပဋ္ဌာန်းသည့်မန့ြေှစ၍ မ ခာက်လအတွင်း
သတ်ြေှတ်ချက်နှင့်အညီ ဗဟိုမကာ်ြေတီ သိြေ
ု့ ဟုတ် သက်ဆိုင်ောစီြေံခန်ခ
့ ွဲမေး
မကာ်ြေတီသို့ မလျှာက်ေားေြေည်။
(၂) ပုေ်ြေခွဲငယ် (၁) ပါအတိုင်း မလျှာက်ေားမဆာင်ေွက် ခင်းြေေှိလျှင် ြစ်မစ၊
မလျှာက်ေားမသာ်လည်း ခွင့် ပုြေိန့်ြေ ေေှိလျှင် ြစ်မစ အဆိုပါ မ ြေလွတ်၊
မ ြေလပ်နှင့် မ ြေရိုင်းြေျားကို သတ်ြေှတ်ေားသည့် နည်းလြေ်းြေျားနှင့်အညီ
သိြေ်းယူ ခင်း၊ ြယ်ေှား ခင်းခံေြေည်။
(၃) ပုေ်ြေခွဲငယ် (၁) ပါအတို င်း သတ်ြေှတ်ကာလအတွင်း မလျှာက်ေား ခင်း
ြေေှိဘဲ အဆိုပါ မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိင
ု ်းြေျားအမပါ်တွင် ဆက်လက်၍
ေယူလုပ်ကိုင်အသုံး ပုလျှင်မသာ်လည်းမကာင်း၊ယင်းသို့မလျှာက်ေားသည့်
အခါ ဗဟိုမကာ်ြေတီ သို့ြေ ဟုတ် သက်ဆိုင ်ောစီြေ ံခန့်ခွဲ မေးမကာ်ြေ တီက
ခွင့် ပုေန်ြေသင့်သည့်အတွက် အဆိုပါ မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းမပါ်ြေှ
ေွက်ခွာြယ်ေှားမစေန်

ညွှန် ကားသည့်အြေိနက
့် ိုြေလိုက်နာဘဲဆက်လက်

ေယူအသုံး ပုလျှင်မသာ်လည်းမကာင်းဤဥပမေအေ အမေးယူ ခင်းခံေြေည်။”
၂၁။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးဥပမေ ပုေ်ြေ ၂၅ တွင်(က) ပုေ်ြေခွဲ (ဂ) ကို မအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေြေည်“( ဂ ) မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့်ချေားမပးမသာ
မ ြေဧေိယာမပါ်တွင် ယခင်ကတည်းက လုပ်ကိုင်ခွင့်ေေှိေားပပီးမသာ မတာင်သူ
လယ်သြေားြေျားေှိပါကယင်းတို့၏သမဘာတူညီချက် ေေှိပပီးြေှသ ာ ဥပမေနှင့်
အညီ ဆက်လက်မဆာင်ေွကမ
် စေြေည်။”
( ခ ) ပုေ်ြေခွဲ (ဂ) ၏ မနာက်တွင် ပုေ်ြေခွဲ (ဃ) အ ြစ် မအာက်ပါအတိုင်း ြည့်စွက်ေြေည်“(ဃ) ပုေ်ြေခွဲ (က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ) တို့အေ မ ြေှင်းမဆာင်ေွက်ောတွင် နှစ်ြက် သမဘာ
တူညီြေှုသြေ
ို့ ဟုတ် တင် ပြေှုအမပါ်ြေူတည်၍ ခွင့် ပုြေိန်က
့ ို ပင်ဆင် ခင်း၊ ေိုက်သင့်
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မသာ မလျာ်မ ကးမငွ၊ နစ်န ာမ ကးြေျားမပးမလျာ်မစ ခင်း နည်းလြေ်းြေျား ြင့်
မဆာင်ေွက်ေြေည်။”
၂၂။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျားစီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးဥပမေ ပုေ်ြေ ၂၇ ကို မအာက်ပါအတိုင်း အစား

ေိုးေြေည်“၂၇။ ြေည်သ ူြေဆို မအာက်ပါ ပုလုပ ်ြေ ှုတစ်ေပ်ေပ်ကို ကျူးလွန ် မ ကာင်း ပစ်ြေှုေင်ေှား
စီေင် ခင်းခံေလျှင် ေိုသူကို နှစ်နှ စ်ေက်ြေပိုမသာ မောင်ေ ဏ် ြစ်မစ၊ ကျပ်ငါးသိန်းေက်
ြေပိုမသာ မငွေဏ် ြစ်မစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံး ြစ်မစ ချြေှတ်ေြေည်(က) ဤဥပမေနှင့်အညီ ခွင့် ပုြေိန့်ြေေှိဘဲ မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့် မ ြေရိုင်းြေျားမပါ်တွင်
ဝင်မောက်ကျူးမကျာ် မနေိုင် ခင်း
မနေိုင ်

မစ ခင်း၊

သို့ြေဟုတ်

ဝင်မောက်ကျူးမကျာ်

ဝင်မောက်ကျူးမကျာ်လုပ်ကိုင် ခင်း

သိြေ
ု့ ဟုတ်

ဝင်မောက်ကျူးမကျာ် လုပ်ကိုင်မစ ခင်း၊
( ခ ) ဤဥပမေအေ မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင ့် မ ြေရိုင်းြေျားလုပ ်ပ ိုင ်ခ ွင့်၊ အသုံး ပုခွင့်
ေေှိသူ သို့ြေဟုတ် ယင်း ၏ကိုယ ်စ ားလှယ ်၏ သမဘာတူ ခွင ့် ပုချက်ြေ ေေှိဘဲ
အဆိုပါ မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင ့် မ ြေရိုင ်းြေျားမပါ်တွင် ဝင်မောက် က ျူးမကျာ်
လုပ်ကိုင် ခင်း။”
၂၃။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးဥပမေ ပုေ်ြေ ၂၇ ၏ မနာက်တွင် ပုေ်ြေ ၂၇-က

အ ြစ် မအာက်ပါအတိုင်း ြည့်စွက်ေြေည်“၂၇-က။ ဗဟိုမကာ်ြေတီ၏ ခွင ့် ပုြေိန ့် ြေ ေေှိဘဲ မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်န ှင့် မ ြေရိုင ်း ြေျားကို
အသုံး ပုသူ ြေည်သူြေဆို ပုေ်ြေ ၂၂၊ ပုေ်ြေခွဲ (ခ)၊ ပုေ်ြေခွဲငယ် (၃) ပါ ပဋ္ဌာန်းချက်ကို
မြာက်ြျက် ကျူးလွန်မ ကာင်း ပစ်ြေှုေင်ေှားစီေင် ခင်းခံေလျှင် ေိုသူကို နှစ်နှစ်ေက်ြေပိုမသာ
မောင်ေဏ်

ြစ်မစ၊

ကျပ်ငါးသိန်းေက်ြေပိုမသာမငွေဏ် ြစ်မစ၊

ေဏ်နှစ်ေပ်လုံး ြစ်မစ

ချြေှတ်ေြေည်။”
၂၄။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား စီြေခ
ံ န်ခ
့ ွဲမေးဥပမေ ပုေ်ြေ ၂၈ ကို မအာက်ပါအတိုင်း

အစားေိုး ေြေည်“၂၈။ ြေည်သူြေဆို
သိြေ
ု့ ဟုတ်

ေိုသူ၏

မ ြေလွတ်၊

မ ြေလပ်နှင်မ
့ ြေရိုင်းြေျား

သမဘာတူခွင့် ပုချက်အေ

လုပ်ပိုင်ခွင့်၊

လုပ်ကိုင်သူက

အသုံး ပုခွင့်ေေှိသူ
အဆိုပါ

မ ြေလွတ်၊

မ ြေလပ်နှငမ
့် ြေရိုင်းြေျားမပါ်တွင် ဤဥပမေနှင့်အညီမဆာင်ေွက်မသာ လုပ်ငန်းမဆာင်ေွက်ြေှု
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တစ်စတ
ုံ စ်ောကို ဟန်တ
့ ား မနှာင့်ယှက်မ ကာင်း ပစ်ြေှုေင်ေှားစီေင် ခင်းခံေလျှင် ေိုသူကို
မ ခာက်လ ေက်ြေပိုမသာ မောင်ေဏ် ြစ်မစ၊ ကျပ်တစ်သိန်း ေက်ြေပိုမသာ မငွေဏ်
ြစ်မစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံး ြစ်မစ ချြေှတ်ေြေည်။”
၂၅။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးဥပမေ ပုေ်ြေ ၂၉ ၏မနာက်တွင် ပုေ်ြေ ၂၉-က

အ ြစ် မအာက်ပါအတိုင်း ြည့်စွက်ေြေည်“၂၉-က။ မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး ပုခွင့်ေေှသ
ိ ူ ြေည်သူြေဆို(က) ပုေ်ြေ

၁၆၊

ပုေ်ြေခွဲ

(ဂ)

ပါ

စည်းကြေ်းချက်ကို

မြာက်ြျက်

ကျူးလွန်မ ကာင်း ပစ်ြေှုေင်ေှားစီေင် ခင်းခံေလျှင် ေိုသူကို နှစ်နှစ်ေက်
ြေပိုမသာ

မောင်ေဏ် ြစ်မစ၊

ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းေက်ြေပိုမသာ

မငွေဏ် ြစ်မစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံး ြစ်မစ ချြေှတ်ေြေည်။
( ခ ) ပုေ်ြေ

၁၆၊

ပုေ်ြေခွဲ

မြာက်ြျက်ကျူးလွန်မ ကာင်း

(စ)

ပါ

စည်းကြေ်းချက်ကို

ပစ်ြေှုေင်ေှားစီေင် ခင်းခံေလျှင် ေိုသူကို

ခုနစ်နှစ်ေက်ြေပိုမသာ မောင်ေဏ် ချြေှတ်ေြေည့်အ ပင် မငွေဏ်လည်း
ချြေှတ်နိုင်သည်။”
၂၆။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့် မ ြေရိုင်းြေျားစီြေခ
ံ န်ခ
့ ွဲမေး ဥပမေ ပုေ်ြေ ၃၀ ၏မနာက်တွင် ပုေ်ြေ ၃၀-က

အ ြစ် မအာက်ပါအတိုင်း ြည့်စွက်ေြေည်“၃၀-က။ မအာက်ပါမ ြေအြေျိုးအစားြေျားကို စီြေံခန်ခ
့ ွဲ ခင်းသည် ဤဥပမေနှင့် သက်ဆိုင် ခင်း
ြေေှိမစေ(က) တည်ဆဲဥပမေ၊ စည်းြေျဉ်းြေျားနှင့်အညီ မတာင်ယာလုပ်ပိုင်ခွင့် မပးအပ်ေား
သည့် မ ြေြေျား၊
( ခ ) မေသခံတိုင်းေင်းသားြေျား၏ရိုးောယဉ်မကျးြေှု ဓမလ့ေုံးတြေ်းစဉ်လာအေ
သတ်ြေှတ်မ ြေြေျား၊
( ဂ ) အြေျား ပည်သူနှင်တ
့ ိုင်းေင်းသားြေျားဆိုင်ော
ပညာမေး၊

ကျန်းြောမေးနှင့်

ဘာသာမေး၊

လြေ်းပန်းဆက်သွယ်မေးတိအ
ု့ တွက်

လူြေှုမေး၊
လက်ေှိ

အသုံး ပုေားသည့် မ ြေြေျား။”
၂၇။

မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန်ခ
့ ွဲမေးဥပမေ ပုေ်ြေ ၃၃ ကို မအာက်ပါအတိုင်း

အစားေိုး ေြေည်-
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“၃၃။ (က) ဗဟိုမကာ်ြေတီသည် ဤဥပမေြေ ပဋ္ဌာန်းြေီကြွဲ့စည်းခဲ့မသာ မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်နှင့်
မ ြေရိုင်းြေျား စီြေံခန့်ခ ွဲ မေးဗဟိုအြွဲ့၏ ဤဥပမေနှင ့် ဆန့်က ျင် ခင်းြေေှိသည့်
တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ြေျားကို ဆက်ခံမဆာင်ေွက်ေြေည်။
( ခ ) မ ြေလွတ်၊ မ ြေလပ်န ှင့် မ ြေရိုင ်း ြေျား စီြေံခန့်ခွဲမေးဆိုင ် ောကိစ ္စေပ်ြေ ျားအတွက ်
ေုတ် ပန်ခဲ့သည့် နည်းဥပမေ၊ စည်းြေျဉ်း၊ စည်းကြေ်း၊ အြေိနမ
့် ကာ် ငာစာ၊ အြေိန၊့်
ညွှန် ကားချက်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြေျားသည် ဤဥပမေနှင့်ြေဆန်က
့ ျင်သမေွ့
အတည် ြစ်သည်။”

ပည်မောင်စုသြေ္မတ ြေန်ြောနိုင်ငံမတာ် ြွဲ့စည်းပုံအမ ခခံဥပမေအေ ကျွန်ုပ်လက်ြေှတ်မေးေိုးသည်။

(ပုံ) ဝင္းျမင့္

နိုင်ငံမတာ်သြေ္မတ
ပည်မောင်စုသြေ္မတ ြေန်ြောနိုင်ငံမတာ်

