ရေနံနှင့် ရေနံထွကပ
့် စ္စည့််းဆိုင့်ောဥပရေ

ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငံထတော်

ထေနံနှင် ထေနံ
(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထ

ွက်ြစစည်း် ဆုင်ေောဥြထေ
ောင်စုလွှတ်ထတော်ဥြထေအမ္ှတ် ၂၀ ။)

၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါထခါင်လဆန််း ၉ ေက်

LI
S)

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁ ေက်)

(M

ပပည့်ရထာင့်စ္ိုလတ
ွှ ရ
့် တာ့်သည့် ဤဥပရေကပို ပဋ္ဌာန့််းလက
ို သ
့် ည့်။

အမ္ည်နှင် အဓြပောယ်ထ ော်ပြချက်မ္ျော်း

ဓပပာယ့်သက့်ရောက့်ရစ္ေ မည့်-

Sy

၂။ ဤဥပရေတွင့်ပါေှရသာ ရ ာက့်ပါစ္ကာ်းေပ့်မ ာ်းသည့် ရ ာ့်ပပပါ တိုင့််း

st

၁။ ဤဥပရေကို ရေနံနင
ှ ့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းဆိုင့်ော ဥပရေ ဟိုရ ေါ်တွငရ
့် စ္ေမည့်။

em

အခန််း (၁)

n

(က) နင
ု ်ငံထတော် ဆိုသည့်မှာ ပပည့်ရထာင့်စ္ိုသမမတပမန့်မာနင
ို ့်ငရ
ံ တာ့်ကို ဆိုသည့်။

at
io

( ) ထေနံ ဆိုသည့်မာှ ဟိုကေ
့် ရိုကာဗွန့် ရော ရနှှောပ စ့္်ရသာ ရက ာက့်ပ စ့္်ရိုပ့်ကကွင့််းရလာင့်စ္ာ (Fossil Fuel) မ ာ်းကို

rm

ဆိုသည့်။ ယင့််းစ္ကာ်းေပ့်တင
ွ ့် ရေနံစ္မ့််း(Crude Oil) ၊ ရလဆီ (Condensate) နှင့် သဘာဝဓာတ့်ရငွွေ့ (Natural Gas)
စ္သည့်တပ
ိုို့ ါဝင့်သည့်။

က
ွ ်ြစစည််း ဆိုသည့်မှာ ရေနံ ာ်း က့်လိုပ့်ပ င့််းမှ ထွက့်ေှလာသည့် ပစ္စည့််းတစ့္်မ ်းမ ်းကို ဆိုသည့်။

In
fo

(ဂ) ထေနံ

ယင့််းစ္ကာ်းေပ့်တင
ွ ့် ဓာတ့်ဆီ၊ ဓာတ့်ပ ံဆီ၊ ေီဇယ့်ဆီ၊ ရလယာဉ့်ဆီ ၊ ရေနံဆ၊ီ မီ်းထို်းဆီ၊ စ္က့်ဆီ၊ ရ ာဆီ၊

ာ်းပမင့်

La

w

သဘာဝဓာတ့်ရငွွေ့ (Compressed Natural Gas-CNG)၊ သဘာဝဓာတ့်ရငွွေ့ေည့် (Liquefied Natural Gas-LNG)၊
ရေနံဓာတ့်ရငွွေ့ေည့် (Liqufied Petroleum Gas-LPG)၊ ရေနံထွက့် ပစ္စည့််းတစ့္်မ ်းမ ်းနှင့် ရောစ္ပ့်ထာ်းရသာ

ar

ဇီဝရလာင့်စ္ာဆီမ ာ်း၊ ရယာင့််း၊ ကတတောစ္သည့်တန
ိုို့ င
ှ ့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််း ပ စ့္်

ါ ာ်းရလ ာ့်စ္ာွ ဝန့်ကကီ်းဌာနက

nm

မန့်ရ
ို့ ကာ့်ပငာစ္ာထိုတပ့် ပန့်သတ့်မှတ့်သည့် ပစ္စည့််းမ ာ်းပါဝင့်သည့်။

ya

(ဃ) မ္်းထလောင်မ္တ
ှ ် (Flash Point) ဆိုသည့်မာှ ရေနံ သမ
ိုို့ ဟိုတ့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းမှ ရငွွေ့ပ စ့္်ရပေါ်ပပီ်း
ါ မီ်းရလာင့်ကျွမ်း့် မှု က့် င့််းပ စ့္်ရပေါ်ရစ္နင
ို ့်သည့်

နမ့်ဆံို်း

M

ပပင့်ပမှတစ့္်နည့််းနည့််းပ င့် မီ်းက်းစ္က့်သည့်
ပ န့်ကဆ
ို ိုသည့်။

(င) ထ

်းအနတေောယ်ေှထသော ထေနံ (Dangerous Petroleum) ဆိုသည့်မှာ မီ်းရလာင့်မတ
ှ ့် ၇၆ ေီဂေီ ာေင့်ဟိုက့် သမ
ိုို့ ဟိုတ့်

၂၄.၄၄ ေီဂေီစ္င့်တီဂေတ့်နှင့် ယင့််းရ ာက့်နမ့်ရသာ

ပ န့်တွင့် လွယ့် တကမီ်းက်းရလာင့်နိုင့်သည့် ရေနံ သမ
ိုို့ ဟိုတ့်

ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းကိုဆိုသည့်။
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ရေနံနှင့် ရေနံထွကပ
့် စ္စည့််းဆိုင့်ောဥပရေ

(စ္) ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည်း့် ဆိုင့်ောလိုပ့်ငန့််း ဆိုသည့်မာှ ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းမ ာ်း ာ်း ပပည့်တွင့််းသိုို့
တင့်သင
ွ ့််းပ င့််း၊ ပပည့်ပသိုို့ တင့်ပပိုို့ င့််း၊ သယ့်ယပရ
ိုို့ ဆာင့်ပ င့််း၊ ပ တ့်သန့််းသယ့်ယပ င့််း၊ သိုရလှာင့်ပ င့််း၊
လက့်ဝယ့်ထာ်းပ င့််း၊

က့်လိုပပ့် င့််း၊ ပ န့်ို့ပ ်းရောင့််း ပ င့််း၊ စ္စ့္်ရဆ်းပ င့််း၊ စ္မ့််းသပ့်ပ င့််း စ္သည့်လိုပ့်ငန့််းမ ာ်းကိုဆိုသည့်။

(ဆ) ပြည်တွင််းသုို့ တင်သင
ွ ််းပခင််း ဆိုသည့်မှာ ရေနံသမ
ိုို့ ဟိုတ့် ရေနံထက
ွ ့်ပစ္စည့််းကို ပမန့်မာနိုငင
့် ံ တွင့််း သိုို့ ကိုန့််းရ ကာင့််း၊
ရေရ ကာင့််း၊ ရလရ ကာင့််း၊ ပိုကလ
့် ိုင့််းစ္သည့် နည့််းလမ့််းတစ့္်ေပ့်ေပ့်ပ င့် တင့်သင
ွ ့််းပ င့််း ကိုဆိုသည့်။

LI
S)

(ဇ) ပြည်ြသတ
ုို့ င်ြို့ုပခင််း ဆသ
ို ည့်မှာ ရေနံ သမ
ိုို့ ဟိုတ့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းကို ပပည့်ပသိုို့ ကိုန့််းရ ကာင့််း၊ ရေရ ကာင့််း၊
ရလရ ကာင့််း၊ ပိုကလ
့် ိုင့််းစ္သည့် နည့််းလမ့််းတစ့္်ေပ့်ေပ့်ပ င့် တင့်ပပို့ို င့််းကိုဆိုသည့်။

ပ ာ်းတစ့္်ရနောသိုို့ နည့််းလမ့််းတစ့္်ေပ့်ေပ့်ပ င့် သယ့်ယပရ
ိုို့ ဆာင့်ပ င့််း ကိုဆသ
ို ည့်။

em

တစ့္်ရနောမှ

(M

(ဈ) သယ်ယူြုို့ထဆောင်ပခင််း (Transportation) ဆိုသည့်မှာ ရေနံ သမ
ိုို့ ဟိုတ့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းကို ပမန့်မာနင
ို ့်ငံ တွင့််း

(ည) ပ တ်သန််းသယ်ယူပခင််း (Transit) ဆိုသည့်မှာ ရေနံ သမ
ိုို့ ဟိုတ့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းကို ပမန့်မာနိုငင
့် ံ နယ့်နမတ့်ကို

st

ပ တ့်၍ နည့််းလမ့််းတစ့္်ေပ့်ေပ့်ပ င့် ပ တ့်သန့််းသယ့်ယပ င့််းကဆ
ို ိုသည့်။

Sy

(ဋ) သုထလှောင်ပခင််း ဆိုသည့်မာှ ရေနံ သမ
ိုို့ ဟိုတ့် ရေနံထွကပ
့် စ္စည့််းကို သတ့်မတ
ှ ့် က့်မ ာ်းနှင့် ညီ ရနော တစ့္် ို ိုတင
ွ ့်

n

ထာ်းသိုပ င့််းကိုဆိုသည့်။ ယင့််းစ္ကာ်းေပ့်တင
ွ ့် ရေနံ သမ
ိုို့ ဟိုတ့် ရေနံထက
ွ ့်ပစ္စည့််းကို လျှပစ္
့် စ့္် နှင့် စ္ွမ့််း င့်ဝန့်ကကီ်းဌာနက

at
io

ါ ာ်းရလ ာ့်စ္ာွ သတ့်မတ
ှ ရ
့် သာ လမ့််းရ ကာင့််းပ င့် သယ့်ယရနစ္ဉ့် တွင့််း ရ တတထာ်းသိုပ င့််းမပါဝင့်။
က့်လိုပ့်ပ င့််း

rm

(ဌ) ချက်လုြ်ပခင််း ဆိုသည့်မာှ ရေနံကရ
ို ေနံထွက့်ပစ္စည့််း တစ့္်မ ်းမ ်းေေှေန့် နည့််းစ္ဉ့်တစ့္်ေပ့်ေပ့်ပ င့်
သမ
ိုို့ ဟိုတ့် ရောရနှှောပ င့််း သမ
ိုို့ ဟိုတ့် ပပ ပပင့်ရပပာင့််းလဲပ င့််းကို ဆိုသည့်။
ော်းပခင််း ဆိုသည့်မှာ ရေနံ သမ
ိုို့ ဟိုတ့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းကို ပိုဂ္ လ့်တစ့္်ဦ်းဦ်း သမ
ိုို့ ဟိုတ့်

In
fo

(ဍ) လက်ဝယ်

ဲွေ့ွ စ္ည့််းတစ့္်ေပ့်ေပ့်၏ စ္ီမံ န့်ို့ မ
ွဲ ှုရ ာက့်တွင့် ထာ်းေှပ င့််းကိုဆိုသည့်။

La

w

(ဎ) ပ န်ို့ပ ်းထေောင််းချပခင််း ဆသ
ို ည့်မှာ ရေနံ သမ
ိုို့ ဟိုတ့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းကို
(ဏ) စစ်ထဆ်းပခင််း ဆိုသည့်မာှ ရေနံနင
ှ ့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းမ ာ်း၏

ို်းစ္ာ်းနှော်းပ င့် လွှဲရပပာင့််း ပ င့််းကိုဆိုသည့်။

ေည့် ရသွ်းနှင့်

ပ င့် တွယ့် ကို စ္စ့္်ရဆ်းပ င့််း၊

ar

ယင့််းလိုပ့်ငန့််းဆိုင့်ော ရဆာင့်ေက
ွ ့်မှုမ ာ်းနှင့် စ္ပ့်လ ဉ့််း၍ လိုပ့်ငန့််းကျွမ်း့် က င့်မှုဆင
ို ့်ော စ္စ့္်ရဆ်းပ င့််း၊

nm

နည့််းပညာပင
ို ့််းဆိုင့်ော စ္စ့္်ရဆ်းပ င့််းကိုဆိုသည့်။

ya

(တ) စမ္််းသြ်ပခင််း ဆိုသည့်မာှ ဤဥပရေ ေ ရေနံနင
ှ ့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းမ ာ်းကို စ္မ့််းသပ့်ပ င့််းကို ဆိုသည့်။

M

(ထ) စစ်ထဆ်းထေ်းအေောေှ ဆသ
ို ည့်မှာ ရေနံနှင့် ရေနံထွကပ
့် စ္စည့််းဆိုင့်ောလိုပင
့် န့််း ရဆာင့်ေွကသ
့် ည့် ရနော တစ့္် ို က
ို ို
စ္စ့္်ရဆ်းေန့်နင
ှ ့် ထိုရနောတွင့် ရတွွေ့ေသည့်
ှ
ရေနံနင
ှ ့် ရေနံထက
ွ ့်ပစ္စည့််းတစ့္်မ ်းမ ်းကို နမနှောယ ပပီ်း
စ္မ့််းသပ့်ရေ်း ောေှထံသိုို့ ရပ်းပေ
ိုို့ န့် တွက့် ဝန့်ကကီ်းဌာနမှ
တာဝန့်ရပ်း ပ့်ထာ်းရသာ

မန့်ရ
ို့ ကာ့်ပငာစ္ာထိုတပ့် ပန့်၍

ွဲွေ့ကို ဦ်းရဆာင့်သည့်ရေနံ လိုပ့်ငန့််းဆိုင့်ောကျွမ်း့် က င့်သ

(ေ) စမ္််းသြ်ထေ်းအေောေှ ဆိုသည့်မှာ ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းမ ာ်းကို
ဝန့်ကကီ်းဌာနသည့်

ောေှကိုဆိုသည့်။

ေည့် ရသွ်းစ္မ့််းသပ့်ေန့်

တွက့်

မန့်ရ
ို့ ကာ့်ပငာစ္ာ ထိုတ့်ပပန့်၍တာဝန့်ရပ်း ပ့်ထာ်းရသာ ရေနံနင
ှ ့် ရေနံထွက့် ပစ္စည့််း၊

ေည့် ရသွ်းစ္မ့််းသပ့်ပ င့််းဆိုင့်ော ကျွမ်း့် က င့်သ၊

ွေ့ဲွ စ္ည့််းသမ
ိုို့ ဟိုတ့် ပိုဂ္ လ့်တစ့္်ဦ်းဦ်းကို ဆိုသည့်။
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ရေနံနှင့် ရေနံထွကပ
့် စ္စည့််းဆိုင့်ောဥပရေ

(ဓ) စက်အော်းသံု်းယောဉ်၊ စက်ယနတေော်း ဆိုသည့်မာှ ဤဥပရေ ေ စ္က့် ာ်းေေှေန့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််း တစ့္်မ ်းမ ်းကို
သံို်းပပ သည့် ယာဉ့်၊ စ္က့်ယနတော်းကိုဆိုသည့်။
(န) လုင်စင် ဆိုသည့်မာှ ရေနံနှင့် ရေနံထက
ွ ့်ပစ္စည့််းဆိုင့်ော လိုပ့်ငန့််းတစ့္် ို က
ို ို ရဆာင့်ေက
ွ ့်ေန့် လင
ိုို့ ာှ ဤဥပရေပိုေ့်မ ၇၊
ပိုေ့်မ ၈၊ ပိုေ့်မ ၉ နှင့် ပိုေ့်မ ၁၀ တိုို့ ေ ထိုတ့်ရပ်းသည့်လင
ို ့်စ္င့်ကိုဆိုသည့်။
(ပ) ဂါလန် ဆိုသည့်မှာ ပဗတသျှစ္နစ့္်ပ င့် ထိုထည့်ကတ
ို ိုင့််းတာသည့် ယနစ့္်ပ စ့္်ပပီ်း တစ့္်ဂါလန့်တွင့် ၄.၅၄၆

LI
S)

(ရလ်းေသမငါ်းရလ်းရပ ာက့်) လီတာေှသည့်။

( ) ပရ
ိုို့ ဆာင့်ရေ်းနှင့် ဆက့်သယ
ွ ့်ရေ်းဝန့်ကကီ်းဌာန ဆိုသည့်မာှ ပပည့်ရထာင့်စ္ို စ္်းို ေ ပရ
ိုို့ ဆာင့်ရေ်းနှင့်

(M

ဆက့်သွယရ
့် ေ်းဝန့်ကကီ်းဌာနကဆ
ို ိုသည့်။

em

(ဗ) သက်ဆုင်ေောဝန်ကက်းဌောန ဆိုသည့်မှာ လျှပ့်စ္စ့္်နင
ှ ့် စ္ွမ့််း င့်ဝန့်ကကီ်းဌာနမှတစ့္်ပါ်း ဤဥပရေပါ ပပည့်ရထာင့်စ္ို ဆင့်ေှ
ပ ာ်းဝန့်ကကီ်းဌာနတစ့္် ို ိုကဆ
ို ိုသည့်။

Sy

သဘာဝပတ့်ဝန့််းက င့် ထန့််းသမ့််းရေ်း ဝန့်ကကီ်းဌာနကိုဆိုသည့်။

st

(ဘ) သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ့်ဝန့််းက င့်ထန့််းသမ့််းရေ်းဝန့်ကကီ်းဌာန ဆိုသည့်မှာ ပပည့်ရထာင့်စ္ို စ္ို်းေ သယံဇာတနှင့်

n

(မ) စ္ီမံကန့််းနှင့်ဘဏ္ဍာရေ်းဝန့်ကကီ်းဌာန ဆိုသည့်မှာ ပပည့်ရထာင့်စ္ို စ္ို်းေ စ္ီမံကန့််းနှင့်ဘဏ္ဍာရေ်းဝန့်ကကီ်း ဌာနကိုဆိုသည့်။

rm

က်းသန့််းရောင့််းဝယ့်ရေ်းဝန့်ကကီ်းဌာနကိုဆိုသည့်။

at
io

(ယ) စ္ီ်းပွာ်းရေ်းနှင့် က်းသန့််းရောင့််းဝယ့်ရေ်းဝန့်ကကီ်းဌာန ဆသ
ို ည့်မှာ ပပည့်ရထာင့်စ္ို စ္ို်းေ စ္ီ်းပွာ်းရေ်းနှင့်

(ေ) ဝန်ကက်းဌောန ဆိုသည့်မှာ ပပည့်ရထာင့်စ္ို စ္ို်းေ လျှပ့်စ္စ့္်နင
ှ ့် စ္ွမ့််း င့်ဝန့်ကကီ်းဌာနကို ဆိုသည့်။

In
fo

(လ) ဝန်ကက်း ဆိုသည့်မာှ ပပည့်ရထာင့်စ္ို စ္ို်းေ လျှပ့်စ္စ့္်နင
ှ ့် စ္ွမ့််း င့်ဝန့်ကကီ်းဌာန ပပည့်ရထာင့်စ္ိုဝန့်ကကီ်းကို ဆိုသည့်။

ar

La

w

(ဝ) ထကော်မ္တ ဆိုသည့်မှာ ရေနံနှင့်ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းဆင
ို ့်ော လိုပ့်ငန့််းမ ာ်း ထန့််းသမ့််းကကီ်း ကပ့်ရေ်း ရကာ့်မတီကို ဆိုသည့်။

အခန််း (၂)
ေည်ေွယ်ချက်

nm

၃။ ဤဥပရေ ေည့်ေယ
ွ ့် က့်မ ာ်းမှာ ရ ာက့်ပါ တင
ို ့််းပ စ့္်သည့်-

ya

(က) ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းဆိုင့်ော လိုပ့်ငန့််းမ ာ်းကို ဥပရေပပဋ္ဌာန့််း က့်မ ာ်း၊ သတ့်မတ
ှ ့်ထာ်းရသာ စ္ံ န့်စ္ံညွှန့််းမ ာ်း၊
ညီ စ္နစ့္်တက ရဆာင့်ေွကရ
့် စ္ေန့်၊

M

လိုပ့်ထံို်းလိုပ့်နည့််းမ ာ်း၊ စ္ည့််းကမ့််း က့်မ ာ်းနှင့်

( ) ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည်း့် ဆိုင့်ော လိုပ့်ငန့််းမ ာ်းကို ပတ့်ဝန့််းက င့်ထ ိုက့်မှုမေှရစ္ဘဲ ရဘ်း နတောယ့် ကင့််းေှင့််းစ္ွာပ င့်
ရဆာင့်ေွကရ
့် စ္နိုင့်ေန့်၊
(ဂ) ရေနံနင
ှ ့် ရေနံထက
ွ ့်ပစ္စည်း့် ဆိုင့်ော လိုပ့်ငန့််းမ ာ်း ရဆာင့်ေက
ွ ့်ောတွင့် လွတ့်လပ့်၍မျှတရသာရစ္ ်းကွက့် ယှဉ့်ပပ င့်မှု
ပ စ့္်ထွန့််းရပေါ်ရပါက့်ရစ္ေန့်၊
(ဃ) နင
ို ့်ငရ
ံ တာ့်၏ စ္ွမ့််း င့်လို ပ့် က့်နှင့် စ္ွမ့််း င့်လိုခံ ံ ရေ်း
(င) နင
ို ့်ငရ
ံ တာ့် တွက့်

ွန့်

ာမ ံ က့်ေှရစ္ေန့်၊

မ ာ်းေေှရစ္ေန့်။
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ရေနံနှင့် ရေနံထွကပ
့် စ္စည့််းဆိုင့်ောဥပရေ

အခန််း (၃)
ထကော်မ္တ ွွဲ့စည််းပခင််း
၄။ ဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် ပပည့်ရထာင့်စ္ို စ္ို်းေ

ွဲွေ့၏ သရဘာတညီ က့်ပ င့် ရေနံနှငရ
့် ေနံထွက့်ပစ္စည့််း ဆိုင့်ော လိုပင
့် န့််းမ ာ်းနှင့်

စ္ပ့်လ ဉ့််း၍ စ္နစ့္်တက ထန့််းသမ့််းကကီ်း ကပ့်ကွပ့်ကဲနိုင့်ေန့် တွက့် ရေနံနင
ှ ့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းဆိုင့်ောလိုပင
့် န့််းမ ာ်း
ဲွေ့ွ ဝင့် မ ာ်းဆံို်း ၁၅

LI
S)

ထန့််းသမ့််းကကီ်း ကပ့်ရေ်းရကာ့်မတီကို သက့်ဆင
ို ့်ောဝန့်ကကီ်းဌာနမ ာ်း မှ ကယ
ို ့်စ္ာ်းလှယ့်မ ာ်း ပါ ဝင့်
ဦ်းပ င့် ွဲွေ့စ္ည့််းေမည့်။

(M

၅။ ရကာ့်မတီသည့် ရ ာက့်ပါလိုပ့်ငန့််းတာဝန့်မ ာ်းကို ရဆာင့်ေွကေ
့် မည့်-

em

(က) သက့်ဆင
ို ့်သည့် ပပည့်ရထာင့်စ္ိုဝန့်ကကီ်းဌာန လိုက့် တာဝန့် ရ
ံ ဆာင့်ေွကေ
့် မည့် လိုပ့်ငန့််းတာဝန့်မ ာ်း ကို
သတ့်မှတရ
့် ပ်းပ င့််း၊

st

( ) တိုင့််းရေသကကီ်းနှင့် ပပည့်နယ့် လိုက့် ရေနံနင
ှ ့် ရေနံထက
ွ ့်ပစ္စည့််းဆိုင့်ော လိုပ့်ငန့််းမ ာ်း ထန့််းသမ့််း ကကီ်း ကပ့်ရေ်း

Sy

ဆပ့်ရကာ့်မတီမ ာ်းကို သက့်ဆိုင့်ောတိုင့််းရေသကကီ်း သမ
ိုို့ ဟိုတ့် ပပည့်နယ့် စ္ို်းေ

ွဲွေ့နင
ှ ့် ညနင
ှု ့််း၍ ွဲွေ့စ္ည့််းရစ္ပ င့််း၊

n

လိုပ့်ငန့််းတာဝန့်မ ာ်း သတ့်မတ
ှ ့်ရဆာင့်ေက
ွ ့်ရစ္ပ င့််းနှင့် လို ပ့်ပါက ထပ့်ဆင့် ညွှန့် ကာ်း က့်မ ာ်း

at
io

ထိုတ့်ပပန့်ရဆာင့်ေွကပ့် င့််း၊

rm

(ဂ) ရေနံနင
ှ ့် ရေနံထက
ွ ့်ပစ္စည်း့် ဆိုင့်ော လိုပ့်ငန့််းလိုပ့်ကင
ို ့်သမ ာ်း လိုပ့်ငန့််းရဆာင့်ေွကေ
့် ာတွင့် လွယ့်က
ပမန့်ဆန့်မှုေှရစ္ေန့် တွက့် သက့်ဆိုင့်ောဌာန၊

ဲွေ့ွ စ္ည့််းမ ာ်းနှင့် ရပါင့််းစ္ပ့်ညနင
ှု ့််းရဆာင့်ေက
ွ ့်ရပ်းပ င့််း၊

In
fo

(ဃ) ရေနံနင
ှ ့် ရေနံထက
ွ ့်ပစ္စည့််းဆိုင့်ော လိုပ့်ငန့််းမ ာ်းကို ဤဥပရေနှင့်
ထန့််းသမ့််းကကီ်း ကပ့်ပ င့််း၊

ေည့် ရသွ်း၊

ပ င့် တွယ့်

La

w

(င) ရေနံနင
ှ ့် ရေနံထက
ွ ့်ပစ္စည်း့် မ ာ်းကို သတ့်မတ
ှ ့်ထာ်းရသာ စ္ံ န့်စ္ံညွှန်း့် ၊

ညီ လိုပ့်ကင
ို ရ
့် စ္ရေ်း တွက့်

ပပည့်မီမှန့်ကန့်မှုေရစ္ရေ်း
ှ
ထန့််းသမ့််းကကီ်း ကပ့်ပ င့််း၊

ar

(စ္) တည့်ဆဥ
ဲ ပရေတစ့္်ေပ့်ေပ့်ကိုပ စ့္်ရစ္၊ သက့်ဆိုင့်ော မန့်န
ို့ ှင့် ညွှန့် ကာ်း က့်မ ာ်းကို ပ စ့္်ရစ္၊ လိုငစ္
့် င့် ပါ

nm

စ္ည့််းကမ့််း က့်တစ့္်ေပ့်ေပ့်ကပို စ့္်ရစ္ လိုကန
့် ှောရဆာင့်ေက
ွ ့်ပ င့််းမေှရသာ ရေနံနင
ှ ့်ရေနံထွက့်ပစ္စည့််း

ya

ဆိုင့်ောလိုပ့်ငန့််းလိုပ့်ကင
ို ့်သမ ာ်း ာ်း လို ပ့်သလို ရေ်းယရဆာင့်ေွကပ့် င့််း၊

M

(ဆ) လိုပ့်ငန့််းမ ာ်း လိုပ့်ကင
ို ့်ရဆာင့်ေွကေ
့် ာတွင့် ရဘ်း နတောယ့်ကင့််းေှင့််းမှုေရစ္ရေ်းနှ
ှ
င့် သဘာဝပတ့်ဝန့််း က င့်
ထ ိုက့်ပ က့်စ္ီ်းမှုမေှရစ္ရေ်း တွက့် လမ့််းညွှန့်ကကီ်း ကပ့်ပ င့််း။

၆။ ဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် ပပည့်ရထာင့်စ္ို စ္ို်းေ

ွဲွေ့၏ သရဘာတညီ က့်ပ င့် လို ပ့်ပါက ရကာ့်မတီကို ပပင့်ဆင့် ွေ့ွဲ စ္ည့််းပ င့််း၊

လိုပ့်ငန့််းတာဝန့်မ ာ်းကို ပပင့်ဆင့်ပ င့််း၊ တိုို့ ဲွေ့သတ့်မတ
ှ ့်ပ င့််းနှင့် ပယ့် က့်ပ င့််းမ ာ်းပပ လိုပ့်နင
ို ့်သည့်။

အခန််း (၄)
လုင်စင်ထလ ောက်

ော်းပခင််း၊ ခွင်ပြြုမ္န်ို့

တ
ု ်ထြ်းပခင််း၊ လုကန
် ာေန်စည််းကမ္််းသတ်မ္ှတ်ပခင််းနှင် ကက်းကကြ်ပခင််း
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ရေနံနှင့် ရေနံထွကပ
့် စ္စည့််းဆိုင့်ောဥပရေ

၇။ စ္ီ်းပွာ်းရေ်းနှင့် က်းသန့််းရောင့််းဝယ့်ရေ်းဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းတစ့္်မ ်းမ ်းနှင့် စ္ပ့်လ ဉ့််း၍
ရ ာက့်ပါလိုပ့်ငန့််းမ ာ်းကို ရဆာင့်ေွကေ
့် မည့်(က) ပပည့်တင
ွ ့််းသတ
ိုို့ င့်သင
ွ ့််းပ င့််း သမ
ိုို့ ဟိုတ့် ပပည့်ပသတ
ိုို့ င့်ပို့ပို င့််းနှင့် သက့်ဆင
ို ့်သည့် လိုငစ္
့် င့်မ ာ်း ထိုတရ
့် ပ်းပ င့််း၊
( ) ပပည့်တွင့််းသတ
ိုို့ င့်သင
ွ ့််းပ င့််း သမ
ိုို့ ဟိုတ့် ပပည့်ပသတ
ိုို့ င့်ပို့ပို င့််း ပပ ောတွင့် သတ့်မှတရ
့် ပ်းသည့်ရနော မ ာ်းမှတစ့္်ပါ်း
ပ ာ်းရနောမ ာ်းမှ တင့်သင
ွ ့််းပ င့််း သမ
ိုို့ ဟိုတ့် တင့်ပပို့ို င့််းကို တာ်းပမစ့္်ပ င့််း၊

LI
S)

(ဂ) ပပည့်တင
ွ ့််းသတ
ိုို့ င့်သင
ွ ့််းပ င့််း သမ
ိုို့ ဟိုတ့် ပပည့်ပသတ
ိုို့ င့်ပို့ပို င့််း နှင့်သက့်ဆင
ို ့်ရသာ လိုပ့်ထံို်းလိုပ့်နည့််း နှင့်
စ္ည့််းကမ့််း က့်မ ာ်းကို သတ့်မှတ့်ပ င့််း၊

(M

(ဃ) ပပည့်တင
ွ ့််းသိုို့ တင့်သင
ွ ့််းေန့် သမ
ိုို့ ဟိုတ့် ပပည့်ပသတ
ိုို့ င့်ပို့ေ
ို န့် လိုင့်စ္င့်မ ာ်း တွက့် ရလျှာက့်ထာ်းေန့် ကာလ၊ ပံိုစ္န
ံ င
ှ ့်
မ ာ်း နှင့်

em

စ္ည့််းကမ့််း က့်မ ာ်း၊ လင
ို ့်စ္င့်ရလျှာက့်ထာ်းပံို နည့််းလမ့််းမ ာ်း၊ စ္ည့််း ကပ့်ေမည့်

ပ ာ်းကစ္စတစ့္်ေပ့်ေပ့် တွက့် လို ပ့်သည့်ဟို ယဆသည့် စ္ည့််းကမ့််း က့်မ ာ်းကို သတ့်မှတပ့် င့််း။

st

၈။ ဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် ရေနံနင
ှ ့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းတစ့္်မ ်းမ ်းနှင့် စ္ပ့်လ ဉ့််း၍ ရ ာက့်ပါလိုပ့်ငန့််းမ ာ်းကို ရဆာင့်ေက
ွ ့်ေမည့်က့်လိုပ့်ပ င့််း၊ ပ တ့်သန့််းသယ့်ယပ င့််း၊ ပိုကလ
့် င
ို ့််းပ င့် သယ့်ယပရ
ိုို့ ဆာင့်ပ င့််း၊ ပ န့်ို့ပ ်းရောင့််း

Sy

(က)

ပ င့််း၊ စ္စ့္်ရဆ်းပ င့််း၊

n

စ္မ့််းသပ့်ပ င့််းတန
ိုို့ င
ှ ့် သက့်ဆိုငသ
့် ည့် လိုင့်စ္င့်မ ာ်း ထိုတရ
့် ပ်းပ င့််း၊ လိုပ့်ငန့််းတစ့္်မ ်း ထက့် ပိုမိုရဆာင့်ေက
ွ ့်ပ င့််း တွက့်

at
io

နှစ့္်မ ်းတွဲလိုငစ္
့် င့်ကို ပ စ့္်ရစ္၊ ရပါင့််းစ္ပ့်လိုင့်စ္င့်ကိုပ စ့္်ရစ္ ထိုတ့်ရပ်း ပ င့််း၊

ရလျှာက့်ထာ်းပံိုနည့််းလမ့််းမ ာ်း၊ ွင့်ပပ မည့်

ာဏာပင
ို ့်နှင့် စ္ည့််း ကပ့်ေမည့်

ရ က်းရငွမ ာ်းကို သတ့်မတ
ှ ့်ပ င့််း၊

က့်လိုပ့်ပ င့််း၊ ပ တ့်သန့််းသယ့်ယပ င့််း၊ ပိုကလ
့် င
ို ့််းပ င့် သယ့်ယပရ
ိုို့ ဆာင့်ပ င့််း၊ ပ န့်ို့ပ ်းရောင့််း

In
fo

(ဂ)

rm

( ) ပိုေ့်မ ွဲ (က) ပါ လိုင့်စ္င့်မ ာ်း တွက့် ရလျှာက့်ထာ်းေန့်ကာလ၊ ပံိုစ္န
ံ င
ှ ့် စ္ည့််းကမ့််း က့်မ ာ်း၊ လိုင့်စ္င့်

ပ င့််း၊ စ္စ့္်ရဆ်းပ င့််း၊

စ္မ့််းသပ့်ပ င့််းတန
ိုို့ င
ှ ့် သက့်ဆိုငသ
့် ည့် လိုပ့်ထံို်းလိုပ့်နည့််းမ ာ်းနှင့် စ္ည့််းကမ့််း က့်မ ာ်း ကိုသတ့်မှတပ့် င့််း၊
တွက့် တင့်ပသ
ို့ို ၊

La

w

(ဃ) ရေနံနင
ှ ့် ရေနံထက
ွ ့်ပစ္စည့််းဆိုင့်ော လိုပ့်ငန့််းမ ာ်းရဆာင့်ေွကေ
့် ာတွင့် ရဘ်း နတောယ့်ကင့််းေှင့််းရစ္ရေ်း
လက့် သ
ံ ၊ သယ့်ယပရ
ိုို့ ဆာင့်သ၊ သိုရလှာင့်သမ ာ်း လိုကန
့် ှောရဆာင့်ေွကေ
့် မည့် လိုပ့်ထံို်း လိုပ့်နည့််းမ ာ်းနှင့်

ar

စ္ည့််းကမ့််း က့်မ ာ်းကို သတ့်မှတ့်ပ င့််း၊

nm

(င) သယ့်ယပရ
ိုို့ ဆာင့်မည့် ထိုပ့်ပို်းထည့်သွင့််းသည့် ပစ္စည့််းမ ာ်း၏ စ္ံ န့်စ္ံညွှန်း့် ၊

ေည့် ရသွ်းနှင့် ပိုကလ
့် ိုင့််းမ ာ်း တွက့်

ya

လိုပ့်ထံို်းလိုပ့်နည့််းမ ာ်းနှင့် စ္ည့််းကမ့််း က့်မ ာ်းကို သတ့်မတ
ှ ့်ပ င့််း၊

M

(စ္) ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည်း့် တစ့္်မ ်းမ ်းတွင့် တည့်ဆဲဥပရေမ ာ်း ေ တာ်းပမစ့္်ကန့်သ
ို့ တ့် က့်တွင့် မပါဝင့်သည့်
ဆပ့် ရတာက့်ေရသာ
ှ
ဓာတိုပစ္စည့််းနှင့် စ္က့်ပစ္စည့််းမ ာ်းကို ထ ိုက့်ပ က့်စ္ီ်းရစ္နိုင့်သည့် သတတ ဓာတ့်ပစ္စည့််းမ ာ်း၏

ပါဝင့်ေမည့်
(ဆ) စ္ံ န့်စ္ည
ံ ွှန့််း၊

်း စ္ာ်းနှင့် ပမာဏကိုသတ့်မတ
ှ ့်ပ င့််း၊ တာ်းပမစ့္်ပ င့််း၊
ေည့် ရသွ်း၊

ပ င့် တွယ့် မှန့်ကန့်မေ
ှု ရစ္ေန့်
ှ
တွက့် လိုပ့်ထံို်းလိုပန
့် ည့််းမ ာ်းနှင့်

စ္ည့််းကမ့််း က့်မ ာ်းကို သတ့်မှတ့်ပ င့််း၊
(ဇ) စ္မ့််းသပ့်စ္စ့္်ရဆ်းမှုမ ာ်း ေ သတ့်မှတ့် ေည့် ရသွ်းနှင့် မကိုက့်ညရ
ီ သာ ရေနံနင
ှ ့်ရေနံထွက့်ပစ္စည့််း တစ့္်မ ်းမ ်းကို
သမ့််းဆည့််းပ င့််း သမ
ိုို့ ဟိုတ့်

ပ ာ်းနည့််းပ င့် စ္ီမံ န့်ို့ ပွဲ င့််း၊
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ရေနံနှင့် ရေနံထွကပ
့် စ္စည့််းဆိုင့်ောဥပရေ

(ဈ)

က့်လိုပမ
့် ည့်ရနော၊ သရ
ို လှာင့်မည့်ရနောနှင့် သရ
ို လှာင့်ောတွင့် လိုကန
့် ှောေမည့် လိုပထ
့် ံို်းလိုပ့်နည့််း မ ာ်းနှင့်

စ္ည့််းကမ့််း က့်မ ာ်းကို သတ့်မှတ့်ပ င့််း၊
(ည) လက့်ဝယ့်ထာ်းပ င့််း၊ ပ န့်ပို့ ်းရောင့််း ပ င့််းနှင့် စ္ပ့်လ ဉ့််း၍ စ္ည့််းကမ့််း က့်မ ာ်းကိုသတ့်မှတပ့် င့််း၊
(ဋ) ရေနံနင
ှ ့် ရေနံထက
ွ ့်ပစ္စည်း့် ဆိုင့်ောလိုပ့်ငန့််းကို သင့်ရလ ာ့်ရသာ ထန့််းကွပ့်ကကီ်း ကပ့်မှုပပ လိုပ့်ေန့်လို ပ့် သည့်
လိုပ့်ထံို်းလိုပ့်နည့််းမ ာ်းနှင့် စ္ည့််းကမ့််း က့်မ ာ်း သတ့်မှတ့်ပ င့််း၊

မှတ့်ပ င့််း၊

(ဍ) သယ့်ယပရ
ိုို့ ဆာင့်ပ င့််း၊ ပ တ့်သန့််းသယ့်ယပ င့််း၊ စ္မ့််းသပ့်ပ င့််း၊ ပ န့်ို့ပ ်းရောင့််း ပ င့််း၊
ညီ စ္စ့္်ရဆ်းပ င့််း။

em

လိုပ့်ထံို်းလိုပ့်နည့််းမ ာ်းနှင့်

က့်လိုပ့်ပ င့််း တက
ိုို့ ို

(M

ာမ ံ က့်ေရစ္ရေ်းတ
ှ
ိုို့ တွက့် သင့်ရလ ာ့်သည့် စ္ီ မံမ ာ်း

LI
S)

(ဌ) နိုငင
့် ံရတာ့်၏ စ္ွမ့််း င့်ကဏ္ဍ ွံပ ်းတို်းတက့်ရစ္ရေ်း၊ စ္ွမ်း့် င့်လို ပ့် က့်နင
ှ ့် စ္ွမ့််း င့်လံိုခ ံ ရေ်း

၉။ ပရ
ိုို့ ဆာင့်ရေ်းနှင့် ဆက့်သယ
ွ ့်ရေ်းဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် ရေနံနှင့် ရေနံထက
ွ ့်ပစ္စည့််းတစ့္်မ ်းမ ်းနှင့် စ္ပ့်လ ဉ့််း

st

၍ရ ာက့်ပါလိုပ့်ငန့််းမ ာ်းကို ရဆာင့်ေွကေ
့် မည့်-

Sy

(က) ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းတစ့္်မ ်းမ ်းကို သယ့်ရဆာင့်သည့် ရမာ့်ရတာ့်ယာဉ့်၊ ရေယာဉ့်နင
ှ တ
့် ွဲမ ာ်း ကို

n

လိုင့်စ္င့်ထတ
ို ့်ရပ်းပ င့််း၊

at
io

( ) ပိုေ့်မ ွဲ (က) ပါ လိုင့်စ္င့်မ ာ်း တွက့် ရလျှာက့်ထာ်းေန့်ကာလ၊ ပံိုစ္န
ံ င
ှ ့် စ္ည့််းကမ့််း က့်မ ာ်း လိုင့်စ္င့် ရလျှာက့်ထာ်းပံို

rm

နည့််းလမ့််းမ ာ်း၊ ွင့်ပပ မည့် ာဏာပိုင့်နှင့် စ္ည့််း ကပ့်ေမည့်

ရ က်းရငွမ ာ်းကသ
ို တ့်မှတ့် ပ င့််း၊

(ဂ) ရေရ ကာင့််းမှတင့်သင
ွ ့််းပ င့််း၊ တင့်ပပို့ို င့််း၊ သယ့်ယပ င့််းရဆာင့်ေွကသ
့် ည့် ရေယာဉ့်နှငတ
့် ွဲမ ာ်း တွက့်

In
fo

ဆပ့်ကမ့််းမ ာ်းသတ့်မတ
ှ ့်ပ င့််း၊ လိုပ့်ထံို်းလိုပ့်နည့််းမ ာ်းနှင့်

ညီ ကကီ်း ကပ့်ပ င့််း၊

(ဃ) ရေနံနင
ှ ့် ရေနံထက
ွ ့်ပစ္စည့််းမ ာ်းကို ရေရ ကာင့််းမှ တင့်သွင့််းပ င့််း၊ တင့်ပပို့ို င့််း၊ သယ့်ယပ င့််း၊ ပ န့်ို့ပ ်း ရောင့််း ပ င့််းမ ာ်း
ညီ လို ပ့်သလို

La

w

ရဆာင့်ေွကေ
့် ာတွင့် ယို တ့်မန
ှု ှင့် မရတာ့်တဆမှု ပ စ့္်ပွာ်းပါက တည့်ဆဥ
ဲ ပရေမ ာ်းနှင့်
ရေ်းယရဆာင့်ေက
ွ ့်ပ င့််း၊

ar

(င) ပိုကလ
့် င
ို ့််းပ င့် သယ့်ယပရ
ိုို့ ဆာင့်ပ င့််းမှ ပပ စ့္်သည့် သယ့်ယပရ
ိုို့ ဆာင့်ပ င့််းလိုပ့်ငန့််းရဆာင့်ေွကေ
့် ာ တွင့် လိုကန
့် ှောေမည့်

nm

လိုပ့်ထံို်းလိုပ့်နည့််းမ ာ်းနှင့် စ္ည့််းကမ့််း က့်မ ာ်းကိုသတ့်မတ
ှ ့်ပ င့််း။

ya

၁၀။ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ့်ဝန့််းက င့် ထန့််းသမ့််းရေ်းဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််း တစ့္်မ ်းမ ်းနှင့်

M

စ္ပ့်လ ဉ့််း၍ ရ ာက့်ပါလိုပ့်ငန့််းမ ာ်းကို ရဆာင့်ေွကေ
့် မည့်(က) သရ
ို လှာင့်ကန့်နင
ှ ့် သိုရလှာင့်ရံိုမ ာ်း တွက့် သရ
ို လှာင့် ွင့် လိုငစ္
့် င့်ထတ
ို ့်ရပ်းပ င့််း၊
( ) ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည်း့် တစ့္်မ ်းမ ်းကိုသယ့်ရဆာင့်သည့် ရမာ့်ရတာ့်ယာဉ့်၊ ရေယာဉ့်နှငတ
့် ွဲမ ာ်း
တွက့် သယ့်ယ င
ွ ့် င
ွ ့်ပပ မန့်က
ို့ ို ထိုတရ
့် ပ်းပ င့််း၊
(ဂ) ပိုေ့်မ ွဲ (က) ပါ လိုင့်စ္င့်နင
ှ ့် ပိုေ့်မ ွဲ ( ) ပါ ွင့်ပပ မန့်တ
ို့ ိုို့ တွက့် ရလျှာက့်ထာ်းေန့် ကာလ၊ ပံိုစ္န
ံ ှင့် စ္ည့််းကမ့််း က့်မ ာ်း၊
ရလျှာက့်ထာ်းပံိုနည့််းလမ့််းမ ာ်း၊ ွင့်ပပ မည့်

ာဏာပင
ို ့်နှင့် စ္ည့််း ကပ့်ေမည့်
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ရ က်းရငွမ ာ်းကိုသတ့်မတ
ှ ့်ပ င့််း၊

ရေနံနှင့် ရေနံထွကပ
့် စ္စည့််းဆိုင့်ောဥပရေ

(ဃ) ရေနံနင
ှ ့်ရေနံထွက့်ပစ္စည်း့် ဆိုင့်ောလိုပ့်ငန့််းမ ာ်းကို ရဆာင့်ေွကေ
့် ာတွင့် ပတ့်ဝန့််းက င့်ထ ိုက့်မှုမ ာ်း ပ စ့္်ပွာ်းပါက
ကွင့််းဆင့််းစ္စ့္်ရဆ်းပ င့််း တည့်ဆဲဥပရေမ ာ်းနှင့် ညီ လို ပ့်သလို ရေ်းယရဆာင့်ေက
ွ ့်ပ င့််း၊
(င) သရ
ို လှာင့်ကန့်နင
ှ ့် သိုရလှာင့်ရံိုမ ာ်း၊ ရေနံနှင့် ရေနံထွကပ
့် စ္စည့််းတစ့္်မ ်းမ ်းကို သယ့်ရဆာင့်သည့် ရမာ့်ရတာ့်ယာဉ့်၊
ရေယာဉ့်တွဲမ ာ်းေှ သိုရလှာင့်ကန့်မ ာ်း၏ စ္ံ န့်စ္ည
ံ ွှန့််း ေည့် ရသွ်းနှင့် သက့်ဆင
ို ့်သည့် လိုပ့်ထံို်းလိုပ့်နည့််းမ ာ်း၊
စ္ည့််းကမ့််း က့်မ ာ်းကို သက့်ဆိုင့်ောဝန့်ကကီ်းဌာနမ ာ်းနှင့် ညနှုင့််းသတ့်မတ
ှ ့်ပ င့််း။

တံဆပ့်နပ့်
ှ ပ င့််း၊ ရ ာင့််းကကွပရ
ံို ာ့်ပ င့််း၊ ရဆ်းပ င့်ရေ်းသာ်းပ င့််း၊ ပံိုနပ့်
ှ ပ င့််းတပိုို့ င့် ပ စ့္်ရစ္၊

ာ်းလံို်းတွင့်

LI
S)

၁၁။ ရဘ်း နတောယ့်ေရသာ
ှ
ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းတစ့္်မ ်းမ ်းပါေှသည့် ထိုပ့်ပို်းထည့်သွင့််းပစ္စည့််း

ပ ာ်းနည့််းတစ့္်ေပ့်ေပ့်ပ င့်ပ စ့္်ရစ္

(M

နတောယ့်သတရပ်း က့်ကို ရ ာ့်ပပေမည့်။ ထိုသိုို့ ရ ာ့်ပပေန့်မပ စ့္်နိုင့် ပါကထိုတ့်ပို်းထည့်သွင့််း ပစ္စည့််း နီ်း၌ ဓာတ့်ဆီ၊
လာ်းတသတရပ်း က့်ကို

em

ေက့်ပ ံ သမ
ိုို့ ဟိုတ့် ရေနံ၏ရဘ်း နတောယ့်ေှသည့် သဘာဝကိုသတရပ်းသည့်

ပမင့်သာသည့်ရနောတွင့် ထင့်ောှ ်းရသာ စ္ာလံို်းမ ာ်း ပ င့်ပ စ့္်ရစ္၊ သရကေတပ င့်ပ စ့္်ရစ္ ရေ်းသာ်းရ ာ့်ပပေမည့်။

st

၁၂။ ပိုေ့်မ ၁၁ ပါပပဋ္ဌာန့််း က့်သည့် ရ ာက့်ပါထိုပ့်ပို်းထည့်သွင့််း ပစ္စည့််းတစ့္် ို ိုနင
ှ ့် သက့်ဆိုင့်ပ င့််းမေှရစ္ ေ-

Sy

(က) နှစ္ဂ
့် ါလန့် ပမာဏရ ာက့်ရလ ာနည့််းသည့် ရဘ်း နတောယ့်ေရသာ
ှ
ရေနံကို

n

န့်ထည့်၊ ရက ာက့်ထည့် သမ
ိုို့ ဟိုတ့် သတတ ထည့်တစ့္် ို ၊ို

ို်းံ လံိုခ ံ စ္ွာပ င့် ထည့်သွင့််းထာ်းသည့်

at
io

( ) ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည်း့် တစ့္်မ ်းမ ်းသံို်းသည့် စ္က့် ာ်းသံို်းယာဉ့်၊ စ္က့်ယနတော်းတွငတ
့် ွဲလ က့်ပါဝင့် ရသာ တိုငက
့် ီ၊

(ဃ) ဝန့်ကကီ်းဌာနက

rm

(ဂ) ရပမရ ာက့်တင
ွ ့်လို်းံ ဝပမ ပ့်ထာ်းရသာ သရ
ို လှာင့်ကန့်၊

မန့်ရ
ို့ ကာ့်ပငာစ္ာ ထိုတ့်ပပန့်၍ဤပိုေမ
့် နှင့် သက့်ဆိုင့်ပ င့််းမှ ကင့််းလွတ့် င
ွ ့်ပပ ထာ်း ရသာ
တန့််း စ္ာ်းတစ့္် ို ို။

In
fo

ထိုပ့်ပို်းထည့်သွင့််းပစ္စည့််း

၁၃။ ရေနံနင
ှ ့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းတစ့္်မ ်းမ ်း သယ့်ယပရ
ိုို့ ဆာင့်သည့် ပိုကလ
့် င
ို ့််းတစ့္်ရလျှာက့်တင
ွ ့်

နတောယ့်

မှတ့် သာ်း

La

w

သတရပ်း က့်ကို ထင့်သာပမင့်သာေှရသာ စ္ာပ င့်ပ စ့္်ရစ္၊ သရကေတပ င့်ပ စ့္်ရစ္ ရေ်းသာ်း ရ ာ့်ပပေမည့်။
၁၄။ ဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် ပပည့်ရထာင့်စ္ို စ္ို်းေ

ar

ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းတစ့္်မ ်းမ ်းကို ဤ

ွဲွေ့၏ သရဘာတညီ က့်ပ င့်

မန့်ရ
ို့ ကာ့်ပငာစ္ာထိုတ့်ပပန့်၍ရေနံနင
ှ ့်

န့််းပါ ပပဋ္ဌာန့််း က့်တစ့္် ို ိုမှ ခ င
ွ ့််း က့်ရပ်းနိုင့်သည့်။

nm

၁၅။ ရဘ်း နတောယ့်မေှရသာ ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းမ ာ်းကို ပပည့်တင
ွ ့််း၌ သယ့်ယပရ
ိုို့ ဆာင့်ပ င့််း သမ
ိုို့ ဟိုတ့်

ya

သိုရလှာင့်ပ င့််းပပ လိုပ့်လိုသသည့် စ္ိုစ္ိုရပါင့််း ဂါလန့် ၅၀၀ ထက့်ပိုမိုလျှင့် လိုင့်စ္င့်ေယေမည့်။ သေ
ိုို့ ာတွင့် ဂါလန့် ၅၀၀ နှင့်

M

ရ ာက့်ေရသာ
ှ
ပမာဏကို ထာ်းသိုောတွင့် ဂါလန့် ၂၀၀ ထက့်မရက ာ့်လွန့် သည့် ထိုပပ
့် ို်းထည့်သွင့််းသည့်
ပစ္စည့််းကို သံို်းပပ ေမည့်။

၁၆။ မည့်သမဆို ရောင့််း ေန့်မေည့်ေွယ့်သည့် ရပ ာက့်ဂါလန့် ထက့်မပိုရသာ ရဘ်း နတောယ့်ေှရသာ ရေနံနှင့်
ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းတစ့္်မ ်းမ ်းကို လိုင့်စ္င့်ေယေန့်မလိုဘဲ သရ
ို လှာင့်ပ င့််း၊ ပပည့်တင
ွ ့််းသိုို့ တင့်သင
ွ ့််း ပ င့််း သမ
ိုို့ ဟိုတ့်
သယ့်ယပရ
ိုို့ ဆာင့်ပ င့််းပပ နိုငသ
့် ည့်။
၁၇။ ပိုေ့်မ ၁၆

ေ ရဘ်း နတောယ့်ေရသာ
ှ
ရေနံနင
ှ ့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းတစ့္်မ ်းမ ်းကို ထာ်းသိုလိုပါက

ို်းံ လံိုခ ံ သည့်

န့်ထည့်၊ ရက ာက့်ထည့် သမ
ိုို့ ဟိုတ့် သတတ ထိုတ့်ပို်း ထည့်သွင့််းပစ္စည့််းတွင့် ထည့်သွင့််းထာ်းသို ေမည့်။ န့်ထည့် သမ
ိုို့ ဟိုတ့်
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ရေနံနှင့် ရေနံထွကပ
့် စ္စည့််းဆိုင့်ောဥပရေ

ရက ာက့်ထည့် ထိုပ့်ပို်းထည့်သွင့််းပစ္စည့််းတွင့် ထာ်းသိုလျှင့် သိုညေသမနှစ့္်ငါ်း ဂါလန့် ပမာဏထက့်မပိုရစ္ေ။
သတတ ထိုပ့်ပို်းထည့်သွင့််းပစ္စည်း့် တွင့် ထာ်းသိုလျှင့် ငါ်းဂါလန့်ပမာဏ ထက့်မပိုရစ္ေ။
၁၈။ စ္က့် ာ်းသံို်းယာဉ့် စ္က့်ယနတော်းတ၏
ိုို့ ယာဉ့်ရမာင့််း၊ ရေယာဉ့်မှ ်း၊ ပိုင့်ေင
ှ တ
့် သ
ိုို့ ည့် ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းတစ့္်မ ်းမ ်းကို
သံို်းပပ ရသာစ္က့် ာ်းသံို်းယာဉ့်နှင့် စ္က့်ယနတော်းမ ာ်းတွင့် တပ့်ဆင့် ထာ်းသည့် မလသိုရလှာင့်ကန့်တင
ွ ့်ပါေှသည့် ရေနံနှင့်
ရေနံထွက့်ပစ္စည့််း ပပင့်

ာ်းသံို်းယာဉ့်၊ စ္က့်ယနတော်းမ ာ်းတွင့်

သံို်းပပ ေန့် တွက့် သရ
ို လှာင့်ထာ်းသည့်

တွက့် လင
ို ့်စ္င့်သမ
ိုို့ ဟိုတ့် င
ွ ့်ပပ က့်ေယေန့်မလို။

(M

သိုရလှာင့်ပ င့််းတိုို့

LI
S)

ရဘ်း နတောယ့်ေရသာ
ှ
ဂါလန့် ၂၀ ပမာဏထက့်မပိုသည့် ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းမ ာ်းကို တင့်သင
ွ ့််းပ င့််း၊ သယ့်ယပ င့််း၊

em

အခန််း (၅)
ထေနံနှင် ထေနံ

မန့်ရ
ို့ ကာ့်ပငာစ္ာထိုတ့်ပပန့်၍ မမဝန့်ကကီ်းဌာန၏ ရေနံလိုပင
့် န့််းဆင
ို ့်ော ကျွမ်း့် က င့် သ ော

st

၁၉။ ဝန့်ကကီ်းဌာနသည့်

ွက်ြစစည််းကု စမ္််းသြ်ပခင််း

ပ ာ်း

တွက့်

ွေ့ဲွ စ္ည့််းတစ့္် ို က
ို ပို စ့္်ရစ္၊ ပပည့်တင
ွ ့််းသတ
ိုို့ င့်သင
ွ ်း့် ပ င့််း၊ ပပည့်ပသိုို့

n

လိုင့်စ္င့်ထတ
ို ့်ရပ်းထာ်းရသာ

Sy

ေှတစ့္်ဦ်းဦ်းကိုပ စ့္်ရစ္၊ ဝန့်ကကီ်းဌာနမှ ရေနံနင
ှ ့် ရေနံထက
ွ ့်ပစ္စည့််း ေည့် ရသွ်းစ္မ့််းသပ့်ပ င့််း

at
io

တင့်ပပို့ို င့််းပပ လိုပ့်မည့် ရေနံနင
ှ ့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းကို သတ့်မှတ့် က့်မ ာ်းနှင့် ညီ နမနှောေယပပီ်း စ္မ့််းသပ့်ရေ်း ောေှထံ

၂၀။ ဝန့်ကကီ်းဌာနသည့်

rm

ရပ်းပ၍
ိုို့ စ္မ့််းသပ့်စ္စ့္်ရဆ်းေမည့်။

မန့်ရ
ို့ ကာ့်ပငာစ္ာထိုတ့်ပပန့်၍ မမဝန့်ကကီ်းဌာန၏ ရေနံလိုပင
့် န့််းဆိုငေ
့် ာ ကျွမ်း့် က င့် သ ောေှတစ့္်ဦ်းက
ွေ့ဲွ ာ်း ရေနံနင
ှ ့်ရေနံထက
ွ ့်ပစ္စည့််း ဆိုင့်ော

In
fo

စ္စ့္်ရဆ်းရေ်း ောေှ ပ စ့္် ဦ်းရဆာင့်သည့်

လိုပ့်ငန့််းရဆာင့်ေွကသ
့် ည့်ရနောတစ့္် ို ိုကို ဝင့်ရောက့်စ္စ့္်ရဆ်းေန့်နှင့် ထိုရနောတွင့် ရတွွေ့ေသည့်
ှ
ရေနံနင
ှ ့်

La

w

ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းတစ့္်မ ်းမ ်းကိုနမနှောယပပီ်း စ္မ့််းသပ့်ရေ်း ောေှထံသိုို့ ရပ်းပ၍
ိုို့ စ္မ့််းသပ့်စ္စ့္်ရဆ်း နိုင့်သည့်။
၂၁။ ဝန့်ကကီ်းဌာနသည့်ရ ာက့်ပါတက
ိုို့ ို ရဆာင့်ေက
ွ ့်ေမည့်-

ar

(က) စ္မ့််းသပ့်ေန့် တွက့် ရေနံနှင့်ရေနံထွက့်ပစ္စည့််း နမနှောယပ င့််းဆင
ို ့်ော စ္ည့််းကမ့််း က့်မ ာ်းသတ့် မှတ့်ပ င့််း၊

nm

( ) စ္မ့််းသပ့်ေန့် နမနှောေယပ င့််း တွက့် က သင့်စ္ေတ့်နင
ှ ့် ရငွရပ်းရ ေမည့် နည့််းလမ့််းကိုသတ့်မတ
ှ ့် ပ င့််း၊

ya

(ဂ) ဤပိုေ့်မ ေ လိုပ့်ပိုင့် ွင့်မ ာ်းကို က င့်သံို်းမည့် ပိုဂ္ လ့်မ ာ်း တွက့် လိုပ့်ထံို်းလိုပ့်နည့််းမ ာ်းကိုသတ့် မှတ့်ပ င့််း။
ဲွေ့ွ စ္ည့််းသည့် ရေနံနှငရ
့် ေနံထွက့်ပစ္စည့််း မ ာ်းကို

M

၂၂။ စ္မ့််းသပ့်သည့် ောေှ သမ
ိုို့ ဟိုတ့် စ္မ့််းသပ့်ပ င့််းလိုင့်စ္င့်ေ

စ္မ့််းသပ့်စ္စ့္်ရဆ်းပ င့််းနှင့် စ္ပ့်လ ဉ့််း၍ ရ ာက့်ပါတက
ိုို့ ို ရဆာင့်ေွကေ
့် မည့်(က) ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းမ ာ်း၏ မီ်းရလာင့်မှတ့်နင
ှ ့်

ပ ာ်း ေည့် ရသွ်း စ္စ့္်ရဆ်းမှုတက
ိုို့ ိုစ္ံ န့်

စ္ံညွှန့််းသတ့်မတ
ှ ့်ပ င့််းဆိုင့်ော ဥပရေနှင့် ညီ သတ့်မှတ့်ထာ်းသည့် စ္မ့််းသပ့်ကေယာပ င့် စ္မ့််းသပ့် တည့် ပပ ပ င့််း၊
( ) စ္မ့််းသပ့်ကေယာမ ာ်းကို

ါ ာ်းရလ ာ့်စ္ာွ စ္စ့္်ရဆ်း တည့်ပပ ပ င့််း၊ မှန့်ကန့်ရ ာင့်ပပ လိုပ့်ပ င့််းနှင့် လို ပ့်သည့်

ါ

စ္ာ်းထို်းလဲလှယ့်ပ င့််း၊
(ဂ) စ္မ့််းသပ့်ပ င့််း တွက့် သတ့်မှတ့်ထာ်းသည့်

ို်း

ရပ်းသွင့််းပါက စ္မ့််းသပ့်မှုကေယာပ င့်စ္မ့််းသပ့် စ္စ့္်ရဆ်းရပ်းပ င့််း။
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ရေနံနှင့် ရေနံထွကပ
့် စ္စည့််းဆိုင့်ောဥပရေ

၂၃။ စ္မ့််းသပ့်ပ င့််းလင
ို ့်စ္င့်ေ

ွဲွေ့ စ္ည့််းတစ့္် ို ို၏ စ္မ့််းသပ့်ကေယာပ င့် တိုင့််းတာေေှထာ်းရသာ

က့်

လက့်မ ာ်းကို

ထပ့်မံစ္မ့််းသပ့် စ္စ့္်ရဆ်းရပ်းေန့် တွက့် ဝန့်ကကီ်းဌာနသတ
ိုို့ င့်ပပလာပါက သတ့်မတ
ှ ့်ထာ်း ရသာ စ္မ့််းသပ့် ရပ်းသွင့််းရစ္ပပီ်း
စ္မ့််းသပ့်ကေယာမ ာ်းပ င့် စ္မ့််းသပ့်၍ ေေှလာသည့်

က့် လက့်မ ာ်း ကိုစ္သ
ံ တ့်မတ
ှ ့် က့်မ ာ်းနှင့်

နှုင့််းယှဉရ
့် ာ့်ပပရပ်းေမည့်။
၂၄။ ဝန့်ကကီ်းဌာနသည့်

မန့်ရ
ို့ ကာ့်ပငာစ္ာထိုတ့်ပပန့်၍ မမဝန့်ကကီ်းဌာန၏ ေည့် ရသွ်းဆင
ို ေ
့် ာ ကျွမ်း့် က င့်
ဲွေ့ွ စ္ည့််းတစ့္် ို ိုကိုပ စ့္်ရစ္ ရေနံနှင့် ရေနံထက
ွ ့် ပစ္စည့််းကို

LI
S)

သ ောေှတစ့္်ဦ်းဦ်းကိုပ စ့္်ရစ္၊ စ္မ့််းသပ့်ပ င့််းလိုင့်စ္င့်ေ

စ္မ့််းသပ့်ေန့်နှင့် ယင့််းစ္မ့််းသပ့်မှုမ ာ်း၏ေလေ့်ကို သက့်ရသ လ
ံ က့်မှတ့်ထတ
ို ့်ရပ်းေန့် စ္မ့််းသပ့် ရေ်း ောေှ ပ စ့္်

(M

လိုပ့်ပိုင့် ွင့် ပ့်နင
ှ ့််းနင
ို ့်သည့်။

em

၂၅။ စ္မ့််းသပ့်ရေ်း ောေှသည့်-

(က) ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းနမနှောမ ာ်းကို စ္မ့််းသပ့်ပပီ်းရနှောက့် သတ့်မတ
ှ ့်ထာ်းသည့် ပံိုစ္တ
ံ ွင့်သတ့်မတ
ှ ့် စ္ံ န့်စ္ည
ံ ွှန်း့် နှင့်

ရ က်းရငွရပ်းသွင့််းလျှင့် သက့်ရသ ံ လက့်မတ
ှ ၏
့်

Sy

( ) သက့်ဆင
ို ့်ောပိုဂ္ လ့်က ရတာင့််းဆိုပါက သတ့်မတ
ှ ့်ထာ်းသည့်

st

ကိုက့်ညီမှုေှမေှ ရ ာ့်ပပသည့် စ္မ့််းသပ့်မှုသက့်ရသ ံလက့်မတ
ှ ့်ထိုတရ
့် ပ်းေမည့်။

n

မတတ မှန့်ကို ထိုတ့်ရပ်းေမည့်။ ယင့််းမတတ မှန့်ကို တော်းရံို်းတွင့် သက့်ရသ ံ ပ စ့္်တင့်ပပနင
ို ့် သည့်။

at
io

၂၆။ စ္မ့််းသပ့်ရေ်း ောေှ၏ စ္မ့််းသပ့်မှု ေလေ့်ကို ရက နပ့်မမ
ှု ေှရသာ ပိုင့်ေင
ှ ့် သမ
ိုို့ ဟိုတ့် ယင့််း၏ကယ
ို ့်စ္ာ်း လှယ့်သည့်

၂၇။ ပိုေ့်မ ၂၆

rm

ယင့််းေလေ့်ကို ေေှသည့်ရနို့ေက့်မှစ္၍ ိုနစ္
ှ ့်ေက့် တွင့််း ထပ့်မံစ္မ့််းသပ့်ရပ်းေန့်ဝန့်ကကီ်းဌာနသိုို့ ရလျှာက့်ထာ်းနင
ို ့်သည့်။
ေရလျှာက့်ထာ်းပါက သတ့်မှတ့်ထာ်းရသာ

ရ က်းရငွကရ
ို ပ်းသွင့််းလျှင့် ဝန့်ကကီ်းဌာန၏

၂၈။ ပိုေ့်မ ၂၇ နှင့်

In
fo

စ္မ့််းသပ့်ရေ်း ောေှက ထပ့်မစ္
ံ မ့််းသပ့်ရပ်းေမည့်။

ညီ ထပ့်မံစ္မ့််းသပ့် က့် ေ မလစ္မ့််းသပ့်မှုသည့် မှာ်းယွင့််းရ ကာင့််း ရပေါ်ရပါက့်လျှင့် ဝန့်ကကီ်းဌာန၏

La

w

စ္မ့််းသပ့်ရေ်း ောေှသည့် မလသက့်ရသ ံလက့်မတ
ှ ့်ကို ပယ့် က့်၍ စ္မ့််းသပ့်မှုသက့်ရသ ံလက့်မှတ့် သစ့္်
ထိုတ့်ရပ်းေမည့်။

ar

၂၉။ ဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် ရ ာက့်ရ ာ့်ပပပါ ရေနံနှင့် ရေနံထက
ွ ့်ပစ္စည့််း စ္မ့််းသပ့်စ္စ့္်ရဆ်းမှုဆိုင့်ော သတ့်မှတ့် ပ င့််းမ ာ်းနှင့်

nm

စ္ပ့်လ ဉ့််း၍လို ပ့်သည့် စ္ည့််းကမ့််း က့်မ ာ်းကို

မန့်ရ
ို့ ကာ့်ပငာစ္ာ ထိုတ့်ပပန့်သတ့်မတ
ှ ့်နင
ို ့် သည့်-

ya

(က) ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းစ္မ့််းသပ့်မှုနှင့် စ္ပ့်လ ဉ့််းသည့် လိုပ့်ထံို်းလိုပ့်နည့်မ ာ်း၊ စ္ည့််းမ ဉ့််းနှင့်

M

စ္ည့််းကမ့််းမ ာ်းသတ့်မတ
ှ ့်ပ င့််း၊

( ) ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည်း့် စ္မ့််းသပ့်မှု သက့်ရသ ံလက့်မှတ့်ပံိုစ္န
ံ ှင့် ယင့််း တွက့် စ္ည့််း ကပ့်မည့်

ို်း

သတ့်မှတပ့် င့််း၊
(ဂ) လိုငစ္
့် င့်ေ

ဲွေ့ွ စ္ည့််းတစ့္် ို ို၏ ရေနံနင
ှ ့်ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းနှင့် စ္ပ့်လ ဉ့််း၍ စ္မ့််းသပ့်သည့် ေည့်

ရသွ်း

ေလေ့် ရပေါ်လို ပ့်ပါက ပပန့်လည့်စ္စ့္်ရဆ်းေန့် စ္ည့််းမ ဉ့််းနှင့် စ္ည့််းကမ့််းမ ာ်းသတ့်မှတပ့် င့််း၊
(ဃ) ပပန့်လည့်စ္မ့််းသပ့်ပ င့််း တွက့်
ယင့််း

ို်း

ို်း

မ ာ်း သတ့်မှတ့်ပ င့််းနှင့် မလစ္မ့််းသပ့်မှုသည့် မှာ်းယွင့််းပါက

မ ာ်းကို ပပန့်လည့်ထိုတရ
့် ပ်းေန့်သတ့်မတ
ှ ့်ပ င့််း။
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မ ာ်းကို

ရေနံနှင့် ရေနံထွကပ
့် စ္စည့််းဆိုင့်ောဥပရေ

အခန််း (၆)
တော်းပမ္စ်ချက်မ္ျော်း
၃၀။ မည့်သမျှ ဤဥပရေ ေ လိုင့်စ္င့်ေယေန့် လို ပ့်သည့်လိုပ့်ငန့််း သမ
ိုို့ ဟိုတ့် ရဆာင့်ေက
ွ ့်မှုတစ့္် ို က
ို ို
သက့်ဆိုင့်ောလင
ို ့်စ္င့်မေေှဘဲ လိုပ့်ကင
ို ့်ရဆာင့်ေက
ွ ့်ပ င့််းမပပ ေ။

(က) ဤဥပရေ ေ ထိုတ့်ပပန့်ရသာ နည့််းဥပရေမ ာ်း၊ စ္ည့််းမ ဉ့််းစ္ည့််းကမ့််းမ ာ်း၊

LI
S)

၃၁။ လိုင့်စ္င့်ေေှသ မည့်သမျှ-

မန့်ရ
ို့ ကာ့်ပငာစ္ာ၊

မန့်၊ို့ ညွှန့် ကာ်း က့်၊

(M

လိုပ့်ထံို်းလိုပ့်နည့််းမ ာ်းနှင့် စ္ည့််းကမ့််း က့်တစ့္် ို ိုပါတာ်းပမစ့္် က့် တစ့္်ေပ့်ေပ့် ကို ရ ာက့် က့်ပ င့််း သမ
ိုို့ ဟိုတ့်

em

ရဆာင့်ေွကေ
့် န့် တာဝန့်ကိုပ က့်ကက
ွ ့်ပ င့််းမေှရစ္ေ၊

( ) ရဘ်း နတောယ့်ေရသာ
ှ
ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းတစ့္်မ ်းမ ်းပါေှသည့် ထိုပ့်ပို်းထည့်သွင့််းပစ္စည့််းနှင့်
နတောယ့် မှတ့် သာ်း သတရပ်း က့်မ ာ်းကို ထင့်ောှ ်းရ ာင့်

st

သယ့်ယပရ
ိုို့ ဆာင့်သည့် ယာဉ့်နှင့် ပိုကလ
့် ိုင့််းမ ာ်းတွင့်

Sy

ရေ်းသာ်းရ ာ့်ပပပ င့််းမပပ ဘဲ သံို်းစ္ွဲပ င့််းမပပ ေ၊

n

(ဂ) ရဘ်း နတောယ့်ေရသာ
ှ
ရေနံနှင့်ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းကိုပ စ့္်ရစ္၊ ရဘ်း နတောယ့်မေှရသာ ရေနံနှင့်

at
io

ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းကိုပ စ့္်ရစ္ ဤဥပရေပါ သတ့်မတ
ှ ့်ထာ်းသည့် နည့််းလမ့််းမ ာ်းမှတစ့္်ပါ်းတင့်သင
ွ ့််းပ င့််း၊

rm

သယ့်ယပရ
ိုို့ ဆာင့်ပ င့််း၊ သိုရလှာင့်ပ င့််း၊ ပ န့်ို့ပ ်းရောင့််း ပ င့််း မပပ ေ၊

(ဃ) ရေနံနင
ှ ့် ရေနံထက
ွ ့်ပစ္စည့််းဆိုင့်ော လိုပ့်ငန့််းမ ာ်းကို ရဆာင့်ေွကေ
့် ာတွင့် ပတ့်ဝန့််းက င့်ထ က
ို ့်မှုမ ာ်း

(င) စ္ံ န့်စ္ံညွှန်း့် ၊

In
fo

တာဝန့် ံမှုမေှဘဲ ရဆာင့်ေွက့် ွင့်မေှရစ္ေ၊

ရပေါ်

ေည့် ရသွ်းနှင့်

ပ င့် တွယ့် ပပည့်မီမှန့်ကန့်မှုမေှရသာ ရေနံနင
ှ ရ
့် ေနံထွက့်ပစ္စည့််း မ ာ်းကို

La

w

ပ န့်ို့ပ ်းရောင့််း ပ င့််းမပပ ေ။

၃၂။ ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည်း့် ဆိုင့်ောလိုပ့်ငန့််း လိုပ့်ကင
ို ့်ရနသမည့်သမျှ ရေနံနှင့် ရေနံထက
ွ ့်ပစ္စည့််း တစ့္်မ ်းမ ်းကို

ar

ပပည့်တင
ွ ့််းသိုို့ တင့်သင
ွ ့််းပ င့််း၊ ပပည့်ပသတ
ိုို့ င့်ပပို့ို င့််း၊ သရ
ို လှာင့်ပ င့််း၊

nm

ရနောတစ့္် ို က
ို ိုပ စ့္်ရစ္၊ သယ့်ယပရ
ိုို့ ဆာင့်ဆဲ

န့်တင
ွ ့်ပ စ့္်ရစ္၊

က့်လိုပ့်ပ င့််း၊ ပ န့်ို့ပ ်းရောင့််း ပ င့််းပပ သည့်
ွင့်

ာဏာ ပ့်နင
ှ ်း့် ထာ်းရသာ

ောေှ သမ
ိုို့ ဟိုတ့်

ya

ဲွေ့ွ စ္ည့််းက ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းကိုပ စ့္်ရစ္၊ ထိုပ့်ပ်းို ထည့်သွင့််းပစ္စည့််းကိုပ စ့္်ရစ္ သယ့်ယပရ
ိုို့ ဆာင့်သည့်

M

စ္က့် ာ်းသံို်းယာဉ့်၊ စ္က့်ယနတော်း၊ ရေယာဉ့်၊ ပိုကလ
့် ိုင့််းတက
ိုို့ ို စ္စ့္်ရဆ်းေန့်နင
ှ ့် ရေနံနှင့်
ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းနမနှောေယလိုရ ကာင့််း တင့်ပပလာပါက သင့်ရလ ာ့်ရသာ

က ညီရတာင့််း ပံ င့််းကို ပငင့််းဆန့်ပ င့််းမပပ ေ။

၃၃။ ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းဆိုင့်ော လိုပ့်ငန့််းတစ့္်မ ်းမ ်းရ ကာင့် ရပါက့်ကဲမ
ွ ှု သမ
ိုို့ ဟိုတ့် မီ်းရလာင့်မှုပ စ့္်ပွာ်းလျှင့် ပ စ့္်ရစ္၊
ရေနံနှင့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းထာ်းေှောရနောနှင့် ယင့််း နီ်း နှော်းတွင့် မီ်းရလာင့်မှု ပ စ့္်ပွာ်းတန့်ောေှလျှငပ့် စ့္်ရစ္
ဆိုပါလိုပ့်ငန့််းကို ကကီ်း ကပ့် ိုပ့် ပ့်သမည့်သမျှ

နီ်းဆံို်း သက့်ဆိုင့်ော

မရတာ့်တဆပ စ့္်ေပ့်တစ့္် ို ိုနင
ှ ့် ပတ့်သက့်၍ သတင့််း

ာဏာပင
ို ့်ထံ

က့် င့််းသတင့််းပေ
ိုို့ န့်နင
ှ ့်

က့် လက့်မ ာ်းကို ရပ်းေန့် ပ က့်ကက
ွ ့်မှုမေှရစ္ေ။
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ရေနံနှင့် ရေနံထွကပ
့် စ္စည့််းဆိုင့်ောဥပရေ

အခန််း (၇)
စမ္ံခန်ို့ခွထေ်းနည််းလမ္််းအေ အထေ်းယူပခင််း
၃၄။ လိုငစ္
့် င့်ေေှသသည့် ပိုေ့်မ ၃၁၊ ပိုေ့်မ ွဲ (က) နှင့် ပိုေ့်မ ွဲ ( )ပါ တာ်းပမစ့္် က့်တစ့္်ေပ့်ေပ့်ကို က ်းလွန့် လျှင့် သက့်ဆိုငေ
့် ာ
လိုင့်စ္င့်ထတ
ို ့်ရပ်းသည့်လိုပ့်ငန့််း၊ ဌာနသည့် လိုင့်စ္င့်ေေှသ ာ်း ရ ာက့်ပါစ္ီမံ န့်ို့ ရ
ွဲ ေ်း ဆိုင့်ော

မန့်တ
ို့ စ့္်ေပ့်ေပ့်ကို

မှတ့်နင
ို ့်သည့်-

LI
S)

(က) သတရပ်းပ င့််း၊
( ) သတ့်မတ
ှ ့်ထာ်းရသာ ေဏ့်ရ က်းရငွ တပ့်ရက
ို ့်ပ င့််း၊

ေ လိုင့်စ္င့်ထတ
ို ့်ရပ်းသည့် လိုပ့်ငန့််းသမ
ိုို့ ဟိုတ့် ဌာနက

ပပည့်ရထာင့်စ္ိုဝန့်ကကီ်းဌာနသိုို့

တွင့််း လိုင့်စ္င့်ထတ
ို ့်ရပ်း သည့် သက့်ဆိုင့်ော

ယ ဝ
ံ င့်ရောက့်နင
ို ့်သည့်။ ယင့််းဝန့်ကကီ်းဌာနက သက့်ဆင
ို ့်ော လိုင့်စ္င့်ထတ
ို ့်ရပ်းသည့်
မှတ့်သည့် စ္ီမံ န့်ို့ ရ
ွဲ ေ်းဆိုင့်ော

မန့်ို့ ကို

တည့်ပပ ပ င့််း၊ ပပင့်ဆင့်ပ င့််း သမ
ိုို့ ဟိုတ့်

n

လိုပ့်ငန့််းသမ
ိုို့ ဟိုတ့် ဌာနက

မန့်တ
ို့ စ့္်ေပ့်ေပ့်ကို

st

မရက နပ့်သသည့် ယင့််း မန့်ို့ မှတ့်သည့် ရနို့မှေက့် ၃၀

မှတ့်သည့် စ္ီမံ န့်ို့ ရ
ွဲ ေ်းဆိုင့်ော

Sy

၃၅။ ပိုေ့်မ ၃၄

ပမဲတမ့််း ရိုပ့်သမ့််းပ င့််း သမ
ိုို့ ဟိုတ့် ပယ့် က့်ပ င့််း။

em

(ဃ) လင
ို ့်စ္င့်ကို

(M

(ဂ) လိုငစ္
့် င့်ကို ကာလ ကန့်ို့ သတ့်ပ င့် ေပ့်ဆိုင့််းပ င့််း၊

at
io

ပယ့် က့်ပ င့််းပပ နိုင့်သည့်။ သက့်ဆိုင့်ောပပည့်ရထာင့်စ္ို ဝန့်ကကီ်းဌာန၏

မန့်သ
ို့ ည့်

ပပီ်း ပပတ့် တည့်ပ စ့္်သည့်။

rm

၃၆။ လိုင့်စ္င့်ထတ
ို ရ
့် ပ်းသည့် သက့်ဆိုင့်ော ပပည့်ရထာင့်စ္ို ဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် ဤဥပရေ ေ ထိုတ့်ပပန့်ရသာ နည့််းဥပရေမ ာ်းပါ
သတ့်မှတ့် က့်မ ာ်းနှင့်

ညီ မည့်သည့်လိုင့်စ္င့်ကိုမဆို ဆိုင်း့် ငံပ င့််း၊ ရိုပ့်သမ့််းပ င့််း၊ ေပ့်စ္ဲပ င့််း သမ
ိုို့ ဟိုတ့်

In
fo

ပယ့် က့်ပ င့််းပပ နိုင့်သည့်။ ထပိုို့ ပင့်မလကသတ့်မတ
ှ ့်ထာ်းရသာ လိုင့်စ္င့်စ္ည့််းကမ့််း

La

w

ပပင့်ဆင့်သတ့်မှတန
့် ိုင့်သည့်။

က့်မ ာ်းကိုလည့််း

အခန််း (၈)

ar

ပြစ်မ္ှုနှင် ပြစ်ေဏ်မ္ျော်း

nm

၃၇။ မည့်သမဆို ပိုေ့်မ ၃၀ ပါတာ်းပမစ့္် က့်ကို ရ ာက့် က့်က ်းလွန့်ရ ကာင့််း ပပစ့္်မှုထင့်ောှ ်းစ္ီေင့်ပ င့််း ေ
ံ လျှင့်
နည့််းဆံို်း က ပ့်သံို်းသန့််းမှ

မ ာ်းဆံို်း က ပ့်သန့််း ၅၀

ထ ရငွေဏ့်ပ စ့္်ရစ္၊

ya

တစ့္်နှစ္ထ
့် က့်မပရ
ို သာ ရထာင့်ေဏ့်ပ စ့္်ရစ္၊

M

ေဏ့်နှစ့္်ေပ့်လံို်းပ စ့္်ရစ္ စ္ီေင့်ပ င့််း ေ
ံ မည့် ပပင့် ပပစ့္်မှု က ်းလွန့်ပ င့််းနှင့် သက့်ဆင
ို ့် ရသာပစ္စည့််းမ ာ်းကို
ပပည့်သူ့ဘဏ္ဍာ ပ စ့္် သမ့််းဆည့််းပ င့််း ံေမည့်။

၃၈။ မည့်သမဆို ပိုေ့်မ ၃၇

ေ ပပစ့္်ေဏ့်စ္ီေင့် ံေပပီ်းရနှောက့်၊ ထိုပပစ့္်မှုကို ထပ့်မံက ်းလွန့်ရ ကာင့််းပပစ့္်ေဏ့် စ္ီေင့် ံေလျှင့်

နှစ့္်နှစ့္်ထက့်မပိုရသာရထာင့်ေဏ့်ပ စ့္်ရစ္၊

နည့််းဆံို်း က ပ့်တစ့္်ဆယ့်သန့််းမှ

ရငွေဏ့်ပ စ့္်ရစ္၊ ပပစ့္်ေဏ့်နှစ့္်ေပ့်လံို်းပ စ့္်ရစ္

မှတပ့် င့််း ံေမည့် ပပင့် ပပစ့္်မှု က ်းလွန့်ပ င့််းနှင့် သက့်ဆိုငရ
့် သာပစ္စည့််းမ ာ်းကို

ပပည့်သူ့ဘဏ္ဍာ ပ စ့္် သမ့််းဆည့််းပ င့််း ံေမည့်။
၃၉။ လိုင့်စ္င့်ေေှသ မည့်သမဆ-ို
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မ ာ်းဆံို်း က ပ့်သန့််း ၁၀၀

ထ

ရေနံနှင့် ရေနံထွကပ
့် စ္စည့််းဆိုင့်ောဥပရေ

(က) ပိုေ့်မ ၃၁၊ ပိုေ့်မ ွဲ (ဂ) နှင့် ပိုေ့်မ ွဲ (ဃ) ပါတာ်းပမစ့္် က့်တစ့္်ေပ့်ေပ့်ကို ရ ာက့် က့်က ်းလွန့်
ရ ကာင့််းပပစ့္်မှုထင့်ောှ ်းစ္ီေင့်ပ င့််း ေ
ံ လျှင့်

နည့််းဆံို်း က ပ့်ငါ်းသန့််းမှ

မ ာ်းဆံို်းက ပ့်သန့််း ၅၀

ထ

ရငွေဏ့် မှတပ့် င့််း ံေမည့်။
( ) ပိုေ့်မ ၃၁၊ ပိုေ့်မ ဲွ (င) ပါ တာ်းပမစ့္် က့်ကို ရ ာက့် က့်က ်းလွန့်ရ ကာင့််း ပပစ့္်မှုထင့်ောှ ်းစ္ီေင့်ပ င့််း ံေလျှင့်
ရပ ာက့်လထက့်မပိုရသာ ရထာင့်ေဏ့်ပ စ့္်ရစ္၊

မ ာ်းဆံို်း က ပ့်သန့််း ၅၀

မှတ့်ပ င့််း ံေမည့်။

ထ

LI
S)

ရငွေဏ့်ပ စ့္်ရစ္၊ ေဏ့်နစ္
ှ ့်ေပ့်လံို်းပ စ့္်ရစ္

နည့််းဆံို်း က ပ့်ငါ်းသန့််းမှ

၄၀။ မည့်သမဆို ပိုေ့်မ ၃၂ ပါ တာ်းပမစ့္် က့်ကို ရ ာက့် က့်က ်းလွန့်ရ ကာင့််း ပပစ့္်မှုထင့်ောှ ်းစ္ီေင့်ပ င့််း ံေလျှင့်
မ ာ်းဆံို်း က ပ့်သန့််း ၅၀

ထရငွေဏ့် မှတ့်ပ င့််း ံေမည့်။

(M

က ပ့်ငါ်းသန့််းမှ

နည့််းဆံို်း

ထင့်ေှာ်းစ္ီေင့်ပ င့််း ံေလျှင့် ရပ ာက့်လထက့်မပိုရသာ ရထာင့်ေဏ့်ပ စ့္်ရစ္၊

n

အခန််း (၉)
ွထ

ွ

at
io

အထ

နည့််းဆံို်းေှေမည့် ဧေယာ

rm

၄၂။ ဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် ရေနံနင
ှ ့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််း လိုပ့်ငန့််းရဆာင့်ေွကေ
့် န့် တွက့်
က ယ့် ဝန့််းနှင့်

မ ာ်းဆံို်း က ပ့်သန့််း

st

ထရငွေဏ့်ပ စ့္်ရစ္၊ ေဏ့်နှစ္ေ
့် ပ့်လံို်းပ စ့္်ရစ္ မှတ့်ပ င့််း ေ
ံ မည့်။

နည့််းဆံို်း က ပ့်ငါ်းသန့််းမှ

Sy

၅၀

em

၄၁။ ကကီ်း ကပ့် ိုပ့် ပ့်သမည့်သမဆို ပိုေ့်မ ၃၃ ပါတာ်းပမစ့္် က့်ကို ရ ာက့် က့်က ်းလွန့်ရ ကာင့််း ပပစ့္်မှု

ကွာ ရဝ်းကို သတ့်မတ
ှ ရ
့် ပ်းေမည့်။ မည့်သမျှ ယင့််းသတ့်မတ
ှ ရ
့် ပ်းထာ်းသည့် နယ့်နမတ့် တွင့််း

In
fo

မီ်းရဘ်း နတောယ့်ပ စ့္်ရပေါ်ရစ္နင
ို ့်သည့် ရဆာင့်ေက
ွ ့်မှုတစ့္်စ္တ
ံို စ့္်ောကို မပပ လိုပ့်ေ။
၄၃။ တော်းရံို်းသည့် ပပည့်သူ့ဘဏ္ဍာ ပ စ့္် သမ့််းဆည့််းေေှသည့် သက့်ရသ ံပစ္စည့််းမ ာ်း ာ်း ဝန့်ကကီ်းဌာန နှင့် သက့်ဆိုင့်ော

La

w

ဝန့်ကကီ်းဌာနမ ာ်းသိုို့ လွှဲရပပာင့််းရပ်းေမည့်။

၄၄။ ဤဥပရေမပပဋ္ဌာန့််းမီက တည့်ရထာင့်ထာ်းရသာ ရေနံနှင့် ရေနံထက
ွ ့်ပစ္စည့််းဆိုင့်ောလိုပ့်ငန့််း ရဆာင့်ေွကသ
့် သည့်

ar

ဤဥပရေနှင့် ဤဥပရေ ေ ထိုတ့်ပပန့်ရသာ နည့််းဥပရေ၊ စ္ည့််းမ ဉ့််းစ္ည့််းကမ့််း၊

မန့်ရ
ို့ ကာ့်ပငာစ္ာ၊

မန့်၊ို့

nm

ညွှန့် ကာ်း က့်မ ာ်းနှင့် လိုပ့်ထံို်းလိုပ့်နည့််းမ ာ်းနှင့် ညီ စ္ီမံ န့်ို့ မ
ွဲ ှု စ္ီ စ္ဉ့် ရေ်းဆွဲ၍ ဤဥပရေ ေ လိုငစ္
့် င့်သမ
ိုို့ ဟိုတ့်

ya

ွင့်ပပ မန့်ထ
ို့ ိုတရ
့် ပ်းမည့် ဝန့်ကကီ်းဌာနသတ
ိုို့ င့်ပပေမည့်။ ယင့််းဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် တင့်ပပလာသည့် စ္ီမံ န့်ို့ မ
ွဲ ှု စ္ီ စ္ဉ့်ကို

M

စ္စ္စ့္်သံို်းသပ့်၍ ရက နပ့်မှုေပါက
ှ

တည့် ပပ ေမည့်။ ရေနံနင
ှ ့် ရေနံထွက့်ပစ္စည့််းဆိုင့်ော လိုပ့်ငန့််းရဆာင့်ေွကသ
့် သည့်

ဝန့်ကကီ်းဌာနက သတ့်မှတရ
့် ပ်း သည့်

န့်ကာလ တွင့််း မမလိုပ့်ငန့််းကို

ရကာင့် ထည့်ရ ာ့်ရဆာင့်ေွကေ
့် မည့်။

၄၅။ ဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် မမဌာနရ ာက့်ေှ နိုငင
့် ံပင
ို စ္
့် ီ်းပွာ်းရေ်းလိုပ့်ငန့််းတစ့္် ို ိုကို ပပည့်ရထာင့်စ္ို စ္ို်းေ
သရဘာတညီ က့်ပ င့်

မ ာ်းနှင့် သက့်ဆိုငရ
့် သာ ရကာ့်ပိုရေ်းေှင့််း ပ စ့္် သင့်ရလ ာ့်သည့်

န့်တင
ွ ့်

တည့်ရထာင့်ရဆာင့်ေက
ွ ့်နင
ို သ
့် ည့်။
၄၆။ ဤဥပရေ ေ

ရေ်းယသည့် ပပစ့္်မှုမ ာ်းကို ေဲ ရေ်းယပိုင့် င
ွ ့်ေှရသာ ပပစ့္်မှုမ ာ်း ပ စ့္်မှတ့်ယေမည့်။
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ွဲွေ့ ၏

ရေနံနှင့် ရေနံထွကပ
့် စ္စည့််းဆိုင့်ောဥပရေ

၄၇။ The Petroleum Act. (INDIA Act xxx, 1934)
မန့်ရ
ို့ ကာ့်ပငာစ္ာ၊

ေထိုတ့်ပပန့် ရသာ
ဲ
နည့််းဥပရေ၊ စ္ည့််းမ ဉ့််း၊ စ္ည့််းကမ့််း၊

မန့်၊ို့ ညွှန့် ကာ်း က့်မ ာ်းနှင့် လိုပ့်ထံို်းလိုပ့်နည့််းမ ာ်းသည့် ဤဥပရေနှင့် မဆန့်က
ို့ င့်သမျှ

ဆက့်လက့်က င့်သံို်းနင
ို ့်သည့်။
၄၈။ The Petroleum Act. (INDIA Act XXX, 1934)

ေ ထိုတ့်ရပ်း ရသာ
ဲ
လင
ို ့်စ္င့် သမ
ိုို့ ဟိုတ့် ွငပပ
့် မန့်မ
ို့ ာ်းကို ဤဥပရေ ေ

ထိုတ့်ရပ်းရသာ လိုငစ္
့် င့် သမ
ိုို့ ဟိုတ့် င
ွ ့်ပပ မန့်မ
ို့ ာ်း ပ စ့္် မှတ့်ယ၍ ယင့််းတတ
ိုို့ ွင့်ပါေှရသာ သက့်တမ့််းနှင့်

LI
S)

စ္ည့််းကမ့််း က့်မ ာ်း တင
ို ့််း ဆက့်လက့်တည့်ေရစ္ေမည့်
ှ
။
၄၉။ ရေနံနှငရ
့် ေနံထွက့်ပစ္စည်း့် ဆိုင့်ော လိုပ့်ငန့််းရဆာက့်ေက
ွ ့်သည့်

ဲွေ့ွ စ္ည့််း သမ
ိုို့ ဟိုတ့် ပိုဂ္ လ့်သည့် မမ၏ လိုပ့်ငန့််းရ ကာင့်

(M

ပတ့်ဝန့််းက င့်ကို မထ ိုကရ
့် စ္ေန့် တည့်ဆဥ
ဲ ပရေ၊ နည့််းဥပရေ၊ စ္ည့််းမ ဉ့််းမ ာ်း၊ လိုပ့်ထံို်းလိုပ့်နည့််းမ ာ်းနှင့် ညီ

em

ရဆာင့်ေွကေ
့် မည့်။

၅၀။ ဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် ရကာ့်မတီ၏ ရံို်းလိုပ့်ငန့််းမ ာ်းနှင့် ကိုန့်က စ္ေတ့်မ ာ်းကို တာဝန့်ယ ရဆာင့်ေွက့် ေမည့်။
ဲွေ့ွ ဝင့်မ ာ်း တွက့် သင့်ရလ ာ့်သည့်

်းီ ပမင့်ရငွနှငစ္
့် ေတ့် တက
ိုို့ ို သတ့်မတ
ှ ့်နင
ို ့်သည့်။

st

နိုင့်ငံဝန့်ထမ့််းမဟိုတရ
့် သာ ရကာ့်မတီ

ွန့်

မ ာ်း ာ်း လင
ို ့်စ္င့်ထတ
ို ရ
့် ပ်းသည့် ဝန့်ကကီ်းဌာန၊

at
io

၅၂။ ဤဥပရေဆင
ို ့်ော

စ္ည့််း ရဝ်းမ ာ်း က င့််းပနိုင့်သည့်။

n

လိုပ့်ရံိုရဆွ်းရနွ်းပွဲ၊ သရိုပပ့် ပပွဲနင
ှ ့်

Sy

၅၁။ ဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် ရေနံနင
ှ ့်ရေနံထက
ွ ့်ပစ္စည့််းဆိုင့်ောလိုပ့်ငန့််းတွင့် ရဘ်း နတောယ့်လံိုခ ံ မှုေှရစ္ေန့် လို ပ့်ရသာ သင့်တန့််း၊

ရကာက့် ံ သည့် ဝန့်ကကီ်းဌာနတန
ိုို့ ှင့်

ကာ်းမည့်သိုို့ ရကာက့် ံ ရ
ွဲ ဝ သံို်းစ္ွဲေမည့်ကို ပပည့်ရထာင့်စ္ို စ္ို်းေ

rm

တိုင့််းရေသကကီ်း သမ
ိုို့ ဟိုတ့် ပပည့်နယ့် စ္ို်းေတိုို့

ွန့်

သရဘာတညီ က့်ပ င့် လင
ို ့်စ္င့်ထတ
ို ရ
့် ပ်းသည့် ဝန့်ကကီ်းဌာနနှင့်

ွန့်

ွဲွေ့၏

ရကာက့် ံသည့် ဝန့်ကကီ်းဌာနတက
ိုို့

In
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မန့်ရ
ို့ ကာ့်ပငာစ္ာ ထိုတ့်ပပန့်သတ့်မှတ့်ေမည့်။

၅၃။ စ္ီမံကန့််းနှင့်ဘဏ္ဍာရေ်းဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် ရေနံနှငရ
့် ေနံထွက့်ပစ္စည့််းတစ့္်မ ်းမ ်းနှင့် စ္ပ့်လ ဉ့််း၍ သတ့်မှတ့်ကာလ တွင့််း

La

w

လိုင့်စ္င့်ရလျှာက့်ထာ်းပ င့််းမေှရသာ၊ လင
ို ့်စ္င့်ထတ
ို ရ
့် ပ်းေန့် ပငင့််းပယ့်ပ င့််း ံေရသာ သမ
ိုို့ ဟိုတ့် ပပည့်ပသိုို့ တင့်ပပို့ို င့််းမပပ ရသာ
ရေနံနှငရ
့် ေနံထက
ွ ့်ပစ္စည့််းတစ့္်မ ်းမ ်းကို သမ့််းဆည့််း ပပီ်း ထို ဲပွ င့််း သမ
ိုို့ ဟိုတ့်

ပ ာ်းနည့််းလမ့််းပ င့်

ar

စ္ီမံ န့်ို့ ပွဲ င့််းပပ နင
ို ့်သည့်။

nm

၅၄။ ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌာန့််း က့်မ ာ်းကို

ရကာင့် ထည့်ရ ာ့်ရဆာင့်ေွကေ
့် ာတွင-့်
ွဲွေ့၏ သရဘာတညီ က့်ပ င့် နည့််းဥပရေမ ာ်း၊ စ္ည့််းမ ဉ့််း စ္ည့််းကမ့််းမ ာ်းကို

ya

(က) ဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် ပပည့်ရထာင့်စ္ို စ္ို်းေ

M

ထိုတ့်ပပန့်နင
ို ့်သည့်။

( ) ဝန့်ကကီ်းဌာန၊ သက့်ဆိုင့်ောဝန့်ကကီ်းဌာနနှင့် ရကာ့်မတီသည့်

မန့်ရ
ို့ ကာ့်ပငာစ္ာ၊

မန့်၊ို့ ညွှန့် ကာ်း က့်နှင့်

လိုပ့်ထံို်းလိုပ့်နည့််းမ ာ်းကို ထိုတ့်ပပန့်နင
ို ့်သည့်။
၅၅။ The Petroleum Act. (INDIA Act xxx, 1934) ကို ဤဥပရေပ င့် ရိုပ့်သမ့််းလိုကသ
့် ည့်။
ပပည့်ရထာင့်စ္ိုသမမတ ပမန့်မာနိုင့်ငရ
ံ တာ့် ွဲွေ့စ္ည့််းပံို ရပ

ံဥပရေ ေ ကျွန့်ိုပ့်လက့်မတ
ှ ့်ရေ်းထို်းသည့်။
(ပံ)ို ထင့်ရက ာ့်
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ရေနံနှင့် ရေနံထွကပ
့် စ္စည့််းဆိုင့်ောဥပရေ

နိုင့်ငရ
ံ တာ့်သမမတ
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ပပည့်ရထာင့်စ္ိုသမမတပမန့်မာနင
ို ့်ငရ
ံ တာ့်
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