ဖြည်တထာင်စုလွှေ်တော်ရုံးက

၁၈ - ၅ -၂၀၁၈ ေက်ေွင် ဖြန်တ
့ ဝသည်။

နိုင်ငံတော်သမ္မေက သတောထားမှေ်ချက်ဖြင့် ဖြန်လည်တြးြိလ
ု့ ာတသာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သောဝထိန်းသိမ်းတေးနယ်တဖမများ ကာကွယ်တစာင့်တေှာက်ဖခင်းဆိုင်ော
ဖြန်တ
့ ဝသည်။

ဥြတေကကမ်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ဖြင်ဆင်ချက်ဇယား

ဖြန်တ
့ ဝသည်။

စဉ်
၁

ဖြည်တထာင်စလ
ု ွှေ်တော်၏

နိုင်ငံတော်သမ္မေ၏

ဥြတေကကမ်းြူးတြါင်းတကာ်မေီ၏သတောထားမှေ်ချက်/

အေည်ဖြုချက်

သတောထားမှေ်ချက်

လွှေ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ဖြင်ဆင်ချက်

၂။(ယ) တနာက်ဆက်ေွဲစာေင်းဝင်မျိုးစိေ်များ ဆိုသည်မှာ
ကွ န ် ဗ င် း ေှ င ် း မှ ထု ေ ် ဖ ြန် သ ေ် မ ှ ေ ် တ သာ
တနာက်ဆက်ေွဲစာေင်းသုံးခုေွင်ြါေှိသည့် မျိုးစိေ်
များကိုဆိုသည်။
(သ) ြင်လယ်ဖြင်မှစေင်ထုေ်ယူဖခင်း ဆိုသည်မှာ
မည်သည့်နိုင်ငံ၏ အချုြ်အဖခာအာဏာသက်တောက်မှု
မေှိသည့် ြင်လယ်ဖြင်မှထုေ်ယူတသာ မျိုးစိေ်
ေစ်မျိုးမျိုး၏ မျိုးစိေ်နမူနာကို ဖမန်မာနိုင်ငံ
အေွင်းသိ့ု သယ်တဆာင်ဖခင်းကိဆ
ု ိုသည်။ ယင်း
စကားေြ်ေွင် ြင်လယ်ဖြင်အထက်ေှိတလထု၊
ြင်လယ်ကကမ်းဖြင်နှင့် ြင်လယ်ကကမ်းဖြင်တအာက်ေှိ
တဖမလွှာလည်းအကျုံးဝင်သည်။
(ဟ) နိုင်ငံေကာကုန်သွယ်မှု ဆိုသည်မှာ တနာက်ဆက်ေွဲ
စာေင်းဝင် မျိုးစိေ်များကို အတကာက်ခွန်ဥြတေ
ဖြဋ္ဌာန်းချက်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ
ေင်ြို့ဖခင်း၊ ေစ်ဆင့်ခံေင်ြို့ဖခင်း သို့မဟုေ်
ေင်သွင်းဖခင်းနှင့် ြင်လယ်ဖြင်မှ စေင်ထုေ်ယူဖခင်း
ေို့ကို ဆိုသည်။
( ေ ) မျိုးစိေ်နမူနာ ဆိုသည်မှာ-

ဥြတေကကမ်း၏ အြိုေ် ၂၊ အြိုေ်ခွဲ (ယ)ေွင် “တနာက်ဆက်ေွဲ
စာေင်းဝင်မျိုးစိေ်များ”၊ အြိုေ်ခွဲ(သ)ေွင် “ြင်လယ်ဖြင်မှ
စေင်ထုေ်ယူဖခင်း” နှင့် အြိုေ်ခွဲ(ဟ)ေွင် “နိုင်ငံေကာ
ကုန်သွယ်မှု” ဆိုသည့် စကားေြ်များကို အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆို
ထားတသာ်လည်း ယင်းစကားေြ်များကို ဥြတေကကမ်းေွင်
တြာ်ဖြသုံးနှုန်းထားဖခင်းမေှိတကကာင်း တေွ့ေှိေြါသည်။
“တနာက်ဆက်ေွဲစာေင်းဝင်မျိုးစိေ်များ” ဆိုသည့်စကားေြ်ကို
အြိုေ်ခွဲ(ေ)ြါ “မျိုးစိေ်နမူနာ” ဆိုသည့်စကားေြ်၏
အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုချက်ေွင်လည်းတကာင်း၊ “နိုင်ငံေကာ
ကုန်သွယ်မှု” ဆိုသည့်စကားေြ်ကို အြိုေ်ခွဲ (ဠ) ြါ
“နိုင်ငံေကာကုန်သွယ်မှုေွင် ကာကွယ်ထိန်းချုြ်သည့်
ေိေ စ္ဆာန်နှင့်အြင်များ” ဆိုသည့် စကားေြ်၏ အဓိြ္ပာယ်
ြွင့်ဆိုချက်ေွင်လ ည်းတကာင်း သုံးနှုန်းထားသည်ကို
တေွ့ေှိေြါသည်။ သိဖု့ ြစ်၍ “တနာက်ဆက်ေွဲစာေင်းဝင်
မျိုးစိေ်များ” ဆိုသည့်စကားေြ်ကို အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုဖခင်း
မဖြုေဲ “မျိုးစိေ်နမူနာ” ၏ အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုချက်
တအာက်ေွင် ေှင်းလင်းချက်အဖြစ်လည်းတကာင်း၊ “နိုင်ငံေကာ
ကုန်သွယ်မှု” ဆိုသည့်စကားေြ်ကို အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုဖခင်း
မဖြုေဲ “နို င်င ံေ ကာ ကုန ်သ ွယ ်မှုေ ွင ် ကာကွ ယ်
(၁) အေှင်ဖြစ်တစ၊ အတသဖြစ်တ စ ေိေ စ္ဆာန် ထိန်းချုြ်သည့် ေိေ စ္ဆာန်နှင့်အြင်များ” ၏ အဓိြ္ပာယ်
ြွင့်ဆိုချက်တအာက်ေွင် ေှင်းလင်းချက်အဖြစ်လည်းတကာင်း
သိ့မ
ု ဟုေ် အြင်များ၊
တအာက်ြ ါအေို င် း တြာ်ဖြသင့်ြါသည်(၂) ကွန်ဗင်းေှင်းဖြဋ္ဌာန်းချက်အေ ကင်းလွေ်မှု
“(ယ) မျိုးစိေ်နမူနာ ဆိုသည်မှာ ေေှိထားသည့် အစိေ်အြိုင်းများ သိမ
ု့ ဟုေ်
(၁)xx xx xx
ဆင့်ြွားြစ္စည်းများမှေစ်ြါး တနာက်ဆက်ေွဲ
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ဥြတေကကမ်းြူးတြါင်းတကာ်မေီ
နိုငင
် ံတော်သမ္မေ၏ သတောထားမှေ်ချက်နှငအ
့် ညီ
တအာက်ြါအေိုင်း ဖြင်ဆင်ဖြဋ္ဌာန်းသင်ြ
့ ါသည်“၂။(ယ)မျိုးစိေ်နမူနာ ဆိုသည်မှာ (၁)xx xx xx
(၂)xx xx xx
(၃)xx xx xx ကိဆ
ု ိုသည်။
ေှင်းလင်းချက်။ တနာက်ဆက်ေ ွဲ စာေင်းဝင်
မျိုးစိေ်များ ဆိုသည်မှာ xx
xx xx ကိဆ
ု ိုသည်။
( ေ ) နိုင်ငံေကာကုန်သွယ်မှုေွင် ကာကွယ်ထိန်းချုြ်သည့်
ေိေ စ္ဆာန်နှင့အ
် ြင်များဆိုသည်မှာ xx xx
xx xx ြါဝင်သည်။
ေှင်းလင်းချက်(၁)။ နိ ု င ် င ံေ ကာကုန ် သ ွ ယ ် မ ှု
ဆိုသည်မှာ တနာက်ဆက်ေွဲ
စာေင်းဝင် မျိုးစိေ်များကို
အတကာက်ခွန်ဥြတေ
ဖြဋ္ဌာန်းချက်၊ စည်းမျဉ်း၊
စည် း ကမ် း များနှ င ် ့ အ ညီ
ေင် ြ ိ ု ့ ဖ ခင် း ၊ ေစ် ဆ င် ့ ခ ံ
ေင် ြ ိ ု ့ ဖ ခင် း သိ ု ့ မ ဟု ေ ်
ေင်သွင်းဖခင်းနှင့်ြင်လယ်ဖြင်
မှ စေင်ထုေ်ယူဖခင်းေိက
ု့ ို
ဆိုသည်။

2
ဖြည်တထာင်စုလွှေ်တော်ရုံးက ၁၈-၅ -၂၀၁၈ ေက်ေွင် ဖြန်တ
့ ဝသည်။

စဉ်

ဖြည်တထာင်စလ
ု ွှေ်တော်၏

နိုင်ငံတော်သမ္မေ၏

အေည်ဖြုချက်

သတောထားမှေ်ချက်

စာေင်းဝင်

မျို းစိေ ်များေွင်ြါေှိသည့်

မျိုးစိေ်များ၊အြင်များ သိမ
ု့ ဟုေ်ေိေ စ္ဆာန်မျိုး
စိေ်များ၏ အစိေ်အြိုင်းများ၊
(၃) တနာက်ဆက်ေွဲ စာေင်းဝင်မျိုးစိေ်များေွင်
ြါေှိ သည် ့ မျို းစိေ ် များ၊ ကွန် ဗင်းေှင ်း
ဖြဋ္ဌာန်း ချက်အ ေ

ဆင် ့ ြွာ းြစ္စည ် းများ

ဖြစ်နိုင်သည့် မည်သည့်အတဖခအတနမျိုးမှ
ဖြစ်တစ၊ ေွဲြက်ြါေှိလာသည့် စာေွက်စာေမ်း၊
အမှေ်ေံဆိြ်၊ အမှေ်အသား သိမ
ု့ ဟုေ်
ထု ေ ် ြ ိ ု း မှု မ ှ ဖ ြစ် တ စ အစိ ေ ် အ ြိ ု င ် း များ
သိမ
ု့ ဟုေ် ဆင့်ြွားြစ္စည်းများကို ဆိုသည်။
( ဠ ) နိုင်ငံေကာကုန်သွယ်မှုေွင် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်သည့်
တိရ စ္ဆာန်နှင်အ
့ ြင်များ ဆိုသည်မှာ ကွန်ဗင်းေှင်းမှ
ထုေ်ဖြန်သေ်မှေ်တသာ ေိေ စ္ဆာန်နှင့်အြင်များကို
ဆိုသည်။ ယင်းစကားေြ်ေွင် ကွန်ဗင်းေှင်းမှ
ထုေ်ဖြန်သေ်မှေ်ဖခင်းခံေသည့် ေိေ စ္ဆာန်နှင့်
အြင်များ၏ အစိေ်အြိုင်း၊ တသွးေည်နှင့် ယင်းေို့
ြါေှိသည့် ဆင့်ြွားထုေ်လုြ်ထားတသာ ြစ္စည်းများ
လည်းြါဝင်သည်။
၂

(၂)xx xx xx

ဥြတေကကမ်းြူးတြါင်းတကာ်မေီ၏သတောထားမှေ်ချက်/

ဖြန်တ
့ ဝသည်။

လွှေ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ဖြင်ဆင်ချက်

ဖြန်တ
့ ဝသည်
ေှင။်းလင်းချက်(၂)။

(၃)xx xx xx ကိဆ
ု ိုသည်။
ေှင်းလင်းချက်။ တနာက်ဆက်ေ ွဲ စာေင်းဝင်
မျိုးစိေ်များ ဆိုသည်မှာ xx
xx xx ကိဆ
ု ိုသည်။”
“( ေ )နိုင်ငံေကာကုန်သွယ်မှုေွင် ကာကွယ်ထိန်းချုြ်သည့်
ေိေ စ္ဆာန်နှင့်အြင်များဆိုသည်မှာ xx xx xx
xx ြါဝင်သည်။
ေှင်းလင်းချက်။ နိုင်ငံေကာကုန်သွယ်မှု ဆိုသည်မှာ
တနာက်ဆက်ေွဲ စာေင်းဝင်
မျိုးစိေ်များကို အတကာက်ခွန်
ဥြတေဖြဋ္ဌာန်းချက်၊ စည်းမျဉ်း၊
စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ေင်ြဖို့ ခင်း၊
ေစ်ဆင့်ခံေင်ြို့ဖခင်း သိမ
ု့ ဟုေ်
ေင်သွင်းဖခင်းနှင့် ြင်လယ်ဖြင်မှ
စေင်ထုေ်ယူဖခင်းေိက
ု့ ိုဆိုသည်။”
ဥြတေကကမ်း၏ အြိုေ် ၂၊ အြိုေ်ခွဲ (သ)ြါ “ြင်လယ်ဖြင်မှ
စေင်ထုေ်ယူဖခင်း” ဆိုသည့် စကားေြ်ကို ဥြတေကကမ်းေွင်
သုံးနှုန်းတြာ်ဖြထားဖခင်းကို မတေွ့ေှိေသဖြင့် အဓိြ္ပာယ်
ြွငဆ
့် ိုေန် လိ-ု မလို သုးံ သြ်သင်ြ
့ ါသည်။

၂။(လ) ေင်ြို့ဖခင်း ဆိုသည်မှာ ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ေေား ဥြတေကကမ်း၏ အြိုေ် ၂၊ အြိုေ်ခွဲ(လ)ေွင် “ေင်ြို့ဖခင်း
စီေင်ြိုင်ခွင့်နယ်နိမိေ်အေွင်းေှိ မည်သည့်တနောမှ ဆိုသည်မှာ ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ ေေားစီေင်ြိုင်ခွင့် နယ်နိမိေ်
မဆို တနာက်ဆက်ေွဲစာေင်းဝင် မျိုးစိေ်များ၏ အေွင်းေှိ မည်သည့် တနောမှ မ ဆိ ု တနာက် ဆ က် ေ ွ ဲ
မည်သည့် မျိုးစိေ်နမူနာကိုမဆို ဖြင်ြသိယ
ု့ ူတဆာင် စာေင် း ဝင် မျိုးစိေ်များ၏ မည်သည့် မျိုးစိေ်နမူနာကို
မဆို ဖြည်ြသို့ယူတ ဆာင်သွာ းဖခင်းကို ဆိုသည်” ဟု
သွားဖခင်းကိဆ
ု ိုသည်။
( ဝ ) ေင်သွင်းဖခင်း ဆိုသည်မှာ ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ ေေား လည်းတကာင်း၊ အြိုေ် ၂၊ အြိုေ်ခွဲ (ဝ)ေွင် “ေင်သွင်းဖခင်း

ြင် လ ယ် ဖ ြင် မ ှ စေင်
ထုေ ်ယူဖခင်း ဆိုသည်မှာ
မည်သည့်နိုင်ငံ၏ အချုြ်အဖခာ
အာဏာ သက် တ ောက် မ ှု
မေှိသည့် ြင်လယ်ဖြင်မှ
ထု ေ ် ယ ူ တ သာ မျိ ု းစိ ေ ်
ေစ်မျိုးမျိုး၏ မျိုးစိေ်
နမူ န ာကိ ု ဖမန် မ ာနိ ု င ် င ံ
အေွင်းသို့ သယ်တ ဆာင်
ဖခင်းကိုဆိုသည်။ ယင်း
စကားေြ်ေွင် ြင်လယ်
ဖြင် အ ထက် ေ ှ ိ တလထု ၊
ြင်လယ်ကကမ်းဖြင်နှင့်ြင်လယ်
ကကမ်းဖြင်တအာက်ေှတ
ိ ဖမလွှာ
လည်းအကျုံးဝင်သည်။”

ဥြတေကကမ်းြူးတြါင်းတကာ်မေီ
နိုငင
် ံတော်သမ္မေ၏ သတောထားမှေ်ချက်နှငအ
့် ညီ
ဥြတေကကမ်း၏ အြိုေ် ၂၊ အြိုေ်ခွဲ (လ) နှင့် အြိုေ်ခွဲ (ဝ)
ေိက
ု့ ို ြယ်ြျက်သင့်ြါသည်။

3
ဖြည်တထာင်စုလွှေ်တော်ရုံးက ၁၈-၅ -၂၀၁၈ ေက်ေွင် ဖြန်တ
့ ဝသည်။

စဉ်

ဖြည်တထာင်စလ
ု ွှေ်တော်၏

နိုင်ငံတော်သမ္မေ၏

အေည်ဖြုချက်

သတောထားမှေ်ချက်

ဥြတေကကမ်းြူးတြါင်းတကာ်မေီ၏သတောထားမှေ်ချက်/

ဖြန်တ
့ ဝသည်။

လွှေ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ဖြင်ဆင်ချက်

် တ့ ဝသည်။
စီေင်ြိုင်ခွင့်နယ်နိမိေ်အေွင်းေှိ မည်သည့်တနော ဆိုသည်မှာ ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ ေေားစီေင်ြိုင်ခွင့် နယ်နိမိေဖြန်
့ နောေိမ
ု့ ဆို တနာက်ဆက်ေွဲ စာေင်း
သိမ
ု့ ဆို တနာက်ဆက်ေွဲစာေင်းဝင် မျိုးစိေ်များ၏ အေွင်းေှိ မည်သည်တ
မည်သည့်မျိုးစိေ်နမူနာကိုမဆို တောက်ေှိဖခင်းနှင့် ဝင်မျိုးစိေ်များ၏ မည်သ ည့် မျို းစိေ ် န မူနာကို မဆို
့် ောက်ေေ
ှိ န် တဆာင်ေွကဖ် ခင်းေိက
ု့ ို
တောက်ေှိေန်တဆာင်ေွက်ဖခင်းေိက
ု့ ိုဆိုသည်။ ယင်း တောက်ေှိဖခင်းနှငတ
စကားေြ်သည် မျိုးစိေ်နမူနာများဖြေ်သန်းဖခင်း ဆိုသည်။ ယင်းစကားေြ်သည် မျိုးစိေ်နမူနာများ
ု့ ဟုေ် ဖြေ်သန်းေင်ြဖို့ ခင်းမေှိတစေ”
သိမ
ု့ ဟုေ် ဖြေ်သန်းေင်ြဖို့ ခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ဖခင်း ဖြေ်သန်းဖခင်း သိမ
ဟုလ ည် းတကာင် း အဓိ ြ္ပာ ယ်ြ ွင် ့ဆ ိုထ ားြါသည်။
မေှိတစေ။
“ေင်ြဖို့ ခင်း” နှင့် “ေင်သွင်းဖခင်း” ဆိုသည့် စကားေြ်ကို
၄၁။( ဂ ) နိုင်ငံေကာကုန်သွယ်မှုေွင် ကာကွယ်ထိန်းချုြ်သည့်
အြိုေ် ၄၁၊ အြိုေခ
် ွဲ (ဂ) ေွင် တြာ်ဖြသုံးစွဲော၌ “နိ ု င ် င ံ
ေိေ စ္ဆာန်နှင့်အြင်များကို ြုေ်မ ၂၃၊ ြုေ်မခွဲ (က)
ေကာကု န ် သ ွ ယ ် မ ှု ေ ွ င ် ကာကွ ယ ် ထိန်းချုြ်သည့်
နှင့် (ခ) ေို့အေ ထုေ်တြးထားတသာ တထာက်ခံချက်
ေိေ စ္ဆာန်နှင့်အြင်များကို ြုေ်မ ၂၃၊ ြုေ်မခွဲ (က) နှင့်
မေေှိေဲ ဖြည်ေွင်းသို့ ေင်သင
ွ ်းဖခင်း၊ ဖြည်ြသို့
ြုေ်မခွဲ (ခ) ေိအ
ု့ ေ ထုေ်တြးထားတသာ တထာက်ခံချက်
ေင်ြ့ဖို ခင်း၊ ဖြည်ြသို့ ေစ်ဆင့်ခေ
ံ င်ြ့ဖို ခင်း။
မေေှိေဲ ဖြည် ေ ွ င ် း သိ ု ့ ေင် သ ွ င ် း ဖခင် း ၊ ဖြည် ြ သိ ု ့
ေင်ြ ို ့ဖခင် း၊ ဖြည် ြသို ့ ေစ် ဆင် ့ခံေ င် ြို ့ ဖခင်း ” ဟု
တြာ်ဖြထားော အြိုေ် ၂၊ အြိုေ်ခွဲ (လ)ြါ “ေင်ြဖို့ ခင်း”
နှင့် အြိုေ် ၂၊ အြိုေခ
် ွဲ (ဝ)ြါ “ေင်သွင်းဖခင်း” ေိ၏
ု့
အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုချက်ေို့သည် ဥြတေတကကာင်းအေ ရှုြ်တထွး
နိုင်တသာတကကာင့် ယင်းေိက
ု့ ို အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုေန် သင့်-မသင့်
သုံးသြ်သင့်ြါသည်။ ဥြတေတကကာင်းအေ ေှင်းလင်း
တစေန်ဖြစ်ြါသည်။
၃

၂၆။ ဝန်ကကီးဌာနသည် အစိုးေအြွဲ့၏ သတောေူညီချက်ဖြင့် ( ခ ) ြုဂ္ဂလိကြိုင် ေိေ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိ့မ
ု ဟုေ်
ရုကတ
္ခ ဗေဥယျာဉ်ကုိ ေည်တထာင်လုြ်ကိုင်
လိုတကကာင်း သေ်မှေ်သည့် နည်းလမ်းများ
နှင့်အညီ တလျှောက်ထားဖခင်းကို စည်းကမ်းချက်များ
သေ်မှေ်၍ ခွငဖ့် ြုနိုငသ
် ည်။

ဥြတေကကမ်း၏ အြိုေ် ၂၆၊ အြိုေခ
် ွဲ (ခ)ေွင် “ဝန်ကကီး ဥြတေကကမ်းြူးတြါင်းတကာ်မေီ
ဌာနသည်

အစိုးေအြွဲ့၏

သတောေူညီချက်ဖြင့် နိုငင
် ံတော်သမ္မေ၏ သတောထားမှေ်ချက်နှငအ
့် ညီ

ြုဂ္ဂလိကြိုင် ေိေ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သို့မဟုေ် ရုက္ခတဗေ ဥြတေကကမ်း၏ အြိုေ် ၂၉ ကို တအာက်ြါအေိုင်း ဖြင်ဆင်
ဥယျာဉ်ကို ေည်တထာင်လုြ်ကိုင်လိုတကကာင်း သေ်မှေ်သည့် ဖြဋ္ဌာန်းသင်ြ
့ ါသည်နည်းလမ်းများနှင့်အညီ တလျှောက်ထားဖခင်းကို စည်းကမ်း “၂၉။ ညွှန်ကကားတေးမှူ းချုြ်သည် ဝန်ကကီးဌာန၏
ချက်များသေ်မှေ်၍ ခွင့်ဖြုနိုင်သည်။” ဟု တြာ်ဖြထားသည်ကို သတောေူညီချက်ဖြင့်-
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စဉ်
၂၉။

ဖြည်တထာင်စလ
ု ွှေ်တော်၏

နိုင်ငံတော်သမ္မေ၏

အေည်ဖြုချက်

သတောထားမှေ်ချက်

ဥြတေကကမ်းြူးတြါင်းတကာ်မေီ၏သတောထားမှေ်ချက်/

ဖြန်တ
့ ဝသည်။

လွှေ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ဖြင်ဆင်ချက်

ညွှန် ကကားတေးမှ ူ းချုြ်သ ည် ဝန်က ကီ းဌာန၏ တေွ့ေှိေြါသည်။ ထိအ
ု့ ဖြင် အြိုေ် ၂၉၊ အြိုေ်ခွဲ (က) ေွငဖြန်
် တ့ ဝသည်။(က) ေိေ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိမ
ု့ ဟုေ် ရုက္ခတဗေဥယျာဉ်

သတောေူညီချက်ဖြင့်-

“ညွှန်ကကားတေးမှူးချုြ်သည် ဝန်ကကီးဌာန၏ သတော

လုြ်ငန်းလိုင်စင် တလျှောက်ထားဖခင်းနှင့်

(က) ေိေ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိမ
ု့ ဟုေ် ရုက္ခတဗေဥယျာဉ် ေူညီချက်ဖြင့် ေိေ စ္ဆာန် ဥယျာဉ် သိမ
ု့ ဟုေ် ရုက္ခတဗေ

စြ်လျဉ်း၍ သေ်မှေ်ထားသည့် လိုအြ်ချက်များ

လုြ်ငန်းလိုင်စင်

တလျှောက်ထားဖခင်းနှင့် ဥယျာဉ်လုြ်ငန်း လိုင်စင်တလျှောက်ထားဖခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍

စြ်လျဉ်း၍ သေ်မှေ်ထားသည့် လိုအြ်ချက်များ သေ်မှေ်ထားသည့်

လိုအြ်ချက်များနှင့်

ညီညွေ်မှု

နှငည
့် ီညွေ်မှု ေှိ မေှိ စိစစ်ပြီး လိုင်စင် ေှိမေှိ စိစစ်ပြီး လိုင်စင်ထုေ်တြးဖခင်း သိမ
ု့ ဟုေ် လိုင်စင်
ထုေ်တြးဖခင်း သိမ
ု့ ဟုေ် လိုင်စင်ထုေ်တြးေန် ထုေ်တြးေန် ဖငင်းြယ်ဖခင်းဖြုနိုင်သည်။” ဟု တြာ်ဖြ
ဖငင်းြယ်ဖခင်း ဖြုနိုငသ
် ည်။

နှငည
့် ီညွေ်မှု ေှိ မေှိ စိစစ်ပြီး လိုင်စင်
သက်ေမ်းနှင့် စည်းကမ်းချက်များသေ်မှေ်၍
လိုင်စင်ထုေ်တြးေမည်။
( ခ ) လုြ်ငန်းလိုင်စင်ေေှိသူက လိုက်နာေမည့်

ထားသဖြင့် ေိေ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိ့မ
ု ဟုေ် ရုကတ
္ခ ဗေ

စည်းကမ်းချက်များကို တြာက်ြျက်လျှေင်

ရုက္ခတဗေ ဥယျာဉ်လုြ်ငန်း ေည်တထာင်လုြ်ကိုင်ခွင့်ကို အစိုးေ

လုြ်ငန်းလိုင်စင်ကို ကာလအကန်အ
့ သေ်ဖြင့်

ဥယျာဉ်လုြ်ငန်းလိုင်စင် စည်းကမ်းချက်များကို အြွဲ့၏သတောေူညီချက်ဖြင့် ဝန်ကကီးဌာနက ခွင့်ဖြု

ရုြ်သိမ်းဖခင်း သိမ
ု့ ဟုေ် လိုင်စင်ြယ်ြျက်ဖခင်း

သေ်မှေ်တြးေမည်။

ဖြုနိုငသ
် ည်။”

( ခ ) ေိေ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်

သိမ
ု့ ဟုေ်

( ဂ ) လုြ်ငန်းလိုင်စင်ေေှိသူက
စည်းကမ်းချက်များကို

ပြီးတနာက် ညွှန်ကကားတေးမှူးချုြ်က ဝန်ကကီးဌာန၏
လိုက်နာေမည့် သတောေူညီချက်ဖြင့် လိုင်စင်ထုေ်တြးေန် ဖငင်းြယ်ဖခင်း
တြာက်ြျက်လျှေင် ဖြုနိုင်မည့်သတောဖြစ်တနသဖြင့်

ယင်းတြာ်ဖြချက်

လုြ်ငန်းလိုင်စင်ကို ကာလအကန်အ
့ သေ်ဖြင့် နှစ်ေြ်ကို ဖြန်လည်စိစစ်သင့်ြါသည်။ ဥြတေတကကာင်းအေ
ရုြ်သိမ်းဖခင်း သိမ
ု့ ဟုေ် လိုင်စင်ြယ်ြျက်ဖခင်း ေှင်းလင်းတစေန် ဖြစ်ြါသည်။
ဖြုနိုငသ
် ည်။

ဥြတေကကမ်း၏ အြိုေ် ၂၉၊ အြိုေ်ခွဲ (ခ)ြါ “ေိေ စ္ဆာန်

၃၀။( ဂ ) လုြ်ငန်းလိုင်စင် သက်ေမ်းမကုန်ဆုံးမီ ကွယ်လွန်လျှေင် ဥယျာဉ် သိမ
ု့ ဟုေ် ရုက္ခတဗေဥယျာဉ် လုြ်ငန်းလိုင်စင်
ယင်း၏ ေေားဝင်ဆက်ခံသူက သေ်မှေ်သည့် စည် းကမ် းချက်များကို သေ်မ ှေ ်တ ြးေမည်။ ” ဟု
နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ညွှန်ကကားတေးမှူးချုြ် တြာ်ဖြချက် အစား “ေိေ စ္ဆာ န် ဥယျာဉ် သို ့ မဟုေ ်
ထံသု့ိ တလျှောက်ထားေမည်။

ရု က္ခတ ဗေဥယျာဉ်လ ုြ ်ငန် း

လိုင ်စင်သ က်ေ မ် းနှ င် ့

စည်းကမ်းချက်များကို သေ်မှေ်တြးေမည်။” ဟု တြာ်ဖြ
သင့်ြါသည်။ အြိုေ် ၃၀၊ အြိုေ်ခွဲ (ဂ) ေွင် လိုင်စင်
ေေှိသူသည် လိုင်စင်သက်ေမ်းမကုန်မီ ကွယ်လွန်လျှေင်
ယင် း ၏ ေေားဝင် ဆ က် ခ ံ သ ူ က သေ် မ ှ ေ ် သ ည် ့
နည် း လမ် း နှ င ် ့ အ ညီ

ညွှ န ် က ကားတေးမှ ူ းချုြ် ထ ံ သ ိ ု ့
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ဖြည်တထာင်စုလွှေ်တော်ရုံးက ၁၈-၅ -၂၀၁၈ ေက်ေွင် ဖြန်တ
့ ဝသည်။

စဉ်

ဖြည်တထာင်စလ
ု ွှေ်တော်၏

နိုင်ငံတော်သမ္မေ၏

အေည်ဖြုချက်

သတောထားမှေ်ချက်

ဥြတေကကမ်းြူးတြါင်းတကာ်မေီ၏သတောထားမှေ်ချက်/

ဖြန်တ
့ ဝသည်။

လွှေ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ဖြင်ဆင်ချက်

တလျှောက်ထားေန် တြာ်ဖြထားတသာတကကာင့် ဖြစ်ြါသည်။ဖြန်တ့ ဝသည်။
ဥြတေတကကာင်းအေ ေှင်းလင်းတစေန် ဖြစ်ြါသည်။

၄

၂၄။ ညွှန်ကကားတေးမှူးချုြ်သည် သောဝထိန်းသိမ်းတေး
နယ်တဖမအေွင်းေှိ တောရိုင်းေိေ စ္ဆာန်များ၊ လုံးဝကာကွယ်
ထားသည့် တောရိုင်းေိေ စ္ဆာန်များနှင့် သာမန်ကာကွယ်
ထားသည့် တောရိုင်းေိေ စ္ဆာန်များမှအြ အဖခားတောရိုင်း
ေိေ စ္ဆာန်များအား အမဲလိုက်သူကုိ စည်းကမ်းချက်များ
သေ်မှေ်၍ အမဲလိုက်ခွင့် လိုင်စင်ထုေ်တြး နိုငသ
် ည်။
၄၀။(က)သာမန်ကာကွယ်ထားသည့်တောရိုင်း ေိေ စ္ဆာန်ကို
ခွင့်ဖြုချက်မေှိေဲ အမဲလိုက်ဖခင်း၊ ယင်းတောရိုင်း
ေိေ စ္ဆာန်ကိုဖြစ်တ စ၊ ယင်း၏အစိေ်အြိုင်း
ကိုဖြစ်တစ ခွင့်ဖြုချက်မေှိေဲ လက်ဝယ်ထားဖခင်း၊
တောင် းချဖခင်း၊ သယ်တ ဆာင်ဖခင် း သိ ု့ မဟုေ ်
လွှဲတဖြာင်းဖခင်း၊
၄၁။(က)လုံးဝကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းေိေ စ္ဆာန်
သိမ
ု့ ဟုေ် နိုင်ငံေကာကုန်သွယ်မှုေွင် ကာကွယ်
ထိန် းချုြ်သ ည့် ေိေ စ္ဆာ န်က ို ခွင့်ဖြုချက်မေှိေဲ
သေ်ဖြေ်ဖခင်း၊ အမဲလိုက်ဖခင်း သိမ
ု့ ဟုေ် အနာေေ
ဖြစ်တစဖခင်း၊ ယင်းေိေ စ္ဆာန်ကိုဖြစ်တစ၊ ယင်းေိ၏
ု့
အစိေ်အြိုင်းကိုဖြစ်တစ၊ တသွးေည်ကိုဖြစ်တစ၊ ယင်းေို့
ြါေှိသည့် ဆင့်ြွားထုေ်လုြ်ထားတသာ ြစ္စည်းကို
ဖြစ်တစ ခွင့်ဖြုချက်မေှိေဲ စုတဆာင်းဖခင်း၊ လက်ဝယ်
ထားဖခင်း၊ တောင်းချဖခင်း၊ သယ်တဆာင်ဖခင်း
သိမ
ု့ ဟုေ် ေစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲတဖြာင်းဖခင်း၊

ဥြတေကကမ်း၏ အြိုေ် ၂၄ အေ “ညွှန်ကကားတေးမှူးချုြ်သည်
လုံး ဝကာကွ ယ်ထ ားသည် ့ တောရိုင်းေိေ စ္ဆာန်များနှင့်
သာမန်ကာကွယ်ထားသည့် တောရိ ုင ်းေိေ စ္ဆာ န်များ
မှအြ အဖခားတောရိုင်းေိေ စ္ဆာန်များကို အမဲလိုက်ခွင့်
လိုင ်စင်ထ ုေ ်တ ြးနိ ုင ်တ ကကာင်း ” တြာ်ဖ ြထားသဖြင် ့
လုံးဝကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းေိေ စ္ဆာန်များနှင့်
သာမန်ကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းေိေ စ္ဆာန်များကို
အမဲလိုက်ခွင့်လိုင်စင် ထုေ်မတြးသည့် သတောသက်တောက်
ြါသည်။ သိ့ေ
ု ာေွင် အြိုေ် ၄၀၊ အြိုေခ
် ွဲ (က) ေွင်
“သာမန်ကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းေိေ စ္ဆာန်ကို
ခွင ့်ဖ ြုချက်မ ေှိ ေ ဲ အမဲ လ ိ ု က ် ဖ ခင် း ဖြုြါက ဖြစ် ေ ဏ်
ချမှေ်နိုင်တကကာင်း” တြာ်ဖြထားော သာမန်ကာကွယ်
ထားသည့် တောရိုင်းေိေ စ္ဆာန်ကို အမဲလိုက်ခွင့်လိုင်စင်
ထု ေ ် တ ြးနိ ု င ် သ ည် ့ သတော သက် တ ောက် တနသဖြင့်
အြိုေ် ၄၀၊ အြိုေ်ခွ(ဲ က) ြါ “ခွင့်ဖြုချက်မေှိေဲ” ဆိုသည့်
စကားေြ်ကို နုေ်ြယ်ေန် သင့်-မသင့် စဉ်းစားသင့်ြါသည်။
အလားေူ လုံ းဝကာကွ ယ်ထ ားသည့် တောရို င် း
ေိေ စ္ဆာန်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အြိုေ် ၄၁၊ အြိုေ်ခွဲ (က)
ြါ “ခွငဖ့် ြုချက်မေှိေဲ” ဆိုသည့် စကားေြ်ကလ
ို ည်း
နု ေ ် ြ ယ် ေ န် သင် ့ - မသင် ့ စဉ် း စားသင် ့ ြ ါသည် ။
ဥြတေတကကာင်း အေ ေှင်းလင်းတစေန် ဖြစ်ြါသည်။

ဥြတေကကမ်းြူးတြါင်းတကာ်မေီ
ဦးစိုးသိနး် (ခ)ဦးတမာင်စုးိ ၊ ေနသသာေီေိုင်းတေသကကီး၊
မဲဆန္ဒနယ်အမှေ်(၁၀)
နိုငင
် ံတော်သမ္မေ၏ သတောထားမှေ်ချက်နှငအ
့် ညီ
တအာက်ြါအေိုင်း ဖြင်ဆင်ဖြဋ္ဌာန်းသင့်ြါသည်“၄၀။(က) သာမန်ကာကွယ်ထားသည့်တောရိုင်း ေိေ စ္ဆာန်ကို
အမဲလ ို က် ဖခင်း သို ့မ ဟုေ ် တောင်း ချဖခင် း၊
ယင်းတောရိုင်း ေိေ စ္ဆာန်ကိုဖြစ်တစ၊ ယင်း၏
အစိေ ်အြိုင်းကိုဖြစ်တ စ ခွင့်ဖြုချက်မေှိေ ဲ
လက်ဝယ်ထားဖခင်း၊ သယ်တဆာင်ဖခင်း သိမ
ု့ ဟုေ်
လွှဲတဖြာင်းဖခင်း၊
၄၁။(က) လုံးဝကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းေိေ စ္ဆာန်
သိမ
ု့ ဟုေ် နိုင်ငံေကာကုန်သွယ်မှုေွင် ကာကွယ်
ထိန်းချုြ်သည့် ေိေ စ္ဆာန်ကို သေ်ဖြေ်ဖခင်း၊
အမဲလိုက်ဖခင်း သိမ
ု့ ဟုေ် အနာေေ ဖြစ်တစဖခင်း၊
စုတဆာင်းဖခင်း၊ တောင်းချဖခင်း သိမ
ု့ ဟုေ်
ေစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲတဖြာင်းဖခင်း၊ ယင်း
ေိေ စ္ဆာန်ကိုဖြစ်တစ၊ ယင်းေို့၏ အစိေ်အြိုင်းကို
ဖြစ်တစ၊ တသွးေည်ကိုဖြစ်တစ၊ ယင်းေို့ ြါေှိသည့်
ဆင့်ြွားထုေ်လုြ်ထားတသာ ြစ္စည်းကို ဖြစ်တစ
ခွင့်ဖြုချက်မေှိေဲ လက်ဝယ်ထားဖခင်း သိမ
ု့ ဟုေ်
သယ်တဆာင်ဖခင်း၊”
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ဖြည်တထာင်စုလွှေ်တော်ရုံးက ၁၈-၅ -၂၀၁၈ ေက်ေွင် ဖြန်တ
့ ဝသည်။

စဉ်
၅

ဖြည်တထာင်စလ
ု ွှေ်တော်၏

နိုင်ငံတော်သမ္မေ၏

အေည်ဖြုချက်

သတောထားမှေ်ချက်

ဥြတေကကမ်းြူးတြါင်းတကာ်မေီ၏သတောထားမှေ်ချက်/

ဖြန်တ
့ ဝသည်။

လွှေ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ဖြင်ဆင်ချက်

တ
့ ဝသည်။ းြူးတြါင်းတကာ်မေီ
၅၂။(က) ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥြတေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် ဥြတေကကမ်း၏ အြိုေ် ၂၊ အြိုေ်ခွဲ(ဏ)ေွင် “အစိုးေအြွဲ့”ဖြန်ဥြတေကကမ်
စည်းကမ်းများကို ဖြည်တထာင်စုအစိုးေအြွဲ့၏ ဆိုသည့် စကားေြ်ကို အဓိြ္ပာယ် ြွင့်ဆိုပြီးဖြစ်သဖြင့် နိုငင
် ံတော်သမ္မေ၏ သတောထားမှေ်ချက်နှငအ
့် ညီ
သတောေူညီချက်ဖြင့် ထုေ်ဖြန်နိုင်သည်။
အြိုေ် ၅၂၊ အြိုေ်ခွဲ (က) ြါ “ဖြည်တထာင်စုအစိုးေအြွဲ့” တအာက်ြါအေိုင်း ဖြင်ဆင်ဖြဋ္ဌာန်းသင်ြ
့ ါသည်ဆိုသည့် စကားေြ်ကို “အစိုးေအြွဲ့” ဟု တြာ်ဖြသင့် ၅၂။(က) ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥြတေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်
ြါသည်။ အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုချက်နှင့် ကိုက်ညီတစေန်ဖြစ်
စည်းကမ်းများကို အစိုးေအြွဲ့၏ သတော
ြါသည်။
ေူညီချက်ဖြင့် ထုေ်ဖြန်နိုင်သည်။

