ဘက်စပုံ ုိ့ဆောင်ဆေး ဥပဆေ
( ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ညပ််ဆာာင်စုွှတ််ဆ်ာ် ဥပဆေအမှ်် ၃ ။ )
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ ်ပို့်ွှ
ွဲ ေန်း ၁ ေက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါေီွှ ၃၁ ေက်)
ညပ််ဆာာင်စုွှတ််ဆ်ာ်သ်် ဤဥပဆေကို ညပဋ္ဌာန်းွှိုက်သ််။
အခန်း (၁)
အမ််၊ စ်င်အာဏာ်််ညခင်းနှငအ
့် ဓိပ္ပာယ်ဆော်ညပချက်များ
၁။ (က) ဤဥပဆေကို ဘက်စပုံ ို့ဆောင်ဆေး ဥပဆေ ဟု ဆခါ််ွင်ဆစေမ််။
( ခ ) ဤဥပဆေသ်် နိငု ်ငံဆ်ာ်သမ္မ်က အမိန့်ဆေကာ်ညငာစာ ာု်ည် ပန်၍ သ််မှ််သ််ဆ့ န့ေက်မှ
စ်င် အာဏာ်််ဆစေမ််။
၂။ ဤဥပဆေ်ွင ် ပ ါေှ ိဆ သာ ဆအာက်ပ ါစကားေပ်မ ျားသ်် ဆော် ညပ ပါအ်ို င ်း အဓိ ပ္ပ ာ ယ်
သက်ဆောက်ဆစေမ်် (က) ညပ််ဆာာင်စုအစိးု ေအေွ့ဲ ေိသ
ု ််မှာ ညပ််ဆာာင်စုသမ္မ်ညမန်မာနိငု ်ငံဆ်ာ် ညပ််ဆာာင်စု
အစိးု ေအေွ့ဲ ကို ေိုသ််။
( ခ ) ဘက်စုပံ ိ့ု ဆောင်ဆေး ေိသ
ု ််မှာ ဘက်စပုံ ့ို ဆောင်ဆေး ပဋိ်ာဉ်အေ နိငု ်ငံ်စ်နငို ်ငံေှိ
ဆေသ်စ်ခုခုမှ အခ
ည ားနိငု ်ငံေှိသ််မှ််ဆေသသိ့ု ဘက်စပုံ ့ိုဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကငို ်သူက
ကုန်စ််ကို ်ာဝန်ယွှ
ူ က်ခံ၍ အန််းေုးံ ပိ့ု ဆောင်ဆေး န််းွှမ်းနှစ်သွယည် ေင့် သယ်ယူ
ပို့ဆောင် ညခင်းကို ေိုသ််။
( ဂ ) ပိ့ု ဆောင်ဆေးန််းွှမ်း ေိုသ််မှာ ကုန်စ််ကို ကုန်းွှမ်း၊ ောားွှမ်း၊ ညပ်််ွင်း
ဆေဆက
ေ ာင်းွှမ်း၊ ပင်ွှယ်ဆေဆက
ေ ာင်းွှမ်း သို့မဟု်် ဆွှဆက
ေ ာင်း ွှမ်း ညေင့်
သယ်ယူ ပို့ဆောင်သ့်် န််းွှမ်းများကိုေိုသ််။
(ဃ) ဘက်စုပံ ိ့ု ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကငို ်သူ ေိုသ််မှာ ဘက်စုံပ့ို ဆောင်ဆေး ပဋိ်ာဉ်ကို
ကိယ
ု ််ိငု ည် ေစ်ဆစ၊ ကိယ
ု ်စားွှှယည် ေင်ည့ ေစ်ဆစချုပ်ေသ
ို ညူ ေစ်ြပီး ဘက်စပုံ ့ိုဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်းကို
ကုန်စ််အပ်နှံသူ သို့မဟု်် ကုန်စ်် ွှက်ခံသူ၏ ကိုယ်စားွှှယ်အ ညေစ် မဟု််ဘဲ
ကိယ
ု ််ိငု ် ပဋိ်ာဉ်ကို အဆကာင်အာ််ဆော် ဆောင်ေွက်ေန် ်ာဝန်ေှိသူကို ေိုသ််။
( င ) သယ်ယူပိ့ု ဆောင်သူ ေိသ
ု ််မှာ ဘက်စပုံ ို့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကိုင်သူကဲ့သ့ို ာပ််ူ
ာပ်မျှ ွှုပ်ကိငု ်ဆောင်ေွက်သ််ညေစ်ဆစ၊ မဆောင်ေွက်သ််ညေစ်ဆစ ကုန်းွှမ်း၊ ောားွှမ်း၊
ညပ်််ွင်းဆေဆက
ေ ာင်းွှမ်း၊ ပင်ွှယ်ဆေဆက
ေ ာင်း ွှမ်း၊ ဆွှဆက
ေ ာင်းွှမ်း သို့မဟု််
အခ
ည ားန််းွှမ်း်စ်ေပ်ေပ်ညေင့် သယ်ယူပ့ို ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ်စ်ခုွှးုံ သိ့ု မဟု််
်စ်စိ်််စ်ပိငု ်းကို ဆောင်ေွက်သူ သို့မဟု်် ဆောင်ေွက်ေန် ်ာဝန်ယူသူကို ေိသ
ု ််။
( စ ) ကုန်စ််အပ်နှသ
ံ ူ ေိုသ််မှာ ဘက်စုံပ့ို ဆောင်ဆေး ပဋိ်ာဉ်ကို ဘက်စုံပို့ဆောင်ဆေး
ွှုပ်ငန်းွှုပ်ကိငု ်သူနှင့် စာချုပ်ချုပ်ေုသ
ိ ူကိုေသ
ို ််။
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(ေ) ကုန်စ််ွှက်ခံသူ ေိသ
ု ််မှာ ဘက်စုပံ ့ိုဆောင်ဆေး ကုန်စ်််င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံ
အဆာာက်အာားွှက်မှ်််ွင် ဆော် ညပာားဆသာ ကုန်စ််ကို ဘက်စုံပို့ဆောင်ဆေး
ွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကိုင်သူာံမှ ွှက်ခံေယူပငို ်ခွင့်ေသ
ှိ ူကို ေိသ
ု ််။
( ဇ ) ဘက်စုပံ ိ့ု ဆောင်ဆေး ကုန်စ်််င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံအဆာာက်အာားွှက်မှ််
ေိသ
ု ််မှာ ဘက်စုပံ ိ့ု ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကငို ်သူက ကုန်စ််ကို ဘက်စပုံ ့ို ဆောင်ဆေး
ပဋိ်ာဉ်ပါ စ််းကမ်းချက်များနှငအ
့် ်ီ ွှတဆဲ ညပာင်းဆပးပိ့ု ေန် ်ာ၀န်ယူသ််အ
့ ညပင် ၄င်းက
ကုန်စ််ကို ွှက်ခံ်ာဝန်ယူဆ ေကာင်း ကုန်စ််အပ်နသ
ှံ ူသို့ ာု််ဆပးသ့်် ဘက်စုံ
ပို့ဆောင်ဆေး ပဋိ်ာဉ်၏ သက်ဆသခံ စာ်မ်းအမှ််အသားကိုေသ
ို ််။
(စျ) ကုန်စ်် ွှတဆဲ ညပာင်း ဆပးပိ့ု ညခင်း ေိုသ််မှာ ဆအာက်ပါ်စ်ခုခုကို ေိုသ်် (၁) ကုန်စ််ွှက်ခံသူသ့ို ကုန်စ််ကို ွှက်ဆောက်ွှတဲဆ ညပာင်းဆပးအပ် ညခင်း၊
(၂) ကုန်စ််ကို ဘက်စုပံ ့ိုဆောင်ဆေး ပဋိ်ာဉ်နှငအ
့် ်ီ ကုန်စ််ွှက်ခံသူ၏ အစီအမံညေင့်
ဆနောချာားခ
ည င်း သို့မဟု်် ကုန်စ်် ွှတဲဆ ညပာင်းဆပးပို့ေမ့်် ဆနော်ွင်ေသ
ှိ ့််
ကူးသန်းဆောင်းဝယ်ဆေး ဥပဆေနှင့် ဓဆွှ့ားုံ စံအေ ဆနောချာားခ
ည င်း၊
(၃) ကုန်စ််ွှတဆဲ ညပာင်းဆပးပိ့ု ေမ််ဆ့ နော်ွင် ကျငသ
့် းုံ သ့်် ဥပဆေ သိ့ု မဟု်် စ််းမျဉ်း
များအေ ွှတအ
ဲ ပ်ာားညခင်းခံေသူသ့ို ညေစ်ဆစ၊ အခ
ည ားပုဂုိ ွှ်သ့ို ညေစ်ဆစ ကုန်စ််ွှဆတဲ ညပာင်း
ဆပးအပ် ညခင်း။
(်) အာူးဆငွဆေကး ာု််ယူပငို ်ခွငယ
့် ူနစ် ေိသ
ု ််မှာ နိငု ်ငံ်ကာဆငွဆ ေကးေန်ပဆုံ ငွအေွ့ဲ က
အာူးဆငွဆ ေကး ာု််ယူပိုင်ခွင့်ယူနစ်ေိုသ့်် အဓိပ္ပာယ်ေွင့်ေိုချက်နှင့်အ်ီ ဤဥပဆေ
အေ ာု််ညပန်သ့်် န််းဥပဆေများအေ ဆငွဆ ေကးာု််ယူညခင်းအ်ွက် အာူးသ််မှ််
ာားသ့်် ဆငွဆ ေကးစနစ် ်စ်ခုကို ေိုသ််။
( ဋ ) ကုန်စ်် ေိုော်ွင် ာုပ်ပိးု ာားသ််ညေစ်ဆစ၊ ာုပ်ပးို ာားခ
ည င်း မေှသ
ိ ််ညေစ်ဆစ သယ်ယူသ့််
သိ့ု မဟု်် သယ်ယူေန်ေှိသ့်် သက်ေှိ်ိေစ္ဆာန်၊ ကုန်ဆသ်္တ ာ၊ သယ်ယူေန် ကုန်စ်််င်
အခင်းညပား သိ့ု မဟု်် အွှား်ူ ကိေိယာေ
ည င့် သယ်ယသ
ူ ့်် ဆေတ့ဆပ
ည ာင်းနိငု ်ဆသာ ပစ္စ််း
်စ်ခုခု ပါဝင်သ််။
( ဌ ) ာုပ်ပိးု ပစ္စ််း ေိသ
ု ််မှာ ကုန်စ်််စ်ခုချင်းစီကို ်စ်အ်
ိ ်၊ ်စ်စိ််၊ ်စ်ပိုင်း၊
်စ်စ််၊ ်စ်ွှိပ်၊ ်စ်ညခင်း၊ ဆဘာုပ််စ်ာုပ်၊ ်စ်စီး၊ ်စ်ော၊ ဆသ်္တ ာ ်စ်ဆသ်္တ ာ
သို့မဟု်် အခ
ည ားအဆခါ်အဆဝါ် ယူနစ််စ်ခုခုဟူ၍ ဆေ်ွက်နိုင် ြပ ီး ်စ်ခုချင်းစီ
သီး ညခားခွဲ၍ သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်သ့်် ကုန်စ််ယူနစ် ်စ်ခုခုကို ေိုသ််။
( ဍ ) ွှက်မှ််ဆေးာိုး ာားသ့််စာ ေိုော်ွင် ွှက်မှ််ဆေးာိုး ာားသ့်် စာအ ညပ င်
ဆက
ေ းနန်း၊ ်ဲွှက်စ်၊ ေက်စ်ညေင့် ဆသာ်ွှ််းဆကာင်း၊ စက်မှု သိ့ု မဟု်် အီွှက်ာဆောနစ်
န််းညေင့် ပုနံ ှပိ ်စာ၊ မှ်််မ်း သိ့ု မဟု်် ညပန်ွှ််ဆော်ညပချက် သိ့ု မဟု်် ာု််ွှတငသ
့် ့််
သ်င်းအချက်အွှက် ညေ င့် ဆသာ်ွှ််းဆကာင်း၊ အေိုပါကိစ္စအွှို့ငှာ ေ််ေွယ်၍
အခ
ည ားစာချုပ်စာ်မ်း်စ်ခုခု သိ့ုမဟု်် ပစ္စ််းကိေိယာေ
ည င့်ဆသာ်ွှ််းဆကာင်း ညပုွှုပည် ခင်း
်ိ့ု ပါဝင်သ််။
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၃။

( ဎ ) မှ််ပု်
ံ င်ွှက်မှ်် ေိုသ််မှာ ဤဥပဆေအေ ာု််ဆပးသ့်် ဘက်စပုံ ို့ဆောင်ဆေး
ွှုပ ်င န်း ွှုပ်ကိုင ်သ ူ မှ််ပုံ်င်ွှ က်မှ်် သို့ မဟု်် ကိုယ ်စားွှှယ ် မှ််ပုံ်င်
ွှက်မှ််ကို ေိုသ််။
(ဏ) ပဋိ်ာဉ် ေိုသ််မှာ ဘက်စပုံ ့ို ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကငို ်သူက ကုန်စ််ကို သယ်ယူ
ပိ့ု ဆောင်ခေယူ၍ အညပ််ညပ််ေငို ်ော ဘက်စပုံ ့ို ဆောင်ဆေး န််းွှမ်းအ်ိငု ်း ဆောင်ေွက်
ဆပးေန် သိ့ု မဟု်် ာိသ
ု ိ့ု ဆောင်ေွက်မှုကို အဆကာင်အာ််ဆော်ေန် ်ာဝန်ယူချုပ်ေသ
ို ့််
ပဋိ်ာဉ် ကို ေိုသ််။
(်) ဗဟိအ
ု ေွဲ့ ေိုသ််မှာ ဤဥပဆေအေ ေွဲ့စ််းသ့်် ကုန်စ််များ ဘက်စပုံ ို့ဆောင်ဆေး
ဗဟိအ
ု ေွ့ဲ ကို ေိုသ််။
(ာ) ဝန် ြကီးဌာန ေိုသ််မှာ ညပ််ဆာာင်စုအစိုးေ ပို့ဆောင်ဆေးဝန် ြကီးဌာနကို ေိုသ််။
( ေ ) မှ််ပုံ်င်အောေှိ ေိုသ််မှာ ပို့ဆောင်ဆေး ဦးစီးဌာန၏ ညတ န် ေက ားဆေးမှူးချုပ်ကို
ဆသာ်ွှ််းဆကာင်း၊ မှ််ပုံ်င်အောေှိ၏ ွှုပ်ငန်း်ာဝန်များကို ဆောင်ေွက်ေန် ၄င်းက
ခန့်အပ််ာဝန်ဆပးသ့်် အခွင့်ေအောေှက
ိ ဆို သာ်ွှ််းဆကာင်း ေိုသ််။
အခန်း (၂)
ေ််ေွယ်ချက်များ
ဤဥပဆေ၏ ေ််ေွယ်ချက်များမှာ ဆအာက်ပါအ်ိငု ်း ညေစ်သ်် (က) ဘက်စုပံ ိ့ု ဆောင်ဆေးနှင်စ့ ပ်ွှျဉ်း၍ အပ
ည ််ညပ််ေငို ်ော ကွန်ဗင်းေှင်းပါ ညပဋ္ဌာန်းချက်များကို
ွှ််းဆကာင်း၊ ဆေသေိငု ်ော သဆဘာ်ူစာချုပ်ပါ က်ိညပုချက်များကို ွှ််းဆကာင်း
အဆကာင်အာ််ဆော် ဆောင်ေွက်ေန်၊
( ခ ) ညပ်််ွင်း ညပ််ပ်ွင် ဘက်စုံပို့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကိုင်သူများ ပူးဆပါင်း ်ှိနိှုင်း
ဆောင်ေွက် ညခင်းညေင့် ကူးသန်းဆောင်းဝယ်ဆေးွှုပ်ငန်းများ စ််းကမ်းကျနစွာ ်ိးု ်က်
ေွံ့ြေိုးဆေးအ်ွက် အဆာာက်အကူညပုေန်၊
( ဂ ) အပ
ည ်် ညပ််ေိငု ်ော ကူးသန်းဆောင်းဝယ်ဆေးနှငစ့် ပ်ွှျဉ်းသ့်် ွှိအ
ု ပ်ချက်များ ညပ််စ့ ုံ
ဆစဆေးအ်ွက် စွမ်းဆောင်ေ််ေှိ ြပ ီး ာိဆောက် ညမ န်ေန်ဆသာ ဘက်စုံပို့ဆောင်ဆေး
ဝန်ဆောင်မှုများပိမု ို ေွံ့ြေိုး်ိးု ်က်ွှာဆစေန်၊
(ဃ) ဘက်စုပံ ိ့ုဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကငို ်သူများက ဤဥပဆေအေမှ််ပုံ်င်၍ စ််းကမ်းချက်
များနှင့်အ်ီ ွှုပ်ကိငု ်ဆောင်ေွက်ဆစေန်၊
( င ) ဘက်စုပံ ိ့ု ဆောင်ဆေး ဝန်ဆောင်မှု်ွင် အသုးံ ညပုသူများနှင့် ကုန်စ််ပ့ို ဆောင်သူများအက
ေ ား
မျှ်သ့်် အကျိုးဆကျးဇူးများခံစားနိငု ်ဆစေန်နှင့် ဆပါ်ဆပါက်ွှာသ့်် ညပဿနာများကို
ြငိမ်းဆအးစွာ ဆေ
ည ေှင်းနိုင်ေန်၊
( စ ) ကုန်စ််ကို သမားရိးု ကျန််းညေင့် ေကားခံနိုင်ငံများမှ်စ်ေင့် ပိ့ု ဆောင်ော်ွင် အေင့်ေင့်
ဆောင်ေွက်ေသ့်် အခက်အခဲနှင့် ညပဿနာများ ဆွှျာ့န််းကင်းဆဝးဆစ ြပီး ကုန်စ််
ပို့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်းများ ပိမု ိုသွက်ွှက် ွှျင်ညမန်ွှာဆစေန်။
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အခန်း (၃)
သက်ေငို ်ညခင်း
ဤဥပဆေသ်် ဆအာက်ပါ်ို့နငှ ့် သက်ေုငိ ်ဆစေမ်် (က) ဤဥပဆေအေ ဗဟိအ
ု ေွ့ဲ ်ွင် မှ််ပုံ်င်ြပီး မှ််ပုံ်င်ွှက်မှ််ေယူာားသ့်် ဘက်စုံ
ပို့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကိုင်သူများ၊
( ခ ) ်ေားမဆက
ေ ာင်းအေ ဆ်ာင်းေိသ
ု ့်် နစ်နာမှုများဆေ
ည ေှင်းေန် အွှိ့ုငှာ ဘက်စပုံ ို့ဆောင်ဆေး
ွှုပ်ငန်းွှုပ်ကိငု ်သူက ပဋိ်ာဉ််ွင် သ််မှ််ာားသ့််အ်ိငု ်း (၁) ပဋိ်ာဉ်အေ ကုန်စ််ကို်ာဝန်ယူ၍ သယ်ယူပ့ို ဆောင်ေန် ွှတဲဆညပာင်းွှက်ခံသ့််
ဆနောသ်် ညမန်မာနိငု ်ငံ်ွင် ်််ေြှိ ပီး ွှတဆဲ ညပာင်းဆပးပိ့ု ေမ််ဆ့ နောသ်် စာချုပ်ဝင်
အခ
ည ားနိငု ်ငံ်စ်နိငု ်ငံ်ွင် ်််ေှိသ့်် ပဋိ်ာဉ်များ၊ သို့မဟု််
(၂) ကုန်စ််ကို ွှတဲဆညပာင်းဆပးပိ့ု ေမ့််ဆနောသ်် ညမန်မာနိငု ်ငံ်ွင် ်််ေှိြပီး ပဋိ်ာဉ်
အေ ကုန်စ််ကို်ာဝန်ယူ၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ေန် ွှတဆဲ ညပာင်း ွှက်ခံသ့််
ဆနောသ်် စာချုပ်ဝင်အ ညခားနိုင်ငံ်စ်နငို ်ငံ်ွင််််ေသ
ှိ ့်် ပဋိ်ာဉ်များ။
ဤဥပဆေ်ွင် သုံးနှုန်းာားဆသာ “ဘက်စပုံ ို့ဆောင်ဆေး၊” “ဘက်စပုံ ို့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း

ွှုပ်ကငို ်သ၊ူ ” “ပဋိ်ာဉ်” နှင့် “ဘက်စုပံ ိ့ုဆောင်ဆေး ကုန်စ်််င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံ အဆာာက်အာား
ွှက်မှ်”် ေိုသ့်် စကားေပ်များသ်် အပ
ည ််ညပ််ေငို ်ော သို့မဟု်် ဆေသေိငု ်ော သဆဘာ
သဘာဝေှသ
ိ ့်် အသုးံ အနှုန်း ညေစ်သ််ဟု မှ််ယူေမ််။
အခန်း (၄)
ကုန်စ််များ ဘက်စုပံ ို့ဆောင်ဆေး ဗဟိအ
ု ေွ့ဲ ေွ့ဲ စ််းညခင်းနှင့် ယင်း၏်ာ၀န်နှင့် ွှုပ်ပငို ်ခွငမ့် ျား
၆။ ဝန် ြကီးဌာနသ်် ဘက်စုံပိ့ု ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်းနှင်စ့ ပ်ွှျဉ်း၍ ဤဥပဆေပါပ
ည ဋ္ဌာန်းချက်များကို
အဆကာင်အာ််ဆော် ဆောင်ေွက်ဆေးအ်ွက်ွှ််းဆကာင်း၊ သက်ေိုင်ော ညပ ်််ွင်း ညပ ််ပမှ
အေွ့ဲ အစ််းများ၊ ပုဂိုွှ်များနှင့် ပူးဆပါင်း်ှနိ ငိှု ်း ဆောင်ေွက်ဆေးနှင့် ြကီး ေကပ် ကွပ်ကဲဆေးအ်ွက်
ွှ််းဆကာင်း သက်ေိုင်ောအစိးု ေဌာန၊ အေွဲ့အစ််းနှင့် ပုဂိွှိက အေွဲ့အစ််းများမှ သင်ဆ့ ွှျာ်ဆသာ
ပုဂုိ ွှ်များနှငက
့် ျွမ်းကျင်သူများ ပါဝင်သ့်် ကုန်စ််များ ဘက်စပုံ ့ို ဆောင်ဆေးဗဟိအ
ု ေွ့ဲ ကို ညပ််ဆာာင်စု
အစိးု ေအေွ့ဲ ၏ သဆဘာ်ူ်ီချက် ညေင့် ေွဲ့စ််းေမ််။
၇။ ဝန် ြကီးဌာနသ်် (က) ပုေမ် ၆ အေ ဗဟိအ
ု ေွ့ဲ ကို ေွဲ့စ််းော်ွင် ဝန် ြကီးဌာနမှ ညပ််ဆာာင်စုအေင့် ပုဂိ ု ွှ်
်စ်ဦးက ဥက္က ဋ္ဌအေ
ည စ်ွှ််းဆကာင်း၊ ပို့ဆောင်ဆေးဦးစီးဌာန၏ ညတန်ေကားဆေးမှူးချုပ်က
အ်ွင်းဆေးမှူးအေ
ည စ်ွှ််းဆကာင်း ်ာဝန်ဆပးအပ်ေမ််။
( ခ ) ဗဟိအ
ု ေွ့ဲ ်ွင် ေု်ိယဥက္က ဋ္ဌနှင့််ေွဲ က်အ်ွင်းဆေးမှူး်ိ့ုကွှ
ို ််း ာ််သ
့ ွင်းေွ့ဲ စ််းနိငု ်သ််။
( ဂ ) ဗဟိအ
ု ေွ့ဲ ကို ညပ််ဆာာင်စုအစိးု ေအေွ့ဲ ၏ သဆဘာ်ူ်ီချက်ညေင့် ွှိုအပ်သွှို ညပင်ေင်
ေွဲ့စ််းနိုင်သ််။
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ဗဟိအ
ု ေွ့ဲ ၏ ်ာဝန်နှင့် ွှုပ်ပိုင်ခငွ ်မ့ ျားမှာ ဆအာက်ပါအ်ိငု ်း ညေစ်သ်် (က) ဤဥပဆေ၏ ေ််ေွယ်ချက်နှင့်ညပဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆအာင်ညမင်စွာအဆကာင်အာ််ဆော်
ဆောင်ေွက်နိငု ်ေန် သက်ေုငိ ်ောဌာန၊ အေွ့ဲ အစ််းနှင့် ပုဂုိ ွှ်များအားွှ််းဆကာင်း၊
ဘက်စုပံ ိ့ု ဆောင်ဆေး ွှုပ်ငန်းွှုပ်ကငို ်သူများအားွှ််းဆကာင်း ွှမ်းညတန်ညခင်း၊ ြကီးေကပ်
ကွပ်ကဲညခင်းနှင့်ဝန် ြကီးဌာနသို့ အက
ြ ံညပုချက်များ ်င်ညပ ညခင်း၊
( ခ ) ဘက်စုံပို့ဆောင်ဆေးကို အေင်ဆညပဆချာဆမွ့စွာ ဆောင်ေွက်နငို ်ဆေးအ်ွက် ညပ်််ွင်း
ညပ််ပမှ အခွင်အ
့ ာဏာပိုင်များ၊ အေွ့ဲ အစ််းများ၊ ပုဂုိ ွှ်များနှင့် ွှ််းဆကာင်း၊ ဘက်စုံ
ပို့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်းွှုပ်ကိုင်သူများ၊ သယ်ယူပ့ို ဆောင်သူများ၊ ကုန်စ််အပ်နသ
ှံ ူနှင့်
ကုန်စ််ွှက်ခံသူများနှင့် ွှ််းဆကာင်း ပူးဆပါင်း်ှိနငိှု ်းဆပး ညခင်း၊
( ဂ ) ဘက်စုံပို့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကိုင်သူများအား စ််းကမ်းချက်များ သ််မှ််၍
မှ််ပုံ်င်ွှက်မှ််ာု််ဆပး ညခင်း၊
(ဃ) ဤဥပဆေနှင့် ဤဥပဆေအေ ာု််ညပန်သ့်် န််းဥပဆေများ၊ အမိန့်ဆ ေကာ်ညငာစာများနှင့်
အမိန့််ိ့ု ပါ ်ား ညမစ်ချက် ်စ်ခုခုကို ညေစ်ဆစ၊ မှ််ပုံ်င်ွှက်မှ်် စ််းကမ်းချက်
်စ်ခုခုကိုညေစ်ဆစ ဆောက်ေျက် ကျူးွှွန်သူအား ပုေမ် ၄၃ အေ စီမံခန့်ခဲွဆေးေိငု ်ော
အမိန့်ချ မှ််ညခင်း၊
( င ) သယ်ယူပိ့ုဆောင်သူများ၊ ဘက်စပုံ ့ိုဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကငို ်သူများနှင့်အသုံးညပုသူများက
ဤဥပဆေနှင့် ဤဥပဆေအေ ာု််ညပန်သ့်် န််းဥပဆေများ၊ အမိန့်ဆ ေကာ်ညငာစာ၊ အမိန့်၊
ညတန် ေက ားချက် နှင့် ွှုပ်ာုံးွှုပ် န််း များကိုွှ ််းဆကာင်း ၊ မှ််ပုံ်င်ွှက်မှ််
စ််းကမ်းချက်များကိွှ
ု ််းဆကာင်း ွှိက
ု ်နာဆောင်ေွကည် ခင်း ေှိ မေှိ ွှိအ
ု ပ်သွှို စစ်ဆေးခ
ည င်း၊
ာိသ
ု ိ့ု စစ်ဆေးနိငု ်ေန် ဗဟိအ
ု ေွ့ဲ ၏ အေွ့ဲ ဝင်ပါဝင်သ့်် စစ်ဆေးဆေးအေွ့ဲ ေွ့ဲ စ််း၍ ညေစ်ဆစ၊
သင်ဆ့ ွှျာ်ဆသာ ပုဂိုွှ််စ်ဦးဦးကိုညေစ်ဆစ ်ာဝန်ဆပးအပ်ညခင်း၊
( စ ) ဘက်စုပံ ိ့ဆု ောင်ဆေးွှုပ်ငန်းနှင့်ေက်နွယ်ဆသာ ဆာာက်ပညံ့ ေ််ေ
့ ််း စီမံဆောင်ေွက်မှုွှုပ်ငန်းများ၊
အပ
ည ််ညပ််ေိုင်ော ပို့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်းများနှင့်သင််န်းများကို စ််းကမ်းချက်များ
သ််မှ််၍ ွှိငု ်စင်ာု််ဆပးခ
ည င်း သိ့ု မဟု်် ခွင့်ညပုချက်ာု််ဆပးခ
ည င်းနှင့် ြကီးေကပ်ညခင်း၊
(ေ) ဗဟိအ
ု ေွ့ဲ ၏ ွှုပ်ငန်း်ာဝန်များ ဆောင်ေွက်ော်ွင် အဆာာက်အကူ ညပုေန် ဝန်ာမ်း
ေွဲ့စ််းပုံနှင့်အ်ီ ွှိုအပ်သ့်် နိုင်ငဝံ့ န်ာမ်းများအား ခန့်ာားခ
ည င်း၊
( ဇ ) ဗဟိအ
ု ေွ့ဲ ၏ ွှုပ်ငန်းဆောင်ေွက်ချက်များကို သ််မှ််ချက်များနှင့်အ်ီ ဝန် ြကီးဌာနသိ့ု
အစီေင်ခံ ်င် ညပ ညခင်း၊
(ဈ) ဤဥပဆေပါ ကိစ္စအွှို့ငှာ ဝန် ြက ီးဌာနက အခါအားဆွှျာ်စွာ ဆပးအပ်သ့်် အ ညခ ား
်ာဝန်များကို ဆောင်ေွက်ညခင်း။
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အခန်း (၅)
မှ််ပ်
ုံ င်ညခင်း
၉။ (က) ဘက်စုပံ ိ့ုဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကငို ်သူအညေစ်ဆသာ်ွှ််းဆကာင်း၊ နိငု ်ငံဆ်ာ်က အေွ့ဲ ဝင်
ညေစ်ဆသာဘက်စုပံ ိ့ုဆောင်ဆေးနှငစ့် ပ်ွှျဉ်းသ့်် အပ
ည ််ညပ််ေငို ်ော ကွန်ဗင်းေှင်း သိ့ု မဟု််
ဆေသေိုင်ော သဆဘာ်ူစာချုပ်၏အေွဲ့ဝင် ညေစ်သ့်် ညပ််ပနိငု ်ငံ်စ်ခုခုမှ မှ််ပုံ်င်
ွှက်မှ််ေေှဆိ သာ ဘက်စပုံ ့ို ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကိုင်သူ၏ ကိုယ်စားွှှယ်အညေစ်
ဆသာ်ွှ််းဆကာင်း ဘက်စပုံ ့ို ဆောင်ဆေး ွှုပ်ငန်းကို ွှုပ်ကငို ်ွှသ
ို ူ သိ့ု မဟု်် ွှုပ်ကငို ်
ဆောင်ေွက်ွှျက်ေှသ
ိ သ
ူ ်် မှ််ပ်
ုံ င်ွှက်မှ််ေေှေ
ိ န် သ််မှ််ချက်များနှင်အ
့ ်ီ ဗဟို
အေွ့ဲ သိ့ု ဆွှျှာက်ာားေမ််။
( ခ ) ဗဟိအ
ု ေွ့ဲ သ်် ပုေမ် ခွဲ (က) အေ ဆွှျှာက်ာားချက်များအား သ််မှ််ချက်များနှင့်
အ်ီ စိစစ်ြပီး မှ််ပုံ်င်ွှက်မှ်် ာု််ဆပးေန် ခွင့်ညပုခ
ည င်း သို့မဟု်် ညငင်းပယ်ညခင်း
ညပုနိုင်သ််။
( ဂ ) ဗဟိအ
ု ေွ့ဲ က ပုေ်မခွဲ (ခ) အေ ခွငည့် ပုသ််အ
့ ခါ မှ််ပ်
ုံ င်အောေှသ
ိ ်် ဆွှျှာက်ာားသူအား
သ််မှ််ာားသ့်် မှ််ပုံ်င်ခကို ဆပးသွင်းဆစြပီး သ််မှ််သ််စ့ ််းကမ်းချကမ် ျားညေင့်
မှ််ပုံ်င်ွှက်မှ််ကို ာု််ဆပးေမ််။
၁၀။ (က) ဘက်စုပံ ို့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကငို ်သူသ်် မှ််ပ်
ုံ င်သက််မ်းကုန်ေးုံ သ့််အခါ
ဘက်စုပံ ိ့ု ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်းကို ေက်ွှက်ွှုပ်ကငို ်ွှပို ါက မှ််ပ်
ုံ င်သက််မ်း်ိးု ညမှင့်
ဆပးေန် သ််မှ််ချက်များနှင့်အ်ီဗဟိအ
ု ေွ့ဲ သို့ ဆွှျှာက်ာားေမ််။
( ခ ) ဗဟိုအေွဲ့က ပုေ်မခွဲ (က) အေ ဆွှျှာက်ာားချက်ကို စိစစ် ြပီး ခွင့် ညပုပါက မှ််ပုံ်င်
အောေှသ
ိ ်် ဆွှျှာက်ာားသူအား သ််မှ််သ့်် အခဆက
ေ းဆငွများကို ဆပးသွင်းဆစြပီး
သ််မှ််ာားသ့်် စ််းကမ်းချက်များနှငအ
့် ်ီ မှ််ပ်
ုံ င်သက််မ်း ်ိးု ညမှငဆ့် ပးေမ််။
အခန်း (၆)
ဘက်စုံပိ့ု ဆောင်ဆေး ကုန်စ်််င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံ အဆာာက်အာားွှက်မှ််
ာု််ဆပးခ
ည င်း
၁၁။ ဘက်စုပံ ို့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကိုင်သူသ်် ပဋိ်ာဉ်အေ ကုန်စ််ကို ်ာဝန်ယူ၍ သယ်ယူ
ပိ့ု ဆောင်ေန် ွှတဆဲ ညပာင်းွှက်ခံသ့််အခါ ဘက်စပုံ ို့ဆောင်ဆေး ကုန်စ်််င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံ
အဆာာက်အာားွှက်မှ််မှာ ွှတဆဲ ညပာင်းနိငု ်ဆသာ စာချုပ်စာ်မ်းညေစ်သ်် သိ့ု မဟု်် ွှတဆဲ ညပာင်းညခင်း
မပ
ည ုနိငု ်ဆသာ စာချုပ်စာ်မ်းညေစ်သ််ကို ကုန်စ််အပ်နှံသူက ဆေွးချယ်ွှက်ခံသ််အ
့ ်ိငု ်း ဆော်ညပ၍
ဘက်စပုံ ို့ဆောင်ဆေး ကုန်စ်််င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံအဆာာက်အာားွှက်မှ််ကို ကုန်စ််
အပ်နသ
ှံ ူအား ာု််ဆပးေမ််။
၁၂။ ပုေမ် ၁၁ အေ ာု််ဆပးဆသာ ွှက်မှ်််ွင် ဘက်စုပံ ို့ဆောင်ဆေး ွှုပ်ငန်းွှုပ်ကိုင်သူက
ညေစ်ဆစ၊ ၄င်း၏ အခွင်အ
့ ာဏာေ ပုဂိုွှ််စ်ဦးက ညေစ်ဆစ ွှက်မှ််ဆေးာိုးေမ််။
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၁၃။ ဘက်စုပံ ို့ဆောင်ဆေး ကုန်စ်််င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံအဆာာက်အာား ွှက်မှ်််ွင်
ဆအာက်ပါအချက်များ ပါေှိေမ်် (က) ကုန်စ််အပ်နှံသူကဆပးဆသာကုန်နှင့်စပ်ေိုင်သ့််ဆော် ညပချက်၊ မ််သ့််ကုန်စ််
ညေစ်ဆေကာင်း ဆော် ညပချက်၊ ွှိုအပ်သ့်် အမှ်််ံေိပ်၊ ပျက်စီးွှွယ်ဆသာ သို့မဟု််
အန္တောယ်ေှဆိ သာကုန်စ််ညေစ်ွှျှင် ာိသ
ု ့ို ညေစ်ဆေကာင်း ဆော်ညပချက်၊ ာုပ်ပးို ပစ္စ််း သိ့ု မဟု််
ပစ္စ််းအစိ််အပိုင်း အဆေအ်ွက်၊ အခ
ည ားန််း ညေင့် ဆော် ညပသ့်် ကုန်စ််စုစုဆပါင်း
အဆွှးချိန်၊ ပမာဏ သို့မဟု်် အဆေအ်ွက်၊
( ခ ) ကုန်စ််၏ ွှက်ေှိ မျက် ညမင် အဆခ
ည အဆန၊
( ဂ ) ဘက်စုံပုိ့ဆောင်ဆေး ွှုပ်ငန်းွှုပ်ကိုင်သူ၏ ွှုပ်ငန်းအမ််နှင့် အဆခ
ည စိုက် (ရုးံ ချုပ်)
်််ဆနောွှိပ်စာ၊
(ဃ) ကုန်စ််အပ်နှံသူ အမ််၊
( င ) ကုန်စ််အပ်နှံသူက ဆပးသ့်် ကုန်စ််ွှက်ခံမ့််သူ အမ််၊
( စ ) ဘက်စုံပုိ့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကိုင်သူက ပဋိ်ာဉ်အေ ကုန်စ််ကို ်ာဝန် ယူ၍
သယ်ယူပ့ို ဆောင်ေန် ွှတဲဆ ညပာင်းွှက်ခံသ့်် ဆနောနှင့် ေက်စ၊ွဲ
(ေ) ကုန်စ််ွှတဆဲ ညပာင်း ဆပးပို့ေမ််ဆ့ နော၊
( ဇ ) ကုန်စ််ွှဆတဲ ညပာင်းဆပးပိ့ု ေမ််ဆ့ နော၊ ဆန့ေက် သိ့ု မဟု်် အချိန်ကာွှကို စာချုပ်ဝင်များက
အ်ိအွှင်း သဆဘာ်ူဆော်ညပာားွှျှင် ယင်းသိ့ု ဆော်ညပသ့်် ွှတဲဆညပာင်းဆပးပို့ေမ့််
ဆနော၊ ဆန့ေက် သို့မဟု်် အချိန်ကာွှ၊
( စျ ) ဘက်စုပံ ိ့ုဆောင်ဆေး ကုန်စ်််င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံအဆာာက်အာား ွှက်မှ််မှာ
ွှတဲဆညပာင်းနိုင်ဆသာ စာချုပ်စာ်မ်း ညေစ်သ်် သို့မဟု်် ွှတဲဆ ညပာင်း ညခင်း မပ
ည ုနိုင်ဆသာ
စာချုပ်စာ်မ်း ညေစ်သ််ဟု ဆော်ညပချက်၊
(်) ဘက်စုပံ ို့ဆောင်ဆေး ကုန်စ်််င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံအဆာာက်အာားွှက်မှ််
ာု််ဆပးသ့််ဆနောနှင့် ဆန့ေက်၊
( ဋ ) ဘက်စုပံ ို့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကငို ်သူ သိ့ု မဟု်် ၄င်း၏ အခွင့်အာဏာေပုဂုိ ွှ်၏
ွှက်မှ််၊
( ဌ ) စာချုပ်ဝင်များက အ်ိအွှင်း သဆဘာ်ူာားွှျှင် ယင်းသိ့ု သဆဘာ်ူာားသ််အ
့ ်ိငု ်း
ပိ့ု ဆောင်ဆေးန််းွှမ်း်စ်ခုစီအ်ွက် ကုန်စ််သယ်ယူပ့ို ဆောင်ခ သိ့ု မဟု်် ကုန်စ််
ွှက်ခံသူက ဆပးေမ့်် ဆငွဆေကးအမျိုးအစား အပါအဝင် ကုန်စ်် သယ်ယူပ့ို ဆောင်ခ
သို့မဟု်် ၄င်းက ကုန်စ််သယ်ယူပ့ို ဆောင်ခအ်ွက်ဆပးေမ့်် အခ
ည ားဆော်ညပချက်၊
( ဍ ) ဘက်စုပံ ို့ဆောင်ဆေး ကုန်စ်််င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံအဆာာက်အာား ွှက်မှ််
ာု််ဆပးချိန််ွင် သိေှိေသ့်် ပို့ဆောင်ဆေး ခေီးစဉ်ွှမ်းဆ ေက ာင်း၊ ပို့ဆောင်ဆေး
န််းွှမ်းနှင့် ်စ်ေင့် ွှတဲဆညပာင်း သယ်ဆောင်ေမ့်် ဆနော၊
( ဎ ) စာချုပ်ဝင််ိ့ု သဆဘာ်ူ်ီာားသ့်် ်််ေဲဥပဆေများနှင်ေ
့ န့်ကျငည် ခင်းမေှဆိ သာ အခ
ည ား
ဆော်ညပချက်။
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၁၄။ ဘက်စုပံ ိ့ု ဆောင်ဆေး ကုန်စ်််င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံအဆာာက်အာားွှက်မှ်််ွင်
ပုေ်မ ၁၃ ပါ အချက််စ်ေပ် ညေစ်ဆစ၊ ်စ်ေပ်ာက်ပို၍ ညေစ်ဆစ မပါေှိဆသာ်ွှ််း ပုေ်မ ၂၊ ပုေ်မခွဲ (ဇ) ပါ
ဘက်စပုံ ို့ဆောင်ဆေး ကုန်စ်််င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံအဆာာက်အာားွှက်မှ််၏ အဓိပ္ပာယ်
ေွငေ
့် ခို ျက်နှင်
့် ီညွ််ွှျှင် ာိက
ု ုန်စ်််င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံအဆာာက်အာားွှက်မှ််၏
်ေား၀င်မှုကို ာိခိုက် ညခင်း မေှဆိ စေ။
၁၅။ (က) ဘက်စုပံ ိ့ုဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကငို ်သူက ွှက်ခံ်ာဝန်ယူခသ
ဲ့ ့််ကုန်စ််နှင့်စပ်ွှျဉ်း၍
ဘက်စ ု ံပ ိ ု့ဆ ောင်ဆ ေး ကုန ်စ်််င် ဆ ောင်သ ့်် သက်ဆ သခံ အဆာာက် အာား
ွှက်မှ််ဆပါ််ွင် ပုနံ ှပိ ်ာားဆသာ သိ့ု မဟု်် ာပ်၍ရိက
ု ်နပှိ ်ာားဆသာ ကုန်အဆွှးချိန်၊
ဝန်နှင့် ဆေ်ွက်ပုံ၊ ကုန်စ်််င်သူ ာ််သ
့ ွင်းသ့်် ကုန်ဆသ်္တ ာ သိ့ုမဟု်် အခ
ည ားအွှား်ူ
စကားေပ်များကဲ့သိ့ု ဆသာ ဆော်ညပချက်များသ်် ေန့်ကျင်ကွဲွှွမဲ ှုမေှပိ ါက အေိုပါဘက်စုံ
ပိ့ု ဆောင်ဆေးကုန်စ်် ်င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံအဆာာက်အာားွှက်မှ််သ််
ညမင်သာဆသာ သက်ဆသခံအဆာာက်အာား ညေစ်ဆစေမ််။
( ခ ) ဘက်စုပံ ိ့ုဆောင်ဆေး ကုန်စ်််င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံအဆာာက်အာားွှက်မှ််ကို
ကု န ် စ ်် ွှ က် ခ ံ သ ူ သ ိ ု ့ ွှတ ဲ ဆ ညပ ာင် း ဆပး၍ ညေ စ် ဆ စ၊ အွှား်ူ အီ ွှ က် ာ ဆောနစ်
အချက်အွှက်ညေင့် အပ
ည န်အွှှန်ပ့ို ွှတ််၍ညေစ်ဆစ ဆပးပိ့ု သ််ကို ကုန်စ််ွှက်ခံသူက
သဆဘာရိုး ညေ င့် ွှက်ခံေေှိ ြပ ီး ညေစ်ဆ ေက ာင်း အသိအမှ်် ညပ ု ြပ ီး ညေ စ်ွှျှင် ာိုကုန်စ််
်င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံအဆာာက်အာားွှက်မှ််နှင့်စပ်ွှျဉ်း၍ ေန့်ကျင်
ကွွှ
ဲ ွဲြပီး ်င်ညပသ့်် သက်ဆသခံချက်များကို ွှက်ခံညခင်း မပ
ည ုေ။
အခန်း(၇)
ဘက်စုံပိ့ု ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကငို ်သူ၏ ်ာဝန်နှင့် ဆပးအပ်ေန် ်ာဝန်ေမှိ ှုများ
၁၆။ ဘက်စုံပုိ့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကိုင်သူသ်် ကုန်စ််ကို ၄င်းက်ာဝန်ယူ၍ ပိ့ု ဆောင်ေန်
ွှက်ခံသ််အ
့ ချိန်မှစ၍ သဆဘာ်ူ်ီချက်အေ ကုန်စ််ကိွှ
ု တဲဆညပာင်းဆပးပိ့ု သ့်် အချိန်အာိ ာိက
ု ုန်စ််
အ်ွက် ်ာ၀န်ေှိသ််။
၁၇။ ဘက်စုပံ ိ့ုဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်းွှုပ်ကငို ်သူသ်် မိမိ၏ ွှုပ်ငန်း်ာဝန်များဆောင်ေွက်ဆနစဉ်အ်ွင်း
မိမိ၏ဝန်ာမ်း သိ့ု မဟု်် ကိယ
ု ်စားွှှယ်၏ ညပုွှုပ်မှုနှင့်ပျက်ကွက်မှုများအ်ွက် ဆသာ်ွှ််းဆကာင်း၊
အခ
ည ားပုဂုိ ွှ််စ်ဦးဦးနှင့် ာပ်ေင့်ချုပ်ေိုသ့်် ပဋိ်ာဉ်အေ ဆောင်ေွက်ော်ွင် ာိသ
ု ူ၏ ညပုွှုပ်မှုနှင့်
ပျက်ကွက်မှုများအ်ွက် ဆသာ်ွှ််းဆကာင်း မိမိကိုယ််ိုင် ညပုွှုပ်မှုနှင့်ပျက်ကွက်မှု ညေစ်သကဲသ
့ ို့
်ာဝန်ေဆှိ စေမ််။
၁၈။ ကုန်စ်် ွှတဲဆ ညပ ာင်းဆပးပို့ ညခ င်းကို ဆသချာဆစေန် အွှို့ငှာ ဆအာက်ဆော် ညပပါ ွှိုအပ်ဆသာ
ညပုွှုပ်မှုများကို ဆောင်ေွက်ော်ွင် ဘက်စပုံ ို့ဆောင်ဆေး ွှုပ်ငန်းွှုပ်ကငို ်သူသ်် (က) ဘက်စုံပ ို့ဆ ောင်ဆ ေး ကုန်စ်််င် ဆ ောင်သ ့်် သက်ဆ သခံအဆာာက်အာား
ွှက်မှ််ကို ွှတဲဆ ညပာင်းနိုင်ဆသာ ပုစံ ံ ညေင့် ာု််ဆပး ြပီးသ့််အခါ -
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(၁) “ွှက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်သူသ့ို ွှတဆဲ ညပာင်းဆပးပို့ေန်”ဟု ဆော်ညပပါက အေိုပါ ကုန်စ််
်င် ဆ ောင်သ ်် ့ သက် ဆ သခံ အ ဆာာက် အာားွှက်မှ ်် မူ ေင်း ်စ်ဆ စာင်
ဆပးအပ်သူအား ကုန်စ််ကို ွှတဲဆညပာင်းဆပးပို့ေမ််။
(၂) “အမိန့်ေသူသိ့ု ွှတဆဲ ညပာင်းဆပးပိ့ု ေန်”ဟုဆော်ညပပါက မှန်ကန်ဆေကာင်းာပ်ေင့် အ်််ညပု
ဆာာက်ခံသ့်် အေိပု ါကုန်စ်််င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံအဆာာက်အာား
ွှက်မှ်် မူေင်း်စ်ဆစာင် ဆပးအပ်သူအား ကုန်စ််ကို ွှတဲဆညပာင်းဆပးပို့ေမ််။
(၃) ွှတဆဲ ညပာင်းဆပးပိ့ု ေမ််သ
့ ူ၏ အမ််မပါေှဘ
ိ ဲ ကွက်ွှပ်ညေင့် “- - - -- သိ့ု ွှတဲဆညပာင်း
ဆပးပိ့ု ေန်” ဟု ဆော်ညပပါက ပုေ်မခွငဲ ယ် (၂) ပါ ညပဋ္ဌာန်းချက်နှငအ
့် ်ီ ဆောင်ေွက်ေမ််။
( ခ ) ဘက်စုပံ ိ့ုဆောင်ဆေး ကုန်စ်််င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံအဆာာက်အာားွှက်မှ််ကို
ွှတဲဆညပာင်း ညခင်း မပ
ည ုနိုင်ဆသာ ပုံစံညေင့် ာု််ဆပး ြပီးသ််အ
့ ခါ (၁) “အမ််ဆော်ညပာားသူသ့ို ွှတဆဲ ညပာင်းဆပးပိ့ု ေန်” ဟု ဆော်ညပပါက ာိသ
ု ူ မှန်ကန်ဆေကာင်း
သက်ဆသခံ အဆာာက်အာား ညပသနိုင်ွှျှင် အေိုပါ ကုန်စ်် ်င်ဆောင်သ့််
သက်ဆသခံအဆာာက်အာား ွှက်မှ််မူေင်း ်စ်ဆစာင် ဆပးအပ်သူအား ကုန်စ််
ကို ွှတဲဆ ညပာင်းဆပးပို့ေမ််။
(၂) အေိုပါ သက်ဆသခံ အဆာာက်အာား ွှက်မှ်််ွင် ကုန်စ််ွှက်ခံသူ အေ
ည စ်
အမ််ဆော်ညပာားသူမှန်ကန်ဆ ေကာင်း သက်ဆသခံအဆာာက်အာား ညပသပါက
ာိုသူအား ာု််ဆပးေမ််။
( ဂ ) အေိပု ါ ကုန်စ်််င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံ အဆာာက်အာားွှက်မှ််ကို ာု််ဆပး
ခဲ့ညခင်းမေှသ
ိ ့််အခါ ပဋိ်ာဉ်အေကုန်စ််အပ်နှံသူက ညတန် ေကားသ့်် ပုဂုိ ွှ်ာံသို့
ညေစ်ဆစ၊ ကုန်စ််အပ်နှံသူ သို့မဟု်် ကုန်စ််ွှက်ခံသူ၏ အခွင့်အဆေးေေှိသူက
ညတန် ေကားသ့််ပုဂုိ ွှ်ာံသို့ညေစ်ဆစ ကုန်စ််ကို ွှတဲဆ ညပာင်း ဆပးပို့ေမ််။
၁၉။ (က) ဘက်စုံပုိ့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကိုင်သူသ်် ပဋိ်ာဉ်အေ ်ာဝန်ယူ ပို့ဆောင်ေန်
ကုန်စ််ကို စ်င်ွှက်ခံသ့်် အချိန်မှစ၍ ကိုယ််ုိင််ာ၀န်ယူ ဆောင်ေွက်ော်ွင်
ညေစ်ဆစ၊ ပုေ်မ ၁၇ ပါ မိမိ၏ဝန်ာမ်း၊ ကိယ
ု ်စားွှှယ် သိ့ု မဟု်် အခ
ည ားပုဂိုွှ် ်စ်ဦးဦးက
ဆောင်ေွက်ော်ွင်ညေစ်ဆစ ကုန်စ််များေုးံ ရှုးံ မှု၊ ပျက်စီးမှု သိ့ု မဟု်် ကုန်စ််ွှဆတဲ ညပာင်း
ဆပးပိ့ုေန် ဆနှာင်ဆ့ နှးေကန့်ေကာမှုဆေကာင့်ေးုံ ရှုးံ မှုအ်ွက် မိမိကယ
ို ််ငို ််ွင်ဆသာ်ွှ််းဆကာင်း၊
မိမိ၏ဝန်ာမ်း၊ ကိယ
ု ်စားွှှယ် သိ့ု မဟု်် အခ
ည ားပုဂုိ ွှ််စ်ဦးဦး်ွင်ဆသာ်ွှ််းဆကာင်း
်ာဝန်မေှိဆ ေကာင်း သက်ဆသခံချက်အဆာာက်အာား မ်င်ညပနိငု ်ွှျှင် ယင်းေုးံ ရှုးံ မှု
်စ်ခုခုအ်ွက် ်ာဝန်ေှိဆစေမ််။
( ခ ) ကုန်စ်် ွှတဲဆ ညပ ာင်းဆပးပို့ေမ့်် အချိန်ကာွှနှင့်စပ်ွှျဉ်း၍ ကုန်စ််အပ်နှံသူက
ဆက
ေ ်ာညခင်း မပ
ည ုွှုပ်ခဲ့ဘဲ ဘက်စပုံ ့ို ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကငို ်သူက ကုန်စ််ကို
ွှက်ခံခဲ့ ညခ င်း ညေ စ်ွှျှင် ကုန်စ််ွှတဲဆ ညပ ာင်းဆပးပို့ ေန် ဆနှာင့်ဆနှး ေက န့် ေက ာမှုဆ ေက ာင့်
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ညေစ်ဆပါ်ွှာသ့်် ေုံးရှုံးမှု အ်ွက် ဘက်စုံပို့ဆောင်ဆေး ွှုပ်ငန်းွှုပ်ကိုင်သူ်ွင်
်ာဝန် မေှိဆစေ။
၂၀။ အ်ိအွှင်း သဆဘာ်ူ်ီခဲသ
့ ့်် အချိန်အ်ွင်း ကုန်စ််ကို ွှတဆဲ ညပာင်းဆပးပိ့ု ညခင်း မပ
ည ုွှျှင်
သဆဘာ်ူ်ီချက် ကုန်ေုးံ သ််ဆ့ န့၏ ဆနာက်ေက်ကိုဆသာ်ွှ််းဆကာင်း၊ ာိသ
ု ို့ဆသာ သဆဘာ်ူ်ီချက်မျိုး
မေှသ
ိ ််က
့ ိစ္စ်ွင် ဂရုညပုွှု့ွှ
ံ စိက
ု ်ဆသာ ဘက်စုံပ့ို ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကငို ်သအ
ူ ဆနေ
ည င့် ကိစ္စေပ်
အဆခ
ည အဆနဆပါ်မူ်််၍ ဆွှျာ်ကန်သင့် ညမ််ဆသာအချိန်အ်ွင်း ွှတဲဆ ညပာင်းဆပးပို့ ညခင်းမပ
ည ုွှျှင်
ဆွှျာ်ကန်သင့်ညမ််ဆသာ အချိန်ကုန်ေုးံ သ််ဆ့ န့ ဆနာက်ေက်ကို ဆသာ်ွှ််းဆကာင်း ကုန်စ််ွှဆတဲ ညပာင်း
ဆပးပို့ေန် ဆနှာင့်ဆနှး ေကန့် ေကာမှု ဆပါ်ဆပါက်သ့််ဆန့ဟု သ််မှ််သ််။
၂၁။ ပုေ်မ ၂၀ အေ ကုန်စ််ကို ွှတဆဲ ညပာင်းဆပးပိ့ု ေန် ဆနှာင်ဆ့ နှး ေကန့် ေကာမှု ဆပါ်ဆပါက်ဆ ေကာင်း
သ််မှ််သ့််ဆန့မှ ေက်ဆပါင်း ၉၀ အ်ွင်း ကုန်စ််ကို ွှတဆဲ ညပာင်းဆပးပို့ညခင်း မပ
ည ုနိငု ်ွှျှင် ကုန်စ််ကို
ဆ်ာင်းေိုပိုင်ခွင့်ေှိသူ ်စ်ဦးဦးသ်် အ ညခ ားေန့်ကျင်ကွဲွှွဲသ့်် သက်ဆသခံ အဆာာက်အာား
မေှိပါက ဆပျာက်ေံုးသ့်် ကုန်စ််အညေစ် မှ််ယူ၍ ဆောင်ေွကန် ငို ်သ််။
၂၂။ ပုေ်မ ၁၉ ်ွင် မ််သိ့ု ပင် ညပဋ္ဌာန်းပါေှဆိ စကာမူ ဘက်စပုံ ့ို ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကငို ်သူသ််
ကုန်စ််နှင့်စပ်ွှျဉ်း၍ သယ်ယူပို့ဆောင်သ့်် ကာွှအဆ်ာအ်ွင်း ဆအာက်ပါ အဆခ
ည အဆန်စ်ေပ်
ညေစ်ဆစ၊ ်စ်ေပ်ာက်ပို၍ ညေစ်ဆစ ဆပါ်ဆပါက်ဆ ေကာင်း သက်ဆသာင်ေှား ညပနိုင်ပါက အေိုပါကုန်စ််
ေုးံ ရှုးံ မှု၊ ပျက်စီးမှု သိ့ု မဟု်် ကုန်စ််ွှတဆဲ ညပာင်းဆပးပိ့ု ေန် ဆနှာင်ဆ့ နှးေကန့်ေကာမှုအ်ွက် ်ာဝန်မေှဆိ စေ (က) ကုန်စ််အပ်နှံသူ၊ ကုန်စ််ွှက်ခံသူ၊ ၄င်း၏ ကိုယ်စားဆောင်ေွက်သူ သို့မဟု််
ကိုယ်စားွှှယ်၏ ညပုွှုပ်မှု သိ့ု မဟု်် ဆပါ့ေမှု၊
( ခ ) ကုန်စ်် ာုပ်ပိးု ညခင်း၊ အမှ်််ံေိပ် ညပုွှုပ်ညခင်း သိ့ု မဟု်် ကုန်စ်် နံပါ်််ပ်ညခင်း
ညပုွှုပ်ော်ွင် မွှုဆံ ွှာက်မှု သိ့ု မဟု်် အားန််းချို့ယွင်းမှု၊
( ဂ ) ကုန်စ််အပ်နှံသူ၊ ကုန်စ််ွှက်ခံသူ သို့မဟု်် ၄င်း၏ကိယ
ု ်စား ဆောင်ေွက်သူ
သိ့ု မဟု်် ကိယ
ု ်စားွှှယ်က ကုန်စ််ကငို ််ွယ် ာိန်းသိမ်းမှု၊ ကုန်စ်််င်မှု၊ ကုန်စ််ချမှု
သို့မဟု်် သိုဆွှှာင် ာိန်းသိမ်းာားေှမိ ှု၊
(ဃ) ကုန်စ််၏ ပင်ကိုယ်သဘာဝ ချို့ယွင်းမှု သိ့ု မဟု်် မမ
ည င်သာဆသာ ချို့ယွင်းမှု၊
( င ) သက်ေိုင်သ့်် အွှုပ်သမားများ အစုအဆဝး ညေင့် ေန္ဒဆော်ာု်် မှု၊ အွှုပ်ပိ််မှု၊
အွှုပ်ေပ်နားာားမှု၊ အွှုပ်ကို ွှုံးဝေ
ည စ်ဆစ၊ ်စ်စိ်််စ်ဆေသေ
ည စ်ဆစ မွှုပ်ဆစေန်
်ားေီးခံေမှု၊
( စ ) သဘာဝဆဘးအန္တောယ် ညေစ်ဆပါ်မှု သိ့ု မဟု်် မွှွန်ေန်နငို ်ဆသာ ညေစ်ေပ် ဆပါ်ဆပါက်မှု။
၂၃။ ဘက်စုပံ ို့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကငို ်သူသ်် ပုေ်မ ၂၂ ပါ အဆခ
ည အဆနများအပ
ည င် ပင်ွှယ်
ဆေဆက
ေ ာင်းနှင့် ညပ်််ွင်းဆေဆက
ေ ာင်း်ိ့ု ညေင့် ကုန်စ််ပို့ဆောင်ော၌ ေုံးရှုးံ မှု၊ ပျက်စီးမှု သိ့ု မဟု််
ကုန်စ််ွှဆတဲ ညပာင်းဆပးပိ့ု ေန် ဆနှာင်ဆ့ နှးေကန့်ေကာမှုအ်ွက် ဆအာက်ပါ အဆခ
ည အဆန်စ်ေပ်ေပ် ဆပါ်ဆပါက်
ပါကွှ််း ်ာဝန် မေှိဆစေ (က) ဆေယာဉ်မှူး၊ သဆဘာသား၊
ဘ
ဆေဆက
ေ ာင်း ညပအောေှိ သို့မဟု်် သယ်ယူပ့ို ဆောင်သူ၏
ဝန်ာမ်းက ်မင်ညပုွှုပ်မှု၊ ဆပါ့ေမှု သို့မဟု်် ပျက်ကွက်မှု၊

11
( ခ ) သယ်ယူပ့ို ဆောင်သူနှင့် မသက်ေငို ်သ့်် မီးဆွှာင်မှု၊
( ဂ ) သ််မှ််ဆေဆက
ေ ာင်းခေီးစဉ်စ်င်ချိန်၌ အသုးံ ညပုသ့််သဆဘာမှ
ဘ ာ သွားွှာဆေးအ်ွက်
ြကံ့ခိုင်၍ွှိုအပ်ချက်များ ညပ််စ့ ုံမှုေဆှိ ေကာင်း ဘက်စုံပ့ို ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကငို ်သူက
သက်ဆသာင်ေှားညပနိငု ြ် ပီး သ််မှ််ဆေဆက
ေ ာင်းခေီးစဉ်အ်ွင်း်ွင် သဆဘာမှ
ဘ ာ ြကံ့ခငို ည် ခင်း၊
ွှိုအပ်ချက်များ ညပ့််စုံညခင်းမေှိ ညေစ်ွှာမှု။
၂၄။ ကုန်စ််ေံုးရှုးံ ညခင်း သို့မဟု်် ပျက်စီးညခင်းအ်ွက် ဆွှျာ်ဆ ေကးကို သ််မှ််ော၌ ကုန်စ််
ွှက်ခံသူသိ့ု ကုန်စ််ွှတဆဲ ညပာင်းဆပးပိ့ုသ််ဆ့ နောနှင့်အချိန်ကာွှ်ိ့ု်ွင် ်််ေဆှိ သာ ကုန်စ်််န်ေးို ကို
ဆသာ်ွှ််းဆကာင်း၊ ပဋိ်ာဉ်နှင့်အ်ီ ကုန်စ််ွှဆတဲ ညပာင်းဆပးပိ့ု ေမ့်် ဆနောနှင့်အချိနက
် ာွှ်ိ့ု ်ွင်
်််ေှိဆသာ ကုန်စ်််န်ေိးု ကို ဆသာ်ွှ််းဆကာင်း အဆခ
ည ခံေမ််။
၂၅။ ကုန်စ်််န်ေိုးနှင့်စပ်ွှျဉ်း၍ ွှက်ေှိညေစ်ဆပါ်ဆနဆသာ ကုန်စ််ချင်းေွှှယ်သ့်် ကုန်စ််ေငို ်
ဆစျးနှုန်းကိဆု သာ်ွှ််းဆကာင်း၊ အေိုပါဆစျးနှုန်းမေှွှ
ိ ျှင် ကာွှဆပါက်ဆစျးနှုန်းကိဆု သာ်ွှ််းဆကာင်း၊
အေိပု ါ ကုနစ် ််ချင်းေွှှယ်သ့်် ဆစျးနှုန်းနှင့်ကာွှဆပါက်ဆစျးနှုန်း်ို့ မေှွှ
ိ ျှင် အေိပု ါကုန်စ််
အမျိုးအစားနှင့်အေ််အဆသွး်ူ ကုန်စ််၏ ပုမံ ှန််န်ေးို ကို ဆသာ်ွှ််းဆကာင်း အဆခ
ည ခံ၍ ေုးံ ညေ််
ေမ််။
အခန်း (၈)
ဘက်စုံပိ့ု ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကငို ်သူ၏ ဆပးအပ်ေန််ာ၀န်ေမှိ ှု ကန့်သ််ချက်
၂၆။ ဘက်စုပံ ို့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကငို ်သူက ပို့ဆောင်ေန် ်ာဝန်မယူမီ ကုန်စ််အပ်နသ
ှံ ူက
ကုန်စ််၏သဘာဝနှင့် ်န်ေးို ကိုဆ ေက်ာခ
ည င်း မပ
ည ုခဲ့သ့််အ ညပင် ဘက်စုံပု့ိ ဆောင်ဆေး ကုန်စ််
်င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံအဆာာက်အာား ွှက်မှ်််ွင်ွှ််း ာ််သ
့ ွင်းဆော်ညပညခင်းမေှခိ ဲ့ွှျှင်
ဘက်စပုံ ့ိုဆောင်ဆေး ွှုပ်ငန်းွှုပ်ကိငု ်သူသ်် ဘက်စပုံ ့ိုဆောင်ဆေးနှင်သ
့ က်ေငို ်သ့်် အပ
ည ််ညပ််ေငို ်ော
ကွန်ဗင်းေှင်း သိ့ု မဟု်် ဆေသေိငု ်ော သဆဘာ်ူစာချုပ်ကို အဆခ
ည ခံ၍ ာုပ်ပးို ပစ္စ််း ်စ်ခုချင်း
အ်ွက်ဆသာ်ွှ််းဆကာင်း၊ ေုးံ ရှုးံ သ့်် သိ့ု မဟု်် ပျက်စီးသ့်် ကုန်စ််၏ စုစုဆပါင်း အဆွှးချိန်
အ်ွက်ဆသာ်ွှ််းဆကာင်း ဤဥပဆေအေ ာု််ညပန်သ့်် န််းဥပဆေများေ
ည င့် သ််မှ််ာားဆသာ
အများေုးံ ဆပးဆွှျာ်ေမ့်် အာူးဆငွဆ ေကးာု််ယူပိုင်ခငွ ့်ယူနစ် ပမာဏာက်ပို၍ ဆပးဆွှျာ်ေန်
်ာဝန်မေှဆိ စေ။
၂၇။ ကုန်ဆသ်္တ ာနှင့် ကုန်စ်််င်အခင်းညပား်ိ့ုကို ာုပ်ပိုးပစ္စ််း်စ်ခု သိ့ုမဟု်် ်စ်ယူနစ် ာက်ပ၍
ို
ကုန်စ်််င်သ််အ
့ ခါ ဘက်စုပံ ိ့ု ဆောင်ဆေး ကုန်စ်််င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံ အဆာာက်အာား
ွှက်မှ်််ွင် ်စ်ခုချင်းစီ စာေင်းသွင်းာားဆသာ ာုပ်ပိုးပစ္စ််း သို့မဟု်် အခ
ည ားသဆဘာ်င်
ဘ
ပစ္စ််းယူနစ်များသ်် ာုပ်ပိးု ပစ္စ််း သိ့ု မဟု်် သဆဘာ်င်
ဘ
ပစ္စ််းများညေစ်သ််ဟု မှ််ယူေမ််။
ာိသ
ု ့ို မှ််ယူေန် အချက်မှအပ အေိုပါ ပို့ဆောင်ဆေး ပစ္စ််းများသ်် ာုပ်ပးို ပစ္စ််း်စ်ခု သိ့ု မဟု််
်စ်ယူနစ် ညေစ်သ််ဟု မှ််ယူေမ််။
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၂၈။ ပုေမ် ၂၆ နှင့် ပုေမ် ၂၇ ်ိ့ု ်ွင် မ််သ့ို ပင် ညပဋ္ဌာန်းပါေှဆိ စကာမူ ဘက်စုံပ့ို ဆောင်ဆေး်ွင်
ပဋိ်ာဉ်အေ ပင်ွှယ်ဆေဆက
ေ ာင်း သို့မဟု်် ညပ်််ငွ ်းဆေဆက
ေ ာင်း ခေီး ညေင့် ကုန်စ််ပို့ဆောင်ညခင်း
မပါ၀င်ပါက ဘက်စုံပို့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကိုင်သူ၏ ဆပးဆွှျာ်ေန််ာဝန်သ်် ေုံးရှုးံ ဆသာ
သိ့ု မဟု်် ပျက်စီးဆသာ ကုန်စ််၏စုစုဆပါင်းအဆွှးချိန်အ်ွက် ဘက်စုံပ့ို ဆောင်ဆေးနှင်သ
့ က်ေငို ်သ့််
အပ
ည ််ညပ််ေိငု ်ော ကွန်ဗင်းေှင်း သိ့ု မဟု်် ဆေသေိငု ်ော သဆဘာ်ူစာချုပ်ကိုအဆခ
ည ခံ၍ ဤဥပဆေအေ
ာု််ညပန်သ့်် န််းဥပဆေများေ
ည င့် သ််မှ််ဆသာ အာူးဆငွဆေကး ာု််ယူပိုင်ခွင့် ယူနစ် ပမာဏာက်
မပိုဆစေ။
၂၉။ ကုန်စ််ေုးံ ရှုးံ မှု သိ့ု မဟု်် ပျက်စီးမှုသ်် ဘက်စပုံ ့ို ဆောင်ဆေး၏ သီးညခားပို့ဆောင်ဆေး
န််းွှမ်း်စ်ွှမ်း ညေင့် ပို့ဆောင်သ့်် ကာွှအ်ွင်း ဆပါ်ဆပါက်သ့််အခါ အေိုပါ ညေစ်ေပ်နှင့်
စပ်ွှျဉ်း၍ ဘက်စုံပ့ို ဆောင်ဆေးနှင့် သက်ေုငိ ်သ့်် အပ
ည ််ညပ််ေုငိ ်ော ကွန်ဗင်းေှင်း သို့မဟု််
ဆေသေိငု ်ော သဆဘာ်ူစာချုပ််ွင် အခ
ည ားဆပးအပ်ေန် ်ာဝန်ကန့်သ််ချက်ကို ညပဋ္ဌာန်းသ််မှ််ာားပ
ြ ီး
အေိပု ါသီးညခားသယ်ယူပိ့ု ဆောင်ဆေး န််းွှမ်းအ်ွက် ပဋိ်ာဉ်ကွှ
ို ််း သီးညခားချုပ်ော
ို ားွှျှင်
အေိပု ါေုးံ ရှုးံ မှု သို့မဟု်် ပျက်စီးမှုအ်ွက် ဘက်စုံပ့ို ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကငို ်သူ၏ ဆပးဆွှျာ်ေန်
်ာဝန်ကန့်သ််ချက်သ်် ဆော်ညပပါ ကွန်ဗင်းေှင်းနှငဆ့် ေသေိငု ်ော သဆဘာ်ူစာချုပ််ို့ကို အဆခ
ည ခံ၍
ဤဥပဆေအေ သ််မှ််သ််အ
့ ်ိငု ်း ညေစ်ဆစေမ််။
၃၀။ ဘက်စုပံ ိ့ုဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်းွှုပ်ကိငု ်သူသ်် ကုန်စ််ေးုံ ရှုးံ မှု သိ့ုမဟု်် ပျက်စီးမှုမှအပ ကုန်စ််
ာု််ဆပးော်ွင် ဆနှာင်ဆ့ နှးေကန့်ေကာမှုဆေကာင့် ေုးံ ရှုးံ မှု သိ့ု မဟု်် ဆနာက်ေက််ွဲ ေုးံ ရှုးံ နစ်နာမှုအ်ွက်
ဆပးဆွှျာ်ေန််ာဝန်ေှိွှျှင် ာိုသူ၏်ာဝန်ေှိမှုသ်် ပဋိ်ာဉ်အေ ကုန်စ်် သယ်ယူပ့ို ဆောင်ခနှင့်
်ီမျှဆသာ ဆငွပမာဏာက် မပိုဆစေ။
၃၁။ ဘက်စုပံ ို့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကငို ်သူ၏ စုစုဆပါင်းဆပးဆွှျာ်ေန် ်ာဝန်ေှိမှုသ်် ကုန်စ််
အားွှုံးေုးံ ရှုးံ မှုအ်ွက် ဆပးဆွှျာ်ေန် ်ာဝန်ာက် မပိုဆစေ။
၃၂။ ကုန်စ််ေုးံ ရှုးံ မှု၊ ပျက်စီးမှု သိ့ု မဟု်် ကုန်စ််ွှဆတဲ ညပာင်းဆပးပိ့ု ေန် ဆနှာင်ဆ့ နှး ေကန့် ေကာမှုသ််
ဘက်စပုံ ့ို ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကိငု ်သူက ာိုသို့ေးုံ ရှုးံ ဆစေန်၊ ပျက်စီးဆစေန် သို့မဟု်် ဆနှာင်ဆ့ နှး
ေကန့်ေကာဆစေန် ေ််ေွယ်၍ ဆသာ်ွှ််းဆကာင်း၊ အဆွှးမာား ဂရုမစိက
ု ်ဘဲသိွှျက်နှင်ဆ့ သာ်ွှ််းဆကာင်း
ပုဂိ ုွှ်ဆေးအေ ညပ ုွှုပ်ဆ ေက ာင်း သို့မဟု်် ပျက်ကွက်ဆ ေက ာင်း သက်ဆသာင်ေှား ညပ သနိုင်ွှျှင်
ဘက်စပုံ ့ိုဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကိငု ်သူသ်် ဆပးအပ်ေန််ာဝန်ေမှိ ှု ကန့်သ််ချက်၏ အကျိုးဆကျးဇူးကို
ခံစားခွင့်မေှဆိ စေ။
အခန်း (၉)
ကုန်စ်် အပ်နသ
ှံ ူ၏ ်ာဝန်နှင့် ဆပးအပ်ေန် ်ာဝန်ေမှိ မှု ျား
၃၃။ ဘက်စုပံ ိ့ုဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကငို ်သူက ဘက်စပုံ ့ိုဆောင်ဆေးကို စ်င််ာဝန်ယူ ွှက်ခံသ့််
အချိန််ွင် ဘက်စုပံ ိ့ု ဆောင်ဆေးကုန်စ်် ်င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံအဆာာက်အာားွှက်မှ်််ွင်
ာ််သ
့ ွင်းဆော်ညပေန် ကုန်စ််နှင့်စပ်ွှျဉ်း၍ သဆဘာ သဘာဝ၊ အမှ်််ံေပိ ်၊ ကိန်းဂဏန်းနံပါ််၊
အဆွှးချိန်၊ ပမာဏနှင့်အဆေအ်ွက်၊ ဆဘးအန္တောယ် ညေ စ်ဆစ်််ဆသာ ပစ္စ််း ညေစ်ပါက ာိုသို့
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ညေစ်ဆ ေကာင်းဆော်ညပချက််ိ့ု ကို ကုန်စ််အပ်နသ
ှံ ူကိုယ််ငို ် သို့မဟု်် ၄င်း၏ကိယ
ု ်စား ဆောင်ေွက်သူက
ဆော်ညပသ့််အ်ိငု ်း ်ိကျမှန်ကန်ဆ ေကာင်း ၄င်းကအာမခံ ြပီး ညေစ်သ််ဟု မှ််ယူေမ််။
၃၄။ ကုန်စ််အပ်နှသ
ံ ူသ်် ဆဘးအန္တောယ်ေဆှိ သာကုန်စ််ဆပါ််ွင် ဆဘးအန္တောယ်ေှိဆေကာင်းဆော်ညပသ့််
အမှ်််ံေိပ်ကို ညေစ်ဆစ၊ ချိ််ေွဲ်ံေိပ် သိ့ု မဟု်် ကပ််ံေိပ်ကိုညေစ်ဆစ သ််မှ််ချက်များနှင့်အ်ီ
ညပုွှုပ််ပ်ေင်ဆပးေမ််။
၃၅။ ကုန်စ််အပ်နှသ
ံ ူသ်် ဆဘးအန္တောယ်ေဆှိ သာကုန်စ််ကို ဘက်စပုံ ့ိုဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်းွှုပ်ကငို ်သူ၊
ာိသ
ု ူ၏ကိယ
ု ်စား ဆောင်ေွက်သူ သိ့ု မဟု်် ကိယ
ု ်စားွှှယ််စ်ဦးဦး အားညေစ်ဆစ ွှတဆဲ ညပာင်း ဆပးအပ်
သ့််အခါ ဆဘးအန္တောယ်ေှိဆသာ ကုန်စ််၏ ွှက္ခဏာနှင့်ွှိုအပ်ွှျှင် ြကို်င်သ်ိာားဆောင်ေွက်
ေမ့်် အချက်များကို ာိသ
ု ူအား အသိဆပးေမ််။ အကယ်၍ ကုန်စ််အပ်နသ
ှံ ူက ာိသ
ု ့ို ဆောင်ေွက်ေန်
ပျက်ကွက်သ််ည့ ပင် ဘက်စုံပိ့ုဆောင်ဆေး ွှုပ်ငန်းွှုပ်ကငို ်သူကွှ််း ွှတဆဲ ညပာင်းဆပးအပ်သ့်် ကုန်စ််မှာ
ဆဘးအန္တောယ် ညေစ်ဆစနိုင်ဆသာ ွှက္ခဏာေှဆိ ေကာင်း အခ
ည ားန််း ညေင့် သိေှိမာားွှျှင် (က) ာိုကုန်စ််ပို့ဆောင် ညခ င်း ညေ င့် ညေ စ်ဆပါ်ွှာဆသာ ေုံးရှုံးမှုအားွှုံးအ်ွက် ဘက်စုံ
ပို့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကိုင်သူအား ကုန်စ််အပ်နသ
ှံ ူက ဆပးအပ်ေန် ်ာဝန်
ေှဆိ စေမ််။
( ခ ) ညေစ်ဆပါ်ွှာဆသာ အဆခ
ည အဆန ွှိအ
ု ပ်ချက်အေ မ််သ့်် အချိန်အခါ်ွင်မေို ွှတဆဲ ညပာင်း
ဆပးအပ်ာားသ့်် ကုန်စ််အ်ွက် ဆွှျာ်ဆ ေက းဆပးေန်မွှိုဘဲ ဆဘးအန္တောယ်
မေ
ည စ်ဆစေန် ယင်းကုန်စ််ကို ဘက်စုံပ့ို ဆောင်ဆေး ွှုပ်ငန်းွှုပ်ကငို ်သူ သိ့ု မဟု််
ယင်း၏ ကိုယ်စားဆောင်ေွက်သူက ချာား ညခင်း၊ ေျက်ေးီ ညခင်း သို့မဟု်် ဆပးအပ်ညခင်း
ညပုနိုင်သ််။
၃၆။ ဘက်စုပံ ို့ဆောင်ဆေး ွှုပ်ငန်းွှုပ်ကိငု ်သူက ၄င်း်ာဝန်ယူ ဆောင်ေွက်ဆနစဉ်အ်ွင်း ကုန်စ််များ၏
ဆဘးအန္တောယ်ေှိသ့််ွှက္ခဏာကို သိော
ှိ ား ြပီးညေစ်ွှျှင် မ််သူမျှ ပုေမ် ၃၅ ပါ ညပဋ္ဌာန်းချက်များကို
ကိုးကား၍ ဆောင်ေွက်ညခင်း မပ
ည ုနိုင်။
၃၇။ အကယ်၍ ပုေ်မ ၃၅၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) ပါ ညပဋ္ဌာန်းချက်နှင့် မသက်ေငို ်သ့််အခါ်ွငဆ် သာ်ွှ််းဆကာင်း၊
ပုေ်မ ၃၆ အေ ကိးု ကားခ
ည င်း မပ
ည ုနိငု ်သ့််အခါ်ွင်ဆသာ်ွှ််းဆကာင်း ဆဘးအန္တောယ်ေှိဆသာ ကုန်စ််သ််
ွှူ့အသက်ကိုညေစ်ဆစ၊ ပစ္စ််းဥစ္စာကိုညေစ်ဆစ အမှန််ကယ်ဆဘးအန္တောယ်ညပုွှာွှျှင် ညေစ်ဆပါ်ွှာဆသာ
အဆခ
ည အဆန ွှိုအပ်ချက်အေ ကုနစ် ််ေုံးရှုးံ မှု သို့မဟု်် ပျက်စီးမှုကို မျှဆဝကျခံေသ့်် ပျမ်းမျှ
ာ့််ဝင်ဆ ေကး သို့မဟု်် ပုေမ် ၁၉၊ ပုေမ် ၂၀ နှင့် ပုေမ် ၂၁ ်ိ့ု ပါ ညပဋ္ဌာန်းချက်များ နှင့်အ်ီ ဘက်စုံ
ပို့ဆောင်ဆေး ွှုပ်ငန်းွှုပ်ကိုင်သူ၏ ်ာဝန်ေှမိ မှု ျားမှအပ ဆွှျာ်ဆ ေကးဆပးေန်မွှိဘ
ု ဲ ကုန်စ််ကို
ဆဘးအန္တောယ် မေ
ည စ်ဆစေန် ချာား ညခင်း၊ ေျက်ေးီ ညခင်း သိ့ု မဟု်် ဆပးအပ် ညခင်း ညပုနိုင်သ််။
၃၈။ ပုေမ် ၃၃၊ ပုေမ် ၃၄၊ ပုေမ် ၃၅၊ ပုေမ် ၃၆ နှင့် ပုေမ် ၃၇ ်ို့်ွင် ေ််ညတန်းာားသ့််
အချက်များမှာ ်ိကျမှန်ကန်ညခင်း မေှိမှု သို့မဟု်် မွှုဆံ ွှာက်မှု်စ်ခုခုဆ ေကာင့် ညေစ်ဆပါ်ွှာသ့််
ေုံးရှုးံ မှု ်စ်ေပ်ေပ်အ်ွက် ကုန်စ််အပ်နသ
ှံ ူသ်် ဘက်စုံပု့ိ ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကိုင်သူအား
နစ်နာဆက
ေ း ဆပးအပ်ေန် ်ာဝန်ေှသ
ိ ််။
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၃၉။ ကုန်စ််အပ်နှံသူသ်် ဘက်စုံပို့ဆောင်ဆေး ကုန်စ်််င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံ
အဆာာက်အာားွှက်မှ်် ကို ၄င်းက ွှတဲဆ ညပ ာင်းဆပး ြပ ီးသ့်် ်ိုင် ဆပးအပ်ေန််ာဝန်ေှိမှုသ််
ေက်ွှက်၍ ်််ေှဆိ စေမ််။
၄၀။ ဘက်စုပံ ို့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကိုင်သူ၏ ပုေ်မ ၃၈ နှင့် ပုေ်မ ၃၉ ်ိ့ု ပါ နစ်နာဆက
ေ းေိငု ်ော
အခွင့်အဆေးကို ကုန်စ််အပ်နှံသူမှအပ အခ
ည ားပုဂုိ ွှ််စ်ဦးဦးသိ့ု ပဋိ်ာဉ်အေ ဘက်စပုံ ို့ဆောင်ဆေး
ွှုပ်ငန်းွှုပ်ကိငု ်သူ၏ဆပးအပ်ေန််ာဝန်ေမှိ ှုအား ကန့်သ််ညခင်းမေှဆိ စေ။
အခန်း (၁၀)
အဆက
ေ ာင်း ေကားခ
ည င်း၊ ဆ်ာင်းေိုညခင်း၊ အဆေးယူညခင်းနှင့် ကာွှစ််းကမ်းသ််
၄၁။ (က) ကုန်စ််ွှက်ခံသူအား ကုန်စ််ကို ွှတဆဲ ညပာင်းဆပးအပ်ချိန််ွင် ကုန်စ််ေးုံ ရှုးံ မှု သိ့ု မဟု််
ပျက်စီးမှု၏ အေ
ည စ်အပျက် သဘာဝအ်ိအကျ ဆော်ညပာားဆသာ အဆက
ေ ာင်း ေကားချက်ကို
ကုန်စ််ွှက်ခံသူက ဘက်စုပံ ့ိုဆောင်ဆေး ွှုပ်ငန်းွှုပ်ကငို ်သူာံသ့ို သ််မှ််ချက်များနှင့်
အ်ီ ွှက်မှ််ဆေးာိးု ာားသ််စ့ ာေ
ည င့် ဆပးပို့ာားခ
ည င်းမေှိွှျှင် အေိပု ါ ွှတဲဆညပာင်းဆပး
အပ်မှုသ်် ဘက်စုပံ ိ့ု ဆောင်ဆေး ကုန်စ်််င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံအဆာာက်အာား
ွှက်မှ်််ွင် ဆော်ညပာားသ့််အ်ိငု ်း ဘက်စုံပို့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကိုင်သ ူက
ကုန်စ််ွှတဲဆညပာင်းဆပးပိ့ု ဆ ေကာင်း ညမင်သာဆသာ သက်ဆသခံချက် အဆာာက်အာား
ညေစ်သ််။
( ခ ) ကုန်စ််ေုးံ ရှုးံ မှု သို့မဟု်် ပျက်စီးမှုကို အပ
ည င်ပန်းအားေ
ည င့် သိသာာင်ေှားညခင်းမေှိသ့််
ကိစ္စ်ွင် ကုန်စ််ွှက်ခံသူသ့ို ကုန်စ််ကို ွှတဆဲ ညပာင်းဆပးအပ်ြပီးဆနာက် ၄င်းက ဤဥပဆေ
အေ ာု်ည် ပန်သ့််န််းဥပဆေများအေ သ််မှ််ာားဆသာ ကာွှအ်ွင်း ွှက်မှ််ဆေး
ာိးု ာားသ့််စာေ
ည င့် အဆက
ေ ာင်း ေကား ဆပးပို့ညခင်းမေှွှ
ိ ျှင် ာိုကုန်စ်် ေုံးရှုံးဆက
ေ ာင်း
သိ့ုမဟု်် ပျက်စီးဆက
ေ ာင်းညမင်သာဆသာ သက်ဆသခံအဆာာက်အာားမေှဟ
ိ ု မှ််ယူေမ််။
၄၂။ ဤဥပဆေအေ နစ်နာေုးံ ရှုးံ မှု ်စ်ခုခုအ်ွက် အဆက
ေ ာင်း ေကားစာဆပးပို့ညခင်း၊ ်ေားရုးံ နှင့်
အနု်ာ်ခုံသမာဓိရုံး်ို့်ွင် ်ေားစွဲေိုညခင်း၊ ်င်ညပဆ်ာင်းေို ညခင်း၊ ဆွှျှာက်ာားခ
ည င်း နှင့် ကာွှ
စ််းကမ်းသ်််ိ့ု နှင့်စပ်ွှျဉ်း၍ ဤဥပဆေအေ ာု််ညပန်သ့်် န််းဥပဆေများ၊ အမိန့်ဆ ေကာ်ညငာစာ၊
အမိန့်၊ ညတန်ေကားချက်နှင့် ွှုပ်ာုးံ ွှုပ်န််းများ ်စ်ေပ်ေပ်ညေင့် သီးညခားာု််ညပန်၍ သ််မှ််ာားသ့််
အ်ိုင်း ညေစ်ဆစေမ််။ ာိုသိ့ု သ််မှ််ာားခ
ည င်းမေှိွှျှင် ်််ေဲဥပဆေများ်ွင် ညပဋ္ဌာန်းာားသ့််
အ်ိုင်း ဆောင်ေွက်ေမ််။
အခန်း (၁၁)
စီမံခန့်ခွဆဲ ေးန််းွှမ်းအေ အဆေးယူညခင်း
၄၃။ ဗဟိုအေွဲ့သ်် ဤဥပဆေအေ ာု််ညပန်သ့်် န််းဥပဆေများ၊ အမိန့်ဆေကာ်ညငာစာနှင့်အမိန့့််ို ပါ
်ားညမစ်ချက််စ်ေပ်ေပ်ကိုညေစ်ဆစ၊ မှ််ပ်
ုံ င်စ််းကမ်းချက််စ်ခုခုကိုညေစ်ဆစ ဆောက်ေျက်ကျူးွှွန်
ဆသာ သို့မဟု်် ွှိုက်နာေန် ပျက်ကွက်ဆသာ ဘက်စပုံ ို့ဆောင်ဆေး ွှုပ်ငန်းွှုပ်ကငို ်သူအား ဆအာက်ပါ
စီမံခန့်ခဆွဲ ေးေိုင်ော အမိန့််စ်ေပ်ေပ်ကို ချမှ််နိုင်သ်် (က) သ်ိဆပး ညခင်းနှင့် သ််မှ််ာားဆသာ ေဏ်ဆ ေကးကို ဆပးဆောင်ဆစခ
ည င်း၊
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( ခ ) မှ််ပုံ်င်ွှက်မှ််ကို ကာွှသ််မှ််၍ ေပ်ေိုင်း ညခင်း၊
( ဂ ) မှ််ပုံ်င်ွှက်မှ််ကို ပယ်ေျက် ညခင်း။
အခန်း (၁၂)
အယူခံညခင်း
၄၄။ ဗဟိအ
ု ေွ့ဲ ကချမှ််ဆသာ မှ််ပုံ်င်ွှက်မှ်် ဆွှျှာက်ာားချက်ကို ညငင်းပယ်သ့််အမိန့်
သို့မဟု်် ေုံး ညေ ််ချက် သို့မဟု်် စီမံခန့်ခွဲဆေးေိုင်ော အမိန့်ကို ညေ စ်ဆစ မဆကျနပ်သူသ််
ာိုအမိန့်ကို ွှက်ခံေေှိသ့်် ဆန့မှ ေက်ဆပါင်း ၆၀ အ်ွင်း ဝန် ြကီးဌာနသို့ အယူခံနုငိ ်သ််။
၄၅။ (က) ဝန် ြကီးဌာနသ်် ပုေ်မ ၄၄ အေ အယူခံမှုကို စိစစ်ြပီး ပွှပ်ညခင်း သိ့ု မဟု််ချမှ််ခဆဲ့ သာ
အမိန့်ကို ပယ်ေျက်ညခင်း သို့မဟု်် ညပင်ေင်ညခင်း ညပုနိုင်သ််။
( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) အေ ဝန်ြကီးဌာနက ချမှ််သ့််အမိန့် သိ့ုမဟု်် ေုးံ ညေ််ချက်သ်် အပ
ြ ီးအပ
ည ််
ညေစ်ဆစေမ််။
အခန်း (၁၃)
စီေင်ပငို ်ခွငအ
့် ာဏာ
၄၆။ ဤဥပဆေအေ ဘက်စုံပိ့ု ဆောင်ဆေးနှင်စ့ ပ်ွှျဉ်း၍ဆပါ်ဆပါက်သ့်် ်ေားစီေင်ဆေးေိုင်ော
အမှုများကို ်ေားွှိ၏
ု ေန္ဒအေ ဆအာက်ဆော်ညပပါ ဆနောဆေသ်စ်ခုခုေှိ စီေင်ပငို ်ခွငေ
့် ဆှိ သာ ်ေားရုးံ
်စ်ခုခု်ွင် ်ေားစွဲပိငု ်ခွင့်ေှိသ်် (က) ်ေားပ
ြ ိုင်၏ ပင်မစီးပွားဆေးွှုပ်ငန်း ်််ေှိော ဆနောဆေသ သို့မဟု်် အမ
ြ ဲ်မ်း
ဆနာိငု ်ော ဆနောဆေသ၊
( ခ ) ပဋိ်ာဉ်ချုပ်ေုိသ့်် ဆနောေ
ည စ်ြပီး ်ေားပ
ြ ိုင်၏ စီးပွားဆေးွှုပ်ငန်း၊ ရုးံ ခွဲ သို့မဟု််
ကိုယ်စားွှှယ်ေှိော ဆနောဆေသ၊
( ဂ ) ဘက်စုပံ ိ့ုဆောင်ဆေးအ်ွက် ကုန်စ််ကို ်ာဝန်ယူွှက်ခံသ့််ဆနော သိ့ုမဟု်် ကုန်စ််
ွှတဲဆညပာင်းဆပးပို့သ့်် ဆနောဆေသ၊
(ဃ) ဤကိစအ
္စ ွှိ့ု ငှာ ပဋိ်ာဉ််ွင် ဆော်ညပသ့်် အခ
ည ားဆနောဆေသ ်စ်ခုခုနှင့် ဘက်စုံ
ပိ့ု ဆောင်ဆေး ကုန်စ်််င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံအဆာာက်အာား ွှက်မှ်််ွင်
သက်ဆသခံအညေစ် ဆော်ညပသ့်် အခ
ည ားဆနော ဆေသ်စ်ခုခု။
၄၇။ ပုေ်မ ၄၆ ်ွင် မ််သိ့ု ပင် ညပဋ္ဌာန်းပါေှဆိ စကာမူ ေပိငု ်ခွင်ဆ့ ်ာင်းေိုေန်အဆက
ေ ာင်း ဆပါ်ဆပါက်
ြပီးဆနာက် စာချုပ်ဝင််ို့ ချုပ်ေိုသ့်် သဆဘာ်ူစာချုပ််ွင် ်ေားစွဲေနို ငို ်ေန် သီးညခားသ််မှ််သ့််
ဆနောဆေသေှိ စီေင်ပိုင်ခွင့်ေှိဆသာ ်ေားရုးံ သ်် စီေင်ပိုင်ခွင့်ေဆှိ စေမ််။
၄၈။ ဘက်စုပံ ို့ဆောင်ဆေးနှင်စ့ ပ်ွှျဉ်း၍ ဆပါ်ဆပါက်ွှာသ့်် အင
ည င်းပွားမှုကို အနု်ာ်ခုသ
ံ မာဓိ
ညေင့် ဆေ
ည ေှင်းဆပးေန် ဆ်ာင်းေိုဆွှျှာက်ာားသူ၏ ေန္ဒအေ ပုေမ် ၄၆၊ ပုေမ် ခွဲ (က) မှ (ဃ) အာိ
ဆော်ညပာားဆသာ ဆနောဆေသ်စ်ခခု ု၌ အနု်ာ်ခုံသမာဓိညေင့် ဆေ
ည ေှင်း ညခင်းကို ပဋိ်ာဉ်နှင့်အ်ီ
ညပုွှုပ်နိငု ်သ််။
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၄၉။ ဘက်စုပံ ို့ဆောင်ဆေးနှင်စ့ ပ်ွှျဉ်း၍ ဆပါ်ဆပါက်ွှာသ့်် အင
ည င်းပွားမှုကိုအနု်ာ်ခုသ
ံ မာဓိ
ညေင့် ဆေ
ည ေှင်း ညခင်းနှင့်စပ်ွှျဉ်း၍ ်််ေဥဲ ပဆေ်ွင် မ််သို့ပင် ညပဋ္ဌာန်းပါေှိဆစကာမူ ပဋိ်ာဉ််ွင်
သဆဘာ်ူ်ီာားသ့််အ်ိငု ်း မ််သ့်် ွှုပ်ားုံ ွှုပ်န််းညေင့် ဆေ
ည ေှင်းမ််ကို ဆေွးချယ်ဆောင်ေွက်
ပိုင်ခငွ ့်ေသ
ှိ ််။
၅၀။ ပုေမ် ၄၈ ်ွင် မ််သိ့ု ပင် ညပဋ္ဌာန်းပါေှဆိ စကာမူ အင
ည င်းပွားမှုအ်ွက် အနု်ာ်ခုံသမာဓိ
ညေင့် ဆေ
ည ေှင်းဆပးေန် ဆ်ာင်းေိဆု ွှျှာက်ာားပ
ြ ီးဆနာက် စာချုပ်ဝင့််ို ချုပ်ေိုသ့်် သဆဘာ်ူစာချုပ််ွင်
သီး ညခားသ််မှ််သ့်် ဆနောဆေသေှိ အနု်ာ်ခုံသမာဓိညေင့် ဆေ
ည ေှင်း ညခင်းကို ညပုွှုပ်နိငု ်သ််။
အခန်း (၁၄)
ညပစ်မှုနှင့် ညပစ်ေဏ်
၅၁။ မ််သူမေို မှ််ပုံ်င်ွှက်မှ််မေှိဘဲ ဘက်စုံပ့ို ဆောင်ဆေး ွှုပ်ငန်းကို ွှုပ်ကိုင်ဆ ေကာင်း
ညပစ်မှုာင်ေှား စီေင်ညခင်း ခံေွှျှင် ာိုသူသ်် ဆငွေဏ် အန််းေုံး ကျပ် ၂၅ သိန်းမှ အများေုံး ကျပ်
သိန်း ၁၅ဝ အာိ ချမှ်် ညခင်းခံေမ််။
အခန်း (၁၅)
အဆာွဆာွ
၅၂။ ဤဥပဆေ်ွင် အခ
ည ားန််း ညေင့် ညပဋ္ဌာန်းာား ညခင်းမေှိွှျှင် ဤဥပဆေပါ ဘက်စုံပို့ဆောင်ဆေး
ွှုပ်ငန်းွှုပ်ကိငု ်သူ၏ ်ာဝန်များ၊ ဆပးအပ်ေန််ာဝန်ေမှိ ှုများ၊ ကင်းွှွ််ချက်များနှင့် ဆပးအပ်ေန်
်ာဝန် ကန့်သ််ချက်များသ်် (က) မှ််ပုံ်င်ွှက်မှ််ေေှဆိ သာ ဘက်စုံပို့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကိုင်သူနှင့် သက်ေငို ်
ဆစေမ််။
( ခ ) မှ််ပုံ်င်ွှက်မှ််ေေှိဆသာ ကိုယ်စားွှှယ်နှင့်ွှ််းဆကာင်း၊ သီး ညခ ားေန့်ကျင်
ကွဲွှွသ
ဲ ့်် သဆဘာ်ူ်ီချက်မေှပိ ါက ကိုယ်စားွှှယ်ွှတဲအပ်သူနှင့် ွှ််းဆကာင်း
သက်ေိငု ်ဆစေမ််။
၅၃။ (က) ဘက်စုပံ ိ့ု ဆောင်ဆေး ကုန်စ်််င်ဆောင်သ့်် သက်ဆသခံအဆာာက်အာားွှက်မှ််ပါ
သ််မှ််ချက််စ်ေပ်ေပ်သ်် ဤဥပဆေပါ ညပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ဆသွေီသ့််အ ညပင်
ကုန်စ်် ်င်ပို့သူကို ညေစ်ဆစ၊ ကုန်စ်် ွှက်ခံသူကို ညေစ်ဆစ ာိခိက
ု ်နစ်နာဆစပါက
ပျက်ညပယ်ဆစေမ်် ညေစ်ြပီး အကျိုးသက်ဆောက်ဆစေန် ်င်ညပခွင့် မေှဆိ စေ။ သိ့ု ော်ွင်
ာို ညပ ဋ္ဌာန်းချက်သ်် အေိုပါ သက်ဆသခံ အဆာာက်အာားွှက်မှ််၌ပါေှိဆသာ
အခ
ည ားသ််မှ််ချက်များကို ာိခက
ို ်ညခင်း မေှိဆစေ။
( ခ ) အခန်း (၇) ပါ ဘက်စုံပို့ဆောင်ဆေး ွှုပ်ငန်းွှုပ်ကိုင်သူ၏်ာဝန်နှင့် ဆပးအပ်ေန်
်ာဝန်ေှမိ ှုများ်ွင် ွှ််းဆကာင်း၊ အခန်း (၈) ပါ ဆပးအပ်ေန််ာဝန်ေှိမှု ကန့်သ််ချက်
များ်ွင်ွှ််းဆကာင်း မ််သ့ိုပင်ပါေှိဆစကာမူ ဘက်စုံပ့ိုဆောင်ဆေး ွှုပ်ငန်းွှုပ်ကငို ်သူသ််
ကုန်စ််အပ်နှသ
ံ ူ၏ သဆဘာ်ူ်ီချကည် ေင့် ပဋိ်ာဉ််ွင် မိမိ၏်ာဝန်ေမှိ ှုနငှ ့် ဆပးအပ်ေန်
်ာဝန်များကို ပိုမ၍
ို ်ိးု ညမှငသ
့် ််မှ််ဆပးနိုင်သ််။
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၅၄။ ဝန် ြကီးဌာနသ်် ဤဥပဆေအေ မှ််ပုံ်င်ခ၊ မှ််ပုံ်င်သက််မ်း၊ မှ််ပုံ်င် သက််မ်း
်ိုး ညမ ှင့်ခ၊ ေက်ွှွန်ဆ ေက း၊ ေဏ်ဆ ေက း၊ အာမခံ အဆာာက်အာားနှင့် အ ညခ ားအခဆ ေက းဆငွများကို
သ််မှ််ာားေမ််။
၅၅။ ပုေ်မ ၅၁ အေ ်ေားစွဲေိုမှု်ွင် ်ေားရုံးက အပ
ြ ီးသ်် အမိန့်ချမှ််ညခင်းမပ
ည ုမီ ်ေားစွဲေိုညခင်း
ခံေဆသာ ဘက်စုပံ ို့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကိုင်သူက ပုေမ် ၅၁ ်ွင် သ််မှ််ာားသ့်် အများေုးံ
ေဏ်ဆငွကို ဤဥပဆေပါကိစအ
္စ ွှိ့ု ငှာ ဗဟိုအေွ့ဲ ကစီမံခန့်ခနွဲ ိုင်ေန် မှ််ပုံ်င်အောေှိာံ ဆပးဆောင်ွှျှင်
မှ််ပုံ်င်အောေှသ
ိ ်် ်ေားရုးံ ်ွင် ာိုအမှုကို ဆကျဆအးေမ််။
၅၆။ မှ််ပုံ်င်အောေှိသ်် ဤဥပဆေအေ ေေန်ေဆှိ သာ အခဆက
ေ းဆငွနှင်ေ့ ဏ်ဆေကးဆငွများ ဆပးဆောင်ေန်
ပျက်ကွက်သူာံမှ ာိုအခဆ ေကးဆငွနှင့်ေဏ်ဆ ေကးဆငွများကို ဝင်ဆငွခွန်မဆပ
ည ကျန်ဆငွ ညေစ်ဘိသကဲ့သို့
မှ််ယူ၍ အေဆကာက်ခံေမ််။
၅၇။ ဝန် ြကီးဌာနသ်် ဘက်စုံပို့ဆောင်ဆေးွှုပ်ငန်း ွှုပ်ကိုင်ညခင်းနှင့်စပ်ွှျဉ်း၍ အများပ
ည ််သူ
အကျိုးငှာ အေွ့ဲ အစ််း်စ်ခုခု သိ့ု မဟု်် ပုဂုိ ွှ််စ်ဦးဦးအား ဤဥပဆေအေ မှ််ပုံ်င်ွှက်မှ််
ေယူညခင်းမှညေစ်ဆစ၊ မှ််ပု်
ံ င်ခ သိ့ု မဟု်် အခ
ည ားအခဆက
ေ းဆငွ ဆပးသွင်းေခ
ည င်းမှညေစ်ဆစ စ််းကမ်းချက်များ
သ််မှ််၍ ကင်းွှွ််ခွင့် ညပုနိုင်သ််။
၅၈။ ညပစ်မှုေိုင်ော ကျင်ာ
့ ုးံ ဥပဆေ်ွင် မ််သ့ို ပင် ညပဋ္ဌာန်းပါေှဆိ စကာမူ ြမို့နယ််ေားရုးံ မှ မ််သ့််
စီေင်ပငို ်ခွငအ
့် ာဏာေ်ေားသူြကီးမေို ဤဥပဆေပါ ညပစ်မှု်စ်ေပ်ေပ််ွင် သ််မှ််ာားသ့်် ေဏ်ဆငွကို
ချမှ််ေန် စီေင်ပိုင်ခွင့် အာဏာ ေေှဆိ စေမ််။
၅၉။ ဤဥပဆေပါ ညပဋ္ဌာန်းချက်များကို အဆကာင်အာ််ဆော် ဆောင်ေွက်ော်ွင် (က) ဝန် ြက ီးဌာနသ်် ွှိုအပ်ဆသာ န််းဥပဆေများကို ညပ ််ဆာာင်စုအစိုးေအေွဲ့၏
သဆဘာ်ူ်ီချက် ညေင့် ာု််ညပန်နိုင်သ််။
( ခ ) ဝန် ြကီးဌာနနှင့် ဗဟိုအေွ့ဲ ်ို့သ်် ွှိုအပ်ဆသာ အမိန့်ဆေကာ်ညငာစာ၊ အမိန့်၊ ညတန်ေကားချက်
နှင့် ွှုပ်ာုံးွှုပ်န််းများကို ာု််ညပန်နငို ်သ််။
( ဂ ) ပိ့ုဆောင်ဆေးဦးစီးဌာနသ်် ွှိအ
ု ပ်ဆသာ အမိန့်နှင့်ညတန်ေကားချက်များကို ာု်ည် ပန်နငို ်သ််။
ညပ််ဆာာင်စုသမ္မ်ညမန်မာနိငု ်ငံဆ်ာ် ေွ့ဲ စ််းပုံအဆခ
ည ခံဥပဆေအေ ကျွနု်ပွှ
် က်မှ််ဆေးာိးု သ််။

(ပုံ)သိန်းစိန်
နိုင်ငံဆ်ာ်သမ္မ်
ညပ််ဆာာင်စုသမ္မ် ညမန်မာနိုင်ငံဆ်ာ်
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