နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့
ြမန်မာ့ ကျာက်မျက်ရတနာဥပ ဒ
(နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့ ဥပ ဒအမှတ် ၈/၉၅)
၁၃၅၇ ခနှစ၊် သီတင်က တ်လဆန်း ၆ ရက်
(၁၉၉၅ ခနှစ၊် စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်)

နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့သည်

အာက်ပါ ဥပ ဒကိ ြပ ာန်း

လိက်သည် အခန်း (၁)
အမည်နင
ှ ့် အဓိပာ္ပ ယ် ဖာ်ြပချက်

၁။

ဤဥပ ဒကိ ြမန်မာ့ ကျာက်မျက်ရတနာဥပ ဒ ဟ ခ တွင် စရမည်။

၂။

ဤဥပ ဒတွင် ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်

သက် ရာက် စရမည် (က)

ကျာက်မျက်ရတနာ ဆိသည်မာှ ပတ္တ ြမား၊ နီလာ၊ ကျာက်စမ
ိ း် ၊ စိန်၊ ပန်းည့၊
ြပာင် ခါင်းစိမ်း၊ သးပန်လှမျိုး ကျာက်၊ ဖရဲအူ၊ ရတွင်းဝါ၊ ြမမျိုး ကျာက်၊
ဂ မိတ်၊ ထပ်တစ်ရာ၊ စလင်းတူ ကျာက်၊ ဥ ဒါင်၊

မျာ၊ အည့နီလာ၊

နဂါးသွဲ ့၊ ကျန်စစ် ရ ကျာက်၊ ပါလဒတ္ထ ာ၊ ြမတူ ကျာက်၊ ပယင်း၊ ပလဲြပာ
သိ ့မဟတ် နက်ဖရိက်ကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် စလင်းအပ်စ၌ပါဝင်
သာ ရတနာတန်းဝင် ကျာက်များလည်း ပါဝင်သည်။ ထိ ့ြပင် သတ္တ ုတွင်း
ဝန် ကီးဌာနက အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် အခါအား လျာ်စွာ
အမိန ့် ကာ်ြငာစာ

ထတ်ြပန်၍

ပစ္စည်းများလည်း ပါဝင်သည်၊
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ကျာက်မျက်ရတနာဟ

သတ်မှတ်သည့်

(ခ)

ကျာက်မျက်ရတနာထတ်လပ်ြခင်း ဆိသည်မာှ သဘာဝအတိင်း ရှိ န သာ
ကျာက်မျက်ရတနာအရိင်းကိ ရရှိရန်

ဆာင်ရွက်သည့် လပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

ဆင့်ကိ ဆိသည်၊
(ဂ)

လက်ဝတ်ရတနာ ဆိသည်မှာ

ကျာက်မျက်ရတနာ အ ချာထည်ပါရှိသည့်

လက်ဝတ်ရတနာကိ ဆိသည်၊
(ဃ) လက်ဝတ်ရတနာြပုလပ်ြခင်း ဆိသည်မှာ ကျာက်မျက်ရတနာ အ ချာထည်
ကိ လက်ဝတ်ရတနာြပုလပ်ရန်

ဆာင်ရွက်သည့် လပ်ငန်စဉ်အဆင့်ဆင့်ကိ

ဆိသည်၊
(င)

ခွင ြပုမိ
့် န ့်

ဆိသည်မာှ

ကျာက်မျက်ရတနာထတ်လပ်ြခင်း

လပ်ငန်းကိ

လပ်ကိင်နိင်ရန် ဤဥပ ဒအရ ထတ် ပးသည့် ခွင ြပုမိ
့် နက
့် ိ ဆိသည်၊
(စ)

လိင်စင် ဆိသည်မာှ

ကျာက်မျက်ရတနာအရိင်းကိ ြဖစ် စ၊

ကျာက်မျက်

ရတနာအ ချာထည်ကိ ြဖစ် စ၊ လက်ဝတ်ရတနာကိြဖစ် စ ဆိင်ခန်းဖွင လ
့် ှစ်
၍ နိင်ငြခား ငွြဖင့်

ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း လပ်ကိင်နိင်ရန် ဤဥပ ဒအရ

ထတ် ပးသည့် လိင်စင်ကိ ဆိသည်၊
(ဆ) ရတနာခွန် ဆိသည်မာှ ကျာက်မျက်ရတနာ ထတ်လပ်ြခင်းအတွက် ြဖစ် စ၊
ကျာက်မျက်ရတနာအရိင်း၊

ကျာက်မျက်ရတနာ အ ချာထည် သိ ့မဟတ်

လက်ဝတ်ရတနာ ရာင်းချြခင်အတွက်ြဖစ် စ ဤဥပ ဒအရ ကာက်ခသည့်
အခွန်ကိ ဆိသည်၊
(ဇ)

ကမ္ပဏီ ဆိသည်မှာ ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများအက်ဥပ ဒအရ ြမန်မာကမ္ပဏီ
အြဖစ် ဖွဲ ့စည်းထား သာ ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် ၁၉၅၀ ြပည့်နှစ်၊ အထူး
ကမ္ပဏီအက်ဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းထားသည့် ြမန်မာနိင်ငသားများသာ ပါဝင်
သာ ကမ္ပဏီကိ ဆိသည်၊

(စျ)

အသင်း ဆိသည်မှာ သမဝါယမအသင်း ဥပ ဒအရ မှတ်ပတင်ထား သာ
အ ြခခသမဝါယမအသင်း၊ သမဝါယမအသင်းစ၊ သမဝါယမအသင်းစချုပ်
သိ ့မဟတ် ဗဟိသမဝါယမအသင်းကိ ဆိသည်၊
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(ည) ဗဟိ ကာ်မတီ ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်း သာ ကျာက်မျက်ရတနာ
ကီး ကပ် ရးဗဟိ ကာ်မတီကိ ဆိသည်၊
(ဋ)

တန်းဖိးြဖတ်အဖွဲ ့ ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်း သာ

ကျာက်မျက်

ရတနာတန်ဖိးြဖတ်အဖွဲ ့ကိ ဆိသည်။

အခန်း (၂)
ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များ

၃။

ဤဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည် (က) ြမန်မာနိင်ငမှ

ထွက်ရှိ သာ

နိင်င တာ်အတွင်း

ကျာက်မျက်ရတနာများနှင့်

ကျာက်မျက်ရတနာနှင့်

စပ်လျဉ်း၍

လက်ဝတ်ရတနာ စျးကွက်

ရာခိင်နန်းြပည့်ြဖစ်ထွန်း ပီး ဖွ ့ဖိုးတိးတက်လာ စရန်၊
(ခ)

စျးကွက်စီးပွား ရးစနစ်နှင့်အညီ

ကျာက်မျက်ရတနာ ထတ်လပ်ြခင်းနှင့်

ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားြခင်းလပ်ငန်းများကိ ကမ္ပဏီနှင့် သမဝါယမအသင်း
များအား လွတ်လပ်စွာ လပ်ကိင်ခွင ြပုရန်
့်
၊
(ဂ)

ကျာက်မျက်ရတနာနှင့် လက်ဝတ်ရတနာများကိ အချိန်အခါမ ရွး လွတ်လပ်
စွာ

ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားနိင် ရးအတွက်

ကျာက်မျက်ရတနာ စျးများ

ဖွင လ
့် ှစ်ထားရှိရန်၊
(ဃ)

ကျာက်မျက်ရတနာများကိ

ြပည်တွင်း၌

တရားမဝင်ထတ်လပ်ြခင်းများ

ပ ပျာက် စ ပီး ြပည်ပသိ ့တရားမဝင် ထတ် ဆာင်ြခင်း၊ ရာင်းချြခင်းများကိ
ကာကွယ်တားဆီးနှိမ်နင်းရန်။
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အခန်း (၃)
ရတနာနယ် ြမသတ်မတ
ှ ြ် ခင်း

၄။

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည် (က)

ကျာက်မျက်ရတနာ

စီးပွားြဖစ်ထတ်လပ်နိင် ကာင်း

သတင်းရရှိသည့်

သိ ့မဟတ် ရှာ ဖွ တွ ့ရှသ
ိ ည့် နယ် ြမကိ အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်
ရတနာနယ် ြမအြဖစ် အမိန ့် ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍ သတ်မှတ်နိင်သည်၊
(ခ)

ရတနာနယ် ြမအြဖစ် သတ်မှတ် ပီးသည့် နယ် ြမရှိ အများြပည်သူတိ ့၏
အခွင အ
့် ရး ထိခိက်နစ်နာမများကိ စစမ်းစစ် ဆး၍ သင့် လျာ် သာ အခွင ့်
အ ရးများ၊ အကျိုးခစားခွင မ့် ျားကိ စိစစ် ဆာင်ရွက် ပးနိင်ရန်နှင့် နယ်နိ
မိတ်တိင်းတာ သတ်မှတ် ရးလပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် က မ်းကျင်သူ
များပါဝင်သည့် ကာ်မတီကိ ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ်ရမည်။

၅။

ဤဥပ ဒမြပ ာန်းမီက အမိန ့် ကာ်ြငာစာြဖင့် သတ်မှတ်ထား သာ ရှိရင်းစွဲရတနာ

ြမများသည် ဤဥပ ဒအရ သတ်မှတ်ထားသည့် ရတနာနယ် ြမများြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူရ
မည်။
၆။

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည် အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ရတနာနယ် ြမ

တစ်ခလးကိြဖစ် စ၊

တစ်စိတ်တစ် ဒသကိြဖစ် စ

ြပင်ဆင်သတ်မှတြ် ခင်း

သိ ့မဟတ်

ပယ်ဖျက်ြခင်းြပုနိင်သည်။
၇။

တည်ဆဲဥပ ဒအရ ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်က စိက်ပျိုး

လပ်ကိင်ခွင ၊့် လက်ဝယ်ထားခွင ၊့် အသးြပုခွင ၊့် အကျိုးခစားခွင ၊့် ဆက်ခခွင ့် သိ ့မဟတ်
လဲ ြပာင်းပိင်ခွင ရ့် ှိ သာ

ြမ၏အ ပ ယ

ြမဆီလာတွင်ြဖစ် စ၊

ြမဆီလာ အာက်တွင်

ြဖစ် စ၊ မည်သည့် ကမ်းလွန် ရတိမ်ပိင်းတွင်ြဖစ် စ သဘာဝအ လျာက်
ကျာက်မျက်ရတနာသည် နိင်င တာ်ပိင်ြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။
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တွ ့ရှိရ သာ

အခန်း (၄)
ကျာက်မျက်ရတနာလပ်ကက
ွ ် သတ်မတ
ှ ြ် ခင်း

၈။

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည်

ကျာက်မျက်ရတနာ

ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းကိ

လပ်ကိင်ခွင ြပုရန်
့်
အလိ ့ငှာ (က) ရတနာနယ် ြမအတွင်း ကျာက်မျက်ရတနာ တူး ဖာ်နိင်သည့် နရာများကိ
ကျာက်မျက်ရတနာလပ်ကွက်များအြဖစ် သတ်မှတ်ရမည်၊
(ခ)

ရတနာနယ် ြမမှအပ အြခား ြမလွတ် ြမလပ်များတွင် ကျာက်မျက်ရတနာ
တူး ဖာ်နိင်သည့် အ ြခအ န တွ ့ရှိပါက သက်ဆိင်ရာ ဝန် ကီးဌာနနှင့် ညိနင်း
၍ ကျာက်မျက်ရတနာ လပ်ကွက်များအြဖစ် သတ်မှတ်နိင်သည်။

အခန်း (၅)
ကျာက်မျက်ရတနာ ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း လပ်ကင်
ိ ခင
ွ ့်

၉။

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည် (က) ပဒ်မ ၈ အရ သတ်မှတ် ပီး သာ ကျာက်မျက်ရတနာ လပ်ကွက်တစ်ခချင်း
အတွက် လပ်ကိင်ခွင သ
့် က်တမ်းကိ သတ်မှတ်ရမည်၊
(ခ)

လပ်ကင်
ိ ခင
ွ သ
့် က်တမ်း သတ်မှတ် ပီး သာ

ကျာက်မျက်ရတနာ လပ်ကွက်

တစ်ခချင်းအတွက် ကမ်းခင်း စျးနန်းကိ သတ်မှတ်ရမည်၊
(ဂ)

ကမ်းခင်း စျးနန်း သတ်မှတ် ပီး သာ ကျာက်မျက်ရတနာလပ်ကွက်များကိ
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

စျး ပိုင်စနစ်ြဖင့်

ခွင ြပုမိ
့် နထ
့် တ် ပးရန်

အဆိြပုလာ ခ ယူရမည်။
၁၀။

ကျာက်မျက်ရတနာ ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းကိ လပ်ကိင်လိသည့် ကမ္ပဏီသည်

သင်းဖွဲ ့မှတ်တမ်းအရလည်း ကာင်း၊

အသင်းသည်
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အသင်းစည်းကမ်းအရလည်း ကာင်း

ကျာက်မျက်ရတနာ ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင ရ့် ှိရမည်။ ထိ ့ြပင် သတ္တ ုတွငး်
ဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ညီညွတ်ရမည်။
၁၁။

ပဒ်မ ၁၀ ပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့် ညီညွတ် သာ ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အသင်းသည်

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနက ကျာက်မျက်ရတနာ လပ်ကွကမ
် ျားကိ စျး ပိုင်စနစ်ြဖင့် ခွင ြပု
့်
မိနထ
့် တ် ပးရန် အဆိြပုလာ ခ ယူသည့်အခါ လပ်ကွက်တစ်ခအတွက်ြဖစ် စ၊ တစ်ခထက်
ပိ သာ လပ်ကွက်များအတွက်ြဖစ် စ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်၍
အဆိြပုလာတင်ခွင ရ့် ှိသည်။
၁၂။

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည်

စျးအများဆး ပး၍ အဆိြပုလာတင်သည့် ကမ္ပဏီ

သိ ့မဟတ် အသင်းအား ကျာက်မျက်ရတနာ ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင ြပုသည့
့်
်
ခွင ြပုမိ
့် နထ
့် တ် ပးရမည်။
၁၃။

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည် (က) ခွင ြပုမိ
့် နသ
့် က်တမ်း ကန်ဆးသည့်အခါတိင်း ကျာက်မျက်ရတနာ လပ်ကွက်
တစ်ခချင်းအတွက် လပ်ကိင်ခွင သ
့် က်တမ်းကိ ထပ်မသတ်မှတ်ရမည်၊
(ခ)

လပ်ကင်
ိ ခင
ွ သ
့် က်တမ်း

ထပ်မသတ်မှတ် ပီး သာ

လပ်ကွက်တစ်ခချင်းအတွက်

ကမ်းခင်း စျးနန်းကိ

ကျာက်မျက်ရတနာ
ြပန်လည်သတ်မှတ်ရ

မည်၊
(ဂ)

ကမ်းခင်း စျးနန်း

ြပန်လည်သတ်မှတ် ပီး သာ

လပ်ကွက်များကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

ကျာက်မျက်ရတနာ

စျး ပိုင်စနစ်ြဖင့် ခွင ြပုမိ
့် န ့်

ထတ် ပးရန် အဆိြပုလာ ခ ယူရမည်။
၁၄။

(က) သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည် ကျာက်မျက်ရတနာ ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းကိ
ဖာ်ထတ်လပ်ကွက်အြဖစ် လပ်ကိင်ခွင ြပုမည့
့်
် နရာ ဒသများကိ အခါအား
လျာ်စွာ အမိန ့် ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍ သတ်မှတ်ရမည်၊
(ခ)

ပဒ်မခွဲ (က) အရ သတ်မှတ်ထားသည့် နရာ ဒသအတွင်းရှိ ြမကိ တည်ဆဲ
ဥပ ဒအရ စိက်ပျိုးလပ်ကိင်ခွင ၊့် လက်ဝယ်ထားခွင ၊့် အသးြပုခွင ၊့် အကျိုး
ခစားခွင ၊့် ဆက်ခခွင ့် သိ ့မဟတ် လဲ ြပာင်းပိင်ခွင ရ့် ှိသူသည် အဆိပါ
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ြမ၌

ကျာက်မျက်ရတနာ ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း လပ်ကိင်လိပါက

ဖာ်ထတ်

လပ်ကွက်အြဖစ် ခွင ြပုမိ
့် နထ
့် တ် ပးရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သတ္တ ု
တွင်းဝန် ကီးဌာနသိ ့ လ ာက်ထားနိင်သည်။
၁၅။

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည် (က)

ဖာ်ထတ်လပ်ကွက်အြဖစ်

လပ်ကိင်ခွင ြပုရန်
့်

လ ာက်ထားချက်ကိ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်၍ ခွင ြပုသင့
့်
် ကာင်း သ ဘာရရှိလ င်
လပ်ကိင်ခွင သ
့် က်တမ်းနှင့် စျးနန်းတိ ့ကိ သတ်မှတ်ရမည်၊
(ခ)

သတ်မှတ် သာ

စျးနန်းကိ

လ ာက်ထားသူက

ပးသွင်းလ င် ခွင ြပုမိ
့် န ့်

ထတ် ပးရမည်၊
(ဂ)

ခွင ြပုမိ
့် နသ
့် က်တမ်း ကန်ဆးသည့်အခါတိင်း ဖာ်ထတ်လပ်ကွက်တစ်ခချင်း
အတွက် လပ်ကိင်ခွင သ
့် က်တမ်းနှင့် စျးနန်းတိ ့ကိ ြပန်လည်သတ်မှတ်ရမည်။

အခန်း (၆)
ခွင ြပုမိ
့် နရ့် ရှိ သာ ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အသင်း၏တာဝန်နင
ှ ့် အခွင အ
့် ရးများ

၁၆။

ခွင ြပုမိ
့် နရ့် ရှိ သာ ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အသင်းသည် (က) ဤဥပ ဒအရ ထတ်ြပန်သည့် နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ အမိန ့်
နှင့် ညန် ကားချက်များကိ လိက်နာရမည်၊
(ခ)

ခွင ြပုမိ
့် နပ့် ါ စည်းကမ်းများကိ လိက်နာရမည်၊

(ဂ)

ထတ်လပ်ရရှိသည့် ကျာက်မျက်ရတနာ အရိင်းများကိ သက်ဆိင်ရာ တန်ဖိး
ြဖတ်အဖွဲ ့သိ ့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သွား ရာက်ြပသ၍ မှတပ
် တင်ရ
မည်၊

(ဃ) ဤဥပ ဒနှင့်အညီ ရတနာခွန် ပး ဆာင်ရမည်၊
(င)

ရရှိထား သာ ခွင ြပုမိ
့် နက
့် ိ တစ်ဆင့်ငှားရမ်းြခင်း သိ ့မဟတ် တစ်နည်းနည်း
ြဖင့် လဲ ြပာင်းလပ်ကိင် စြခင်း မြပုရ၊
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(စ)

အာက်ပါ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပ ဒအရ ထတ်ြပန်သည့် နည်း
ဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ အမိန ့် နှင့် ညန် ကားချက်များကိ လိက်နာ
ဆာင်ရွက်ရမည် (၁)

ကျာက်မျက်ရတနာ ထတ်လပ်ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ထမ်းများ၊
အလပ်သမားများ ခနထ
့် ားြခင်း၊ အလပ်ခိင်း စြခင်း၊ အသက်၊ လပ်ခ၊
လစာနှင့် အြခားအခ ကး ငွများ သတ်မှတ်ြခင်း၊

(၂)

ကျာက်မျက်ရတနာ

ထတ်လပ်ြခင်းနှင့်

စပ်လျဉ်း၍

ြမ ပ

ြမ အာက်၌ အလပ်လပ်ရက်နှင့် အလပ်ချိန်နာရီများ သတ်မှတ်ြခင်း၊
(၃)

ကျာက်မျက်ရတနာ

ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း၌

ဘးအန္တရာယ်

ကင်းရှငး် ရန်နင
ှ ့် မ တာ်တဆြဖစ်ပွားမမှ ကာကွယ်ရန် စီမ ဆာင်ရွက်
ြခင်း၊
(၄)

ကျာက်မျက်ရတနာ ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းမှ ဝန်ထမ်းများ၊ အလပ်
သမားများ၏ သက်သာ ချာင်ချိ ရး၊ ကျန်းမာ ရး၊ သနရ့် ှင်း ရးနှင့်
စည်းကမ်းထိနး် သိမ်း ရးတိ ့အတွက် စီမချက်များ

ရးဆွဲအ ကာင်

အထည် ဖာ်ြခင်း၊
(၅)

ကျာက်မျက်ရတနာ ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း ကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်
ထိနး် သိမ်း ရးလပ်ငန်းများ ထိခိက်ပျက်စီးမမရှိ စရန် စီမ ဆာင်ရွက်
ြခင်း၊

(၆)

ကျာက်မျက်ရတနာ ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း၌ ြဖစ်ပွားသည့် မ တာ်
တဆြဖစ်ပွားမများနှင့် ယင်းမ တာ်တဆြဖစ်ပွားမ ကာင့် လူ ့အသက်
ဆးရးြခင်းနှင့် ကိယ်ခန္ဓာ ထိခိက်ဒဏ်ရာရမများကိ သတင်းပိ ့အစီရင်
ခြခင်း၊

(၇)

စစ် ဆး ရးအရာရှိချုပ်နှင့် စစ် ဆး ရးအရာရှိများ၏ စစ် ဆးမကိ
ခယူြခင်း။
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၁၇။

ခွင ြပုမိ
့် နရ့် ရှိ သာ ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အသင်းသည် ထတ်လပ်ရရှိ သာ ကျာက်မျက်

ရတနာအရိင်းကိ မှတပ
် တင်၍ ရတနာခွန်ထမ်း ဆာင် ပီးြဖစ်လ င် (က) ယင်း

ကျာက်မျက်ရတနာ အရိင်းကိ ြဖတ် တာက်ြခင်း၊

သွးြခင်းြပု၍

ကျာက်မျက်ရတနာ အ ချာထည်ြပုလပ်ခွင ၊့် လက်ဝတ်ရတနာြပုလပ်ခွင ့်
ရှိသည်၊
(ခ)

ယင်း

ကျာက်မျက်ရတနာ အရိင်းကိ လည်း ကာင်း၊ ြဖတ် တာက်ြခင်း၊

သွးြခင်း

ြပုလပ် ပီး သာ

ကျာက်မျက်ရတနာ

အ ချာထည်ကိ

လည်း ကာင်း၊ လက်ဝတ်ရတနာကိလည်း ကာင်း (၁)

ြပည်တွင်း၌ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ သယ်ယူခွင ရ့် ိှ
သည်၊

(၂)

နိင်ငသားများအား ြမန်မာ ငွြဖင့် လွတ်လပ်စွာ ရာင်းချခွင ရ့် ှိသည်၊

(၃)

နိင်ငြခား ငွကိင် ဆာင်ခွင ရ့် ှိသူများအား နိင်ငြခား ငွြဖင့်

ရာင်းချ

ခွင ရ့် ှိသည်၊
(၄)

နိင်ငြခားသိ ့ နိင်ငြခား ငွြဖင့် တင်ပိ ့ ရာင်းချခွင ရ့် ှိသည်၊

(၅)

အစိးရက
သက်ဆင်
ိ ရာက

ကီးမှူးကျင်းပ သာ

ကျာက်မျက်ရတနာြပပွဲ၊

ဖွင လ
့် ှစ်ထား သာ

ကျာက်မျက်ရတနာ စျးနှင့်

လိင်စင်အရ ခွင ြပုသည့
့်
် ဆိင်ခန်း နရာများတွင် ရာင်းချခွင ရ့် ှိသည်၊
(၆)

မိမိအစီအစဉ်ြဖင့် နိင်ငြခားမှ ရတနာကန်သည်များကိ ဖိတ် ခ ၍
သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ရာင်းချခွင ရ့် ှိသည်။

၁၈။

ခွင ြပုမိ
့် နရ့် ရှိ သာ ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အသင်းသည် တန်ဖိးြဖတ်အဖွဲ ့က သတ်မှတ်

သည့်

ကျာက်မျက်ရတနာတန်ဖိးကိ မ ကျနပ်ပါက ြပင်ဆင်သတ်မှတ် ပးရန် တန်ဖိး

သတ်မှတ်သည့် န ့မှ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း ဗဟိ ကာ်မတီသိ ့ တင်ြပခွင ရ့် ှိသည်။
၁၉။

ခွင ြပုမိ
့် နရ့် ရှိ သာ ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အသင်းသည် ထတ်လပ်ရရှိ သာ ကျာက်မျက်

ရတနာအရိင်းကိ

ကျာက်မျက်ရတနာ အ ချာထည် သိ ့မဟတ် လက်ဝတ်ရတနာြပုလပ်

ရာင်းချမည်ဆိပါက အမှန်တကယ် လိအပ် သာ ကန် ကမ်းပစ္စည်းများကိ လည်း ကာင်း၊
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ထတ်လပ်မနှင့်ဆိင် သာ

စက်ပစ္စည်းကိရိယာများကိ

လည်း ကာင်း

အ ကာက်ခန
ွ ်မ့ဲ

တင်သွင်းခွင ြပုရန်
့်
သက်ဆိင်ရာ ဝန် ကီးဌာနသိ ့ လ ာက်ထားခွင ရ့် ှိသည်။

အခန်း (၇)
ကျာက်မျက်ရတနာအရိင်း၊ ကျာက်မျက်ရတနာအ ချာထည်နင
ှ ့်
လက်ဝတ်ရတနာ ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း လပ်ကင်
ိ ခင
ွ ့်

၂၀။

မည်သူမဆိ ဆိင်ခန်းဖွင လ
့် ှစ်၍ နိင်ငြခား ငွြဖင့်

ကျာက်မျက်ရတနာ အရိင်းကိ

ြဖစ် စ၊ ကျာက်မျက်ရတနာ အ ချာထည်ကိ ြဖစ် စ၊ လက်ဝတ်ရတနာကိ ြဖစ် စ ရာင်းချ
ြခင်းလပ်ငန်းကိ လပ်ကိင်လိပါက လိင်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သတ္တ ုတွငး်
ဝန် ကီးဌာနသိ ့ လ ာက်ထားရမည်။
၂၁။

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည် (က) ပဒ်မ ၂၀ အရ

လ ာက်ထားချက်ကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ် ပီး

လိင်စင်ထတ် ပးြခင်း သိ ့မဟတ် လိင်စင်ထတ် ပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုနိင်
သည်၊
(ခ)
၂၂။

လိင်စင်သက်တမ်းနှင့် လိင်စင်ခတိ ့ကိ လိအပ်သလိ သတ်မှတ်ရမည်။

လိင်စင်ရရှိသူသည် (က) ဤဥပ ဒအရ ထတ်ြပန်သည့် နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ အမိန ့်
နှင့် ညန် ကားချက်များကိ လိက်နာရမည်၊
(ခ)

လိင်စင်စည်းကမ်းများကိ လိက်နာရမည်၊

(ဂ)

သတ်မှတ်ထား သာ လိင်စင်ခကိ ပး ဆာင်ရမည်၊

(ဃ) အစိးရက ကီးမှူးကျင်းပ သာ
ဖွင လ
့် ှစ်ထား သာ

ကျာက်မျက်ရတနာြပပွဲ၊ သက်ဆိင်ရာက

ကျာက်မျက်ရတနာ စျးနှင့် လိင်စင်အရ ခွင ြပုသည့
့်
်

ဆိင်ခန်း နရာများတွင်သာ ရာင်းချရမည်၊
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(င)

ရရှိထား သာ လိင်စင်ကိ တစ်ဆင့် ငှားရမ်းြခင်း သိ ့မဟတ် တစ်နည်းနည်း
ြဖင့် လဲ ြပာင်းလပ်ကိင် စြခင်း မြပုရ။

၂၃။

လိင်စင်ရရှိသူသည် (က) ခွင ြပုမိ
့် နရ့် ရှိ သာ ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အသင်းက ရတနာခွန် ပး ဆာင် ပီး
သာ

ကျာက်မျက်ရတနာအရိင်းကိ

ဝယ်ယူခွင ၊့်

လက်ဝယ်ထားရှိခွင ၊့်

ကျာက်မျက်ရတနာ အ ချာထည်ြပုလပ်ခွင ၊့် လက်ဝတ်ရတနာ ြပုလပ်ခွင ့်
ရှိသည်၊
(ခ)

ပဒ်မခွဲ (က) အရ ဝယ်ယူထားသည့်
လည်း ကာင်း၊

ကျာက်မျက်ရတနာ

ကျာက်မျက်ရတနာ အရိင်းကိ
အ ချာထည်ကိ

လည်း ကာင်း၊

လက်ဝတ်ရတနာကိ လည်း ကာင်း (၁)

ြပည်တွင်း၌ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ သယ်ယူခွင ရ့် ိှ
သည်၊

(၂)

နိင်ငသားများအား ြမန်မာ ငွြဖင့် လွတ်လပ်စွာ ရာင်းချခွင ရ့် ှိသည်၊

(၃)

နိင်ငြခား ငွ ကိင် ဆာင်ခွင ရ့် ှိသူများအား နိင်ငြခား ငွြဖင့် ရာင်းချ
ခွင ့် ရှိသည်၊

အခန်း (၈)
တန်ဖးြဖတ်
ိ
အဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့် လပ်ငန်းတာဝန်များ

၂၄။

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည် (က)

ကျာက်မျက်ရတနာဆိင်ရာ ပညာရှင်များ၊ က မ်းကျင်သူများနှင့် အြခား
သင့် လျာ်သူများ ပါဝင် သာ တန်ဖိးြဖတ်အဖွဲ ့များကိ လိအပ်သည့်
ဒသအလိက် ဖွဲ ့စည်းရမည်၊

(ခ)

တန်ဖိးြဖတ်အဖွဲ ့ကိ လိအပ်သလိ ြပင်ဆင်ဖွဲ ့စည်းနိင်သည်။
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နရာ

၂၅။

အစိးရဝန်ထမ်းမဟတ် သာ တန်ဖိးြဖတ် အဖွဲ ့ဝင်များသည် သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန

က သတ်မှတ်သည့် ချီးြမင့် ငွကိ ခစားခွင ရ့် ှိသည်။
၂၆။

တန်းဖိးြဖတ်အဖွဲ ့၏ လပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည် (က) ခွင ြပုမိ
့် နရ့် ရှိ သာ ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အသင်းက ပဒ်မ ၁၆၊ ပဒ်မခွဲ (ဂ) အရ
မိမိထ လာ ရာက်ြပသ သာ

ကျာက်မျက်ရတနာ အရိင်းများ၏ အရည်

အ သွး၊ အ ရအတွက၊် အ လးချိန်နှင့် အရွယ်အစားတိ ့ကိ သတ်မှတ်ချက်
များနှင့်အညီ မှတ်ပတင်ထားရှိြခင်း၊
(ခ)

မှတ်ပတင်ထား ပီး သာ ကျာက်မျက်ရတနာ အရိင်းကိ သတ်မှတ်ချက်များ
နှင့်အညီ တန်ဖိးသတ်မှတ်ြခင်း၊

(ဂ)

ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ တန်ဖိးသတ်မှတ်ချက်အ ပ

ရတနာခွန် ကာက်ခနိင်ရန်

သက်ဆင်
ိ ရာ ဌာနနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဃ) ခွင ြပုမိ
့် နရ့် ရှိ သာ

ကမ္ပဏီ

သိ ့မဟတ်

အသင်းက

ထတ်လပ်ရရှိ သာ

ကျာက်မျက်ရတနာ အရိင်းများကိ တန်ဖိးြဖတ်အဖွဲ ့သိ ့ လာ ရာက်ြပသ
မှတ်ပတင်ြခင်းမြပုဘဲ မသမာမြပု ကာင်း သတင်းရရှိပါက ဤဥပ ဒနှင့်
အညီ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(င)

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနက အခါအား လျာ်စွာ ပးအပ် သာ လပ်ငန်းတာဝန်
များကိ ထမ်း ဆာင်ြခင်း။

အခန်း (၉)
ရတနာခွန် ပး ဆာင်ြခင်း

၂၇။

ခွင ြပုမိ
့် နရ့် ရှိ သာ ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အသင်းသည် (က) ထတ်လပ်ရရှိ သာ

ကျာက်မျက်ရတနာ အရိင်းကိ မှတ်ပတင် ပီး နာက်

တန်ဖိးြဖတ်အဖွဲ ့က ပဒ်မ ၂၆၊ ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ သတ်မှတ် သာ တန်ဖိးအ ပ
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အ ြခြပု၍ အာက်ပါ ရာခိင်နန်းအတိင်း ြမန်မာ ငွြဖင့် ရတနာခွန် ပး ဆာင်
ရမည် (၁)

ပတ္တ ြမား၊ နီလာ၊ ကျာက်စိမ်း၊ စိနြ် ဖစ်ပါက ၂၀ ရာခိင်နန်း၊

(၂)

ပဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ ကျာက်မျက်ရတနာများမှအပ အြခား ကျာက်
မျက်ရတနာြဖစ်ပါက ၁၀ ရာခိင်နန်း၊

(ခ)

ပဒ်မခွဲ (က) အရ ရတနာခွန် ပး ဆာင် ပီး နာက် ြမန်မာ ငွြဖင့် ရာင်းချ
သည့်အခါ ယင်း ကျာက်မျက်ရတနာ ရာင်းချြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အြခား
တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ အခွန် ပး ဆာင်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင ရ့် ှိ စရ
မည်။

၂၈။

ခွင ြပုမိ
့် နရ့် ရှိ သာ ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အသင်းသည် ပဒ်မ ၂၇ အရ ရတနာခွန်

ပး ဆာင် ပီးသည့် ကျာက်မျက်ရတနာ အရိင်းကိ မိမက
ိ ိယ်တိင် နိင်ငြခား ငွြဖင့် ရာင်းချ
ပါက အမှန်တကယ် ရာင်းချသည့် တန်ဖိး၏ ၁၀ ရာခိင်နန်းကိ နိင်ငြခား ငွြဖင့် ရတနာခွန်
ပး ဆာင်ရမည်။
၂၉။

ခွင ြပုမိ
့် နရ့် ရှိ သာ ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အသင်းသည် ပဒ်မ ၂၇ အရ ရတနာခွန်

ပး ဆာင် ပီးသည့် ကျာက်မျက်ရတနာ အရိင်းကိ ြဖတ် တာက်ြခင်း၊ သွးြခင်းြပုလပ် ပီး
သာ ကျာက်မျက်ရတနာ အ ချာထည်ကြဖစ်
ိ
စ၊ လက်ဝတ်ရတနာကိြဖစ် စ နိင်ငြခား ငွ
ြဖင့် ရာင်းချပါက အမှနတ
် ကယ် ရာင်းချသည့်တန်ဖိး၏ ၁၀ ရာခိင်နန်းကိ နိင်ငြခား ငွ
ြဖင့် ရတနာခွန် ပး ဆာင်ရမည်။
၃၀။

လိင်စင်ရရှိသူသည် ဤဥပ ဒအရ ရတနာခွန် ပး ဆာင် ပီး သာ

ကျာက်မျက်

ရတနာ အရိင်းကိြဖစ် စ၊ ကျာက်မျက်ရတနာ အ ချာထည်ကိြဖစ် စ၊ လက်ဝတ်ရတနာကိ
ြဖစ် စ နိင်ငြခား ငွြဖင့် ရာင်းချပါက အမှန်တကယ် ရာင်းချသည့် တန်ဖိး၏ ၁၀ ရာခိင်
နန်းကိ နိင်ငြခား ငွြဖင့် ရတနာခွန် ပး ဆာင်ရမည်။
၃၁။

(က) ခွင ြပုမိ
့် နရ့် ရှိ သာ ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အသင်းသည် ပဒ်မ ၂၈ အရ
လည်း ကာင်း၊ ပဒ်မ ၂၉ အရ လည်း ကာင်း နိင်ငြခား ငွြဖင့် ရတနာခွန်
ပး ဆာင် ပီးသည့်အခါ

ယင်း ကျာက်မျက်ရတနာ
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ရာင်းချြခင်းနှင့်

စပ်လျဉ်း၍

အြခားတည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ

အခွန် ပး ဆာင်ြခင်းမှ

ကင်းလွတ်ခွင ရ့် ှိ စရမည်၊
(ခ)

လိင်စင်ရရှိသူသည် ပဒ်မ ၃၀ အရ နိင်ငြခား ငွြဖင့် ရတနာခွန် ပး ဆာင် ပီး
သည့်အခါ ယင်း ကျာက်မျက်ရတနာ ရာင်းချြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အြခား
တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ အခွန် ပး ဆာင်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင ရ့် ှိ စရ
မည်။

အခန်း (၁၀)
ကျာက်မျက်ရတနာ ကီး ကပ် ရးဗဟိ ကာ်မတီ
ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့် လပ်ငန်းတာဝန်များ

၃၂။

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည် (က)

အာက်ပါ ပဂ္ဂိုလ်များပါဝင် သာ

ကျာက်မျက်ရတနာ ကီး ကပ် ရးဗဟိ

ကာ်မတီကိ ဖွဲ ့စည်းရမည် (၁)

ဒတိယဝန် ကီး၊ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန

ဥက္က

(၂)

သက်ဆင်
ိ ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးအဖွဲ ့အစည်းများမှ

အဖွဲ ့ဝင်များ

ပဂ္ဂိုလ်များ
(၃)

ကျာက်မျက်ရတနာဆိင်ရာ ပညာရှင်များ၊

အဖွဲ ့ဝင်များ

က မ်းကျင်သူများ
(၄)
(ခ)

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနက တာဝန် ပးအပ်သူ

အတွင်း ရးမှူး

လိအပ်ပါက ဗဟိ ကာ်မတီ၏ ဒတိယဥက္က နှင့် တွဲဖက်အတွင်း ရးမှူးတိ ့ကိ
သတ်မှတ် ပးရမည်။

၃၃။

အစိးရဝန်ထမ်းမဟတ် သာ

ဗဟိ ကာ်မတီသည်

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနက

သတ်မှတ်သည့် ချီးြမင့် ငွကိ ခစားခွင ရ့် ှိသည်။
၃၄။

ဗဟိ ကာ်မတီ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည် -
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(က) ြမန်မာနိင်ငမှ ထွက်ရှိ သာ ကျာက်မျက်ရတနာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍
နိင်င တာ်အတွင်း
စျးကွက်
အတွက်

ကျာက်မျက်ရတနာနှင့်

လက်ဝတ်ရတနာ

ရာခိင်နန်းြပည့်ြဖစ်ထွန်း ပီး

ဖွ ့ဖိုးတိးတက်လာ စရန်

ဆာင်ရွက်သင့်သည်များကိ

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသိ ့

အ ကြပုတင်ြပြခင်း၊
(ခ)

ရတနာနယ် ြမသတ်မှတ်ြခင်း၊ ကျာက်မျက်ရတနာ လပ်ကွက်သတ်
မှတ်ြခင်း၊ ကမ်းခင်း စျးနန်း သတ်မှတ်ြခင်းတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ္တ ု
တွင်းဝန် ကီးဌာနသိ ့ အ ကြပုတင်ြပြခင်း၊

(ဂ)

ကျာက်မျက်ရတနာထတ်လပ်ြခင်း၊

ရာင်းချြခင်း

လပ်ငန်းများ

ချာ မွ ့ အာင်ြမင် စရန်အတွက် အစိးရက ပ့ပိးကူညီသင့်သည်များ
ကိ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသိ ့ အ ကြပုတင်ြပြခင်း၊
(ဃ)

ကျာက်မျက်ရတနာ အမျိုးအစားအလိက် ရတနာခွန်စည်း ကပ်ြခင်း
နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်သင့် သာ ရာခိင်နန်းကိ
သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသိ ့ ထာက်ခတင်ြပြခင်း၊

(င)

ရတနာခွန်စည်း ကပ်ရန် အလိ ့ငှာ တန်ဖိးြဖတ်အဖွဲ ့က

ကျာက်မျက်

ရတနာတန်ဖိး သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် စပ်လဉ်း၍ မ ကျနပ်သူက ြပင်ဆင်
ပးရန် တင်ြပချက်အ ပ အ ပီးသတ်အဆးအြဖတ် ပးြခင်း၊
(စ)

တန်ဖိးြဖတ်အဖွဲ ့က

ကျာက်မျက်ရတနာတန်ဖိးကိ အမှနတ
် ကယ်

ြဖစ်ထိက်သည့် တန်ဖိးထက် လျာ့နည်း၍လည်း ကာင်း၊ ပိမိ၍လည်း
ကာင်း သတ်မှတ်ထား ကာင်း သိရှိရပါက လိအပ်သလိ ြပင်ဆင်
သတ်မှတ်ြခင်း၊
(ဆ)

ကျာက်မျက်ရတနာများကိ ြပည်တွင်း၌ တရားမဝင်ထတ်လပ်ြခင်း
ပ ပျာက် စ ပီး ြပည်ပသိ ့ တရာမဝင်ထတ် ဆာင်ြခင်း၊ ရာင်းချြခင်း
များကိ ကာကွယတ
် ားဆီးနှိမ်နင်း ရးအတွက် နည်းလမ်းများရှာ က၍
သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသိ ့ အ ကြပုတင်ြပြခင်း၊
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(ဇ)

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးက

လဲအပ်သည့်

ကိစ္စရပ်များနှင့်

စပ်လျဉ်း၍

လိအပ်သလိ လ့လာစိစစ် ပီး အ ကြပုချက်များ၊ ထာက်ခချက်များ
တင်ြပြခင်း။

အခန်း (၁၁)
စစ် ဆး ရးအရာရှခ
ိ ျုပ်၏ လပ်ငန်းတာဝန်များ

၃၅။

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန၊ စီမကိန်းနှင့် လပ်ငန်းစစ် ဆး ရးဦးစီးဌာန ညန် ကား ရး

မှူးချုပ်သည် ဤဥပ ဒအလိ ့ငှာ စစ် ဆး ရးအရာရှိချုပ်ြဖစ်သည်။
၃၆။

စစ် ဆး ရးအရာရှိချုပ်၏ လပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် (က) ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များ၊ ဤဥပ ဒအရ ထတ်ြပန်သည့် နည်းဥပ ဒများ၊
အမိနန့် ှင့် ညန် ကားချက်များကိလည်း ကာင်း၊ ခွင ြပုမိ
့် န ့် သိ ့မဟတ် လိင်စင်
စည်းကမ်းများကိလည်း ကာင်း ခွင ြပုမိ
့် နရ့် ရှိသူ သိ ့မဟတ် လိင်စင်ရရှိသူက
လိက်နာြခင်းရှိမရှိစစ် ဆးြခင်း၊
(ခ)

ကျာက်မျက်ရတနာ

ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းတွင်

လပ်ကိင်လျက်ရှိ သာ

ဝန်ထမ်းများ၊ အလပ်သမားများ၏ ကျန်းမာသနရ့် ှင်း ရး၊

ဘးအန္တရာယ်

ကင်းရှငး် ရး၊ မ တာ်တဆြဖစ်ပွားမမှ ကာကွယ် ရး၊ သက်သာ ချာင်ချိ ရး၊
စည်းကမ်းထိနး် သိမ်း ရးဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိ ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း၊
(ဂ)

စစ် ဆး ရးအရာရှိများ၏

လပ်ငန်းတာဝန်များကိ

သတ်မှတ် ပးြခင်း၊

ကီး ကပ်ကွပ်ကဲြခင်း၊
(ဃ) သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနက အခါအား လျာ်စွာ ပးအပ် သာ လပ်ငန်းတာဝန်
များကိ ထမ်း ဆာင်ြခင်း။
၃၇။

စစ် ဆး ရးအရာရှိချုပ်သည် (က) စီမကိန်းနှင့် လပ်ငန်းစစ် ဆး ရးဦးစီးဌာနမှ သင့် လျာ် သာ အရာရှိများကိ
ဤဥပ ဒအလိ ့ငှာ စစ် ဆး ရးအရာရှိများအြဖစ် တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်၊
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(ခ)

မိမလ
ိ ပ်ပိင်ခွင မ့် ျားကိ စစ် ဆး ရးအရာရှိများအား လဲအပ်၍ ဆာင်ရွက် စ
နိင်သည်။

အခန်း (၁၂)
စီမခနခ့် ဲွ ရးနည်းလမ်းအရ အ ရးယူြခင်း

၃၈။

ခွင ြပုမိ
့် နရ့် ရှိ သာ ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အသင်း၏ ဒါရိက်တာတစ်ဦးဦးကြဖစ် စ၊

ယင်းကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အသင်း၏ ကိယ်စား စီမအပ်ချုပ်သူကြဖစ် စ၊ လိင်စင်ရရှိသူက
ြဖစ် စ ဤဥပ ဒအရ ထတ်ြပန်သည့် အမိန ့် သိ ့မဟတ် ညန် ကားချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ လိက်နာ
ရန် ပျက်ကွက်လ င် သာ်လည်း ကာင်း၊ ခွင ြပုမိ
့် န ့် သိ ့မဟတ် လိင်စင်စည်းကမ်းတစ်ရပ်ရပ်
ကိ ဖာက်ဖျက်လ င် သာ်လည်း ကာင်း၊ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည် အာက်ပါ စီမခနခ့် ွဲ
ရးဆိင်ရာ အမိနတ
့် စ်ရပ်ရပ်ကိြဖစ် စ၊ အမိနတ
့် စ်ရပ်ထက် ပိ၍ြဖစ် စ ချမှတ်နိင်သည် (က) ခွင ြပုမိ
့် န ့် သိ ့မဟတ် လိင်စင်အရ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက် န သာ လပ်ငန်းကိ
ဆိင်းင့ထား စြခင်း၊
(ခ)

ဒဏ် ကး ငွ ပး ဆာင် စ ပီး လပ်ငန်းကိ ဆက်လက်လပ်ခွင ြပုြခင်
့်
း၊

(ဂ)

ခွင ြပုမိ
့် န ့် သိ ့မဟတ် လိင်စင်ကိ ပယ်ဖျက်ြခင်း၊

(ဃ) ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အသင်းအားလည်း ကာင်း၊ ယင်းကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ်
အသင်း၏ ဒါရိက်တာတစ်ဦးဦးအားလည်း ကာင်း နာမည်ပျက်စာရင်းတွင်
ထည့်သွင်းသတ်မှတ် ပးရန် သက်ဆိင်ရာ ဝန် ကီးဌာနသိ ့ အ ကာင်း ကား
ြခင်း။
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အခန်း (၁၃)
ြပစ်မနှင့် ြပစ်ဒဏ်များ

၃၉။

မည်သူမဆိ

ကျာက်မျက်ရတနာ အရိင်းကိြဖစ် စ၊

ကျာက်မျက်ရတနာ အ ချာ

ထည်ကိြဖစ် စ၊ လက်ဝတ်ရတနာကိြဖစ် စ ြပည်ပသိ ့ တရားမဝင်ထတ် ဆာင် ကာင်း
ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူကိ

ထာင်ဒဏ်အနည်းဆး ၁၀ နှစ်မှ အများဆး

တစ်သက်တစ်က န်းဒဏ်အထိ ချမှတ်ရမည့်အြပင် ငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိင်သည်။
၄၀။

ခွင ြပုမိ
့် နရ့် ရှိ သာ ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အသင်း၏ ဒါရိက်တာတစ်ဦးဦးကြဖစ် စ၊

ယင်းကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အသင်း၏ကိယ်စား စီမအပ်ချုပ်သူကြဖစ် စ၊ ဖာ်ထတ်လပ်ကွက်
ကိ လပ်ကိင်ခွင ရ့် ှိသူကြဖစ် စ အာက်ပါ ြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မ
ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူကိ ထာင်ဒဏ်အနည်းဆး ၇ နှစ်မှ အများဆး ၁၅ နှစ်အထိ
ချမှတ်ရမည့်အြပင် ငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိင်သည် (က) လပ်ကိင်ခွင ရ့် ရှိ သာ

ကျာက်မျက်ရတနာ

လပ်ကွက်မှတစ်ပါး

အြခား

လပ်ကွက် သိ ့မဟတ် နရာတွင် ကျာက်မျက်ရတနာ ထတ်လပ်ြခင်း၊
(ခ)

ထတ်လပ်ရရှိ သာ ကျာက်မျက်ရတနာ အရိင်းကိ မှတပ
် တင်ရန် ပျက်ကွက်
ြခင်း သိ ့မဟတ် အမှနတ
် ကယ် ထတ်လပ်ရရှိ သာ

ကျာက်မျက်ရတနာ

အရိင်းကိ မှတ်ပမတင်ဘဲ အြခား ကျာက်မျက်ရတနာ အရိင်းြဖင့် လဲလှယ်၍
မှတ်ပတင်ြခင်း။
၄၁။

မည်သူမဆိ အာက်ပါ ြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်

ြခင်းခရလ င် ထိသူကိ ထာင်ဒဏ်အနည်းဆး ၇ နှစ်မှ အများဆး ၁၅ နှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့်
အြပင် ငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိင်သည် (က)

ကျာက်မျက်ရတနာ ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းကိ ခွင ြပုမိ
့် နမ့် ရရှိဘဲ လပ်ကိင်
ြခင်း၊

(ခ)

ကျာက်မျက်ရတနာ အရိင်းကိ ခွင ြပုချက်
့်
မရှိဘဲ ရှာ ဖွြခင်း သိ ့မဟတ်
စမ်းသပ်တိင်းတာြခင်း။
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၄၂။

မည်သူမဆိ အာက်ပါ ြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်

ြခင်းခရလ င် ထိသူကိ ထာင်ဒဏ် အနည်းဆး ၁ နှစ်မှ အများဆး ၇ နှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့်
အြပင် ငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိင်သည် (က)

ကျာက်မျက်ရတနာ အရိင်းကိ တရားမဝင်လက်ဝယ်ထားြခင်း၊ သယ်ယူပိ ့
ဆာင်ြခင်း၊ ရာင်းဝယ်ြခင်း သိ ့မဟတ် တစ်နည်းနည်းြဖင့် လဲ ြပာင်းြခင်း၊

(ခ)

ကျာက်မျက်ရတနာ အရိင်းကိြဖစ် စ၊ ကျာက်မျက်ရတနာ အ ချာထည်ကိ
ြဖစ် စ၊ လက်ဝတ်ရတနာကိြဖစ် စ (၁)

လိင်စင်မရရှိဘဲ ဆိင်ခန်းဖွင လ
့် ှစ်၍ နိင်ငြခား ငွြဖင့် ရာင်းချြခင်း၊

(၂)

နိင်ငြခား ငွြဖင့်

ရာင်းချရာ၌ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ရတနာ

ခွန် ပး ဆာင်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း။
၄၃။

ခွင ြပုမိ
့် နရ့် ရှိ သာ ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အသင်း၏ ဒါရိက်တာတစ်ဦးဦးကြဖစ် စ၊

ယင်းကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အသင်း၏ကိယ်စား စီမအပ်ချုပ်သူကြဖစ် စ၊ ဖာ်ထတ်လပ်ကွက်
ကိ လပ်ကိင်ခွင ရ့် ှိသူကြဖစ် စ ပဒ်မ ၁၆၊ ပဒ်မခွဲ (စ) နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် နည်းဥပ ဒများ၊
လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ အမိနန့် ှင့် ညန် ကားချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်
လ င် ထိသူကိ ထာင်ဒဏ် ၃ နှစ်အထိြဖစ် စ၊ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်
ရမည်။
၄၄။

မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ် ကျူးလွန်ရန် အားထတ်ြခင်း၊ ပူး ပါင်း

ကစည်ြခင်းြပုလ င် သိ ့မဟတ် ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန်ရာတွင် အား ပးကူညီြခင်းြပု
လ င် ယင်းြပစ်မအတွက် ဤဥပ ဒတွင် ြပ ာန်းထားသည့် ြပစ်ဒဏ်ကိ ချမှတ်ြခင်းခရမည်။
၄၅။

တရားရးသည် ဤဥပ ဒအရ တရားစွဲဆိတင်ပိ ့ သာ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍

ြပစ်မထင်ရှား တွ ့ရှိလ င် သက်ဆင်
ိ ရာ ြပစ်မအတွက် ချမှတ်ရမည့် ြပစ်ဒဏ်အြပင် (က) ြပစ်မနှင့် သက်ဆိင် သာ ကျာက်မျက်ရတနာ၊ လက်ဝတ်ရတနာနှင့် ငွ ကး
ကိ ြပည်သူ ့ဘ

ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းရန် အမိနခ့် ျမှတရ
် မည်၊
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(ခ)

ြပစ်မကျူးလွနရ
် ာတွင် အသးြပုသည့် ယာဉ်၊ တိရ စ္ဆာန်နင
ှ ့် အြခားစက်ပစ္စည်း
ကိရယ
ိ ာတန်ဆာပလာများကိ ြပည်သူ ့ဘ

ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းရန် အမိနခ့် ျ

မှတ်နိင်သည်။

အခန်း (၁၄)
အ ထွ ထွ

၄၆။

ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်း ဥပ ဒတွင် မည်သိ ့ပင် ြပ ာန်းပါရှိ စကာမူ ကျာက်မျက်ရတနာ

နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပ ဒနှင့် သက်ဆိင်သမ ဤဥပ ဒအရသာလ င် လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရ
မည်။
၄၇။

ဤဥပ ဒအရ ရရန်ရှိ သာ ငွများကိ ြမခွန်မ ြပကျန် ငွြဖစ်ဘိသကဲ့သိ ့ အရ ကာက်

ခရမည်။ ဤကိစ္စအလိ ့ငှာ သက်ဆိင်ရာ ဝန် ကီးဌာနက တာဝန် ပးအပ် သာ အရာရှိသည်
တည်ဆဲဥပ ဒများအရ

ကာ်လိတ် တာ်အရာရှိ၏ လပ်ပိင်ခွင မ့် ျားကိ ကျင သ
့် း ဆာင်ရွက်

ခွင ့် ရှိ စရမည်။
၄၈။

(က) ဤဥပ ဒမြပ ာန်းမီက တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ

ကျာက်မျက်ရတနာ

ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထတ် ပးထားသည့် သက်တမ်းမကန်
ဆး သး သာ လိင်စင် သိ ့မဟတ် ပါမစ်သည် သက်တမ်းကန်ဆးသည့် န ့
အထိသာ အတည်ြဖစ် စရမည်၊
(ခ)

ပဒ်မခွဲ (က) အရ သက်တမ်းမကန်ဆး သး သာ ကာလအတွင်း ကျာက်
မျက်ရတနာထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းကိ

လပ်ကိင်လျက်ရှိ သာ

ဖက်စပ်

လပ်ငန်းများနှင့် ပဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်း လပ်ကိင် န သာ လပ်ငန်းများကိ ဤ
ဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များအလိ ့ငှာ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနက ထတ်ြပန် သာ
ညန် ကားချက်များနှင့်အညီ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရမည်။
၄၉။

ဤဥပ ဒတွင် ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အသင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပ ာန်းထား သာ ပဒ်မ ၉

မှ ပဒ်မ ၁၃ အထိ ြပ ာန်းချက်များမှအပ ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အသင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကျန်
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ြပ ာန်းချက်များသည် ပဒ်မ ၁၅ အရ ခွင ြပုမိ
့် နထ
့် တ် ပးထားသည့် ဖာ်ထတ်လပ်ကွက်ကိ
လပ်ကိင်ခွင ရ့် ရှိသူများနှင့် သက်ဆိင် စရမည်။
၅၀။

ဤဥပ ဒအရ တရားစွဲဆိတင်ပိ ့ သာ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သက် သခ

ပစ္စည်းသည် တရားရး ရှ ့သိ ့ တင်ပိ ့ရန် မလွယ်ကူ သာ ပစ္စညး် ြဖစ်ပါက ယင်းသက် သခ
ပစ္စည်းကိ တရားရး ရှ ့သိ ့ တင်ပိ ့ရန်မလိဘဲ မည်ကဲသ
့ ိ ့ ထိန်းသိမ်းထား ကာင်း အစီရင်ခစာ
သိ ့မဟတ် သက်ဆင်
ိ ရာ အြခားစာရွက်စာတမ်း အ ထာက်အထားများြဖင့် တင်ြပနိင်သည်။
ယင်းသိ ့ တင်ြပြခင်းကိ တရားရး ရှ ့သိ ့ သက် သခပစ္စည်း တင်ြပဘိသကဲ့သိ ့ မှတ်ယက
ူ ာ
သက်ဆင်
ိ ရာ တရားရးက ဥပ ဒနှင့်အညီ စီမခနခ့် ွဲြခင်းြပုနိင်သည်။
၅၁။

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည်

ကျာက်မျက်ရတနာ

လက်ဝတ်ရတနာ ြပုလပ်ြခင်းလပ်ငန်းကိ လည်း ကာင်း၊
ကျာက်မျက်ရတနာ

အ ချာထည်နှင့်

အ ချာထည်ြပုလပ်ြခင်းနှင့်
ကျာက်မျက်ရတနာ အရိင်း၊

လက်ဝတ်ရတနာ

ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်းကိ

လည်း ကာင်း နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမြဖင့် လပ်ကိင်လိ သာ ပဂ္ဂိုလ် သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်း
အား အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ခွင ြပုနိ
့် င်သည်။
၅၂။

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည် ဤဥပ ဒအရ မိမိအား အပ်နှင်းထားသည့် လပ်ပိင်ခွင ့်

များကိ မိမိ ကီး ကပ်မ အာက်ရိှ ဦးစီးဌာန သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းအား လဲအပ်၍ ဆာင်ရွက် စ
နိင်သည်။
၅၃။

ဤဥပ ဒတွင် မည်သိ ့ပင် ြပ ာန်းပါရှိ စကာမူ အစိးရအဖွဲ ့သည် နိင်င တာ်၏

အကျိုးစီးပွားအလိ ့ငှာ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်လျက် မည်သည့် ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ်
အသင်းကိမဆိ (က)

ကျာက်မျက်ရတနာ ထွက်ရှိနိင်သည့် ဒသအတွင်း သင့် လျာ်သည့် နယ် ြမ
တွင်

ကျာက်မျက်ရတနာ

ရှာ ဖွြခင်း၊

စမ်းသပ်တိင်းတာြခင်းလပ်ငန်း

လပ်ကိင်နိင်ရန် ခွင ြပုနိ
့် င်သည်။
(ခ)

သတ်မှတ် ပီး သာ ရတနာနယ် ြမအတွင်း သင့် လျာ်သည့်
ရတနာ လပ်ကွက်များတွင်

ကျာက်မျက်

ကျာက်မျက်ရတနာ ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း

လပ်ကိင်နိင်ရန် ခွင ြပုနိ
့် င်သည်။
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၅၄။

ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် (က) သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည် လိအပ် သာ နည်းဥပ ဒမျာ၊ လပ်ထးလပ်နည်း
များကိ အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်။
(ခ)

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန၊ စီမကိန်းနှင့်လပ်ငန်စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာန သိ ့မဟတ်
ြမန်မာ့ ကျာက်မျက်ရတနာ

ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းသည်

လိအပ် သာ

အမိန၊့် ညန် ကားချက်များကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။

(ပ)
သန်း ရ
ဗိလ်ချုပ်မှူး ကီး
ဥက္က
နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့
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