


အထူးကုနစ်ည်ခွန်ဥပဒေ 

( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအမှတ်   ၁၁ ။ ) 

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပပာသိုလဆန်း   ၉    ရက် 

( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ    ၁၈   ရက်) 

 ပပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေကုိ ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်၊ အကျိုးသက်ဒရာက်ပခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဒော်ပပချက် 

၁။ ဤဥပဒေကုိ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ဟ ုဒခါ်တွင်ဒစရမည်။ 

၂။ ဤဥပဒေပါပပဋ္ဌာန်းချက်များသည် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်မှစ၍ နုိင်ငံဒတာ်တစ်ဝန်းလံုးတွင် 

အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရမည်။ 

၃။ ဤဥပဒေတွင်ပါရိှဒသာ ဒအာက်ပါစကားရပ်များသည် ဒော်ပပပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ဒရာက် 

ဒစရမည်- 

(က) အခွန် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ဒပးဒဆာင်ရမည့် အထူးကုန်စည်ခွန်ကုိဆိုသည်။ 

ယင်းစကားရပ်တွင် ဤဥပဒေအရ တပ်ရုိက်သည့် ေဏ်ဒငွလည်း ပါဝင်သည်။ 

( ခ ) အခွန်ထမ်း ဆုိသည်မှာ ဤဥပဒေအရ အခွန်ဒပးဒဆာင်ရန် တာဝန်ရှိသူကုိ ဆိုသည်။ 

( ဂ ) အထူးကုန်စည် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေ၏ ဒနာက်ဆက်တွဇဲယားပါ ကုန်စည်များကို 

ဆိုသည်။ 

(ဃ) ထုတ်လုပ်မှု ဆိုသည်မှာ အထူးကုန်စည်ကို မိမိပိုင် စက်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊ အလုပ်ဌာနတွင် 

ပေစ်ဒစ၊ အပခားသူအား အပ်နံှ၍ပေစ်ဒစ ထုတ်လုပ်ပခင်းကုိဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် 

သဘာဝနည်းပေင့်ပေစ်ဒစ၊ ေန်တီးပပ ပုပင်သည့် နည်းပေင့်ပေစ်ဒစ ကုန်စည်များထုတ်လုပ်သည့် 

လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တို ့ပါဝင်သည့်အပပင် ဒအာက်ပါတိုလ့ည်း ပါဝင်သည်- 

(၁) အရက်၊ ဘီယာ၊ ဝုိင်အပါအဝင် အဒေျာ်ယမကာထုတ်လုပ်ပခင်းနှင့် သက်ဆုိင်သည့် 

ကိစ္စ၌ ဝယ်ယူသူ၏ဒတာင်းဆုိချက်အရ ဒရာစပ်ပပ ပုပင်ပခင်းမှတစ်ပါး ဒပါင်းခံပခင်း၊ 

သန်စ့င်ရန်နှင့် အနံအ့ရသာပေည့်စွက်ရန် ထပ်မံဒပါင်းခံပခင်း၊ အချဉ်ဒောက်ပခင်း၊ 

ပုလင်းသွတ်ပခင်း၊ ဒသာက်သုံးရန် ယမကာအဆင့်အတွက် လိုအပ်သည့်  

ပစ္စည်းများ ပေည့်စွက်ပခင်းနှင့် အပခားနည်း ပပုပပင်ပခင်း၊ 



 

(၂) ဒဆးရွက်ကကီးနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စ၌ ဒဆးရွက်ကကီးအရွက် သိုမ့ဟုတ်  

ဒဆးရွက်ကကီးကုန်ကကမ်းမှ ဒသာက်သံုးရန်၊ ရှူရှိုက်ရန်၊ ဝါးရန် သင့်ဒလျာ်သည် 

အထိ ပပုပပင်ဒပပာင်းလဲသည့်ပေစ်စဉ်နှင့ ် ဒဆးရွက်ကကီးမှ ဒဆးဒပါ့လိပ်၊  

ဒဆးပပင်းလိပ်၊ စီးကရက်နှင့် အလားတူပစ္စည်းများ ပပုလုပ်ပခင်း၊  

(၃) အပခားအထူးကုန်စည်များနှင့် သက်ဆုိင်သည့်ကိစ္စ၌ စက်ပေင့်ပေစ်ဒစ၊ လက်ပေင့် 

ပေစ်ဒစ ထုတ်ယူပခင်း၊ ဒပပာင်းလဲပခင်း၊ သုိမ့ဟုတ် အရည်အဒသွးကုိလည်းဒကာင်း၊ 

သဘာဝ၊ အရွယ်အစား၊ ပုံပန်းသဏ္ဌ ာန်၊ ဒပါင်းစပ်ေွဲ စ့ည်းမှုကိုလည်းဒကာင်း 

ဒပပာင်းလဲပခင်းနှင့် အစိတ်အပုိင်း တစ်ခု သုိမ့ဟုတ် အစိတ်အပုိင်းများ စုစည်းပခင်း။   

( င ) ထုတ်လုပ်သူ ဆိုသည်မှာ အထူးကုန်စည်များကုိ မိမိပိုင် စက်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊ အလုပ် 

ဌာနတွင် ပေစ်ဒစ၊ အပခားသူအား အပ်နှံ၍ပေစ်ဒစ ထုတ်လုပ်သူကုိဆိုသည်။ 

( စ ) တင်သွင်းသူ ဆုိသည်မှာ အခွန်ကျသင့်ရန် သတ်မှတ်ထားဒသာ အထူးကုန်စည်များကုိ 

ပပည်ပမှ တင်သွင်းသူကို ဆိုသည်။ 

(ဆ)  ဒရာင်းချပခင်း ဆုိသည်မှာ အထူးကုန်စည်ကုိ လက်ငင်းစနစ်ပေင့်ပေစ်ဒစ၊ အဒကကးစနစ်ပေင့် 

ပေစ်ဒစ၊ ဆိုင်းငံ့စနစ်ပေင့်ပေစ်ဒစ၊ ကကိုတင်အဒရာင်းစနစ်ပေင့်ပေစ်ဒစ ဒရာင်းချပခင်းကို 

ဆိုသည်။ 

( ဇ ) အထူးကုန်စည်ပိ ုင ်ရှင် ဆိုသည်မှာ အထူးကုန်စည်ကို ပိ ုင်ဆိုင်ရရှ ိထားသူကိ ု  

ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အထူးကုန်စည်၏ပိုင်ရှင် သိုမ့ဟုတ် ထုတ်လုပ်သူက 

လွှဲအပ်သည့် အထူးကုန်စည်ကို စီမံခန်ခ့ွဲဒဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိဒသာ ကုိယ်စားလှယ် 

သိုမ့ဟတု် အထူးကုန်စည်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူလည်း ပါဝင်သည်။  

( စျ ) ခရီးသွားသူ ဆိုသည်မှာ ပပည်ပခရီးစဉ်ဆိုင်ရာ သွားလာမှု အဒထာက်အထားများ 

ကုိင်ဒဆာင်ထားသူကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် တိုက်ရုိက် ခရီးသွားလက်မှတ် 

ကိုင်ဒဆာင်၍ ခရီးစဉ်အရ တစ်ဒထာက်နားခရီးအပေစ် ဒရာက်ရှိပပီး အပခားနိုင်ငံ  

တစ်ခုခုသို ့ဆက်လက်ထွက်ခွာမည့်သူလည်း ပါဝင်သည်။ 

(ည) ကုန်းဒပါ်ဒရာက်တန်ေိုး ဆိုသည်မှာ ပပည်ပမှတင်သွင်းဒသာ အထူးကုန်စည်အတွက် 

အဒကာက်ခွန်ဥပဒေအရ သတ်မှတ်သည့် တန်ေုိး၊ ယင်းကုန်စည်အဒပါ် စည်းကကပ်သည့် 

အဒကာက်ခွန်နှင့် ကုန်ချစရိတ်တို ့ဒပါင်းစပ်ပါဝင်ဒသာ ဒငွကိုဆိုသည်။ 

( ဋ ) အခွန်လွတ်အဒရာင်းဆိုင် ဆုိသည်မှာ အထူးကုန်စည်များကုိ ခရီးသွားသူများအား 

ဒရာင်းချရန် သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ေွင့်လှစ်ခွင့်ရရိှထားသည့် အဒရာင်း 

ဆိုင်ကုိ ဆိုသည်။ 



 

( ဌ ) စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန ဒရာင်းဒစျးတန်ေိုး ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ကျသင့် 

သည့် အခွန်မပါဒသာ စက်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊ အလုပ်ဌာန၏ ဒရာင်းဒစျးတန်ေုိးကုိဆုိသည်။ 

( ဍ ) ဒစျးကွက်ဒပါက်ဒစျး ဆုိသည်မှာ ဒရာင်းသူဝယ်သူတုိအ့ကကား ဒစျးနှုန်းထိန်းချု ပ်ထားပခင်း 

မရိှဘဲ ဒရာင်းလုိအားနှင့် ဝယ်လုိအားတုိက့ အဆံုးအပေတ်ပပုသည့် လက်လီဒရာင်းဒစျး 

သိုမ့ဟုတ် လက်လီဒရာင်းဒစျး သတ်မှတ်နိုင်ပခင်းမရှိသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် 

သတမ်ှတ်ချက်နှင့်အညီ တွက်ချက်ရရှိသည့် ခန်မ့ှန်းဒရာင်းဒစျးကုိဆိုသည်။  

( ဎ ) ဒကကညာလွှာ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ အခွန်ထမ်းက မိမိ၏ ထုတ်လုပ်ပပီးပေစ်သည့် 

အထူးကုန်စည်များ ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်းအတွက် တင်သွင်းဒသာ ပံုစံကုိဆုိသည်။ 

(ဏ) စည်းကကပ်ပခင်း ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ အခွန်ထမ်းက ဒပးဒဆာင်ရမည့် အခွန် 

သတ်မှတ်ပခင်းကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ 

အခွန်ထမ်းကိုယ်တိုင်က တွက်ချက် အခွန်ဒပးဒဆာင်ပပီး ဒကကညာလွှာတင်သွင်း 

စည်းကကပ်မှုခံယူပခင်းလည်း ပါဝင်သည်။  

(တ) နှစ် ဆိုသည်မှာ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်ကုိ ဆိုသည်။ 

(ထ) ဝန်ကကီးဌာန ဆုိသည်မှာ ပပည်ဒထာင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံဒတာ်အစုိးရ ဘဏ္ဍာဒရးဝန်ကကီး 

ဌာနကို ဆိုသည်။ 

( ေ ) ဦးစီးဌာန ဆုိသည်မှာ ပပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။ 

( ဓ ) ညွှန်ကကားဒရးမှူးချု ပ် ဆုိသည်မှာ ပပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ညွှန်ကကားဒရးမှူးချု ပ်ကုိ 

ဆိုသည်။ 

( န ) ပမိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး ဆုိသည်မှာ ဤဥပဒေအရ အခွန်ထမ်းက ဒပးဒဆာင်ရမည့် 

အခွန်ကုိ ဒကာက်ခံဒပးရန် တာဝန်ဒပးထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီး 

ဌာနမှူးရံုး၏ တာဝန်ခံအရာရိှကုိ ဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အခွန်ထမ်းကကီးများ 

ဆုိင်ရာအခွန်ရံုး၊ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆုိင်ရာအခွန်ရံုးတုိ၌့ အခွန်စည်းကကပ် 

ဒကာက်ခံရန် တာဝန်ဒပးအပ်ထားသည့် ဦးစီးအရာရှိများလည်းပါဝင်သည်။ 

အခန်း(၂) 

အခွန်ကျသင့်ဒစပခင်းနှင့် အခွန်ဒပးဒဆာင်ရန်တာဝန်ရှိဒစပခင်း 

၄။ (က) မည်သူမဆုိဒအာက်ဒော်ပပပါ ဒဆာင်ရွက်မှုများအတွက် ဤဥပဒေ၏ ဒနာက်ဆက်တဲွ    

ဇယားတွင် ဒော်ပပထားသည့်အတိုင်း အခွန် ကျသင့်ဒစရမည်- 

(၁) အထူးကုန်စည်ကို ပပည်တွင်းသို ့တင်သငွ်းပခင်း၊ 



 

(၂) အထူးကုန်စည်ကို ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ 

(၃) အထူးကုန်စည်ကို ပပည်ပသို ့တင်ပိုပ့ခင်း။ 

( ခ ) ဤဥပဒေအရ အခွန်မဒပးဒဆာင်ရဒသးဒသာ အထူးကုန်စည်များကုိ လက်ဝယ်ထား 

ရှိသ ူသိုမ့ဟုတ် ပိုင်ဆိုင်သူများသည် ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာ 

ဒဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ဂ ) အထူးကုန်စည်များကို တင်သွင်းပခင်း၊ တင်ပို ပ့ခင်း၊ ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ လက်ဝယ် 

ထားရှိပခင်း ဒဆာင်ရွက်သူတိုသ့ည် ဤဥပဒေနှင့် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပပန်ဒသာ 

နည်းဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကုိ လိုက်နာရမည်။  

၅။ ပုေ်မ ၄ အရ အခွန်ကျသင့်သည် ့အထူးကုန်စည်နှင့် စပ်လျဉ်း၍- 

(က) ပပည်ပမှ တင်သွင်းပခင်းပေစ်ပါက- 

(၁)  အထူးကုန်စည်ကို တင်သွင်းသူက ဒပးဒဆာင်ရမည်။  

(၂) ပုေ်မခဲွငယ် (၁)အရ ဒပးဒဆာင်ရမည့်အခွန်ကုိ အဒကာက်ခွန် ဒကာက်ခံသည့် 

နည်းလမ်းများအတိုင်း အဒကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက အဒကာက်ခွန်နှင့်အတူ 

ဒကာက်ခံဒပးရမည်။ 

( ခ ) ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ပခင်းပေစ်ပါက ယင်းအထူးကုန်စည်ကုိ ထုတ်လုပ်သူက ဒပး 

ဒဆာင်ရမည်။ 

( ဂ ) ပပည်ပသုိ ့တင်ပုိပ့ခင်းပေစ်ပါက ယင်းအထူးကုန်စည်ကုိ တင်ပုိသူ့က ဒပးဒဆာင်ရမည်။ 

၆။ (က) မည်သည့်နှစ်အတွက်မဆို ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက်ပပဋ္ဌာန်းသည့် ပပည်ဒထာင်စု၏အခွန် 

အဒကာက်ဥပဒေပေင့်- 

(၁) ဤဥပဒေ၏ ဒနာက်ဆက်တွဲဇယားပါ ဒော်ပပချက်များကို ပပင်ဆင်ပခင်း၊ 

ပေည့်စွက်ပခင်း၊ ပယ်ေျက်ပခင်းပပုနိုင်သည်။ 

(၂) ဤဥပဒေ၏ ဒနာက်ဆက်တွဲဇယားပါ အခွန်ကျသင်ဒ့သာ အထူးကုန်စည် 

များအတွက် တန်ေိုး၊ ပမာဏ၊ အဒလးချိန် သိုမ့ဟုတ် အပခားတိုင်းတာမှု 

တစ်ခုခုအဒပါ် အဒပခပပု၍ တွက်ချက်ရမည့် အခွန်နှုန်းများကုိ သတ်မှတ်ရမည်။ 

(၃) ပပည်ပသုိတ့င်ပုိမ့ှုအဒပါ် အခွန်ကျသင့်မည့်အထူးကုန်စည်နှင့် အခွန်နှုန်းများကုိ 

သတမ်ှတ်ရမည်။ 



 

( ခ ) အခွန်ဒပးဒဆာင်ပခင်း မရှိဒသးဒသာ ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်သည့် အထူးကုန်စည် 

သုိမ့ဟုတ် ပုိင်ဆုိင်ထားသည့် အထူးကုန်စည်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များ 

နှင့်အညီ ဒရာင်းဒစျးတန်ေိုး သတ်မှတ်နိုင်ရန်အလိုင့ှာ သက်ဆိုင်ရာ အခွန်ထမ်းက 

လုိအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကုိ ပမိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံ ဒပးပုိရ့မည်။ 

ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးကလည်း ထိုသတင်းအချက်အလက်များကို ဒတာင်းယူ 

ရမည်။ 

၇။ (က) ပုေ်မ ၄ အရ အခွန်ကျသင့်ဒသာ အထူးကုန်စည်များအတွက် ဒအာက်ဒောပ်ပပါဒနရ့ှိ 

ကုန်စည်တန်ေိုး၊ ပမာဏ၊ အဒလးချိန် သိုမ့ဟတု် အပခားတိငု်းတာမှု တစ်ခုခုအဒပါ် 

အဒပခပပု သတမ်ှတ်ထားသည့် အခွန်နှုန်းပေင့် တွက်ချက်ရမည်- 

(၁) ပပည်ပမှ တင်သွင်းပခင်း ပေစ်ပါက ထိုအထူးကုန်စည်ကုိ အဒကာက်ခွန်ဆိုင်ရာ 

ရှင်းလင်းဒဆာင်ရွက်သည့်ဒန၊့ 

(၂) ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ပခင်းပေစ်ပါက အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သည့်ဒန၊့ 

(၃) ဤဥပဒေအရ အခွန်မဒပးဒဆာင်ရဒသးဒသာ အထူးကုန်စည်များကုိ ပုိင်ဆုိင် 

ထားဒသာ ကိစ္စရပ်တွင် စစ်ဒဆးဒတွရ့ှိသည့်ဒန။့ 

( ခ ) အထူးကုန်စည် ဒရာင်းဒစျးတန်ေိုး တွက်ချက်ရာတွင် ဒအာက်ပါအတိုင်း လိုက်နာ 

ဒဆာင်ရွက်ရမည်- 

(၁) ပပည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်သည့် အထူးကုန်စည် သုိမ့ဟုတ် ကုန်စည်ပုိင်ရှင်ထံတွင် 

စိစစ်ဒတွရိှ့သည့် ဤဥပဒေအရ အခွန်မဒပးဒဆာင်ရဒသးဒသာ အထူးကုန်စည် 

ပေစ်ပါက သက်ဆုိင်ရာဘဏ္ဍာဒရးနှစ်အတွက် ညွှန်ကကားဒရးမှူးချု ပ်နှင့် ပပည်တွင်း 

အခွန်များဦးစီးဌာန စီမံခန်ခ့ွဲမှုဒကာ်မတီအေွဲ က့ သတ်မှတ်အတည်ပပုထား 

သည့် ဒစျးကွက်ဒပါက်ဒစျးကို အဒပခခံရမည်။ 

(၂) ပပည်ပမှတင်သွင်းသည့် အထူးကုန်စည်ပေစ်ပါက ကုန်းဒပါ်ဒရာက်တန်ေိုး 

အဒပါ် အဒပခခံရမည်။ 

၈။ (က) မည်သူမဆုိ ဤဥပဒေအရ ကျသင့်သည့်အခွန်ကုိ ဒအာက်ပါအတုိင်းဒပးဒဆာင်ရမည်- 

(၁) အထူးကုန်စည်ကို ပပည်ပမှ တင်သွင်းပခင်း ပေစ်ပါက ကုန်စည်ကုိ ဒရွးယူပခင်း 

မပပုမီ ဒပးဒဆာင်ရမည်။ 

(၂) ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ပခင်းပေစ်ပါက အထူးကုန်စည်ကုိ ဒရာင်းချသည့်လ၏ 

လကနု်ဆုံးပပီး ၁၀ ရက် အတွင်း ဒပးဒဆာင်ရမည်။ 

(၃) ဤဥပဒေအရ အခွန်မဒပးဒဆာင်ရဒသးဒသာ အထူးကုန်စည်များကုိ ကုန်စည် 

ပုိင်ရှင်ထံတွင် စိစစ်ဒတွရိှ့ရပခင်းပေစ်ပါက စိစစ်ဒတွရိှ့သည့်ဒနမှ့ ခုနစ်ရက်အတွင်း 

ဒပးဒဆာင်ရမည်။ 



 

( ခ ) ပုေ်မခဲွ(က)ပါအတုိင်း လုိက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် ခက်ခဲသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်က သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ လုိက်နာဒဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 

အခန်း(၃) 

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များ 

၉။ (က) ဒအာက်ဒော်ပပပါ အထူးကုန်စည်များအတွက် အခွန်မကျသင့်ဒစရ- 

(၁) ပပည်ဒထာင်စု၏ အခွန်အဒကာက်ဥပဒေပေင့် ပပည်ပသိုတ့င်ပိုမ့ှုအဒပါ် အခွန် 

ကျသင့်ဒစရန် သတမ်ှတ်ထားဒသာ အထူးကုန်စည်များမှတစ်ပါး ပပည်ပသို ့

တင်ပိုဒ့သာ အထူးကုန်စည်များ၊ 

(၂) ခရီးသွားသူများအား အခွန်လွတ်အဒရာင်းဆုိင်မှ ဒရာင်းချသည့် အထူးကုန်စည်များ၊ 

(၃) ပပည်ပသုိ ့ ပျံသန်းဒပပးဆဲွဒနစဉ် ဒလယာဉ် သုိမ့ဟုတ် သဒဘောဒပါ်တွင် ဒရာင်းချ 

သည့် အထူးကုန်စည်များ၊ 

(၄) ပပန်လည်တင်ပုိရ့န် ရည်ရွယ်ချက်ပေင့် ယာယီတင်သွင်းဒသာ အထူးကုန်စည်များ၊ 

(၅) ပပည်တွင်း ပပည်ပ အလှူရှင်များမှ ပပည်တွင်း၌လှူေါန်းရန် လူမှုဒရး၊ ဘာသာဒရး၊ 

ကျန်းမာဒရး၊ ပညာဒရးကိစ္စရပ်များအတွက် တင်သွင်းဒသာ သိုမ့ဟုတ် 

ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ဒသာ အထူးကုန်စည်များ၊ 

(၆) အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ သိုမ့ဟတု် သံတမန်ဆိုင်ရာ 

ကွန်ဗင်ရှင်းများအရ ကင်းလွတ်ခွင့် ရရိှသူတုိအ့တွက် တင်သွင်းလာသည့် အထူး 

ကုန်စည်များ၊ 

(၇) ပပည်ပသို ့ထွက်ခွာမည့် ဒလယာဉ်များတွင် အသုံးပပုမည့် ဒလာင်စာဆီများ။ 

( ခ ) ပပည်ဒထာင်စုအစိုးရအေွဲ သ့ည် အခွန်ကျသင့်ဒသာ အထူးကုန်စည် တစ်မျိုးမျိုးနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ပပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်၏ သဒဘာတူညီချက်ပေင့် ကင်းလွတ်ခွင့်  

သိုမ့ဟတု် သက်သာခွင့်ပပုနိငု်သည်။ 

( ဂ ) ပပည်ဒထာင်စုအစုိးရအေဲွသ့ည် ဒအာက်ဒော်ပပပါ ကိစ္စရပ်များအတွက် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် 

သိုမ့ဟတု် သက်သာခွင့်ပပုနိငု်သည်- 

(၁) ပပည်ပအေွဲ အ့စည်းများမှ နိုင်ငံဒတာ်သို ့ အဒထာက်အပံ့အပေစ် ဒပးအပ်ဒသာ 

အထူးကုန်စည်များ သိုမ့ဟတု် အဒထာက်အပံ့ရရှိဒငွပေင့် ဝယ်ယူသည့် အထူး 

ကုန်စည်များ၊ 



 

(၂) တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ အပပန်အလှန် အခွင့်အဒရးမူတွင် ပါဝင်သည့် အထူး 

ကုန်စည်များ၊ 

(၃) ကျွန်း၊ သစ်မာသစ်လံုးနှင့် အဒပခခံအဆင့်သာခဲွစိတ်ထားဒသာ သစ်ခဲွသားများ၊ 

ဒကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ ပမ၊ စိန်နှင့် အပခားအေိုးတန်ဒကျာက်မျက်  

ရတနာအရိုင်းထည်များ၊ အဒချာထည်များနှင့် လက်ဝတ်ရတနာများမှအပ 

ပပည်ဒထာင်စုအစုိးရက နုိင်ငံဒတာ်၏လံုပခုံ ဒရးနှင့် ကာကွယ်ဒရးအေဲွအ့စည်းများ 

အသံုးပပုရန်တင်သွင်းလာဒသာ သုိမ့ဟုတ် ပပည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်ဒသာ အထူး 

ကုန်စည်များ။ 

၁၀။ ဒအာက်ဒော်ပပပါ ကိစ္စရပ်များကုိ သတမ်ှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) ပပန်လည်တင်ပို ပ့ခင်း အစီအစဉ်ပေင့် ပပည်ပမှ ယာယီအားပေင့်တင်သွင်းလာသည့်  

အထူးကုန်စည်များဆိုင်ရာ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် နည်းလမ်းများ၊ 

( ခ ) အခွန်ပပန်အမ်းဒငွ ထုတ်ဒပးပခင်းအတွက် လုိက်နာဒဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ။ 

၁၁။ အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူသည် မိမိထုတ်လုပ်သည့် ကုန်စည် ဒရာင်းချမှုအဒပါ် ကျသင့် 

သည့် အခွန်မှ ယင်းအထူးကုန်စည်ကုိ ထုတ်လုပ်ရန် ပပည်ပမှ တင်သွင်းဒသာ သိုမ့ဟုတ် ပပည်တွင်း၌ 

အပခားအထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူထံမှ ဝယ်ယူဒသာ ကုန်ကကမ်းများ၊ တစ်ပိုင်းတစ်စ ကုန်စည်များ 

တင်သငွ်းစဉ် သိုမ့ဟုတ် ဝယ်ယူစဉ်က ဒပးဒဆာင်ခဲ့ရသည့် အခွန်ကို ခုနှိမ်နိုင်သည်။ အထူးကုန်စည် 

ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်တစ်ကကိမ်တည်းသာ ကျသင့်ဒစရန် အခွန်ခုနိှမ်ဒပးသွင်းပခင်းကုိ 

သတမ်ှတ်ချက်နှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း(၄) 

တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

၁၂။ ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်သည် ဒအာက်ဒော်ပပပါ တာဝန်နှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များကုိ ကျင့်သံုးဒဆာင်ရွက် 

ရမည်။ ယင်းတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို မိမိဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ခွဲဒဝ ဒပးအပ်၍ 

အဒကာင်အထည်ဒော် ဒဆာင်ရွက်ဒစနိုင်သည်- 

(က) အထူးကုန်စည်၏ ဒစျးကွက်ဒပါက်ဒစျး သတ်မှတ်ပခင်းနှင့် ယင်းဒစျးကွက် ဒပါက်ဒစျး 

ကုိ အဒပခပပု၍ စက်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊ အလုပ်ဌာန၏ ခန်မ့ှန်းဒရာင်းဒစျး သတ်မှတ်ပခင်း၊ 

( ခ ) သတမ်ှတ်ရက်အတွင်း အခွန်ဒပးဒဆာင်ရန် အခက်အခဲရှိသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် 

အခွန်ဒပးဒဆာင်ရမည့် နည်းလမ်းသတ်မှတ်ပခင်း၊ အခွန်ဒပးဒဆာင်ရမည့် ဒနရ့က် 

တိုးပမှင့်သတ်မှတ်ပခင်း၊ 



 

( ဂ ) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညွှန်ကကားချက်များ ထုတ်ပပန်ပခင်း၊ 

(ဃ) ပုံစံများ သတ်မှတ်ဒပးပခင်း၊ 

( င ) လုပ်ငန်းဥပစာဒနရာများ၊ အထူးကုန်စည်များနှင့် မှတ်တမ်းများကို ဝင်ဒရာက် 

ကကည်ရ့ှုပခင်း၊ 

( စ ) အထူးကုန်စည်များဒရွှ ဒ့ပပာင်းပခင်းကုိ စစ်ဒဆးပခင်းနှင့် ကန ့်သတ်ပခင်း၊ 

(ဆ) အထူးကုန်စည်များကုိ ရှာဒေွပခင်း၊ သိမ်းဆည်းပခင်း၊ 

( ဇ ) နမူနာပစ္စည်းများရယူ၍ ကုိင်တွယ်ဒပေရှင်းပခင်း။ 

၁၃။  ပုေ်မ ၁၂ အရ ညွှန်ကကားဒရးမှူးချု ပ်က မိမိတာဝန်နှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ လွှဲအပ် တာဝန် 

ဒပးပခင်းခံရသူသည်-   

(က) ဤဥပဒေအတိုင်း လိုက်နာဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မည်သည့်နည်းစနစ်ပေင့်မဆို 

ထိန်းသိမ်းထားရှိဒသာ စာရင်းများ၊ အဒထာက်အထားနှင့် အပခားစာရွက်စာတမ်း 

များ၊ လုပ်ငန်းဥပစာဒနရာများ၊ အဒဆာက်အအုံများအားလုံးကို ဝင်ဒရာက်ခွင့်၊ 

လွတ်လပ်စွာ အပပည့်အဝ ဒဆာင်ရွက်နုိင်ခွင့်တုိရိှ့သည့်အပပင် ဒအာက်ပါတုိကုိ့ ပပုလုပ် 

ခွင့်ရှိသည်- 

(၁) အဆိုပါ စာရင်းစာအုပ်များ၊ အဒထာက်အထားနှင့် အပခားစာရွက်စာတမ်း 

များကုိ ဒကာက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူခွင့်နှင့် မိတ္တ ူများကူးယူနိုင်ခွင့်၊ 

(၂) ဥပစာအတွင်း၌ရှိဒသာ ကုန်စည်များ၊ ပစ္စည်းများ၊ အသုံးအဒဆာင်ပစ္စည်း 

များနှင့် ကွန်တိန်နာများအားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်ပခင်း၊ ဒရတွက်ပခင်းနှင့် 

စစ်ဒဆးပခင်း၊ 

(၃) ထိုသ့ိ ု  ့ ဝင်ဒရာက်ကကည့်ရှု စစ်ဒဆးရာ၌ ဒတွ ရ့ှိဒသာ စာရင်းစာအုပ်များ  

သုိမ့ဟုတ် စာရွက်စာတမ်းများအဒပါ်တွင် မှတ်မိဒစရန် တံဆိပ်အမှတ်အသား 

များရုိက်နှိပ်ခွင့်၊ ယင်းတိုမ့ှ ဒကာက်နုတ်ချက်များ ထုတ်ယူခွင့်နှင့် မိတ္တ ူများ 

ကူးယူခွင့်။ 

( ခ ) အခွန်ကျသင့်သည့် အထူးကုန်စည်များထားရှိဒသာ သိဒုလှာင်ရံု တစ်ခုခုမှ ထွက်ခွာ 

လုဆဲဆဲ သယ်ယူပိုဒ့ဆာင်သည့် ယာဉ်များကုိ ရပ်တန်ရ့န် ဒတာင်းဆိုနိုင်သည်။ 

( ဂ ) ဤပုေ်မပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်သည့်အမှုကိစ္စတစ်ခုခုအတွက် ဟန်တ့ား 

ပခင်း၊ ပငင်းပယ်ပခင်းပပုမည်ဟ ု ယုံကကည်ရန်အဒကကာင်းရှိလျှင် ပမို န့ယ်တရားသူကကီး 

ထံမှ ရှာဒေွဝရမ်း ဒတာင်းခံဒဆာင်ရွက်နုိင်သည်။ ယင်းသုိဒ့ဆာင်ရွက်ရာတွင် ဒတွရိှ့ချက် 

များကုိ ပမို န့ယ်တရားသူကကီးနှင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ် 



 

အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ ပပည်ဒထာင်စုနယ်ဒပမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊  အခွန်ထမ်းကကီးများ 

ဆိုင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူး သိုမ့ဟတု် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရံုး 

ဌာနမှူးထံ အပမန်ဆုံး အစီရင်ခံတင်ပပရမည်။ 

(ဃ) ပုေ်မခဲွ(က)ပါ ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆုိင်ဒသာ ကုန်ထုတ်လုပ်သူ 

သိုမ့ဟတု် ကုန်စည်ပိုင်ရှင် သိုမ့ဟုတ် ၄င်း၏ ကုိယ်စားလှယ်နှင့် သက်ဒသနှစ်ဦး 

ဒရှဒ့မှာက်တွင် ပေစ်ဒစရမည်။ စာရင်းစာအုပ်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ သိမ်းဆည်းပခင်း 

ပေစ်လျှင် လက်ခံရရှိဒကကာင်း အဒထာက်အထား ထုတ်ဒပးရမည့်အပပင် ယင်းတိုက့ို 

စစ်ဒဆးရန် လိုအပ်သည့်ကာလအထိသာ လက်ဝယ်ထားရှိရမည်။ 

၁၄။ အဒဆာက်အအုံ သိုမ့ဟုတ် လုပ်ငန်းဥပစာဒနရာ အတွင်းသို ့ဝင်ဒရာက်မှုအတွက် အခွင့် 

အာဏာရှိဒကကာင်း သက်ဒသခံတစ်ရပ်ကို ထိုဒနရာတွင် လက်ရှိဒနထိုင်သူက ဒတာင်းဆိုသည့်အခါ 

ပုေ်မ ၁၂ အရ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကုိ ကျင့်သုးံဒဆာင်ရွက်ရန် အခွင့်အာဏာဒပးပခင်း ခံရသူပေစ်ဒကကာင်း 

ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်က စာပေင့်ဒရးသား လက်မှတ်ဒရးထိုးထားသည့် စာသက်ဒသခံတစ်ရပ်ကို 

ထုတ်ဒော်ပပသပခင်း မပပုနိုင်လျှင် အဆိုပါ အဒဆာက်အအုံ သိုမ့ဟုတ် လုပ်ငန်းဥပစာဒနရာ တစ်စုံ 

တစ်ရာသို ့ဝင်ဒရာက်ရန် သိုမ့ဟတု် ဆက်လက်တည်ရှိရန် အခွင့်မရှိဒစရ။ 

အခန်း(၅) 

မှတ်ပုံတင်ပခင်း 

၁၅။ (က) အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆုိင်ရာ ပမိုန့ယ် 

အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်။ 

( ခ ) ပမိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူထံ သတ်မှတ်ချက်များ 

နှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ရန် အဒကကာင်းကကားစာဒပးပို ့အဒကကာင်းကကားနိုင်သည်။ 

( ဂ ) သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ လုပ်ငန်းမှတ်ပံုတင်ခွင့်ပပုရန် ဒလျှာက်ထား 

ပခင်းပေစ်ဒကကာင်း စိစစ်ဒတွရ့ှိရပါက ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် သက်ဆိုင်ရာ 

ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ကုိ ထုတ်ဒပးရမည်။ 

အခန်း (၆) 

ဒကကညာလွှာ တင်သွင်းပခင်း 

၁၆။ (က) အခွန်ကျသင့်ဒသာ အထူးကုန်စည်ကုိ ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်သူသည် အထူးကုန်စည် 

ဒရာင်းချသည့်လ၏ လကုန်ဆုံးပပီး ၁၀ ရက်အတွင်း ကျသင့်အခွန်ကို ဒပးဒဆာင် 



 

ရမည့်အပပင် ယင်းလအတွက် အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်း ဒကကညာလွှာကုိ 

ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံ ဒပးပိုရ့မည်။ 

( ခ ) ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အခွန်ကျသင့်ဒသာ အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူ 

မည်သူကုိ့မဆုိ အထူးကုန်စည်များ ထုတ်လုပ်ဒနသည်ဟု ယူဆရန်အဒကကာင်း ရိှလျှင် 

အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်းအတွက် ကျသင့်အခွန် ဒပးဒဆာင်ဒစရန်နှင့် 

ဒကကညာလွှာကုိ ဒပးပိုဒ့စရန် အဒကကာင်းကကားနိုင်သည်။ 

( ဂ ) အခွန်ကျသင့်ဒသာ အထူးကုန်စည်ကုိ ပပည်ပမှ တင်သွင်းသူသည် အဒကာက်ခွန် 

ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ယူပခင်း မပပုမီ ပပည်ပမှတင်သွင်းသည့် အထူးကုန်စည်စာရင်းကုိ 

အဒကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသို ့တင်သငွ်းရမည်။ 

အခန်း (၇) 

စည်းကကပ်ပခင်းနှင့် ပပန်အမ်းပခင်း 

၁၇။ (က) ပုေ်မ ၁၆၊ ပုေ်မခွဲ(က)နှင့် (ခ)တိုအ့ရ ဒပးပိုဒ့သာ ဒကကညာလွှာသည် ဒဆာင်ရွက် 

သည့် အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မှန်ကန် ပပည့်စံုသည်ဟု 

ပမိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက ယံုကကည်ဒကျနပ်လျှင် ယင်းဒကကညာလွှာကုိ အဒပခပပု၍ 

အခွန်စည်းကကပ်ရမည်။ 

( ခ ) ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ ဒရာင်းချပခင်းနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ဒပးပိုလ့ာသည့် ဒကကညာလွှာပါ အချက်အလက်များမှ အထူးကုန်စည် 

ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချမှု ပမာဏကုိ မှန်ကန်စွာမရရိှနုိင်ဟု ယံုကကည်ရန် အဒကကာင်းရိှလျှင် 

လိုအပ်ဒသာ အပခားသက်ဒသခံ အဒထာက်အထားများကုိ စိစစ်ပပီး အခွန်စည်းကကပ် 

နိုင်သည်။ 

 ( ဂ ) အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒကကညာလွှာဒပးပုိရ့န် ပျက်ကွက် 

လျှင် ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ရရှိထားဒသာ သတင်းအချက်အလကမ်ျားကုိ 

အဒပခပပု၍ အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချသည့်လ ကုန်ဆုံးပပီး တစ ်လအတွင်း 

အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူအား အခွန်စည်းကကပ်ရမည်။ အခွန်စည်းကကပ်ပခင်း မပပုမီ 

မည်သူက့ိ ုမဆို ဒခါ်ယူစစ်ဒဆးပခင်း၊ သတင်းအချက်အလက် ဒတာင်းခံပခင်း 

ပပုနိငု်သည်။ 

၁၈။ ဒပးဒဆာင်ထားဒသာ အခွန်သည် အမှန်ဒပးဒဆာင်ရမည့် ဒငွထက်ပုိဒနဒကကာင်း အခွန်ထမ်းက 

အဒထာက်အထားပေင့် တင်ပပနိုင်လျှင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက ဒတွရ့ှိလျှင် 



 

ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အဒကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက ဒတွရိှ့လျှင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း ယင်းပုိဒငွကုိ ပပန်အမ်း 

ရမည်။ အခွန်ထမ်းသည် ပပန်အမ်းဒငွရရန်ရှိဒကကာင်း အဒကကာင်းကကားစာရရှိသည့်ဒနမ့ှ တစ် နှစ် 

အတွင်းသာ ဒတာင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။ 

အခန်း (၈) 

ပပန်လည်စည်းကကပ်ပခင်းနှင့် မှားယွင်းချက်ကို ပပင်ဆင်ပခင်း 

၁၉။ (က) ပမိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် မည်သည့်နှစ်တွင်မဆုိ ဒအာက်ပါအဒကကာင်းတစ်ခုခုနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ပပန်လည်စည်းကကပ်ပခင်း ပပုလုပ်နိုင်သည်- 

(၁)  အခွန် ဒပးဒဆာင်ထိုက်လျက် လွတ်ကင်းဒနပခင်း၊ 

(၂) အခွန် ဒလျာ့နည်းစည်းကကပ်ခဲ့ပခင်း။ 

( ခ ) ပုေ်မခဲွ(က)အရ ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆုိင်ရာနှစ်အတွက် အကျိုးသက်ဒရာက်သည့် 

အခွန်နှုန်းအတိုင်းသာ အခွန်ကုိ တွက်ချက်ဒတာင်းခံရမည်။ 

၂၀။ (က) ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် မိမိဒဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် စည်းကကပ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

မှတ်တမ်း၌ ဒပါ်လွင်ထင်ရှားသည့် မှားယွင်းချက် တစ်ခုခုကို ဒတွ ရ့ှိလျှင်ပေစ်ဒစ၊ 

အခွန်ထမ်းက တင်ပပလျှင်ပေစ်ဒစ ယင်းအမိန် ့ချမှတ်သည့်ဒနမှ့ သံုး နှစ်အတွင်း ပပန်လည် 

ပပင်ဆင်နိုင်သည်။ 

( ခ ) အခွန်အယူခံခံုအေဲွ ့သုိမ့ဟုတ် တုိင်းဒေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး 

သိုမ့ဟတု် ပပည်ဒထာင်စုနယ်ဒပမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သိုမ့ဟတု် အခွန်ထမ်းကကီးများ 

ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူး သိုမ့ဟုတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး 

ဌာနမှူးသည် မိမိဒဆာင်ရွက်သည့် အယူခံမှုဆိုင်ရာ အမိန်တ့စ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

မှတ်တမ်းမှ ဒပါ်လွင်ထင်ရှားသည့်မှားယွင်းချက်တစ်ခုခုကုိ ဒတွရိှ့လျှင်ပေစ်ဒစ၊ အယူခံ 

သူက တင်ပပလျှင်ပေစ်ဒစ အယူခံအမိန ့်ချမှတ်သည့်ဒနမ့ှ သုးံ နှစ်အတွင်း ပပင်ဆင်နိုင် 

သည်။ 

( ဂ ) ပုေ်မခွဲ(က) သိုမ့ဟုတ် (ခ)အရ ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာနှစ်အတွက် အကျိုး 

သက်ဒရာက်သည့် အခွန်နှုန်းအတိုင်းသာ တွက်ချက်ရမည့်အပပင် အခွန်ကို တိုးပမှင့် 

ဒစသည့် သိုမ့ဟတု် ပပန်အမ်းဒငွကုိ ဒလျာ့နည်းဒစသည့် ပပင်ဆင်ချက် ပပုလုပ်ရန် 

ပေစ်လျှင် အခွန်ထမ်း သိုမ့ဟုတ် အယူခံသူကုိ ဒပေရှင်းခွင့် ဒပးရမည်။ 

 



 

အခန်း(၉) 

အယူခံပခင်း 

၂၁။ (က) အခွန်ထမ်းက မိမိနှင့်သက်ဆုိင်ဒသာ မည်သည့်အမိန်ကုိ့မဆုိ မဒကျနပ်လျှင် ဒအာက်ပါ 

ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အေွဲ အ့စည်းများထံ အယူခံ၀င်နိုင်သည်- 

(၁) ပမိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက စည်းကကပ်ပခင်းပပုသည့် အခွန်ကျပ် ၁၀ သိန်း 

ထက်ပိုလျှင် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီး 

ဌာနမှူး သုိမ့ဟုတ် ပပည်ဒထာင်စုနယ်ဒပမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သုိမ့ဟုတ် အခွန် 

ထမ်းကကီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူး သိုမ့ဟုတ် အလယ်အလတ်အခွန် 

ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူး၊ 

(၂) တုိင်းဒေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သုိမ့ဟုတ် ပပည်ဒထာင်စု 

နယ်ဒပမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သုိမ့ဟုတ် အခွန်ထမ်းကကီးများဆုိင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူး 

သုိမ့ဟုတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆုိင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူး၏ ဆံုးပေတ်ချက် 

ပေစ်ပပီး အခွန်ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ထက်ပုိလျှင် အခွန်အယူခံခံုအေဲွ၊့ 

(၃) အခွန်အယူခံခံုအေဲွ၏့ ဆံုးပေတ်ချက်မှ ဒပါ်ဒပါက်သည့် ဥပဒေဒရးရာ ပပဿနာ 

နှင့် သက်ဆိုင်လျှင် ပပည်ဒထာင်စုတရားလွတ်ဒတာ်ချုပ်။ 

( ခ ) အခွန်ထမ်းသည်- 

(၁) မိမိနှင့်သက်ဆုိင်ဒသာ မည့်သည့်အမိန် ့သုိမ့ဟုတ် ဆံုးပေတ်ချက်ကုိ မဆုိမဒကျနပ် 

လျှင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အယူခံဝင်ခွင့်ရှိသည်။ 

(၂) ပမိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက ထုတ်ဒပးသည့်အမိန် ့ သုိမ့ဟုတ် ဆံုးပေတ်ချက် 

ရရှိသည့်ဒနမ့ှစ၍ ရက်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း အယူခံလွှာတင်သွင်းရမည်။ 

( ဂ ) အခွန်ထမ်း သိုမ့ဟုတ် ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် တိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟုတ် 

ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ ပပည်ဒထာင်စုနယ်ဒပမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ အခွန်ထမ်းကကီး 

များဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူး သိုမ့ဟုတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာ 

အခွန်ရံုးဌာနမှူးက ချမှတ်သည့် အမိန်ကုိ့ မဒကျနပ်လျှင် ယင်းမဒကျနပ်သည့် အမိန် ့

ရရှိသည့်ဒနမ့ှ ရက်ဒပါင်း ၆၀ အတွင်း အယူခံလွှာ တင်သငွ်းရမည်။ 

(ဃ) အယူခံဝင်ဒရာက်ပခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကာလစည်းကမ်းသတ် တွက်ချက်ရာတွင် ဒအာက်ပါ 

ကာလများကုိ နုတ်ပယ်ရမည်- 

(၁) အယူခံဝင်လိုသည့်အမိန် ့မိတ္တ ူကူးရန် လိုအပ်သည့်ကာလ၊  

(၂) အခွန်အဒကျမဒပးသွင်းဘဲ အယူခံခွင့် ဒတာင်းခံရယူသည့်ကာလ။ 



 

( င ) ပုေ်မခွဲ(ခ)နှင့်(ဂ)ပါကာလစည်းကမ်းသတ်ကို လုံဒလာက်ဒသာအဒကကာင်း ရှိလျှင် 

ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်၊ အခွန်အယူခံခံုအေဲွ၊့ သက်ဆုိင်ရာတုိင်းဒေသကကီး 

သိုမ့ဟတု် ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ ပပည်ဒထာင်စုနယ်ဒပမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ 

အခွန်ထမ်းကကီးများဆုိင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူး သုိမ့ဟုတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများ 

ဆိုင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူးက ဒလျှာ့ဒပါ့၍ လက်ခံနိုင်သည်။ 

( စ ) အယူခံဝင်လုိသူသည် ဒအာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ဒဆာင်ရွက်ပပီးမှသာ  အယူခံခွင့် 

ရှိသည်- 

(၁) ဒပးဒဆာင်ရမည့်အခွန်ကုိ အဒကျဒပးသွင်းပခင်း၊ 

(၂) တုိင်းဒေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ ပပည်ဒထာင်စုနယ်ဒပမ 

အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ အခွန်ထမ်းကကီးများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး သိုမ့ဟုတ် 

အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆုိင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူးထံ စည်းကကပ်အခွန်၏ 

၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ဒပးသငွ်းလျက် အယူခံခွင့်ပပုရန် ဒလျှာက်ထား၍ ယင်းက 

ဆုံးပေတ်သည့်အတိုင်း လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ပခင်း။ 

(ဆ) သက်ဆုိင်ရာအယူခံရံုးသည် အယူခံမှုကုိ ဆံုးပေတ်ရာ၌ အယူခံသူအား ဒပပာဒရးဆုိခွင့် 

ဒပးပပီးဒနာက် သင့်ဒလျာ်ဒသာအမိန်ကုိ့ ချမှတ်နိုင်သည်။ 

( ဇ ) အခွန်သည် ကျပ် ၁၀ သိန်းထက်မပုိလျှင် ပမိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၏ ဆံုးပေတ်ချက် 

သည်လည်းဒကာင်း၊ အခွန်သည် ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ထက်မပိုလျှင် တိုင်းဒေသကကီး 

သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ ပပည်ဒထာင်စုနယ်ဒပမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ 

အခွန်ထမ်းကကီးများဆိုင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူး သိုမ့ဟတု် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်း 

များဆိုင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူး၏ ဆုံးပေတ်ချက်သည်လည်းဒကာင်း၊ အခွန်သည် ကျပ် 

သိန်း ၁၀၀ အထက်ပေစ်ပပီး ဥပဒေဒရးရာပပဿနာ မဒပါ်ဒပါက်လျှင် အခွန်အယူခံ 

ခုံအေွဲ ၏့ အဆုံးအပေတ်သည်လည်းဒကာင်း အပပီးအပပတ်ပေစ်ဒစရမည်။ 

( စျ ) အခွန်အယူခံခံုအေဲွ၏့ အမိန်တွ့င် ဥပဒေဒကကာင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒပေရှင်းရမည့်အချက် 

တစ်ခုခုဒပါ်ဒပါက်လျှင် ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်သုိ ့ လွှဲအပ်ဆံုးပေတ်ဒစရန် 

အယူခံသူကပေစ်ဒစ၊ တိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟုတ်  ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ 

ပပည်ဒထာင်စုနယ်ဒပမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ အခွန်ထမ်းကကီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး 

ဌာနမှူး သုိမ့ဟုတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆုိင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူးကပေစ်ဒစ 

အခွန်အယူခံခံုအေဲွ၏့ အမိန်ရ့ရိှသည့်ဒနမှ့ ရက်ဒပါင်း ၆၀ အတွင်း ယင်းအေဲွထ့ံသို ့

အဆိုပပုနိုင်သည်။ 



 

(ည) ပုေ်မခွဲ(စျ)အရ အဆိုပပုချက်ကို အခွန်အယူခံခုံအေွဲ က့ ပငင်းပယ်လျှင် ယင်းသို  ့

ပငင်းပယ်ပခင်း ခံရသူက ပငင်းပယ်သည့် အမိန်ရ့ရှိသည့်ဒနမ့ှ ရက်ဒပါင်း ၆၀ အတွင်း 

ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်သို ့ဒလျှာက်ထားနိုင်သည်။ 

အခန်း(၁၀) 

ပပစ်မှုနှင့် ပပစ်ေဏ်များ 

၂၂။ မည်သူမဆို လုံဒလာက်ဒသာအဒကကာင်းမရှိဘဲ ဒအာက်ဒော်ပပပါ အချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို 

ဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်လျှင် ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ထိုသူကုိ သက်ဆိုင်ရာပျက်ကွက်မှု 

တစ်မျိုးစီအတွက် ဒအာက်ဒော်ပပပါအတုိင်း ေဏ်ဒငွအပေစ် ဒပးဒဆာင်ဒစပခင်း သုိမ့ဟုတ် ဒဆာင်ရွက် 

ဒစပခင်း သိုမ့ဟုတ် ဒဆာင်ရွက်ပခင်းပပုရမည်- 

(က) သက်ဆိုင်ရာနှစ်အတွင်း မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်ပခင်းအတွက် ကျပ် ၅၀ သိန်း၊ 

( ခ ) ဒစျးကွက်ဒပါက်ဒစျး သတ်မှတဒ်ပးနိုင်ဒရးအတွက် ဤဥပဒေအရ ဒတာင်းခံသည့် 

သတင်းအချက်အလက်များ အချိန်မီတင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ပခင်းအတွက် ကျပ် ၅၀ 

သိန်း၊ 

( ဂ ) အခွန်မဒပးဒဆာင်ရဒသးဒသာ အထူးကုန်စည်ကုိ ရရိှပုိင်ဆုိင်ထားပခင်းအတွက် ယင်း 

ကုန်စည်တန်ေိုး၏ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ဒပးဒဆာင်ရမည့်အပပင် ယင်းကုန်စည်များကို 

ပပည်သူဘ့ဏ္ဍာအပေစ်သိမ်းယူပခင်း၊ 

(ဃ) ဤဥပဒေအရ ဒပးဒဆာင်ရမည့်အခွန်ကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ဒပးဒဆာင်ရန် 

ပျက်ကွက်ပခင်းအတွက် ဒပးဒဆာင်ရမည့် အခွန်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ 

( င ) ဒကကညာလွှာကုိ အချိန်မီတင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ပခင်းအတွက် သက်ဆုိင်ရာလအတွက် 

ကျသင့် အခွန်၏ ၁၀  ရာခိုင်နှုန်း၊ 

( စ ) အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နိှပ်ဒရာင်းချဒစရမည့် ကုန်စည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ် 

အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နိှပ်ဒပးရန် ပျက်ကွက်ဒကကာင်း ပမိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက 

စစ်ဒဆးဒတွရ့ှိရပါက ယင်းသို ့ ပျက်ကွက်ပခင်းအတွက် ဒတွရ့ှိသည့် အထူးကုန်စည် 

တန်ေိုး၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း။ 

၂၃။ (က) မည်သူမဆုိ အခွန်လွတ်ကင်းဒစရန် တိမ်းဒရှာင်ဒကကာင်း သုိမ့ဟုတ် အခွန်ဒလျာ့နည်း 

ဒစရန် အထူးကုန်စည်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ထိန်ချန်ဒကကာင်း 

ဒတွရ့ှိလျှင် ထိုသူအား သတမ်ှတ်သည့် အချိန်အတွင်းတွင် အပပည့်အစုံ ထုတ်ဒော်ခွင့် 

ဒပးရမည်။ 



 

( ခ ) ပုေ်မခဲွ(က)အရ ထုတ်ဒော်ခွင့်ရရိှသူသည် ခွင့်ပပုထားဒသာ ကာလအတွင်း အပပည့်အစံု 

ထုတ်ဒော်ခဲ့လျှင် ယင်းက ဒပးဒဆာင်ရမည့် အခွန်အပပင် တိမ်းဒရှာင်သည့် အခွန်၏ 

သိုမ့ဟုတ် ထိမ်ချန်ပခင်းဒကကာင့် ပိုမိုကျသင့်သည့် အခွန်၏ တစ် ဆနှင့် ညီမျှဒသာ 

ေဏ်ဒငွကုိပါ ဒပးဒဆာင်ရမည်။ 

( ဂ ) ပုေ်မခဲွ(က)အရ ထုတ်ဒော်ခွင့်ရရိှသူသည် ခွင့်ပပုထားသည့်ကာလအတွင်း ထုတ်ဒော်ရန် 

ပျက်ကွက်လျှင် သိုမ့ဟုတ် တိမ်းဒရှာင် ထိမ်ချန်ခဲ့သည့် အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်မှု 

ပမာဏနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ဒလျာ့နည်း ထုတ်ဒော်လျှင် 

ပုေ်မခွဲ(ခ)ပါ အခွန်နှင့် ေဏ်ဒငွနှစ်ရပ်စလုံးကို ဒပးဒဆာင်ရမည့်အပပင် တရားစွဲ 

ဆိုပခင်းလည်းခံရမည်။ 

၂၄။ ပုေ်မ ၂၃(က)အရ ထုတ်ဒော်ခွင့်ရရှိသူသည် တရားစွဲဆိုခံရပပီး ခွင့်ပပုထားသည့်ကာလ 

အတွင်း ထုတ်ဒော်ရန် ပျက်ကွက်ဒကကာင်း သိုမ့ဟုတ် တိမ်းဒရှာင်ထိန်ချန်ခဲ့သည့် အထူးကုန်စည် 

ပမာဏနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ဒလျာ့နည်းထုတ်ဒော်ဒကကာင်း ပပစ်မှုထင်ရှား 

စီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထိုသူကုိ သုံး နှစ်ထက်မပိုဒသာ ဒထာင်ေဏ်ပေစ်ဒစ၊ ကျပ် ၁၀ သိန်းထက်မပိုဒသာ 

ဒငွေဏ်ပေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပေစ်ဒစ ချမှတ်ရမည်။ 

၂၅။ (က) မည်သူမဆုိ လိမ်လည်လှည့်ပေားလုိဒသာ ရည်ရွယ်ချက်ပေင့် အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်မှု 

ပမာဏနှင့် သက်ဆုိင်သည့် မမှန်ဒသာဒကကညာလွှာကုိ တမင်သက်သက် ဒပးပုိဒ့ကကာင်း၊ 

မမှန်ဒသာ သိုမ့ဟုတ် မမှန်ဟု မိမိသိရှိယုံကကည်ဒသာ အဒထာက်အထားများကို 

တင်ပပဒကကာင်းဒတွရိှ့လျှင် ကျသင့်အခွန်၏ သံုးဆနှင့်ညီမျှဒသာ ေဏ်ဒငွကုိ ဒပးဒဆာင် 

ရမည့်အပပင် တရားစွဆဲိုပခင်းလည်းခံရမည်။  

( ခ ) မည်သူမဆို ပုေ်မခွဲ(က)ပါ ပပစ်မှုကို ကျူးလွန်ဒကကာင်း တရားစွဲဆိုခံရပပီး 

ပပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထုိသူကုိ သုးံနှစ်ထကမ်ပိုဒသာ ဒထာင်ေဏ်ပေစ်ဒစ၊ 

ကျပ်သိန်း ၃၀ ထက ်မပိုဒသာ ဒငွေဏ်ပေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပေစ်ဒစ ချမှတ်ရမည်။ 

၂၆။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေကုိအဒကကာင်းပပု၍ ဒအာက်ပါ ပပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ဒကကာင်း 

သက်ဆိုင်ရာ၏ ခွင့်ပပုချက်ပေင့် တရားစွဆဲို၍ ပပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထိုသကုိူ ခုနစ် နှစ် 

ထကမ်ပိုဒသာ ဒထာင်ေဏ် ချမှတ်ရမည်- 

(က) ဤဥပဒေက အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပုိင်ခွင့် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ မရုိးမဒပောင့်ဒသာ သဒဘာ 

ပေင့်ပေစ်ဒစ၊ လိမ်လည်လှည့်ပေားလုိဒသာ သဒဘာပေင့်ပေစ်ဒစ အလွဲသုံးစား ပပုလုပ်ပခင်း၊ 



 

( ခ ) လံုဒလာက်ဒသာ အဒကကာင်းမရိှဘဲ ဤဥပဒေတွင် ပပဋ္ဌာန်းထားသည့်အတုိင်း လုိက်နာ 

ဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပခင်း၊ ဥပဒေနှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်သည့်ကိစ္စကုိ ဒဆာင်ရွက် 

ပခင်း မပပုနိုင်ရန် ဟန်တ့ားပခင်း။ 

၂၇။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေကုိ အဒကကာင်းပပု၍ လာဘ်ဒပးလာဘ်ယူ ပပုလုပ်လျှင် သိုမ့ဟုတ်  

ပပုလုပ်ရန် အားထုတ်လျှင် ထိုသူကုိ ပပစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအရပေစ်ဒစ၊ ယင်းပပစ်မှုမျိုးအတွက် သီးပခား 

ပပဋ္ဌာန်းသည့် တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရပေစ်ဒစ တရားစွဲဆိုရမည်။ 

၂၈။ ပုေ်မ ၃၁၊ ပုေ်မခွဲ(ဃ) အရ တရားစွဲဆိုခံရပပီး သတင်းအချက်အလက်တင်ပပရန် လုံဒလာက် 

ဒသာအဒကကာင်းမရှိဘဲ ပျက်ကွက်ဒကကာင်း ပပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထိုသူကို  အနည်းဆုံး 

ဒထာငေ်ဏ် တစ် နှစ်မှ အများဆုံး ဒထာင်ေဏ် သံုး နှစ်အထိ ချမှတ်ရမည်။  

အခန်း(၁၁) 

အရဒကာက်ခံပခင်း 

၂၉။ ဤဥပဒေအရ ဒပးဒဆာင်ရမည့်အခွန်ကုိ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း သုိမ့ဟုတ် ညွှန်ကကားဒရးမှ းူချု ပ်က 

သတမ်ှတ်ဒပးသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ဒပးဒဆာင်ပခင်းမပပုလျှင်- 

(က) အခွန်ထမ်းကုိ ပျက်ကွက်သူအပေစ် လည်းဒကာင်း၊ ဒပးဒဆာင်ရန် ပျက်ကွက်သည့် 

အခွန်ဒငွကုိ အခွန်မဒပပကျန်ဒငွအပေစ်လည်းဒကာင်း မှတ်ယူရမည်။ 

( ခ ) အခွန်ထမ်းထံမှ အခွန်မဒပပကျန်ဒငွကုိ ဝင်ဒငွခွန်မဒပပကျန်ဒငွ ပေစ်ဘိသက့ဲသို ့ အရ 

ဒကာက်ခံရမည်။ 

အခန်း(၁၂) 

အဒထွဒထွ 

၃၀။ အခွန်အယူခံခုံအေွဲ ၊့ တိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟတု် ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ ပပည်ဒထာင်စု 

နယ်ဒပမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ အခွန်ထမ်းကကီးများဆုိင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူး၊ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်း 

များဆိုင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူး သိုမ့ဟတု် ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ဤဥပဒေပါကိစ္စရပ်များနှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် လိုအပ်ဒသာသတင်းအချက်အလက် ရှိသူတိုင်းကို ယင်းသတင်းအချက်အလက် 

တိုကုိ့ ဒပးပိုဒ့စရန် ဒတာင်းဆိုနိုင်သည်။ 

၃၁။ ပုေ်မ ၃၀ အရ သတင်းအချက်အလက်များ တင်ပပရန် ဒတာင်းဆိုပခင်းခံရသူသည် သတင်း 

အချက်အလက်ဒပးပိုရ့န် ပျက်ကွက်လျှင်- 

(က) ထိုသူကုိ ၁၅ ရက်အထိ အချိန်ထပ်မံ တိုးပမှင့်ဒပးနိုင်သည်။ 



 

( ခ ) ပုေ်မခဲွ (က) အရ တုိးပမှင့်ဒပးဒသာအချိန်အတွင်း တင်ပပရန်ဆက်လက် ပျက်ကွက်ပါက 

ထုိသူအား အခွန်အယူခံခံုအေဲွ၊့ တုိင်းဒေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ 

ပပည်ဒထာင်စုနယ်ဒပမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ အခွန်ထမ်းကကီးများဆုိင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူး၊ 

အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူး သိုမ့ဟုတ် ပမို န့ယ်အခွန် 

ဦးစီးဌာနမှူးက တရားမကျင့်ထံုးဥပဒေနှင့်အညီ ကျင့်သံုးဒဆာင်ရွက်လျက် မည့်သည့် 

အဒကကာင်းဒကကာင့် ပျက်ကွက်ဒကကာင်းကုိ စစ်ဒဆးနိုင်သည်။  

( ဂ ) ပုေ်မခဲွ (ခ) အရ စစ်ဒဆးရာတွင် သတင်းအချက်အလက်များဒပးရန် ပျက်ကွက်ရပခင်းသည် 

ထိုသ၏ူပဒယာဂမပါဘဲ သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ ဒပျာက်ပျက်ပခင်းဒကကာင့် 

ပေစ်လျှင် ၎င်းအားမှတ်မိသမျှ ကတိသစ္စာပပုလုပ်ဒစပပီး သတင်းအချက်အလကမ်ျား 

တင်သငွ်းရန် ခွင့်ပပုနိုင်သည်။ 

(ဃ) စစ်ဒဆးဒတွရိှ့ချက်အရ လံုဒလာက်ဒသာအဒကကာင်းမရိှဘဲ တင်ပပရန် ပျက်ကွက်ဒကကာင်း 

အခွန်အယူခံခု ံအေွဲ ၊့ တိုင်းဒေသကကီး သို မ့ဟုတ် ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊  

ပပည်ဒထာင်စုနယ်ဒပမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ အခွန်ထမ်းကကီးများဆုိင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူး၊ 

အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူး သိုမ့ဟုတ် ပမို န့ယ်အခွန် 

ဦးစီးဌာနမှူးကဒတွရ့ှိလျှင် ထိုသူအား တရားစွဆဲိုနိုင်သည်။ 

၃၂။ မည်သူမဆိ ု ပမန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားမည်ပေစ်ပါက ဤဥပဒေအရ အခွန်ဒပးဒဆာင်ရန် 

တာဝန်မရိှဒတာ့ဒကကာင်း သုိမ့ဟုတ် တာဝန်ရှိသည့် အခွန်ကုိ ဒပးဒဆာင်ရန် စီမံပပီးဒကကာင်း သက်ဒသခံ 

လက်မှတ်ကို ဤကိစ္စအတွက် ဝန်ကကီးဌာနက တာဝန်လွှဲအပ်ဒသာ အေွဲ ထ့ံမှမရလျှင် ပမန်မာနိုင်ငံမှ 

ထွက်ခွာမသွားရ။ 

 သိုရ့ာတွင် ယင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကကီးဌာနသည် အမိန် ဒ့ကကာ်ပငာစာ ထုတ်ပပန်၍ 

ချွင်းချက်ပပုနိုင်သည်။ 

၃၃။ (က) အထူးကုန်စည်များ ပပည်ပမှတင်သွင်းပခင်းအတွက် ဒကာက်ခံရဒငွမှအပ ပေစ်ဒသာ 

တုိင်းဒေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အလုိက် အခွန်ဒကာက်ခံရဒငွအဒပါ် ပပည်ဒထာင်စု 

အစုိးရအေဲွက့ သတ်မှတ်ဒပးသည့် ရာခုိင်နှုန်းအချို းအတုိင်း သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းဒေသကကီး 

သိုမ့ဟတု် ပပည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံဒငွသို ့ဒပးသွင်းနိုင်သည်။ 

( ခ ) အခွန်မဒပးဒဆာင်ရဒသးဒသာ အထူးကုန်စည်များ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပခင်းအတွက် 

တပ်ရုိက်သည့်ေဏ်ဒငွ ဒကာက်ခံရဒငွအဒပါ် ပပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်က သတမ်ှတ် 

ဒပးသည့် ရာခိုင်နှုန်းအချိုးအတိုင်း ဆုဒကကးဒငွချီးပမှင့်နိုင်သည်။ 



 

၃၄။ ဝန်ကကီးဌာနသည်- 

(က) အခွန်ကျသင့်ဒသာ အထူးကုန်စည်များအနက် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နိှပ် ဒရာင်းချ 

ဒစရမည့် သိုမ့ဟုတ် အပခားနည်းလမ်း ကျင့်သုံးဒစရမည့် အထူးကုန်စည်များကို  

သတမ်ှတ်နိုင်သည်။  

( ခ ) အခွန်အမှတ်တဆံိပ် ကပ်နှ ိပ်ဒရာင်းချဒစပခင်း၊ အပခားနည်းလမ်း ကျင့်သုးံဒစပခင်း 

ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများကုိ သတမ်ှတ်နိုင်သည်။ 

( ဂ ) အထူးကုန်စည်ခံဝန်ချုပ်ပေင့် အထူးကုန်စည်များ သုိဒလှာင်ပခင်း၊ ထိန်းသိမ်းပခင်းဆုိင်ရာ 

နည်းလမ်းများကုိ သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

၃၅။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒထာင်စု၏ အခွန်အဒကာက် 

ဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒထာင်စု၏ အခွန်အဒကာက်ဥပဒေတိုပ့ါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ 

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဒပးဒဆာင်ခဲ့ရသည့် အထူးကုန်စည်များနှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်နာဒဆာင်ရွက် 

ရမည့် နည်းလမ်းများကုိ သတမ်ှတ်နိုင်သည်။ 

၃၆။ ဤဥပဒေပါပပဋ္ဌာန်းချက်များကုိ အဒကာင်အထည်ဒော်ဒဆာင်ရွက်ရာတွင်- 

(က) ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကုိ ပပည်ဒထာင်စု 

အစိုးရအေွဲ ၏့ သဒဘာတူညီချက်ပေင့် ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနသည် အမိန ့်ဒကကာ်ပငာစာ၊ အမိန ့်နှင့်ညွှန်ကကားချက်များကိုလည်းဒကာင်း၊ 

ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်သည် အမိန်ဒ့ကကာ်ပငာစာ၊  အမိန်၊့ ညွှန်ကကားချက်နှင့် လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများကုိ ဝန်ကကီးဌာန၏ သဒဘာတူညီချက်ပေင့်လည်းဒကာင်း ထုတ်ပပန်နုိင်သည်။ 

 

 

ပပည်ဒထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ် ေွဲ စ့ည်းပုံအဒပခခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လကမ်ှတ်ဒရးထိုးသည်။ 

 

(ပုံ) သနိ်းစိန် 

နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတ 

ပပည်ဒထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ် 

  



 

ဇယား 

အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်သည့် အထူးကုန်စည်များ 

 ဒအာက်ဒော်ပပပါ အထူးကုန်စည်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပပည်ပမှတင်သွင်းသည့် အထူးကုန်စည် 

ပေစ်လျှင် အခွန်ကုိ ကုန်းဒပါ်ဒရာက်တန်ေုိးအဒပါ်တွင်လည်းဒကာင်း၊ ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချသည့် 

အထူးကုန်စည်ပေစ်လျှင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနကဒော်ပပဒသာ ဒရာင်းဒစျးတန်ေိုး သိုမ့ဟုတ် 

ဒစျးကွက်ဒပါက်ဒစျးအဒပါ် အဒပခပပု၍ ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်နှင့် ပပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနစီမံခန်ခဲွ့မှု 

ဒကာ်မတီအေွဲ က့ ခန်မ့ှန်းသတ်မှတ်သည့် ဒရာင်းဒစျးတန်ေိုး၊ ယင်းတန်ေိုးနှစ်ရပ်အနက် များရာ 

တန်ေုိးဒငွအဒပါ်တွင်လည်းဒကာင်း ယင်းတုိနှ့င့် ယှဉ်တဲွဒော်ပပပါ အခွန်နှုန်းအရ အခွန်ကျသင့်ဒစရမည်။ 

ယင်းအထူးကုန်စည်များအတွက် တန်ေုိးအဆင့်နှင့်အခွန်နှုန်းသတ်မှတ်ချက်များကုိ သက်ဆုိင်ရာဘဏ္ဍာဒရး 

နှစ်အလုိက် ပပဋ္ဌာန်းဒဆာင်ရွက်သည့် ပပည်ဒထာင်စု၏အခွန်အဒကာက်ဥပဒေနှင့်အညီ သတ်မှတ်ရမည်- 
 

စဉ် 
အထူးကုန်စည်      

အမျိုးအစား 
တန်ေိးုအဆင့် အခွန်နှုန်း 

၁။ (က) စီးကရက်အမျိုးမျိုး အလိပ် ၂၀ ပါ တစ်ဘူး ဒရာင်းဒစျးကျပ်       အထိ 

အဆင့်ပေစလ်ျှင် 

တစ်လိပ်လျှင် 

ကျပ် 

 ( ခ ) စီးကရက်အမျိုးမျိုး အလိပ် ၂၀ ပါတစ်ဘူး ဒရာင်းဒစျး ၃    ကျပ်မှ 

ကျပ် ၅၀၀ အထိ အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လိပ်လျှင် 

ကျပ် 

 ( ဂ ) စီးကရက်အမျိုးမျိုး အလိပ် ၂၀ ပါ တစ်ဘူး ဒရာင်းဒစျး ၅၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၁၀၀၀ အထိ အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လိပ်လျှင် 

ကျပ် 

 (ဃ) စီးကရက်အမျိုးမျိုး အလိပ် ၂၀ ပါ တစ်ဘူး ဒရာင်းဒစျး ၁၀  ကျပ် မှ 

ကျပ်၂၀၀၀ အထိအဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လိပ်လျှင် 

ကျပ် 

 ( င ) စီးကရက်အမျိုးမျိုး အလိပ် ၂၀ ပါ တစ်ဘူး ဒရာင်းဒစျး ၂၀၀၁ ကျပ် မှ 

ကျပ် ၃၀၀၀ အထိအဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လိပ်လျှင် 

ကျပ် 

 ( စ ) စီးကရက်အမျိုးမျိုး အလိပ် ၂၀ ပါ တစ်ဘူး ဒရာင်းဒစျး၀၀၁ ကျပ် 

နှင်အ့ထက်ပေစ်လျှင် 

တန်ေိးု၏  

 % 

 (ဆ) စီးကရက်အမျိုးမျို း(ပပည်ပမှ 

တင်သငွ်းပခင်း) 

ကုနး်ဒပါ်ဒရာက်တန်ေိုး  % 

၂။ ဒဆးရွက်ကကီး။   % 

၃။ ဗာဂျီးနီးယားဒပါင်းတင်ပပီးဒဆး။  % 

၄။ ဒဆးဒပါ့လိပ်။  % 

၅။ ဒဆးပပင်းလိပ်။  % 

၆။ ဒဆးတံဒသာက်ဒဆးများ။  % 

၇။ ကွမး်စားဒဆးအမျိုးမျိုး။  % 



 

စဉ် 
အထူးကုန်စည်      

အမျိုးအစား 
တန်ေိးုအဆင့် အခွန်နှုန်း 

၈။ (က) အရက်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၅၀    ၀       အထိ 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

ကျပ် 

 ( ခ ) အရက်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၅၀၁ မှ ကျပ် ၁၀၀၀ 

အထိ အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

ကျပ် 

 ( ဂ ) အရက်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၁၀၀၁ မှ ကျပ် ၂၀၀၀ 

အထိ အဆင့် ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာ 

ကျပ် 

 (ဃ) အရက်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၂၀၀၁ မှ ကျပ် ၃၀၀၀ 

အထိ အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

ကျပ် 

 ( င ) အရက်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိးုကျပ် ၃၀၀၁ မှ ကျပ် ၄၀၀၀ 

အထိ အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

ကျပ် 

 ( စ ) အရက်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၄၀၀၁ မှ ကျပ် ၅၀၀၀ 

အထိ အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

ကျပ် 

 (ဆ) အရက်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိးုကျပ် ၅၀၀၁ မှ ကျပ် ၇၀၀၀ 

အထိ အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

ကျပ် 

 ( ဇ ) အရက်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာတန်ေိးုကျပ် ၇၀၀၁ မှ ကျပ် ၁၀၀၀၀ 

အထိ အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

ကျပ် 

 ( ဈ ) အရက်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေုိးကျပ် ၁၀၀၀၁မှ ကျပ် ၂၀၀၀၀ 

အထိ အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

ကျပ် 

 (ည) အရက်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေုိးကျပ် ၂၀၀၀          ၁  နှင့်အထက် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

တန်ေိးု၏% 

 ( ဋ ) အရက်အမျိုးမျိုး(ပပည်ပမှ 

တင်သငွ်းပခင်း) 

ကုနး်ဒပါ်ဒရာက်တန်ေိုး % 

၉။ ဘီယာအမျိုးမျိုး  % 

၁၀။ (က) ဝိုငအ်မျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၅၀၀ အထိ ပေစ်လျှင် တစ်လီတာ  

ကျပ် 

 ( ခ ) ဝုိင်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ်  ၅၀၁ မှ ကျပ် ၁၀၀၀ 

အထိ အဆင့်ပေစလ်ျှင် 

တစ်လီတာ  

ကျပ် 

 ( ဂ ) ဝုိင်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၁၀၀၁ မှ ကျပ် ၂၀၀၀ 

အထိ အဆင့်ပေစလ်ျှင် 

တစ်လီတာ  

ကျပ် 

 (ဃ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၂၀၀၁ မှ ကျပ် ၃၀၀၀ 

အထိ အဆင့်ပေစလ်ျှင် 

တစ်လီတာ  

ကျပ် 

 ( င ) ဝုိင်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၃၀၀၁ မှ ကျပ် ၄၀၀၀ 

အထိ အဆင့်ပေစလ်ျှင် 

တစ်လီတာ  

ကျပ် 



 

စဉ် 
အထူးကုန်စည်      

အမျိုးအစား 
တန်ေိးုအဆင့် အခွန်နှုန်း 

 ( စ ) ဝိုငအ်မျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၄၀၀၁ မှ ကျပ် ၅၀၀၀ 

အထိ အဆင့်ပေစလ်ျှင် 

တစ်လီတာ  

ကျပ် 

 (ဆ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၅၀၀၁ မှ ကျပ် ၇၀၀၀ 

အထိ အဆင့်ပေစလ်ျှင် 

တစ်လီတာ  

ကျပ် 

 ( ဇ ) ဝိုငအ်မျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေုိးကျပ် ၇၀၀၁ မှ ကျပ် ၁၀၀၀၀ 

အထိ အဆင့်ပေစလ်ျှင် 

တစ်လီတာ  

ကျပ် 

 ( ဈ ) ဝိုငအ်မျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေုိးကျပ် ၁၀၀၀၁ မှ ကျပ် ၂၀၀၀၀ 

အထိ အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ  

ကျပ် 

 (ည) ဝိုငအ်မျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၂၀၀၀၁  နှင်အ့ထက် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

တန်ေိးု၏% 

 ( ဋ ) ဝိုငအ်မျိုးမျိုး(ပပည်ပမှ 

တင်သငွ်းပခင်း) 

ကုနး်ဒပါ်ဒရာက်တန်ေိုး % 

၁၁။ ကျွန်း၊ သစ်မာသစ်လံုးနှင့် အဒပခခံ 

အဆင့်သာ ခွဲစိတ်ထားဒသာ 

သစခ်ွဲ သားများ။ 

 % 

၁၂။ ဒကျာက်စိမး်၊ ပတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ 

ပမ၊ စိနန်ှင် ့ အပခား အေိုးတန် 

ဒကျာက်မျက်ရတနာအရုိင်းထည် 

များ။ 

 % 

၁၃။ ဒကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ 

ပမ၊ စိနန်ှင် ့ အပခား အေိုးတန် 

ဒကျာက်မျက်ရတနာအဒချာထည် 

များနငှ်လ့က်ဝတ်ရတနာများ။ 

 % 

၁၄။ Double Cab 4 Door Pick 

Up မှအပ ၁၈၀၀ CC အထက် 

ဗင်ကားများ၊ ဆလွန်း၊ ဆီေင် 

နှင့် ဝက်ဂွန် (Estate Wagon) 

ကားများ၊ ကူဒပး (Coupe) ကား 

များ။ 

 % 

၁၅။ ဒရနံဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊  ေီဇယ်ဆီ၊ 

ဂျက်ဒလယာဉ်ဆီ။ 

 % 

၁၆။ သဘာဝဓာတ်ဒငွ ။့  % 

 



 
 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အထောေ် ဥြထေ 

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်   ၂၂ ။) 

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ထေျော်   ၁  ရေ် 

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ   ၂၅   ရေ်) 

 ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေေုိ ပြဋ္ဌာန်းလိုေ်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်၊ စတင်အေျေိုးသေ်ထရာေ်သည့် ထနရ့ေ်နှင့် အဓိြ္ပာယ်ထော်ပြချေေ် 

၁။ (ေ) ဤဥြထေေုိ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အထောေ်ဥြထေဟု ထခါ်တွင်ထစရမည်။ 

( ခ ) ဤဥြထေ အခန်း(၅)ြါ အေူးေုန်စည်ခွန်၊ အခန်း(၆)ြါ  ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်နှင့် 

စြ်လျေဉ်း၍ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွေ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရေ်ထနမှ့ စတင် 

အေျေိုးသေ်ထရာေ်ထစရမည်။ 

( ဂ ) ဤဥြထေ အခန်း (၇)ြါ ဝင်ထငွခွန်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍-  

(၁) ဤဥြထေြုေ်မ ၁၉ ြါ  လစာမှဝင်ထငွနှင့် ြုေ်မ ၂၄ တိုြ့ါ ပြဋ္ဌာန်းချေေ်မျေားသည် 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရေထ်နမ့ှ စတင်အေျေိုးသေ်ထရာေ်ထစရမည်။ 

(၂) ေျေန်ပြဋ္ဌာန်းချေေ်မျေားသည် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဝင်ထငွနှစ်မှစ၍ အေျိေုးသေ်ထရာေ် 

ထစရမည်။ 

၂။ ဤဥြထေတွင်ြါရိှထသာ ထအာေ်ြါစေားရြ်မျေားသည် ထော်ပြြါအတုိင်း အဓိြ္ပာယ်သေ်ထရာေ် 

ထစရမည်- 

(ေ) အခွန်အထောေ် ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရေ ပြည်ထောင်စုအတွေ် ထောေ်ခံ 

သည့် အခွန်အထောေ်ေုိ ဆိုသည်။  

( ခ ) ဥြထေ ဆုိသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစုိးရေ ပြည်ထောင်စုအတွေ် ထောေ်ခံသည့် အခွန် 

အထောေ်မျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ေုတ်ပြန်ေားသည့် ဥြထေမျေားေုိဆိုသည်။ 

( ဂ ) သေ်ဆိုင်ရာဝန်ကေီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရေ ပြည်ထောင်စုအတွေ် 

ထောေ်ခံထသာ အခွန်အထောေ်မျေားေုိ တာဝန်ယူထောေ်ခံသည့် ပြည်ထောင်စုအစုိးရ 

ဝန်ကေီးဌာနမျေားနှင့် ထနပြည်ထတာ်ထောင်စီတိုေုိ့ဆိုသည်။ 

(ဃ) ဘဏ္ဍာထငွအရအသံုးဆုိင်ရာဥြထေ ဆုိသည်မှာ နှစ်အလုိေ်ေုတ်ပြန်သည့် ပြည်ထောင်စု၏ 

ဘဏ္ဍာထငွအရအသံုးဆုိင်ရာဥြထေနှင့် ထနာေ်ေြ်ဘဏ္ဍာထငွ ခဲွထဝသံုးစဲွထရးဥြထေေုိဆုိသည်။ 
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( င ) အခွန်နှုန်း ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရေ ပြည်ထောင်စုအတွေ် ထောေ်ခံသည့် 

အခွန်အထောေ်မျေားေုိ ထောေ်ခံရန် သတ်မှတ်ေားသည့် အခွန်အထောေ်နှုန်းမျေားေုိ 

ဆိုသည်။ 

အခန်း(၂) 

ထောေ်ခံရန်အခွန်လျောေားချေေ် 

၃။ ဘဏ္ဍာထငွအရအသံုးဆုိင်ရာ ဥြထေြါ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်ရထငွသည် သေ်ဆုိင်ရာဘဏ္ဍာထရးနှစ် 

အတွေ် ဤဥြထေ၏ ဇယား(၁)ြါ အခွန်အထောေ် ထောေ်ခံရန် လျောေားချေေ်ပေစ်သည်။ 

အခန်း(၃) 

အခွန်နှုန်းမျေား သတ်မှတ်ပခင်းနှင့် အစီရင်ခံပခင်း 

၄။ သေ်ဆိုင်ရာဝန်ကေီးဌာနသည် ဤဥြထေြါ အခွန်အထောေ် အမျေိုးအစားမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ 

ထောေ်ခံရန် အခွန်လျောေားချေေ်မျေားေုိ ဤဥြထေြါ အခွန်နှုန်းမျေားပေင့် ထောေ်ခံရမည်။ 

၅။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ သ့ည် ဤဥြထေြါ အခွန်အထောေ်နှုန်းေားမျေားေုိ ပြင်ဆင်ပခင်း၊ 

ပေည့်စွေ်ပခင်း၊ အစားေိုးပခင်း ထဆာင်ရွေ်လိုလျှင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်တွင် ထဆွးထနွးဆုံးပေတ် 

နိုင်ထရးအတွေ် တင်သငွ်းရမည်။ 

၆။ (ေ) သေ်ဆုိင်ရာဝန်ကေီးဌာနသည် ဤဥြထေ၏ဇယား(၁) ြါ အခွန်ထောေ်ခံရန် လျောေားချေေ် 

အထြါ် ထောေ်ခံရရိှမှု အထပခအထနေုိ သံုးလြတ်အလုိေ် ရသံုးမှန်းထပခထငွစာရင်းဦးစီး 

ဌာနသို ့ထြးြိုရ့မည်။ 

( ခ ) ရသံုးမှန်းထပခ ထငွစာရင်းဦးစီးဌာနသည် သေ်ဆုိင်ရာဝန်ကေီးဌာနမျေားမှ ထြးြုိလ့ာသည့် 

အခွန်အထောေ် ထောေ်ခံရရိှမှုစာရင်းမျေားေုိ စုစည်း၍ ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကေီးဌာနမှတစ်ဆင့် 

သံုးသြ်ချေေ်ပေင့် သံုးလြတ်အလုိေ် ပြည်ထောင်စုအစုိးရအေဲွသုိ့ ့အစီရင်ခံတင်ပြရမည်။ 

၇။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ သ့ည် ဤဥြထေ၏ ဇယား(၁)ြါအခွန်ထောေ်ခံရန် လျောေားချေေ် 

အထြါ် ထောေ်ခံရရှိမှုအထပခအထနေို ထပခာေ်လြတ်အလိုေ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သို ့ အစီရင်ခံ 

တင်ပြရမည်။ 

အခန်း(၄) 

သေ်ဆိုင်ရာဝန်ကေီးဌာန၏တာဝန်နှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့် 

၈။ သေ်ဆိုင်ရာဝန်ကေီးဌာနသည် ဤဥြထေ၏ ဇယား(၁)ြါ  အခွန်အထောေ် ထောေ်ခံရန် 

လျောေားချေေ်ေုိ ထောေ်ခံရရှိထရးအတွေ် တာဝန်ခံ စီမံကေီးကေြ်ရမည်။ 
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၉။ ပြည်ထောင်စုအစုိးရ ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကေီးဌာနသည် ဤဥြထေြါ အေူးေုန်စည်ခွန်၊ ေုန်သွယ် 

လုြ်ငန်းခွန်နှင့်ဝင်ထငွခွန်ဆုိင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချေေ်မျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ယင်းတုိ၏့မူလအဓိြ္ပာယ် မထပြာင်းလဲ 

ထစဘဲ ရှင်းလင်းစွာ သိရှိလိုေ်နာ ထဆာင်ရွေ်နိုင်ထစရန် လိုအြ်ြါေ ညွှန်ကေားချေေ်မျေား ေုတ်ပြန် 

နိုင်သည်။  

၁၀။ သေ်ဆိုင်ရာဝန်ကေီးဌာနသည် အခွန်ထြးထဆာင်ေိုေ်သူမျေားေ ဥြထေနှင့်အညီ ထြးထဆာင် 

လာထစထရးအတွေ် လိုအြ်သည့် သတင်းအချေေ်အလေ်မျေား၊ ေူညီြံ့ြိုးမှုမျေားေုိ နိုင်ငံထတာ်သမ္မတ၊ 

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ ၊့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်သူလ့ွှတ်ထတာ်၊ အမျေိုးသားလွှတ်ထတာ်၊ 

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ နိုင်ငံထတာ်ေွဲ စ့ည်းြုံ အထပခခံဥြထေဆိုင်ရာခုံရံုး၊ ပြည်ထောင်စု 

ထရွးထောေ်ြွဲထော်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုထရှ ထ့နချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချေုြ်နှင့် ပြည်ထောင်စု 

ရာေူးဝနအ်ေွဲ ၊့ ထနပြည်ထတာ်ထောင်စီ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကေီးဌာနမျေား၊ ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ 

တိုင်းထေသကေီး သိုမ့ဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ ၊့ ေုိယ်ြိုင်အုြ်ချေုြ်ခွင့်ရတိုင်းဦးစီးအေွဲ  ့ သိုမ့ဟုတ် 

ေုိယ်ြိုင်အုြ်ချေုြ်ခွင့်ရထေသဦးစီးအေွဲ မ့ျေား၏ အေူအညီေိုရယူနိုင်သည်။ 

အခန်း(၅) 

အေူးေုန်စည်ခွန် 

၁၁။ အေူးေုန်စည်ခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ အရ ယင်းဥြထေ၏ ထနာေ်ဆေ်တဲွဇယားမျေားေုိ ထအာေ်ြါအတုိင်း 

ပြဋ္ဌာန်းလိုေ်သည်- 

အေူးေုန်စည်မျေား 

(ေ) ထအာေ်ဇယားြါ အေူးေုန်စည်မျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်ြမှတင်သွင်းသည့် အေူး 

ေုန်စည်ပေစ်လျှင် အခွန်ေုိေုန်းထြါ်ထရာေ်တန်ေုိးအထြါ်တွင်လည်းထောင်း၊ ပြည်တွင်း၌ 

ေုတ်လုြ်ထရာင်းချေသည့် အေူးေုန်စည်ပေစ်လျှင် စေ်ရုံ၊ အလုြ်ရုံ၊ အလုြ်ဌာနေ 

ထော်ပြထသာ ထရာင်းထစျေးတန်ေိုး သိုမ့ဟုတ် ထစျေးေွေ်ထြါေ်ထစျေးအထြါ် အထပခပြု၍ 

ပြည်တွင်းအခွန်မျေားဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကေားထရးမှူးချေုြ်နှင့် ပြည်တွင်းအခွန်မျေားဦးစီးဌာန 

စီမံခန်ခဲွ့မှုထော်မတီေ ခန်မှ့န်းသတ်မှတ်သည့် ထရာင်းထစျေးတန်ေုိး၊ ယင်းတန်ေုိးနှစ်ရြ်အနေ် 

မျေားရာတန်ေုိးထငွအထြါ်တွင်လည်းထောင်း ယင်းတုိနှ့င့်ယှဉ်တဲွထော်ပြြါ အခွန်နှုန်းအရ 

အခွန်ေျေသင့်ထစရမည်-  

စဉ် အေူးေုန်စည်အမျေိုးအစား 
ထစျေးေွေ် ထြါေ်ထစျေး 

တန်ေိုးအဆင့် 
အခွန်နှုန်း 

၁။ (ေ) စီးေရေ်အမျေိုးမျေိုး အလိြ် ၂၀ အေိြါ  

တစ်ဘူးထရာင်းထစျေး ေျေြ် 

၄၀၀ အေိအဆင် ့  

ပေစ်လျှင် 

တစ်လိြ်လျှင်  

၃ ေျေြ် 
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စဉ် အေူးေုန်စည်အမျေိုးအစား 
ထစျေးေွေ် ထြါေ်ထစျေး 

တန်ေိုးအဆင့် 
အခွန်နှုန်း 

 ( ခ ) စီးေရေ်အမျေိုးမျေိုး အလိြ် ၂၀ အေိြါ 

တစ်ဘူးထရာင်းထစျေး ၄၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၆၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လိြ်လျှင်  

၈ ေျေြ် 

 ( ဂ ) စီးေရေ်အမျေိုးမျေိုး အလိြ် ၂၀ အေိြါ 

တစ်ဘူးထရာင်းထစျေး ၆၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၈၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လိြ်လျှင်  

၁၂ ေျေြ် 

 (ဃ) စီးေရေ်အမျေိုးမျေိုး အလိြ် ၂၀ အေိြါ 

တစ်ဘူးထရာင်းထစျေး ၈၀၁ 

ေျေြ်နှင့် အေေ်အဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လိြ်လျှင်  

၁၅ ေျေြ် 

 ( င ) စီးေရေ်အမျေိုးမျေိုး 

 (ပြည်ြမှတင်သွင်းပခင်းပေစ်လျှင်) 

ေုန်းထြါ်ထရာေ် 

တန်ေိုး၏ 

၁၂၀ % 

၂။ ထဆးရွေ်ကေီး။  ၆၀ % 

၃။ ဗာဂျေီးနီးယားထြါင်းတင်ပြီးထဆး။  ၆၀ % 

၄။ ထဆးထြါလ့ိြ်။  ၆၀ % 

၅။ ထဆးပြင်းလိြ်။  ၆၀ % 

၆။ ထဆးတံထသာေ်ထဆးမျေား။  ၆၀ % 

၇။ ေွမ်းစားထဆးအမျေိုးမျေိုး။  ၆၀ % 

၈။ (ေ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိးေျေြ် 

၅၀၀ အေိ ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၅၆ ေျေြ် 

 ( ခ ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၅၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၁၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ  

၁၆၉ ေျေြ် 

 ( ဂ ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၁၅၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာ 

၂၈၁ ေျေြ် 

 (ဃ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၅၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၂၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၃၉၄ ေျေြ် 
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စဉ် အေူးေုန်စည်အမျေိုးအစား 
ထစျေးေွေ် ထြါေ်ထစျေး 

တန်ေိုးအဆင့် 
အခွန်နှုန်း 

 ( င ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး၂၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၂၅၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၅၀၆ ေျေြ် 

 ( စ ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး၂၅၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၃၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၆၁၉ ေျေြ် 

 (ဆ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၃၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၃၅၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၇၃၁ ေျေြ် 

 ( ဇ ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၃၅၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၄၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ  

၈၄၄ ေျေြ် 

 ( စျေ ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၄၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၅၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာ 

၁၀၁၃ ေျေြ် 

 (ည) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၅၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၆၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာ 

၁၂၃၈ ေျေြ် 

 ( ဋ ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၆၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၇၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာ 

၁၄၆၃ ေျေြ် 

 ( ဌ ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၇၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၈၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာ 

၁၆၈၈ ေျေြ် 

 ( ဍ ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၈၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၉၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာ 

၁၉၁၃ ေျေြ် 

 ( ဎ ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၉၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၁၀၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာ 

၂၁၃၈ ေျေြ် 
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စဉ် အေူးေုန်စည်အမျေိုးအစား 
ထစျေးေွေ် ထြါေ်ထစျေး 

တန်ေိုးအဆင့် 
အခွန်နှုန်း 

 (ဏ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၀၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၂၀၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာ 

၃၃၇၅ ေျေြ် 

 ( တ ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေိ ုး 

၂၀၀၀၁ ေျေြ်နှင့် အေေ် 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာ 

တန်ေိုး၏ 

၆၀% 

 ( ေ ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး 

 (ပြည်ြမှ တင်သွင်းပခင်းပေစ်လျှင်) 

ေုန်းထြါ်ထရာေ် 

တန်ေိုး၏ 

၆၀ % 

၉။ ဘီယာအမျေိုးမျေိုး။  ၆၀ % 

၁၀။ (ေ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိးေျေြ် 

၅၀၀ အေိ ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာေျေြ် 

၅၀ 

 ( ခ ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၅၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၁၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာေျေြ်  

၁၅၀ 

 ( ဂ ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၁၅၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာေျေြ် 

၂၅၀ 

 (ဃ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး၁၅၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၂၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာေျေြ် 

၃၅၀ 

 ( င ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၂၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၂၅၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာေျေြ် 

၄၅၀ 

 ( စ ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၂၅၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၃၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာေျေြ် 

၅၅၀ 

 (ဆ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၃၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၃၅၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာေျေြ် 

၆၅၀ 

 ( ဇ ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၃၅၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၄၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာေျေြ်  

၇၅၀ 
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စဉ် အေူးေုန်စည်အမျေိုးအစား 
ထစျေးေွေ် ထြါေ်ထစျေး 

တန်ေိုးအဆင့် 
အခွန်နှုန်း 

 ( စျေ ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး၄၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၅၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာေျေြ် 

၉၀၀ 

 (ည) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၅၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၆၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာေျေြ် 

၁၁၀၀ 

 ( ဋ ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၆၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၇၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာေျေြ် 

၁၃၀၀ 

 ( ဌ ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၇၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၈၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာေျေြ် 

၁၅၀၀ 

 ( ဍ ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၈၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၉၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာေျေြ် 

၁၇၀၀ 

 ( ဎ ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၉၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၁၀၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာေျေြ် 

၁၉၀၀ 

 (ဏ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေိုး 

၁၀၀၀၁ ေျေြ်မှ ေျေြ် 

၂၀၀၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာေျေြ် 

၃၀၀၀ 

 ( တ ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေိုး  

၂၀၀၀၁ ေျေြ်နှင့် အေေ် 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာ 

တန်ေိုး၏ 

၅၀% 

 ( ေ ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး 

 (ပြည်ြမှတင်သွင်းပခင်း 

ပေစ်လျှင်) 

ေုန်းထြါ်ထရာေ် 

တန်ေိုး၏ 

၅၀% 

၁၁။ ေျွန်းနှင့် သစ်မာသစ်လံုးမျေား၊ တစ်ဆယ် 

လေ်မြတ်လည်နှင့် အေေ်ေျွန်းနှင့် 

သစ်မာသစ်ခွဲသားမျေား။ 

 ၂၅ % 

၁၂။ ထေျောေ်စိမ်း၊ ြတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ ပမ၊ 

စိန် နှင့် အပခားအေုိးတန် ထေျောေ်မျေေ် 

ရတနာ အရုိင်းေည်မျေား။ 

  ၂၀ % 
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စဉ် အေူးေုန်စည်အမျေိုးအစား 
ထစျေးေွေ် ထြါေ်ထစျေး 

တန်ေိုးအဆင့် 
အခွန်နှုန်း 

၁၃။ ထေျောေ်စိမ်း၊ ြတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ ပမ၊ စိန် 

နှင့် အပခားအေုိးတန် ထေျောေ်မျေေ်ရတနာ 

အထချောေည်မျေားနှင့် လေ်ဝတ်ရတနာ 

မျေား။ 

 ၅ % 

၁၄။ Double Cab 4 Door Pickup မှအြ 

၁၈၀၀ CC အေေ်ဗင်ေားမျေား၊ ဆလွန်း၊ 

ဆီေင်နှင့် ဝေ်ဂွန် (Estate Wagon) 

ေားမျေား၊ ေူထြး(Coupe) ေားမျေား။ 

 ၂၅ % 

၁၅။ ထရနံဆီ၊ ဓာတဆ်ီ၊ ေီဇယ်ဆီ၊ ဂျေေ် 

ထလယာဉ်ဆီ။ 

 ၅ % 

၁၆။ သဘာဝဓာတ်ထငွ ။့  ၈ % 

(ခ) ထအာေ်ြါအေူးေုန်စည်မျေားေုိ ပြည်ြသုိတ့င်ြုိထ့ရာင်းချေသူသည် ယင်းထရာင်းရထငွအထြါ် 

ယှဉ်တွထဲော်ပြြါ အခွန်နှုန်းမျေားအတိုင်း အေူးေုန်စည်ခွန်ေျေသင့်ထစရမည်။ ထောပ်ြြါ 

အေူးေုန်စည်မျေားမှတစ်ြါး ေျေန်အေူးေုန်စည်မျေားေုိ ပြည်ြသိုတ့င်ြိုပ့ခင်းအတွေ် 

ထရာင်းရထငွအထြါ် သုညရာခိုင်နှုန်းပေင့် အေူးေုန်စည်ခွန်ေျေသင့်ထစရမည်။ ပြည်ြသို ့

တင်ြိုထ့ရာင်းချေပခင်းအတွေ် ေျေသင့်အေူးေုန်စည်ခွန်မှ ေုန်စည်ေိုဝယ်ယူစဉ်၊ 

တင်သွင်းစဉ်၊ ေုတ်လုြ်စဉ်ေ ထြးထဆာင်ခ့ဲသည့် အေူးေုန်စည်ခွန်ေုိ သတ်မှတ်ချေေ်မျေား 

နှင့်အညီ ခုနှိမ်ရမည်-  

စဉ် ေုန်စည်အမျေိုးအစား အခွန်နှုန်း 

( ၁ ) သဘာဝဓာတ်ထငွ ။့ ၈% 

( ၂ ) ေျွန်းနှင့် သစ်မာသစ်လံုးမျေား၊ တစ်ဆယ်လေ်မြတ်လည်နှင့်အေေ် 

ေျွန်းနှင့် သစ်မာသစ်ခွဲသားမျေား။ 

၅၀% 

(၃) ထေျောေ်စိမ်း၊ ြတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ ပမ၊ စိန် နှင့် အပခားအေိုးတန် 

ထေျောေ်မျေေ်ရတနာ အရုိင်းေည်မျေား။ 

၂၀% 

( ၄ ) ထေျောေ်စိမ်း၊ ြတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ ပမ၊ စိန် နှင့် အပခားအေိုးတန် 

ထေျောေ်မျေေ်ရတနာ အထချောေည်မျေားနှင့်လေ်ဝတ်ရတနာမျေား။ 

၅% 

၁၂။ အေူးေုန်စည်ခွန်ဥြထေအရ အခွန်ေျေသင့်သည့် အေူးေုန်စည်မျေားအနေ် သမဝါယမေဏ္ဍ 

နှင့်ြုဂ္ဂလိေေဏ္ဍမျေားေ ပြည်တွင်း၌ေုတ်လုြ်ထရာင်းချေသည့် ထဆးရွေ်ကေီး၊ ထဆးထြါ့လိြ်နှင့် 

ထဆးပြင်းလိြ် ေုတ်လုြ်ထရာင်းချေပခင်းအတွေ် ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ေုတ်လုြ်ထရာင်းရထငွ 

စုစုထြါင်း ေျေြ်သိန်း ၂၀၀ တိတိ ေေမ်ြိုလျှင် အေူးေုန်စည်ခွန် စည်းကေြ်ပခင်းမပြုရ။ 
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၁၃။ ဤဥြထေ၏ အခန်း(၅)တွင် ထော်ပြြါရှိထသာ စေားရြ်မျေား၏ အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချေေ်သည် 

အေူးေုန်စည်ခွန်ဥြထေတွင် ထောပ်ြေားသည့်အတိုင်း ပေစ်ထစရမည်။ 

အခန်း (၆) 

ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် 

၁၄။ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ အရ ယင်းဥြထေ၏ ထနာေ်ဆေ်တဲွဇယားမျေားေုိ ထအာေ်ြါ 

အတိုင်း ပြဋ္ဌာန်းလိုေ်သည်- 

ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေ ထနာေ်ဆေ်တွဲဇယားမျေား 

( ေ ) ထအာေ်ထော်ပြြါ ေုန်စည်တစ်မျိုေ းမျိုေ းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် မေျေသင့်ထစရ- 

စဉ် ေုန်စည်အမျေိုးအမည် 

၁ စြါး၊ ဆန်၊ ဆန်ေဲွ၊ ေွဲနု၊ ေွဲကေမ်း၊ စြါးခွံ။ 

၂ ဂျေုံထစ့၊ ဂျေုံမှုန်အ့နု၊ အကေမ်း၊ ဂျေုံေွဲနု၊ ဂျေုံေွဲကေမ်း။ 

၃ ထပြာင်းအမျေိုးမျေိုးနှင့် အပခားနှံစားသီးနှမံျေား၊ ထပြာင်းမှုန်မ့ျေား၊ အပခားနှံစား 

သီးနှံမှုန်မ့ျေား။ 

၄ ြဲလုံးအမျေိုးမျေိုး၊ ြဲပခမ်းအမျေိုးမျေိုး၊ ြဲမှုန်အ့မျေိုးမျေိုး၊ ြဲေွဲ၊ ြဲခွံမျေား။ 

၅ ထပမြဲထတာင့်၊ ထပမြဲဆန်။ 

၆ နှမ်း၊ြန်းနှမ်း။ 

၇ မုန်ညင်းထစ့၊ ထနကောထစ့၊ မန်ေျေည်းထစ့၊ ဝါထစ့။ 

၈ ဆီအုန်း။ 

၉ ဝါအမျေိုးမျေိုး။ 

၁၀ ဂုန်ထလျှာ်နှင့် အပခားထလျှာ်မျေား။ 

၁၁ ကေေ်သွန်ပေူ၊ ကေေ်သွန်နီ။ 

၁၂ အာလူး။ 

၁၃ ြီထလာြီနံဥ၊ ြီထလာြီနံမှုန်။့ 

၁၄ ဟင်းခတ် အထမွှးအကေိုင်မျေားပေစ်ထသာ အရွေ်အသီး၊ အထစ့အထခါေ်မျေား၊ 

ဟင်းခတ်မဆလာ။ 

၁၅ သစ်သီးစမိ်းအမျေိုးမျေိုး။ 

၁၆ ဟင်းသီးဟင်းရွေ်မျေား။ 

၁၇ ကေံ၊ သကေား၊ ေန်းလျေေ်၊ ကေံသော။ 

၁၈ ြိုးစာရွေ်။ 

၁၉ ြရထဆးြင်။ 

၂၀ အပခားထနရာတွင် သီးပခားထော်ပြေားပခင်း မရိှသည့် သင်၊ သေ်ငယ်၊ သထြါ့၊ 

ဓနိ၊ ထတာင်ေန်း၊ ောလာ၊ ဝဥ၊ သနြ်ခါးစထသာ လယ်ယာ ေုိင်းေျွန်း 

ဥယျောဉ်ေွေ်ေုန်မျေား။ 
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၂၁ ေင်း၊ ဝါး။ 

၂၂ သေ်ရှိ တိရ စ္ဆာန်၊ ငါး၊ ြုစွန်မျေား။ 

၂၃ ြိုးအိမ်။ 

၂၄ ကေိမ် အကေမ်းအထချော။ 

၂၅ ြျေားရည်၊ ြျေားေထယာင်း။ 

၂၆ ချေိြ်မျေား။ 

၂၇ ထပမြဲေတ်၊ နှမ်းေတ်၊ ဝါထစ့ဆီေတ်၊ ေဲွနု ဆီေတ်စသည့်ဆီကေိတ်ပြီး အေတ်မျေား။ 

၂၈ ဆြ်ပြာမှုန်ပ့ြုလုြ်မည့်ေုန်ကေမ်း၊ ဆြ်ပြာပြုလုြ်မည့်ေုန်ကေမ်း၊ ဆြ်ပြာကေမ်း။ 

၂၉ အထရာင်ချွတ်ေတ်။ 

၃၀ အုန်းဆံချေည်ခင်၊ အုန်းမှုတ်ခွံမီးထသွး။ 

၃၁ လေေ်ေ်စို၊ လေ်ေေ်ထပခာေ် အမျေိုးမျေိုး။ 

၃၂ တံဆိြ်ထခါင်းအမျေိုးမျေိုး(အခွန်အမှတ်တဆံိြ်အြါအဝင်)။ 

၃၃ ချေိြ်ပြားနှင့် တံဆိြ်နှိြ်ချေိြ်မျေား။ 

၃၄ ထေျောေ်သင်ြုန်း၊ ထေျောေ်တံ၊ ထပမပေူ။ 

၃၅ ငံပြာရည်အမျေိုးမျေိုး။ 

၃၆ ြဲဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ ထနကောဆီ၊ စားေွဲနုဆီ၊ ြဲြုတ်ဆီနှင့် ဆီအခဲမျေား။ 

၃၇ ငါးစိ၊ု ြုစွန်စို၊ အသားစိ။ု 

၃၈ ငါးထပခာေ်၊ ြုစွန်ထပခာေ်အမျေိုးမျေိုး။ 

၃၉ ငါးချေဉ်၊ ြုစွန်ချေဉ်အမျေိုးမျေိုး။ 

၄၀ ြုစွန်ေွဲ၊ ငါးထြါင်းမှုန်။့ 

၄၁ ငါး/ြုစွန် စသည့်ထရေွေ်ြစ္စည်းမျေားေုိ အထပခခံေုတ်လုြ်သည့် တန်ေုိးပမှင့် 

ေုတ်ေုန်မျေား။ 

၄၂ နို၊့ နိုမ့ှုန်အ့မျေိုးမျေိုး။ 

၄၃ ငရတု်သီး၊ ငရတု်သးီမှုန်။့ 

၄၄ နနွင်း၊ နနွင်းမှုန်။့ 

၄၅ ချေင်း။ 

၄၆ ငါးြိအမျေိုးမျေိုး။ 

၄၇ မန်ေျေည်းမှည့်။ 

၄၈ နိုင်ငံထတာ်အလံ။ 

၄၉ စိြ်ြုတီးအမျေိုးမျေိုး။ 

၅၀ ထြတံအမျေိုးမျေိုး၊ ခဲေျေေ်အမျေိုးမျေိုး၊ ချွန်စေ် အမျေိုးမျေိုး။ 

၅၁ ေင်းအစားေိုး ထလာင်စာထတာင့်။ 
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၅၂ အုန်းဆီ(စားအုန်းဆီမဟုတ်)။ 

၅၃ ကေေ်ဥ၊ ဘဲဥစသည့် ဥအမျေိုးမျေိုး။ 

၅၄ ေရုံထစ့၊ ေရဲထစ့၊ သီဟုိဠ်ထစ့။ 

၅၅ ဘာသာထရးဆိုင်ရာ အဝတ်အေည် (သေကန်း စသည်တို)့။ 

၅၆ ထရနံထချေး။ 

၅၇ ဆားအမျေိုးမျေိုး။ 

၅၈ ကေေ်ထြါင်ထစး။ 

၅၉ ေွမ်းသီး။ 

၆၀ ဓာတထ်ပမကသဇာ။ 

၆၁ ြိုးသတ်ထဆး၊ ထြါင်းသတ်ထဆး။ 

၆၂ လယ်ယာနှင့်ထမွးပမူထရးလုြ်ငန်းသံုး ေိရိယာမျေား၊ လယ်ယာနှင့်ထမွးပမူထရး 

လုြ်ငန်းသုးံ စေ်နှင့် စေ်အြိုြစ္စည်းမျေား။ 

၆၃ တိရ စ္ဆာန်၊ ငါး၊ ြုစွန်အစာ ေုန်ကေမ်း၊ ေုန်ထချော ြစ္စည်းမျေား။ 

၆၄ တိရ စ္ဆာန်၊ ငါး၊ ြုစွန်သုံး ထဆးဝါးမျေား။ 

၆၅ မျေိုးပမှင့်သားစြ်ရာတွင်အသုးံပြုရန် မျေိုးရည်၊ မျေိုးထချောင်းမျေား။ 

၆၆ ဆုိလာြန်နယ်လ်၊ ဆုိလာချောဂျော ေွန်ေရုိလာနှင့် ဆုိလာအင်ဗာတာ (Solar 

Panel, Solar Charger Controller and Solar Inverter)။ 

၆၇ ဓာတ်မှန်ေလင်ထော်ပြား၊ ဓာတ်မှန်ရုိေ် ြစ္စည်းေိရိယာတန်ဆာြလာမျေားနှင့် 

အပခားထဆးေေ်ဆုိင်ရာ ြစ္စည်းေိရိယာတန်ဆာြလာမျေား(ဆုိင်ရာထဆးရံု၊ 

ထဆးခန်းမျေားတွင်အသံုးပြုရန် ေုိယ်တုိင်တင်သွင်းသည့်ြစ္စည်းမျေားအတွေ်သာ)။ 

၆၈ ထဆးဂွမ်း၊ ထဆးဝတ်၊ ထဆးြတ်တီး၊ ထဆးရံုသံုး အဝတ်အစားနှင့် ထဆးရံုသံုး 

အထေွထေွြစ္စည်းမျေား(ဆုိင်ရာ ထဆးရံု၊ ထဆးခန်းမျေားတွင် အသံုးပြုရန် ေုိယ်တုိင် 

တင်သငွ်းသည့် ြစ္စည်းမျေားအတွေ်သာ)။ 

၆၉ အိမ်သံုးထဆးဝါးနှင့် အပခားလူသံုး ထဆးဝါးအမျိေုးမျိေုး (ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် 

စည်းမျေဉ်းမျေားနှင့် ေန်သ့တေ်ားထသာ ထဆးဝါးမျေားမှအြ)။ 

၇၀ ထဆးဝါးေုန်ကေမ်းမျေား။ 

၇၁ ထေျောင်းသံုးစာအုြ်အမျိေုးမျိေုး၊ တေ္က သုိလ်၊ ထောလိြ်အသီးသီးတွင် အသံုးပြု 

နုိင်သည့် ြညာအထပခပြ ၊ု အတတ်ြညာအထပခပြု စာအုြ်အမျိုေ းမျိုေ း၊ ဗလာစာအုြ်၊ 

ြုံဆွဲစာအုြ် အမျေိုးမျေိုးနှင့် ယင်းစာအုြ်မျေား ေုတ်လုြ်ရန် စေ္က ူမျေား၊ ခဲတ ံ

အမျေိုးမျေိုး။ 

၇၂ ခဲတံလုြ်ရန်ခဲဆံ။ 

၇၃ ေွန်ေုံး(Condom)။ 

၇၄ နုိင်ငံထတာ် ောေွယ်ထရးနှင့် လံုပခုံ ထရးဆုိင်ရာ နုိင်ငံထတာ် အေဲွအ့စည်းမျေားသံုး 

လေ်နေ်ေိရိယာမျေား၊ ယာဉ်၊ ယန္တရားမျေား၊ ြစ္စည်းနှင့်ေိရိယာမျေား၊ ယင်းတုိ၏့ 

အရန်နှင့် အြိုြစ္စည်းမျေား။ 
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၇၅ နယ်ဘေ်ဌာနသုးံ ယမ်းမှုန်အ့မျေိုးမျေိုး၊ ယမ်းဘီလူး အမျေိုးမျေိုးနှင့် ဆေ်စြ် 

ြစ္စည်းမျေား။ 

၇၆ သီးနှံမျေား၏ မျေိုးထောင်းမျေိုးသန်၊့ မျေိုးထစ့၊ မျေိုးြင်မျေား။ 

၇၇ မီးသတ်ယာဉ်မျေား၊ နာထရးယာဉ်မျေား။ 

၇၈ ပြည်ြသုိေွ့ေ်ခွာမည့် ခရီးသည်မျေားေုိ သီးပခားသတ်မှတ်ေားသည့် ထနရာ 

တွင် နိုင်ငံပခားထငွပေင့် ထရာင်းချေသည့်ြစ္စည်းမျေား။ 

၇၉ နှစ်နုိင်ငံအကေား အပြန်အလှန် အခွင့်အထရးမူနှင့် အေျေုံ းဝင်သည့် နုိင်ငံပခား 

သံရံုးမျေား သိုမ့ဟုတ် သံရံုးငယ်မျေား၊ ယင်းတို၏့ အေွဲ ဝ့င်မျေားနှင့် သံတမန် 

မဟုတ်ထသာ သံရံုးဝန်ေမ်းမျေား အသုံးပြုမည့် ေုန်စည်မျေား။ 

၈၀ ောေွယ်ထရးဝန်ကေီးဌာနအတွေ် ခဲွထဝလျောေားထြးသည့် ရသံုးခန်မှ့န်းထပခ 

ထငွစာရင်းြါ အသုံးစရိတ်မှေျေခံ၍ တြ်မထတာ်တွင် အသုံးပြုရန်နှင့် 

တြ်မထတာ်သားမျေား စားသုးံရန် ဝယ်ယူသည့် ေုန်စည်မျေား။ 

၈၁ လေ်ခစား အြ်ေုန်စနစ်ပေင့် ေုန်ထချောေုန်စည် ေုတ်လုြ်ထြးပခင်းအတွေ် 

အသံုးပြုရန် ပြည်ြထန လုြ်ငန်းအြ်နံှသူမှ ထြးြုိသ့ည့် ေုန်ကေမ်း သုိမ့ဟုတ် 

အစိတ်အြိုင်းအပေစ် တိုေ်ရုိေ်အသုးံပြုရန် ေုန်စည်မျေား၊ ေွေ်ရှိလာမည့် 

ေုန်ထချောေုိ ေုတ်ြိုးရာတွင် အသုးံပြုသည့် ေုန်စည်မျေား။ 

၈၂ စွမ်းအင်ဝန်ကေီးဌာနမှ နုိင်ငံပခားသံရံုးမျေား၊ ေုလသမဂ္ဂ အေဲွအ့စည်းမျေားနှင့် 

နိုင်ငံပခား သံတမန်မျေားသို ့ထရာင်းချေထြးသည့် စေ်သုံးဆီမျေား။ 

၈၃ ပြည်တွင်းပြည်ြအေဲွအ့စည်းမျေားေ နုိင်ငံထတာ်သုိ ့လှူေါန်းသည့်ထငွ သုိမ့ဟုတ် 

နုိင်ငံထတာ်သုိ ့ထောေ်ြံ့သည့် ထငွပေင့်ဝယ်ယူထသာ ေုန်စည်မျေား။ 

၈၄ ပြည်ြသုိြ့ျံေသန်းသည့်ခရီးစဉ်တွင် အသံုးပြုရန်ထရာင်းချေသည့် ဂျေေ်ထလယာဉ်ဆီ။ 

၈၅ ထလယာဉ် သုိမ့ဟုတ် ရဟတ်ယာဉ်သံုး စေ်၊ စေ်ေိရိယာ၊ ြစ္စည်းေိရိယာ 

နှင့် ယင်းတို၏့ အရန်နှင့် အြိုြစ္စည်းမျေား။ 

၈၆ နုိင်ငံထတာ်၏ လုိအြ်ချေေ်အရ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ေ အခွန်ေင်းလွတ်ခွင့် 

ပြုသည့် ေုန်စည်မျေား။ 

( ခ ) ြုေ်မခဲွ (ေ) တွင် ထော်ပြြါရိှသည့် ေုန်စည်မျေားမှတစ်ြါး အပခားေုန်စည် တစ်မျိေုးမျိေုးေုိ 

ပြည်တွင်း၌ ေုတ်လုြ်ထရာင်းချေပခင်းပေစ်ြါေ ထရာင်းရထငွအထြါ်တွင် လည်းထောင်း၊ 

ပြည်ြမှတင်သွင်းပခင်းပေစ်ြါေ ေုန်းထြါ်ထရာေ်တန်ေိုးအထြါ်တွင် လည်းထောင်း 

ငါးရာခုိင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ထြးထဆာင်ထစရမည်။ ဤဥြထေ၏ ြုေ်မ ၁၁ ြါ  

အေူးေုန်စည်တစ်မျေိုးမျေိုးေို ပြည်တွင်း၌ေုတ်လုြ်ထရာင်းချေပခင်းပေစ်ြါေ အေူး 

ေုန်စည်ခွန်အြါအဝင်ပေစ်ထသာ ထရာင်းရထငွထြါ်တွင်လည်းထောင်း၊ ပြည်ြမှတင်သွင်းပခင်း 

ပေစ်ြါေ အေူးေုန်စည်ခွန်အြါအဝင်ပေစ်ထသာ ေုန်းထြါ်ထရာေ်တန်ေိုးအထြါ်တွင် 

လည်းထောင်း ငါးရာခိုင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ထြးထဆာင်ထစရမည်။ 
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( ဂ ) မည်သူမဆို ဤဥြထေနှင့်အညီ ေင်းလွတ်ခွင့်ပြုေားထသာ ေုန်စည်နှင့် ေုန်သွယ်မှု 

ထဆာင်ရွေ်ပခင်းမှတစ်ြါး ြုေ်မ ၁၁ ြါ  အေူးေုန်စည်မျေား အြါအဝင် ထအာေ်ထော်ပြြါ 

လုြ်ငန်းမျေား ထဆာင်ရွေ်ပခင်းအတွေ် ထရာင်းရထငွအထြါ် ငါးရာခုိင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ် 

လုြ်ငန်းခွန် ထြးထဆာင်ရမည်- 

(၁) ေုန်စည်တင်သွင်း၍ ပြည်တွင်း၌ ပြန်လည်ထရာင်းချေပခင်း၊ 

(၂) ေုန်သွယ်မှု ထဆာင်ရွေ်ပခင်း။ 

 (ဃ) ထအာေ်ထော်ပြြါ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမျေားအား ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် မေျေသင့်ထစရ- 

စဉ် ဝန်ထဆာင်မှုအမျေိုးအစားမျေား 

၁ စီးြွားထရးလုြ်ငန်းအပေစ် ထနအိမ်ငှားရမ်းပခင်း ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမှအြ 

ပေစ်သည့် ထနအိမ်ငှားရမ်းပခင်း ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၂ ယာဉ်မျေားရြ်နားရန်ထနရာငှားရမ်းပခင်းဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၃ အသေ်အာမခံဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၄ အထသးစားထငွထချေးပခင်းဆိုင်ရာဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၅ ခန္ဓာေုိယ်အလှပြုပြင်ပခင်းမှအြပေစ်သည့် ေျေန်းမာထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၆ ြညာထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၇ ေုန်စည်သယ်ယူြုိထ့ဆာင်ထရး ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း(ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၊ ထရယာဉ်၊ 

ထလယာဉ်၊ စေ်ယန္တရားမျေားပေင့် သယ်ြိုထ့ြးပခင်း)။ 

၈ အလုြ်အေုိင်ရှာထေွထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၉ အရင်းအနှီးထေးေွေ်ဆိုင်ရာဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၀ ဘဏ်လုြ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၁ အထောေ်ခွန်၊ ဆိြ်ေမ်းရှင်းလင်းထရးဆိုင်ရာဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၂ ဧည့်ခံထေျွးထမွးထရးအတွေ် ြစ္စည်းငှားရမ်းပခင်းဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၃ ေုန်ကေမ်းထြး၊ ေုန်ထချောယူစနစ်ပေင့် ထဆာင်ရွေ်ထြးသည့် ဝန်ထဆာင်မှု 

လုြ်ငန်းမျေား။ 

၁၄ နာထရးဝန်ထဆာင်မှု လုြ်ငန်းမျေား။ 

၁၅ ေထလးသူငယ်ပြုစုြျေိုးထောင်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၆ ပမန်မာ့ရိုးရာ အထကောပြင်ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း/ မျေေ်မပမင် အထကောပြင် 

ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၇ ထနအိမ်ထရွှ ထ့ပြာင်းပခင်းဆိုင်ရာဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၈ လမ်းအသုးံပြုခထောေ်ခံသည့်ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၉ တိရ စ္ဆာန်ေျေန်းမာထရးနှင့်ေိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာေ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၂၀ အမျေားသုးံသန်စ့င်ခန်း အသုးံပြုခထောေ်ခံပခင်းဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၂၁ ပြည်ြထလထကောင်း ခရီးသည်ြိုထ့ဆာင်ထရး ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၂၂ ယဉ်ထေျေးမှုအနုြညာ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 
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စဉ် ဝန်ထဆာင်မှုအမျေိုးအစားမျေား 

၂၃ အမျေားပြည်သူခရီးသည် သယ်ယူြုိထ့ဆာင်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း (ဘတ်စ်ေား၊ 

မီးရေား၊ ေူးတိုသ့ထဘကာ)။ 

၂၄ နိုင်ငံထတာ်အေွဲ အ့စည်းမျေားသို ့ထြးထချေရသည့် လိုင်စင်ထကေးမျေား။ 

၂၅ ောေွယ်ထရး ဝန်ကေီးဌာန၏ လုံပခုံထရးနှင့်ဆိုင်ထသာ ြုံနှိြ်လုြ်ငန်းမှ ြုံနှိြ် 

ေုတ်ထဝမှု ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၂၆ နှစ်နိုင်ငံအကေား အပြန်အလှန် အခွင့်အထရးမူနှင့် အေျေုံ းဝင်သည့် နိုင်ငံပခား 

သံရံုးမျေား သိုမ့ဟတု် သံရံုးငယ်မျေား၊ ယင်းတို၏့ အေွဲ ဝ့င်မျေားနှင့် သံတမန် 

မဟုတ်ထသာ သံရံုးဝန်ေမ်းမျေားေ ရယူသည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၂၇ ပြည်တွင်းပြည်ြ အေဲွအ့စည်းမျေားေ နုိင်ငံထတာ်သုိ ့လှူေါန်းသည့်ထငွ သုိမ့ဟုတ် 

နုိင်ငံထတာ်သုိ ့ထောေ်ြံ့သည့်ထငွပေင့် ရယူသည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၂၈ နုိင်ငံထတာ်၏ လုိအြ်ချေေ်အရ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ေ အခွန်ေင်းလွတ်ခွင့် 

ပြုသည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမျေား။ 

၂၉ နုိင်ငံထတာ်သမ္မတရံုး၊ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအေဲွရံု့း၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ရံုး၊ 

ပြည်သူလ့ွှတ်ထတာ်ရုံး၊ အမျေိုးသားလွှတ်ထတာ်ရုံး၊ ပြည်ထောင်စုတရား 

လွှတ်ထတာ်ချေ ြ်ရံုး၊ နုိင်ငံထတာ်ေဲွစ့ည်းြံုအထပခခံဥြထေဆုိင်ရာခံုရံုး၊ ပြည်ထောင်စု 

ထရွးထောေ်ြွဲထော်မရှင်ရုံး၊ ပြည်ထောင်စုထရှ ထ့နချေုြ်ရုံး၊ ပြည်ထောင်စု 

စာရင်းစစ်ချေြ်ရံုးနှင့် ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အေဲွရံု့း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကေီးဌာနမျေား၊ 

ထနပြည်ထတာ်ထောင်စီရံုး၊ ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ လူမှုေူလုံထရးအေွဲ ၊့ 

တုိင်းထေသကေီး သုိမ့ဟုတ် ပြည်နယ်အစုိးရအေဲွရံု့း၊ ဦးစီးဌာနစသည့်အေဲွအ့စည်း 

အချေင်းချေင်းထဆာင်ရွေ်ထြးသည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမျေား (နုိင်ငံြုိင်စီးြွားထရး 

လုြ်ငန်းမျေားေို ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း ထဆာင်ရွေ်ထြးထစပခင်း၊ နိုင်ငံြိုင် 

စီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေားမှ ဝန်ထဆာင်မှုရယူပခင်းမြါ ) ။ 

 ( င ) ြုေ်မခဲွ(ဃ)ြါဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမျေားမှတစ်ြါး ပြည်တွင်း၌ထဆာင်ရွေ်သည့် အပခား 

ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမျေားမှ ရထငွအထြါ်တွင် ငါးရာခုိင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် 

ေျေသင့်ထစရမည်။ 

 ( စ ) ပြည်တွင်းထလထကောင်း ခရီးသည်ြိုထ့ဆာင်ထရး ဝန်ထဆာင်မှုမျေားမှ ခရီးသည်ြိုထ့ဆာင်ခ 

ရထငွအထြါ်တွင် သုံးရာခိုင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ေျေသင့်ထစရမည်။ 

 (ဆ) နုိင်ငံထတာ်အတွင်း ထဆာေ်လုြ်ပြီးထရာင်းချေသည့် အထဆာေ်အအံုထဆာေ်လုြ်ထရာင်းချေပခင်းမှ 

ထရာင်းရထငွအထြါ်တွင် သံုးရာခိုင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ေျေသင့်ထစရမည်။ 

အထဆာေ်အအံုထဆာေ်လုြ်ထရာင်းချေသူသည် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေနှင့် ေုန်သွယ် 

လုြ်ငန်းခွန်စည်းမျေဉ်းမျေားြါတာဝန်ေုိ လုိေ်နာရမည်ပေစ်ပြီး အခွင့်အထရးမျေား အားလံုးေုိ 

ခံစားခွင့်ရှိထစရမည်။ 
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၁၅။ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေအရ သမဝါယမေဏ္ဍနှင့် ြုဂ္ဂလိေေဏ္ဍမျေားအတွေ် ထအာေ်ထော်ပြြါ 

ထရာင်းရထငွ သိုမ့ဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုရထငွေေ်မြိုလျှင် ေုန်သယွ်လုြ်ငန်းခွန် စည်းကေြ်ပခင်းမပြုရ- 

 (ေ) ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ေျေသင့်သည့်ေုန်စည်မျေားေုိ ပြည်တွင်း၌ေုတ်လုြ်ထရာင်းချေပခင်း 

အတွေ် ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ေုတ်လုြ်ထရာင်းရထငွ စုစုထြါင်း ေျေြ်သိန်း ၂၀၀ တိတိ၊ 

 ( ခ ) ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ေျေသင့်သည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမျေား ထဆာင်ရွေ်ပခင်းအတွေ် 

ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဝန်ထဆာင်မှုရထငွ စုစုထြါင်း ေျေြ်သိန်း ၂၀၀ တိတိ၊  

 ( ဂ ) ေုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်းမျေားထဆာင်ရွေ်ပခင်းအတွေ် ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ထရာင်းရထငွ 

စုစုထြါင်း ေျေြ်သိန်း ၂၀၀ တိတိ။ 

၁၆။ မည်သူမဆုိ ဤဥြထေအရ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ေျေသင့်သည့် ေုန်စည်တစ်မျိေုးမျိေုးေုိ ေုတ်လုြ် 

ထရာင်းချေပခင်း၊ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ေျေသင့်သည့် ဝန်ထဆာင်မှုတစ်ရြ်ရြ်ေို ထဆာင်ရွေ်ပခင်း၊ 

ေုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်း ထဆာင်ရွေ်ပခင်းတိုမ့ှ နိုင်ငံပခားထငွရရှိလျှင် အဆိုြါ နိုင်ငံပခားထငွပေင့် ထရာင်းရထငွ 

သုိမ့ဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုရထငွအထြါ် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ေုိ ဤဥြထေြါ သေ်ဆုိင်ရာ အခွန်နှုန်းမျေား 

အတိုင်းတွေ်ချေေ်၍ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် စည်းမျေဉ်းမျေားနှင့်အညီ ေျေြ်ထငွပေင့် ထြးထဆာင်ရမည်။ 

၁၇။ (ေ) ပြည်ြသုိတ့င်ြုိထ့ရာင်းချေသည့် လျှြ်စစ်ဓာတ်အားအထြါ် ရှစ်ရာခုိင်နှုန်းပေင့် လည်းထောင်း၊ 

ထရနံစိမ်းမျေားအထြါ် ငါးရာခုိင်နှုန်းပေင့်လည်းထောင်း ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ေျေသင့်ထစ 

ရမည်။ 

 (ခ) ြုေ်မခဲွ (ေ)ြါ  ေုန်စည်မျေားမှအြ ေျေန်ေုန်စည်မျေားေုိ ပြည်ြသုိ ့တင်ြုိထ့ရာင်းချေပခင်း 

အတွေ် ထရာင်းရထငွအထြါ်တွင် သုည ရာခုိင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ေျေသင့်ထစ 

ရမည်။ ပြည်ြသုိ ့တင်ြုိထ့ရာင်းချေပခင်းအတွေ် ေျေသင့်ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်မှ ေုန်စည်ေုိ 

ဝယ်ယူစဉ် သိုမ့ဟုတ် ေုတ်လုြ်စဉ်ေထြးထဆာင်ခဲ့သည့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ေို 

စည်းမျေဉ်းမျေားနှင့်အညီ ခုနိှမ်နုိင်သည်။ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် စည်းမျေဉ်းမျေားတွင် မည်သုိဆုိ့ 

ထစောမူ ပြည်ြြုိေု့န်မျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်ြသုိ ့တင်ြုိထ့ရာင်းချေပခင်းအတွေ် ေျေသင့် 

ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်သည် ေုန်စည်ေုိဝယ်ယူစဉ် သုိမ့ဟုတ် ေုတ်လုြ်စဉ်ေထြးထဆာင်ခ့ဲ 

သည့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ထအာေ် ထလျော့နည်းထနြါေ ပြန်အမ်းထငွ ထတာင်းခံနုိင်သည်။ 

သိုရ့ာတွင် ေိုယ်တိုင်သုံးစွဲရန် အလိုင့ှာ ပြည်တွင်း၌ဝယ်ယူပြီး ပြည်ြသိုယ့ူထဆာင် 

သွားသည့် ေုန်စည်မျေားနှင့် မသေ်ဆိုင်ထစရ။  

 (ဂ) ဤြုေ်မြါ ပြဋ္ဌာန်းချေေ်မျေားသည် မစည်းကေြ်ေိုေ်သည့် ထရာင်းရထငွ၊ ဝန်ထဆာင်မှု 

ရထငွြမာဏ သတမ်ှတ်ပခင်းနှင့် သေ်ဆိုင်ပခင်းမရှိထစရ။ 

၁၈။ ဤဥြထေ၏ အခန်း(၆) တွင် ထော်ပြြါရှိထသာ စေားရြ်မျေား၏ အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချေေ်သည် 

ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေတွင် ထောပ်ြေားသည့်အတိုင်း ပေစ်ထစရမည်။ 
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အခန်း (၇) 

ဝင်ထငွခွန် 

၁၉။ (ေ) လစာမှ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဝင်ထငွေျေြ် ၄၈ သိန်း အေိ ရရှိသူပေစ်လျှင် မည်သူေ့ိုမျှ 

ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ပခင်းမပြုရ။ သုိရ့ာတွင် လစာမှ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဝင်ထငွေျေြ် ၄၈ သိန်း 

အေေရ်ရှိသူပေစ်လျှင် သိုမ့ဟတု် အသေ်ထမွးဝမ်းထေျောင်းြညာလုြ်ငန်း၊ စီးြွားထရး 

လုြ်ငန်းနှင့် အပခားရလမ်းမျေားမှ ဝင်ထငွပေစ်လျှင် မည်သူေုိ့မဆုိ စုစုထြါင်းဝင်ထငွမှ ဝင်ထငွခွန် 

ဥြထေြုေ်မ ၆ အရ သေ်သာခွင့်မျေား ခုနိှမ်ပြီးထနာေ် ေျေန်ဝင်ထငွအထြါ် ဝင်ထငွအလွှာအလုိေ် 

စည်းကေြ်ရမည့် ဝင်ထငွခွန်နှုန်းေားမျေားေုိ ထအာေ်ြါအတိုင်း သတ်မှတ်သည်- 

အမှတ်

စဉ် 

ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ရန် ဝင်ထငွအလွှာ 
စည်းကေြ်ရန် 

ဝင်ထငွခွန်နှုန်း 
မ ှ ေိ 

ေျေြ် ေျေြ် 

(၁) ၁ ၂,၀၀၀,၀၀၀ ၀ ရာခိုင်နှုန်း 

(၂) ၂,၀၀၀,၀၀၁ ၅,၀၀၀,၀၀၀ ၅ ရာခိုင်နှုန်း 

(၃) ၅,၀၀၀,၀၀၁ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း 

(၄) ၁၀,၀၀၀,၀၀၁ ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း 

(၅) ၂၀,၀၀၀,၀၀၁ ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း 

(၆) ၃၀,၀၀၀,၀၀၁ နှင့်အေေ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း 

 ( ခ ) ဝင်ထငွခွန်ဥြထေတွင် မည်သုိပ့ြဋ္ဌာန်းြါရိှထစောမူ မည်သူမဆုိ ထပမငှားရမ်းပခင်း၊ အထဆာေ်အအံု 

ငှားရမ်းပခင်း၊ အခန်းငှားရမ်းပခင်းတုိမှ့ရရိှထသာ စုစုထြါင်း ငှားရမ်းခရထငွအထြါ် ြုေ်မ ၆ အရ 

သေ်သာခွင့်မျေား နုတ်ြယ်ပြီး ေျေန်ထငွအထြါ် တစ်ဆယ်ရာခုိင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန် သီးပခား 

စည်းကေြ်ရမည်။ အပခားဝင်ထငွမျေားနှင့်ြူးထြါင်း၍ ေြ်မံစည်းကေြ်ပခင်းမပြုရ။ နုိင်ငံထတာ်ြုိင် 

စီးြွားထရးအေွဲ အ့စည်းမျေား၊ ပမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုထော်မရှင်ေ ေုတ်ထြးသည့် 

ခွင့်ပြုမိန်ပ့ေင့် ထဆာင်ရွေ်ထသာလုြ်ငန်းမျေား၊ ေုမ္ပဏီမျေား၊ သမဝါယမအသင်းမျေား ပေစ်ြါေ 

အခွန်ေမ်းအမျေိုးအစားအလိုေ် သီးပခားသတ်မှတ်ထြးေားထသာ ဝင်ထငွခွန်နှုန်းမျေား 

အတိငု်း ေမ်းထဆာင်ရမည်။ 

( ဂ ) ဤြုေ်မြါ ဝင်ထငွခွန်နှုန်းမျေားသည် ဝင်ထငွရရိှသူ တစ်ဦးဦး သုိမ့ဟုတ် ဝင်ထငွအမျိေုးအစား 

တစ်ရြ်ရြ်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ သီးပခားဝင်ထငွခွန်နှုန်း သတ်မှတ်ေားသည့် အခွန်ေမ်းမျေားနှင့် 

သေ်ဆိုင်ပခင်း မရှိထစရ။ 

၂၀။ ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ နှင့် ၆-ေ အရ သေ်သာခွင့်မျေားမနုတ်မီ ပြည်ြထနနိုင်ငံသား၏ 

ေင်းလွတ်ခွင့် ရရှိသည့် ဝင်ထငွထခါင်းစဉ်မှတစ်ြါး နိုင်ငံပခားထငွပေင့် ပြည်ြတွင်ရရှိသည့် စုစုထြါင်း 

ဝင်ထငွအထြါ် တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ရမည်။ 
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၂၁။ ပမန်မာနုိင်ငံေုမ္ပဏီမျေား အေ်ဥြထေအရပေစ်ထစ၊ ၁၉၅ဝ ပြည့်နှစ် အေူးေုမ္ပဏီအေ်ဥြထေအရ 

ပေစ်ထစ ပမန်မာနိုင်ငံ၌ မှတ်ြုံတင်၍ ေွဲ စ့ည်းတည်ထောင်ေားသည့် ေုမ္ပဏီပေစ်လျှင် ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ 

ြုေ်မ ၆ အရ သေ်သာခွင့်မျေား မနုတ်မီ ယင်းေုမ္ပဏီေရရှိသည့် ေျေြ်ထငွပေင့် စုစုထြါင်းအသားတင် 

အပမတ်ဝင်ထငွအထြါ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ရမည်။ 

၂၂။ ပြည်ြထနနိုင်ငံပခားသားပေစ်လျှင် ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ နှင့် ၆-ေ အရ သေ်သာခွင့်မျေား 

နုတ်ြယ်ပခင်းမပြုရ၊ ယင်း၏ စုစုထြါင်းဝင်ထငွအထြါ်- 

(ေ) လစာထခါင်းစဉ်မှ ဝင်ထငွပေစ်ြါေ ဤဥြထေ ြုေ်မ ၁၉၊ ြုေ်မခဲွ (ေ) ြါအခွန်နှုန်းမျေားအတုိင်း 

ဝင်ထငွခွန် စည်းကေြ်ရမည်။ 

( ခ ) လစာထခါင်းစဉ်မှတစ်ြါး အပခားဝင်ထငွပေစ်ြါေ ၂၅ ရာခုိင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန် စည်းကေြ် 

ရမည်။ 

၂၃။ ပမန်မာနုိင်ငံရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုထော်မရှင်ေ ေုတ်ထြးသည့် ခွင့်ပြုမိန်ပ့ေင့် ထဆာင်ရွေ်ထသာလုြ်ငန်း 

ပေစ်လျှင် ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ အရ သေ်သာခွင့်မျေားမနုတ်မီ ယင်းလုြ်ငန်း၏ စုစုထြါင်းအသားတင် 

အပမတ်ဝင်ထငွအထြါ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန် စည်းကေြ်ရမည်။ 

၂၄။ ဝင်ထငွခွန်ဥြထေြုေ်မ ၆ နှင့် ၆-ေ အရ သေ်သာခွင့်မျေားမနုတ်မီ စည်းကေြ်မှုမှ လွတ်ေင်းထနထသာ 

ဝင်ထငွအထြါ် ၃၀ ရာခုိင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ရမည်။ သုိရ့ာတွင် နုိင်ငံသားမည်သူမဆုိ အထပခြစ္စည်း 

တစ်ရြ်ရြ်ေုိ ဝယ်ယူပခင်း၊ တည်ထဆာေ်ပခင်း၊ ရယူပခင်းနှင့်လုြ်ငန်းအသစ်တည်ထောင်ပခင်း၊ လုြ်ငန်း 

ေြ်မံတိုးချေဲ ထ့ဆာင်ရွေ်ပခင်းတိုအ့တွေ် အသုးံပြုသည့်ဝင်ထငွမှ ဝင်ထငွရလမ်းတင်ပြနိုင်သည့် ဝင်ထငွ 

ရိှြါေ ယင်းဝင်ထငွအားနုတ်ြယ်ပြီး ေျေန်စည်းကေြ်မှုမှလွတ်ေင်းထနထသာ ဝင်ထငွအထြါ်တွင် လည်းထောင်း၊ 

ဝင်ထငွရလမ်းတင်ပြနုိင်ပခင်းမရိှြါေ အသံုးပြုသည့် ဝင်ထငွအထြါ်တွင်လည်းထောင်း ထအာေ်ထော်ပြြါ 

အခွန်နှုန်းေားအတုိင်း ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ရမည်။ အသံုးပြုသည့် ဝင်ထငွအားလံုးအထြါ် ဝင်ထငွရလမ်း 

အတိအေျေ တင်ပြနုိင်ြါေ ဝင်ထငွခွန်ေမ်းထဆာင်ရန်မလုိြါ။ ဤြုေ်မအရ အခွန်စည်းကေြ်ပခင်းသည် 

တရားမဝင်ရရှိသည့်ြစ္စည်းမျေားြိုင်ဆိုင်ပခင်း၊ ထရာင်း၀ယ်ပခင်းတိုန့ှင့်လည်းထောင်း၊ထငွထကေးခဝါချေမှု 

တိုေ်ေျေေ်ထရးဥြထေအရ အထရးယူသည့်ေိစ္စရြ်မျေားနှင့်လည်းထောင်း သေ်ဆိုင်ပခင်း မရှိထစရ- 

စဉ် ဝင်ထငွ(ေျေြ်) ဝင်ထငွခွန်နှုန်း 

(ေ)  ၁ - ၃၀၀,၀၀,၀၀၀ ၁၅% 

( ခ )  ၃၀၀,၀၀,၀၀၁ -  ၁၀၀၀,၀၀,၀၀၀  ၂၀% 

( ဂ )       ၁၀၀၀,၀၀,၀၀၁ နှင့်အေေ် ၃၀% 

၂၅။ သမဝါယမအသင်းဥြထေအရ မှတ်ြုံတင်ေွဲ စ့ည်းေားသည့်- 

(ေ) အထပခခံသမဝါယမအသင်းမျေား၏ အသားတင်အပမတ်ဝင်ထငွမှ ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ အရ 

သေ်သာခွင့်မျေားနုတ်ြယ်ပြီး ေျေန်ဝင်ထငွအထြါ် ဤဥြထေြုေ်မ ၁၉၊ ြုေ်မခွဲ(ေ) ြါ  

ဝင်ထငွခွန်နှုန်းမျေားပေင့် ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ရမည်။  
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( ခ ) အထပခခံသမဝါယမအသင်းမှအြပေစ်ထသာ သမဝါယမအသင်းမျေား၏ အသားတင်အပမတ် 

ဝင်ထငွမှ ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆အရ သေ်သာခွင့်မျေားနုတ်ြယ်ပြီး ေျေန်ဝင်ထငွအထြါ် 

၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ရမည်။ 

၂၆။ နုိင်ငံထတာ်ြုိင်စီးြွားထရးအေဲွအ့စည်းမျေား၏ စုစုထြါင်းအသားတင်အပမတ်ဝင်ထငွအထြါ် ဝင်ထငွခွန် 

ဥြထေ ြုေ်မ ၆ အရ သေ်သာခွင့်မျေားမနုတ်မီ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန် စည်းကေြ်ရမည်။ 

၂၇။ အထပခြစ္စည်းတစ်ခု သိုမ့ဟုတ် တစ်ခုေေ်ြို၍ ထရာင်းချေပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း၊ အပခား 

တစ်နည်းနည်းပေင့် လွှဲထပြာင်းပခင်းမှ ပမတ်စွန်းထငွရရှိလျှင် ေိုသို ပ့မတ်စွန်းသည့်ေျေြ်ထငွ သိုမ့ဟုတ် 

နိုင်ငံပခားထငွအထြါ် ဝင်ထငွခွန်ဥြထေြုေ်မ ၆ နှင့် ြုေ်မ ၆-ေ အရ သေ်သာခွင့်မျေားမနုတ်မီ- 

(ေ) ပမန်မာနုိင်ငံ၏ထရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ထငွေ့ဏ္ဍတွင် ြါဝင်လုြ်ေုိင်သည့် ေုမ္ပဏီပေစ်ြါေ 

ထအာေ်တွင် ပမတ်စွန်းထငွနှင့်ယှဉ်တွဲထော်ပြေားထသာ အခွန်နှုန်းမျေားအတိုင်းရရှိသည့် 

ထငွထကေးအမျေိုးအစားပေင့် ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ရမည်- 

  ပမတ်စွန်းထငွ ထြးထဆာင်ရမည့်၀င်ထငွခွန်နှုန်း 

  (၁) ညီမျှေျေြ် သန်းထြါင်း(၁၀၀,၀၀၀)အေိ  ၄၀  % 

  (၂) ညီမျှေျေြ် သန်းထြါင်း (၁၀၀,၀၀၁) မှ ၄၅  % 

   (၁၅၀,၀၀၀) အေိ   

  (၃) ညီမျှေျေြ် သန်းထြါင်း (၁၅၀,၀၀၁)နှင့်အေေ်    ၅၀  % 

( ခ ) ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ထရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ထငွေ့ဏ္ဍတွင် ြါဝင်လုြ်ေုိင်ထသာ ေုမ္ပဏမီှအြ 

ပေစ်သည့် ြုဂ္ဂိုလ်စုမျေား သိုမ့ဟတု် တစ်ဦးချေင်းြုဂ္ဂိုလ်ပေစ်ြါေ ပမတ်စွန်းသည့် ေျေြ်ထငွ 

သုိမ့ဟုတ် နုိင်ငံပခားထငွအထြါ် တစ်ဆယ်ရာခုိင်နှုန်းပေင့်ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ရမည်။ ပြည်ြထန 

နိုင်ငံပခားသားပေစ်ြါေ ေျေသင့်အခွန်ေိုရရှိသည့် ထငွထကေးအမျေိုးအစားပေင့် ထြးထဆာင် 

ရမည်။ 

၂၈။ အထပခြစ္စည်းတစ်ခု သိုမ့ဟတု် တစ်ခုေေ်ြို၍ထရာင်းချေပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း သိုမ့ဟုတ် အပခား 

တစ်နည်းနည်းပေင့် လွှဲထပြာင်းပခင်းပြုလုြ်သည့် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အထပခြစ္စည်း၏ တန်ေုိးစုစုထြါင်းသည် 

ေျေြ်သိန်း ၁၀၀ ေေ်မြုိလျှင် အထပခြစ္စည်းမှ ပမတ်စွန်းထငွ ထြါ်ထြါေ်ထစောမူ ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ပခင်း 

မပြုရ။ 

၂၉။ အသစ်ေူထောင်ထသာ စေ်မှုလေ်မှုေုိ အထပခခံသည့် အထသးစား၊ အလတ်စား လုြ်ငန်းမျေား 

အတွေ် လုြ်ငန်းစတင်ထသာ နှစ်အြါအဝင် တစ်ဆေ်တည်း သံုးနှစ်အတွင်းဝင်ထငွ ေျေြ်သိန်း ၁၀၀ေိ 

ဝင်ထငွခွန် ေင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည်။ ထော်ပြြါဝင်ထငွေေ်ြုိမုိရရိှြါေ ြုိမုိရရိှသည့်ဝင်ထငွအထြါ်တွင်သာ 

ဝင်ထငွခွန် စည်းကေြ်ရမည်။ 
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၃၀။ ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆၊ ြုေ်မခွဲ(ေ)၊ ြုေ်မခွဲငယ်(၁) နှင့် (၂) တိုအ့ရ အထပခခံသေ်သာခွင့် 

ခွင့်ပြုထငွသည် ဝင်ထငွအမျေိုးအစား တစ်ခုစီ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမျှထသာထငွပေစ်ရမည်။ သိုရ့ာတွင် 

တစ်နှစ်အတွေ် အထပခခံသေ်သာခွင့် ခွင့်ပြုထငွ စုစုထြါင်းသည် ေျေြ်သိန်း ၁၀၀ ေေ် မြိုထစရ။ 

၃၁။ ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆၊ ြုေ်မခွဲ(ေ)၊ ြုေ်မခွဲငယ်(၂)တွင် အတူထနမိဘအတွေ် ခွင့်ပြုထငွေုိ 

ပေည့်စွေ်လျေေ် ထအာေ်ြါသေ်သာခွင့်ခွင့်ပြုထငွေုိ ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆၊ ြုေ်မခဲွ(ဂ)၊ ြုေ်မခဲွငယ် (၂) ြါ  

တစ်ဦးချေင်းြုဂ္ဂိုလ်၏ စုစုထြါင်းဝင်ထငွမှ နုတ်ြယ်၍ ေျေန်ထငွအထြါ်တွင်ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ရမည်- 

 (ေ) အတူထန မိဘတစ်ဦးလျှင် ေျေြ် ၁၀ သိန်းစီ၊ 

 ( ခ ) အိမ်ထောင်ေေ်တစ်ဦးအတွေ်သာလျှင် ေျေြ် ၁၀ သိန်း၊ 

 ( ဂ ) သားသမီးတစ်ဦးလျှင် ေျေြ် ၅ သိန်းစီ။ 

၃၂။ အထပခြစ္စည်းမှပမတ်စွန်းထငွထခါင်းစဉ်မှအြ ေျေန်ဝင်ထငွ ထခါင်းစဉ်မျေားအတွေ် နုိင်ငံပခားထငွပေင့် 

ဝင်ထငွရရိှလျှင် ယင်းဝင်ထငွအထြါ်တွင် ဝင်ထငွခွန်စည်းမျေဉ်းမျေား စည်းမျေဉ်း ၈ ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေေ်နှင့်အညီ 

တွေ်ချေေ်၍ ပြည်တွင်းထနနုိင်ငံသားနှင့် ပြည်တွင်းထနနုိင်ငံပခားသားပေစ်ြါေ ေျေြ်ထငွပေင့်လည်းထောင်း၊ 

ပြည်ြထနနုိင်ငံပခားသားပေစ်ြါေ ရရိှသည့်ထငွထကေးအမျိေုးအစားပေင့်လည်းထောင်း ဝင်ထငွခွန်ထြးထဆာင် 

ရမည်။  

၃၃။ ထအာေ်ထော်ပြြါ ဝင်ထငွတစ်ရြ်ရြ် သုိမ့ဟုတ် ဝင်ထငွအမျိေုးအစား တစ်ရြ်ရြ်အထြါ် ဝင်ထငွခွန် 

ေင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည်- 

(ေ) မူးယစ်ထဆးဝါးနှင့် စိတ်ေုိထပြာင်းလဲထစတတ်ထသာ ထဆးဝါးမျေားဥြထေအရ ေမ်းဆီးရမှု 

အထြါ် ဆုထငွချီေးပမှင့်ပခင်း အစီအစဉ်အရ ဝင်ထငွနှစ်အတွင်းဆုထငွေုိ တစ်ကေိမ်တည်းရရိှပခင်း 

ပေစ်ထစ၊ အကေိမ်ကေိမ်ရရှိပခင်းပေစ်ထစရရှိသည့်စုစုထြါင်းဝင်ထငွ၏ ေျေြ်သနိ်း ၁၀၀အေိ၊ 

( ခ ) တရားမဝင်ြစ္စည်းမျေားေမ်းဆီးရမှုအထြါ် ဆုထငွချီေးပမှင့်ပခင်း အစီအစဉ်အရ ဝင်ထငွနှစ်အတွင်း 

ဆုထငွေုိ တစ်ကေိမ်တည်းရရိှပခင်းပေစ်ထစ၊ အကေိမ်ကေိမ်ရရိှပခင်းပေစ်ထစ ရရိှသည့်စုစုထြါင်း 

ဝင်ထငွ၏ ေျေြ်သိန်း ၁၀၀ အေိ၊ 

( ဂ ) နုိင်ငံထတာ်မှ ချီေးပမှင့်ထသာ ဘဲွေူ့းဂုဏ်ေူး တံဆိြ်မျေားနှင့်အတူ ရရိှသည့်ချီေးပမှင့်ထငွမျေား၊ 

(ဃ) ပြည်ြထနနိုင်ငံသား၏ ပြည်ြတွင် နိုင်ငံပခားထငွပေင့်ရရှိထသာ လစာထခါင်းစဉ်မဝှင်ထငွ၊ 

( င ) နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်း အပငိမ်းစားယူသည့်အခါ ရရှိသည့်ြင်စင်နှင့် ေရုဏာထကေး၊ 

( စ ) အစိုးရထအာင်ဘာထလသိန်းဆု ဆုမဲမှ ေုတ်ယူရရှိထငွ။ 

၃၄။ ဤဥြထေ အခန်း (၇) တွင် ထော်ပြြါရိှထသာ စေားရြ်မျေား၏ အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆုိချေေ်သည် ဝင်ထငွခွန် 

ဥြထေတွင် ထော်ပြေားသည့်အတိုင်း ပေစ်ထစရမည်။ 
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အခန်း (၈) 

အပခားအခွန်အထောေ်ဆိုင်ရာ ထောေ်ခံရမည့် နှုန်းေားမျေား 

၃၅။ သေ်ဆုိင်ရာဝန်ကေီးဌာနမျေားသည် ထအာေ်ထော်ပြြါ အခွန်တစ်ရြ်ရြ်၏ထောေ်ခံရမည့်နှုန်းေားမျေား၊ 

ေင်းလွတ်ခွင့်၊ သေ်သာခွင့်တိုေုိ့ တည်ဆဲဥြထေနှင့်အညီ စီမံထဆာင်ရွေ်ရမည်- 

(ေ) ယစ်မျေိုးခွန်၊ 

( ခ ) သွင်းေုန်အတွေ် လိုင်စင်ခမျေား၊ 

( ဂ ) ပမန်မာနိုင်ငံ ထအာင်ဘာထလသိန်းဆု၊ 

(ဃ) ထမာထ်တာ်ယာဉ်၊ ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်၊ လုြ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ အခထငွမျေား၊ 

( င ) တံဆိြ်ထခါင်းခွန်၊ 

( စ ) မုတ်ထောင် ဝတ်ဆံသွင်းအခွန်၊ 

(ဆ) အထောေ်ခွန်၊ 

( ဇ ) ထပမယာထြါ်တွင် ထောေ်ခံသည့်အခွန်၊ 

( စျေ) ထရခွန်၊ 

(ည) တာတမံခွန်၊ 

( ဋ ) သစ်ထတာမျေားမှြစ္စည်းမျေား ေုတ်ယူသည့်အတွေ် ထောေ်ခံသည့် သစ်ထတာခွန်၊ 

( ဌ ) ဓာတ်သတ္တ ုြစ္စည်းမျေား ေုတ်ယူသည့်အတွေ် ထောေ်ခံသည့်အခွန်၊ 

 (စေ်မှုေုန်ကေမ်း တွင်းေွေ်နှင့် အလှဆင်ထေျောေ်မျေားမြါ ) 

( ဍ ) ငါးလုြ်ငန်းဆိုင်ရာ အခွန်အခ၊ 

( ဎ ) ထရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ထငွ  ့ေုတ်ယူသည့်အတွေ် ထောေ်ခံသည့်အခွန်၊ 

(ဏ) ဓာတ်သတ္တ ုခွန်နှင့် ရတနာခွန်၊ 

(တ) ဆေ်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း လုြ်ေုိင်ပခင်းထကောင့် ထောေ်ခံသည့် အခွန်အခ၊ 

(ေ) ထရအားအရင်းအပမစ်မှ လျှြ်စစ်ဓာတ်အား ေုတ်ယူသည့်အတွေ် အခမ့ဲရရိှသည့်ဓာတ်အားခ၊ 

( ေ ) ခရီးလှည့်လည်ထရးလုိင်စင်/ ဟုိတယ်နှင့် တည်းခုိရိြ်သာလုိင်စင်/ ခရီးသွားလာသူမျေား 

ြိုထ့ဆာင်ထရးလိုင်စင်/ ဧည့်လမ်းညွှန်လုြ်ငန်း လိုင်စင်မျေားအတွေ် လိုင်စင်ထကေး။  

၃၆။ ပမန်မာ့ထေျောေ်မျေေ်ရတနာဥြထေတွင် မည်သုိြ့င်ပြဋ္ဌာန်းြါရိှထစောမူ ထေျောေ်စိမ်း၊ ြတ္တ ပမား၊ 

နီလာ၊ ပမ၊ စိန်နှင့် အပခားအေိုးတန်ထေျောေ်မျေေ်ရတနာ အရုိင်းေည်မျေားတူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်း၊ 

ထေျောေ်မျေေ်ရတနာအထချောေည်နှင့် လေ်ဝတ်ရတနာမျေားေုတ်လုြ်ပခင်း၊ ဝယ်ယူထရာင်းချေပခင်း 

လုြ်ငန်းတိုသ့ည်- 

 (ေ) ထေျောေ်မျေေ်ရတနာ သုိမ့ဟုတ် လေ်ဝတ်ရတနာမျေားေုိ ေျေြ်ပေင့်ပေစ်ထစ၊ နုိင်ငံပခားထငွပေင့် 

ပေစ်ထစ ထရာင်းချေရရှိသည့် ထရာင်းရထငွအထြါ်တွင်- 

  (၁) ဤဥြထေြုေ်မ ၁၁ ြါ  အခွန်နှုန်းမျေားအတိုင်း အေူးေုန်စည်ခွန် ေမ်းထဆာင် 

ရမည်။ 
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  (၂) ဤဥြထေြုေ်မ ၁၄၊ ြုေ်မခဲွ (ခ) နှင့် (ဂ) အရ ပြည်ြမှတင်သွင်းပခင်း၊ ေုတ်လုြ် 

ထရာင်းချေပခင်းနှင့် ေုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်းထဆာင်ရွေ်ပခင်းအတွေ် ငါးရာခုိင်နှုန်းပေင့် 

ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ထြးထဆာင်ရမည်။ 

  (၃) ြုေ်မခဲွငယ် (၂)ြါ  ပြဋ္ဌာန်းချေေ်သည် မစည်းကေြ်ေုိေ်သည့် ထရာင်းရထငွြမာဏ 

သတမ်ှတ်ပခင်းနှင့် သေ်ဆိုင်ပခင်းမရှိထစရ။ 

 ( ခ ) ဝင်ထငွနှစ်အတွင်းရရိှသည့် စုစုထြါင်းအသားတင်အပမတ်ဝင်ထငွအထြါ်တွင် ဤဥြထေြါ  

ဝင်ထငွခွန်နှုန်းေားမျေားအတိုင်း ဝင်ထငွခွန်ေမ်းထဆာင်ရမည်။ 

အခန်း(၉) 

အထေွထေွ 

၃၇။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရသည် လိုအြ်ြါေ အခွန်ထောေ်ခံမှု အထောေ်အေူပြုအေွဲ မ့ျေားေို 

အမိန်ထ့ကော်ပငာစာ ေုတ်ပြန်၍ ေွဲ စ့ည်းထဆာင်ရွေ်ထစနိုင်သည်။ 

၃၈။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ သ့ည် နိုင်ငံထတာ်အတွင်း ေုတ်လုြ်သည့် ေုန်စည်မျေားနှင့် ပြည်ြမှ 

တင်သွင်းသည့်ေုန်စည်မျေား ထစျေးေွေ်အတွင်း ယှဉ်ပြိုင်ထရာင်းချေနိုင်ထရးအတွေ်လည်းထောင်း၊ 

ပြည်တွင်းေုန်ေုတ်လုြ်မှု လုြ်ငန်းမျေားေုိ အဓိေ မီှတည်ထဆာင်ရွေ်ထနရသည့် ပြည်တွင်းစုိေ်ြျိေုးထရး 

နှင့်ထမွးပမူထရးလုြ်ငန်းမျေား၊ နုိင်ငံထတာ်အတွင်း ထဆာင်ရွေ်လျေေ်ရိှကေသည့် ပြည်တွင်းပြည်ြ ရင်းနီှး 

ပမှုြ်နှံမှုလုြ်ငန်းမျေား ထရရှည်အေျေိုးစီးြွားပေစ်ေွန်းတိးုတေ်လာထစရန်လည်းထောင်း၊ နိုင်ငံထတာ်မှ 

ြါဝင်လေ်မှတ်ထရးေိုးေားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသထဘာတူညီချေေ်မျေားနှင့် ဆန်ေ့ျေင်ပခင်း 

မရှိထစဘဲ ထအာေ်ြါတိုေုိ့ ထဆာင်ရွေ်ထြးရမည်- 

 (ေ) ေုန်စည်မျေားတင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် ြမာဏ၊ အထောေ်ခွန်နှုန်းေားမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ 

ေမ္ဘာ့ေုန်သွယ်ထရးနှင့် အာဆီယံေုန်သွယ်ထရးဆုိင်ရာ သထဘာတူစာချေုြ်မျေား မူထဘာင် 

အတွင်းမှ အာဆီယံထေသတငွ်း နိုင်ငံမျေားနည်းတူ အပမင့်ဆုံးရရှိနိုင်သည့် အခွင့်အထရး၊ 

သေ်သာခွင့်မျေား ရရှိထစနိုင်ရန် ထဆာင်ရွေ်ထြးပခင်း၊ 

 ( ခ ) အထောေ်ခွန်ဥြထေ ပြဋ္ဌာန်းချေေ်မျေားနှင့်အညီပေစ်ထစ၊ ြုိေု့န်သွင်းေုန်ခွင့်ပြုပခင်းနှင့် 

ခွဲတမ်းသတမ်ှတ်ထြးပခင်းဆိုင်ရာ လုြ်ေုံးလုြ်နည်း ပြဋ္ဌာန်းချေေ်မျေားနှင့်အညီပေစ်ထစ 

လိုအြ်သည့်အစီအမံမျေားေုိ ထဆာင်ရွေ်ထြးပခင်း။ 

၃၉။ သေ်ဆုိင်ရာဝန်ကေီးဌာနမျေားသည် အခွန်ထြးထဆာင်ေုိေ်သူမျေား ဥြထေနှင့်အညီ အခွန်ထြးထဆာင် 

လာထစထရးအတွေ် ပြည်သူမျေားသို ့အခွန်ြညာထြးပခင်း၊ စည်းရံုးပခင်း၊ ဥြထေနှင့်အညီ ခံစားနိုင်ထသာ 

အခွန်ဆိုင်ရာ သေ်သာခွင့်၊ ေင်းလွတ်ခွင့်မျေားေုိ ပြည်သူမျေားအားအသိထြးပခင်း၊ သေ်သာခွင့်မျေား 

နှင့်အညီ အခွန်ထောေ်ခံရာတွင် တွေ်ချေေ်ခွင့်ပြုထြးပခင်း၊ အခွန်ဆုိင်ရာ တာ၀န်ထေျေြွန်သည့် အခွန်ေမ်း 

ပြည်သူမျေားအား အသိအမှတ်ပြုပခင်း၊ ေိုေ်သင့်ထသာ ချေီးပမှင့်မှုမျေား စီမံထဆာင်ရွေ်ထြးပခင်း ပြုလုြ် 

ထြးရမည်။ 
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၄၀။ အခွန်မထြးထဆာင်ရထသးထသာ အေူးေုန်စည်မျေား ရရှိြိုင်ဆိုင်ေားပခင်းအတွေ် အေူး 

ေုန်စည်ခွန် ဥြထေြုေ်မ ၂၂၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ)အရ တြ်ရိုေ်သည့် ေဏ်ထငွအပေစ် ထောေ်ခံရရှိထငွ၏ 

တစ်ဆယ်ရာခုိင်နှုန်းအား သတင်းထြးတင်ပြသူေုိလည်းထောင်း၊ ၂၀ ရာခုိင်နှုန်းအား ရှာထေွေမ်းဆီးသည့် 

အေဲွအ့ား လည်းထောင်း ဆုထကေးအပေစ်ချီေးပမှင့်ရမည်။ သတင်းထြးတင်ပြသူ မည်သူမည်ဝါပေစ်ထကောင်းေုိ 

အစုိးရေိစ္စမှတစ်ြါး ထောေ်ုတ်ပခင်းမပြုရ။ 

 

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံထတာ် ေဲွစ့ည်းြံုအထပခခံဥြထေအရ ေျွနု်ြ်လေ်မှတ်ထရးေုိးသည်။ 

 

 

 

 (ြုံ) သိန်းစိန် 

 နိုင်ငံထတာ်သမ္မတ 

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် 
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၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ခ ုဘဏ္ဍာထရးနှစ် 

ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အထောေ်မျေား ထောေ်ခံရန် မူလလျောေားချေေ် 

 

အမှတ် 

စဉ် 

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ ၏့ 

တာဝန်ခံ ဝန်ကေီးဌာနမျေား 
အထကောင်းအရာ 

၂၀၁၆- ၂၀၁၇ 

ခန ့်မှန်းထပခ 

၁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

၂ 

 

 

 

၃ 

 

 

၄ 

 

 

၁ 

၂ 

၃ 

 

၄ 

၅ 

 

၆ 

၇ 

၈ 

 

 

 

၉ 

 

 
 

၁ 

 

 

၁ 

 

 

 

၁ 

၂ 

 

 

ပြည်ေဲထရးဝန်ကေီးဌာန 

ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကေီးဌာန 

စီးြွားထရးနှင့်ေူးသန်း 

ထရာင်းဝယ်ထရးဝန်ကေီးဌာန 

ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကေီးဌာန 

ရေားြိုထ့ဆာင်ထရးဝန်ကေီးဌာန 

 

ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကေီးဌာန 

သတ္တ ုတွင်းဝန်ကေီးဌာန 

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာထရး

လုြ်ငန်းဝန်ကေီးဌာန 

 

 

ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကေီးဌာန 

 

 
 

ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကေီးဌာန 

 

 

ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကေီးဌာန 

 

 

 

ပြည်ေဲထရးဝန်ကေီးဌာန 

ထနပြည်ထတာ်ထောင်စီ 

ပြည်တွင်းေွေ်ေုန်နှင့် ပြည်သူပြည်သားမျေား 

သံုးစဲွမှုအထြါ် ထောေ်ခံသည့် အခွန်အထောေ် 

ယစ်မျေိုးခွန်၊ 

ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်၊ 

သွင်းေုန်အတွေ် လိုင်စင်ခမျေား၊ 

 

ပမန်မာနိုင်ငံ ထအာင်ဘာထလသိန်းဆု၊ 

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၊ ယာဉ်ထမာင်းလုိင်စင်၊ လုြ်ငန်း 

လိုင်စင်ဆိုင်ရာ အခထငွမျေား၊ 

တံဆိြ်ထခါင်းခွန်၊ 

မုတ်ထောင်ဝတ်ဆံသွင်းအခွန်၊ 

ခရီးလှည့်လည်ထရးလိုင်စင်/ဟိုတယ်နှင့် 

တည်းခုိရိြ်သာလုိင်စင်/ခရီးသွားလာသူမျေား 

ြုိထ့ဆာင်ထရးလုိင်စင်/ ဧည့်လမ်းညွှန်လုြ်ငန်း 

လိုင်စင်မျေားအတွေ်လိုင်စင်ထကေး၊ 

အေူးေုန်စည်ခွန်၊ 
 

ဝင်ထငွနှင့် ြိုင်ဆိုင်မှုအထြါ် ထောေ်ခံသည့် 

အခွန်အထောေ် 

ဝင်ထငွခွန်၊ 

 

အထောေ်ခွန် 

အထောေ်ခွန်၊ 

 

နုိင်ငံြုိင်သယံဇာတမျေား ေုတ်ယူသံုးစဲွမှုအထြါ် 

ထောေ်ခံသည့် အခွန်အထောေ် 

ထပမယာထြါ်တွင် ထောေ်ခံသည့်အခွန်၊ 

ထရခွန်၊ 

၂,၄၈၆,၉၃၉.၈၄၇ 

 

၉၄၀.၃၁၁ 

၁,၆၂၉,၉၂၉.၇၄၅ 

၅,၇၆၂.၀၀၀ 

 

၃၀,၀၀၀.၀၀၀ 

၁၈၁,၄၇၀.၀၀၀ 

 

၃၇,၇၁၀.၀၀၀ 

၄၆၀.၀၀၀ 

၆၆၇.၇၉၁ 

 

 

 

၆၀၀,၀၀၀.၀၀၀   

 

၂,၃၇၀,၄၃၄.၆၄၅ 

 

၂,၃၇၀,၄၃၄.၆၄၅ 

 

၄၇၅,၀၀၀.၀၀၀ 

၄၇၅,၀၀၀.၀၀၀ 

 

၈၈၇,၃၈၄.၃၃၆ 

 

၁.၄၈၅ 

၁၃.၇၂၃ 

(ကျပ်သန်းပပါင်း) 
 

ဇယား ( ၁ ) 
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အမှတ် 

စဉ် 

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ ၏့ 

တာဝန်ခံ ဝန်ကေီးဌာနမျေား 
အထကောင်းအရာ 

၂၀၁၆- ၂၀၁၇ 

ခန ့်မှန်းထပခ 

၃ 

၄ 

 

၅ 

 

 

၆ 

 

 

၇ 

 

၈ 

၉ 

 

 

၁၀ 

ပြည်ေဲထရးဝန်ကေီးဌာန 

ြတ်ဝန်းေျေင်ေိန်းသိမ်းထရးနှင့်

သစ်ထတာထရးရာ ဝန်ကေီးဌာန 

ပြည်ေဲထရးဝန်ကေီးဌာန 

 

 

ထမွးပမူထရး၊ ထရလုြ်ငန်းနှင့် 

ထေျေးလေ်ထေသေံွ ့ပေိုးထရးဝန်ကေီး 

ဌာန 

စွမ်းအင်ဝန်ကေီးဌာန 

 

သတ္တ ုတွင်းဝန်ကေီးဌာန 

ဆေ်သွယ်ထရးနှင် ့သတင်း 

အချေေ်အလေ်နည်းြညာ 

ဝန်ကေီးဌာန 

လျှြ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကေီးဌာန 

တာတမံခွန်၊ 

သစ်ထတာမျေားမှြစ္စည်းမျေား ေုတ်ယူသည့် 

အတွေ် ထောေ်ခံသည့် သစ်ထတာခွန်၊ 

ဓာတ်သတ္တ ုြစ္စည်းမျေား ေုတ်ယူသည့်အတွေ် 

ထောေ်ခံသည့်အခွန်၊ (စေ်မှုေုန်ကေမ်း 

တွင်းေွေ်နှင့် အလှဆင်ထေျောေ်မျေားမြါ) 

ငါးလုြ်ငန်းဆိုင်ရာ အခွန်အခ၊ 

 

 

ထရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ထငွ  ့ ေုတ်ယူသည့် 

အတွေ် ထောေ်ခံသည့်အခွန်၊ 

ဓာတ်သတ္တ ုခွန်နှင့် ရတနာခွန်၊  

ဆေ်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း လုြ်ေုိင် 

ပခင်းထကောင့် ထောေ်ခံသည့် အခွန်အခ၊ 

 

ထရအားအရင်းအပမစ်မှ လျှြ်စစ်ဓာတ်အားေုတ်ယူ 

သည့်အတွေ် အခမ့ဲရရိှသည့်ဓာတ်အားခ၊ 

၀.၀၂၅ 

၂,၈၈၆.၂၆၅ 

 

၃.၈၅၅ 

 

 

၁,၃၀၃.၈၀၀ 

 

 

၇၁၀,၆၁၃.၇၁၄ 

 

၁၉,၅၄၀.၀၀၀ 

၁၄၂,၅၉၅.၁၄၉ 

 

 

၁၀,၄၂၆.၃၂၀ 

  စုစုထြါင်း ၆,၂၁၉,၇၅၈.၈၂၈ 

 

 

 

 

 

 



 

၂၀၁၆                                

(၂၀၁ ၆                                       ၁၇ ။) 

၁၃၇၇                             ၁        

(၂၀၁ ၆                     ၂၅     ) 

                                               ။ 

     (၁) 

                             

၁ ။          ၂၀၁ ၆                                               ။ 

၂။                                                                           

       - 

( )                                                                            

                                                                           

                                                                  ။ 

                                                                      

                                                                                

                                                                       

                                          ။                               - 

(၁)                                                               

(၂)                                                                             

(၃)                                          

(၄)                                                                              

(၅)                                                                          

(၆)                                

(၇)                                        

(၈)                                         

(၉)                                                                 

                                                              

                ။  
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(   )                                                                                  

                                                                                    

                                                                   

                                                                           

                                    ။                                

                                                                           

                                                                      

                                                                   ။ 

                                             ။ 

( ဂ )                                                                        

                                                                                   

                                                                

                                                                

                                                                            

                                                         ။                 

                                                                         

                                                                           

                                                                             

                                              ။ 

(ဃ)                                                                        

                            ။ 

(   )                                                                          ။ 

 (   )                                                                      

                                        ။  

( )                                                                     

                                       ။ 

     (၂) 

                                               

၃။              - 

 ( )                                                                         
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                         ။                                                   

                                                                      

                                  ။ 

(   )                       - 

 (၁)                                                                              

                                                                             

                                                                       

                                                          

                                                                    

        ။ 

 (၂)                                                                         

                                                        

                                                               

                                                                     ။ 

                                                                 

                                                                      

                                              ။ 

( ဂ )                                                            

                                                     (၆၀)                 

           ။ 

၄။              - 

 ( )                                                                              

                                                                   

                                                               

                                                    ။ 

 (   )          ( )                                                          

                                    ။ 

( ဂ )                                               ။                     - 

(၁)               ၁ ၀ ၀                                       

                                   ။ 
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(၂)               ၁၀၀                                              

                                                      ။ 

(ဃ)                                                                  

                                                              ။ 

(   )                                                                         

                                                                    

          ။ 

(   )                                                                  

                                                                  

                        ။ 

( )                                                        ။ 

၅။                                                                      

                              ၄           (ဂ)                                                

                                                                                       

                                                               ။  

၆။                   ၅                                                           

                                                                                   

                                       ။ 

      (၃) 

                                 

၇။              - 

( )                                                                           

                                                                

                 ။ 

(   )                                                                                     

                                                                          

                                                                         

        ။ 

( ဂ )                                                                          

                                                                           

                 ။ 
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(ဃ)                                                                            

                                              ။  

၈။                    ၇              ၁၁                                                   

                                                                ။   

၉။                    ၇                                                 

                                                                         

                                                        ၅၀                        ။  

၁၀ ။              - 

( )       ၁ ၁                                                           

                                                                    

                                     ။ 

(   )          ( )                                                                   

                       ။ 

( ဂ )                                                                  

                                                                                   

       ။ 

(ဃ)       ၁၁                                      - 

(၁)                                                                  

                         ။ 

(၂)                                     ၅                            

                   ။ 

(   )      ၁၆                                                                

     ။ 

(   )                                                                      

                                                ။  

( )                                                                       

                                                                           

                   ။ 

(   )                                                                   

                         ။ 
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(    )                                                                    

                      ။ 

( )       ၁၁           ( )                                                        

                                                                 

                                               ။ 

၁၁။                                                                           

                                                                        - 

( )                                                                             

                                                                               

                                                                      

                                                                              

                                            

(   )                                                                  

                                                         ။ 

၁ ၂။              - 

 ( )                                                                      

                                                                   

                                                             - 

  (၁)                                                                      

          

  (၂)                                                        

               ။  

 (   )          ( )                                                           

                                                                     

                                                                         ။ 

၁၃။ ( )                          ၁၂           ( )                                  

            ဂ                                                               

        ။ 

 (   )                                           ( )                        

                                                 ၃၀                     ။ 
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 ( ဂ )                                  ( )                                     

                                                                          ။ 

 (ဃ)                                                             ။   

      (၄) 

                    

၁၄ ။                                                                           

                                            ။ 

      (၅) 

                                                    

၁၅။                                                                         

                                                                                        

                                                                  ။ 

၁၆။                         - 

( )                                                                    ။ 

(   )                                                                     

                                                            ။ 

၁၇။                    - 

( )                                                                                

                        ။ 

(   )                                                                                

         ။ 

၁၈။                                                                                       - 

( )                                                                            

                                                                

                                        ။                               

                                ။ 

(   )          ( )                                                               

                                                                            

                                                                      

  ဂ                                            ။ 
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( ဂ )                                                                        

                                                                        

                                                                       ။ 

      (၆) 

                

၁၉။    ( )                                                                          

                                                                        

              ။ 

(   )          ( )                                                               

                                                                        ။ 

( ဂ )                    ၁ ၂            ( )                                   

                                                                            

                                                                  ။ 

၂၀။                                                                              

                                                                                    

                                                 -   

( )                                                              

                                            

(   )                                                                          

( ဂ )                                                                        

                                                                      

             ။ 

၂၁။                                                                       

                                                             - 

( )                                                            

(   )                                                                           

( ဂ )                                                                        ။ 
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     (၇) 

                

၂၂။                           ၄  ၅  ၈  ၉       ၁၁                                               

     ။  

၂၃။                                                                                

                                           ။  

     (၈) 

                        

၂၄။                                ၂ ၂                                            

                                                                                        

     ၂၀                                                                                       

                                       ။ 

၂၅။                            ၂ ၄                                                  

                                                                                    

                      ၅၀                                                                

                                                                ။ 

၂၆။                 ၂ ၃                                                          

                                                                                            

    ။  

၂၇။                                                                                

                                                                              

                                                                                           

                                                                                      ။ 

     (၉) 

        

၂၈။                                                                               

                                                              ။  
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၂၉။                                                          - 

( )                                                                         

                                  ။ 

 (   )                                                                            

                                        ။  

၃၀ ။ The Payment of Wages Act ,1936                                 ။ 

 

                                                                                 ။ 

 

 

(   )           

                

                                 

 



                                

(၂၀၁၆                                        ၂၀ ။) 

၁၃၇၇                             ၁        

(၂၀၁၆                     ၂၅     ) 

                                                ။ 

      (၁) 

                            

၁ ။                                                          ။ 

၂။                                                                          

       - 

 ( )                                                                  ။ 

 (   )                                                                  

                                                   ။ 

 ( ဂ )                                                                 

                                          ။                         

                                                                                  

        ။ 

 (ဃ)                                                                         

                                               ။ 

 (   )                                                                          

                                                                 

                                                      ။ 

 (   )                                                                       - 

  (၁)                                         

 (၂)                                                                   

                                                                          

 (၃)                                           

 (၄)       ၅၂                                                        ။ 

 ( )                                                                             

                                                     ။ 



   2 

 (   )                                                                          

                                                                              

                                                                            

                                                                          ။ 

 ( ဈ )                                                                       

                                            ။ 

  ( )                                                                      

                                                        ၂၀                      

                                     -  

  ( ၁ )                              

  ( ၂ )                    (Leasing)  

  ( ၃ )                                      (Factoring)   

  ( ၄ )                       (Credit token)   

  ( ၅ )                            

  ( ၆ )                                                           ။ 

 ( ဋ )                                       ၅၁                                         

                                                                               

                                                                                   

                                                        ။ 

 ( ဌ )                                                                           

      ။ 

 ( ဍ )                                                                             

                                                                                     

                                                                  ။ 

 ( ဎ )                               ဂ                                            

                                                 ။ 

 ( )                 (Capital funds)           - 

  ( ၁ )                                                                 

                                                                       

                                                                            

                                                                        

      ။ 
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  ( ၂ )                                                                       

                                                            

                                                                     

                         ။ 

  ( )                                                                       

                                  ။ 

 ( )                                                                              

                                                   ။                     

                                                                       

                                                                             

                              ။ 

 (   )                                                                             

              ။  

 (   )                                                                             

                         ။ 

 (   )                                                   - 

  ( ၁ )                                                                

                                                                          

                                                                      

  ( ၂ )                                                                     

                                       ။ 

 (   )                                                                           

                                                                                

                                                                      

                                        ။ 

 (   )                                                                       

                                  (stored value card)                         

                                                                       

                             ။  
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 (   )                      ဌ                 ဂ                             

                                                                       

                                                                    

      ။  

 ( )                       ဂ                                                 

                                                                              

                                                                        

                                                                ။  

 (   )                                                - 

  ( ၁ )                                                                        

         

  ( ၂ )                                                                         

                                                                               

                                      ။ 

 ( )                                                            ။          

                                                                   ။ 

 (   )                                     (Factoring)                      

                                                                             

                         ။ 

 ( )                            (Fit and proper)                                 

  ဂ                                                                      

      ။                   ဂ                                                      

                                                                                  ။ 

 (   )                                                                      

                                                                                       

                                                                       ။ 

 ( )                                                                                

                                                           ။ 

 ( )                                                                                  

      ။ 
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 ( ဠ )                     (Leasing)                                              

                                                                        

                                          ။                                      

                     ။ 

 (   )                                                                        

                      ။ 

 (  )                                                          

                                                                              

      ။ 

 (    )        ဌ                                              ဌ             ။ 

 ( ဂဂ )                                                                     

                   - 

( ၁ )              

( ၂ )                                            

( ၃ )                                              

( ၄ )                                                                        

             ။ 

 (ဃဃ)                                                                       

                     - 

  ( ၁ )                                                         

  ( ၂ )                           

  ( ၃ )                                                                     

                ။ 

 (    )                                                                            

                                                                                    

                                         - 

  ( ၁ )   ဂ                                                                ဌ        

                 

  ( ၂ )                                                                   ။ 

 (    )                                                                                

                                                                              

                                                             ။ 
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 (  )                                                                  

                           ။ 

 (    )                                ဂ                                              

                                                                               

                                                                                

                                                                                    

      ။ 

 (ဈ ဈ)                                                           - 

  ( ၁ )                                                                    

                                ဂ                                  

                    

  ( ၂ )                                                                       

                                                                       

  ( ၃ )             (၁)       (၂)            ဂ                                     

  ( ၄ )             (၁)    (၃)                   ဂ                              

                   

  ( ၅ )                                                                     

                                                                      

                                                           ။ 

 (  )                                                               

                                                                      

                                                               - 

  ( ၁ )                         

  ( ၂ )                   

  ( ၃ )                                                                  

                             

  ( ၄ )                        

  ( ၅ )                ။  

 ( ဋဋ )                                                                 

                                                           ။  
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 ( ဌဌ )                                                               

                                                                         ၁၀              

                                                                           

                                                                              

                                                      ။ 

 ( ဍဍ )                                                      ၂၀                 

      ၅ ၀                                                                   

                     ။ 

      (၂) 

            

၃ ။                                                 - 

 ( )                                                            

 (   )                                                     

( ဂ )                                                                         

                                                                                     

            

(ဃ)                                                                             

                                                                  

(   )                                                                         

                                                     ။ 

      (၃) 

                      

၄ ။                                                                            

                                                                      

                          ။                                                               

                                                             ။  

      (၄) 

                                                                                      

၅ ။                                                                                    

                      - 

( )                       
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(   )                                                                    

( ဂ )                                                                   

                                             

(ဃ)                                                             

                                                                                      

(   )                                                                        

                                                               

               

(   )                                                                              

                                                                         

                

( )                                                  ။   

၆။                                                                  

               - 

( )                                                                         ။ 

(   )                                                                   

                                                                                   

                                                                          ။ 

၇။                                                     - 

( )                                                                          

                                                                      

                                                         ။                   

                                                                    

                      ။ 

 (   )                                                                              

                                                                         

                            ။ 

 ( ဂ )                                                                                      
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                                                           ။  

 (ဃ)                                                                                    

                                                                      

                                            ။ 

      (၅) 

         

၈ ။ ( )                                                                          

                                                           -  

( ၁ )                                                                         

                              

( ၂ )                                                                            

                                                        

( ၃ )                                                                              

( ၄ )                                                                    

                      

( ၅ )                                                                     

( ၆ )                                                                 

                                               

( ၇ )                                                                           

                                                                      

                                      

( ၈ )                                                                

                               

( ၉ )                                                                          
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(၁၀)                                                                              

                                                                                 

                                                                        

                          

(၁၁)                                                      ။ 

 (   )                                                                            

                                                          ၁၇၆    

                                 ။ 

၉ ။                                                                              

                                                                                        

                               ။                                ၈                       

                                                     - 

  ( )                                            ဂ                          

                       (Credit rating report)  

 (   )                                                                                

                                                                               

( ဂ )                                                                               

                                                                                 

                                     

 (ဃ)                                                                         

                                          - 

 ( ၁ )                                                                          

                

 ( ၂ )                                                                   

                                                          

 ( ၃ )                                                                        

                                               ။ 

၁၀ ။ ( )                  ၈       ၉                                           

                                                                                

                ။ 
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 (   )                                                               

                          - 

( ၁ )                                                                 

( ၂ )                                                                 

                                                          

                                                                 

               

( ၃ )                                                         

                                                                       

                                  

( ၄ )                                                             

                                                                      

                                            

( ၅ )                                                                  

                                                                           

                                                                    

                                                               

( ၆ )                                                               

                                                                 

             ။  

၁ ၁ ။            - 

 ( )                                                                               

                                                                 

                                                                       

    ။  

 (   )                                                                            ။ 

                                                                        

                                                                       

            ။ 

 ( ဂ )                                                                      

                    ။                                         
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                                                      ။  

 (ဃ)                                                                       

                 ။  

၁၂ ။                                                            - 

 ( )                                                                                 

                             

 (   )                                                                         

                                    

 ( ဂ )       ၁၉                                   ။   

၁ ၃ ။                              - 

 ( )                                                                       ။ 

 (   )                                                                   ။  

 ( ဂ )                                                                    

                                                                                 

     ။  

 (ဃ)                                                                                 

                                                                           

    ။ 

၁ ၄ ။ ( )                                                                   

                                                                         ။ 

 (   )                                                                          

                                                 - 

  ( ၁ )                                  

  ( ၂ )                                                                         

                                         

  ( ၃ )                                                                   

                                   ။  
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၁ ၅ ။                                                                   

                                          - 

 ( )                                                                    

                                

 (   )                                                                                

                                                        

 ( ဂ )                                                                            

                                          

 (ဃ)                                                                        

                                                 

 (   )                                                                                  

                                                                            

 (   )                                                                                           

                                                                           

 ( )                                                                              

                                                         

 (   )                                                                            

                                        

  ( ဈ )                                                                           

                                                                           

 ( )                                                                             

                                                                    

 ( ဋ )                                                                                   

 ( ဌ )                                                                                   

              

 ( ဍ )                                                                        

                            

 ( ဎ )                                                                  

               

 ( )                                                                             
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 ( )                                                                                 

 ( )                                                                  

                                          ။  

၁ ၆ ။           - 

 ( )                                 ၁၅                                        

          ၉၀                           ။  

 (   )          ( )                                                              

                                                      ။  

၁ ၇။                  ၁၅       ၁၆                                                            

                                                           ။  

၁ ၈ ။                                                                                      

                                          ။  

၁၉ ။ ( )                                                 ။ 

 (   )          ( )                                                           

                        ဌ                                          

                                                                    - 

  ( ၁ )                                                                       

             

  ( ၂ )                                                                        

                                                             

  ( ၃ )                                                             

                                                                   

  ( ၄ )                                                          

                                                                     

                                                ။ 

 ( ဂ )        ဌ                ( )                                              

                                                    ။ 

 (ဃ)        ဌ                                                               

                                                             ။ 

 (   )          ( )           ဌ                                          

                                                            ။   
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 (   )                                                                  ဌ      

                                                                            

                                                                            ။ 

 ( )                                                                     

                                                                      

                                                                           

                                                                       ။  

      (၆) 

                                                                           

၂၀။ ( )                                                            

                                                                 

                                                                ။ 

 (   )                                                              

                                                                        

                                                                    

                              ။  

၂၁ ။                  ၂၀                                                    

                               ။ 

၂၂။                                                                       

               - 

( )                                  

(   )                                                           

( ဂ )                                                               

(ဃ)                                                 

(   )                                                                      

           ။  

၂၃ ။                                                                        

                                                                                    

                 - 

 ( )                                  

 (   )                             
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 ( ဂ )                                          

 (ဃ)                          

 (   )                                

 (   )                                                          

 ( )                                                      ။   

၂၄ ။                                                                           

                                                                                             

             ။  

၂၅ ။           - 

 ( )       ၂၄                                                               

                                                                            

           ။  

 (   )                                                                                    

                                                                  

           ။  

၂၆ ။ ( )                                                                      

                                                                            

    ။  

  (   )                                                                             

                                                                  

                                                 ။  

၂၇။                                                                              

                                                 - 

 ( )                                                      ။  

 (   )                                                                            

                                                                   

                           ။  

၂၈ ။ ( )                                                                   

                                                                             

                                                                      ။  
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 (   )          ( )                                                           

                                                                       

    ။  

၂၉။ ( )                                                                   

                                                                         

                                                                         

                                                                 

                                                                              

                                                             - 

  ( ၁ )                                                                

  ( ၂ )                                                                          

  ( ၃ )                                                               

                                                                      

                                            ။  

 (   )          ( )                                                             

                                                                     

                                                                      

                                                                               

                                                                              

                                                                    

                                                                ။  

၃ ၀။                  ၂ ၉                                             

                                                                             ။  

      (၇) 

                                                                           

၃ ၁ ။                                                                             ။  

၃၂။                                      ဂ                                        ဂ      

                                                                                  

                                      - 

( )                                                                            
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(   )                                                                         

                                 ။    

၃ ၃ ။ ( )                                                                           

                                                                        

                                                                           - 

  ( ၁ )                                              

  ( ၂ )                                                                 

  ( ၃ )                                                                       

                                                                       ။  

 (   )                     ( )                                                      

                                                ။  

      (၈) 

                                                              

၃ ၄ ။ ( )                                                            - 

  ( ၁ )                                                             

                                             (     ၂၀       )       

               

  ( ၂ )                                                              

              ၇ ၅                                    

                                ။   

 (   )          ( )                                                           

                                                    ။ 

 ( ဂ )                                                                     

                                                                      

                         ။ 

 (ဃ)                                                                    

                    ။ 

 (   )                                                                      

                   ။ 
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 (   )                                                               

                                                                            

                           ။  

 ( )              - 

  ( ၁ )                                (၁)             (Core capital or  

Tier 1 Capital)                                                       

                                                               

                       (Perpetual non-cumulative preference 

shares)                                (Capital grants)                      

                                                                        

                                                              (deferred 

charges)                   (Leasehold  rights)                          

                                                                          

                ။  

  ( ၂ )                                     (၂)                          ဂ   

                                                                 

                                                                      

                                                                   

                                                                             

             ။ 

  ( ၃ )                                                     (Core Capital)       

                                          ။  

  ( ၄ )                                                                          

                                                                   

                                                                     

                                                                           

                           ။  

၃ ၅ ။ ( )                                        ။                          

၂၅                                                              ။                    

                                     ၁ ၀ ၀                             

             ။  
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 (   )          ( )                                                           

                                                                              

                              ။  

၃ ၆ ။                                                                                      

                                                                    

                           ။  

၃ ၇။                                                                                  

                      ။  

၃ ၈ ။ ( )                                                                           

          ။                                                         

                                                                 

                      ။  

 (   )                                                                       

                                                                        

          ။ 

၃၉ ။        - 

 ( )                                                                            

                                                                              

                                 ။  

 (   )          ( )                                                                  

                                                                        

                                           ။  

                    

၄ ၀။ ( )                                                                    

                                                                                ။  

 (   )                                                                  

                                                                            

     - 

  ( ၁ )                                                                            
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  ( ၂ )                                                                                  

                                                      

  ( ၃ )                                                                 

                                                ။ 

                                                            

၄ ၁ ။                                           - 

 ( )                                                                   

                                                     

 (   )                                                                 

                                          

 ( ဂ )                                                                  

                                                             ။  

                                    

၄ ၂။ ( )                                                                     
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                                                       ။            

                    ( )              (၉)  (၁၇)       (၁၈)                             

                                                                                   

                                                                         

                                             ။                                    

                                                       ။ 

 ( ဂ )                                                                      

                                                                                 

                                               ။ 

 (ဃ)                                                                           

         ( )              (၁၈)                                         

                   ။  

 (   )                      ( )              (၁ ၈)                            

                                                                          

                                                               ။                   

                               ။ 

 (   )                     ( )              (၁၈)                                       

                             ။                                             

                                                                               

                                                       ။ 

 ( )                                                              ( )  

            (၁၇)                                                                  

                      ။                                                 

                                                             ။ 

 (   )          ( )              (၁၇)                                                    
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                                                            ။                

                                                                         

       ။ 

 ( ဈ )                                                                          ။ 

 ( )                                                                                           

                                                                           

                                                                           

                          ။ 

 ( ဋ )                                                                               

                                                                                

                                        ။  

      (၁၄) 

                                    

                        

၉ ၇။ ( )       ၉၆           ( )              (၁၈)                                            

           ။ 

 (   )          ( )                                                                     

                            ။ 

 ( ဂ )                                                                  

                                                                      

           ။ 

 (ဃ)                                                                    

               ၂၄                             ။                    

         ၂၄                                                           ။ 

 (   )                                                                    

                                                       ။ 

 (   )                                                                         

                                                              ။ 

 ( )                                                                              

                                                                         

                                        ။  
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၉ ၈ ။ ( )                                                                   

                                                                    

                                                                              ။ 

 (   )                                                                 

                                      ။ 

 ( ဂ )                                                                             

                                                                                   

                               ။ 

 (ဃ)          (ဂ)                                                     ။           

                                                                 ။ 

 (   )                                                                          

                                                                                   

                                                               ဂ               

           ။  

                                                     

၉ ၉ ။ ( )                                                                     

                                                                               

                                                                              

         ။                                                                   

                                                                         

       ။ 

 (   )                                                                              

                                       ။                              

                                                                                    

                                                                 

             ။ 

 ( ဂ )                                                                         
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                                                              ။ 

 (ဃ)                                                          

                                                                       

                                                                                  

                                                 ။   

 (   )                                                                           

                                                      ။  

                                         

၁၀၀ ။                                                                               

                                                                              

                                                                                  

             - 

( )                                                                        

                                                                                

                

(   )                                                                 

                                                                         

( ဂ )                                                                                 

               

(ဃ)          (ဂ)     ဂ                                         ဂ                             ဌ   

                                                                     

(   )                                                                        

                                                      

(   )                                                                                      

                                                                                 

( )                                                                             
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(   )                                                                

                             ။  

                        

၁၀၁ ။ ( )                                                                      

                                     ဂ                         

                                                    ။ 

 (   )                                                                       

                                               ။ 

 ( ဂ )                                                                       

                                                   - 

  ( ၁ )                                                                 

                     

  ( ၂ )             (၁၅)                                    

  ( ၃ )             (၁၇)                                                  

         

  ( ၄ )                                                                                

  ( ၅ )                                                    ။  

                             

၁၀ ၂။ ( )                                                                       - 

  ( ၁ )                                                                       

                            

  ( ၂ )                                    

  ( ၃ )                                     

 (   )                                                      ၂ ၀           

                                                                         ။  

၁၀ ၃ ။                                                                            

                                                                              

                                                      ။  
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      (၁၅) 

                           

                               

၁၀ ၄ ။ ( )                                                                           

                                                                              

                         ။ 

 (   )                                                                         

                                                - 

  ( ၁ )       ၉ ၆           ( )              (၁၈)                              

                                                    ။                     

                                                                    

  ( ၂ )                                                                

                                                          

               

  ( ၃ )                                                                         

                                                                            

                     

  ( ၄ )                                                                   

                                                                       

  ( ၅ )                                                                  

                                                  ။ 

 ( ဂ )       ၉၆                    ( )                                                             

                                                  - 

  ( ၁ )                                                                - 

   (  )                                                          

                                             ဂ                         

           ။  

   (    )                                                        

                                                                              

                                                           

                    ။ 
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   ( ဂဂ )       ၁၀၇                                              

                                                                             

                                                       

              ။ 

  ( ၂ )                                                                         

                                                               

                             - 

   (  )                                                              

                                                  

   (    )                                                      

                                                        

                                                                

   ( ဂဂ )                                                                      

                                                        

             ။ 

 (ဃ)          ( )                    (ဂ)                                             

                                                                                

                                                        ။ 

 (   )          ( )                    (ဂ)                                          

                                                                      

     ။                                                                               

                                                                     

                                                                                 

                                                          ။ 

 (   )                                                                    

                                                                      

                                                                    ။ 

 ( )                                                                    

                                                 ။                   

                                             ။                   

                                                     ။  
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၁၀ ၅ ။ ( )                                                                 

                                                             ။ 

 (   )                                             ဂ                               - 

  ( ၁ )                                                                       

       

  ( ၂ )                                                             

                                            ။ 

 ( ဂ )                                               ၁၀၄           ( )       (ဂ)        

                                    ၁၄                               

                      ။ 

 (ဃ)                                                                     

                                       ။ 

 (   )                        ၁ ၄                                       

                                                                         

                                                         ။                        

                                                ။ 

 (   )                                                                      

           ။ 

 ( )                                                                  

              ။ 

 (   )                                                                            

                                     ။  

                                                        

၁၀ ၆ ။ ( )                                                                                  

                                                                                   

                                                                  

                                                                                   

                                                           ။ 
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 (   )                                                            ၁၀ ၄           (ဂ)  

            (၁)                  (  )       (ဂဂ)                                      

                                                                             

                                                             ။ 

                                                                        

                                                                ။ 

 ( ဂ )                   ( )                                                 

                                                  ၉၀                           

                                                                              

                                                                          

                 ။ 

 (ဃ)                                       ( )                           

         ( )                                                            

                                                                                  

                                                                      

                 ။  

                                                                    

၁၀ ၇။                                                                                 

                                          ၁၀ ၄                                          

                                                                     ။               

                         ။  

၁၀ ၈ ။                                                                   - 

 ( )       ၁၀၇                                                                 

                                                                                    

                                                                                

                                

 (   )                                                                      

                                       

 ( ဂ )                                                                                         

                                                                              

                                                       ။  
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၁၀ ၉ ။ ( )       ၁၀ ၇                                                                   

                                  - 

  ( ၁ )                                                                            

                                                                                  

                                                                                 

                                                 ။ 

  ( ၂ )                                                                              

                                                                        

                                                                 

          ။                                                                  

                                                                            

                                                                        

      ။ 

  ( ၃ )                                                                 

                                                                

                                               ။                  

                                                      ။ 

  ( ၄ )                                                                            

                                                                      

                                                              ။ 

  ( ၅ )                                                                        

                                                                            

                                                    ။ 

 (   )       ၁၀၇                                                               

                                                                              

                     - 

  ( ၁ )                                                                           

                               ဋ                                          
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          ။ 

  ( ၂ )                                                                            

                                                                              

                                                                      

                                                                          

                                                               ။ 

 ( ဂ )                - 

  ( ၁ )                                                                   

                                                                       ။ 

  ( ၂ )                                                                       

          ဌ            ဂ                                                

                                                                                

                                                                                   

                         ။  

                 

၁ ၁၀ ။                                                                                

                                                                ဌ                        ။  

                                              

၁ ၁၁ ။ ( )                                                                    

                                                                               

                                                                       

                                 - 

  ( ၁ )                                                                           

                      

  ( ၂ )                                                                      

                                                       

  ( ၃ )             (၁)                       (၂)                           
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  ( ၄ )                                                                         

                                                                      

                                                                          

                                                           ။ 

 (   )                         ( )                                                       

                         ။                                                     

                           ( )                                       ။ 

 ( ဂ )                     ( )                                      ( )             

                                       ။                                 

                                                                         

                                                           ။  

      (၁၆) 

                                                                  

                    

၁ ၁ ၂။                                                                                        

                                   ။  

      (၁၇) 

                                                                                   

                                                                      

၁ ၁ ၃ ။ ( )                                                                 

                                                                    

                                                                              

                                              ။ 

 (   )                                               ( )                   

                   -  

  ( ၁ )                                                                  
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  ( ၂ )                                                                   

                                                                     

                                                                    

                                                            ။ 

 ( ဂ )                                                                                 

                                                                                   

                                                                      

                                                      ဌ                         

              ။  

                                                                                   

၁၁ ၄ ။ ( )       ၁ ၁ ၃            ( )       (ဂ)                                       

                                                                              

                                                - 

  ( ၁ )                                                                                 ။ 

  ( ၂ )                                                                      

                                                                   

                                                                                      

                                     ။ 

 (   )          ( )                                                          - 

  ( ၁ )                                                        ။  

  ( ၂ )                                                                       

                                                                      

                                                                   

    ။ 

 ( ဂ )                                                                        

                   ဂ                                                            

                                                                           

                                       ။ 

 (ဃ)                     ( )                                                      

                                                       ဂ                           

                                                        ။ 
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 (   )                                               ၁၁၃                                  

                                           ၉၇                        

           ။  

                                                                  

၁၁ ၅ ။ ( )                                                                             

                                                                      

            - 

  ( ၁ )                 ၁ ၁ ၃                              ၁ ၄           

                                          

  ( ၂ )                                                                             

                                                                     

                                                                      

                                         

  ( ၃ )                                                                          

                                            

  ( ၄ )                                                                          

         ။ 

  ( ၅ )                                                                      

             

 (   )          ( )                                                      

                                        ။ 

 ( ဂ )                                                                              

              ( )              (၂)      ဂ                               

                                       - 

  ( ၁ )                                       

  ( ၂ )      ဂ                                                                          

                                                            ။  

                           

၁၁ ၆ ။ ( )                                                                       

                                                                          



  69 

                                                                    

                                                                                

                                                            ။  

 (   )                                                                                       

                                                                 

                                                                            

       ။  

                                                                  

၁၁ ၇။ ( )                                                                                     

                                                                           

                                                              

                                                                    ။ 

 (   )          ( )                                                          

          -   

  ( ၁ )                                                          

( ၂ )                                                                       

                                                                    

                                                      

( ၃ )                                                                        

                                                                    

                                                                

( ၄ )                                                                       

                                              ။ 

 ( ဂ )                                               ၁၁ ၄                      

                                                                      ( ) 

                                                         

        -  

  ( ၁ )                                                                    

            ၁၁၅                                                       

    ။ 
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  ( ၂ )                                                                                   

                                             ။ 

 (ဃ)                                                                           

         (ဂ)             (၂)                           - 

  ( ၁ )                                                                  

                                                                       

                                                                  

                        

  ( ၂ )                                                                               

               ဂ                                                              

                        

  ( ၃ )        ၁၅၂                                                                       

                                                               (ဂ)  

            (၂)            ဂ                                   ။ 

 (   )                                                                                  

                                                      ။ 

 (   )          ( )                                                                     

                                                                    

                                                                                  

                                                              

    ။ 

 ( )          ( )                                                             

                                                                     ။ 

 (   )          ( )                                                                

        ။ 

 ( ဈ )           ( )                                                              

                                                                        

                                                                  

                             ။                                         

                                                                    ။  
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၁ ၁ ၈ ။                                                                        

                                         - 

 ( )                                                                      

                          

 (   )                                                                

                                                             

                      

 ( ဂ )                                                                              

                                                                     

 (ဃ)       ၉၇                                                                  

            ။  

                                                                                

၁ ၁ ၉ ။                                                                                      

                ဂ                            - 

( )                                                                        

                                   ဂ                                     

                                                                    

                                         

(   )                                                                                  

       

( ဂ )                                                               

                                                           ။  

                                                         

၁၂၀ ။                                                                          

                                                                 ။  

                             

၁၂၁ ။                                                                         

                                                                                    

             - 

 ( )       ၁ ၁၈            ( )                                                  
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 (   )                                                                            

                         

 ( ဂ )                                                                            

                                                            

                                                                                     

                                                                  

                                 

 (ဃ)                                                                 

                                                                           

                                         

 (   )                                                                        

                                                                    

                       

 (   )                                                                        ။ 

                                                

၁၂ ၂။                                                                                    

                                                                               

                                                               ဂ           

            ဂ                                                                     ။ 

                                     

၁၂ ၃ ။ ( )                                                                            

                                                              

                                                                             

                 ။ 

 (   )                                                                               

                       ။  

                           

၁၂ ၄ ။                                                                                  - 

 ( )                        

 (   )                                                   
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 ( ဂ )                                                                            

        

 (ဃ)                                                                                     

                               

 (   )                                                                              

                                                            

 (   )                                                                          

                                                                           

                   

 ( )                                       

 (   )          ( )    ( )                                    ။ 

                                                                

၁၂ ၅ ။ ( )                                                                        

                                                                               

                                                            - 

  (၁)                                                                           

                                                               ။ 

  (၂)                                                                              

                                                                       

                                                                              

                                                                  

                                                     ။ 

  (၃)                                                                                  

                                                                  

                                                                         

                                                            

                                                              ။ 

  (၄)                                                                       
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                     ။ 

 (   )                                                                            

                                                                                  

                                                                                   

     ။ 

 ( ဂ )                                                                                      

                                                                                  

                                                                                   ။ 

၁၂ ၆ ။                                         - 

 ( )                                                                           

 (   )                                                                     

 ( ဂ )                                                                               

 (ဃ)                                                        

 (   )                                   

 (   )                                                                               

 ( )                                           ။ 

၁၂ ၇။ ( )                                                                   

                                                                        

                                                                     ။ 

 (   )                                                                      

                                                                          

                                                                     

         ။  

      (၁၈) 

                                                                          

၁၂၈။                                                                      

                                                - 

 ( )                                                                     



  75 

 (   )                                                             

 ( ဂ )                           ဂ                                               ။  

                                                                              

၁ ၂၉။ ( )                                                                         

                                                                 - 

  ( ၁ )                                

  ( ၂ )                                                                   

                                  ။ 

 (   )                                                                              

                                                                           

                                                                          

                                                                       ။  

                                                             

၁၃ ၀။            - 

 ( )   ဂ                                                                         

                                                                                    

                                                                        

                                             ။ 

 (   )                                                                           

                                                                              

               ။ 

 ( ဂ )                                                                           

  ဂ                                                                      

                                        ။ 

 (ဃ)                                                                  

                                                                             ။  

၁၃ ၁ ။                                                                      

                                                                                

                                                     ။  



  76 

                                      

၁၃ ၂။ ( )                                                                          

                                                                       

                                                                             

                         ။ 

 (   )                                                                             

                 - 

  ( ၁ )               ဈ                                                   

                                                                      

                                                                      

  ( ၂ )                                                                          

                                                            

               

  ( ၃ )                                                                         

                                                                           

                                        

  ( ၄ )                                                         

                                            

  ( ၅ )                                                                        

                                   ။  

      (၁၉) 

                                                                    

                      

၁ ၃ ၃ ။ ( )                                                                      

                                                                                             ။ 

 (   )                                                                                     

                                                                                 

                                                                       ။  
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၁ ၃ ၄ ။                                                            - 

 ( )                                                                             

                                                           

 (   )                                                                          

                                                       

 ( ဂ )                                                                             

                                                                                      

                                 

 (ဃ)                                                                   ။  

၁ ၃ ၅ ။                                                                                    

                                                                                           

                                                                                                 

                                                                                         

                             - 

 ( )                                                                                

                                                                                  

                                 

 (   )                                                                                   

                                                   

 ( ဂ )                                                                            

                                                                         

                                                                             

                          ။ 

၁ ၃ ၆ ။ ( )                                                                           

                                                                         

                                                             (clearing house) 

                                                       ။ 

 (   )                                   (clearing and settlement system)       

                            (clearing houses)                              
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                                                               - 

  ( ၁ )                         (loss-sharing mechanism)                        

                  (Central counter - party)                            

  ( ၂ )                                                                             

                                                              

                                        

  ( ၃ )                         (clearing house)                              

                                                                              

                  

  ( ၄ )                                                                        ။  

                                                             

၁ ၃ ၇။                                                                            

                                                                                        

                                                     ။ 

၁ ၃၈ ။                                                                                            

                                                                                              

        ။ 

                                                          

၁၃၉ ။ ( )                                                                             

                                                                          ။ 

 (   )                                                                       

                                                                              

                                                                            

                                                                             

                                                 ။                                       

                                                                                    

                                             ။ 
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၁၄ ၀။ ( )                                                                     

                                                                     

        ။ 

 (   )          ( )                                                           

                                                                              

      ဂ                                                                            ။ 

                                                        ။ 

 ( ဂ )                                                                      

                                                                        

                               ။ 

 (ဃ)                                                                                

                             (truncated cheque)                        

                                                             ။ 

၁၄ ၁ ။                                                                             

                                                                                       

                                                                                     

               ။  

      (၂ ၀) 

                               

                     ဌ                                         

၁ ၄ ၂။ ( )                                    ၇၅                                   

                                                                          

      ။ 

 (   )                                                                      

                                                                         

                                                                              

                                              ဌ                         

                                         ။  
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 ( ဂ )                                                                       

                                                                      

                                                                        

                                 ။  

 (ဃ)                                                                       

                             ဌ                                   

                               ။  

  ဂ                           ဌ                              

၁ ၄ ၃ ။ ( )                                                                  

                                                                    

  ဂ                          ဌ                                            

                                                 ။ 

 (   )                                                     ဂ                  

         ဌ                                                ။  

၁ ၄ ၄ ။                                 ဌ                                       

           ။  

      (၂၁) 

                                                                              

                                                   

                                                           

၁ ၄ ၅ ။ ( )                                                                        

                        - 

  ( ၁ )       ၁၄           ( )                                             

  ( ၂ )                     ဂ                                           

                     - 

   (  )                        

   (    )       ၉ ၆           ( )              (၁၈)                            

       

  ( ၃ )                                                      ။ 



  81 

 (   )                                                                              

                                                      ။  

                          

၁ ၄ ၆ ။ ( )                                                                        

                                                                         

             ။ 

 (   )          ( )                                                              

                                                            ။  

၁ ၄ ၇။ ( )                                                                             

                                                                

                                                       ဂ              

                                                               

                                                                              

                    - 

  ( ၁ )                                                                       

  ( ၂ )                                                                      

                                                                           

          

  ( ၃ )                                                                       

                                                          

  ( ၄ )                                                            

                                                                       ။ 

 (   )                                                                 

                             ဂ                                        

                                                                        

                                                                                      

                                                             ။ 

 ( ဂ )                                                                       

                                                                         ။ 
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 (ဃ)                             ( )                           ဂ             

                                                                          

                                                                             

          ။  

                                                                                       

၁၄၈ ။                                                                          

                                                            ၁၀၇                             

                                                                                                

                                                                                   

       ဌ                     ။  

      (၂ ၂) 

                         

                                                                         

၁ ၄၉ ။                                                                         

                                                                         

                                                                                     

                      ။ 

                                                               

၁ ၅ ၀။ ( )                                                                         

                                                   - 

  ( ၁ )                                                             

                                                             

                                   

  ( ၂ )                                              ။ 

 (   )          ( )                                                                

                                                                       

                                                                     

                                                                   

                                                                   ။  
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၁ ၅ ၁ ။                                                                                  

                                                                           

                                               - 

 ( )                                                                

                                                                 

                                                                      

                                                                          

                      

 (   )                                                ဂ                     

                    ဂ                                                     

                                       

 ( ဂ )                                                  ဂ                   

                                                  ဂ                          

                                                                    

                                    ။  

                                  

၁ ၅ ၂။ ( )                                                                

                                                                          

                                                                 

                                                          

                                                                     

                                                                            

                                                                         

                                                                         

                                                                           ။ 

 (   )                                                                

     ဂ                                                             

                                                                           

                                          ။  
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      (၂၃) 

                                                                             

၁ ၅ ၃ ။ ( )                                                             

                                                                   

                                        ။ 

 (   )                                                                        

                                                   ။ 

      (၂၄) 

                                     

၁၅ ၄ ။                                                                            

                                                                                  ဂ                     

                                                                                 

                                                                                                   

                                  - 

( )              

(   )                            

( ဂ )                                                                     

                                       

(ဃ)                                                                        

                    ။ 

၁၅ ၅ ။ ( )       ၁၅၄                                                                     

                ၃၀                                                 ။ 

 (   )          ( )                                                       

                      ။  

၁၅၆ ။                                                                                  

                                           ။   

၁၅ ၇။       ၁၅၄                                                                            

                       ဂ                                                      ။  
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      (၂၅) 

                

၁၅၈ ။                                                           ။ 

၁၅၉ ။                                                                                

                                          ။  

၁ ၆ ၀။                                                                              

                                 ။ 

၁ ၆ ၁ ။                                                                              

                                                                                           

                                                                 - 

( )                           

(   )                                                                     

                        

( ဂ )                                              

(ဃ)                                                                 

(   )                                                                                

         ဂ            ။  

၁ ၆ ၂။                                                                             

                                                          ။ 

၁ ၆ ၃ ။                                                                                  ။  

၁ ၆ ၄ ။                                                                        

                                                                                           

                                                                                      

                                                                             ။  

၁ ၆ ၅ ။                                            ဂ                                            

                                     ဂ                                    ဂ                         

                                                                                         

                   ။  
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၁ ၆ ၆ ။                                                                                 

                          ။  

၁ ၆ ၇။                                                                              ။ 

၁ ၆၈ ။                                                                                

         - 

( )                                                                             

(   )                                                                             

( ဂ )                                      

(ဃ)                                                                                     

                   

(   )                                                                                         

                    ။ 

၁ ၆၉ ။                                                                         

                                                                                

                                   ။  

၁ ၇၀။           ဂ                          ဌ                                     

                                                                                    

                                                                                    

                    ။ 

      (၂၆) 

                        

၁ ၇၁ ။                 ၁၅၈  ၁၅၉  ၁၆၀  ၁၆၂  ၁၆၃  ၁၆၇       ၁၆၈                                

                                                                                          

                                                    ၅၀၀                       

                  ။ 

၁ ၇၂။                 ၁ ၆ ၁   ၁ ၆ ၄   ၁၆ ၅   ၁၆၆  ၁ ၆၉       ၁၇ ၀                                

                                                                                        

                          ၁၀ ၀                             ။ 



  87 

၁ ၇၃ ။ ( )                                                                  

                                                                    

                         ဂ                                                   

                                                                      

                                      ၅၀                                

                                                                          

        ။   

 (   )          ( )                                                                         

                                                                              

                                                                       

                                                                  ။ 

 ( ဂ )           ( )                                                                   

                      ။  

 (ဃ)                                                                          

                   ။ 

 (   )          ( )                                                                     

                              ။  

၁ ၇၄ ။                                                                          

                                                                                 

                                                ။  

      (၂ ၇) 

         

၁ ၇၅ ။                                                                               

                                                                              

                    ။  

၁ ၇၆ ။                                                                   

                                                                                 

    ။                                                             ၁၁             

                                           ။  
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၁ ၇၇။                                                                    

                                                                                                  

                                                                                   

                                                                        ။  

၁ ၇၈ ။                                                                        

                                                                                           

                 ။ 

၁ ၇၉ ။                                                                         

                                                                                   

                                      ။  

၁ ၈ ၀။                                                                            

                                                 ဂ                                       

                                                                                  

                                                                              

                                                                      ။            

                                                                                   ။  

၁ ၈ ၁ ။                                                                             

                                                                                           

                                                                                       

                                                                                    

                                                                                  

                                                                                  

                                                                       

          ။   

၁၈ ၂။                                                                          ။  

၁ ၈၃ ။ ( )                                                                  

                                                                    

                                                              ။  
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 (   )                                                                       

                                                                        ။  

၁ ၈ ၄ ။                                                                     

                                                                                                      

                ။   

၁ ၈ ၅ ။                                                  (                                       

                ၁၆/၉ ၀)                                 ။  

 

                                                                                 ။ 

 

 

 (   )           

                 

                                  

 

 



အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းဥပဒေ 

( ၂၀၁၆ ြုနှစ်၊ ဖပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအမှတ်  ၅။ ) 

၁၃၇၇ ြုနှစ်၊ နတ်ဒတာ်လဖပည့်ဒ ျော်   ၁၀   ရ ် 

( ၂၀၁၆ ြုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ   ၅   ရ ် ) 

 ဖပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေ ုိ ဖပဋ္ဌာန်းလို ်သည်။  

အြန်း (၁) 

အမည်၊ သ ်ဆိုင်ဖြင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆိုြျေ ် 

အမည် 

၁။ ဤဥပဒေ ုိ  အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းဥပဒေ ဟု  ဒြါ်တွင်ဒစရမည်။ 

သ ်ဆိုင်ဖြင်း 

၂။ ( ) ပုေ်မြွဲ (ြ)  ို အဒော ်အေားဖပု၍ အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်တစ်ရပ် ို 

နုိင်ငံဒတာ်တွင် ဖပုလုပ်သည်ဖြစ်ဒစ၊ အဖြားနုိင်ငံတွင် ဖပုလုပ်သည်ဖြစ်ဒစ အနုညာတ 

စီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ုိ တရားဝင်ဒဆာင်ရွ ်သည့်ဒနရာသည် နုိင်ငံဒတာ်တွင်ဖြစ်သည့်အြါ 

ဤဥပဒေပါ ဖပဋ္ဌာန်းြျေ ်မျေားနှင့် သ ်ဆိုင်ဒစရမည်။  

 ( ြ ) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်သည့်ဒနရာသည် နိုင်ငံဒတာ်မှအပ အဖြားနိုင်ငံတစ်ြုြုတွင် 

ဖြစ်ပါ  သုိမ့ဟုတ် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်သည့်ဒနရာ ုိ သတ်မှတ်ေားဖြင်း သုိမ့ဟုတ် 

ဆံုးဖြတ်ေားဖြင်းမရိှပါ  ပုေ်မ ၁၀၊  ၁၁၊ ၃၀၊ ၃၁ နှင့် အြန်း (၁၀) တုိနှ့င့် သ ်ဆုိင် 

ဒစရမည်။ 

 ( ဂ )  နုိင်ငံဒတာ်၏ တည်ဆဲအဖြားဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်တွင် အဖငင်းပွားမှုမျေား ုိ အနုညာတနည်းဖြင့် 

စီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းမဖပုနုိင်ဒ  ာင်း  န ့်သတ်ေားပါ  ဤဥပဒေပါ ဖပဋ္ဌာန်းြျေ ်မျေားသည် 

အဆုိပါ ဥပဒေအဒပါ် သ ်ဒရာ ်မှုမရိှဒစရ။ 

အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆိုြျေ ် 

၃။  ဤဥပဒေတွင်ပါရိှဒသာ ဒအာ ်ပါစ ားရပ်မျေားသည် ဒြာ်ဖပပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ်သ ်ဒရာ ် 

ဒစရမည် - 

( ) နိုင်ငံဒတာ် ဆိုသည်မှာ ဖပည်ဒောင်စုသမ္မတဖမန်မာနိုင်ငံဒတာ် ုိ ဆိုသည်။ 

( ြ ) အနုညာတသဒောတူညီြျေ ် ဆုိသည်မှာ ပဋိညာဉ်အရဖြစ်ဒစ၊ ပဋိညာဉ်အရ မဟုတ်သည် 

ဖြစ်ဒစ ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ဒသာ ဆ ်စပ်မှုမျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍  ဒပါ်ဒပါ ်ဒသာ သုိမ့ဟုတ် 

ဒပါ်ဒပါ ်လာနိုင်ဒသာ အဖငင်းပွားမှု အားလုံး ိုဖြစ်ဒစ၊ အြျေို  ုိ့ဖြစ်ဒစ အနုညာတ 

စီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းြံယူရန် အဖငင်းပွားသူမျေား စာဖြင့်ဒရးသားေားဒသာ သဒောတူညီြျေ ် ုိ 

ဆိုသည်။  
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( ဂ ) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ဆိုသည်မှာ အဖငင်းပွားမှု ုိ ြုံသမာဓိတစ်ဦးတည်းဖြင့် 

ဖြစ်ဒစ၊ ြုံသမာဓိအြွဲ ဖ့ြင့်ဖြစ်ဒစ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း 

 ုိဆိုသည်။  

(ဃ) ြံုသမာဓိ ဆုိသည်မှာ အဖငင်းပွားမှုမျေား ုိ အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းဖြင့် ဆံုးဖြတ်ရန် 

အဖငင်းပွားသူမျေား  သဒောတူဒရွးြျေယ်ြန်အ့ပ်ဖြင်းြံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ် သုိမ့ဟုတ် အြဲွ ုိ့ 

ဆိုသည်။ 

( င ) အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ဆိုသည်မှာ အနုညာတြုံရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ြျေ ် ိုဆိုသည်။ 

ယင်းစ ားရပ်တွင်   ားဖြတ်ဆုံးဖြတ်ြျေ ်လည်း ပါဝင်သည်။ 

( စ ) အနုညာတြံုရံုး ဆုိသည်မှာ တစ်ဦးတည်းဒသာ ြံုသမာဓိ သုိမ့ဟုတ် ြံုသမာဓိအြဲွ ုိ့ 

ဆိုသည်။ 

(ဆ) တရားရံုး ဆုိသည်မှာ အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း နှင့်စပ်လျေဉ်းသည့် အဖငင်းပွားဖပဿနာ ုိ 

တရားမမှု၏ အမှုဖြစ်အဒ  ာင်းဖြင်းရာမျေား ့ဲသို ့ ဆုံးဖြတ်ရန် စီရင်ပိုင်ြွင့်ရှိသည့် 

တရားမ မူလစီရင်ပုိင်ြွင့်အာဏာရြရုိင်တရားရံုး သုိမ့ဟုတ် တုိင်းဒေသက ီးတရားလွှတ်ဒတာ် 

သိုမ့ဟတု် ဖပည်နယ်တရားလွှတ်ဒတာ် ိုဆိုသည်။ 

( ဇ )  ဖပည်တွင်းအနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတ ာ အနုညာတစီရင် 

ဆုံးဖြတ်ဖြင်း မဟုတ်သည့် အနုညာတ စီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ိုဆိုသည်။ 

( စျေ ) နိုင်ငံတ ာအနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ဆိုသည်မှာ -  

(၁) အနုညာတသဒောတူညီြျေ ် ုိ ဖပုလုပ်စဉ်အြါ  ေုိသဒောတူညီြျေ ်တွင် ပါဝင်သူ 

တစ်ဦးဦး၏ စီးပွားဒရးနှင့်  ူးသန်းဒရာင်းဝယ်ဒရး လုပ်ငန်းသည်  ဖမန်မာနုိင်ငံမှ 

တစ်ပါး အဖြားနိုင်ငံတစ်ြုြု၌ တည်ရှိပါ  

သိုမ့ဟတု် 

(၂) အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်တွင် သတမ်ှတ်ဒြာ်ဖပေားဒသာဒနရာ သိုမ့ဟုတ်  

အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်နှင့်အညီ အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ဖပုလုပ်မည့် 

ဒနရာသည် သဒောတူညီြျေ ်တွင် ပါဝင်သူတုိ၏့ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း တည်ရိှရာ 

နိုင်ငံ၏ဖပင်ပတွင် တည်ရှိပါ  

သိုမ့ဟတု် 

(၃)  ူးသန်းဒရာင်းဝယ် ဆ ်ဆံမှုဖပုသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်မျေားအန ် အဓိ တာဝန် 

တစ်ရပ်ရပ် ုိ ဒဆာင်ရွ ်ရန်ဒနရာ သုိမ့ဟုတ် အဖငင်းပွားသည့် အဒ  ာင်းဖြင်းရာနှင့် 

အနီး ပ်ဆံုး ဆ ်စပ်ဒနသည့်ဒနရာသည် သဒောတူညီြျေ ်တွင် ပါဝင်သူတုိ၏့ 

စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း တည်ရှိရာနိုင်ငံ၏ဖပင်ပတွင် တည်ရှိပါ   

သိုမ့ဟတု် 
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(၄) အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်ပါ အဒ  ာင်းအရာသည် တစ်နိုင်ငံေ ်ပိုဒသာ 

နုိင်ငံမျေားနှင့်ဆ ်စပ်ဒနဒ  ာင်း အနုညာတ သဒောတူညီြျေ ်တွင် ပါဝင်သူမျေား  

အတိအလင်းသဒောတူညီ  ဖြင်းဖြစ်ပါ - အဆုိပါအနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းသည် 

နိုင်ငံတ ာ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ုိဆိုသည်။ 

ရှင်းလင်းြျေ ်။ 

(၁) အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း တည်ရိှရာဒနရာသည် တစ်ြုေ ် 

ပုိ၍ရိှဒနလျှင် အနုညာတသဒောတူညီြျေ ် ဖပုလုပ်သည့်ဒနရာနှင့် အနီး ပ်ဆံုး 

ဆ ်စပ်သည့်ဒနရာသည် အဖငင်းပွားသူ၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း တည်ရိှရာဒနရာ 

ဖြစ်သည်။ 

(၂) အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးတွင် စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း လုပ် ုိင်သည့်ဒနရာ မရိှပါ  ၎င်းအမမဲ 

ဒနေုိင်ရာဒနရာသည် အဖငင်းပွားသူ၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း တည်ရိှရာဒနရာဖြစ်သည်။ 

(ည) နယူးဒယာ ် ွန်ဗင်းရှင်း ဆိုသည်မှာ  မ္ဘာ့ ုလသမဂ္ဂ သံတမန်ညီလာြံ  

၁၀-၆-၁၉၅၈ ရ ်ဒနတွ့င် နယူးဒယာ ်မမို၌့ ြျေမှတ်ြ့ဲဒသာ နုိင်ငံဖြားအနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် 

မျေား ုိ အသိအမှတ်ဖပ ဖုြင်းနှင့် အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ဖြင်းဆုိင်ရာ  ွန်ဗင်းရှင်း ုိဆုိသည်။ 

( ဋ ) နိုင်ငံဖြားအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံဒတာ်မှအပ နယူးဒယာ ် 

 ွန်ဗင်းရှင်းဝင် နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံ၏ နယ်ဒဖမဒေသအတွင်း အနုညာတသဒောတူညီြျေ ် 

အရ ဖပုလုပ်ဒသာ အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ုိဆိုသည်။ 

( ဌ )  အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်သည့်ဒနရာ ဆိုသည်မှာ အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်ပါ 

အဖငင်းပွားသူမျေား ဖြစ်ဒစ၊ အဖငင်းပွားသူမျေား  အာဏာအပ်နှင်းေားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်  

ဖြစ်ဒစ၊ အနုညာတြံုရံုး ဖြစ်ဒစ သိုမ့ဟတု် အနုညာတအြဲွအ့စည်း ဖြစ်ဒစ သတ်မှတ် 

ေားသည့်  အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း  ိစ္စရပ်မျေား ုိ တရားဝင်ဒဆာင်ရွ ်သည့် 

ဒနရာ ုိဆိုသည်။ 

( ဍ ) အဖငင်းပွားသူ ဆိုသည်မှာ အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်တွင် ပါဝင်ြျေုပ်ဆိုေားသည့် 

စာြျေုပ်ဝင် ုိ ဆိုသည်။ 

( ဎ ) တရားဝင် ုိယ်စားလှယ် ဆုိသည်မှာ  ွယ်လွန်သူ၏ပစ္စည်းမျေားအတွ ် ဥပဒေနှင့်အညီ 

ပါဝင်လာသူ ိုဆိုသည်။ ယင်းစ ားရပ်တွင်  ွယ်လွန်သူ၏ ပစ္စည်းတွင်  ားဝင် 

ဒဆာင်ရွ ်သူ ပါဝင်သည့်အဖပင် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး  
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 ုိယ်စားဖပုဒဆာင်ရွ ်သည့်အြါ ယင်းအဖငင်းပွားသူ  ွယ်လွန်လျှင် 

ပစ္စည်း ုိဆ ်ြံရရှိမည့်သူလည်း ပါဝင်သည်။ 

အြန်း(၂) 

ရည်ရွယ်ြျေ ် 

၄။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ြျေ ်မျေားမှာ ဒအာ ်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - 

( ) ဖပည်တွင်းစီးပွားဒရးနှင့်  ူးသန်းဒရာင်းဝယ်ဒရးဆုိင်ရာ အဖငင်းပွားမှုမျေားနှင့် နုိင်ငံတ ာ 

စီးပွားဒရးနှင့်  ူးသန်းဒရာင်းဝယ်ဒရးဆုိင်ရာ အဖငင်းပွားမှုတုိ ုိ့ မျှတစွာနှင့်ေိဒရာ ်စွာ 

ဒဖြရှင်းနိုင်ရန်၊ 

( ြ ) အဖငင်းပွားမှုမျေား ုိ အနုညာတနည်းဖြင့် ဒဖြရှင်းဒဆာင်ရွ ်ရာတွင် နုိင်ငံဖြားအနုညာတ 

ဆုံးဖြတ်ြျေ ်မျေား ုိ အသိအမှတ်ဖပုရန်နှင့် အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ရန်၊ 

( ဂ )  အဖငင်းပွားမှု ဖပဿနာမျေား ုိ အနုညာတနည်းဖြင့် ဒဖြရှင်းဒဆာင်ရွ ်ဖြင်း ုိ အားဒပးရန်။ 

အြန်း (၃) 

ဒယေုယျေဖပဋ္ဌာန်းြျေ ်မျေား 

စာဖြင့်အဒ  ာင်း  ားမှု ို လ ်ြံဖြင်း 

၅။  ( ) အဖငင်းပွားသူမျေား  အဖြားနည်းသဒောတူေားဖြင်းမရှိလျှင် - 

(၁) လိပ်စာရှင် ုိယ်တုိင်ေံဖြစ်ဒစ၊ လိပ်စာရှင်၏ လုပ်ငန်းတည်ရိှသည့်ဒနရာသုိ ့ဖြစ်ဒစ၊ 

အမမဲဒနေုိင်သည့်ဒနရာ သိုမ့ဟတု် စာတုိ ်လိပ်စာသုိဖ့ြစ်ဒစ အဒ  ာင်း  ားစာ 

ဒပးပိုလ့ျှင် ေိုသိုဒ့ပးပိုသ့ည့်ဒနတ့ွင် စာဖြင့်အဒ  ာင်း  ားမှု ို လ ်ြံရရှိမပီး 

ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

(၂) သင့်ဒလျော်ဒသာစုံစမ်းမှု ဖပုလုပ်မပီးဒနာ ် ပုေ်မြွဲငယ် (၁) တွင် ဒြာ်ဖပေားသည့် 

ဒနရာမျေားေဲမှ မည်သည့်ဒနရာတစ်ြု ုိမျှ ရှာဒြွမဒတွရိှ့နုိင်လျှင် မှတ်ပံုတင်စာဖြင့် 

သုိမ့ဟုတ် ဒပးပုိဒ့  ာင်း အဒော ်အေားမှတ်တမ်းဖြစ်ဒစမည့် အဖြားနည်းလမ်းဖြင့် 

ဒနာ ်ဆံုးသိရိှရဒသာ လိပ်စာရှင်၏ လုပ်ငန်းတည်ရိှသည့် ဒနရာသိုဖ့ြစ်ဒစ၊ အမမဲ  

ဒနေုိင်သည့် ဒနရာသုိဖ့ြစ်ဒစ၊ စာတုိ ်လိပ်စာသုိဖ့ြစ်ဒစ အဒ  ာင်း  ားစာဒပးပုိလ့ျှင် 

ေိုသိုဒ့ပးပိုသ့ည့်ဒနတ့ွင် စာဖြင့်အဒ  ာင်း  ားမှု ုိ လ ြ်ံရရှိမပီး ဖြစ်သည်ဟု 

မှတ်ယူရမည်။ 

( ြ )  ပုေ်မြဲွ ( ) သည် တရားရံုးရိှ မှုြင်းဒဆာင်ရွ ်ြျေ ်နှင့်စပ်လျေဉ်းသည့် စာဖြင့်အဒ  ာင်း 

  ားမှုမျေားနှင့် သ ်ဆိုင်ဖြင်းမရှိဒစရ။ 
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 န ့် ွ ်ဖြင်းနှင့် န် ့ွ ်ပိုင်ြွင့် ို စွန်လ့ွှတ်ဖြင်း 

၆။ ( ) အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးသည် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းတွင် ပါဝင်ဒဆာင်ရွ ်ဒနစဉ် သုိမ့ဟုတ် 

ဆ ်လ ်ဒဆာင်ရွ ်ဒနစဉ် ဒအာ ်ပါ ိစ္စရပ်တစ်ြုြုနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ ြျေ ်ြျေင်း န ့် ွ ် 

ရမည် သုိမ့ဟုတ် ဤဥပဒေပါ ဖပဋ္ဌာန်းြျေ ်တစ်ရပ်ရပ်အရဖြစ်ဒစ၊ အနုညာတသဒော 

တူညီြျေ ်အရဖြစ်ဒစ၊ အနုညာတြံုရံုး ဖြစ်ဒစ  န ့် ွ ်ရန် စည်း မ်းသတ် ာလ ုိ 

သတမ်ှတ်ေားလျှင် ေို ာလအတွင်း  န ့် ွ ်ရမည်-   

(၁) အနုညာတြုံရုံး၌ စီရင်ပိုင်ြွင့်မရှိဖြင်း၊ 

(၂) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ုိ နည်းလမ်းတ ျေ ဒဆာင်ရွ ်ြဲ့မှုမရှိဖြင်း၊ 

(၃) အနုညာတသဒောတူညီြျေ ် သုိမ့ဟုတ် ဤဥပဒေပါ ဖပဋ္ဌာန်းြျေ ်တစ်ရပ်ရပ် ုိ 

လို ်နာရန် ပျေ ် ွ ်ဖြင်း၊ 

(၄) နည်းလမ်းတ ျေ ဒဆာင်ရွ ်မှုမရိှဖြင်းဒ  ာင့် အနုညာတြံုရံုး သုိမ့ဟုတ် အနုညာတ 

စီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ုိ ေိြို ်ဒစဖြင်း။ 

( ြ ) ပုေ်မြွဲ ( ) အရ  န ့် ွ ်ဖြင်းမဖပုေဲ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ုိ ဆ ်လ ် 

ဒဆာင်ရွ ်လျှင်  န ့် ွ ်ပိုင်ြွင့် ုိ စွန ့်လွှတ်မပီးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။  

တရားရုံး   ားဝင်ဒဆာင်ရွ ်ဖြင်း ုိ န်သ့တ်ဖြင်း 

၇။ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သုိပ့င်ပါရိှဒစ ာမူ ဤဥပဒေအရ ဒဆာင်ရွ ်ရမည့်အဒ  ာင်း 

 ိစ္စမျေား၌ ဤဥပဒေအရ ဖပဋ္ဌာန်းေားသည့်အတိုင်းမှတစ်ပါး မည်သည့်တရားရုံး မျှ   ားဝင် 

ဒဆာင်ရွ ်ဖြင်း မရှိဒစရ။ 

စီမံြန ့်ြွဲဒရးဆိုင်ရာအ ူအညီရယူဖြင်း 

၈။ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ို ဒဆာင်ရွ ်ရာတွင်လွယ် ူဒစရန် အဖငင်းပွားသမူျေားသည် 

သုိမ့ဟုတ် အဖငင်းပွားသူမျေား၏ သဒောတူညီြျေ ်အရ အနုညာတြံုရံုးသည် သင့်ဒလျော်ဒသာအြဲွအ့စည်း 

သုိမ့ဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ေံမှ စီမံြန ့်ြွဲဒရးဆိုင်ရာ အ ူအညီရရှိဒစရန် စီစဉ်ဒဆာင်ရွ ်နိုင်သည်။ 

အြန်း (၄) 

အနုညာတသဒောတူညီြျေ ် 

၉။  ( ) အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ပုေ်မ ၃၊ ပုေ်မြဲွ (ြ) တွင် ဒြာ်ဖပေားသည့် 

စာဖြင့်ဒရးသားေားဒသာ သဒောတူညီြျေ ်ဆိုရာတွင် - 

(၁) အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်တစ်ရပ်တွင် အဖငင်းပွားသူမျေား  လ ်မှတ်ဒရးေုိးေားလျှင် 

ေုိသဒောတူညီြျေ ်သည် စာဖြင့်ဒရးသားေားဖြင်းဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 
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(၂) အီလ ်ေဒရာနစ် ဆ ်သွယ်ဒဆာင်ရွ ်ြျေ ်ပါ  သတင်းအြျေ ်အလ ် ို 

ဒနာ ်ဆ ်တဲွ အ ုိးအ ားအဖြစ်အသံုးဖပုနုိင်လျှင် အီလ ်ေဒရာနစ်နည်းဖြင့် 

ဆ ်သွယ်ဒဆာင်ရွ ်ဒသာ အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်သည် စာဖြင့်ဒရးသားေားဖြင်း 

ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

(၃) ဒတာင်းဆုိလွှာတွင် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး  အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်ရိှဒ  ာင်း 

အဆုိဖပု၍ ဒြျေပလွှာတွင် တစ်ေ ်အဖငင်းပွားသူ ဖငင်းဆုိဖြင်းမရိှဒသာ ဒြာ်ဖပြျေ ်မျေား 

ပါရိှလျှင် ေုိအနုညာတသဒောတူညီြျေ ်သည် စာဖြင့်ဒရးသားေားဖြင်းဖြစ်သည်ဟု 

မှတ်ယူရမည်။  

  ( ြ) အနုညာတသဒောတူညီြျေ ် ုိ ပဋိညာဉ်တွင်ပါရိှသည့် အနုညာတသဒောတူညီြျေ ် 

စာပိေု်ပုံစံနှင့်ဖြစ်ဒစ၊ သီးဖြားသဒောတူညီြျေ ်ပုံစံနှင့်ဖြစ်ဒစ ဒြာဖ်ပနိုင်သည်။ 

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းြံယူဒစရန်အတွ ် လွှဲအပ်ဖြင်းနှင့်တရားရံုးရှိအမှု ို ဆိုင်းငံ့ဖြင်း 

၁၀။ ( ) အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်ပါ အဒ  ာင်းအရာနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ တရားရံုး၌ တရားစွဲဆို 

ေားသည့်အြါ အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး  အဖငင်းပွားသည့် အဓိ အဒ  ာင်းအရာနှင့် 

စပ်လျေဉ်း၍ စာဖြင့်ဒရးသားတင်ဖပြျေ ် တစ်စံုတစ်ရာ စတင်တင်သွင်းသည့် အြျိေန်ေ ် 

ဒနာ ်မ ျေဒစေဲ အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ုိ ြံယူဒစဒရးအတွ ် လွှဲအပ်ဒပးရန်တရားရံုးသုိ ့

ဒလျှာ ်ေားနုိင်သည်။ ေုိသုိဒ့လျှာ ်ေားရာတွင် တရားရံုးသည် အနုညာတသဒောတူညီြျေ ် 

ပျေ ်ဖပယ်ဒ  ာင်း၊ အ ျိုေ းမသ ်ဒရာ ်ဒ  ာင်း သုိမ့ဟုတ် ဒဆာင်ရွ ်ရန် မဖြစ်နုိင်ဒ  ာင်း 

မဒတွရိှ့ပါ  အဖငင်းပွားသူမျေားအား အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းြံယူဒစရန်  လွှဲအပ်ရမည်။ 

( ြ ) ပုေ်မြဲွ ( ) အရ လွှဲအပ်မပီးဒနာ ် တရားရံုးတွင် အဖငင်းပွားဖပဿနာသည်  မမပီးမဖပတ် 

ရိှဒစ ာမူ အနုညာတြံုရံုး  အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ုိ စတင်ဒဆာင်ရွ ်နုိင်သည် 

သိုမ့ဟတု် ဆ ်လ ်ဒဆာင်ရွ ်နိုင်သည်။ ေိုဖ့ပင် အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ုိ ြျေမှတ် 

နုိင်သည်။ 

( ဂ ) တရားရံုးသည် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းြံယူရန် လွှဲအပ်ဖြင်း ုိဖငင်းပယ်ပါ  တရားစဲွဆုိ 

ဒဆာင်ရွ ်မှုမဖပုလုပ်မီ  အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်ပါ အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းဆုိင်ရာ 

 ိစ္စရပ်တစ်ြုြုနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ြျေမှတ်သည့် မည်သည့်ဆုံးဖြတ်ြျေ ် မျှ တရားစွဲဆို 

ဒဆာင်ရွ ်မှု၌ အ ျေိုးသ ်ဒရာ ်မှုမရှိဒစရ။ 

(ဃ) တရားရံုးသည် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းြံယူရန် လွှဲအပ်ြ့ဲပါ  တရားရံုးရိှ တရားစဲွဆုိ 

ဒဆာင်ရွ ်မှုမျေား ုိ ဆိုင်းငံ့ေားရန် အမိန ့်ြျေမှတ်ရမည်။ 
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( င ) ပုေ်မြဲွ ( ) အရ ဒလျှာ ်ေားရာတွင် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းြံယူရန် လွှဲအပ်သည့် 

တရားရံုး၏ဆုံးဖြတ်ြျေ ်အဒပါ် အယူြံဝင်ဒရာ ်ြွင့် မရှိဒစရ။ 

( စ ) ပုေ်မြဲွ ( ) အရ ဒလျှာ ်ေားရာတွင် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းြံယူရန် လွှဲအပ်ဖြင်း ုိ 

ဖငင်းဆိုသည့် တရားရံုး၏ ဆုံးဖြတ်ြျေ ်အဒပါ် အယူြံဝင်နိုင်သည်။ 

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းတွင်တရားရံုး၏ပါဝင်ဒဆာင်ရွ ်ြွင့်အာဏာမျေား 

၁၁။ ( ) အဖငင်းပွားသူမျေား  အဖြားနည်းသဒောတူေားဖြင်းမရိှလျှင် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းနှင့် 

စပ်လျေဉ်းသည့် ဒအာ ်ပါ ိစ္စရပ်မျေား ို အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးသည် တရားရုံးသို  ့

ဒလျှာ ်ေားလာပါ  တရားရုံးသည် မိမိရုံးရှိအမှု ဲ့သို  ့ အမိန ့်ြျေမှတ်ြွင့်အာဏာ 

ရှိဒစရမည် - 

(၁) သ ်ဒသြံြျေ ်မျေား ုိရယူဖြင်း၊ 

(၂) သ ်ဒသြံတစ်ရပ်ရပ် ို ေိန်းသိမ်းဒစာင့်ဒရှာ ်ဖြင်း၊ 

(၃) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းပါ  အဖငင်းပွားမှုတစ်ရပ်ရပ် သိုမ့ဟုတ် အနုညာတ 

စီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းမှ ဒပါ်ဒပါ ်လာသည့် အဖငင်းပွားမှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ဆ ်နွယ်ဒသာ 

ပစ္စည်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အမိန ့်ြျေမှတ်ဖြင်း၊ 

(၄) အဖငင်းပွားသည့် ပစ္စည်းတစ်ြုြု ုိ စစ်ဒဆးဖြင်း၊ ဓာတ်ပံုမှတ်တမ်းရယူဖြင်း၊ ေိန်းသိမ်း 

ဒစာင့်ဒရှာ ်ဖြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းဖြင်း၊ 

(၅) အဖငင်းပွားသည့် ပစ္စည်းတစ်ြုြုနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ နမူနာရယူဖြင်း၊   ည့်ရှုဒလ့လာဖြင်း 

သိုမ့ဟတု် လ ်ဒတွစ့မ်းသပ်မှုဖပုလုပ်ဖြင်း၊ 

(၆) အဆုိပါ ိစ္စရပ်မျေား ုိ ဒဆာင်ရွ ်ရန် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းတွင် ပါဝင်သည့် 

အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး ပိုင်ဆိုင်ဒသာ သိုမ့ဟတု် ေိုသူ၏ ေိန်းသိမ်းမှုဒအာ ်၌ 

ရှိဒသာ ဥပစာတစ်ြုြုအတွင်းသို ့ဝင်ဒရာ ်ြွင့်ဖပုဖြင်း၊ 

(၇) အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းပါအဓိ  ျေသည့်အဖငင်းပွားပစ္စည်း တစ်ြုြု ုိဒရာင်းြျေဖြင်း၊ 

(၈) ယာယီတားဝရမ်း ေုတ်ဆင့်ဖြင်း သိုမ့ဟုတ် ပစ္စည်းေိန်းြန ့်ေားဖြင်း။ 

( ြ ) အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းတွင်   ားဖြတ်ဒဆာင်ရွ ်ရန် ိစ္စသည် အဒဆာတလျေင် 

ဒဆာင်ရွ ်ရမည့် ိစ္စဖြစ်ပါ  အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး၏ ဒလျှာ ်ေားြျေ ်အရ တရားရံုးသည် 

သ ်ဒသြံြျေ ်မျေား သုိမ့ဟုတ် စပ်ဆုိင်သည့်ပစ္စည်းမျေား ုိ ေိန်းသိမ်းဖြင်းတုိနှ့င့်စပ်လျေဉ်း၍ 

လုိအပ်သည်ဟု ယူဆသည့်အမိန ့် ုိ ြျေမှတ်နိုင်သည်။ 

( ဂ ) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းတွင်   ားဖြတ်ဒဆာင်ရွ ်ရန် ိစ္စသည် အဒဆာတလျေင် 

ဒဆာင်ရွ ်ရမည့် ိစ္စ မဟုတ်ပါ  တစ်ေ ်အဖငင်းပွားသူမျေားနှင့် အနုညာတြံုရံုးတုိေံ့ 

အဒ  ာင်း  ားစာဒပးပုိမ့ပီး အနုညာတြံုရံုး၏ ြွင့်ဖပုြျေ ်အရဖြစ်ဒစ၊ တစ်ေ ်အဖငင်းပွား 
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သူမျေား၏ စာဖြင့်ဒရးသား သဒောတူညီြျေ ်အရဖြစ်ဒစ အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းတွင် 

ပါဝင်သည့် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး၏ ဒလျှာ ်ေားြျေ ်အရ တရားရံုးသည် အဆိုပါ 

 ိစ္စ ုိ ဒဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

(ဃ) အဖငင်းပွားသူမျေား  လုပ်ပိ ုင ်ြွင့ ်အာဏာအပ်နှင်းေားသည့် လူပုဂ္ဂ ိုလ်တစ်ဦး 

တစ်ဒယာ ် ဖြစ်ဒစ၊ အနုညာတြုံရုံး ဖြစ်ဒစ၊ အနုညာတအြွဲ အ့စည်း ဖြစ်ဒစ၊ 

အဖြားအြဲွအ့စည်း ဖြစ်ဒစ လုပ်ပုိင်ြွင့်မရိှဒသာ  ိစ္စရပ်မျေား သုိမ့ဟုတ် ေိဒရာ ်စွာ 

ဒဆာင်ရွ ်နိုင်စွမ်းမရှိဒသာ  ိစ္စရပ်မျေား ိုသာ တရားရံုး ဒဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

( င )  ဤပုေ်မအရြျေမှတ်ဒသာ တရားရံုး၏ ဆုံးဖြတ်ြျေ ် ုိ အယူြံဝင်ဒရာ ်နိုင်သည်။ 

( စ ) အဖငင်းပွားအဒ  ာင်းအရာနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဒဆာင်ရွ ်ြွင့်အာဏာရှိဒသာ အနုညာတ 

ြုံရံုးသည် ပုေ်မြွဲ ( ) အရ တရားရံုး  ြျေမှတ်ေားဒသာ အမိန ့်နှင့်ဆ ်စပ်ဒနသည့် 

အမိန ့် ုိ ြျေမှတ်သည့်အြါ တရားရံုး၏ အမိန ့်တစ်ရပ်လံုး သုိမ့ဟုတ် အမိန ့်၏ တစ်စိတ် 

တစ်ပိုင်းသည် ရပ်စဲဒစရမည်။ 

အြန်း (၅) 

အနုညာတြုံရုံး ြွဲ စ့ည်းဖြင်း 

ြုံသမာဓိဦးဒရ 

၁၂။     ( ) အဖငင်းပွားသူမျေားသည် ြံုသမာဓိဦးဒရ ုိ လွတ်လပ်စွာသတ်မှတ်နုိင်သည်။ သုိရ့ာတွင် 

ြုံသမာဓိဦးဒရမှာ တစ်ဦးေ ပ်ိုလျှင် စုံဂဏန်းမဖြစ်ဒစရ။ 

( ြ ) ပုေ်မြဲွ( ) တွင် ဒြာ်ဖပသည့်အတုိင်း ြံုသမာဓိဦးဒရ ုိ သတ်မှတ်နုိင်ဖြင်းမရိှလျှင် တစ်ဦး 

တည်းဒသာ ြုံသမာဓိဖြင့် ဒဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

ြုံသမာဓိမျေား ြန ့်ေားဖြင်း 

၁၃။ ( ) အဖငင်းပွားသူမျေား  အဖြားနည်းသဒောတူညီေားဖြင်းမရိှလျှင် မည်သည့် နုိင်ငံသား 

မဆုိ ြုံသမာဓိအဖြစ် ဒဆာင်ရွ ်နိုင်သည်။ 

( ြ ) ပုေ်မြဲွ (ဃ) ပါ  ဖပဋ္ဌာန်းြျေ ်မျေား ုိ အဒော ်အေားဖပု၍ အဖငင်းပွားသူမျေားသည် ြံုသမာဓိ 

တစ်ဦး သုိမ့ဟုတ် ြံုသမာဓိမျေား ုိြန ့်ေားရန် နည်းလမ်းအား လွတ်လပ်စွာ သဒောတူ 

သတမ်ှတ်နိုင်သည်။ 

( ဂ ) အဖငင်းပွားသူမျေား  ြံုသမာဓိြန ့်ေားရန် နည်းလမ်း ုိ သဒောတူသတ်မှတ်ေားလျှင် 

အဆုိပါ နည်းလမ်းအတုိင်းဒဆာင်ရွ ်ရမည်။ အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး  ပျေ ် ွ ်လျှင် 

ဖြစ်ဒစ၊ အဖငင်းပွားသူမျေား သုိမ့ဟုတ် ြန ့်ေားြံရဒသာြံုသမာဓိနှစ်ဦး  တတိယြံုသမာဓိ 

ြန ့်ေားရန် ပျေ ် ွ ်လျှင်ဖြစ်ဒစ၊  ယုံမှတ်အပ်နှံြံရဒသာ တတိယပုဂ္ဂိုလ် သိုမ့ဟုတ် 

အြဲွအ့စည်း  ဒဆာင်ရွ ်ရန်ပျေ ် ွ ်မပီး အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်တွင် ြံုသမာဓိ 

ြန ့်ေားရန် အဖြားနည်းလမ်း ုိလည်း ဒြာ်ဖပေားဖြင်းမရိှလျှင်ဖြစ်ဒစ အဖငင်းပွားသူ 
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တစ်ဦးသည် ြံုသမာဓိြန ့်ေားဒပးရန် တရားသူက ီးြျေုပ် သုိမ့ဟုတ် ၎င်း  ဒရွးြျေယ် 

သတ်မှတ်ဒပးဒသာ ပုဂ္ဂိုလ် သုိမ့ဟုတ် အြဲွအ့စည်းေံ ဒလျှာ ်ေားဒတာင်းဆုိနုိင်သည်။ 

(ဃ) ပုေ်မြဲွ (ြ) တွင် ဒြာ်ဖပသည့်အတုိင်း ြံုသမာဓိ ုိ နှစ်ေ ်သဒောတူ သတ်မှတ်နုိင်ဖြင်း 

မရှိလျှင်-  

(၁) ြံုသမာဓိ သံုးဦးပါဝင်ဒသာ အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း၌ အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးစီ  

ြံုသမာဓိတစ်ဦးစီ ြန ့်ေားရမည်။ ေုိသုိ ့ ြန ့်ေားြံရဒသာ ြံုသမာဓိ နှစ်ဦးသည် 

တတိယြံုသမာဓိ တစ်ဦး ုိြန ့်ေားရမည်။ တတိယ ြံုသမာဓိသည် ြံုသမာဓိ နာယ  

အဖြစ်ဒဆာင်ရွ ်ရမည်။ အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးသည် တစ်ေ ် အဖငင်းပွားသူေံမှ 

ြံုသမာဓိြန ့်ေားရန် ဒတာင်းဆုိြျေ ် ုိ လ ်ြံရရိှသည့်ဒနမှ့ ရ ်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း 

ြံုသမာဓိတစ်ဦး ုိ ြန ့်ေားနုိင်ဖြင်းမရိှလျှင် သုိမ့ဟုတ် ြန ့်ေားြံရဒသာ ြံုသမာဓိ 

နှစ်ဦးသည် ၎င်းတို ့ ြန ့်ေားြံရသည့်ဒနမ့ှ ရ ်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း ြုံသမာဓိ 

နာယ  ုိ ြန ့်ေားနိုင်ဖြင်းမရှိလျှင် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး  ဒလျှာ ်ေား 

ဒတာင်းဆုိပါ  တရားသူက ီးြျေ ပ် ဖြစ်ဒစ၊ ၎င်း  ဒရွးြျေယ်သတ်မှတ်ဒပးဒသာ 

ပုဂ္ဂိုလ် သိုမ့ဟုတ် အြွဲ အ့စည်း ဖြစ်ဒစ ြုံသမာဓိြန ့်ေားဖြင်း ုိ ဒဆာင်ရွ ် 

ရမည်။ 

(၂) တစ်ဦးတည်းဒသာ ြုံသမာဓိဖြင့် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း၌ တစ်ေ ် 

အဖငင်းပွားသူေံမှ  ြံုသမာဓိြန ့်ေားရန် ဒတာင်းဆုိြျေ ် ုိ လ ်ြံရရိှသည့်ဒနမှ့ 

ရ ်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း အဖငင်းပွားသူမျေား  တစ်ဦးတည်းဒသာ ြုံသမာဓိ ို 

ြန ့်ေားနုိင်ဖြင်းမရိှ၍ အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး  ဒလျှာ ်ေားပါ  တရားသူက ီးြျေ ပ်  

ဖြစ်ဒစ၊ ၎င်း  ဒရွးြျေယ်သတ်မှတ်ဒပးဒသာ ပုဂ္ဂိုလ် သုိမ့ဟုတ် အြဲွအ့စည်း  

ဖြစ်ဒစ တစ်ဦးတည်းဒသာ ြံုသမာဓိြန ့်ေားဖြင်း ုိ ဒဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

 ( င ) တရားသူက ီးြျေုပ် သိုမ့ဟတု် ၎င်း ဒရွးြျေယ်သတ်မှတ်ဒပးဒသာ ပုဂ္ဂိုလ် သိုမ့ဟတု် 

အြွဲ အ့စည်းသည် ြုံသမာဓိြန်ေ့ားရာ၌ အဖငင်းပွားသူမျေား၏ သဒောတူညီြျေ ်တွင် 

သတမ်ှတ်ေားသည့် ြုံသမာဓိတစ်ဦးတွင်ရှိရမည့် အရည်အြျေင်းမျေားနှင့် လွတ်လပ်၍ 

ေ လ်ို ်မှု မရိှဒသာ ြံုသမာဓိတစ်ဦးဖြစ်ဒ  ာင်း ဒသြျောဒစရန်လုိအပ်သည့်အြျေ ်မျေား ုိ 

အဒလးေား စဉ်းစားရမည်။ 

 ( စ ) တရားသူက ီးြျေုပ် ဖြစ်ဒစ၊ ၎င်း  ဒရွးြျေယ်သတ်မှတ်ဒပးဒသာ ပုဂ္ဂိုလ် သိုမ့ဟုတ် 

အြဲွအ့စည်း ဖြစ်ဒစ ပုေ်မြဲွ (ဂ) နှင့် (ဃ) တုိအ့ရ အပ်နှင်းေားဒသာ  ိစ္စရပ်မျေားနှင့် 

စပ်လျေဉ်း၍ သင့်ဒလျော်သည့် စီမံြန ့်ြွဲမှု ုိ ဖပုလုပ်နိုင်သည်။ 

 (ဆ) တရားသူက ီးြျေုပ် ဖြစ်ဒစ၊  ၎င်း  ဒရွးြျေယ်သတ်မှတ်ဒပးဒသာ ပုဂ္ဂိုလ် သိုမ့ဟတု် 

အြဲွအ့စည်း ဖြစ်ဒစ နုိင်ငံတ ာ အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းတွင် တစ်ဦးတည်းဒသာ  
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ြုံသမာဓိ သိုမ့ဟုတ် တတိယြုံသမာဓိတစ်ဦး ြန ့်ေားရာတွင် အဖငင်းပွားသမူျေားမှာ 

မတူညီဒသာနုိင်ငံမျေားမှ နုိင်ငံသားမျေားဖြစ်ဒနလျှင် အဖငင်းပွားသူမျေား၏ နုိင်ငံသားမှအပ 

အဖြားနုိင်ငံ၏ နုိင်ငံသား ုိ ြံုသမာဓိအဖြစ် ြန ့်ေားနိုင်သည်။ 

( ဇ ) ပုေ်မြဲွ (ဂ) သုိမ့ဟုတ် (ဃ) အရ အပ်နှင်းေားဒသာ  ိစ္စရပ်မျေားအဒပါ် တရားသူက ီးြျေ ပ်  

ဒသာ်လည်းဒ ာင်း၊ ယင်း  ဒရွးြျေယ်သတ်မှတ်ဒပးဒသာ ပုဂ္ဂိုလ် သုိမ့ဟုတ် အြဲွအ့စည်း  

ဒသာ်လည်းဒ ာင်း ြျေမှတ်သည့်ဆံုးဖြတ်ြျေ ်မျေားအဒပါ် အယူြံဝင်ဒရာ ်ြွင့် မရိှဒစရ။ 

 ရှင်းလင်းြျေ ်။ ဤပုေ်မတွင် ဒြာ်ဖပေားဒသာ တရားသူက ီးြျေုပ်ဆိုရာတွင် ဖပည်တွင်း 

အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းဖြစ်ပါ  စီရင်ပုိင်ြွင့့်ဒေသရိှ တုိင်းဒေသက ီး 

တရားလွှတ်ဒတာ် သုိမ့ဟုတ် ဖပည်နယ်တရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူက ီးြျေ ပ် ုိ 

ရည်ညွှန်းမပီး နုိင်ငံတ ာ အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းဖြစ်ပါ  ဖပည်ဒောင်စု 

တရားသူက ီးြျေုပ် ုိ ရည်ညွှန်းသည်။ 

ြုံသမာဓိ ို  န ့် ွ ်ရန် အဒ  ာင်းဖပြျေ ်မျေား 

၁၄။ ( ) ြုံသမာဓိအဖြစ်ြန ့်ေားရန် ဆ ်သွယ်ြံရသည့်ပုဂ္ဂ ိုလ်သည် မိမိ၏လွတ်လပ်မှု၊ 

ေ ်မလုိ ်မှု တုိနှ့င့်စပ်လျေဉ်း၍  ျိုေ းဒ  ာင်းဆီဒလျော်သည့် သံသယမျေားဖြစ်ဒပါ်ဒစနုိင်ဒသာ 

အဒဖြအဒနမျေား ုိ စာဖြင့်ဒရးသား၍ ေုတ်ဒြာ်ဒဖပာဆိုရမည်။ 

( ြ ) ပုေ်မြွဲ ( ) အရ သံသယမျေားဖြစ်ဒပါ်ဒစနိုင်ဒသာ အဒဖြအဒနမျေား ုိ အဖငင်းပွားသူ 

မျေားအား အသိဒပးအဒ  ာင်းမ  ားြ့ဲလျှင် ြံုသမာဓိတစ်ဦးသည် ြန ့်ေားြံရသည့်အြျိေန် 

မှစ၍ အနုညာတစီရင်ဆု ံးဖြတ်ဖြင်း ဒဆာင်ရွ ်ဒနစဉ်အတွင်း ေို ဲ ့သိ ု ဒ့သာ 

အဒဖြအဒနမျေားရိှဒ  ာင်း အဖငင်းပွားသူမျေားအား ဒနှာင့်ဒနှး  န ့်  ာမှုမရိှဒစေဲ ေုတ်ဒြာ် 

ဒဖပာဆိုရမည်။ 

( ဂ ) ဒအာ ်ပါအဒ  ာင်းတစ်ရပ်ရပ် ဒပါ်ဒပါ ်လျှင် ြံုသမာဓိတစ်ဦး ုိ  န ့် ွ ်နုိင်သည် - 

(၁) ြံုသမာဓိ၏ လွတ်လပ်မှု သုိမ့ဟုတ် ေ ်မလုိ ်မှုတုိနှ့င့်စပ်လျေဉ်း၍  ျိုေ းဒ  ာင်း 

ဆီဒလျော်သည့် သံသယဖြစ်ဒစနိုင်ဒသာ အဒ  ာင်းတစ်ရပ်ရပ်ရှိဖြင်း၊ 

(၂) ြံုသမာဓိ၌ အဖငင်းပွားသူမျေား  သဒောတူသတ်မှတ်ေားသည့် အရည်အြျေင်းမျေား 

မရှိဖြင်း။ 

(ဃ) အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးသည် မိမိြန ့်ေားသည့် ြံုသမာဓိ သုိမ့ဟုတ် ြန ့်ေားရာတွင် မိမိပါဝင် 

ဒဆာင်ရွ ်ြ့ဲသည့် ြံုသမာဓိ ုိ ေုိသုိြ့န ့်ေားမပီးဒနာ ်မှ သိရိှလာဒသာ အဒ  ာင်းဖပြျေ ်မျေား 

အတွ ်သာ  န ့် ွ ်နိုင်သည်။ 

 န ့် ွ ်ရန်နည်းလမ်း 
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၁၅။ ( ) အဖငင်းပွားသူမျေားသည် ြံုသမာဓိတစ်ဦးအား  န် ွ့ ်ရန် နည်းလမ်း ုိ လွတ်လပ်စွာ 

သဒောတူ သတမ်ှတ်နိုင်သည်။ 

 ( ြ ) ပုေ်မြွဲ ( ) တွင် ဒြာ်ဖပေားသည့်အတိုင်း သဒောတူသတ်မှတ်နိုင်ဖြင်းမရှိလျှင် 

ြံုသမာဓိြန ့်ေားဖြင်း ုိ  န ့် ွ ်လုိဒသာ အဖငင်းပွားသူသည်  န ့် ွ ်မှုအတွ ် 

အဒ  ာင်းဖပြျေ ်မျေား ို စာဖြင့်ဒရးသား၍ အနုညာတြုံရုံးြွဲ စ့ည်းသည် ို သိရှိမပီး 

သုိမ့ဟုတ် ပုေ်မ ၁၄၊ ပုေ်မြဲွ (ဂ) တွင် ဒြာ်ဖပေားဒသာ အဒဖြအဒနမျေား ုိသိရိှမပီး ၁၅ ရ ် 

အတွင်း အနုညာတြုံရံုးသို ့ဒပးပို၍့  န ့် ွ ်ရမည်။ 

( ဂ ) ပုေ်မြဲွ (ြ) အရ  န ့် ွ ်ြံရဒသာ ြံုသမာဓိ  ရာေူးမှနုတ်ေွ ်ဖြင်းမရိှလျှင် သုိမ့ဟုတ် 

တစ်ေ ်အဖငင်းပွားသူ   န ့် ွ ်ြျေ ် ုိ သဒောတူညီဖြင်းမရိှလျှင် အနုညာတြံုရံုးသည် 

 န ့် ွ ်ြျေ ်အဒပါ် ဆုံးဖြတ်ရမည်။ 

(ဃ) အဖငင်းပွားသူမျေား  သဒောတူသတမ်ှတ်ေားဒသာ နည်းလမ်းအရ  န ့် ွ ်ဖြင်း 

မဒအာင်ဖမင်လျှင် သုိမ့ဟုတ် ပုေ်မြဲွ (ြ) ပါ နည်းလမ်းအရ  န ့် ွ ်ဖြင်းအဒပါ် အနုညာတ 

ြံုရံုး  ပုေ်မြဲွ (ဂ) အရ  န ့် ွ ်ရန် အဒ  ာင်းမရိှဒ  ာင်း ဆံုးဖြတ်လျှင်  န ့် ွ ်လုိသည့် 

အဖငင်းပွားသူ    န ့် ွ ်ြျေ ် ုိ ဖငင်းပယ်ဒ  ာင်း ဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ ြျေမှတ်သည့်ဒနရ့ ်မှ 

ရ ်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း  န ့် ွ ်ြျေ ်အဒပါ် ဆံုးဖြတ်ဒပးရန် တရားရံုးသုိ ့ဒလျှာ ်ေား 

နိုင်သည်။ 

( င ) ပုေ်မြဲွ (ဃ) အရ တရားရံုး၌ ဒလျှာ ်ေားမှုသည် မမပီးမဖပတ်ရိှဒစ ာမူ အနုညာတ 

ြံုရံုးသည် စီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ုိ ဆ ်လ ်ဒဆာင်ရွ ်ရမည့်အဖပင် ဆံုးဖြတ်ြျေ ်ြျေမှတ် 

ရမည်။  

( စ ) ပုေ်မြဲွ (ဃ) အရ ဒလျှာ ်ေားရာတွင် တရားရံုး  အနုညာတြံုရံုး၏  န ့် ွ ်ြျေ ် ုိ 

ဖငင်းပယ်ဒ  ာင်း ဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိပယ်ြျေ ်လျှင်  န ့် ွ ်ြံရဒသာ ြံုသမာဓိအဒနဖြင့် 

အြဒ  းဒငွတစ်စုံတစရ်ာ ရေို ်ြွင့်ရှိမရှိ ုိ တရားရုံး  ဆုံးဖြတ်ဒပးနိုင်သည်။ 

ြုံသမာဓိ၏လုပ်ပိုင်ြွင့်ရပ်စဲဖြင်းနှင့်အစားေိုးြန ့်ေားဖြင်း 

၁၆။ ( ) ဒအာ ်ပါအဒဖြအဒနတစ်ရပ်ရပ် ဒပါ်ဒပါ ်လျှင် ြံုသမာဓိတစ်ဦး၏ လုပ်ပုိင်ြွင့်သည် 

ရပ်စဲဒစရမည် - 

(၁) ြံုသမာဓိတစ်ဦးသည် လုပ်ငန်းတာဝန်မျေား ုိ တရားဝင် သုိမ့ဟုတ် အမှန်တ ယ် 

ဒဆာင်ရွ ်နုိင်စွမ်းမရိှဖြင်း သုိမ့ဟုတ် အဖြားအဒ  ာင်းဖပြျေ ်မျေားဒ  ာင့် ၎င်း၏ 

လုပ်ငန်းတာဝန်မျေား ုိ ဒနှာင့်ဒနှး  န ့်  ာမှုမရိှေဲ ဒဆာင်ရွ ်နုိင်စွမ်းမရိှဖြင်း၊ 

(၂) ြုံသမာဓိတစ်ဦးသည် ရာေူးမှနုတ်ေွ ်ဖြင်း သိုမ့ဟုတ် အဖငင်းပွားသူမျေား  

ြုံသမာဓိ၏ လုပ်ပိုင်ြွင့်မျေား ုိ ရပ်စဲရန်သဒောတူညီ  ဖြင်း။ 
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( ြ ) အဖငင်းပွားသူမျေား  အဖြားနည်းသဒောတူညီေားဖြင်းမရိှပါ  ပုေ်မြဲွ ( )၊ ပုေ်မြဲွငယ် (၁) ပါ  

အဒ  ာင်းဖပြျေ ် တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အဖငင်းပွားမှု ဆ ်လ ်ဖြစ်ပွားဒနလျှင် 

ြံုသမာဓိ၏ လုပ်ပုိင်ြွင့် ုိ ရပ်စဲရန် ိစ္စအဒပါ် ဆံုးဖြတ်ဒပးရန် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး  

စီရင်ပုိင်ြွင့်အာဏာရတရားရံုးသုိ ့ ဒလျှာ ်ေားနုိင်သည်။ ြံုသမာဓိ၏လုပ်ပုိင်ြွင့် ုိ ရပ်စဲရန် 

 ိစ္စနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ တရားရံုး ြျေမှတ်သည့်ဆံုးဖြတ်ြျေ ်အဒပါ် အယူြံဝင်ြွင့်မရိှဒစရ။ 

( ဂ ) ပုေ်မြွဲ ( )၊ ပုေ်မြွဲ (ြ) သိုမ့ဟုတ် ပုေ်မ ၁၅၊ ပုေ်မြွဲ (ဂ) အရ ြုံသမာဓိတစ်ဦးသည် 

ရာေူးမှနုတ်ေွ ်လျှင် သုိမ့ဟုတ် ြံုသမာဓိ၏လုပ်ပုိင်ြွင့် ုိရပ်စဲရန်  အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး  

သဒောတူလျှင် ေုိသုိနု့တ်ေွ ်သည် သုိမ့ဟုတ် ရပ်စဲသည်ဆုိသည့် အြျေ ်ဒ  ာင့် ပုေ်မြဲွ( )၊ 

ပုေ်မြဲွ (ြ) သုိမ့ဟုတ် ပုေ်မ ၁၄၊ ပုေ်မြဲွ (ဂ) ၌ ရည်ညွှန်းဒသာ အဒ  ာင်းဖပြျေ ်မျေား 

တရားဝင်ဒ  ာင်း လ ်ြံရာဒရာ ်သည်ဟု မမှတ်ယူရ။ 

၁၇။ ( ) ပုေ်မ ၁၅ နှင့် ၁၆ တုိတွ့င် ဒြာ်ဖပေားဒသာ အဒ  ာင်းမျေားအရဖြစ်ဒစ၊ အဖြားအဒ  ာင်း 

တစ်ရပ်ရပ်ဒ  ာင့် ြံုသမာဓိ  ရာေူးမှနုတ်ေွ ်ဒသာဒ  ာင့်ဖြစ်ဒစ၊ အဖငင်းပွားသူမျေား၏ 

သဒောတူညီြျေ ်အရ ြံုသမာဓိ၏ လုပ်ပုိင်ြွင့် ုိရုပ်သိမ်းဒသာဒ  ာင့်ဖြစ်ဒစ၊ ြံုသမာဓိ၏ 

လုပ်ပုိင်ြွင့်ရပ်စဲဒစသည့် အဖြားအဒ  ာင်းတစ်ရပ်ရပ်ဒ  ာင့်ဖြစ်ဒစ ြံုသမာဓိ၏ လုပ်ပုိင်ြွင့် 

ရပ်စဲသွားလျှင် ေုိြံုသမာဓိ ုိြန ့်အပ်စဉ်  နည်းလမ်းအတုိင်း ြံုသမာဓိ အသစ်တစ်ဦး ုိ  

အစားေိုးြန ့်ေားရမည်။ 

( ြ ) ပုေ်မြဲွ ( ) အရ ြံုသမာဓိအသစ်တစ်ဦး ုိ အစားေုိးြန ့်ေားသည့်အြါ အဖငင်းပွားသူ 

မျေား  အဖြားနည်း သဒောတူေားဖြင်းမရိှလျှင် အနုညာတြံုရံုးသည် မိမိ၏ဆင်ဖြင် 

ဆံုးဖြတ်ြျေ ်အရ ယြင်စစ်ဒဆး  ားနာမှု ုိ ဖပန်လည်စစ်ဒဆး  ားနာလုိ  ဖပန်လည် 

စစ်ဒဆး  ားနာနိုင်သည်။ 

( ဂ ) အဖငင်းပွားသူမျေား  အဖြားနည်း သဒောတူညီေားဖြင်းမရိှပါ  ဤပုေ်မအရ ြံုသမာဓိ 

အသစ်တစ်ဦး အစားေုိးြန ့်ေားဖြင်းမဖပုမီ  ြျေမှတ်ြ့ဲဒသာ အနုညာတြံုရံုး၏ အမိန ့်နှင့် 

ဆံုးဖြတ်ြျေ ်သည် အနုညာတြံုရံုး ုိ ဒဖပာင်းလဲြဲွစ့ည်းသည်ဆုိသည့် အဒ  ာင်းဒ  ာင့် 

တရားမဝင်မဖြစ်ဒစရ။ 

အြန်း (၆) 

အနုညာတြုံရုံး၏ စီရင်ပိုင်ြွင့် 

အနုညာတြုံရုံး၌စီရင်ပိုင်ြွင့် ရှ ိမရှိ အနုညာတြုံရုံး ဆုံးဖြတ်ပိုင်ြွင့် 

၁၈။   ( ) အဖငင်းပွားသူတို ့ အဖြားနည်း သဒောတူေားဖြင်းမရှိလျှင် အနုညာတြုံရံုးသည် 

အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်တစ်ရပ် တည်ရိှမှုနှင့် တရားဝင်မှုအဒပါ်  န ့် ွ ်ြျေ ်မျေား 

အပါအဝင် အနုညာတြံုရံုး၌ စီရင်ပုိင်ြွင့် ရိှ မရိှ ုိ ဆံုးဖြတ်နုိင်သည်။ ေုိသုိ ့ဆံုးဖြတ်ရာတွင် - 
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(၁) ပဋိညာဉ်ပါ အနုညာတသဒောတူညီမှုစာပိုေ် ို 

အဖြားစည်း မ်းြျေ ်မျေားမှ သီးဖြားလွတ်လပ်ဒသာ သဒောတူညီြျေ ် 

တစ်ရပ်အဖြစ် ယူဆရမည်။ 

(၂) အနုညာတြံုရံုး  ပဋိညာဉ်သည် ပျေ ်ဖပယ်ဒ  ာင်းဆံုးဖြတ်လုိ ်သည့် အတွ ်ဒ  ာင့် 

ေိုပဋိညာဉ်ပါ အနုညာတသဒောတူညီမှုစာပိုေ်သည် ပျေ ်ဖပယ်ဖြင်းမရှိဒစရ။ 

( ြ ) အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးသည် အနုညာတြံုရံုး၌ စီရင်ပုိင်ြွင့်မရိှဒ  ာင်း ဒလျှာ ်ေားမှု ုိ 

ဒြျေပလွှာတင်သွင်းသည့်ဒနေ့ ် ဒနာ ်မ ျေဒစေဲတင်ဖပရမည်။ သုိရ့ာတွင် ေုိအဖငင်းပွားသူ  

ြံုသမာဓိ ုိ ြန ့်ေားြ့ဲသည် သုိမ့ဟုတ် ြံုသမာဓိြန ့်ေားရာတွင် သဒောတူြ့ဲသည် ဟူသည့် 

အဒ  ာင်းဒ  ာင့် ေိုသူ၏ဒလျှာ ်ေားမှု ုိ ဖငင်းပယ်ဖြင်းမဖပုရ။ 

( ဂ )  အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းဒဆာင်ရွ ်ဒနစဉ်အတွင်း အနုညာတြံုရံုးသည် ၎င်း၏လုပ်ပုိင်ြွင့် 

အာဏာ ုိ ဒ ျော်လွန်လုပ် ုိင်ဒ  ာင်း စွပ်စဲွသည့်အဒ  ာင်းအရာမျေား ဒပါ်ဒပါ ်လျှင် 

အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး  ြျေ ်ြျေင်းဒလျှာ ်ေားရမည်။ 

(ဃ) အနုညာတြံုရံုးသည် ပုေ်မြဲွ (ြ) နှင့် (ဂ) တုိအ့ရ ဒလျှာ ်ေားမှုမျေားတွင် ဒနာ ် ျေမှ 

တင်သငွ်းဒသာ ဒလျှာ ်ေားြျေ ် ုိ ဒလျော် န်သင့်ဖမတ်ဒသာ အဒ  ာင်းမျေားရှိပါ  

လ ြ်ံဒဆာင်ရွ ်နိုင်သည်။ 

( င )  အနုညာတြံုရံုးသည် ပုေ်မြဲွ (ြ) နှင့် (ဂ) တုိအ့ရ ဒလျှာ ်ေားြျေ ်မျေားအဒပါ် ပဏာမ 

ဖငင်းြျေ ် ့ဲသုိဖ့ြစ်ဒစ၊ အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ်တစ်ရပ် ့ဲသုိဖ့ြစ်ဒစ ဆံုးဖြတ်နုိင်သည်။ 

အ ယ်၍ အနုညာတြံုရံုး  စီရင်ပုိင်ြွင့်ရိှဒ  ာင်း ဆံုးဖြတ်သည်ဖြစ်ဒစ၊ မရိှဒ  ာင်း 

ဆုံးဖြတ်သည်ဖြစ်ဒစ ဆုံးဖြတ်ြျေ ် ို ဒ ျေနပ်မှုမရှိဒသာ အဖငင်းပွားသူသည် အဆိုပါ 

ဆုံးဖြတ်ြျေ ် ို လ ြ်ံရရှိသည့်ဒနမ့ှ ရ ်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း ပုေ်မ ၄၃၊ ပုေ်မြွဲ (ဃ)၊ 

ပုေ်မြွဲငယ် (၁)၊ ပုေ်မြွဲငယ် (၂) နှင့် ပုေ်မ ၄၇၊ ပုေ်မြွဲ (ြ)၊ ပုေ်မြွဲငယ် (၁) တိုအ့ရ 

တရားရံုးသို ့အယူြံဝင်ဒရာ ်နိုင်သည်။  

( စ ) တရားရံုးသုိ ့ဒလျှာ ်ေားြျေ ်မှာ မမပီးမဖပတ်ရိှဒစ ာမူ အနုညာတြံုရံုးသည် အနုညာတ  

စီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ုိ ဆ ်လ ်ဒဆာင်ရွ ်ရမည့်အဖပင် အနုညာတ ဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိလည်း 

ြျေမှတ်ရမည်။ 

  ားဖြတ်အမိန ့်မျေားြျေမှတ်ရန် အနုညာတြုံရုံး၏စီရင်ပိုင်ြွင့် 

၁၉။ ( ) အဖငင်းပွားသူမျေား  အဖြားနည်း သဒောတူညီေားဖြင်းမရိှလျှင် အနုညာတြံုရံုးသည် 

အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦးနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဒအာ ်ဒြာ်ဖပပါ  ိစ္စရပ်မျေားအတွ ် ဆံုးဖြတ်ြျေ ်၊ 

အမိန ့်နှင့်ညွှန်  ားြျေ ်မျေား ြျေမှတ်ြွင့်ရှိသည် -  

  (၁)  ုန် ျေစရိတ်အတွ ် အာမြံဒငွဒတာင်းြံဖြင်း၊ 

(၂) စာရွ ်စာတမ်းမျေား ုိ ေုတ်ဒြာ်ဖပသဒစဖြင်း သုိမ့ဟုတ် စစ်ဒဆးဒမးဖမန်းဖြင်း၊ 
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(၃) သ ်ဒသြံြျေ ် ုိ  ျေမ်း ျေိန်လွှာဖြင့် တင်ဖပဒစဖြင်း၊ 

(၄) အဖငင်းပွားသည့် ပစ္စည်းတစ်ြုြု ုိ ေိန်းသိမ်းဒစာင့်ဒရှာ ်ဖြင်း၊ ယာယီေိန်းသိမ်းဖြင်း 

သိုမ့ဟတု် ဒရာင်းြျေဖြင်း၊ 

(၅) အဖငင်းပွားသည့် ပစ္စည်းတစ်ြုြုနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ နမူနာရယူဖြင်း၊   ည့်ရှုဒလ့လာဖြင်း 

သိုမ့ဟတု် လ ်ဒတွစ့မ်းသပ်မှုဖပုလုပ်ဖြင်း၊ 

(၆) သ ်ဒသြံတစ်ရပ်ရပ် ုိ ေိန်းသိမ်းဒစာင့်ဒရှာ ်ဖြင်းနှင့် ယာယီေိန်းသိမ်းေားဖြင်း၊ 

(၇) အဖငင်းပွားသည့် ဒငွပမာဏအတွ ် အာမြံဒငွဒတာင်းြံဖြင်း၊ 

(၈) ယာယီတားဝရမ်းေုတ်ဆင့်ဖြင်း  သုိမ့ဟုတ် အဖြား  ားဖြတ်ဒဆာင်ရွ ်မှုမျေားဖပ ဖုြင်း။ 

( ြ ) အနုညာတြံုရံုးသည် အဖငင်းပွားသူမျေားနှင့် သ ်ဒသမျေားအား  ျေမ်းသစ္စာ ျိေန်ဆုိဒစနုိင်သည်။ 

( ဂ ) အနုညာတြံုရံုး  သင့်သည်ဟု ေင်ဖမင်သည့်အတုိင်း သ ်ဒသစစ်ဒမးဖြင်း အစီအစဉ် ုိ 

သတမ်ှတ်နိုင်သည်။ 

(ဃ) အနုညာတြံုရံုးသည် ဒအာ ်ဒြာ်ဖပပါအဒ  ာင်းဖြင့် ပုေ်မြဲွ ( )၊ ပုေ်မြဲွငယ် (၁) တွင် 

ရည်ညွှန်းဒသာ  ုန် ျေစရိတ်အတွ ် အာမြံဒငွ ို ဒလျှာ ်ေားသူ  ဒပးဒစရန် 

အမိန ့်ြျေမှတ်ဖြင်း မဖပုရ - 

(၁) ဒလျှာ ်ေားသူသည် ဖပည်ဒောင်စုသမ္မတဖမန်မာနုိင်ငံဒတာ် ဖပင်ပတွင် ဒနေုိင်သူ 

ဖြစ်ဖြင်း၊ 

(၂) ဒလျှာ ်ေားသူသည် အဖြားနုိင်ငံတစ်နုိင်ငံ၏ ဥပဒေအရြဲွစ့ည်းဒသာ ဒ ာ်ပုိဒရးရှင်း 

သိုမ့ဟတု် အြွဲ အ့စည်းဖြစ်ဖြင်း။ 

( င ) အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ဒဆာင်ရွ ်ဒနစဉ်အတွင်း ြျေမှတ်ဒသာ အနုညာတြံုရံုး၏ 

ဆုံးဖြတ်ြျေ ်၊ အမိန်န့ှင့်ညွှန်  ားြျေ ်မျေား ို  ပုေ်မ ၃၁ အရ တရားရုံး  အတည်ဖပု 

ဒဆာင်ရွ ်ဒပးရန် ဒလျှာ ်ေားနိုင်သည်။ 

ြုံသမာဓိ၏ င်းလွတ်ြွင့်မျေား 

၂၀။ ြံုသမာဓိတစ်ဦးသည် ြံုသမာဓိအဖြစ် တာဝန်ဝတ္တ ရားမျေား ုိဒဆာင်ရွ ်စဉ် ၎င်း၏ဒဆာင်ရွ ်မှု 

သုိမ့ဟုတ် ပျေ ် ွ ်မှုသည် ေုိ ်သင့်ဒသာသတိဖပ ဖုြင်းဖြင့် ဒဆာင်ရွ ်ဖြင်းဖြစ်ပါ  ေုိသုိဒ့ဆာင်ရွ ်မှု  

သိုမ့ဟတု် ပျေ ် ွ ်မှုအဒပါ် တာဝန်မရှိဒစရ။ 

အြန်း (၇) 

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ုိ ဒဆာင်ရွ ်ဖြင်း 

အဖငင်းပွားသမူျေားအား ညီတူညီမျှဆ ်ဆံဖြင်း 

၂၁။ အနုညာတြံုရံုးသည် အဖငင်းပွားသူမျေား ုိ ညီတူညီမျှ ဆ ်ဆံရမည့်အဖပင် အမှုနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ 

တင်ဖပရန် အြွင့်အဒရး အဖပည့်အဝဒပးရမည်။ 
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ဒဆာင်ရွ ်ရန် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းမျေား ိုဆုံးဖြတ်ဖြင်း 

၂၂။ ( ) အဖငင်းပွားသူမျေားသည် အနုညာတြံုရံုး  အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ုိ ဒဆာင်ရွ ်ရာတွင် 

လုိ ်နာရမည့်လုပ်ေံုးလုပ်နည်းမျေား ုိ ဤဥပဒေပါ ဖပဋ္ဌာန်းြျေ ်မျေားနှင့် မဆန ့် ျေင်ဒစေဲ 

လွတ်လပ်စွာ သဒောတူသတမ်ှတ်နိုင်သည်။ 

( ြ ) ပုေ်မြဲွ ( ) တွင် ဒြာ်ဖပေားသည့်အတုိင်း သဒောတူသတ်မှတ်နုိင်ဖြင်းမရိှလျှင်  အနုညာတ 

ြံုရံုးသည် ဤဥပဒေပါဖပဋ္ဌာန်းြျေ ်မျေား ုိ အဒော ်အေားဖပု၍ သင့်သည်ေင်ဖမင်သည့်  

နည်းလမ်းအတိုင်း အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ုိ ဒဆာင်ရွ ်နိုင်သည်။  

( ဂ ) အနုညာတြံုရံုးသည် ပုေ်မြဲွ (ြ) အရ အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ုိ  ဒဆာင်ရွ ်ရာတွင် 

သ ်ဒသြံြျေ ်တစ်ရပ်၏ သ ်ဒသြံဝင်မှု၊ စပ်ဆိုင်မှု၊ အဒရးပါမှုနှင့် အဒလးသာမှု 

တို ုိ့ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ 

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ရာဒနရာ 

၂၃။ ( ) အဖငင်းပွားသူမျေားသည် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ရာဒနရာ ုိ လွတ်လပ်စွာ သဒောတူ 

သတမ်ှတ်နိုင်သည်။ 

 ( ြ ) ပုေ်မြဲွ ( ) တွင် ဒြာ်ဖပေားသည့်အတုိင်း သဒောတူသတ်မှတ်နုိင်ဖြင်းမရိှလျှင် အနုညာတ 

ြံုရံုးသည် အဖငင်းပွားသူတုိအ့တွ ် အဆင်ဒဖပမှုအပါအဝင် အမှု၏အဒဖြအဒနအရပ်ရပ် ုိ 

အဒလးဂရုဖပုလျေ ် အနုညာတစရီင်ဆုံးဖြတ်ရာဒနရာ ို သတမ်ှတ်ဒပးရမည်။ 

 ( ဂ ) ပုေ်မြွဲ ( ) နှင့် (ြ) တိုတ့ွင် အနုညာတ စီရင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဒနရာ ို သတ်မှတ်ေား 

ဒစ ာမူ အနုညာတြုံရုံးသည် ြုံသမာဓိမျေားအြျေင်းြျေင်း ဒဆွးဒနွးညှိနှိုင်းနိုင်ရန် 

သ ်ဒသမျေား၊  ျွမ်း ျေင်သူမျေားနှင့် အဖငင်းပွားသူမျေား ုိ စစ်ဒဆး  ားနာနိုင်ရန် 

သိုမ့ဟုတ် စာရွ ်စာတမ်းမျေား၊  ုန်ပစ္စည်းမျေား သိုမ့ဟုတ် အဖြားပစ္စည်းမျေား ို 

စစ်ဒဆးနိုင်ရန် အဖငင်းပွားသူမျေား  အဖြားနည်းသဒောတူညီေားဖြင်း မရှိလျှင် 

သင့်ဒလျော်ရာဒေသတစ်ြုြုတွင် ဒတွဆ့ုံဒဆာင်ရွ ်နိုင်သည်။ 

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းစတင်ဒဆာင်ရွ ်ဖြင်း 

၂၄။  အဖငင်းပွားသူမျေား  အဖြားနည်းသဒောတူညီေားဖြင်းမရိှလျှင် အဖငင်းပွားမှုနှင့်စပ်လျေဉ်းသည့် 

အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းသည် ဒတာင်းဆုိဖြင်းြံရသူ  ေုိအဖငင်းပွားမှု ုိ အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ရန် 

အတွ ် လွှဲအပ်ရန် ဒတာင်းဆိုြျေ ် ုိ လ ြ်ံရရှိသည်ဒ့နမ့ှ စတင်သည်။ 

ောသာစ ား 

၂၅။ ( ) အဖငင်းပွားသူမျေားသည် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ဒဆာင်ရွ ်ရာတွင် အသံုးဖပုမည့် 

ောသာစ ား သုိမ့ဟုတ် ောသာစ ားမျေား ုိ လွတ်လပ်စွာ သဒောတူသတ်မှတ်နုိင်သည်။ 
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 ( ြ ) ပုေ်မြဲွ ( ) တွင် ဒြာ်ဖပေားသည့်အတုိင်း အဖငင်းပွားသူမျေား  သဒောတူသတ်မှတ် 

နိုင်ဖြင်းမရှိလျှင် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းဒဆာင်ရွ ်ရာတွင် အသုံးဖပုရမည့် 

ောသာစ ား သုိမ့ဟုတ် ောသာစ ားမျေား ုိ အနုညာတြံုရံုး  သတ်မှတ်ဒပးရမည်။ 

 ( ဂ ) ပုေ်မြွဲ ( ) အရ သဒောတညူီြျေ ် သိုမ့ဟုတ် ပုေ်မြွဲ (ြ) အရ သတ်မှတ်ြျေ ်တွင် 

အဖြားနည်း သီးဖြားဒြာ်ဖပေားဖြင်းမရိှပါ  ေုိသဒောတူညီြျေ ်နှင့် သတ်မှတ်ြျေ ်သည် 

အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး၏ စာဖြင့်ဒရးသားဒြာ်ဖပြျေ ်၊ အနုညာတြုံရုံး၏ စစ်ဒဆး 

  ားနာြျေ ်၊ အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် သုိမ့ဟုတ် စာဖြင့် အဖြားဆ ်သွယ်ဒဆာင်ရွ ်ြျေ ် 

တိုန့ှင့်လည်း သ ်ဆိုင်ဒစရမည်။ 

 (ဃ) အနုညာတြုံရုံးသည် စာတမ်းအမှတ်အသား သ ်ဒသြံြျေ ်တစ်ရပ်အား အဖငင်းပွား 

သူမျေား  သဒောတူသတ်မှတ်ေားသည့် သုိမ့ဟုတ် အနုညာတြံုရံုး  သတ်မှတ်ဒပးေားသည့် 

ောသာစ ား သုိမ့ဟုတ် ောသာစ ားမျေားဖြင့် ောသာဖပန်ဆုိြျေ ် ုိ မှန် န်ဒ  ာင်း 

သ ်ဒသြံလ ်မှတ်ဒရးေိုး၍ ပူးတွတဲင်သွင်းဒစရန် အမိန ့်ြျေမှတ်နိုင်သည်။ 

ဒတာင်းဆိုလွှာနှင့် ဒြျေပလွှာတွင် ဒြာ်ဖပပါရှိရမည့်အြျေ ်မျေား 

၂၆။ ( ) အဖငင်းပွားသူမျေားသည် ဒတာင်းဆုိလွှာနှင့် ဒြျေပလွှာတုိတွ့င် ဒြာ်ဖပရန် လုိအပ်သည့်အြျေ ် 

မျေား ုိ သဒောတူသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ေိုသို ့သဒောတူသတမ်ှတ်ေားဖြင်း မရှိပါ  

ဒတာင်းဆုိသူသည် အဖငင်းပွားသည့်အြျေ ်၊ ဒတာင်းဆုိမှု ုိ ဒော ်ြံသည့်အြျေ ်နှင့် 

ဒတာင်းဆုိဒသာ သ ်သာြွင့် သုိမ့ဟုတ်  ုစားြွင့်တုိ ုိ့ ဒတာင်းဆုိလွှာတွင် ဒြာ်ဖပရမည့် 

အဖပင် ဒတာင်းဆုိဖြင်းြံရသူ လည်း အဆုိပါအြျေ ်မျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ြုြံဒြျေပြျေ ် 

တို ုိ့ ဒြျေပလွှာတွင်ဒြာ်ဖပရမည်။ အဆိုပါ ဒတာင်းဆိုလွှာနှင့် ဒြျေပလွှာ ို အဖငင်းပွား 

သူမျေား  သဒောတူသတ်မှတ်ေားသည့်  ာလအတွင်း သုိမ့ဟုတ် အနုညာတြံုရံုး  

သတမ်ှတ်ဒပးသည့်  ာလအတွင်း အနုညာတြုံရံုးသို ့တင်သငွ်းရမည်။ 

( ြ ) အဖငင်းပွားသူမျေားသည် ၎င်းတို၏့ ဒတာင်းဆိုလွှာ သိုမ့ဟတု် ဒြျေပလွှာတိုန့ှင့်အတူ 

စပ်ဆုိင်သည်ဟု ယူဆဒသာ စာတမ်းအမှတ်အသားမျေားနှင့် အဖြားသ ်ဒသြံြျေ ်မျေား 

အားလံုး ုိ တင်သွင်းနုိင်သည် သုိမ့ဟုတ် ၎င်းတုိ ့ တင်သွင်းမည့် စာတမ်းအမှတ်အသားမျေား 

သုိမ့ဟုတ် အဖြားသ ်ဒသြံြျေ ်မျေားအတွ ် ရည်ညွှန်းဒြာ်ဖပြျေ ် ုိ ပူးတဲွတင်သွင်း 

နိုင်သည်။ 

( ဂ ) အဖငင်းပွားသူမျေား  အဖြားနည်း သဒောတူညီေားဖြင်း မရှိသည့်အဖပင် အနုညာတ 

ြံုရံုး လည်း အဖငင်းပွားသူတုိ၏့ ဖပင်ဆင်ဖြင်း၊ ဖြည့်စွ ်ဖြင်းဒ  ာင့် ဖြစ်ဒပါ်လာမည့် 

ဒနှာင့်ဒနှး  န ့်  ာမှု ုိ စဉ်းစားဆင်ဖြင်မပီး ဖပင်ဆင်ြျေ ် သုိမ့ဟုတ် ဖြည့်စွ ်ြျေ ် ုိ 

ြွင့်ဖပုရန်မသင့်ဟု ယူဆဖြင်းမရိှလျှင် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦးသည် ၎င်း၏ဒတာင်းဆုိလွှာ 
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သုိမ့ဟုတ် ဒြျေပလွှာ ုိ အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ဒဆာင်ရွ ်ဒနစဉ်အတွင်း ဖပင်ဆင်နုိင်သည် 

သိုမ့ဟတု် ဖြည့်စွ ်နိုင်သည်။  

  ားနာဖြင်းနှင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ဒဆာင်ရွ ်ဖြင်း 

၂၇။ ( ) အဖငင်းပွားသူမျေား  အဖြားနည်း သဒောတူညီေားဖြင်းမရိှလျှင် အနုညာတြံုရံုးသည် 

နှုတ်ဖြင့်သ ်ဒသြံြျေ ် တင်ဖပဖြင်းနှင့် နှုတ်ဖြင့်ဒလျှာ ်လဲတင်ဖပဖြင်း၊   ားနာဖြင်းဖြင့် 

လည်းဒ ာင်း၊ အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ုိ စာတမ်းအမှတ်အသားမျေားနှင့် အဖြား 

သ ်ဒသြံြျေ ်မျေားအဒပါ် အဒဖြဖပု၍ ဒဆာင်ရွ ်ဖြင်းဖြင့်လည်းဒ ာင်း ဆံုးဖြတ်ရမည်။ 

သိုရ့ာတွင် အဖငင်းပွားသူမျေား  နှုတ်ဖြင့်စစ်ဒဆး  ားနာမှုမဖပုလုပ်ရန် သဒောတူညီ 

ေားဖြင်းမရိှလျှင် အနုညာတြံုရံုးသည် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး  ဒတာင်းဆုိပါ  အနုညာတ 

စီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း၏ သင့်ဒလျော်သည့်အဆင့်တွင် နှုတ်ဖြင့်စစ်ဒဆး  ားနာမှု ုိ ဒဆာင်ရွ ် 

နိုင်သည်။ 

( ြ ) အနုညာတြုံရု ံးသည် စစ်ဒဆး  ားနာမည့် ိစ္စနှင့ ် စာတမ်းအမှတ်အသားမျေား၊ 

 ုန်ပစ္စည်းမျေား သုိမ့ဟုတ် ပစ္စည်းမျေား ုိ   ည့်ရှုစစ်ဒဆးရန်အတွ ် အနုညာတြံုရံုး  

ဒတွဆံု့ဒဆာင်ရွ ်မည့် ိစ္စတုိ ုိ့ အဖငင်းပွားသူမျေားအား လံုဒလာ ်ဒသာ အြျိေန်ဒပး၍ 

က ိုတင်အဒ  ာင်း  ားရမည်။  

( ဂ ) အနုညာတြံုရံုးသည် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး  တင်သွင်းဒသာ စာဖြင့်ဒရးသားတင်ဖပြျေ ်မျေား၊ 

စာတမ်းအမှတ်အသားမျေား သိုမ့ဟုတ် အဖြားသတင်းအြျေ ်အလ ်မျေား သုိမ့ဟုတ် 

ဒလျှာ ်ေားြျေ ်မျေားအားလံုး ုိ တစ်ေ ်အဖငင်းပွားသူေံ ဒပးပုိအ့ဒ  ာင်း  ားရမည်။ 

ေုိဖ့ပင် အနုညာတြံုရံုး  ဆံုးဖြတ်ြျေ ်ြျေမှတ်ရာတွင် အား ုိးအားေားဖပုဒသာ ျွမ်း ျေင်သူ၏ 

ေင်ဖမင်ြျေ ် သုိမ့ဟုတ် သ ်ဒသြံစာတမ်းအမှတ်အသား မိတ္တ ူမျေား ုိ အဖငင်းပွားသူ 

မျေားေံ ဒပးပိုအ့ဒ  ာင်း  ားရမည်။ 

အဖငင်းပွားသတူစ်ဦး၏ပျေ ် ွ ်ဖြင်း 

၂၈။ အဖငင်းပွားသူမျေား  အဖြားနည်းသဒောတူညီေားဖြင်း မရှိသည့်အဖပင် လုံဒလာ ်ဒသာ 

အဒ  ာင်းဖပသနိုင်ဖြင်းမရှိပါ  - 

( ) ဒတာင်းဆိုသူ  ၎င်း၏ဒတာင်းဆိုလွှာ ုိ ပုေ်မ ၂၆၊ ပုေ်မြွဲ ( ) နှင့်အညီဒပးပိုရ့န် 

ပျေ ် ွ ်လျှင် အနုညာတြံုရံုးသည် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ဒဆာင်ရွ ်မှု ုိ 

ရပ်စဲရမည်။ 
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( ြ ) ဒတာင်းဆိုြံရသူ  ၎င်း၏ြုြံဒြျေပလွှာ ုိ ပုေ်မ ၂၆၊ ပုေ်မြွဲ ( ) နှင့်အညီ ဒပးပိုရ့န် 

ပျေ ် ွ ်လျှင် အနုညာတြံုရံုးသည် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ုိ ဆ ်လ ်ဒဆာင်ရွ ် 

နိုင်သည်။ သိုရ့ာတွင် ေိုပျေ ် ွ ်မှုသည် ဒတာင်းဆိုသူ၏ စွပ်စွဲြျေ ် ိုဝန်ြံရာ 

ဒရာ ်သည်ဟု မှတ်ယူဖြင်းမဖပုရ။ 

( ဂ ) အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦးသည် နှုတ်ဖြင့်စစ်ဒဆးရာသုိဒ့ရာ ်ရိှရန် ပျေ ် ွ ်လျှင် သုိမ့ဟုတ် 

စာတမ်းအမှတ်အသား သ ်ဒသြံြျေ ် ုိတင်သွင်းရန် ပျေ ် ွ ်လျှင် အနုညာတြံုရံုးသည် 

အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ုိ ဆ ်လ ်ဒဆာင်ရွ ်နုိင်သည်။ အနုညာတြံုရံုးဒရှဒ့မှာ ်ရိှ 

သ ်ဒသြံြျေ ်မျေားအရ အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ုိ ြျေမှတ်နိုင်သည်။ 

အနုညာတြုံရုံး  ျွမ်း ျေင်သြူန ့်ေားဖြင်း 

၂၉။ အဖငင်းပွားသူမျေား  အဖြားနည်းသဒောတူညီေားဖြင်းမရှိလျှင် အနုညာတြုံရံုးသည် - 

( )  ဆံုးဖြတ်ရန်ရိှသည့် သီးဖြားအဖငင်းပွား အဒ  ာင်းအရာနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အနုညာတြံုရံုးသုိ ့

အစီရင်ြံတင်ဖပဒစရန်  ျွမ်း ျေင်သူတစ်ဦး သိုမ့ဟုတ်  ျွမ်း ျေင်သမူျေား ုိ ြန ့်ေား 

နိုင်သည်။ 

( ြ ) စပ်ဆုိင်ဒသာသတင်းအြျေ ်အလ ် ုိ  ျွမ်း ျေင်သူအား ဒပးဒစရန် သုိမ့ဟုတ် စပ်ဆုိင်ဒသာ 

စာတမ်းအမှတ်အသား၊  ုန်ပစ္စည်း သုိမ့ဟုတ် အဖြားပစ္စည်း ုိ ျွမ်း ျေင်သူ  စစ်ဒဆး 

နုိင်ရန်အတွ ် ေုတ်ဒြာ်ဖပသဒစရန် သုိမ့ဟုတ်   ည့်ရှုြွင့်ဖပုဒစရန် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး 

ေံမှဒတာင်းဆိုနိုင်သည်။ 

( ဂ )  ျွမ်း ျေင်သူ၏ နှုတ်ဖြင့် သိုမ့ဟုတ် စာဖြင့် အစီရင်ြံတင်ဖပမပီးဒနာ ် အဖငင်းပွားသူ 

တစ်ဦး ဒတာင်းဆုိပါ  သုိမ့ဟုတ် အနုညာတြံုရံုး  လုိအပ်သည်ဟု ေင်ဖမင်ယူဆပါ  

နှုတ်ဖြင့်စစ်ဒဆး  ားနာမှုတွင်  ျွမ်း ျေင်သူ ုိ ဒြါ်ယူစစ်ဒဆး  ားနာနုိင်သည်။ ေုိသုိ ့

စစ်ဒဆး  ားနာရာတွင် အဖငင်းပွားသည့် အြျေ ်မျေားအဒပါ် သ ်ဒသြံရန်အတွ ် 

အဖငင်းပွားသူမျေားသည်  ျွမ်း ျေင်သူ ိုဒမးြွန်းမျေား ဒမးဖမန်းြွင့်ရှိဒစရမည့်အဖပင် 

အဖငင်းပွားသည့်အြျေ ်မျေားနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ သ ်ဒသတင်ဖပြွင့်ရှိဒစရမည်။ 

သ ်ဒသြံြျေ ်ရယူရာတွင် တရားရံုး၏ အ ူအညီဒတာင်းြံဖြင်း 

၃၀။ ( ) အနုညာတြံုရံုး ဖြစ်ဒစ၊ အနုညာတြံုရံုး၏ သဒောတူညီြျေ ်ဖြင့် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး  

ဖြစ်ဒစ တရားရံုး သ ်ဒသြံြျေ ် ရယူဒပးရန်တရားရံုးသုိ ့ဒလျှာ ်ေားနုိင်သည်။ 

( ြ ) ဒလျှာ ်လွှာတွင် ဒအာ ်ပါအြျေ ်မျေား ို အတိအ ျေဒြာ်ဖပရမည် - 
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(၁) အဖငင်းပွားသူမျေားနှင့် ြုံသမာဓိမျေား၏ အမည်မျေား၊ ဒနရပ်လိပ်စာမျေား၊ 

(၂) ဒတာင်းဆုိြျေ ်နှင့်ဒတာင်းဆုိဒသာ သ ်သာြွင့်၏ ဒယေုယျေသဒောသောဝ၊ 

(၃) သ ်ဒသအဖြစ် သိုမ့ဟုတ်  ျွမ်း ျေင်သူသ ်ဒသအဖြစ်   ားနာရမည့်သူ၏ 

အမည်၊ ဒနရပ်လိပ်စာနှင့် ရယူလုိဒသာသ ်ဒသြံြျေ ်၏ အဓိ အဒ  ာင်းဖြင်းရာ 

ဒြာဖ်ပြျေ ်၊ 

(၄) ေုတ်ဒြာ်ဖပသရမည့် စာတမ်းအမှတ်အသား သုိမ့ဟုတ် စစ်ဒဆးရမည့်ပစ္စည်း၏ 

သရုပ်ဒြာ်ဖပြျေ ်နှင့် အမျေိုးအစား။ 

( ဂ ) တရားရံုးသည် ၎င်း၏ လုပ်ပိုင်ြွင့်အာဏာအရ သ ်ဒသြံြျေ ်ရယူသည့် နည်းလမ်း 

နှင့်အညီ သ ်ဒသြံြျေ ် ုိ ရယူမပီးဒနာ ် ယင်းသ ်ဒသြံြျေ ် ုိ အနုညာတြံုရံုးသုိ ့

တို ်ရို ်ဒပးပို ့ာ ဒလျှာ ်ေားြျေ ် ုိ အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်နိုင်သည်။ 

(ဃ) ပုေ်မြဲွ (ဂ) အရ ဒလျှာ ်ေားြျေ ် ုိ အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်နုိင်ဒ  ာင်း တရားရံုး  

အမိန ့်ြျေမှတ်သည့်အြါ သ ်ဒသမျေားေံ အမိန ့်ဆင့်စာေုတ်ဆင့်ဖြင်း ုိ တရားရံုး၌ စစ်ဒဆးသည့် 

တရားမမှုမျေားတွင် အမိန ့်ဆင့်စာေုတ်ဆင့်သည့် နည်းလမ်းအတုိင်းဒဆာင်ရွ ်နုိင်သည်။ 

အနုညာတြုံရုံး၏   ားဖြတ်ဆုံးဖြတ်ြျေ ်မျေား ုိ တရားရံုး အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ဖြင်း 

၃၁။ ( ) အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ နုိင်ငံဒတာ်အတွင်း၌ဖြစ်ဒစ သုိမ့ဟုတ် နုိင်ငံဒတာ် 

ဖပင်ပ၌ဖြစ်ဒစ အနုညာတြံုရံုး ြျေမှတ်သည့်   ားဖြတ်ဆံုးဖြတ်ြျေ ်မျေား ုိ တရားရံုး၏ 

အမိန ့်နှင့်ဆုံးဖြတ်ြျေ ် ့ဲသို ့တရားရံုး အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်နိုင်သည်။ 

 ( ြ ) နုိင်ငံဒတာ်ဖပင်ပ၌ဖပုလုပ်သည့် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ြျေမှတ်သည့် 

  ားဖြတ်ဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ အတည်ဖပုရန် ဒလျှာ ်ေားသူသည် အဆုိပါဆံုးဖြတ်ြျေ ်မှာ 

နုိင်ငံဒတာ်အတွင်း၌ဖပုလုပ်သည့် ဆံုးဖြတ်ြျေ ် အမျိုေ းအစားအတုိင်းဖြစ်ဒ  ာင်း သ ်ဒသ 

ေင်ရှားမဖပနုိင်ပါ  တရားရံုးသည် အဆုိပါဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ အတည်ဖပုရန် ြွင့်ဖပုဖြင်း 

မဖပုရ။  

 ( ဂ ) ပုေ်မြဲွ ( ) အရ ြွင့်ဖပုြျေ ်ရရိှပါ  တရားရံုးသည် အဆုိပါဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ အတည်ဖပု 

ဒဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

 (ဃ) ပုေ်မြဲွ ( ) အရ တရားရံုး အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ရန် ြွင့်ဖပ ဖုြင်း သုိမ့ဟုတ် ဖငင်းပယ်ဖြင်း 

အတွ ် တရားရံုး၏ဆုံးဖြတ်ြျေ ်အဒပါ် အယူြံဝင်ြွင့်မရှိဒစရ။ 

 ရှင်းလင်းြျေ ်။ ဤပုေ်မတွင် ရည်ညွှန်းသည့်   ားဖြတ်ဆံုးဖြတ်ြျေ ်ဆုိရာတွင် အနုညာတ 

ြုံရံုး၏ ဆံုးဖြတ်ြျေ ်၊ အမိန်န့ှင့် ညွှန်  ားြျေ ်လည်းပါဝင်သည်။ 
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အြန်း (၈) 

အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ်ြျေမှတ်ဖြင်းနှင့် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းမပီးဆံုးဖြင်း  

အဖငင်းပွားဖပဿနာအတွ ်လို ်နာရမည့်ဥပဒေ 

၃၂။ ( )  အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ဒဆာင်ရွ ်ရာဒနရာသည် နုိင်ငံဒတာ်အတွင်း၌ ဖြစ်သည့်အြါ- 

(၁) ဖပည်တွင်း အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းတွင် အနုညာတြံုရံုးသည် အနုညာတစီရင် 

ဆံုးဖြတ်ရန် တင်သွင်းဒသာအဖငင်းပွားမှု ုိ နုိင်ငံဒတာ်၏သ ်ဆုိင်ရာ တည်ဆဲဖပဋ္ဌာန်း 

ဥပဒေနှင့်အညီ ဆုံးဖြတ်ရမည်။ 

(၂)  နိုင်ငံတ ာ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းတွင် - 

(  ) အနုညာတြံုရံုးသည် အဖငင်းပွားမှု ုိ ဆံုးဖြတ်ရာတွင် အဖငင်းပွားသူမျေား  

သဒောတူဒရွးြျေယ်သတ်မှတ်ေားသည့် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆံုးဖြတ်ရမည်။  

( ြြ ) အဖငင်းပွားသူမျေား  အဖြားနည်း သဒောတူညီေားဖြင်းမရိှလျှင် ဒရွးြျေယ် 

သတ်မှတ်ေားဒသာ နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံ၏ဥပဒေ သုိမ့ဟုတ် ဥပဒေစနစ်သည် 

ေုိနုိင်ငံ၏ သ ်ဆုိင်ရာဖပဋ္ဌာန်းဥပဒေ ုိ တုိ ်ရုိ ်ရည်ညွှန်းဖြင်းဖြစ်သည် 

ဟု မှတ်ယူရမည်။ ေုိနုိင်ငံ၏ဥပဒေအြျေင်းြျေင်း ပဋိပ ္ခဖြစ်မှုဆုိင်ရာနည်းဥပဒေ 

မျေား ုိ ရည်ညွှန်းဖြင်းဖြစ်သည် ဟု မှတ်ယူဖြင်းမဖပုရ။ 

( ဂဂ ) အဖငင်းပွားသူမျေား  ပုေ်မြဲွငယ်စိတ်(  ) အရ ဥပဒေ ုိဒရွးြျေယ်သတ်မှတ် 

ေားဖြင်းမရိှလျှင်အနုညာတြံုရံုးသည် မိမိြံုရံုး  လုိ ်နာသင့်သည်ဟု 

ယူဆဒသာဥပဒေ ို လ ြ်ံ ျေင့်သုးံနိုင်သည်။ 

 ( ြ ) အဖငင်းပွားသူမျေား  အနုညာတြံုရံုးအား အတိအလင်းအြွင့်အာဏာဒပးအပ်ဖြင်းြံရပါ  

အနုညာတြုံရုံးသည် တရားမျှတမှု၊ သာတူညီမျှမှု၊ စိတ်ရင်းဒ ာင်းေားမှုတို ဖ့ြင့် 

အဖငင်းပွားမှု ို ဆုံးဖြတ်ဒပးရမည်။ 

 ( ဂ ) အနုညာတြံုရံုးသည် အဖငင်းပွားမှုအားလံုး ုိ ပဋိညာဉ်ပါ  စည်း မ်းြျေ ်မျေားနှင့်အညီ 

ဆုံးဖြတ်ဒပးရမည်။ ေိုသိုဆ့ုံးဖြတ်ရာတွင် စီးပွားဒရးနှင့် ူးသန်းဒရာင်းဝယ်ဒရး 

 ိစ္စမျေား၌ လို ်နာရဒသာ  ုန်သယွ်မှုဓဒလ့ေုံးစံမျေား ုိ ေည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ 

အနုညာတြုံရုံး ဆုံးဖြတ်ြျေ ်ြျေမှတ်ဖြင်း 

၃၃။ ( ) အဖငင်းပွားသူမျေား  အဖြားနည်း သဒောတူညီေားဖြင်းမရိှလျှင် ြံုသမာဓိတစ်ဦးေ ်ပုိ၍ 

ပါဝင်ဒသာ အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းတွင် အနုညာတြံုရံုးသည် ြံုသမာဓိအြဲွဝ့င်အမျေားစု 

ဆန္ဒအရဆုံးဖြတ်ြျေ ် ုိ ြျေမှတ်ရမည်။ 
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 ( ြ )  ပုေ်မြဲွ ( ) တွင် မည်သုိပ့င် ဒြာ်ဖပပါရိှဒစ ာမူ အဖငင်းပွားသူမျေား  သုိမ့ဟုတ် အနုညာတ 

ြံုရံုး၏ ြံုသမာဓိအြဲွဝ့င်အားလံုး  အြွင့်အာဏာအပ်နှင်းလျှင် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း 

လုပ်ေုံးလုပ်နည်း ုိ ြုံသမာဓိနာယ   အဆုံးအဖြတ်ဒပးနိုင်သည်။ 

သဒောတူဒဖပမငိမ်းဖြင်း  

၃၄။ ( ) အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းဒဆာင်ရွ ်ဒနစဉ်အတွင်း အဖငင်းပွားသူမျေား  အဖငင်းပွားမှု ုိ 

သဒောတူဒဖပမငိမ်း  လျှင် အနုညာတြံုရံုးသည် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ုိမပီးဆံုး 

ဒစရမည်။ ေုိအ့ဖပင် အဖငင်းပွားသူမျေား  ဒတာင်းဆုိလျှင် သုိမ့ဟုတ် အနုညာတြုံရံုး  

 န ့် ွ ်ဖြင်းမဖပုလျှင် အနုညာတြံုရံုးသည် အဖငင်းပွားသူမျေား  သဒောတူညီဒသာ 

စည်း မ်းြျေ ်မျေားအတုိင်း သဒောတူဒဖပမငိမ်းဖြင်း ုိ အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ်ပံုစံဖြင့် 

ဒရးသားမှတ်တမ်းတင်ရမည်။ 

 ( ြ ) အဖငင်းပွားသူမျေား  သဒောတူညီဒသာ စည်း မ်းြျေ ်မျေားအတုိင်းဖပုလုပ်သည့် အနုညာတ 

ဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ ပုေ်မ ၃၅ နှင့် အညီဖပုလုပ်ရမည်။ ယင်း ုိ အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ်ဟု 

ဒြာဖ်ပရမည်။ 

( ဂ ) အဖငင်းပွားသူမျေား  သဒောတူညီသည့် စည်း မ်းြျေ ်မျေားအရ ဖပုလုပ်ဒသာ အနုညာတ 

ဆံုးဖြတ်ြျေ ်သည် အဓိ အဖငင်းပွား အဒ  ာင်းဖြင်းရာအဒပါ် ဆံုးဖြတ်ဒသာ အဖြား 

အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် ့ဲသုိ ့တူညီဒသာအဆင့်အတန်းနှင့် တူညီဒသာအ ျိုေ းသ ်ဒရာ ်မှု 

ရှိဒစရမည်။ 

အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်ပုံစံနှင့် ပါဝင်ရမည့်အြျေ ်မျေား 

၃၅။ ( ) အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ စာဖြင့်ဒရးသားရမည့်အဖပင် ြံုသမာဓိ သုိမ့ဟုတ် ြံုသမာဓိမျေား  

လ မ်ှတ်ဒရးေိုးရမည်။ 

( ြ ) ပုေ်မြဲွ ( ) ပါရည်ရွယ်ြျေ ်အလုိငှ့ာ ြံုသမာဓိတစ်ဦးေ ်ပုိ၍ပါဝင်ဒသာ အနုညာတစီရင် 

ဆံုးဖြတ်ဖြင်းတွင် ြံုသမာဓိမျေားေဲမှ အမျေားစု လ ်မှတ်ဒရးေုိးပါ  ဖပည့်စံုသည်ဟု 

မှတ်ယူရမည်။ သုိရ့ာတွင် ြံုသမာဓိတစ်ဦးဦး  လ ်မှတ်မဒရးေုိးေဲ  ျေန်ရိှဒနဖြင်းနှင့် 

စပ်လျေဉ်း၍ အဒ  ာင်းဖပြျေ ် ဒရးသားဒြာ်ဖပရမည်။ 

( ဂ ) အဖငင်းပွားသူမျေား  ဆံုးဖြတ်ြျေ ်တွင် အဒ  ာင်းဖပြျေ ်မျေား ဒြာ်ဖပရန်မလုိဟု သဒော 

တူညီေားဖြင်းမရိှလျှင် သုိမ့ဟုတ် ဆံုးဖြတ်ြျေ ်သည် အဖငင်းပွားသူမျေား  သဒောတူညီဒသာ 

စည်း မ်းြျေ ်မျေားအရ ဖပုလုပ်ဒသာ အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ်မဟုတ်လျှင် အနုညာတ 

ဆုံးဖြတ်ြျေ ်တွင်  ျေိုးဒ  ာင်းဒြာ်ဖပြျေ ်မျေားပါရှိရမည်။ 
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(ဃ) အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်တွင် ဆုံးဖြတ်ြျေ ်ြျေမှတ်သည့် ဒနစ့ွဲနှင့် ပုေ်မ ၂၃ နှင့်အညီ 

သတ်မှတ်ေားသည့် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ရာဒနရာ ုိ ဒြာ်ဖပရမည်။ အနုညာတ 

ဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ ေိုဒနရာတွင် ဆုံးဖြတ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

( င ) အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ ြျေမှတ်မပီးဒနာ ် လ ်မှတ်ဒရးေုိးေားဒသာ ဆံုးဖြတ်ြျေ ် 

မိတ္တ ူမှန်တစ်ဒစာင်စီ ုိ အဖငင်းပွားသူအသီးသီးေံ ဒပးပိုရ့မည်။  

( စ ) အဖငင်းပွားသူမျေား  အဖြားနည်းသဒောတူညီေားဖြင်းမရှိလျှင် - 

(၁) အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းအတွ ်  ုန် ျေစရိတ် ုိ အနုညာတြံုရံုး သတ်မှတ် 

ဒပးရမည်။ 

(၂) အနုညာတြံုရံုးသည်  ုန် ျေစရိတ် ုိ ရေုိ ်ြွင့်ရိှသည့်အဖငင်းပွားသူနှင့်  ုန် ျေ 

စရိတ် ုိဒပးဒဆာင်ရမည့် အဖငင်းပွားသူတုိ၏့  ုန် ျေစရိတ်ပမာဏ၊ တွ ်ြျေ ်သည့် 

နည်းလမ်းနှင့် ဒပးဒဆာင်ရမည့်နည်းလမ်း စသည်တုိ ုိ့ သတ်မှတ်ဒပးရမည်။ 

ရှင်းလင်းြျေ ်။ ပုေ်မြဲွ (စ)၊ ပုေ်မြဲွငယ် (၁) တွင် ဒြာ်ဖပေားဒသာ  ုန် ျေစရိတ် 

ဆိုသည်တွင် ဒအာ ်ပါ ိစ္စမျေားနှင့် ပတ်သ ်၍ သင့်ဒလျော်သည့် 

 ုန် ျေစရိတ်ဒငွ ုိဆိုလိုသည် - 

(၁) ြံုသမာဓိနှင့် သ ်ဒသမျေားအတွ ် အြဒ  းဒငွမျေားနှင့်စရိတ်၊  

(၂) ဒရှ ဒ့နအတွ ် အြဒ  းဒငွမျေားနှင့် စရိတ်၊ 

(၃) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ို က ီး  ပ်ဒဆာင်ရွ ်ဒသာ 

အြွဲ အ့စည်း၏ စီမံအုပ်ြျေုပ်မှုအတွ ်အြဒ  းဒငွမျေား၊ 

(၄) အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း၊ အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ်တုိနှ့င့် 

ဆ ်စပ် ုန် ျေသည့် အဖြားစရိတ်ဒငွမျေား။ 

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းမပီးဆုံးဖြင်း 

၃၆။ ( ) အနုညာတြံုရံုး  အမပီးသတ်ဆံုးဖြတ်ြျေ ်ြျေမှတ်လျှင်ဖြစ်ဒစ၊ ပုေ်မြဲွ (ြ) အရ အမိန ့်ြျေမှတ် 

လျှင်ဖြစ်ဒစ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းမပီးဆုံးသည်။  

( ြ ) အနုညာတြံုရံုးသည် ဒအာ ်ပါအဒဖြအဒန တစ်ရပ်ရပ်ဒပါ်ဒပါ ်လျှင် အနုညာတစီရင် 

ဆုံးဖြတ်ဖြင်းမပီးဆုံးဒ  ာင်း အမိန ့်တစ်ရပ်ြျေမှတ်ရမည် - 

(၁) ဒတာင်းဆိုသူ  ၎င်း၏ဒတာင်းဆိုြျေ ် ုိ ရုပ်သိမ်းရာတွင် ဒတာင်းဆိုြံရသူ  

ေိုသိုရု့ပ်သိမ်းဖြင်း ို   န ့် ွ ်ြွင့် မရှိသည့့်အဖပင် အဖငင်းပွားမှု ုိ ဒနာ ်ဆုံး 

ဒဖပမငိမ်းမပီးဖပတ်ရာတွင် ဒတာင်းဆုိြံရသူ၏ ဥပဒေအရ ရရိှနုိင်ဒသာအ ျိုေ းြံစားြွင့် ုိ 

အနုညာတြုံရုံး  အသိအမှတ်ဖပုေားမှုမရှိဖြင်း၊  

(၂) အဖငင်းပွားသူမျေား  အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ုိ မပီးဆံုးရန် သဒောတူညီ  ဖြင်း၊  
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(၃) အဖြားအဒ  ာင်းဖပြျေ ်တစ်ရပ်ရပ်ဒ  ာင့် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ုိ ဆ ်လ ် 

ဒဆာင်ရွ ်ရန်မလုိအပ်ဒ  ာင်း သုိမ့ဟုတ် ဆ ်လ ်ဒဆာင်ရွ ်ရန် မဖြစ်နုိင်ဒ  ာင်း 

အနုညာတြုံရုံး ဒတွရ့ှိဖြင်း။ 

( ဂ ) ပုေ်မ ၃၄၊ ပုေ်မြဲွ ( ) နှင့် ဤပုေ်မတုိအ့ရ အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းမပီးဆံုးလျှင် ပုေ်မ ၃၇ ပါ  

ဖပဋ္ဌာန်းြျေ ် ို အဒော ်အေားဖပု၍ အနုညာတြုံရံုး၏စီရင်ပိုင်ြွင့် မပီးဆုံးသည်။ 

အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ အမှားဖပင်ဖြင်း၊ အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆုိဖြင်းနှင့် ဒနာ ်ဆ ်တဲွဆံုးဖြတ်ြျေ ်ြျေဖြင်း 

၃၇။ ( ) အဖငင်းပွားသူမျေား  အြျိေန် ာလ ုိသဒောတူသတ်မှတ်ေားဖြင်းမရိှလျှင် အဖငင်းပွားသူ 

တစ်ဦးသည် အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် ြျေမှတ်သည့်ဒနမှ့ရ ်ဒပါင်း၃၀အတွင်း တစ်ေ ် 

အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးအား အဒ  ာင်း  ားစာဒပးပို၍့ တွ ်ြျေ ်မှု၊ စာအဒရးအသား 

သုိမ့ဟုတ် စာပံုနိှပ်မှုစသည့် အမှားအယွင်းတစ်ြုြု သုိမ့ဟုတ် အလားတူ သဒောသောဝ 

ရိှဒသာ အမှားအယွင်းတစ်ြုြု ုိ ဖပင်ဆင်ဒပးရန် အနုညာတြံုရံုးေံ ဒလျှာ ်ေားဒတာင်းဆုိ 

နုိင်သည်။ 

 ( ြ ) အနုညာတြံုရံုးသည် ပုေ်မြဲွ ( ) ပါ  ဒလျှာ ်ေားဒတာင်းဆုိြျေ ်အရဖြစ်ဒစ၊ မိမိ၏ 

စိစစ်ဒတွရိှ့ြျေ ်အရဖြစ်ဒစ၊ ပုေ်မြဲွ ( ) ပါအမှားအယွင်းတစ်ြုြု ုိဒတွရိှ့ပါ  အဆုိပါ 

အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ ဖပင်ဆင်ဒပးနုိင်သည်။ အဆုိပါဖပင်ဆင်ြျေ ် ုိ အဖငင်းပွားသူ 

မျေားေံဒပးပုိရ့မည်။  

( ဂ ) အဖငင်းပွားသူမျေား  သဒောတူညီ  လျှင် အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ြျေမှတ်သည့် 

ဒနမ့ှရ ်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း တစ်ေ ်အဖငင်းပွားသူ တစ်ဦးအား အဒ  ာင်း  ားစာ 

ဒပးပုိ၍့ အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ်ပါ အဒရးပါသည့်အြျေ ်တစ်ရပ် သုိမ့ဟုတ် အနုညာတ 

ဆုံးဖြတ်ြျေ ်၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ရပ်အတွ ် အန ်အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆုိဒပးရန် အနုညာတ 

ြံုရံုးသုိ ့ဒလျှာ ်ေားနိုင်သည်။ 

(ဃ) ပုေ်မြွဲ (ဂ) အရ ဒလျှာ ်ေားမှုမှာ ဒလျော် န်သင့်ဖမတ်သည်ဟု အနုညာတြုံရံုး  

ယူဆလျှင် ဒလျှာ ်ေားြျေ ် ုိလ ်ြံရရိှသည့်ဒနမှ့ ရ ်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း အနုညာတ 

ြံုရံုး  အန ်အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆုိဒပးရမည်။ ေုိအန ်အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆုိြျေ ်သည် အနုညာတ 

ဆုံးဖြတ်ြျေ ်၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ဒစရမည်။ 

( င ) အဖငင်းပွားသူမျေား  အဖြားနည်းသဒောတူညီေားဖြင်းမရိှလျှင် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးသည် 

အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ုိ လ ်ြံရရှိသည့်ဒနမ့ှ ရ ်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း တစ်ေ ် 

အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးေံ အဒ  ာင်း  ားစာဒပးပုိ၍့ အနုညာတ စီရင်ဆံုးဖြတ်ရန် တင်ဖပ 

ဒတာင်းဆုိြျေ ် ုိ အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ်၌ ြျေန်လှပ်ြ့ဲသဖြင့့် ဒနာ ်ဆ ်တဲွ ဆံုးဖြတ်ြျေ ် 

ြျေမှတ်ဒပးရန် အနုညာတြုံရံုးသို ့ဒလျှာ ်ေားနိုင်သည်။ 
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( စ ) ပုေ်မြွဲ (င) အရ ဒလျှာ ်ေားမှုမှာ ဒလျော် န်သင့်ဖမတ်သည်ဟု အနုညာတြုံရုံး  

ယူဆလျှင် အနုညာတြံုရံုးသည် အဆုိပါဒလျှာ ်ေားမှု ုိ လ ်ြံရရိှသည့်ဒနမှ့ ရ ်ဒပါင်း 

၆၀ အတွင်း ဒနာ ်ဆ ်တွဲအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ုိ ြျေမှတ်ဒပးရမည်။ 

(ဆ) အနုညာတြံုရံုးသည် ပုေ်မြဲွ (ြ)၊ ပုေ်မြဲွ (ဃ) သုိမ့ဟုတ် ပုေ်မြဲွ (စ) အရ အမှားဖပင်ဆင်ဖြင်း၊ 

အန ်အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆိုဖြင်း သိုမ့ဟုတ် ဒနာ ်ဆ ်တွဲ အနုညာတ ဆုံးဖြတ်ြျေ ် 

ြျေမှတ်ဖြင်းတုိဖ့ပုလုပ်ရန် လုိအပ်ပါ  အြျိေန် ာလသတ်မှတ်ြျေ ် ုိ တုိးဖမှင့်သတ်မှတ် 

နုိင်သည်။  

( ဇ ) ပုေ်မ ၃၃ သည် ဤပုေ်မအရ အမှားဖပင်ဆင်ဖြင်း၊ အန ်အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆုိဖြင်း သုိမ့ဟုတ် 

ဒနာ ်ဆ ်တွဲ အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်ြျေမှတ်ဖြင်းတိုန့ှင့် သ ်ဆိုင်ဒစရမည်။  

အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်၏အ ျေိုးသ ်ဒရာ ်မှု 

၃၈။ အဖငင်းပွားသူမျေား  အဖြားနည်းသဒောတူညီေားဖြင်းမရိှလျှင် အနုညာတြံုရံုး  အနုညာတ 

သဒောတူညီြျေ ်အရ ြျေမှတ်သည့် အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ်သည် အမပီးသတ် ဖြစ်ဒစရမည့်အဖပင် နှစ်ေ ် 

အဖငင်းပွားသူမျေားနှင့် ၎င်းတို ုိ့ ဆ ်ြံအဒရးဆိုသူတုိအ့ဒပါ် စည်းဒနှာင်မှုရှိဒစရမည်။  

အြန်း(၉) 

ဖပည်တွင်းအနုညာတဆုံးဖြတ်ဖြင်းနှင့်စပ်လျေဉ်းသည် ့တရားရုံး စီရင်ပိုင်ြွင့်အာဏာမျေား  

တရားရုံး  ဥပဒေဖပဿနာအဒပါ် ပဏာမဆုံးဖြတ်ဖြင်း 

၃၉။  ( ) အဖငင်းပွားသူမျေား  အဖြားနည်းသဒောတူညီေားဖြင်းမရိှလျှင် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းပါ  

အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးသည်  အနုညာတြု ံရု ံးန ှင ့ ် အဖြားအဖငင်းပွားသူမျေားေံသို  ့

အဒ  ာင်း  ားစာဒပးပုိ၍့ အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းမှ ဒပါ်ဒပါ ်လာသည့် ဥပဒေ 

ဖပဿနာ ုိ တရားရံုး ဆံုးဖြတ်ဒပးရန် ဒလျှာ ်ေားနုိင်သည်။ ေုိသုိဒ့လျှာ ်ေားရာတွင် 

အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး သုိမ့ဟုတ် တစ်ဦးေ ်ပုိသည့် အဖငင်းပွားသူမျေား၏ အြွင့်အဒရး ုိ 

အဓိ အားဖြင့် ေိြုိ ်ဒစဒ  ာင်း တရားရံုး  ဒ ျေနပ်ြွယ်ဒတွရိှ့ပါ  အဆုိပါဥပဒေ 

ဖပဿနာအဒပါ် ပဏာမဆုံးဖြတ်ြျေ ် ြျေမှတ်နိုင်သည်။  

  ( ြ ) ပုေ်မြွဲ ( ) အရ ဒလျှာ ်ေားရာတွင် အဖငင်းပွားသမူျေား၏ သဒောတူညီြျေ ်အရ 

ဒလျှာ ်ေားဖြင်းမဟုတ်လျှင် သုိမ့ဟုတ် အနုညာတြံုရံုး၏ြွင့်ဖပုြျေ ်အရဒလျှာ ်ေားဖြင်း 

မဟုတ်သည့်အဖပင် ဥပဒေဖပဿနာ ုိဆံုးဖြတ်ဖြင်းသည်  ုန် ျေစရိတ်ပုိမုိ ျေသင့်ဒစမပီး 

အမှု ို ဒနှာင့်ဒနှး  န ့်  ာဒစမည်ဟု တရားရံုး ဒတွရ့ှိပါ  တရားရံုးသည်အဆိုပါ 

ဒလျှာ ်ေားမှု ုိ လ ်ြံစဉ်းစားဖြင်းမဖပုရ။  

  ( ဂ ) အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းပါ  အဖငင်းပွားသူမျေား  သဒောတူညီြျေ ်အရ ဒဆာင်ရွ ်ဖြင်း 

မှတစ်ပါး ပုေ်မြဲွ ( ) ပါ ဒလျှာ ်လွှာတွင် ဆံုးဖြတ်ြျေ ်ြျေမှတ်ရမည့် ဥပဒေဖပဿနာ ုိ 
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ဒြာ်ဖပရမည့်အဖပင် တရားရံုး  ဆုံးဖြတ်ဒပးဒစလိုသည့် အဒ  ာင်းဖပြျေ ် ုိလည်း 

ဒြာဖ်ပရမည်။ 

 (ဃ) အဖငင်းပွားသူမျေား  အဖြားနည်းသဒောတူေားဖြင်းမရိှလျှင် ဤပုေ်မအရ တရားရံုးသုိ ့

ဒလျှာ ်ေားမှုသည် မမပီးမဖပတ်ရှိဒစ ာမူ အနုညာတြုံရုံးသည် အနုညာတစီရင် 

ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ုိ ဆ ်လ ်ဒဆာင်ရွ ်နုိင်သည့်အဖပင် ဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိလည်း ြျေမှတ် 

နိုင်သည်။ 

ဖပည်တွင်းအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ိုအတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ဖြင်း 

၄၀။  ( ) ဖပည်တွင်းအနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ရာတွင် တရားမ ျေင့်ေံုးဥပဒေ 

အရ ေီ ရီ ိုအတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်းဒဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

 ( ြ ) ဖပည်တွင်းအနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ရန် ဒလျှာ ်ေားဖြင်းြံရသူ  

အနုညာတြုံရုံးသည် ဖပည်တွင်းအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ို ြျေမှတ်ရန် အြွင့်အာဏာ 

မရိှဒ  ာင်း သ ်ဒသေင်ရှားဖပသပါ  တရားရံုးသည် ဖပည်တွင်းအနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ 

အတည်မဖပုရ။ 

 ( ဂ ) ဤပုေ်မသည် ဖပည်တွင်းအနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ်တစ်ရပ်ရပ် ုိ အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ဖြင်းနှင့် 

သ ်ဆိုင်ဒစရမည်။ 

ဖပည်တွင်းအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ို ဖငင်းပယ်နိုင်သည့်အြျေ ်မျေား 

၄၁။  ( ) တရားရံုးသည် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး  ဖပည်တွင်းအနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ ပယ်ြျေ ်ဒပးရန် 

ဒလျှာ ်ေားသည့်အြါ ဒအာ ်ပါအဒဖြအဒနတစ်ရပ်ရပ်ဒပါ်ဒပါ ်မှသာ ဖပည်တွင်း 

အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ုိ ပယ်ြျေ ်နိုင်သည် - 

(၁) အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်ပါ အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးသည် ဥပဒေအရ ဒဆာင်ရွ ် 

နိုင်စွမ်းမရှိဒသာ အဒဖြအဒနသိုဒ့ရာ ်ရှိဒနဖြင်း၊ 

(၂) အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်တွင် အဖငင်းပွားသူမျေား  ဒရွးြျေယ်သတ်မှတ်ေားသည့် 

ဥပဒေအရဖြစ်ဒစ၊ အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်တွင် ေုိသုိဥ့ပဒေ ုိ ဒရွးြျေယ်သတ်မှတ် 

ေားဖြင်းမရှိပါ  နိုင်ငံဒတာ်၏တည်ဆဲဥပဒေအရဖြစ်ဒစ အဆိုပါ အနုညာတ 

သဒောတူညီြျေ ်သည် တရားမဝင်ဖြင်း၊ 

(၃) ြံုသမာဓိြန ့်ေားမှု သုိမ့ဟုတ် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းဖပုရာတွင် ဒလျှာ ်ေားသူအား 

နည်းလမ်းတ ျေ အဒ  ာင်း  ားမှုမဖပုလုပ်ြ့ဲဖြင်း သုိမ့ဟုတ် ဒလျှာ ်ေားသူ  

အဖြားတစ်နည်းနည်းဒ  ာင့်အဖငင်းပွားမှု ုိ တင်ဖပဒဖြရှင်းြွင့်မရြဲ့ဖြင်း၊  

(၄) အနုညာတြံုရံုးသည် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ရန် တင်သွင်းသည့် အဖငင်းပွားမှု 

နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်တွင် သတ်မှတ်ဒြာ်ဖပေားသည့် 
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စည်း မ်းြျေ ်မျေားနှင့်အညီ ဆင်ဖြင်သံုးသပ်မှုမဖပုေဲ ြျေမှတ်ြ့ဲဒသာ ဆံုးဖြတ်ြျေ ် 

သုိမ့ဟုတ် သတ်မှတ်ဒြာ်ဖပေားသည့် စည်း မ်းြျေ ်ဒောင်အတွင်း  ျေဒရာ ်ဖြင်း 

မရိှဒသာ ဆံုးဖြတ်ြျေ ် သုိမ့ဟုတ် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းနှင့် အ ျံေ းမဝင်ဒသာ 

 ိစ္စရပ်မျေားအဒပါ် ြျေမှတ်ြ့ဲဒသာ ဆံုးဖြတ်ြျေ ်မျေား ပါဝင်ဒနဖြင်း၊  

ခြင်းြျေ ်။ အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ရန် တင်သွင်းဒသာ ိစ္စရပ်မျေားအဒပါ် ြျေမှတ်သည့် 

ဆံုးဖြတ်ြျေ ်မျေားေဲမှ အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းနှင့် အ ျံေ းမဝင်ဒသာ 

 ိစ္စရပ်မျေားအဒပါ် ြျေမှတ်သည့်ဆံုးဖြတ်ြျေ ်မျေား ုိ ြဲွဖြားြယ်ေုတ်နုိင်လျှင် 

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ရန် မတင်သွင်းဒသာ  ိစ္စရပ်မျေားအဒပါ် 

ြျေမှတ်သည့် ဆုံးဖြတ်ြျေ ်၏ အစိတ်အပိုင်း ုိ ပယ်ြျေ ်နိုင်သည်။ 

(၅) အနုညာတြံုရံုးြဲွစ့ည်းဖြင်း သုိမ့ဟုတ် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းသည် အဖငင်းပွားသူ 

မျေား၏ သဒောတူညီြျေ ်နှင့်လည်းဒ ာင်း၊ ဤဥပဒေပါ ဖပဋ္ဌာန်းြျေ ်နှင့်လည်းဒ ာင်း 

 ုိ ်ညီမှုမရှိဖြင်း၊ 

ခြင်းြျေ ်။ အဆုိပါသဒောတူညီြျေ ်သည် အဖငင်းပွားသူမျေား  ဒလျော့ဒပါ့ြွင့် 

မရရှိဒသာ ဤဥပဒေပါဖပဋ္ဌာန်းြျေ ်နှင့် ဆန ့် ျေင် ဲွလွဲမှုမရှိဒစရ။ 

(၆) အဖငင်းပွားမှု၏ အဓိ အဒ  ာင်းဖြင်းရာသည် တည်ဆဲဥပဒေအရ အနုညာတစီရင် 

ဆုံးဖြတ်ဖြင်းနည်းဖြင့် ဒဖြရှင်းရန်မဖြစ်နိုင်ဖြင်း၊   

(၇) အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ်သည် နုိင်ငံဒတာ်၏ အမျိုေးသားအ ျိုေးစီးပွားနှင့်ဆန် ့ျေင်ဒနဖြင်း။ 

( ြ ) ဒလျှာ ်ေားမှုဖပုဒသာ အဖငင်းပွားသူ  အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ လ ်ြံရရိှသည့်ဒနမှ့ 

သံုးလ ုန်ဆံုးမပီးဒနာ ် သုိမ့ဟုတ် ပုေ်မ ၃၇ အရ အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ်နှင့်စပ်လျေဉ်းသည့် 

ဒလျှာ ်ေားမှု ုိ အနုညာတြံုရံုး  ဒဆာင်ရွ ်မပီးသည့်ဒနမှ့ သံုးလ  ုန်ဆံုးမပီးဒနာ ် 

အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ုိ ပယ်ြျေ ်ဒပးရန် ဒလျှာ ်ေားဖြင်းမဖပုရ။  

( ဂ ) ပုေ်မြွဲ ( ) အရ ဒလျှာ ်ေားမှု ို လ ြ်ံရရှိလျှင် တရားရံုးသည် အဖငင်းပွားသူ 

တစ်ဦး၏ ဒတာင်းဆုိမှုသည် သင့်ဒလျော်သည်ဟုယူဆပါ  တရားရံုး၏စီရင်ဆံုးဖြတ်မှု ုိ 

သတ်မှတ်ဒပးသည့် ာလေိ ဒရွှဆုိ့င်းရမည်။ ေုိသုိဒ့ရွှဆုိ့င်းဖြင်းမှာ အနုညာတြံုရံုး  

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ို ဖပန်လည်ဒဆာင်ရွ ်နိုင်ရန် သိုမ့ဟုတ် အနုညာတ 

ဆုံးဖြတ်ြျေ ် ို ပယ်ြျေ ်ဒစမည့် အဒ  ာင်းဖပြျေ ်မျေား ို ြယ်ရှားနိုင်မည်ဟု 

အနုညာတြံုရံုး  ယူဆသည့် အဖြားဒဆာင်ရွ ်မှု ုိ ဖပုလုပ်နုိင်ရန်အတွ ် ဒရွှဆုိ့င်းဖြင်း 

ဖြစ်ရမည်။ 

ဖပည်တွင်းအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်အဒပါ်အယူြံဝင်ဒရာ ်ြွင့် 

၄၂။ ( ) အဖငင်းပွားသူ တစ်ဦးဦးသည် အနုညာတြုံရုံးနှင့် တစ်ေ ်အဖငင်းပွားသူမျေားေံ 

အဒ  ာင်း  ားစာဒပးပုိမ့ပီး စစ်ဒဆးသည့် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းတွင် အနုညာတ 



27 
 

ြံုရံုး၏ ဆံုးဖြတ်ြျေ ်မှ ဒပါ်ဒပါ ်လာသည့် ဥပဒေဖပဿနာအဒပါ် တရားရံုးသုိ ့အယူြံ 

ဝင်ဒရာ ်နိုင်သည်။ 

 ( ြ ) ပုေ်မြဲွ ( ) အရ  အနုညာတ ဆံုးဖြတ်ြျေ ်အဒပါ် အယူြံဝင်ဒရာ ်ြွင့်ရိှသည်။ သုိရ့ာတွင် 

အဖငင်းပွားသူမျေား  အယူြံဝင်ဒရာ ်ဖြင်းမဖပုရန် စာဖြင့်ဒရးသားေားဒသာ သဒောတူညီြျေ ် 

ရှိပါ  ဤပုေ်မအရ တရားရံုးသို ့အယူြံဝင်ဒရာ ်ြွင့် မရှိဒစရ။ 

 ( ဂ ) အနုညာတ ဆုံးဖြတ်ြျေ ်တွင်  ျေိုးဒ  ာင်းဒြာ်ဖပြျေ ် ဒရးသားရန်မလိုဒ  ာင်း 

အဖငင်းပွားသူမျေား  စာဖြင့်ဒရးသားသဒောတူပါ  ေိုသိုဒ့သာ အဒ  ာင်းဒ  ာင့် 

ဤပုေ်မအရ အယူြံဝင်ြွင့်မရှိဒစရ။ 

 (ဃ)  ဤပုေ်မအရ အယူြံဝင်ဒရာ ်ဖြင်းသည် ပုေ်မ ၄၄ ပါ  အြျေ ်မျေားနှင့် စပ်လျေဉ်းသည့် 

အ ျေိုးသ ်ဒရာ ်မှုရှိဒစရမည်။ 

 ( င ) ဤပုေ်မအရ အယူြံဝင်ြွင့် ဒလျှာ ်ေားရာတွင် အယူြံလွှာ၌ ဆံုးဖြတ်ရမည့် အဖငင်းပွား 

ဖပဿနာနှင့်အယူြံဝင်ြွင့်ဖပုရန် အဒ  ာင်းဖပြျေ ်မျေား ုိ ဒြာဖ်ပရမည်။ 

 ( စ ) ဤပုေ်မအရ အယူြံဝင်ြွင့် ို တရားရံုး  ဖငင်းပယ်သည်ဖြစ်ဒစ၊ ြွင့်ဖပုသည်ဖြစ်ဒစ 

ေုတိယ အယူြံဝင်ြွင့် မရှိဒစရ။  

၄၃။ ( )  တရားရံုးသည် ဒအာ ်ဒြာ်ဖပပါ  ိစ္စရပ်မျေား ုိ ဒ ျေနပ်လ ်ြံပါ  အယူြံမှု ုိ ြွင့်ဖပု 

ရမည ်- 

  (၁) အဖငင်းပွားဖပဿနာအဒပါ်  အနုညာတြံုရံုး၏ ဆံုးဖြတ်ြျေ ်သည် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး 

သုိမ့ဟုတ် အဖငင်းပွားသူမျေား၏ အြွင့်အဒရး ုိ အဓိ ေိြုိ ်နစ်နာမှုရှိဖြင်း၊ 

  (၂) ဆံုးဖြတ်ဒပးရန် တင်ဖပေားသည့်  အဖငင်းပွားဖပဿနာအဒပါ် အနုညာတြံုရံုး၏ 

ဆုံးဖြတ်ြျေ ်မှာ သိသာေင်ရှားစွာ မှားယွင်းဒနဖြင်း။ 

 ( ြ ) ဤပုေ်မအရ အယူြံဝင်ဒရာ ်ရာတွင် တရားရံုးသည် ဒအာ ်ပါ အမိန်တ့စ်ရပ်ရပ် ုိ 

ြျေမှတ်နိုင်သည် - 

  (၁) အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ုိ အတည်ဖပုဖြင်း၊ 

  (၂) အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ုိ ဖပင်ဆင်ဖြင်း၊ 

  (၃) အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ်တစ်ရပ်လံုး ုိဖြစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း ုိဖြစ်ဒစ အနုညာတ 

ြုံရံုး  ဖပန်လည်စိစစ်သုံးသပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ြျေ ် ုိ ဖပန်လည်ဒပးပိုဖ့ြင်း၊ 

  (၄) ဆံုးဖြတ်ြျေ ် တစ်ရပ်လံုး ုိဖြစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း ုိဖြစ်ဒစ ပယ်ြျေ ်ဖြင်း။ 

 ( ဂ ) ဒအာ ်ဒြာ်ဖပပါ တရားရံုးအမိန ့်မျေားအဒပါ် စီရင်ပုိင်ြွင့်အာဏာရ တရားရံုးသုိ ့ အယူြံ 

ဝင်ဒရာ ်နိုင်သည် - 

  (၁) ပုေ်မ ၁၀၊ ပုေ်မြဲွ (စ) အရ အနုညာတဆံုးဖြတ်မှုြံယူဒရး လွှဲအပ်ရန်  ဖငင်းပယ်ဒသာ 

အမိန်၊့ 
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  (၂) ပုေ်မ ၁၁ ပါ    ားဖြတ်ဒဆာင်ရွ ်ရမည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ် ုိ ဒဆာင်ရွ ်ရန် 

ြွင့်ဖပုဒသာအမိန ့် သိုမ့ဟုတ် ဖငင်းပယ်ဒသာအမိန ့်၊ 

  (၃) ပုေ်မ ၃၉၊ ပုေ်မြဲွ ( ) အရ ဥပဒေဖပဿနာ ုိ ဆံုးဖြတ်သည့် တရားရံုး၏အမိန ့်၊ 

  (၄) ပုေ်မ ၄၁ အရ ဖပည်တွင်းအနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ ပယ်ြျေ ်ဒသာအမိန ့် သုိမ့ဟုတ် 

ပယ်ြျေ ်ရန် ဖငင်းပယ်ဒသာအမိန ့်။ 

(ဃ) ဒအာ ်ဒြာ်ဖပပါ အနုညာတြံုရံုးအမိန ့်မျေား ုိ စီရင်ပုိင်ြွင့်အာဏာရ တရားရံုးသုိ ့အယူြံဝင် 

ဒရာ ်နိုင်သည် - 

(၁) ပုေ်မ ၁၈၊ ပုေ်မြွဲ (ြ) နှင့် (ဂ) တိုတ့ွင် ဒြာဖ်ပေားသည့် ဒလျှာ ်ေားြျေ ် ုိ 

လ ြ်ံဒသာအမိန ့်၊ 

(၂)  ပုေ်မ ၁၈၊ ပုေ်မြဲွ (င) အရ အနုညာတြံုရံုး  ၎င်း၌ စီရင်ပုိင်ြွင့်ရိှဒ  ာင်း သုိမ့ဟုတ် 

စီရင်ပိုင်ြွင့်မရှိဒ  ာင်း ဆုံးဖြတ်သည့်အမိန ့်၊  

(၃) ပုေ်မ ၁၉ အရ   ားဖြတ်ဒဆာင်ရွ ်ရန် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ် ုိ ဒဆာင်ရွ ် 

ြွင့်ဖပုဒသာ အမိန ့် သိုမ့ဟတု် ဒဆာင်ရွ ်ရန် ဖငင်းပယ်ဒသာ အမိန ့်။ 

( င ) ဤပုေ်မအရ တင်သွင်းသည့်အယူြံမှုတွင် ြျေမှတ်ဒသာ အမိန ့်တစ်ရပ်ရပ်အဒပါ် ေုတိယ 

အယူြံဝင်ြွင့်မရှိဒစရ။  

ဖပည်တွင်းအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်အဒပါ် အယူြံတရားရုံးအမိန ့်၏အ ျေိုးသ ်ဒရာ ်မှု 

၄၄။ အယူြံတရားရံုးသည် ပုေ်မ ၄၃၊ ပုေ်မြဲွ (ြ) အရ အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အမိန် ့

ြျေမှတ်ရာတွင် - 

( ) အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ ဖပင်ဆင်၍ ဆံုးဖြတ်ပါ  အဆုိပါဖပင်ဆင်ဆံုးဖြတ်ြျေ ်သည် 

အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် အ ျေိုးသ ်ဒရာ ်ဒစရမည်။ 

( ြ ) အနုညာတြံုရံုး၏ ဆံုးဖြတ်ြျေ ်တစ်ရပ်လံုး ုိဖြစ်ဒစ၊ ဆံုးဖြတ်ြျေ ်တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း ုိ 

ဖြစ်ဒစ ဖပန်လည်စိစစ်သံုးသပ်ရန်အတွ ် တရားရံုး လွှဲအပ်ဒသာ အမိန ့်ြျေမှတ်သည့့််အြါ 

အနုညာတြံုရံုးသည် အဆုိပါ ိစ္စရပ်မျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ ဖပန်လည်စိစစ် 

သံုးသပ်၍ ဆုံးဖြတ်ရမည်။ 

( ဂ ) အနုညာတြုံရုံး  ေိုသို ့ ဖပန်လည်စိစစ်ဆုံးဖြတ်ြျေ ် ိုြျေမှတ်ရန် သင့်ဒလျော်သည့် 

အြျေိန် ာလ ုိ သတ်မှတ်ဒပးနိုင်သည်။ 

အြန်း (၁၀) 

နိုင်ငံဖြားအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ို အသိအမှတ်ဖပုဖြင်းနှင့် အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ဖြင်း 
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နိုင်ငံဖြားအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ို အသိအမှတ်ဖပုဖြင်းနှင် ့ အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ရာတွင် 

တင်ဖပရမည့်အြျေ ်မျေား  

၄၅။ ( ) နိုင်ငံဖြားအနုညာတ ဆုံးဖြတ်ြျေ ်တစ်ရပ် ို အသိအမှတ်ဖပုရန်နှင့် အတည်ဖပု 

ဒဆာင်ရွ ်ဒပးရန် ဒလျှာ ်ေားသူသည် ဒအာ ်ပါ စာတမ်းအမှတ်အသားမျေား ို 

တရားရံုးသို ့တင်ဖပရမည်-  

(၁) ဆံုးဖြတ်ြျေ ် ြျေမှတ်ရာနုိင်ငံ၏ ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ေားဒသာ နည်းလမ်းအတုိင်း 

စစ်မှန်ဒ  ာင်း နည်းလမ်းတ ျေ လ ်မှတ်ဒရးေိုးေားသည့် အနုညာတ 

ဆုံးဖြတ်ြျေ ်မူရင်း သိုမ့ဟတု် ဆုံးဖြတ်ြျေ ် တာဝန်ြံမိတ္တ ူတစ်ဒစာင်၊ 

(၂) အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်မူရင်း သိုမ့ဟတု် တာဝန်ြံမိတ္တ ူတစ်ဒစာင်၊ 

(၃) အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်သည် နိုင်ငံဖြားအနုညာတ ဆုံးဖြတ်ြျေ ်ဖြစ်ဒ  ာင်း 

သ ်ဒသေင်ရှားဖပသရန် လိုအပ်သည့် သ ်ဒသြံြျေ ်။ 

( ြ ) ပုေ်မြဲွ ( ) အရ တင်ဖပရမည့် အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် သုိမ့ဟုတ် အနုညာတ သဒော 

တူညီြျေ ် ုိ နိုင်ငံဖြားောသာဖြင့် ဒရးသားေားလျှင် အနုညာတ ဆုံးဖြတ်ြျေ ် ုိ 

အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ဒပးရန် ဒလျှာ ်ေားသူသည် ၎င်းနှင့်သ ်ဆိုင်ဒသာနိုင်ငံ၏ 

သံအရာရှိ သုိမ့ဟုတ် ဒ ာင်စစ်အရာရိှ သုိမ့ဟုတ် တရားဝင်ောသာဖပန်ဆုိသူ သုိမ့ဟုတ် 

 ျေမ်းသစ္စာဖပု၍ ောသာဖပန်ဆုိသူ  မှန် န်ဒ  ာင်း တာဝန်ြံလ ်မှတ် ဒရးေုိးေားဒသာ 

အဂဂလိပ်ောသာဖပန်ဆုိြျေ ် ုိ တင်ဖပရမည် သုိမ့ဟုတ် ဖမန်မာနုိင်ငံ၏တည်ဆဲဥပဒေအရ 

လုိအပ်ဒသာအြျေ ်မျေားနှင့် ဖပည့်စံုမှန် န်ဒ  ာင်း တာဝန်ြံလ ်မှတ်ဒရးေုိးေားသည့် 

အဂဂလိပ်ောသာဖပန်ဆိုြျေ ် ုိ တင်ဖပရမည်။ 

နိုင်ငံဖြားအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ို အသိအမှတ်ဖပုဖြင်းနှင့် အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ဖြင်း 

၄၆။ ( ) ပုေ်မြဲွ (ြ) နှင့် ပုေ်မြဲွ (ဂ) တုိအ့ရ နုိင်ငံဖြားအနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ အသိအမှတ် 

ဖပုရန်နှင့် အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ရန် ဖငင်းပယ်ဖြင်းမှတစ်ပါး တရားရံုးသည် နိုင်ငံဖြား 

အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ို တရားရုံး၏ ေီ ရီဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူ၍ အတည်ဖပု 

ဒဆာင်ရွ ်ဖြင်းဖပုရမည်။ 

( ြ ) နိုင်ငံဖြားအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် တစ်ရပ်ရပ် ို အသိအမှတ်ဖပုရန်နှင့် အတည်ဖပု 

ဒဆာင်ရွ ်ရန် ဒလျှာ ်ေားဖြင်းြံရသူ  ဒအာ ်ပါအြျေ ်တစ်ရပ်ရပ် ုိ သ ်ဒသဖပနုိင်လျှင် 

တရားရံုးသည် နုိင်ငံဖြားအနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ အသိအမှတ်ဖပုရန်နှင့် အတည်ဖပု 

ဒဆာင်ရွ ်ရန် ဖငင်းဆိုနိုင်သည်- 
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(၁) အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်တွင် ပါဝင်သူတုိသ့ည် ၎င်းတုိ ့ လုိ ်နာရမည့် ဥပဒေအရ 

ဒဆာင်ရွ ်နိုင်စွမ်းမရှိဒသာ အဒဖြအဒနသို ့ဒရာ ်ရှိဒနဖြင်း၊ 

(၂) အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်သည် ၎င်းတုိလုိ့ ်နာရမည့် ဥပဒေအရ တရားမဝင်ဖြင်း 

သုိမ့ဟုတ် အဆုိပါ သဒောတူညီြျေ ်တွင် ၎င်းတုိလုိ့ ်နာရမည့် ဥပဒေ ုိ သတ်မှတ် 

ဒြာ်ဖပေားဖြင်းမရိှသည့်အတွ ် အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ်ြျေမှတ်ရာ နုိင်ငံ၏ဥပဒေအရ 

တရားမဝင်ဖြင်း၊  

(၃) ြုံသမာဓိြန်ေ့ားမှုတွင် နည်းလမ်းတ ျေ အဒ  ာင်း  ားမှုမရှိဖြင်း သိုမ့ဟတု် 

အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ုိ နည်းလမ်းတ ျေ ဒဆာင်ရွ ်မှုမရိှဖြင်း သုိမ့ဟုတ် 

အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ဒပးရန် ဒလျှာ ်ေားဖြင်း 

ြံရသူသည် တစ်နည်းနည်းဒ  ာင့် အမှုတွင်တင်ဖပဒဖြရှင်းြွင့် မရဖြင်း၊  

(၄) အနုညာတြံုရံုးသည် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ရန် တင်သွင်းသည့် အဖငင်းပွားမှုနှင့် 

စပ်လျေဉ်း၍ အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်တွင် သတ်မှတ်ဒြာ်ဖပေားသည့် 

စည်း မ်းြျေ ်မျေားနှင့်အညီ ြျေင့်ြျေိန်သုံးသပ်မှုမဖပုလုပ်ေဲ ဆုံးဖြတ်ြျေ ် ို 

ြျေမှတ်ြ့ဲဖြင်း သုိမ့ဟုတ် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ရာတွင် သတ်မှတ်ဒြာ်ဖပေားသည့် 

စည်း မ်းြျေ ်ဒောင်အတွင်း  ျေဒရာ ်ဖြင်းမရိှသည့် အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ 

ြျေမှတ်ဖြင်း သုိမ့ဟုတ် အနုညာတြံုရံုးသည် သတ်မှတ်ဒြာ်ဖပေားသည့် စည်း မ်းြျေ ် 

ဒောင်ေ ်ဒ ျော်လွန်၍ ဆုံးဖြတ်ြဲ့ဖြင်း၊ 

 (၅) အနုညာတြုံရုံးြွဲ စ့ည်းဖြင်း သိုမ့ဟုတ် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်သည့် လုပ်ေုံး 

လုပ်နည်းသည် အဖငင်းပွားသူတို၏့ သဒောတူညီြျေ ်နှင့်  ုိ ်ညီမှုမရှိဖြင်း  

သုိမ့ဟုတ် ေုိသဒောတူညီြျေ ်တွင် အဆုိပါအြျေ ်မျေားနှင့် စပ်လျေဉ်းသည့် မည်သုိမ့ျှ 

ဒြာ်ဖပေားဖြင်းမရိှပါ  အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ရာနုိင်ငံ၏ ဥပဒေနှင့် ုိ ်ညီမှု 

မရှိဖြင်း၊ 

(၆) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ြျေ ်သည် ဒလျှာ ်ေားသူမျေားအဒပါ် စည်းဒနှာင်မှု 

မရှိဒသးဖြင်း သိုမ့ဟတု် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ြျေ ် ြျေမှတ်ရာနိုင်ငံ၏အြွင့်ရ 

အာဏာပုိင် ဖြစ်ဒစ၊ ေုိနုိင်ငံ၏ ဥပဒေအရ အြွင့်ရအာဏာပုိင် ဖြစ်ဒစ အနုညာတ 

စီရင်ဆုံးဖြတ်ြျေ ် ုိ ပယ်ြျေ ်မပီးဖြစ်ဖြင်း သိုမ့ဟတု် ဆိုင်းငံ့ေားဖြင်း။ 

 ( ဂ ) တရားရံုး  ဒအာ ်ပါအြျေ ်တစ်ရပ်ရပ် ို ဒတွရ့ှိလျှင် အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ုိ 

အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ရန် ဖငင်းဆိုနိုင်သည် - 

(၁) အဖငင်းပွားသည့် အဒ  ာင်းဖြင်းရာသည် နိုင်ငံဒတာ်၏ဥပဒေအရ အနုညာတ 

စီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းနည်းဖြင့် ဒဖြရှင်းဒဆာင်ရွ ်နိုင်ြွင့် မရှိဖြင်း၊ 
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(၂) အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ဖြင်းသည် နုိင်ငံဒတာ်၏ အမျိုေ းသား 

အ ျေိုးစီးပွားနှင့် ဆန ့် ျေင်ဖြင်း။ 

(ဃ) အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ို ပယ်ြျေ ်ဒပးရန် သိုမ့ဟုတ် ဆိုင်ငံ့ဒပးရန် ပုေ်မြွဲ (ြ)၊ 

ပုေ်မြဲွငယ် (၆) တွင် ရည်ညွှန်းဒသာ အြွင့်ရအာဏာပုိင်ေံ ဒလျှာ ်ေားဆဲဖြစ်ဒ  ာင်း 

တင်ဖပလျှင် တရားရံုးသည်သင့်ဒလျော်သည် ဟု ယူဆပါ  အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ 

အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ရန် အမိန ့်ြျေမှတ်ဖြင်း ုိဒရွှဆုိ့င်းနုိင်သည်။ ေုိအ့ဖပင် အနုညာတ 

ဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ဒပးရန် ဒလျှာ ်ေားသူ၏ ဒလျှာ ်ေားြျေ ်အရ 

တစ်ေ ်အဖငင်းပွားသူအား သင့်ဒလျော်သည့်အာမြံဒငွ ို တင်သွင်းဒစရန် အမိန ့်ြျေမှတ် 

နိုင်သည်။ 

အယူြံဝင်ြွင့် 

၄၇။  အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦးသည် - 

( ) စီရင်ပုိင်ြွင့်ရိှဒသာ တရားရံုး  ြျေမှတ်သည့် ဒအာ ်ဒြာ်ဖပပါ အမိန ့်မျေားအဒပါ် အယူြံ 

ဝင်ြွင့်ရှိသည် - 

(၁) ပုေ်မ ၁၀ အရ အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းြံယူဒစရန် လွှဲအပ်ဖြင်း ုိ  ဖငင်းပယ်ဒသာ 

အမိန ့်၊ 

(၂) ပုေ်မ ၁၁ ပါ  အမိန်တ့စ်ရပ်ရပ် ၊ 

(၃) ပုေ်မ ၄၆၊ ပုေ်မြဲွ (ြ) နှင့်  ပုေ်မြဲွ (ဂ) တုိအ့ရ နုိင်ငံဖြားအနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ 

ပယ်ြျေ ်ဒသာအမိန်  ့သိုမ့ဟုတ် ပယ်ြျေ ်ရန် ဖငင်းပယ်ဒသာအမိန ့်။  

( ြ ) ဒအာ ်ဒြာ်ဖပပါ အနုညာတြုံရုံး၏အမိန်မ့ျေား ို စီရင်ပိုင်ြွင့်အာဏာရတရားရုံးသို  ့

အယူြံဝင်ဒရာ ်နိုင်သည် - 

(၁) ပုေ်မ ၁၈၊ ပုေ်မြဲွ (င) အရ အနုညာတြံုရံုး  ၎င်း၌ စီရင်ပုိင်ြွင့်ရိှဒ  ာင်း သုိမ့ဟုတ် 

စီရင်ပိုင်ြွင့်မရှိဒ  ာင်း ဆုံးဖြတ်သည့်အမိန်၊့ 

(၂) ပုေ်မ ၁၉ အရ   ားဖြတ်ဒဆာင်ရွ ်ရန် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ် ုိ ဒဆာင်ရွ ်ြွင့် 

ဖပုဒသာအမိန် ့သိုမ့ဟုတ် ဒဆာင်ရွ ်ရန် ဖငင်းပယ်ဒသာအမိန်။့ 

၄၈။ ဤအြန်းပါမည်သည့်ဖပဋ္ဌာန်းြျေ ် မျှ ဤဥပဒေမဖပဋ္ဌာန်းမီ  နိုင်ငံဖြားအနုညာတ 

ဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိရရိှမပီး ဖမန်မာနုိင်ငံတွင် အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ြွင့်ရိှမည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ အြွင့်အဒရး ုိ 

ဖြစ်ဒစ၊ ၎င်းအဒပါ် အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ြွင့် ပျေ ်ဖပယ်မပီးဖြစ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ အြွင့်အဒရး ုိ 

ဖြစ်ဒစ ေိြို ်ဖြင်းမရှိဒစရ။ 

The Arbitration (Protocol and Convention) Act နှင့်သ ်ဆိုင်မှုမရှိဖြင်း 
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၄၉။  ဤအြန်းပါ နိုင်ငံဖြားအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်မျေား ို အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ဖြင်းသည် 

The Arbitration (Protocol and Convention) Act, 1937 ပါ  နုိင်ငံဖြားအနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ်မျေား ုိ 

အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ဖြင်းနှင့် သ ်ဆိုင်ဖြင်းမရှိဒစရ။  

အြန်း (၁၁) 

အဒေွဒေွ 

၅၀။ ( ) နယူးဒယာ ် ွန်ဗင်းရှင်းဝင် နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံ၏ အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ အတည်ဖပု 

ဒဆာင်ရွ ်ရန်အလုိငှ့ာ အနုညာတသဒောတူညီြျေ ် သုိမ့ဟုတ် အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ်သည်  

စစ်မှန်ဒ  ာင်း သ ်ဒသြံလ ်မှတ်ဒရးေုိးဒစရန် သုိမ့ဟုတ် တာဝန်ြံမိတ္တ ူမှန်ဖြစ်ဒ  ာင်း 

ဒော ်ြံရန်အတွ ် ဖပည်ဒောင်စုတရားသူက ီးြျေုပ်သည် ဖပည်ဒောင်စုတရား 

လွှတ်ဒတာ်ြျေုပ်ရံုးမှအရာရိှတစ်ဦးဦး ုိဖြစ်ဒစ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး ုိဖြစ်ဒစ၊ အြဲွအ့စည်း 

တစ်ြုြုမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဦး ုိဖြစ်ဒစ  အမိန ့်ဒ  ာ်ဖငာစာဖြင့်  ြန ့်ေားနိုင်သည်။ 

( ြ ) ပုေ်မြွဲ ( ) အရ ြန ့်ေားဖြင်းြံရသူသည် - 

(၁) ဖပည်ဒောင်စုတရားသူက ီးြျေ ပ်  သတ်မှတ်ဒပးသည့် စည်း မ်းမျေား ုိ လုိ ်နာ 

ဒဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

(၂) အဖငင်းပွားသူမျေား၏ စာဖြင့်ဒရးသားေားဒသာ သဒောတူညီြျေ ်မရရိှေဲ တုိ ်ရုိ ် 

ဖြစ်ဒစ၊ သွယ်ဝုိ ်၍ဖြစ်ဒစ အဖငင်းပွားသူမျေား၏  ုိယ်ဒရးအြျေ ်အလ ်မျေား 

အပါအဝင် အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် သုိမ့ဟုတ် အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်ပါ 

အြျေ ်တစ်ရပ်ရပ် ို အဖြားသူသို ့ေုတ်ဒြာ်ဖြင်းမဖပုရ။ 

၅၁။  အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ်တွင် ဒပးဒြျေရမည့်ဒငွပမာဏ ုိ ဒြာ်ဖပေားဒသာ်လည်း အဖြားနည်း 

ညွှန်ဖပေားဖြင်းမရှိလျှင် တရားရံုး  တရားမ ျေင့်ေုံးဥပဒေပါ ဒငွ ေီ ရီအတွ ် သတမ်ှတ်ဒသာ 

အတိုးနှုန်းေားအတိုင်း အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ြျေမှတ်သည့်ဒနမ့ှစ၍ အတိုးဒပးဒစရမည်။ 

၅၂။ ( ) အနုညာတြုံရုံးသည် အနုညာတြုံရံုးသို ့ တင်သွင်းဒသာ ဒတာင်းဆိုမှုနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ 

ပုေ်မ ၃၅၊ ပုေ်မြဲွ (စ) တွင် ရည်ညွှန်းေားဒသာ  ုန် ျေစရိတ်မျေားအတွ ် ေုိ ်သင့်သည်ဟု 

မှန်းဆဒသာဒငွ ို က ိုတင်ဒပးသွင်းဒစရန် အာမြံဒငွ သိုမ့ဟုတ် အပိုဒဆာင်း  

အာမြံဒငွ ပမာဏ ုိ သတ်မှတ်နုိင်သည်။ သုိရ့ာတွင် ဒတာင်းဆုိမှုအဖပင် အဖပန်အလှန် 

ဒတာင်းဆုိမှု ုိ အနုညာတြံုရံုးသုိ ့တင်သွင်းဒတာင်းဆုိေားလျှင် ေုိသုိဒ့တာင်းဆုိမှုနှင့် 

အဖပန်အလှန် ဒတာင်းဆုိမှုအတွ ် သီးဖြားအာမြံဒငွမျေား ုိ ဒပးသွင်းဒစရန် သတ်မှတ် 

ဒပးနိုင်သည်။ 
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 ( ြ ) ပုေ်မြဲွ ( ) တွင် ဒြာ်ဖပေားဒသာ အာမြံဒငွအတွ ် အဖငင်းပွားသူမျေား  အညီအမျှ 

ဒပးဒဆာင်ရမည်။ သိုရ့ာတွင် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး  အာမြံဒငွအတွ ် ၎င်းဒပး 

ဒဆာင်ရမည့် အြျိေုး ျေဒငွ ုိ ဒပးဒဆာင်ရန် ပျေ ် ွ ်ပါ  တစ်ေ ်အဖငင်းပွားသူ  

ေုိဒငွ ုိ ဒပးဒဆာင်နုိင်သည်။ ေုိအ့ဖပင် တစ်ေ ်အဖငင်းပွားသူ လည်း ဒတာင်းဆုိမှု 

သုိမ့ဟုတ် အဖပန်အလှန်ဒတာင်းဆုိမှုအတွ ် အေ ်ဒြာ်ဖပပါ အြျိုေ း ျေဒငွ ုိဒပးဒဆာင်ဖြင်း 

မရိှပါ  အနုညာတြံုရံုးသည် ေုိဒတာင်းဆုိမှု သုိမ့ဟုတ် အဖပန်အလှန်ဒတာင်းဆုိမှုနှင့် 

စပ်လျေဉ်းဒသာ အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ုိ  ဆုိင်းင့ံေားနုိင်သည် သုိမ့ဟုတ် ရပ်စဲနုိင်သည်။ 

 ( ဂ ) အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ုိရပ်စဲလျှင် အနုညာတြံုရံုးသည် လ ်ြံရရိှဒသာအာမြံဒငွနှင့် 

ပတ်သ ်သည့် စာရင်းရှင်းလင်းြျေ ် ုိ အဖငင်းပွားသူမျေားေံ ဒပးပုိရ့မည့်အဖပင် ြံုရံုး 

 ုန် ျေစရိတ်နုတ်မပီး မသုံးစွဲရဒသးဒသာ လ ် ျေန်ဒငွ ို ဖပန်အမ်းရမည်။ 

၅၃။ ( ) အနုညာတြံုရံုးသည် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းအတွ ် မရရိှဒသးဒသာ စရိတ်မျေား 

အတွ ် ရေို ်ြွင့်ရှိဒစရမည်။ 

  ( ြ ) အနုညာတြံုရံုးသုိ ့ ဒပးရန်ရိှသည့်စရိတ် ုိ အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး  ဒပးရန်ဖငင်းဆုိသဖြင့် 

အနုညာတြံုရံုး  အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် ြျေမှတ်ဒပးဖြင်းမဖပုသည့်အတွ ် တစ်ေ ် 

အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး  တရားရံုးသုိ ့ဒလျှာ ်ေားရာတွင် တရားရံုးသည် လုိအပ်သလုိ 

စံုစမ်းစစ်ဒဆးမှုဖပုလုပ်မပီး သင့်ဒလျော်သည်ဟု ယူဆဒသာစရိတ်ဒငွ ုိ အနုညာတြံုရံုးသုိ ့

ဒပးရန်တာဝန်ရိှသူ  ဒပးသွင်းဒစရန်နှင့် အနုညာတြံုရံုး  အနုညာတဆံုးဖြတ်ြျေ ် ုိ 

ြျေမှတ်ဒပးဒစရန် အမိန ့်ြျေမှတ်နိငု်သည်။ 

  ( ဂ ) ဒတာင်းဆုိဒသာ  ုန် ျေစရိတ်ဒငွနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အဖငင်းပွားသူနှင့် အနုညာတြံုရံုးအ  ား 

စာဖြင့်ဒရးသားေားသည့် သဒောတူညီြျေ ်မရိှလျှင် ပုေ်မြဲွ (ြ) အရ ဒလျှာ ်ေားမှု ုိ 

အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး  ဖပုလုပ်နိုင်သည်။ 

  (ဃ) အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းအတွ ်  ုန် ျေစရိတ်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဖပဿနာဒပါ်ဒပါ ်လျှင် 

သုိမ့ဟုတ် လံုဒလာ ်ဒသာ ဒြာ်ဖပြျေ ်မပါရိှလျှင် အဆုိပါ ုန် ျေစရိတ်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ 

တရားရံုး သင့်သည်ဟု ေင်ဖမင်ဒသာအမိန ့် ုိ ြျေမှတ်နိငု်သည်။ 

၅၄။ ( ) အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်တွင် ပါဝင်ဒသာ အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး  ွယ်လွန်ဖြင်းဒ  ာင့် 

ေုိသူနှင့်ပတ်သ ်၍ ဒသာ်လည်းဒ ာင်း၊ အဖြားအဖငင်းပွားသူတစ်ဦးနှင့် ပတ်သ ်၍ 

ဒသာ်လည်းဒ ာင်း အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်သည် ရပ်စဲဖြင်းမရိှဒစရ။ သုိရ့ာတွင် 

အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး  ွယ်လွန်ပါ   ွယ်လွန်သူ၏ တရားဝင် ုိယ်စားလှယ် ဖြစ်ဒစ၊ 

တရားဝင်  ုိယ်စားလှယ်အဒပါ်ဖြစ်ဒစ အနုညာတသဒောတူညီြျေ ် ုိ အတည်ဖပု 

ဒဆာင်ရွ ်ြွင့်ရှိဒစရမည်။ 
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( ြ ) ြံုသမာဓိတစ်ဦး ုိြန ့်ေားဒသာ အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး  ွယ်လွန်ဖြင်းဒ  ာင့် အဆုိပါ 

ြုံသမာဓိ၏ လုပ်ပိုင်ြွင့်သည် ရပ်စဲဖြင်းမရှိဒစရ။ 

၅၅။ ဤဥပဒေတွင်ဖြစ်ဒစ၊ အဖြားတည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်တွင်ဖြစ်ဒစ မည်သုိပ့င် ဖပဋ္ဌာန်းေားရိှဒစ ာမူ 

အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်တစ်ရပ်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ တရားရံုးတစ်ရံုးသုိ ့ဤဥပဒေအရ ဒလျှာ ်ေားမပီး 

ဖြစ်လျှင် ေုိတရားရံုး သာလျှင် အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်းအဒပါ် စီရင်ပုိင်ြွင့်ရိှဒစရမည်။ အနုညာတ 

သဒောတူညီြျေ ်နှင့် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းတိုမ့ှ ဒပါ်ဒပါ ်လာဒသာ ဒနာ ်ဆ ်တွဲ 

ဒလျှာ ်ေားမှုမျေား ုိ ေိုတရားရံုး၌သာလျှင်ဒလျှာ ်ေားရမည်။ အဖြားမည်သည့် တရားရံုးတွင်မျှ 

ဒလျှာ ်ေားြွင့်မရိှဒစရ။ 

၅၆။  ာလစည်း မ်းသတ်အ ်ဥပဒေတွင် ၁၉၄၄ ြုနှစ်၊ အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း အ ်ဥပဒေ ုိ 

ရည်ညွှန်းေားဒသာ အပိုေ်မျေားသည် ဤဥပဒေ ုိ ရည်ညွှန်းေိသ ့ဲသို ့မှတ်ယူရမည်။ 

၅၇။  ဖပည်ဒောင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ြျေုပ်သည် လုိအပ်လျှင် နည်းဥပဒေမျေား၊ စည်းမျေဉ်း၊ စည်း မ်း၊ 

အမိန ့်ဒ  ာ်ဖငာစာ၊ အမိန ့်၊ ညွှန်  ားြျေ ်၊ လုပ်ေုံးလုပ်နည်းနှင့်လ ်စွဲမျေား ုိ ဤဥပဒေနှင့်အညီ 

ေုတ်ဖပန်နိုင်သည်။  

၅၈။  ( ) အဖငင်းပွားသူမျေား  အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်တွင်ဖြစ်ဒစ၊ အဖြားစာတမ်းအမှတ်အသား 

မျေားတွင်ဖြစ်ဒစ အဖြားနည်း သဒောတူေားဖြင်းမရိှလျှင် ဤဥပဒေပါ ဖပဋ္ဌာန်းြျေ ်မျေားသည် 

ဤဥပဒေဖပဋ္ဌာန်းသည့်ဒနမ့တုိင်မီ  စတင်ဒဆာင်ရွ ်ြ့ဲဒသာ အနုညာတသဒောတူညီြျေ ် 

အရ ဒဆာင်ရွ ်ဒနသည့် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းနှင့် သ ်ဆိုင်ဖြင်းမရှိဒစရ။ 

( ြ ) ပုေ်မြဲွ ( ) ပါ ဖပဋ္ဌာန်းြျေ ် ုိ အဒော ်ေားဖပု၍ ဤဥပဒေမဖပဋ္ဌာန်းမီ  အနုညာတ 

စီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ုိ စတင်ဒဆာင်ရွ ်ြ့ဲလျှင် ဒဆာင်ရွ ်ဆဲ အနုညာတစီရင်ဆံုးဖြတ်ဖြင်း ုိ 

အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်ပါ အဖငင်းပွားသူမျေား  ဒရွးြျေယ်သတ်မှတ်ေားဒသာ ဥပဒေ 

အရသာ ဆ ်လ ်ဒဆာင်ရွ ်ရမည်။   

၅၉။  The Arbitration Act, 1944  ုိ ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလို ်သည်။ 

   

ဖပည်ဒောင်စုသမ္မတဖမန်မာနုိင်ငံဒတာ် ြဲွစ့ည်းပံုအဒဖြြံဥပဒေအရ  ျွနု်ပ်လ ်မှတ်ဒရးေုိးသည်။ 
 

(ပုံ) သိန်းစိန် 

နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတ 

ဖပည်ဒောင်စုသမ္မတဖမန်မာနိုင်ငံဒတာ် 



အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေး ဥပသေ 

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပပည်သောင်စုလွှတ်သတာ်ဥပသေအမှတ် ၂၃ ။) 

၁၃၇၆  ခုနှစ်၊   တန်ခူးလပပည့်သကျာ်    ၆   ေက် 

( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊    ဧဖပလီ  ၉  ေက်) 

 ပပည်သောင်စုလွှတ်သတာ်ေည် ဤဥပသေကုိ ပပဋ္ဌာန်းလိုက်ေည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်သဖာ်ပပချက် 

၁။ ဤဥပသေကုိ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်သေး ဥပသေဟု 

သခါ်တွင်သစေမည်။ 

၂။ ဤဥပသေတွင်ပါေိှသော သအာက်ပါစကားေပ်များေည် သဖာ်ပပပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ်ေက်သောက် 

သစေမည် - 

(က) အသေးစားစီးပွားသေးလုပ်ငန်း ဆုိေည်မှာ မတည်ေင်းနီှးသငွတွင် သပမတန်ဖုိးမပါဝင်ေည့် 

သအာက်ပါလုပ်ငန်းတိုကုိ့ ဆိုေည်- 

(၁) ေုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကို  အဓိကလုပ်ကုိင်သော လုပ်ငန်းပဖစ်လျှင် ဝန်ေမ်းဦးသေ 

အဖမဲတမ်း ၅၀ ဦး ေက်မပိုသော ေိုမ့ဟတု် မတည်ေင်းနှးီသငွ ကျပ်ေန်း ၅၀၀ 

ေကမ်ပိုသော လုပ်ငန်း၊ 

(၂) လုပ်အားအသပခပပု ေုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း ေိုမ့ဟုတ် လက်ခစားလုပ်ငန်းကို 

အဓိကလုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းပဖစ်လျှင် ဝန်ေမ်းဦးသေ အဖမဲတမ်း ၃၀၀ ဦး 

ေက်မပိုသော ေိုမ့ဟုတ် မတည်ေင်းနှီးသငွ ကျပ်ေန်း ၅၀၀ ေက်မပိုသော 

လုပ်ငန်း၊ 

(၃) လက်ကားသောင်းဝယ်သေးလုပ်ငန်းကုိ အဓိကလုပ်ကုိင်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုပဖစ်လျှင် 

ဝန်ေမ်းဦးသေ အဖမဲတမ်း ၃၀ ဦး ေက်မပိုသော ေိုမ့ဟုတ် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ 

တစ်နှစ်ဝင်သငွ ကျပ်ေန်း ၁၀၀ ေကမ်ပိုသော လုပ်ငန်း၊ 

(၄) လက်လီသောင်းဝယ်သေးလုပ်ငန်းကုိ အဓိကလုပ်ကုိင်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုပဖစ်လျှင် 

ဝန်ေမ်းဦးသေ အဖမဲတမ်း ၃၀ ဦး ေက်မပိုသော ေိုမ့ဟုတ် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ 

တစ်နှစ်ဝင်သငွ ကျပ်ေန်း ၅၀ ေကမ်ပိုသော လုပ်ငန်း၊  

(၅) ဝန်သဆာင်မှုသပးေည့်လုပ်ငန်းကုိ အဓိကလုပ်ကုိင်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုပဖစ်လျှင် 

ဝန်ေမ်းဦးသေ အဖမဲတမ်း ၃၀ ဦး ေက်မပိုသော ေိုမ့ဟုတ် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ 

တစ်နှစ်ဝင်သငွ ကျပ်ေန်း ၁၀၀ ေကမ်ပိုသော လုပ်ငန်း၊ 
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(၆) အေက်ပုေ်မခွဲငယ် (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄) နှင့် (၅) တိုမ့ှအပ အပခားလုပ်ငန်းတစ်ခု 

ပဖစ်လျှင် ဝန်ေမ်းဦးသေ အဖမဲတမ်း ၃၀ ဦး ေက်မပိုသော ေိုမ့ဟုတ် လွန်ခဲ့သော 

နှစ်၏ တစ်နှစ်ဝင်သငွ ကျပ်ေန်း ၅၀ ေကမ်ပိုသော လုပ်ငန်း။ 

( ခ )  အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်း ဆုိေည်မှာ မတည်ေင်းနီှးသငွတွင် သပမတန်ဖုိး မပါဝင်ေည့် 

သအာက်ပါလုပ်ငန်းတိုကုိ့ ဆိုေည်- 

   (၁) ေုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကုိင်သော လုပ်ငန်းပဖစ်လျှင် ဝန်ေမ်းဦးသေ 

အဖမဲတမ်း ၃၀၀ ဦး ေကမ်ပိုသော ေိုမ့ဟုတ် မတည်ေင်းနှီးသငွ ကျပ်ေန်း ၅၀၀ 

အေက်မှ ကျပ်ေန်း ၁၀၀၀ ေကမ်ပိုသောလုပ်ငန်း၊ 

  (၂) လုပ်အားအသပခပပုေုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း ေုိမ့ဟုတ် လက်ခစားလုပ်ငန်းကုိ အဓိက 

လုပ်ကုိင်သော လုပ်ငန်းပဖစ်လျှင် ဝန်ေမ်းဦးသေ အဖမဲတမ်း ၆၀၀ ဦး ေက်မပုိသော 

ေိုမ့ဟုတ် မတည်ေင်းနှီးသငွ ကျပ်ေန်း ၅၀၀ အေက် မှ ကျပ်ေန်း ၁၀၀၀ 

ေက်မပုိသော လုပ်ငန်း၊ 

  (၃) လက်ကားသောင်းဝယ်သေးလုပ်ငန်းကုိ အဓိကလုပ်ကုိင်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုပဖစ်လျှင် 

ဝန်ေမ်းဦးသေ အဖမဲတမ်း ၆၀ ဦး ေက်မပိုသော ေုိမ့ဟုတ် လွန်ခ့ဲသောနှစ်၏ 

တစ်နှစ်ဝင်သငွ ကျပ်ေန်း ၁၀၀ အေက် မှ ကျပ်ေန်း ၃၀၀ ေက်မပိုသော 

လုပ်ငန်း၊ 

  (၄) လက်လီသောင်းဝယ်သေးလုပ်ငန်းကုိ အဓိကလုပ်ကုိင်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုပဖစ်လျှင် 

ဝန်ေမ်းဦးသေအဖမဲတမ်း ၆၀ ဦး ေက်မပိုသော ေိုမ့ဟုတ် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ 

တစ်နှစ်ဝင်သငွ ကျပ်ေန်း ၅၀ အေကမ်ှ ကျပ်ေန်း ၁၀၀ ေက်မပုိသော လုပ်ငန်း၊ 

  (၅) ဝန်သဆာင်မှုသပးေည့်လုပ်ငန်းကုိ အဓိကလုပ်ကုိင်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုပဖစ်လျှင် 

ဝန်ေမ်းဦးသေ အဖမဲတမ်း ၁၀၀ ဦး ေကမ်ပိုသော ေိုမ့ဟုတ် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ 

တစ်နှစ်ဝင်သငွ ကျပ်ေန်း ၁၀၀ အေက်မှ ကျပ်ေန်း ၂၀၀ ေက်မပုိသော လုပ်ငန်း၊ 

  (၆) အေက်ပုေ်မခဲွငယ် (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄) နှင့် (၅) တုိမှ့အပ အပခားလုပ်ငန်းတစ်ခုပဖစ်လျှင် 

ဝန်ေမ်းဦးသေအဖမဲတမ်း ၆၀ ဦး ေက် မပိုသော ေိုမ့ဟုတ် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ 

တစ်နှစ်ဝင်သငွ ကျပ် ေန်း ၅၀ အေက် မှ ကျပ်ေန်း ၁၀၀ ေက်မပုိသောလုပ်ငန်း။ 

( ဂ )  လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်ေူ ဆိုေည်မှာ အသေးစားစီးပွားသေးလုပ်ငန်း ေိုမ့ဟုတ် 

အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်း ေုိမ့ဟုတ် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်း 

နှစ်ေပ်လံုးကုိ လုပ်ကုိင်ေည့် ောနှုန်းပပည့် နုိင်ငံေားစီးပွားသေးလုပ်ငန်း လုပ်သဆာင်ေူ 

ေိုမ့ဟတု် စီးပွားသေးအဖွဲ အ့စည်းကုိ ဆိုေည်။   
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(ဃ) စီးပွားသေးလုပ်ငန်းဆိုင်ောအေင်းအဖွဲ  ့ဆိုေည်မှာ လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်ေူများက 

တည်ဆဲဥပသေများနှင့်အညီ ဖွဲ စ့ည်းေားသော အကျိုးအပမတ်မယူေည့် အေင်းအဖွဲ ၊့ 

၎င်းတိုန့ှင့် ပူးသပါင်းသဆာင်ေွက်လျက်ေှိသော အဖွဲ အ့စည်း၊ တစ်ဆင့်ခံအဖွဲ အ့စည်းနှင့် 

အဖွဲ ခ့ွဲ တစ်ခုခုကုိ ဆိုေည်။ 

( င ) ဗဟုိသကာ်မတီ ဆုိေည်မှာ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုး 

တိုးတက်သေးဗဟိုသကာ်မတီကို ဆိုေည်။ 

( စ ) လုပ်ငန်းသကာ်မတီ ဆိုေည်မှာ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ 

ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်သေးလုပ်ငန်းသကာ်မတီကို ဆိုေည်။ 

(ဆ) သအဂျင်စီ ဆုိေည်မှာ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေး 

သအဂျင်စီကုိ ဆိုေည်။ 

( ဇ ) သအဂျင်စီရံုးခဲွများ ဆုိေည်မှာ ေက်ဆုိင်ော တုိင်းသေေကကီး ေုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်နှင့် 

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေတိုင်း ေိုမ့ဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေသေေများ ေိုမ့ဟုတ် 

ပပည်သောင်စုနယ်သပမတုိတွ့င် ဗဟုိသကာ်မတီနှင့် လုပ်ငန်းသကာ်မတီတုိ၏့ ခွင့်ပပုချက်ပဖင့် 

ဖွင့်လှစ်ေားသော ရံုးခွဲများကုိ ဆိုေည်။ 

( စျ ) တစ်သနောတည်းတွင်ဝန်သဆာင်မှုသပးေည့်အဖဲွ  ့ ဆုိေည်မှာ ေက်ဆုိင်ောတုိင်းသေေကကီး 

ေိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေတိုင်း ေိုမ့ဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေ 

သေေများနှင့် ပပည်သောင်စုနယ်သပမတိုတ့ွင် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေး 

လုပ်ငန်းများအတွက် တစ်သနောတည်း၌ မှတ်ပံုတင်ပခင်း၊ ခွင့်ပပုမိန်မ့ျား သလျှာက်ေားောတွင် 

ဝန်သဆာင်မှုသပးပခင်းနှင့် ဤဥပသေပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သဆာင်ေွက်သပးေန် 

သေေဆုိင်ောအုပ်ချုပ်သေးအဖဲွအ့စည်းက ဖဲွစ့ည်းတာဝန်သပးအပ်ေည့် အဖဲွကုိ့ဆုိေည်။ 

(ည) ေန်ပံုသငွ ဆုိေည်မှာ ဤဥပသေအေ ေူသောင်ေားသော အသေးစားနှင့်အလတ်စား 

စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်သေးေန်ပုံသငွကုိ ဆိုေည်။ 

( ဋ ) ေန်ပံုသငွစီမံခန်ခ့ွဲမှုအဖဲွ  ့ ဆုိေည်မှာ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ 

ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်သေးေန်ပုံသငွကုိ စီမံခန်ခ့ွဲေည့် အဖွဲ ကုိ့ဆိုေည်။ 

( ဌ ) တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာန ဆိုေည်မှာ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ 

ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေးအတွက် အသကာင်အေည်သဖာ်ောတွင် အဓိကတာဝန်ယူသဆာင်ေွက်ေန် 

ပပည်သောင်စုအစိုးေအဖွဲ က့ တာဝန်သပးအပ်ေည့် ဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုေည်။ 

( ဍ ) ေက်ဆုိင်ောဝန်ကကီးဌာနများ ဆုိေည်မှာ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ 

ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်သေးအတွက် အသကာင်အေည်သဖာ်ောတွင် ဆက်စပ်ပါဝင်သနသော 

ဝန်ကကီးဌာနများကို ဆိုေည်။ 
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( ဎ ) ဘဏ် ဆိုေည်မှာ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ကူးေန်းသောင်းဝယ်သေး ဘဏ်လုပ်ငန်းပဖစ်သစ၊ 

ဖံွ ့ဖဖိုးသေးဘဏ်လုပ်ငန်းပဖစ်သစ သဆာင်ေွက်ေန်ဗဟုိဘဏ်က လုိင်စင်ေုတ်သပးေားေည့် 

ကုမ္ပဏီကုိ ဆုိေည်။ ယင်းစကားေပ်တွင် လုိင်စင်ေေိှေားသော နုိင်ငံပခားဘဏ်လည်း 

ပါဝင်ေည်။  

(ဏ) စွန်ဦ့းတီေွင်မှု ဆိုေည်မှာ သေးကွက်ဝင် ပိုမိုအေုးံတည့်သော နည်းပညာ၊ ေုတ်ကုန် 

ပစ္စည်းများ၊ ကုန်ေုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်သဆာင်မှုများကုိ ဆန်းေစ်တီေွင် ဖန်တီးနုိင်မှုကုိ 

ဆိုေည်။ 

(တ) မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပပုပခင်း ဆိုေည်မှာ ဤဥပသေပါ အခွင့်အသေးများကုိ ေေှိခံစားနိုင်ေန် 

အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများကို ေတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 

သအဂျင်စီက မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပပုပခင်းကို ဆိုေည်။ 

(ေ)  သချးသငွဆိုင်ောေတင်းအချက်အလက်ဌာန ဆိုေည်မှာ သချးသငွဆိုင်ော ေတင်း 

အချက်အလက်များ ေုိမ့ဟုတ် သငွသေးသ ကးသေးအဖဲွ အ့စည်းနှင့်ဆက်ေွယ်သဆာင်ေွက် 

ေူများ၏ သငွသချးေန် ေုိက်တန်မှုကုိ အကဲပဖတ်ေံုးေပ်ေန် ဆီသလျာ်ေက်ဆုိင်သော 

အပခားေတင်းအချက်အလက်များကို စုစည်းနိုင်ေန်နှင့် စုစည်းေေှိေည့် ေတင်း 

အချက်အလက်များကို သငွသေးသ ကးသေးအဖွဲ အ့စည်းများေို  ့ အေိသပးနိုင်ေန် ပမန်မာ 

နိုင်ငံသတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ခွင့်ပပုချက်ပဖင့် တည်သောင်ေားသော ဌာနကုိ ဆိုေည်။ 

အခန်း (၂) 

ေည်ေွယ်ချက် 

၃။ ဤဥပသေ၏ ေည်ေွယ်ချက်များမှာ သအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်ေည်- 

(က) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများအတွက် စီးပွားသေးနှင့်ဆက်စပ်ေည့် 

ေတင်းအချက်အလက်၊ နည်းပညာအသောက်အကူများနှင့်သငွသ ကးပ့ံပုိးမှုများ လွယ်ကူစွာ 

ေေှိနိုင်သစေန်၊ 

( ခ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများေည် ပပည်တွင်းပပည်ပ သေးကွက် 

များေို ့လကလ်ှမ်းမီသစေန်နှင့် ယှဉ်ဖပိုင်နုိင်မှုစွမ်းေည် ပမင့်မားတုိးတက်သစေန်၊ 

( ဂ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်လာပခင်းအားပဖင့် 

ပပည်ေူများအလုပ်အကုိင် အခွင့်အလမ်းေစ်များနှင့်အတူ ဝင်သငွတုိးတက်ေေိှလာသစေန်၊ 

(ဃ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ သဆာင်ေွက်ောတွင် လုပ်ငန်းဆုိင်ော 

အခက်အခဲများနှင့် အဟန်အ့တားများကုိ သလျာပ့ါးသစေန်။ 
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အခန်း (၃) 

အသပခခံမူများ 

၄။ ဤဥပသေ၏ အသပခခံမူများမှာ သအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်ေည် - 

(က) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ေှင်ေန်ဖံွ ့ဖဖိ းုတုိးတက်သစေန်လည်းသကာင်း၊ 

စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ အခက်အခဲများကုိ သလျှာ့ချသစေန်လည်းသကာင်း လုိအပ်ေည့် 

ဘဏ္ဍာသေးဆိုင်ော အသောက်အပံ့သပးပခင်း၊ ဥပသေသေးောအ ကံဉာဏ်သပးပခင်းနှင့် 

စီမံခန်ခ့ွဲသေးဆိုင်ောမူဝါေများ ချမှတ်သပးပခင်း၊ 

( ခ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများကုိ ပပည်တွင်းသေးကွက်တွင် ောမက 

ပပည်ပသေးကွက်များတွင်ပါ နုိင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းမီ အေည်အသေွးေိှသော ေုတ်ကုန်များ၊ 

ဝန်သဆာင်မှုများပဖင့် ဝင်သောက်ယှဉ်ဖပိုင်နိုင်သေး၊ ယှဉ်ဖပိုင်နိုင်မှု စွမ်းေည်ပမင့်မားသေးနှင့် 

သေးကွက်ေေှိသေးတိုကုိ့ သဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 

( ဂ ) မှတ်ပံုမတင်ေသေးသော အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများကုိ ဥပသေနှင့် 

အညီ မှတ်ပုံတင်နိုင်သေးအတွက် တိုက်တွန်းအားသပးပခင်း၊ 

(ဃ) အေစ်စတည်မည့် ေုိမ့ဟုတ်  လက်ေိှသဆာင်ေွက်လျက်ေိှသော အသေးစားနှင့် အလတ်စား 

စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများကုိ ေတင်းအချက်အလက်၊ နည်းပညာနှင့် သငွသ ကးအေင်းအနီှး 

ေေှိသစေန် အသောက်အကူသပးပခင်း၊  

( င ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများကုိ ေဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွား 

ဝန်းကျင်တိုအ့ား ဆိုးကျိုးေက်သောက်မှု အနည်းဆုံးပဖင့် ေယံဇာတအေင်းအပမစ်များ 

စဉ်ဆက်မပပတ် တုိးတက်ေေိှသစသေးအတွက် စီမံသဆာင်ေွက်သစပခင်း၊ 

( စ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းေှင်များကုိ ဆန်းေစ်တီေွင်ေည့် ကုန်စည်များ 

ေုတ်လုပ်သေးနှင့် ဝန်သဆာင်မှုများ တုိးတက်သစသေး၊ ကုန်ေုတ်လုပ်မှု စွမ်းေည်တုိးတက်သေး၊ 

ကုန်ေုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ပဖန်သ့ဝမှုတိုတ့ွင် သခတ်မီနည်းပညာနှင့် အသောက်အကူပပု 

ပစ္စည်းများကုိ လိုက်သလျာညီသေွ အေုံးပပုသေးတိုအ့တွက် အားသပးတိုက်တွန်းပခင်း၊ 

(ဆ) အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများနှင့် လူေားအေင်းအပမစ် တုိးတက်သေးကုိ အားသပးပခင်း 

နှင့် လုပ်ငန်းခွင်ေင်တန်းများ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်လာသစေန် စီမံသဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

( ဇ ) အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေးအတွက် အစုိးေ၊ 

ပုဂ္ဂလိကနှင့် အပပည်ပပည်ဆုိင်ော ပူးသပါင်းသဆာင်ေွက်မှုကုိ အားသပးပမှင့်တင်ပခင်း။ 
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အခန်း (၄) 

ဗဟိုသကာ်မတီဖွဲ စ့ည်းပခင်းနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၅။ (က) ပပည်သောင်စုအစုိးေအဖဲွေ့ည် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ပုိမုိဖံွ ့ဖဖိုး 

တိုးတက်လာသစသေးအတွက်  ဤဥပသေပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေမ်းသဆာင်ေန် 

အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေးဗဟုိသကာ်မတီကုိ 

သအာက်ပါအတုိင်း ဖဲွ စ့ည်း ေမည်- 

(၁) နိုင်ငံသတာ်ေမ္မတ ဥက္က ဋ္ဌ 

(၂) ေုတိယေမ္မတများ ေုတိယဥက္က ဋ္ဌများ 

(၃) ေက်ဆုိင်ောဝန်ကကီးဌာနများမှ ပပည်သောင်စုဝန်ကကီးများ အဖွဲ ဝ့င်များ 

(၄) စီးပွားသေးဆုိင်ော အေင်းအဖဲွမ့ျားမှ ေင့်သလျာ်သော 

ကုိယ်စားလှယ်နှင့် စီးပွားသေးပညာေှင်၊ အေိပညာေှင်၊ 

အတတ်ပညာေှင် ပုဂ္ဂိုလ်များ 

အဖွဲ ဝ့င်များ 

(၅) တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာန၊  ပပည်သောင်စုဝန်ကကီး အတွင်းသေးမှူး 

( ခ ) ပုေ်မခဲွ (က) အေ ဖဲွစ့ည်းေားသော အဖဲွဝ့င်များအနက်မှ တွဲဖက်အတွင်းသေးမှူးကို 

ေတမ်ှတ်၍ တာဝန်သပးအပ်ေမည်။ 

( ဂ ) ဗဟိသုကာ်မတီ ဖွဲ စ့ည်းပခင်းကို နိုင်ငံသတာ်ေမ္မတက ေုတ်ပပန်သ ကညာေမည်။ 

၆။ ဗဟိုသကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ သအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်ေည် - 

(က) ဤဥပသေပါ အသပခခံမူများနှင့်အညီ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ 

ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်သေးကို သဆာင်ေွက်နိုင်သစေန် မူဝါေများ ချမှတ်ပခင်း၊ လမ်းညွှန်ပခင်း၊ 

( ခ ) နိုင်ငံသတာ်၏ စီးပွားသေးအင်အားစုများတွင် အချိုးအစားအများဆုံး ပါဝင်သနေည့် 

အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်သေးကုိ အားသပး 

ပမှင့်တင်ပခင်း၊ 

( ဂ ) သငွသ ကးအကူအညီနှင့် နည်းပညာအကူအညီများ ေေှိသေးအတွက် ပပည်တွင်းပပည်ပ 

အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ဆက်ေွယ်ညှိနှိုင်း သဆာင်ေွက်သပးေန် လမ်းညွှန်မှုသပးပခင်း၊ 

(ဃ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်း သေးကွက်များ သကျးလက်သေေအေိ 

ဖွံ ့ဖဖိုးသေးကုိ အားသပးပမှင့်တင်ပခင်း၊ 

( င ) ပပည်တွင်း ပပည်ပေင်းနီှးပမှုပ်နံှမှု စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများအတွက် သေးကွက် ချိတ်ဆက်သေး 

လုပ်ငန်းများ ပုံမှန်ပဖစ်ေွန်းတိးုတက်လာသစေန် စီစဉ်သပးပခင်း၊ 
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( စ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သစေန် လုိအပ်ေည့် 

လူေားအေင်းအပမစ်များ သလ့ကျင့်ပပုစုပျိုးသောင်သေးကို အားသပးပမှင့်တင်ပခင်း၊ 

(ဆ) စွမ်းအင်ေုတ်လုပ်ပခင်းနှင့် စွမ်းအင်ကုိ အကျိုးေိှေိှ ေိသောက်စွာ အေံုးချသေးနည်းပညာ၊ 

ေဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ေိန်းေိမ်းမှုနည်းပညာများ အေုံးပပုသေးအတွက် လမ်းညွှန် 

ပံ့ပိုးသပးပခင်း၊ 

( ဇ ) တန်ဖိုးပမှင့် ေုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ေုတ်လုပ်ေည့် နည်းပညာနှင့် စက်ကိေိယာများ 

အေံုးပပုသေးအတွက် ဆက်စပ်ညိှနှိုင်းလမ်းညွှန်ပခင်း၊ စွန်ဦ့းတီေွင် စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ 

တိုးတက်သပါ်ေွန်းလာေန် လမ်းညွှန်ပံ့ပိုးသပးပခင်း၊ 

( ေ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ အသပခခံအသဆာက်အအုံများနှင့် 

အသောက်အကူပပုပစ္စည်းများ လုံသလာက်စွာ သောက်ပံ့ပဖည့်တင်းနိုင်သေးအတွက် 

ေက်ဆုိင်ောဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းများ၊ သေေဆုိင်ောအာဏာပုိင်များ၊ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းေှင် 

များနှင့် ညှိနှိုင်းသပါင်းစပ်သဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 

(ည) လုပ်ငန်းသကာ်မတီ ဖွဲ စ့ည်းသပးပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ေတမ်ှတ်သပးပခင်း၊ 

( ဋ ) သအဂျင်စီ၊ ေန်ပုံသငွ စီမံခန်ခ့ွဲမှုအဖွဲ န့ှင့် အပခားလိုအပ်သော အဖွဲ မ့ျားကုိ ဖွဲ စ့ည်းတာဝန် 

သပးအပ်ေန် လမ်းညွှန်ပခင်း။ 

အခန်း (၅) 

လုပ်ငန်းသကာ်မတီဖွဲ စ့ည်းပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၇။ (က) ဗဟိသုကာ်မတီေည် လုပ်ငန်းသကာ်မတီကုိ သအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲ စ့ည်းေမည် - 

(၁) ေုတိယေမ္မတတစ်ဦး ဥက္က ဋ္ဌ 

(၂) တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာန၊ ပပည်သောင်စုဝန်ကကီး ေုတိယဥက္က ဋ္ဌ 

(၃) ေက်ဆိုင်ော ပပည်သောင်စုဝန်ကကီးဌာနမှ ပပည်သောင်စု 

ဝန်ကကီး ေိုမ့ဟုတ် ေုတိယဝန်ကကီးများ 

အဖွဲ ဝ့င ်

(၄) ေက်ဆုိင်ောတုိင်းသေေကကီး ေုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်ဝန်ကကီးချု ပ်များ၊ 

သနပပည်သတာ်သကာင်စီဥက္က ဋ္ဌ 

 အဖွဲ ဝ့င် 

(၅) အစုိးေဌာန၊ အစုိးေအဖဲွအ့စည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ အဖွဲ ဝ့င ်

(၆)  အေင်းအဖွဲ မ့ျားမှ ေင့်သလျာသ်ော ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စီးပွားသေး 

ပညာေှင်၊ အေိပညာေှင်၊ အတတ်ပညာေှင်များ 

အဖွဲ ဝ့င ်

( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) အေ ဖွဲ စ့ည်းေားသော အဖွဲ ဝ့င်များအနက်မှ အတွင်းသေးမှူး၊ တွဲဖက် 

အတွင်းသေးမှူးတိုကုိ့ ဗဟိသုကာ်မတီက ေတမ်ှတ်၍ တာဝန်သပးအပ်ေမည်။ 
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၈။ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်သေးလုပ်ငန်းသကာ်မတီ၏ 

လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ သအာက်ပါအတိုင်း ပဖစ်ေည် -  

(က) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ အားသပးပမှင့်တင် သဆာင်ေွက်နုိင်ေန် 

လုိအပ်သော ေတင်းအချက်အလက်များကုိ ဗဟုိသကာ်မတီေုိ ့စုသဆာင်းေံုးေပ်တင်ပပပခင်း၊ 

( ခ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများတွင် အဟန်အ့တားပဖစ်သနသော 

ကိစ္စေပ်များအား သကျာ်လွှားနိုင်ေန် ကူညီသဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 

( ဂ ) သစျးကွက်များ ချဲ ေ့ွင်နိုင်သေးအတွက် ပပည်တွင်းပပည်ပ စီးပွားသေးသစျးကွက်များနှင့် 

ကျယ်ပပန်စ့ွာ ချိတ်ဆက်နိုင်သေးကုိ ပံ့ပိုးကူညီသဆာင်ေွက်ပခင်း၊  

(ဃ) ကျွမ်းကျင်လုပ်ေားများ လုိအပ်ချက် ပပည့်မီသအာင် သလ့ကျင့်ပျို းသောင်ေန်နှင့်အလုပ်အကုိင် 

အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးသပးပခင်း၊ 

( င ) နည်းပညာ လုိအပ်ချက်များအတွက် ပပည်တွင်းပပည်ပ အဖဲွအ့စည်းအေီးေီးနှင့် ချိတ်ဆက်၍ 

ပညာသပးပမှင့်တင်ပခင်း၊ 

( စ ) ပပည်တွင်းပပည်ပမှ သငွသ ကးအကူအညီများ ေယူနိုင်သေးအတွက် ေက်ဆိုင်ောအစိုးေ 

ေိုမ့ဟတု် ပုဂ္ဂလိက သငွသ ကးအဖွဲ အ့စည်းများ၊ ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုအဖွဲ အ့စည်းများ၊ ဘဏ် 

များနှင့် ချိတ်ဆက်သဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 

(ဆ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေးအတွက် ေက်ဆုိင်ော 

ဘဏ်များ၏ လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်မှုနှင့် အသေးစားသငွသချးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက် 

သစေန် ပံ့ပိုးသဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 

( ဇ ) နည်းပညာနှင့်စီးပွားသေးဆုိင်ော အ ကံပပုချက်များေယူပဖန်ပ့ဖူးနုိင်ေန် ပပည်တွင်းပပည်ပ 

အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများဆုိင်ော အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပူးသပါင်း 

သဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

( ေ ) အစိုးေဝန်ကကီးဌာနများနှင့် အစိုးေမဟုတ်သော အဖွဲ အ့စည်းများေှိ နည်းပညာဆိုင်ော 

ေုသတေနဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းသဆာင်ေွက်ပခင်း၊  

(ည) ဗဟုိသကာ်မတီ၏ ေသဘာတူညီချက်ပဖင့် သအဂျင်စီ၊ ေန်ပံုသငွစီမံခန်ခဲွ့မှုအဖွဲ နှ့င့် လုပ်ငန်း 

ေံုးေပ်မှု အစီေင်ခံသေးအဖဲွတုိ့ကုိ့ ဖဲွစ့ည်းသပးပခင်းနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ေတ်မှတ် 

သပးပခင်း၊ 

( ဋ ) ဗဟုိသကာ်မတီေုိ ့ လုပ်ငန်းအစီေင်ခံစာများနှင့် အပခားလုိအပ်ေည့် အစီေင်ခံစာများကုိ 

တင်ပပပခင်း၊ 

( ဌ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေးအတွက် ပပည်သောင်စု 

ဘဏ္ဍာေန်ပုံသငွမှ လိုအပ်ေည့် သောက်ပံ့ခွဲသဝမှုေေှိနိုင်ေန် ညှိနှိုင်းသဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 
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( ဍ ) ဗဟုိသကာ်မတီက အခါအားသလျာ်စွာ သပးအပ်ေည့် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေး 

လုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေးဆုိင်ော လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ သဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

  ( ဎ ) သေေအေီးေီးေှိ ေုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍများနှင့် သောင်းဝယ်မှုကဏ္ဍများအား အချင်းချင်း 

ချိတ်ဆက်မှုပဖစ်လာသစေန် စီမံသဆာင်ေွက်သပးပခင်း။ 

အခန်း(၆) 

လုပ်ငန်းေုးံေပ်မှုအစီေင်ခံသေးအဖွဲ  ့ဖွဲ စ့ည်းပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၉။ လုပ်ငန်းသကာ်မတီေည် ဗဟုိသကာ်မတီ၏ ေသဘာတူညီချက်ပဖင့် လုပ်ငန်းေံုးေပ်မှု အစီေင်ခံသေး 

အဖွဲ ကုိ့ ေင့်သလျာ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များပဖင့် ေတမ်ှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖွဲ စ့ည်းေမည်။ ဗဟိသုကာ်မတီက 

တာဝန်သပးအပ်ေည့် အဖွဲ ဝ့င်တစ်ဦးက အဖွဲ ၏့ဥက္က ဋ္ဌအပဖစ် သဆာင်ေွက်ေမည်။ 

၁၀။ လုပ်ငန်းေံုးေပ်မှု အစီေင်ခံသေးအဖဲွ၏့ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ သအာက်ပါအတုိင်းပဖစ်ေည် - 

(က) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ ပကတိအသပခအသန၊ လုိအပ်ချက် 

များနှင့် အခကအ်ခဲများကုိ သလ့လာေုးံေပ်ပခင်း၊ 

( ခ ) သအဂျင်စီနှင့် သအဂျင်စီရံုးခွဲများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းသဆာင်ေည်ကုိ ေုးံေပ်ပခင်း၊ 

( ဂ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်သေးအတွက် 

အသောက်အကူပပုေည့် ဝန်သဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ေင်တန်းသကျာင်းများ၊ ဘဏ္ဍာသေး 

ဆိုင်ော အဖွဲ အ့စည်းများ၏ လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်မှု အသပခအသနကုိ ေုးံေပ်ပခင်း၊ 

(ဃ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ ေဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွား 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော ေက်သောက်မှုများကို ဆန်းစစ်ေံုးေပ်ပခင်း၊ 

( င ) သေေတွင်းနှင့် ကမ္ဘာ့နုိင်ငံများ၏ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်မှုအသပခအသနကုိ ဆန်းစစ်ေံုးေပ်၍ 

မိမိနိုင်ငံေှိ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကုိ 

နိုင်ငံသတာ်က ပံ့ပိုးသဆာင်ေွက်သပးနိုင်ေန် ေုးံေပ်ပခင်း၊ 

( စ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ ကဏ္ဍအလုိက် ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်မှု၊ 

နုိင်ငံ၏ ပပည်တွင်းအေားတင်ေုတ်လုပ်မှုတန်ဖုိးတွင် ပါဝင်မှု၊ ပပည်ပေုိ ့ တင်ပုိမ့ှုနှင့် 

ပပည်ပမှ တင်ေွင်းမှုများအသပါ် ေုးံေပ်ပခင်း၊ 

(ဆ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ အလုပ်အကုိင်ဖန်တီးသပးနုိင်မှုနှင့် 

အနိမ့်ဆုံးေေှိေည့် လုပ်ခလစာ၊ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများနှင့် 

ေွက်ကုန်များ၊ ေင်းနီှးပမှုပ်နံှမှုများနှင့် အလုပ်အကုိင်ေေိှမှုများကုိ စိစစ် ေံုးေပ်ပခင်း၊ 

( ဇ ) လုပ်ငန်းေုးံေပ်ချက်များနှင့် ေက်ဆိုင်ေည့် အစီေင်ခံစာများကုိ လုပ်ငန်းသကာ်မတီ 

မှတစ်ဆင့် ဗဟိသုကာ်မတီေုိ ့ တင်ေွင်းပခင်းနှင့် အများပပည်ေူေုိ ့ အခါအားသလျာ်စွာ 

ေုတ်ပပန်သ ကညာပခင်း။ 
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အခန်း (၇) 

သအဂျင်စီနှင့်သအဂျင်စီရုံးခွဲများ ဖွဲ စ့ည်းပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၁၁။ လုပ်ငန်းသကာ်မတီေည် ဗဟိုသကာ်မတီ၏ ေသဘာတူညီချက်ပဖင့် ေက်ဆိုင်ော အစိုးေဌာန၊ 

အစုိးေအဖဲွအ့စည်းများမှ ဌာနအကကီးအမှူးများ၊ အေင်းအဖဲွမ့ျားမှ ေင့်သလျာ်ေည့် ကုိယ်စားလှယ်များ၊ 

ပညာေှင်များ ပါဝင်ေည့် သအဂျင်စီကုိ ဖွဲ စ့ည်းေမည်။ 

၁၂။ ဗဟိသုကာ်မတီ၏ ေသဘာတူညီချက်ပဖင့် တာဝန်သပးအပ်ပခင်းခံေသော ပုဂ္ဂိုလ်က သအဂျင်စီ 

ဥက္က ဋ္ဌအပဖစ် သဆာင်ေွက်ေမည်။ သအဂျင်စီဥက္က ဋ္ဌေည် ေုတိယဝန်ကကီးအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ် ပဖစ်ေည်ဟု 

မှတ်ယူေမည်။ 

၁၃။ တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာနမှ ညွှန် ကားသေးမှူးချုပ်ေည် သအဂျင်စီအတွင်းသေးမှူးအပဖစ် သဆာင်ေွက် 

ေမည်။ 

၁၄။ သအဂျင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ သအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်ေည်- 

(က) အသေးစားနှင် ့အလတ်စား စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်သေးမူဝါေကို 

အသကာင်အေည်သဖာ်သဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

( ခ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်မှုကုိ တိုးပမှင့်သေးဆိုင်ော 

လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်ချက်များအသပါ် နှစ်ပတ်လည်တုိးတက်မှု အစီေင်ခံစာကုိ လုပ်ငန်း 

သကာ်မတီမှတစ်ဆင့် ဗဟိသုကာ်မတီေို ့တင်ေငွ်းပခင်း၊ 

( ဂ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်းေသဘာေဘာဝအလုိက် 

 ကုံသတွသ့နေသော အခကအ်ခဲများ၊ လိုအပ်ချက်များကုိ သလျာန့ည်းသစေန် ပံ့ပိုးကူညီ 

သဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

(ဃ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများကို လိုအပ်ေည့် ဝန်သဆာင်မှုများ 

သပးနုိင်ေန်အတွက် သေေဆုိင်ော သအဂျင်စီရံုးခဲွများ တည်သောင်ပခင်းနှင့် တစ်သနောတည်း 

ဝန်သဆာင်မှုသပးေည့် အဖွဲ မ့ျား တည်သောင်နိုင်ေန် ညှိနှိုင်းသဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

( င ) အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများနှင့် ေက်ဆိုင်သော ဥပသေပညာ 

သပးသေးလုပ်ငန်းများ သဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

( စ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်သေးအတွက် 

လုိအပ်သော အ ကံဉာဏ်သပးပခင်း၊ အလုပ်ရံုသဆွးသနွးပဲွများ ကျင်းပပခင်းနှင့် ေင်တန်းများ 

သပးပခင်း၊ 

(ဆ) အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ တည်သောင်နိုင်ေန် ေက်ဆိုင်ော 

အစိုးေဌာန၊ အစိုးေအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းသဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 
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( ဇ ) ေက်ဆုိင်ော ဝန်ကကီးဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ ဘဏ်များနှင့် ပူးသပါင်းလျက် 

အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများကုိ သငွသ ကးသောက်ပ့ံမှု တုိးပမှင့်ေေိှ 

သစေန် သငွသ ကးမဟတု်သော ဝန်သဆာင်မှုများကုိ သဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 

( ေ ) အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပပည်တွင်းပပည်ပ စီးပွားသေး 

လုပ်ငန်းများပူးသပါင်း၍ စီးပွားသေးကွန်ေက်များ တည်သောင်နုိင်ေန် သဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 

(ည) တီေွင် ကံဆမှုနှင့် သေးကွက်ချဲ ေ့ွင်နိုင်သေးကုိ ပမှင့်တင်နိုင်ေန်အတွက် အသေးစားနှင့် 

အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများအချင်းချင်း ယှဉ်ဖပိုင်သဆာင်ေွက်မှုကုိ တွန်းအား 

သပးပခင်း၊ ကုန်စည်နှင့် နည်းပညာပပပဲွများ ကျင်းပသပးပခင်း၊ 

( ဋ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်ေက်သော အပငင်းပွားမှုများကုိ 

အ ကံသပးပခင်း၊ ညှိနှိုင်းဖျန်သပဖသပးပခင်းနှင့် ခုံေမာဓိနည်းပဖင့် သပဖေှင်းနိုင်ေန် ကူညီ 

သဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 

( ဌ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းဆုိင်ော ဥပသေအတုိင်ပင်ခံ အဖဲွအ့စည်းများ၊  

လုပ်ငန်းေူသောင်သေး အတုိင်ပင်ခံ ဝန်သဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ တည်သောင်နုိင်သေးအတွက် 

ကူညီပံ့ပိုးသဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 

( ဍ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများနှင့်ေက်ဆုိင်ေည့် ကိန်းဂဏန်းဆုိင်ော 

စာေင်းများကုိ သကာက်ယူပခင်း၊ အဆင့်ဆင့်စစ်သဆးပခင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ေားေှိပခင်းနှင့် 

လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ အေုးံပပုပခင်း၊ 

( ဎ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများကို ေတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 

မှတ်ပံုတင်ခွင့်ပပုနုိင်သေးအတွက် စီမံသဆာင်ေွက်ပခင်း၊ မှတ်ပုံတင်ေက်တမ်း ေတမ်ှတ် 

သပးပခင်း၊ 

(ဏ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေး သဆာင်ေွက်ေန် 

အပပည်ပပည်ဆိုင်ော သငွသေးသ ကးသေး အဖွဲ အ့စည်းများ၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ော ဖွံ ့ဖဖိုးသေး 

သအဂျင်စီများ၊ စီးပွားသေး အေင်းအဖွဲ မ့ျား၊ ပပည်တွင်းနှင့် အပပည်ပပည်ဆိုင်ော အစိုးေ 

မဟုတ်ေည့် အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ဆက်ေယွ်ပခင်း၊ 

(တ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေး နှင့် တုိးတက်သေး 

နည်းလမ်းများ အသကာင်အေည်သဖာ်ေန်အတွက် သငွသ ကးအဖဲွအ့စည်းများနှင့် နီးကပ်စွာ 

ပူးသပါင်းညှိနှိုင်းသဆာင်ေွက်ပခင်း၊ အ ကံဉာဏ်ေယူပခင်း၊ 

(ေ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားမှ သပပာင်းလဲပဖစ်သပါ်လာဖပီး 

သနာက် ၃ နှစ်အေိ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်း၏ အဆင့်အတန်းကုိ 

ေိန်းေိမ်းေားေှိပခင်း။ 
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၁၅။ သအဂျင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ သေေအလုိက် အသကာင်အေည်သဖာ်မည့် သအဂျင်စီရံုးခဲွများေည် 

ေက်ဆုိင်ောနယ်သပမအတွင်း တစ်သနောတည်းတွင် ဝန်သဆာင်မှုသပးေည့်အဖဲွမ့ျား၏ လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်မှု 

များကုိ တာဝန်ခံေမည်။ 

အခန်း(၈) 

စီးပွားသေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အေင်းအဖွဲ မ့ျား၏ အခန်းကဏ္ဍ 

၁၆။ စီးပွားသေးလုပ်ငန်းဆုိင်ောအေင်းအဖွဲ မ့ျားေည် ဤဥပသေ၏ အသပခခံမူဝါေများကုိ လုိက်နာ 

သဆာင်ေွက်နုိင်သစေန် ဗဟုိသကာ်မတီ၊ အပခားဆက်စပ်ေည့် အဖဲွအ့စည်းများနှင့် နီးကပ်စွာ လုပ်ကုိင် 

သဆာင်ေွက်ေမည်။ 

၁၇။ စီးပွားသေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အေင်းအဖွဲ မ့ျားေည် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေး 

လုပ်ငန်းများ ကကီးေွားလာသစသေး၊ ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်သေးနှင့် ယင်းတို၏့ စီးပွားသေးအဆင့်အတန်း 

တိုးတက်ပဖစ်ေွန်းလာသစသေးတိုအ့တွက် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပူးသပါင်းသဆာင်ေွက်ေမည်။ 

အခန်း(၉) 

လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်ေူ၏ တာဝန်နှင့်အခွင့်အသေးများ 

၁၈။ လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်ေူ၏ တာဝန်နှင့် အခွင့်အသေးများမှာ သအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်ေည် - 

(က) ဤဥပသေပါ အခွင့်အသေးများကုိ ေေိှခံစားနုိင်ေန် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေး 

လုပ်ငန်းများကုိ ေတမ်ှတ်ချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ပခင်း၊ 

( ခ ) စီးပွားသေး ေိုမ့ဟတု် လူမှုပတ်ဝန်းကျင် သပပာင်းလဲပဖစ်သပါ်မှုများကုိ တုံ ့ပပန်နိုင်ေန်နှင့် 

စီးပွားသေးလုပ်ငန်း ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်လာသစေန်အတွက် စီမံခန်ခဲွ့မှုပံုစံနှင့် တုိးတက်သော 

နည်းပညာများကုိ လွတ်လပ်စွာ သပပာင်းလဲသဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

( ဂ ) ဤဥပသေအေ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများအပဖစ် အကျုံ းဝင်ေည့် 

မတည်ေင်းနှီးသငွ၊ လုပ်ေားဦးသေနှင့် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ တစ်နှစ်ဝင်သငွ ေတမ်ှတ်ချက် 

တစ်ေပ်ေပ်နှင့် မကိုက်ညီေည့်အခါ လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်ေူက သအဂျင်စီေို ့ ေတင်း 

သပးပိုတ့င်ပပပခင်း၊ ခွင့်ပပုကာလအတွင်း သပပာင်းလဲမှတ်ပုံတင်ပခင်း၊ မှတ်ပုံတင် 

လက်မှတ်ကို ပပန်လည်အပ်နှံပခင်း၊ 

(ဃ) မိမိလုပ်ငန်း၏ စာေင်းဇယားမှတ်တမ်းများကုိ ေတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ပပုစုေိန်းေိမ်း 

ေားေှိပခင်း၊ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ စစ်သဆးမှုကုိ ခံယူပခင်း၊ 

( င ) နစ်နာမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သအဂျင်စီ ရံုးခွဲမှတစ်ဆင့် သအဂျင်စီေို ့တင်ပပခွင့်ေှိပခင်း၊ 
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( စ ) စွမ်းအင်ေုတ်လုပ်ပခင်းနှင့် အကျိုးေိှေိှ ေိသောက်စွာ အေံုးချသေး၊ ေဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ေိန်းေိမ်းသေး၊ တန်ဖိုးပမှင် ့ ေုတ်ကုန်ပစ္စည်းေုတ်လုပ်မှုနှင့် စက်ကိေိယာများ 

အေံုးပပုသေးတုိအ့တွက် အစုိးေနှင့်အစုိးေမဟုတ်သော နည်းပညာဆုိင်ော ေုသတေန 

ဌာနများ၊ ပပည်တွင်းပပည်ပအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် သအဂျင်စီမှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက် 

သဆာင်ေွက်နိုင်ပခင်း၊ 

(ဆ) ပပည်တွင်းပပည်ပမှ ေင်တန်းများ၊ အလုပ်ရံုသဆွးသနွးပဲွများ၊ သဟာသပပာပဲွများ၊ ကုန်စည် 

ပပပွဲနှင့်  ဖပိုင်ပွဲများေို ့သအဂျင်စီ၏ အစီအစဉ်ပဖင့် တက်သောက်နိုင်ပခင်း၊ 

( ဇ ) အစုိးေဝန်ကကီးဌာနများ၊ အစုိးေအဖဲွအ့စည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖဲွအ့စည်းများမှ သောက်ပ့ံေည့် 

သငွသ ကးနှင့် အပခားဝန်သဆာင်မှုများေေိှေန် သအဂျင်စီမှတစ်ဆင့် သလျှာက်ေားနုိင်ပခင်း၊ 

( စျ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေးအတွက် လုပ်ငန်း 

စီမံချက်များအလုိက် သချးသငွေယူ သဆာင်ေွက်နုိင်ေန် သအဂျင်စီေုိ ့ သလျှာက်ေားနုိင်ပခင်း၊ 

(ည) ပပည်တွင်းပပည်ပ စီးပွားသေးကွန်ေက်များတွင် သအဂျင်စီ၏ အစီအစဉ်ပဖင့် ပါဝင်နုိင်ပခင်း။ 

အခန်း(၁၀) 

ေန်ပုံသငွစီမံခန်ခ့ွဲမှုအဖွဲ  ့ဖွဲ စ့ည်းပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၁၉။ လုပ်ငန်းသကာ်မတီေည် ဗဟိုသကာ်မတီ၏ ေသဘာတူညီချက်ပဖင့် ေန်ပုံသငွစီမံခန်ခ့ွဲမှုအဖွဲ ကိ့ု 

ေင့်သလျာ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များပဖင့် ေတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖဲွ စ့ည်းေမည်။ ဗဟုိသကာ်မတီက တာဝန် 

သပးအပ်ေည့် အဖွဲ ဝ့င်တစ်ဦးက အဖွဲ ၏့ ဥက္က ဋ္ဌအပဖစ် သဆာင်ေွက်ေမည်။ 

၂၀။ ေန်ပုံသငွစီမံခန်ခ့ွဲမှုအဖွဲ ၏့ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ သအာက်ပါအတိုင်း ပဖစ်ေည် - 

(က) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်သေး အလုိငှ့ာ အတုိး 

ေက်ောသော သချးသငွများေေိှနုိင်သေး ဝန်သဆာင်မှုသပးနုိင်ေန်အတွက် နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာသငွ 

အေအေံုးဆုိင်ော ခန်မှ့န်းသပခသငွစာေင်းတွင် ေည့်ေွင်းလျာေားေန် လုပ်ငန်းသကာ်မတီေုိ ့

တွက်ချက်တင်ပပပခင်း၊ 

( ခ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးသေးဆုိင်ော အသောက်အကူပပု 

ကိစ္စေပ်များတွင် အေံုးပပုနုိင်ေန်အတွက် သောက်ပ့ံသငွတစ်ေပ်အား လုပ်ငန်းသကာ်မတီမှ 

တစ်ဆင့် ဗဟုိသကာ်မတီေို ့အဆိုပပု တင်ပပပခင်း၊ 

( ဂ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်သေး ေန်ပုံသငွကို 

နိုင်ငံသတာ်က သောက်ပံ့သငွ၊  ပပည်တွင်းပပည်ပ သငွသ ကးအဖွဲ အ့စည်းများမှ အကူအညီ 

ေေှိသငွ၊ အလှူေှင်များက လှူေါန်းသငွ၊ မိမိဝန်သဆာင်မှုလုပ်ငန်းများမှ ဝန်သဆာင်ခ 

ေေှိသငွတိုန့ှင့်  ေူသောင်ေားေှိပခင်း၊ 
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(ဃ) ပပည်တွင်းပပည်ပမှ  ေင်းနီှးပမှုပ်နံှမှု ပပုလုပ်လုိသော အဖဲွအ့စည်းများနှင့် မှတ်ပံုတင်ေား 

ေိှသော အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ပူးသပါင်းလုပ်သဆာင်နုိင်ေန် 

တည်ဆဲဥပသေများနှင့်အညီ ညှိနှိုင်းသဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 

( င ) အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေးအတွက် နုိင်ငံသတာ် 

အစုိးေက အတုိးေက်ောစွာ ေတ်မှတ်သော အေူးသချးသငွတစ်ေပ်နှင့် ပပည်တွင်း ပပည်ပ 

ဘဏ်များ၊ သငွသ ကးအဖွဲ အ့စည်းများ၊  ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုအဖွဲ အ့စည်းများမှ ေေှိနိုင်ေည့်  

အတုိးမ့ဲသချးသငွ၊ အတုိးေက်ောသောသချးသငွ၊ သချးသငွတစ်ေပ်ေပ်ကုိ ေယူဖပီး အသေးစား 

နှင့် အလတ်စားစက်မှု လုပ်ငန်းဖွံ ဖ့ဖိုးသေးဘဏ်နှင့် ေက်ဆိုင်ောဘဏ်များမှတစ်ဆင့် 

မှတ်ပံုတင်ေားေိှသော အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများနှင့်တုိက်ရုိက် 

ချိတ်ဆက် သချးယူနိုင်ေန် စီစဉ်သပးပခင်း၊ အေိအမှတ်ပပုသပးပခင်း၊ 

( စ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေးဆုိင်ော ကိစ္စေပ် 

များအတွက် သငွသ ကးကျခံေုးံစွဲပခင်း၊ 

(ဆ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများအား ောမန်သချးသငွ၊ အတိုးနှုန်း 

ေက်ောသောသချးသငွ၊ အတိုးမဲ့သချးသငွ၊ ပပန်လည်သပးဆပ်စောမလိုသော အကူအညီ 

သငွများ ေေှိေန်အတွက် အသောက်အကူပပုေန် သချးသငွဆိုင်ော ေတင်းအချက်အလက် 

ဌာနကို တည်သောင်ပခင်း၊ 

( ဇ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများအား သငွသချးောတွင် ဆံုးရှုံးမှုများ 

ကာကွယ်နိုင်ေန်အတွက် ဘဏ္ဍာသေးဝန်ကကီးဌာနက ခွင့်ပပုေားသော သချးသငွအာမခံ 

ကုမ္ပဏီများ၊ သချးသငွအာမခံ သကာ်ပိုသေးေှင်းများနှင့် ညှိနှိုင်းသဆာင်ေွက်သပးပခင်း။ 

၂၁။ ေန်ပုံသငွစီမံခန်ခ့ွဲမှုအဖွဲ ေ့ည် သငွသ ကးဆိုင်ော ကိစ္စများကုိ ေိသောက်စွာ အသကာင်အေည်သဖာ် 

သဆာင်ေွက်နုိင်ေန် လုပ်ငန်းသကာ်မတီ၏ ကကီး ကပ်မှုပဖင့် ဘဏ္ဍာသေးဝန်ကကီးဌာန၊ ပမန်မာနုိင်ငံသတာ် 

ဗဟိဘုဏ်တိုန့ှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်၍ သဆာင်ေွက်ေမည်။ 

အခန်း(၁၁) 

တစ်သနောတည်းတွင်ဝန်သဆာင်မှုသပးသောစနစ် 

၂၂။ ေက်ဆိုင်ော ဝန်ကကီးဌာနများေည် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ့ဖဖိုး 

တုိးတက်သေးအတွက် တစ်သနောတည်းတွင် ဝန်သဆာင်မှုသပးသောစနစ်ကုိ သဆာင်ေွက်နုိင်စွမ်းေိှသော 

ဝန်ေမ်းများအား လုပ်ပုိင်ခွင့် အခွင့်အာဏာများ သပးအပ်၍ တစ်သနောတည်းတွင် ဝန်သဆာင်မှုသပးသော 

အဖွဲ မ့ျားတွင် ပူးတွတဲာဝန်သပးေမည်။ 

၂၃။ တစ်သနောတည်းတွင် ဝန်သဆာင်မှုသပးသော စနစ်အား အသကာင်အေည်သဖာ် သဆာင်ေွက်သနေည့် 

ဝန်ေမ်းများေည် သအဂျင်စီရံုးခဲွများနှင့် ပူးသပါင်းသဆာင်ေွက်ေမည်။ 
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အခန်း (၁၂)  

ေတင်းအချက်အလက်စုသဆာင်းေိန်းေိမ်းပခင်းနှင့် ေုတ်ပပန်ပခင်း 

၂၄။ သအဂျင်စီေည် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများနှင့် ေက်ဆုိင်ေည့် ေတင်း 

အချက်အလက်များကို သကာက်ယူပခင်း၊ မှတ်တမ်းတင် ေားေှိပခင်းနှင် ့ လိုအပ်ချက်နှင် ့အညီ 

အေုံးပပုပခင်းတိုက့ို သဆာင်ေွက်နိုင်ေန် သအာက်ပါတိုက့ို ေက်ဆိုင်ောဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် 

ညှိနှိုင်းပူးသပါင်း စီစဉ်သဆာင်ေွက်ေမည် - 

(က) သေးကွက်၊ နည်းပညာနှင့် ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဆိုင်ော ေတင်းအချက်အလက်များကို 

ကွန်ေက်စနစ်များပဖင့် ပ့ံပုိးသပးပခင်း၊ ေတင်းမီေီယာများမှတစ်ဆင့် ေုတ်ပပန်သပးပခင်း၊ 

( ခ ) ပပည်တွင်းနှင့် နုိင်ငံတကာသေးကွက်ဆုိင်ော အ ကံသပးဌာနများ ေူသောင်ဖွင့်လှစ်နုိင်ေန် 

ညှိနှိုင်းသဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

( ဂ ) ပပည်တွင်းပပည်ပ ဝယ်ယူေူနှင့် သောင်းချေူများအတွက် အွန်လိုင်းကုန်ေွယ်မှုစနစ် 

ဖွံ ့ဖဖိုးသစေန် ေက်ဆိုင်ောဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းသဆာင်ေွက်ပခင်း။ 

အခန်း (၁၃) 

လူစ့ွမ်းအားအေင်းအပမစ်ဖွံ ့ဖဖိုးသေးနှင့် နည်းပညာအသောက်အပံ့သပးပခင်း 

၂၅။ သအဂျင်စီေည် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ ေုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားနှင့် 

ယှဉ်ဖပိုင်နိုင်မှု ပမှင့်တင်နိုင်သေးတိုအ့တွက် သအာက်ပါတိုကုိ့ ေက်ဆိုင်ောဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် 

ညှိနှိုင်းပူးသပါင်း စီစဉ်သဆာင်ေွက်ေမည်- 

(က) ေင့်သလျာ်ေည့် နည်းပညာများကို ေှာသဖွသဖာ်ေုတ် လွှဲသပပာင်းသပးပခင်း၊ 

( ခ ) ကုန်ေုတ်လုပ်မှုဆိုင်ော နည်းပညာအ ကံဉာဏ်များသပးပခင်းနှင့် သခတ်မီစက်ကိေိယာ 

များကုိ အေုးံပပုနိုင်သစေန် သလ့ကျင့်ပညာသပးပခင်း၊ 

( ဂ )  ေုတ်ကုန်များ၏ အေည်အသေွးကုိ စစ်သဆးသပးမည့် ဓာတ်ခဲွခန်းများ တည်သောင်မှုကုိ 

အားသပးပခင်းနှင့် ပူးသပါင်းသဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

(ဃ) ပပည်တွင်းပပည်ပဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကအဖဲွအ့စည်းများအ ကား နည်းပညာ 

ပူးသပါင်းဖလှယ်ပခင်း၊ 

( င ) တီေွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းေည် ပမှင့်တင်နုိင်ေန် လုပ်ငန်းစွမ်းသဆာင်ေည်အလုိက် ေုိက်တန်သော 

ချီးသပမှာက်မှုများ စီစဉ်သပးပခင်း၊ 

( စ ) ေုသတေနလုပ်ငန်းများမှ ေေှိလာေည့် နည်းပညာေစ်များကို သေှ သ့ပပးအဆင့်မှ 

စီးပွားပဖစ် ေုတ်လုပ်နိုင်သေးအတွက် အသောက်အပံ့များသပးပခင်း၊ 
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(ဆ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းေှင်များ၏ စွမ်းသဆာင်ေည် ပမှင့်တင်သေး 

အစီအစဉ်များကို သဆာင်ေွက်ပခင်းနှင့် လူစ့ွမ်းအားအေင်းအပမစ် ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်သေး 

လုပ်ငန်းေပ်များတွင် ပံ့ပိုးကူညီသဆာင်ေွက်ပခင်း။ 

အခန်း (၁၄) 

သေးကွက်ေှာသဖွချိတ်ဆက်သပးပခင်း 

၂၆။ သအဂျင်စီေည် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ သေးကွက်ပမှင့်တင်သေး 

အတွက် သအာက်ပါတိုကုိ့ ေက်ဆိုင်ောဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးသပါင်း စီစဉ်သဆာင်ေွက် 

ေမည-် 

(က) ပိုကု့န်ဦးစားသပးလုပ်ငန်း သဆာင်ေွက်မှုများကုိ အားသပးပခင်း၊ 

( ခ ) နုိင်ငံတကာသေးကွက်များ၏ ကျင့်ဝတ်နှင့် စည်းမျဉ်းများကုိ လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်ေူများ 

ေိေှိကျွမ်းဝင်သစပခင်း၊ 

( ဂ ) သေးကွက်ေိုးသဖာက်သေးနှင့် သေးကွက် သဝစုများေေှိသစေန် ပံ့ပိုးသဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 

(ဃ) နိုင်ငံတကာသေးကွက်ကုိ ချိတ်ဆက်မိသစမည့် စံနှုန်းေတ်မှတ်ချက်များ သဖာသ်ဆာင် 

နိုင်သေးနှင့် ကုန်ေွယ်မှု လွယ်ကူသချာသမွ သ့စသေးတိုကုိ့ စီစဉ်သပးပခင်း၊ 

( င ) အသကာက်ခွန်နှင့် ကုန်ေွယ်မှု လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများကို လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်ေမူျား 

ေိေှိကျွမ်းဝင်သစပခင်းနှင့် ေိုက်ေင့်ေည့် သပဖသလျှာ့မှုများ ေေှိသစပခင်း။ 

အခန်း (၁၅) 

အခွန်အသကာက်ဆိုင်ောညှိနှိုင်းသဆာင်ေွက်သပးပခင်း 

၂၇။ သအဂျင်စီေည် လုပ်ငန်းသကာ်မတီ၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားသေး 

လုပ်ငန်းများ ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်သစေန်နှင့် ယှဉ်ဖပိုင်နိုင်စွမ်းေည်ေှိသစေန် သအာက်ပါ ကိစ္စေပ်များနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ အခွန်သလျှာ့သပါ့ပခင်းနှင့် ကင်းလွတ်ခွင့်ပပုပခင်းတုိကုိ့ သဆာင်ေွက်နုိင်သေးအတွက် ေက်ဆုိင်ော 

ဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းများေို ့အ ကံပပုတင်ပပေမည် - 

(က) ေုသတေနပပုဖပီး တီေွင်ဆန်းေစ်သော ကုန်ပစ္စည်းအေစ် ေုတ်လုပ်ပခင်း၊ 

( ခ ) စီးပွားသေးဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်မှု သနာက်ကျသနသောသေေ၌ ဦးစားသပးစာေင်းဝင် အသေးစား 

နှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်း သဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

( ဂ ) သဘးေွက်ပစ္စည်းများနှင့် အသလအလွင့်ပစ္စည်းများကို အေုံးပပု၍ ေုတ်လုပ်မှု 

လုပ်ငန်းများကုိ သဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

(ဃ) စွမ်းအင်ေုတ်လုပ်ပခင်းနှင့် အကျိုးေိှေိှေိသောက်စွာ အေံုးချသေးနှင့် ပပန်လည်ေံုးစဲွသေး 

တိုအ့တွက် အလုပ်ရံုအတွင်း ပပုပပင်သပပာင်းလဲမှု သဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 
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( င ) ေဘာဝသဘးအန္တောယ်သ ကာင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးေည့် အသေးစားနှင့် အလတ်စား 

စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများကုိ  ပပန်လည်ေူသောင်သေးလုပ်ငန်းများသဆာင်ေွက်ပခင်း။ 

အခန်း (၁၆) 

စွန်ဦ့းတီေွင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းေစ်စတင်မှုကို ပံ့ပိုးသဆာင်ေွက်ပခင်း 

၂၈။ သအဂျင်စီေည် လုပ်ငန်းသကာ်မတီ၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ စွန်ဦ့းတီေွင်မှုပပုသော လုပ်ငန်းေှင် 

များအသနပဖင့် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုေင်းနှီးပမှုပ်နှံလာသစေန် 

သအာက်ပါတိုကုိ့ ေက်ဆိုင်ောဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးသပါင်းစီစဉ်သဆာင်ေွက်ေမည်- 

(က) အခွန်သလျှာ့သပါ့သကာက်ခံပခင်း၊ 

( ခ ) စက်ရံုများတည်သောင်ေန် သပမ ေိုမ့ဟတု် လုပ်ငန်းသနောကုိ ေက်ောေည့် နှုန်းေား 

ပဖင့် ငှားေမ်းပခင်း၊ 

( ဂ ) လုပ်ငန်းေူသောင်သေး အတုိင်ပင်ခံ ဝန်သဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ တည်သောင်သဆာင်ေွက်ပခင်း 

နှင့် အခကအ်ခဲများကုိ အ ကံပပုသပဖေှင်းပခင်း၊ 

(ဃ) အကျို းတူ ကုန်ေုတ်လုပ်ငန်းများ ဖဲွစ့ည်းတည်သောင်နုိင်ေန် ကူညီသဆာင်ေွက်သပးပခင်း။ 

အခန်း (၁၇) 

မှတ်ပုံတင်ပခင်း 

၂၉။ သအဂျင်စီေည် - 

(က) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများေည် ေက်ဆုိင်ော လုိင်စင်၊ ခွင့်ပပုချက် 

ေိုမ့ဟတု် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တင်ပပနိုင်လျှင် မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပပုေမည်။ 

( ခ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများေည် လုိင်စင်၊ ခွင့်ပပုချက် ေုိမ့ဟုတ် 

မှတ်ပုံတင်ေန် မလိုအပ်ေည့်လုပ်ငန်းပဖစ်ပါက သအာက်ပါေတ်မှတ်ချက်များနှင့် 

ညီညွတ်လျှင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပပုေမည် - 

(၁) ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သနေုိင်လျက်ေိှသော ပပည်ေူများ၏ကျန်းမာသေးကုိ ေိခုိက်မှု 

မေှိပခင်း၊ 

(၂) ေဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားပတ်ဝန်းကျင်အသပါ် ဆုိးကျိုးေက်သောက်မှု 

အနည်းဆုံးပဖစ်ပခင်း၊ ပပန်လည်ေိန်းေမိ်းသေး လုပ်ငန်းများကုိ ေတ်မှတ်ချက် 

နှင့်အညီ သဆာင်ေွက်သပးနိုင်ပခင်း၊ 

(၃) မီးသဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းပခင်း၊  

(၄) လုပ်ငန်းခွင်သဘးအန္တောယ်နှင့် ကျန်းမာသေး ေိခိုက်မှုမေှိပခင်း။ 
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၃၀။ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများေည် ေက်ဆိုင်ောတစ်သနောတည်းတွင် 

ဝန်သဆာင်မှုသပးေည့် အဖွဲ မ့ျား၌ မှတ်ပုံတင်ပခင်း၊ စီးပွားသေးလုပ်ငန်း လိုင်စင်ေုတ်ယူပခင်းနှင့် 

လိုအပ်သော သောက်ခံချက်များ သလျှာက်ေားပခင်းတို ့ပပုနိုင်ေည်။ 

၃၁။ သအဂျင်စီေည် သအာက်ပါအသ ကာင်းအော တစ်ေပ်ေပ် သပါ်သပါက်ေည့်အခါ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ကုိ 

ပပန်လည် ရုပ်ေိမ်းေမည် - 

(က) လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်ေူက မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကုိ ပပန်လည်အပ်နှံပခင်း၊ 

( ခ ) တည်ဆဲဥပသေတစ်ေပ်ေပ်အေ လုပ်ငန်းေပ်စဲခံေပခင်း၊ 

( ဂ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် ေက် 

သကျာ်လွန်၍ စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ သပပာင်းလဲပဖစ်သပါ်မှုေည် ကန်ေ့တ်ကာလ ၃ နှစ် 

ေကသ်ကျာ်လွန်ပခင်း။ 

အခန်း (၁၈) 

အသေွသေွ 

၃၂။ ဗဟုိသကာ်မတီေည် ဤဥပသေမပပဋ္ဌာန်းမီ ဖဲွစ့ည်းေားသော အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေး 

လုပ်ငန်းများ ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်သေးဗဟိုသကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆက်ခံ၍ ဤဥပသေနှင့် 

အညီ သဆာင်ေွက်ေမည်။ 

၃၃။ လုပ်ငန်းသကာ်မတီေည် ဤဥပသေမပပဋ္ဌာန်းမီ ဖွဲ စ့ည်းေားသော အသေးစားနှင့် အလတ်စား 

စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်သေး လုပ်ငန်းသကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆက်ခံ၍ 

ဤဥပသေနှင့်အညီ သဆာင်ေွက်ေမည်။ 

၃၄။ ဤဥပသေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို သဆာင်ေွက်နိုင်သစေန် တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာနေည် ဗဟို 

သကာ်မတီ၊ လုပ်ငန်းသကာ်မတီ၊ သအဂျင်စီ၊ ေန်ပုံသငွစီမံခန်ခ့ွဲမှုအဖွဲ ၊့ လုပ်ငန်းေုံးေပ်မှု အစီေင်ခံသေး 

အဖွဲ ၊့ သအဂျင်စီရုံးခွဲနှင့် တစ်သနောတည်းတွင် ဝန်သဆာင်မှုသပးသောအဖွဲ တ့ို၏့ ရုံးလုပ်ငန်းများကို 

တာဝန်ယူ သဆာင်ေွက်ေမည့်အပပင် ကုန်ကျစေိတ်များကုိ ကျခံေမည်။ 

၃၅။ တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာနေည် နုိင်င့ံဝန်ေမ်း မဟုတ်ေည့် ဗဟုိသကာ်မတီအဖဲွဝ့င်၊ လုပ်ငန်းသကာ်မတီ 

အဖဲွဝ့င်၊ သအဂျင်စီအဖဲွဝ့င်၊ ေန်ပံုသငွစီမံခန်ခဲွ့မှုအဖဲွဝ့င်နှင့် လုပ်ငန်းေံုးေပ်မှုအစီေင်ခံသေးအဖဲွဝ့င်တုိ၏့ 

ချီးပမှင့်သငွနှင့်စေိတ်များကုိ ပပည်သောင်စုအစုိးေအဖဲွ၏့ ေသဘာတူညီချက်ပဖင့် ေတ်မှတ်သပးေမည်။ 

၃၆။ ဤဥပသေပါ ပပည်သောင်စုအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ောေူးေက်တမ်းေည် ောမန်အားပဖင့် 

နိုင်ငံသတာ် ေမ္မတ၏ ောေူးေက်တမ်းအတိုင်းပဖစ်ေည်။ 
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၃၇။ ဤဥပသေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကုိ အသကာင်အေည်သဖာ်သဆာင်ေွက်ောတွင် - 

(က) တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာနေည် လုိအပ်သော နည်းဥပသေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကုိ 

ပပည်သောင်စုအစိုးေအဖွဲ ၏့ ေသဘာတူညီချက်ပဖင့် ေုတ်ပပန်နိုင်ေည်။ 

( ခ ) ဗဟိုသကာ်မတီ၊ လုပ်ငန်းသကာ်မတီနှင့် တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာနတိုေ့ည် လိုအပ်သော 

အမိန်သ့ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန်၊့ ညွှန် ကားချက်နှင့် လုပ်ေံုးလုပ်နည်းများကုိ ေုတ်ပပန်နုိင်ေည်။ 

( ဂ ) သအဂျင်စီေည် လုပ်ငန်းသကာ်မတီ၏ ေသဘာတူညီချက်ပဖင့် လိုအပ်သော အမိန် ့ နှင့် 

ညွှန် ကားချက်များကို ေုတ်ပပန်နိုင်ေည်။ 

 

ပပည်သောင်စုေမ္မတပမန်မာနုိင်ငံသတာ် ဖဲွစ့ည်းပံုအသပခခံဥပသေအေ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်သေးေုိးေည်။ 

 

 (ပုံ) ေိန်းစိန် 

 နိုင်ငံသတာ်ေမ္မတ 

 ပပည်သောင်စုေမ္မတပမန်မာနိုင်ငံသတာ် 

  

 



ယ    ပ  င မ    ပ ဒ 

(၂၀၁၅     စ ၊  ပည  ထ င စ လ တ  တ   ပ ဒ  မ တ    ၉ ။ ) 

၁၃၇၆      စ ၊  တ ပ င  လဆ န     ၇  ရ   

( ၂၀၁၅     စ ၊  ဖ ဖ  ဝ ရ လ  ၂၄  ရ   ) 

  ပည  ထ  င စ လ  တ  တ  သည    ပ ဒ      ပ  န  လ    သ ည ။ 

  န  (၁) 

 မည ၊ စ တင    ဏ  တ ည   င    င     ဓ ပ  ယ   ဖ   ပ      

၁။ ( )   ပ ဒ     ယ     ပ   င မ   ပ ဒ ဟ     တ င  စရမ ည ။ 

(   )   ပ ဒသည     င င  တ  သမ တ   မ န        င စ  ဖင   သတ မ တ သည   န  ရ  တ င  

စတင   ဏ တည  စရ မည ။   

၂။   ပ ဒတ င ပ ရ   သ       ပ စ   ရပ မ   သည   ဖ   ပပ  တ  င    ဓ ပ  ယ သ   ရ    

 စရ မည - 

( )     င  င  တ    ဆ   သည မ    ပည  ထ င စ သမ တ မန  မ    င င  တ       ဆ   သည ။ 

(   )  စ   ရ ဖ    ဆ  သည မ    ပည  ထ င စ သမ တ မန မ    င င  တ    ပည  ထ င စ  စ   ရ ဖ       

ဆ   သည ။ 

( ဂ )     မရ င  ဆ  သည မ     ပ ဒ ရ ဖ   စည   သ   မန မ    င င ယ    ပ  င မ      မရ င     

ဆ   သည ။ 

(ဃ)  ဝန     ဌ န  ဆ  သည မ    ပည  ထ င စ  စ   ရ ဖ     တ ဝန  ပ  ပ  သ  ဝန     ဌ န    

ဆ   သည ။ 

( င ) ယ    ပ  င မ  ဆ  သည မ    ဈ      တ င  ရ   စ  ပ    ရ လ ပ ငန   လ ပ    င သ မ         

မ မ တ   ၏   န စည   င   ဝန  ဆ င မ မ       ဝယ ယ  သ    ပ မည   ဝယ ယ သ   ရ တ   ၊ 

 ဈ      ဝစ   င    ဈ     လ မ  မ      င မ တ       ပ  မ  ရရ   စရန  စ  ပ    ရ လ ပ ငန  မ       

  ပ  င  ဆ  င   ပ လ ပ သည   စ  ပ    ရ လ ပ ငန  ဆ  င ရ  ယ    ပ  င  ဆ င ရ   မ     ဆ  သည ။ 

 ( စ ) ယ    ပ  င မ  မ ဝ ဒ ဆ  သည မ    ဈ      တ င   မ တ သ  ယ    ပ  င မ တစ ရပ  ဖစ ထ န   

 ပ   ပ     စ  ရ    င    စ   သ    သ  မ    ၏           လ   ဝ         ပ   ဆ  င  ရ    မ  မ   

တ  ဆ       ယ    င  ရ  တ    တ    ထ တ လ ပ  မ ၊ ဝန  ဆ  င မ ၊   န သ ယ  မ ၊ ရင       

 မ   ပ     မ    င    စ   ပ     ရ  လ  ပ  င န   မ      ပ   တ                သ    ရ     စ ရ န    

   င င  တ        မ တ လ ပ  ဆ  င  သ  မ ဝ ဒမ       ဆ   သည ။  
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 (ဆ) ယ    ပ  င မ      န  သတ ထ န     ပ  သ   ဆ င ရ        ဆ  သည မ     စ       တ င  ရ    

စ  ပ    ရ လ ပ ငန  မ   ၏ ယ    ပ  င မ      လ   နည   စရန  သ   မဟ တ   တ   ဆ   

 ဖစ  စရန  လ ပ  ဆ င   င      ဆ  သည ။ ယင  စ   ရပ တ င  ယ    ပ  င မ     ထ န     ပ သည   

သ  ဘ  တ  ည      မ    ၊  ဈ       တ  င   ရ    လ  မ   မ    ထ   သ ည          န   ပ   

   င    ရ  ယ ၍  လ  သ   စ    ပ    င    င   တစ   တစ  ယ      ဖစ  စ ၊  စ  ဖ     

 ဖစ  စ လ  ဝ        ပ    ဆ  င ရ     င  တ    ပ ဝင သည ။ 

( ဇ ) တရ  မ တမ မရ   သ ယ    ပ  င မ  ဆ  သည မ   စ  ပ    ရ လ ပ ငန  လ ပ    င  ဆ င ရ   ရ တ င  

   င င  တ  ၏       စ  ပ       ဖစ  စ၊      စ  ပ    ရ လ ပ ငန   သ   မဟ တ  စ  သ   သ တ   ၏ 

တရ  ဝင ရထ     သ     င    ရ မ     င         စ  ပ   မ       ဖစ  စ ထ       စ သ  

သ    မ ဟ  တ   ထ        စ    င   သ   ယ     ပ   င  မ   ဆ  င  ရ        မ        ဆ   သ ည ။ 

( စ  ) စ   ပ    ရ လ ပ င န   ဆ   သည မ      န စည ထ  တ လ ပ   င  ၊  ဖန   ဖ    င  ၊ ဝယ  ယ   င  ၊ 

 ရ င      င  ၊  တင သ င    င  ၊ တင ပ     င  ၊ လ လ ယ    င  စသည    လ ပ ငန   သ   မ ဟ တ  

ဝန  ဆ  င မ လ  ပ ငန   တ စ ရပ ရပ      ဆ   သည ။  

(ည) စ   ပ    ရ လ ပ င န  လ ပ    င  သ   ဆ   သည မ   စ  ပ    ရ လ  ပ ငန   တစ ရပ ရ ပ  သ   မဟ တ  

ဝန  ဆ င မ လ ပ ငန   တစ ရပ ရပ     လ ပ    င  သ  ပ ဂ   လ     ဆ  သည ။ ယင  စ   ရပ တ င  

စ  ပ    ရ လ ပ ငန   သ   မဟ တ  ဝန  ဆ င မ လ ပ ငန      လ ပ    င  သ  ဖ    စည  လည   

ပ ဝင သည  ။ 

( ဋ )   န  စ ည   ဆ   သ ည  မ      ပ  ဒ  လ    င      န  သ  ယ    င    သ    မ ဟ  တ   ထ  တ  လ  ပ    င    

သ    မ ဟ  တ   စ   သ      င    ပ   သ  ပ စ  ည      ဆ   သ ည  ။ ယ င   စ    ရ ပ  တ  င    င       

သ   သ    ထ    ထ  မ   ၊ စ တ    မ     င   ရ ယ  ယ မ   လည    ပ ဝင သည ။ 

( ဌ ) ဝ န   ဆ  င  မ   ဆ   သ ည  မ      ပ  ဒ  လ    င           င   သ    မ ဟ  တ    ဖ       

သ   မဟ တ   ဖ   စ  န   ဖင    ဆ င ရ    ပ  သ  လ ပ ငန     ဆ  သည ။ ယင  စ   ရပ တ င   

 စ    ရ  ဖ      ဝ န   ဆ  င  မ   ဖ စ  သ ည  ဟ          လ    စ    သ တ  မ  တ  သ ည   လ  ပ  င န    

မ   လည   ပ ဝင သည ။ 

( ဍ )  စ      ဆ  သည မ     န စည   င   ဝန  ဆ င မ မ        ရ င  လ  သ   င   ဝယ လ  သ တ    

       ရ င  ဝယ  ဖ       မ   ပ လ ပ  သ  နယ  ပယ      ဆ   သည ။  

( ဎ )  စ       ဝစ   ဆ   သည မ    ဈ     ၏ စ စ  ပ င    ရ င       င  သ ပမ ဏတ  င  

စ  ပ    ရ လ ပ  ငန   လ ပ    င သ    ရ င     သ   သ   မ ဟ တ   ဝန  ဆ  င မ  ပ  သ   

ရ    င   န   သ   မဟ  တ         စ      ဆ   သည ။  

(ဏ)  ဈ   န   ဆ  သည မ     န စည  ရ င    မ  သ   မဟ တ  ဝန  ဆ င မ  ပ ရ တ င  သတ မ တ  သ  

တန ဖ       ဆ   သည ။ 
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(တ)     မတ  ဆ  သည မ       မရ င ၏ လ ပ ငန  တ ဝန မ       ဆ  လ   ဆ င ရ      င ရန  

    မရ င   ဖ   စည   သ  စ  စမ  စစ  ဆ  ရ     မတ   ပ  ဝင           မတ မ       

ဆ   သည ။ 

(ထ) လ  ပ ငန    ဖ    ဆ   သည မ   ယ     ပ   င မ ဆ   င ရ  လ ပ ငန  တ  ဝန မ        ဆ  င ရ   ရန   

    မတ   ဖ   စည   သ   လ ပ ငန   ဖ       ဆ   သည ။ 

  န  (၂) 

ရည  ရ ယ       

၃။   ပ ဒ ၏ ရည ရ ယ      မ   မ        ပ   တ  င   ဖစ သည - 

( )   မ    သ  စ  ပ    ရ  ဖ    ဖ   တ   တ   ရ  တ    စ  ပ    ရ လ ပ ငန  မ   တ င  တရ  သ ဖင   

ယ     ပ   င    င       ပ     ပ    စ ရ န   တ စ    တ စ   ယ      ဖ စ   စ ၊  စ   ဖ      ဖ စ   စ 

လ  ဝ        ပ  ဆ င ရ   မ  သ   မဟ တ   ဈ  စ  မ  ပ   င   ဖင    မ    ပည သ တ   ၏ 

      စ  ပ       ထ      နစ န  စ   င  မ   တ  ဆ       ယ ရန  ၊  

(   )  ပည တ င   ၊  ပည ပ   န သ ယ  ရ   င   စ  ပ    ရ  ဖ    ဖ   တ   တ   မ တ     ပ  တ င  မ တမ  

မရ   သ    စ       ပ  င  ဆ   င မ     ထ န     ပ    င ရ န ၊  

( ဂ )  ဈ       ပ  ထ န     ပ    င စ  မ       လ  သ    စ    ပ   င  မ  တ  ဆ      င ရ န ၊  

(ဃ) စ  ပ    ရ လ ပ ငန  မ          န  သတ ထ  ရ   သ  သ ဘ တ ည       င    စ  မ မ       

ထ န     ပ    င ရန ။ 

  န  (၃) 

      မ မ     

၄။ ယ     ပ  င မ        မ မ   မ        ပ  တ  င   ဖ စ သည  -  

( )  စ      တ င  လ တ လပ ၍ မ တ သ  ယ    ပ  င မ ဝန    င တစ ရပ  ဖန တ   ပ   င      ဖင   

 ဒ သ တ  င     င       င  င  တ  င    စ   ပ     ရ  ဖ     ဖ    တ    တ   သ ည     သ      ဝ န     ဖ စ   

 ရ   ရ   စ ရ  ၊ 

(   )  စ      တ င  မ တ သ  ယ    ပ  င မ         ပ   ည   င   ဖင   စ  ပ    ရ လ ပ ငန  မ    

တစ   ပ  ည  တ   တ   လ   စ ရ   င   သ တ ည မ    စ    င  ရရ   စ ရ ၊ 

( ဂ )  ဈ  စ  မ  ပ    င    ဖင     မ    ပည သ တ   ၏       စ  ပ        ထ      နစ န  စ  င  မ  

    ယ  စ င   ရ     ပ    င  ရ ၊ 

(ဃ) လ  ပ  င န   န ယ  ပ ယ    သ   သ   တ  င   လ  တ  လ ပ  ၍ မ  တ  သ   ယ     ပ   င  မ    ဖ စ  ထ  န    

 ပ  ပ    စ ရ ၊ 
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( င )   ပ ည   ပ ည  ဆ   င  ရ  ၊  ဒ သ ဆ   င  ရ    င       င  င     င     င   ဆ   င  ရ     န  စ ည  မ    ၊ 

ဝန  ဆ င မ မ   ၊ ရင       မ  ပ    မ မ   ၊   မ    င လ ပ သ  မ   ၊  င     စ  ဝင မ မ    တ    

လ  တ  လ ပ  စ    လ  ပ     င   ဆ  င  ရ       င   သ   စ   ပ     ရ   သ      ဝ န   တ စ      ဖ စ   

ဖ   စည   ဖစ  ပ လ  စ ရ   င   ယ    ပ  င မ   န ရ  တ င  ပ   ပ င  ပ ဝင   ဆ င ရ    ရ ၊ 

( စ )  ဈ      တ င   ယ    ပ  င မ  မ ဝ ဒမ     င   ည      င  ထည  ဖ   ဆ င ရ    ရ ၊ 

(ဆ) ရ င        မ   ပ     သ  ၊  တ  ထ  င  သ    င    ထ  တ  လ  ပ  သ  တ    ၏   သ  ဉ  ဏ  ပ စ  ည   ဆ   င  ရ   

   င     ရ  မ            ယ   ပ    င    ဖ င    တ  ထ  င     ဆ    င   သ   စ  မ   ရ ည      

    ပ   မ င   တင  ရ  ။  

  န  (၄) 

    မရ  င ဖ    စ ည    င    

၅။  စ   ရ ဖ   သ ည  -  

( )   ပ ဒပ  လ ပ ငန  တ ဝန မ        ဆ င ရ      င ရန  သင   လ    သ   ပည  ထ င စ  

 ဆ င    ပ  ဂ    လ  တ စ              ဖ စ  လ ည      င   ၊ သ   ဆ   င  ရ    ပ ည   ထ  င  စ   

ဝန     ဌ န၊  စ   ရဌ န၊  စ   ရ ဖ    စည  မ     င    စ   ရမဟ တ  သ   ဖ    စည  မ   မ  

ပ ည  ရ  င  မ    ၊ သ င    လ     သ   ပ  ဂ    လ  မ         ဖ    ဝ င  မ      ဖ စ   လ ည      င    

ပ ဝင  စလ     မန မ     င င ယ     ပ  င မ     မရ င     ဖ   စည  ရ မည ။ 

(   )     မရ င     ဖ   စည  ရ  တ င   ဖ   ဝင မ    န   မ  ဒ တ ယ      င    တ င   ရ  မ    

တ      သတ မ တ ၍ တ ဝန  ပ  ပ ရမည ။ 

( ဂ ) ပ ဒ မ    ( )  ရ ဖ   စည   သ      မရ င     လ   ပ သလ    ပင ဆ င ဖ   စည     င သ ည ။ 

၆။    င င  ဝန ထမ   မဟ တ  သ      မရ င  ဖ   ဝင မ    သ ည  ဝန     ဌ  န     င   ပ  သ  လစ ၊  

စရ တ   င        မ င   င  တ         စ    င   ရ  သည ။  

၇။     မရ င သည     င င  တ      မ တ ထ  သည   စ  ပ    ရ ဆ  င ရ  မ ဝ ဒမ     င   ည  မ မ ၏ 

လ ပ ငန  တ  ဝန မ       လ တ လပ စ    စ မ  ဆ  င ရ      င သည ။  

  န   (၅) 

    မရ  င ၏ တ  ဝန   င   လ  ပ ပ  င    င  မ     

၈။      မရ င ၏ တ ဝန   င   လ ပ ပ  င   င   မ   မ        ပ  တ  င   ဖ စ သည   - 

( ) ယ     ပ  င မ ဆ   င ရ     စ ရ ပ မ         ပည  ပည ဆ   င ရ ၊  ဒသဆ   င ရ    ဖ    စည  မ     

  င   ဖစ  စ၊    င င    င    င   ဖစ  စ ပ   ပ င  ည    င   ဆ  င ရ     င  ၊ 
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(   )    င င  တ  ၏       စ  ပ    တ    လ   ပ  သ  စ  ပ    ရ လ ပ ငန  မ     င     သ စ   

  င    လတ စ  စ  ပ    ရ လ ပ ငန  မ         ပ ဒ     လ    န   ဆ  င ရ     င  မ    

လ   ပ ပ    င  လ တ   င   ပ    င  ၊ 

( ဂ )     မတ မ     င   လ ပ ငန   ဖ   မ       လ   ပ       င   ည  ဖ   စည    င    င   ယင  တ   ၏ 

လ ပ ငန  တ  ဝန မ       သတ မ တ   င   ၊ 

(ဃ)     မတ မ     င   လ ပ င န   ဖ   မ   မ  တင  ပလ   သ    စ ရပ မ        ဆ      ဖ တ  

 ပ   င  ၊ 

( င ) စ  ပ    ရ လ ပ ငန  မ    ပ   ပ င   ဆ င ရ   ရန  သ   မဟ တ  ယ    ပ  င မ      န  သတ ရန  

  င   ပ     ရရ   ရ  တ     လ    ထ  ရ တ င  လ   ပ သည  ပ  စ ၊ လ ပ ထ   လ ပ နည  မ    

  င   စည   မ      မ       သတ မ တ   င  ၊ 

( စ ) စ   ပ     ရ  လ  ပ  င န   တ စ    ၏ ပ   င  ဆ   င    င    တ စ  စ  တ  တ စ  ပ   င    သ    မ ဟ  တ      လ        

     စ  ပ    ရ  လ ပ ငန  တစ     လ မ  မ   မ ၊ ဝယ  ယ မ ၊ ရယ  မ  သ   မဟ  တ  စ  ပ    ရ   

လ ပ ငန  မ     ပ င  စည  မ     င    ယ     ပ  င မ    ပ  ထ         င သည    စ        ဝ စ ၊ 

 ရ င     ၊ ရင       င ပမ ဏ၊  စ ရ ယ ယ   ရ တ     င   လ ပ ငန    င  သ  ဆ  င သည   

ပ  င ဆ   င  သ  ပစ ည  ပမ  ဏတ       သတ မ  တ   င  ၊ 

(ဆ) လ  ဝ        ပ  ဆ င ရ   သည ဟ      မရ င  ယ ဆသည    စ       ဝစ ၊  ရ င     ၊ 

ရင       င ပမ ဏ၊  စ ရ ယ ယ   ရ တ     င   လ ပ ငန    င  သ  ဆ  င သည   ပ  င ဆ  င  သ  

ပစ ည  ပမ  ဏတ        သတ မ တ ဆ     ဖတ    င  ၊ 

( ဇ ) စ  ပ    ရ လ ပ ငန  တစ    သ   မဟ တ  စ  ပ    ရ လ ပ ငန  စ တစ   သည   ဈ      တ င   

ယ     ပ  င မ     ထ         င သည ဟ      မရ င    သတ မ တ ထ   သ    ဈ      ဝ စ  

ပ   င  ဆ   င  မ   ပ မ  ဏ ထ         လ  န  လ  င   သ    မ ဟ  တ        လ  န  သ ည  ဟ       မ ရ  င    

ယ ဆလ င  ယင  စ  ပ    ရ လ ပ ငန   သ   မဟ တ  စ  ပ    ရ လ ပ ငန  စ ၏  ဈ      ဝစ     

သတ မ တ ထ  သည    လ ပ ငန  ပမ ဏသ     လ     ရန    န       င  ၊ 

( ဈ ) လ  ဝ        ပ     ပ    င ရန ရ  သည ဟ      မရ င  ယ ဆသည   စ  ပ    ရ လ ပ ငန   

လ ပ    င သ တစ     ၏  စ       ဝစ   င     ရ င   မ င  တင မ မ        န  သတ သည   

 မ န        င စ မ    ထ တ  ပ န ၍ တ   မစ    င  ၊ 

(ည)   ပ ဒပ  တ   မစ     တစ ရပ ရပ      ဖ   ဖ       င       မရ င   သ သယရ  လ င  

 သ  လ ည     င  ၊    င လ   သ  တ  င           ရရ  လ င  သ   လည     င   စ  စမ   

စစ  ဆ  ရန  တ ဝန  ပ   င  ၊  
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( ဋ ) စ   ပ     ရ  လ  ပ  င န   လ  ပ     င  သ  တ စ      ထ  မ   ယ     ပ   င  မ    င   စ ပ  လ     ၍ လ    ပ  သ ည   

  ထ    ထ  မ     င         လ   မ        တ င  ဆ     င   ၊ 

( ဌ ) ယ     ပ   င  မ    င   စ ပ  လ     သ ည    လ    ပ   သ   စ   စ မ    မ   မ န   မ  မ      ဆ  င  ရ    ရ န   

သ  ဆ   င သ မ          ယ   မ  မန     င   ၊ 

( ဍ ) ယ    ပ  င မ   င  စပ လ    သည         လ  မ   ၊ ရ င  လင      မ   ၊      ပ     မ    

သ   မဟ တ  ထင  မင     မ    ပ ရန  လ   ပ       င   ည  ပည ရ င မ   ၊   မ    င သ မ       

ဖ တ     ဆ         င  ၊ 

( ဎ )   စ တစ ရပ   င    လ      သတ  မ တ       င   ည   လ   ပ  သ    ထ    ထ  မ    

  င   ပစ ည  မ       စစ  ဆ   ရ  တ    သ    သ  ပစ ည    ဖစ  သ မ  ဆ ည    င  ၊ 

ယ င    ထ     ထ    သ   မ ဟ တ  ပစ ည        ဝန    ပ  ဖင    ပန လည   ပ  ပ ထ  ရ န  

  င    ပ  သ ည     မ  န     မ  တ    င   ၊  င င   ပ ယ    င    သ    မ ဟ  တ     င    ပ           ပ န  လ ည   

  ပ သ မ    င  ၊ 

(ဏ) စ  စမ  စစ  ဆ  ရ     မတ   တင  ပ သ  စ  စမ  စစ  ဆ  တ  ရ       စ ရင   စ   င   

စပ လ    ၍ စ စစ   င    င   လ   ပ ပ   တရ  စ  ဆ   ရန    န       င  ၊ 

(တ)  ပစ မ     လ န ရ တ င  ပ ဝင သ    ပစ မ   င   စပ လ    ၍ တရ      တ င  မ မ    ယ  တ  င  

ပ  ဝ င      လ  န         င    မ   င   မ   န  ထ    ဆ      လ  င   ထ   သ     စ ည    မ        ဖ င    

 ပစ ဒဏ   င   လ တ   င   ပ     င ရန  စ စ   ဆ  င ရ     င  ၊ 

(ထ) ယ     ပ   င  မ    င   သ   ဆ   င   သ     စ  ရ ပ  မ      င   စ ပ  လ     ၍ ဝ န      ဌ  န မ  တ စ  ဆ င    

 စ   ရ ဖ   သ          ပ  တင  ပ   င  ၊ 

( ဒ ) ယ    ပ  င မ   င  သ  ဆ  င  သ    စ ရပ မ     င  စပ လ    ၍  စ   ရ ဖ            လ   စ   

 ပ  ပ သည   တ ဝန မ        ဆ  င ရ     င  ။ 

၉။     မရ င သည  မ မ ၏ လ ပ ငန   ဆ  င ရ    ပ   စ  မ   င   တ   တ   ဖစ  ပ မ       နမ       

 စ   ရ ဖ   သ     သ   လလ င တစ    မ    စ ရင   တင  ပရမ ည ။ 

၁၀။ ထ       သ ည         န  ပ   ပ    ပ        မ ရ  င  သ ည   မ  မ  ၏ လ  ပ  င န    ဆ  င  ရ         

မ        စ   ရ ဖ   သ      ဆ  လ င စ   တင  ပရမ ည ။ 

  န   (၆) 

စ   စမ  စစ   ဆ   ရ     မ တ ဖ   စ ည     င    င    လ  ပ ငန   တ ဝ န မ    

၁၁။       မရ င သည  - 

( ) စ  စမ  စစ   ဆ   ရ     မတ         မတ ဝ င   နည  ဆ    င    ၊  မ   ဆ            ဖင   

ဖ    စ ည   ရ မ ည  ။ ယ င   တ     န   မ   သ င    လ    သ  တ စ            မ တ        ဖ စ   

တ ဝန  ပ   ပ ရမ ည ။  
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(   ) ပ ဒ မ    ( )  ရ ဖ   စည  ရ တ င      မ တ ဝင မ   သည   စ  ပ    ရ ပည  ရပ ၊  ပ ဒ 

ပည ရပ ၊    သန   ရ င  ဝယ   ရ ပည  ရပ   င   သ   ဆ   င ရ        ပည  ရ ပ မ   တ င  

  တ         င   ဗဟ သ တရ  သ   ဖစ ရမ ည ။ 

( ဂ ) ပ ဒ မ    ( )  ရ ဖ   စည  ရ တ  င  စ  စမ  စစ   ဆ   ရ     မ တ ဝင   ဖစ   ဆ  င ရ    

သ သည   စ  စမ  စစ  ဆ  ရမည    စ  ပ    ရ လ ပ င န  ဆ   င ရ    စ ရပ မ     င   တ          

 သ  လ ည     င  ၊ သ ယ ဝ    ၍  သ  လည     င   သ  ဆ   င သ  မ ဖစ  စ ရ ။ 

(ဃ) ပ ဒ မ    ( )  ရ ဖ   စည   သ  စ  စမ  စစ  ဆ   ရ      မတ     လ   ပ သ လ    ပင ဆ င  

ဖ   စည     င သ ည ။ 

 ၁၂။ စ  စမ  စစ   ဆ   ရ     မတ ၏ လ ပ ငန  တ  ဝန မ   မ        ပ  တ  င   ဖစ သည  - 

( ) စ   စ မ   စ စ   ဆ   ရ    စ  ရ ပ  မ     တ     လ    ပ  သ ည    သ    သ     ထ     ထ   ၊ 

စ ရ   စ တမ  ၊  င  ရ      ရ   ထ    ထ  မ     င      င လ   သ             င   

 ဖ   ပ    မ     တ င  ယ စစ  ဆ   င  ၊ လ   ပ  သ  သ   သမ          ယ  မ  မန    င  ၊ 

(   ) ပ ဒ မ    ( ) ပ   စ ရပ မ     င  စပ လ    ၍  ဆ င ရ   ရ တ င     င လ   သ       င   

 ပ    မရ  ဘ  လ    န ရန  ပ       ပ     ရ ယ  ဆ င ရ   မ  ပ    င ရန      မရ င မ  

တစ ဆ င   သ  ဆ   င ရ ဌ  န  ဖ    စည  မ   သ    တင  ပ  င   ၊ 

( ဂ ) စ   ပ     ရ  လ  ပ  င န    လ  ပ     င  သ   သ    မ ဟ  တ   စ   စ မ   စ စ   ဆ    င     ရ သ   သ    မ ဟ  တ   

ယ င  တ     င  ဆ   စပ  ပ ဝင    င ဖ ယ  ရ   သ   ပ ဂ   လ တစ     ၏   ဆ        ၊   မ၊ 

လ ပ ငန   နရ တ        ပ ဒ  င   ည  ဝင  ရ     ည    စစ  ဆ    င    င   ရ   ဖ   င  ၊ 

(ဃ) စ စ   ဆ   တ   ရ         စ  ရ င    စ  မ      င      ပ  ဒ  ရ လ    ပ   သ     ရ  ယ   

 ဆ  င ရ   မ မ       ပ    င ရန      မရ င  သ   တင  ပ  င  ၊ 

( င )  လ   ပ  သ  လ ပ ငန   ဖ   မ       ဖ   စည    င    င   ၎င  တ   ၏ လ ပ ငန  တ ဝန မ       

သတ မ တ   င  ။ 

( စ ) လ  ပ  င န    ဖ    မ    ၏ စ   စ မ   စ စ   ဆ   တ   ရ         စ  ရ င    စ  မ        လ     စ စ   ဆ   

 ဆ  င ရ     င   ။ 

  န   (၇) 

ယ     ပ  င မ      န   သ တ ထ  န     ပ  သ   ဆ  င ရ        

၁၃။  မ ည  သ  မ  ယ     ပ   င  မ        န   သ တ  ထ  န      ပ   သ    ဆ  င  ရ             ဖ စ   ပ   စ သ ည    

     ပ   ဆ  င ရ   မ တစ         မ ပ ရ - 

( ) ဝယ  ယ သည    စ    န   သ   မ ဟ တ   ရ င    သည    စ    န    သ   မ ဟ တ           သန   

 ရ င  ဝယ သည         နမ   ၌ တ          ဖစ  စ၊ သ ယ ဝ    ၍ ဖစ  စ  စ    န  ည    င   

သတ မ တ   င   ၊ 



8 
 

(   )  စ       တ င   ယ    ပ  င မ      န  သတ ထ န     ပ သည   သ ဘ တ ည     မ    ပ လ ပ   င  ၊ 

( ဂ ) မ မ ၏ စ  ပ    ရ လ ပ  ငန  သည  သ  ဆ   င  ရ  စ        တ င   လ မ  မ   ထ      င သည   

      န  ပ     င    ရ ယ  ၍  လ  သ   စ  မ  ပ   င  ၊ 

(ဃ) တစ   တစ  ယ     ဖစ  စ၊  ဖ    စည    ဖစ  စ  စ       န  သတ ထ န     ပ မ     

 ဆ  င ရ     င   ၊ 

( င )  စ       သ   မဟ တ   ထ   ပ  မ   ရင    မစ မ       မ  ဝရန   န  သတ တ  ဆ    င  ၊ 

( စ )  ထ တ လ ပ မ ၊  စ      ရရ  မ ၊ နည  ပည   င   နည  ပည ဖ    ဖ   တ   တ  မ ၊ ရင       မ  ပ    မ  

တ        န  သတ   င   သ   မဟ တ  ထ န     ပ   င  ၊ 

(ဆ) တင ဒ  သ   မ ဟ တ   လလ ဆ   ရ တ င  ည    င  သတ  မ တ   င  ။ 

၁၄။     မရ င သည  ယ    ပ  င မ      န  သတ ထ န     ပ သည   သ ဘ တ ည     မ     င  စပ လ    ၍  

စ  သ    သ  တ       စရ တ  လ   နည   စရန  ရည ရ ယ   ဆ  င ရ   သ ည        ပ   စ ရပ  တစ     တ င  

      ဝင ပ    တ    သ    လတစ ရပ သတ  မ တ ၍  င  လ တ   င   ပ    င သည  -  

( ) လ ပ ငန  စ မ   ဆ  င  ရည  တ    မ င   စရန   စ  ပ    ရ လ ပ ငန  တ စ ရပ ရပ  ၏ ဖ   စည  ပ    င   

လ ပ ငန  ပ  စ တ        ပ  ပင   ပ င  လ   င  ၊ 

(   )   န စ ည   င   ဝန  ဆ  င မ   ရည    သ  တ   တ    စရန   နည  ပည    င   နည  ပည  

 ဆ င   မင  မ  မ     တ   တ   စ  င  ၊ 

( ဂ )     ပ   သ  ထ တ   န  မ    မ    ၏ နည  ပည ဆ  င ရ  စ    န စ   န  မ     င   ရည   သ   

 ဆ င   တန   တစ   ပ  ည တ   တ   စ   င  ၊ 

(ဃ)  စ     န     င    ဖ စ   စ ၊  စ     န   ဆ   င  ရ         လ   မ      င    ဖ စ   စ သ   ဆ   င    င    

မရ  ဘ  စ  ပ    ရ လ ပ ငန   ဆ င ရ     င  ၊   န စည မ     ဖန   ဖ    င    င   င  ပ      င   

  စ မ    တစ   ပ ည   ဖ စ  စ  င   ၊ 

( င )   သ စ    င    လတ စ   လ ပ ငန   မ   ၏ ယ     ပ  င မ  စ မ          မင  မ   စ  င  ၊ 

( စ )    င  င  တ     စ       တ  င    မ န  မ     င  င   စ   ပ     ရ  လ  ပ  င န   မ    ၏ ယ     ပ   င  မ   

စ မ          မင  မ   စ   င  ။ 

  န   (၈) 

 ယ     ပ  င မ တ  င    စ        လ   ဝ        ပ   ဆ  င ရ     င    

၁ ၅ ။ မည သည  စ  ပ    ရ  လ ပ ငန  လ ပ    င  သ မ   စ      လ   ဝ         ပ   ဆ  င ရ     င       

 ဖစ  ပ  စသည         ပ  ဆ  င ရ   မ တစ         မ ပ ရ- 

( )   န စ ည ဝယ  ယ သည    စ    န   သ   မ ဟ တ    န စ ည  ရ င    သည   စ    န   သ   မဟ တ  

ဝန  ဆ  င မ  တ           င     ထ န     ပ ထ     င   ၊ 
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(   )  စ    န  ထ န     ပ ရန  ရည ရ ယ       ဖင    ဝန  ဆ  င မ     ဖစ  စ၊ ထ တ လ ပ မ      ဖစ  စ 

 န  သတ   င   သ   မဟ တ    န စည  ဝယ ယ   င  ၊  ရ င      င   ပ ရ တ င     င   လမ   

မ         န   သ တ    င    သ    မ ဟ  တ        စ   ပ     ရ  လ  ပ  င န    လ  ပ     င  သ  မ      

မ  ဖ စ  မ  န  ဆ  င  ရ    ရ မ ည    စ ည    မ       မ        တ           သ   လ ည      င   ၊ 

သ ယ ဝ    ၍  သ  လ ည     င   သတ မ တ    င  ၊ 

( ဂ ) ဝန  ဆ င မ ၊ ထ တ လ ပ မ ၊ ဝယ ယ မ ၊  ဖန   ဖ  မ ၊ လ    ပ င   ပ မ  သ   မဟ တ  တင သ င  မ  

တ        သ င    လ    သ ည         င    ပ     မ ရ   ဘ   ဆ   င   င   ထ     င   ၊  လ        င   ၊ 

 န   သ တ    င    သ    မ ဟ  တ    စ       ဝ ယ  လ             လ    န ည    စ  ရ   တ     

 ရည    သ       လ     ရန  လ    င      န စည မ        ဖ   ဆ     င  ၊ ပ   စ   စရန  

 ပ လ ပ    င  ၊ 

(ဃ)      စ  ပ    ရ  လ ပ    င သ မ        စ       တ င   ဝင  ရ   မ လ     င  စရန    င   

 စ        ဝ စ      ထ  န      ပ  ရ န   လ    င      န  စ ည    င   ဝ န   ဆ  င  မ  မ      ရ  င   ဝ ယ   

 ဖ      မ  ပ ရ  တ င   နယ    မ ရ ယ   ထ န     ပ  န  သ တ မ  ပ   င  ၊ 

( င )      သ ၏ စ  ပ    ရ  လ ပ ငန    ဆ  င ရ   ရ  တ င  တရ  မ တမ  မရ  ဘ  ဝင  ရ    

စ   ဖ     င  ။ 

၁ ၆ ။ စ   ပ     ရ  လ  ပ  င န   လ  ပ     င  သ  သ ည        စ   ပ     ရ  လ  ပ  င န   တ စ      ၏       န     

ထ  န   သ  မ     င    သ    မ ဟ  တ   စ   ပ     ရ  လ  ပ  င န   သ စ  တ စ     ဖ န  တ     င             သ    ရ    မ   

ရ   စရန      မရ င ၏   င   ပ      ဖင         ဖ    ပပ     စ ရပ မ        ဆ  င ရ      င သည  - 

( )      စ   ပ     ရ   လ  ပ  င န   တ စ      ၏ ထ  တ  လ  ပ  သ  ၊  ဖ န    ဖ   သ  ၊ ပ   ပ      ည  သ  တ      င   

ပ   ပ င   ဆ  င ရ   မ    ပ လ ပ   င  ၊  

(   )      စ  ပ    ရ လ ပ ငန  တစ     ၏ ပ  င ဆ  င မ ပစ ည  မ    သ   မဟ တ   စ ရ ယ ယ မ    

   လ       ဖစ   စ၊ တစ စ တ တစ  ပ  င      ဖစ  စ ဝယ  ယ   င  ။  

  န  (၉) 

တ ရ  မ တမ  မ ရ   သ   ယ     ပ  င မ   

၁၇။   ပ ဒ  ရ တရ  မ တမ  မရ   သ   ယ     ပ  င မ   လ   င     ဆ  င ရ       တ    မ        ပ  

 တ  င    ဖ စ သည  - 

( ) စ  သ    သ  မ     ထင   မင လ  မ    စရန    ဆ  င ရ     င  ၊ 

(   ) စ  ပ    ရ လ ပ  ငန   လ    ဝ            ပ        စ  င  ၊ 

( ဂ ) စ  ပ    ရ လ ပ  ငန  လ ပ    င သ     င    င       င  ထ     ပ လ ပ   င  ၊ 

(ဃ)      စ  ပ    ရ  လ ပ ငန  ၏ န မည ဂ ဏ သ တင      ပ    ပ   စ  င  ၊ 

( င )      စ  ပ    ရ  လ ပ ငန  ၏ လ ပ ငန   ဆ  င ရ   မ         င  ယ      င  ၊ 
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( စ ) မ တမ မရ   သ  ယ     ပ  င မ  လ   င         င    င    င     ရ င   မ င  တင   င  ၊ 

(ဆ) စ  ပ    ရ လ ပ  ငန  လ ပ    င သ မ                ဆ   ဆ    င  ၊ 

( ဇ ) ထ တ လ ပ မ   န   စရ တ        လ   နည   သ   စ    န   ဖင   ဖစ  စ၊ ဆ ပ  မ   ရ    

တန ဖ          လ   နည   သ   စ    န   ဖင   ဖစ  စ  စ       တ င    ရ င      င  ၊ 

( ဈ ) မ  မ  လ  ပ  င န   ၏  ရ   န   ဝ   သ ဇ       လ   သ    စ    ပ    င   ၊      လ  ပ  င န   မ      င    

သ ဘ တ စ    ပ     ပ ဆ  ထ  သ     စ    ပ  ဖ   ဖ   ရန  ဆ   ဆ င   င  ၊ လ    ဆ    င  ၊ 

(ည)     မရ င   စ  သ   သ မ   ၏        တ    လ   ပ သည     တ င  သတ မ တ သည   

ယ     ပ  င မ တ င  မ တမ မ ရ   သ   ဆ  င ရ            ပ လ  ပ   င   ။ 

၁၈။  မည သည  စ  ပ    ရ လ ပ ငန  လ ပ    င သ မ  စ  သ   သ မ     ထင   မင  လ  မ    စသည        ပ  

 ဆ  င ရ   မ  တစ         မ ပ ရ - 

( ) တရ  ဝင မ တ ပ  တင ထ   သည     န စည   မည ၊ လ ပ ငန   ဆ  င ပ ဒ ၊  မ တ တ ဆ  ပ ၊ 

ထ ပ ပ   မ ၊ ပထဝ  ဒသဆ  င ရ    န  မ     င         ရ မ        ထင   မင လ  မ   မ  

 ဖ စ   စ သ ည          လ   မ         သ     ပ  ၍ ယ     ပ   င  ရ န   ရ ည  ရ  ယ       ဖ င    

 ဆ  င ရ     င   ၊ 

(   ) ပ ဒ မ    ( ) ပ သ တင        လ   မ        သ    ပ ၍   န စည ထ တ လ ပ   င     င   

ဝန  ဆ  င မ  ပ    င   စ သ ည   စ  ပ    ရ  လ ပ ငန      လ ပ  ဆ  င    င  ။ 

၁၉။ မည သည  စ  ပ    ရ လ ပ ငန  လ ပ    င သ မ       စ  ပ    ရ လ ပ ငန  တစ     ၏ လ    ဝ       မ       

 ပ        စ  င    င  စ ပ လ    ၍      ပ  ဆ  င ရ   မ တ စ         မ ပ လ ပ ရ-  

( ) စ  ပ    ရ လ ပ ငန  တစ   ၏ လ    ဝ       မ   ၊ ယင  လ    ဝ         င   သ  ဆ  င သည   

သ တ င         လ   မ        ရ ယ    င   ၊ စ   ဆ  င     င    ပ  လ  ပ  ရ  တ  င    ဆ   ပ   

လ    ဝ       မ        ပ ဒ ရ ပ  င ဆ  င သ မ         ယ ထ  သည   လ       ရ ဆ  င ရ  

 စ  မ မ             ဖ    ၍  ဆ  င ရ     င  ၊ 

(   )  စ   ပ     ရ  လ  ပ  င န   လ     ဝ        မ         ပ  ဒ   င    ည   ပ   င  ဆ   င  သ  ၏ တ ရ   ဝ င   

  င   ပ      မရရ  ဘ   သ    ပ   င   သ   မဟ တ   ဖ  ထ တ   င  ၊  

( ဂ ) စ   ပ     ရ  လ  ပ  င န   ၏ လ     ဝ        မ    ၊ ယ င   လ     ဝ          င    သ   ဆ   င  သ ည    

သတင        လ   မ        ရယ    င  ၊ စ  ဆ  င    င   သ   မ ဟ တ   ဖ  ထ တ   င   

 ပ  ရ  တ  င   ယ င   လ     ဝ            ထ  န   သ  မ   ရ န   တ  ဝ န  ရ   သ  ၏ ယ     ည  မ  ရ ရ   ရ န   

 သ    ဆ  င   ဖ   ယ  င    င   သ   မ ဟ တ  ယ     ည မ   ပ     င    ရ  ရ ယ    င  ၊ 

(ဃ)  ပ  ဒ  ပ   န         င    ည   န ည   လ မ   တ     ဆ  င  ရ    သ ည         ပ  ဂ    လ  မ     

ပ  င ဆ   င  သ  စ  ပ    ရ  လ ပ ငန  ၏ လ    ဝ       မ   ၊ ထ တ   န  ဖန   ဖ    င  မ    

  င  ဆ   င  သ  လ ပ ငန  စ   မ        ပ        စ   င  ၊  
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( င )    င  င  ပ   င    ဖ     စ ည   မ        င   သ    လ    ရ    သ   လ       မ  ဆ   င  ရ    စ   မ  မ        

      ဖ    ၍ စ  ပ    ရ  ဆ   င ရ  သတင        လ  မ        ပ        စ  င  ၊ 

( စ )  ပ ဒ မ    (င) ပ  သတင        လ  မ        သ    ပ ၍ စ  ပ    ရ လ ပ ငန    စ  တ    

 ဆ င ရ     င   သ   မဟ တ  စ  ပ    ရ လ ပ ငန  လ  င စင ရယ ရန   လ    ထ    င   သ   မဟ တ   

  န စ ည မ     ဖန   ဖ    င  ။ 

၂၀။  မည သည  စ  ပ    ရ လ ပ ငန  လ ပ    င သ မ  စ  သ   သ မ       ဖစ  စ၊      စ  ပ    ရ လ ပ ငန    င    

တ  ဖ  လ ပ    င သ မ       ဖစ  စ ထ  လ ပ ငန    င    ဆ  သ ယ  ဆ င ရ     င  မ ပ ရန  သ   မဟ တ  ဆ  သ ယ  

 ဆ င ရ     င      ရပ စ ရန     မ        ၍ သ  လည     င  ၊  တင     ပ  ပ ၍ သ  လည     င   

   ပ   ယ  မ  ပ လ ပ   င   ဖ င       င  ထ   မ ပ  ရ။  

၂၁။  မည သည  စ  ပ    ရ လ ပ ငန  လ ပ    င သ မ       စ  ပ    ရ လ ပ ငန  မ   ၏ န မည ဂ ဏ သတင  ၊ 

 င     ဆ  င ရ        န  င   လ ပ ငန   ဆ င ရ   မ မ       ပ    ပ   စရန  မမ န  န  သ  သတင   

မ       တ          ဖစ  စ ၊ သ ယ ဝ    ၍  ဖ စ  စ ထ တ လ င    င  မ  ပ ရ ။ 

၂၂။  မည သည  စ  ပ    ရ လ ပ ငန  လ ပ    င သ မ       စ  ပ    ရ လ ပ ငန  မ       တ          ဖစ  စ၊ 

သ ယ ဝ    ၍  ဖ စ  စ တ  ဆ     င   သ   မ ဟ တ      င  ယ     င  မ ပ  ရ။ 

၂၃ ။ မ ည  သ ည   စ   ပ     ရ  လ  ပ  င န   လ  ပ     င  သ  မ   တ ရ   မ  တ မ  မ ရ    သ   ယ     ပ   င  မ   လ    င    

      င လ ပ  ငန  ဆ   င ရ       ပ  ဆ  င ရ   မ တစ         မ ပ ရ- 

( ) စ   ပ     ရ  လ  ပ  င န   တ စ    ၏   န  စ ည    င   ဝ န   ဆ  င  မ  မ             စ   ပ     ရ   

လ ပ ငန  မ   ၏  လ  တ    န စည ၊ ဝန  ဆ  င မ မ     င    တ           င   ယ      င  ၊ 

(   )  သ တစ ပ   ၏   န စ ည   င   ဆ င တ ယ   မ         င   င   ဖင     န စည ဝ ယ  ယ သ တ        

 သ   ဆ  င  ဖ    ယ  င    င  ၊ 

( ဂ )       ပ       င        မ     န    တ စ        ပ   မ    ယ  င    သ   သ    မ ဟ  တ   

 သ   ဆ င  ဖ   ယ င   သ  သတင        လ  မ         န စည ဝယ ယ သ မ   သ    

ထ တ  ပ န   င  - 

(၁)  စ    န  ၊ ပမ ဏ၊  ရည   သ  ၊  သ   ဝင မ မ   ၊ ဒ ဇ  င  ပ  စ မ   ၊  မ     စ  မ   ၊ 

ထ  ပ  ပ    မ  မ    ၊ ထ  တ  လ  ပ  သ ည   ရ   စ   ၊    ရ  ည   သ      မ  ၊ မ  လ  ရ င     မ စ  ၊ 

ထ တ လ ပ သ မ   ၊ ထ တ လ ပ သည   နရ မ   ၊  ပ  ပင ထ တ လ ပ သ မ   ၊  ပ  ပင  

ထ တ လ ပ သည   နရ မ   ၊ 

(၂ )  သ    ပ ပ   ၊ ဝန  ဆ  င မ   ပ ပ  ၊   မ    လ၊ 

(၃)      မ    ယ  င    သ   သ    မ ဟ  တ    သ    ဆ  င   ဖ    ယ  င    သ   သ တ င    

      လ   မ   ။ 

(ဃ) တည ဆ   ပ ဒ တစ ရပ ရ ပ  ရ တ   မ စ ထ  သ ည        င လ ပ ငန  မ   ။ 
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၂၄။  မည သည  စ  ပ    ရ လ ပ ငန  လ ပ    င သ မ  တ ရ   မ  တ မ  မ ရ    သ   ယ     ပ   င  မ       ဖ စ   စ သ ည    

     ပ  ဆ  င ရ   မ တစ         မ ပ ရ-  

( ) လ  မ  လ ည  လ  ည    ဖ   လ    သ   ရ ည  ရ  ယ       ဖ င      ရ  င    မ  င   တ င  ရ န   စ ည        

 ဆ  င ရ     င   ၊  

(   ) တ  ည   သ     ရ  င    မ  င   တ င   ရ   စ   စ   တ  င     န  စ ည  ဝ ယ  ယ  သ  မ                

ဆ   ဆ    င  ၊ 

( ဂ ) တည ဆ  ပ ဒတစ ရပ ရပ  ရ တ   မစ ထ   သ    ရ င   မ င  တင မ  နည  လမ  မ       

  င  သ    ဆ  င ရ     င  ။ 

၂၅။ မည သည  စ  ပ    ရ လ ပ ငန  လ ပ    င သ မ         ဆ  ဆ   င       ဖစ  ပ  စသည        ပ  

 ဆ  င ရ   မ  တစ         မ ပ ရ - 

( ) စ   ပ     ရ  လ  ပ  င န   တ စ        မ  မ   ဖ     စ ည   သ     ဝ င   ရ    ရ န   သ တ  မ  တ  ထ    သ   

 ရ ည     င    ပ ည   မ   သ   လ ည    ဝ င    င    ပ  ရ န    င င   ဆ န    င    ဖ င    ဖ စ   စ ၊   တ  ထ     

  င   ပ  ရန   ငင  ဆ န   င   ဖင   ဖစ  စ ယ     ပ  င  မ တ င   ဟန    တ    ဖစ  စ  င  ၊ 

(   ) စ  ပ    ရ လ ပ  ငန   ဖ    စည  တ င  ပ ဝင  သ  စ  ပ    ရ  လ ပ ငန  ၏ ရည ရ ယ       

  င   လ ပ  ဆ  င မ မ          င လ   သ       င    ပ    မရ  ဘ   န  သတ    င  ။  

၂၆။  မည သည  စ  ပ    ရ လ ပ ငန  လ ပ    င သ မ  မ  မ  ၏   န  စ ည       စ        တ  င    ယ     ပ   င   

 ရ င    ရ  ၌      စ  ပ    ရ  လ ပ ငန  မ   ၏ ယ     ပ  င    င စ မ    လ   နည  သ    စရ န  ရည ရ ယ  ၍ 

ယ င     န  စ ည  ၏ ထ  တ  လ  ပ  မ     န    စ ရ  တ         လ    န ည    သ    ဈ    န    ဖ င   လ ည      င   ၊ 

သ  င     န   ဖ စ  ပ    ဆ  ပ   မ    ရ    တ န  ဖ           လ    န ည    သ    စ     န    ဖ င   လ ည      င    

 ရ င      င   မ ပ ရ။ 

၂၇။  မည သည  စ  ပ    ရ လ ပ ငန  လ ပ    င သ မ   စ       တ င    ရ  န  ဝ  သဇ      လ  သ   စ   ပ ၍ 

     ပ  ဆ  င ရ   မ တစ         မ ပ ရ-  

( ) ယ     ပ  င သ မ     ဈ      တ င  မ  ထ   သ    စရန   လ   င   ထ တ လ ပ မ    န    

စရ တ        လ   နည   သ   စ    န   သ   မ ဟ တ  ဆ  ပ  မ   ရ    တ န ဖ         

 လ   နည   သ   စ    န   ဖင     န စည မ    ရ င      င   သ   မဟ တ  ဝန  ဆ င မ  ပ   င  ၊ 

(   )  စ       ပ    စ     င        ည မ မရ   သ   စ    န   ဖင     န စည မ     ရ င      င  ၊ 

ဝယ ယ   င   သ   မဟ တ  ဝန  ဆ င မ  ပ   င   သ   မဟ တ   ပန လည  ရ င    သ မ     ပ  

 ရ င    ရမည   စ    န   သတ မ တ  ပ   င   ဖင   စ  သ   သ မ       ထ      နစ န  စ  င  ၊ 

( ဂ )   န စ ည ထ တ လ ပ   င  ၊  ဖ န   ဖ     င    င   ဝန  ဆ  င မ  ပ   င  တ       ထ န     ပ   င  ၊ 

 စ           န  သတ ထ    င  ၊ သ ပ    င  နည  ပည  ဖ    ဖ   တ   တ  မ      ဟန   တ   

 ဖစ  စ   င    င   စ  သ    သ မ       ထ      န စ န  စ  င  ၊ 
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(ဃ) တရ  မ တမ  မရ   သ  ယ    ပ  င မ   ဖစ  ပ  စရန   လ   င   တ ည  သ   ဈ      တ င   

တစ   ပ ည  မဟ တ  သ     သန   ရ င  ဝယ မ ဆ  င ရ  စည   မ      မ      မ တ   င  ၊ 

( င )   န စည မ   ၊ ဝန  ဆ င မ မ     င  စပ လ    ၍    ရ င   ဝယ စ    ပ မ       ပ ဆ  ရ ၌ 

     စ   ပ     ရ   လ  ပ  င န   မ      ပ   တ ရ   မ  တ မ  မ ရ    သ   စ ည    မ       မ     

  မ တ   င   သ   မ ဟ တ  ယ င  စ    ပ မ     င   တ         သ   ဆ   င    င  မရ   သ  တ ဝန  

ဝတ ရ  မ       လ     ရ န   တင     ပ  ပ   င  ၊ 

( စ )  စ        တ  င    ယ     ပ   င  သ   သ စ  မ     ဝ င   ရ    လ    င       မ တ ရ   သ ည    

နည  လမ  မ     ဖင   တ  ဆ     င  ၊ 

(ဆ)  စ       တ င   ယ     ပ  င သ   သ စ မ    ဝင  ရ   လ   င      တ  ဆ   ရန  တ    

မ မ ပ  င ဆ   င သည   သ   မ ဟ တ   သ    ပ  လ   ရ  သ ည    ဓ     သ     ထ       ပ   

ပစ ည  မ    သ   မ ဟ တ  ရ   ပ   ရင    မ စ မ        သ    ပ   င       င င  ပယ    င    

သ   မ ဟ တ           င   ပ    င  ။ 

၂၈။ မည သည  စ  ပ    ရ လ ပ ငန  လ ပ    င သ မ       စ  ပ    ရ  လ ပ ငန   မ     င   သ ဘ  တ စ     ပ  

   ပ ဆ  ထ   ပ   ဖစ  သ  ပ ဂ   လ  သ   မဟ တ  စ  ပ    ရ လ ပ ငန  တစ       စ    ပ သ  တမ   မ  န ဆ   မ  

စ     ပ   ဖ    ဖ     စ ရ န    သ    ဆ  င   ဖ    ယ  င     င    သ    မ ဟ  တ   ဆ    ဆ  င    င   မ ပ ရ။ 

၂၉။ မည သည  စ  ပ    ရ လ ပ ငန  လ ပ    င သ မ   စ        တ  င    မ  တ မ  မ ရ    သ   န ည   လ မ    ဖ င    

  န  စ ည  မ        တ င  သ  င     င   ၊ ယ င     န  စ ည  မ         ဈ       ပ     ဈ         လ    ၍ 

 ရ င      င   မ ပ ရ။  

  န  (၁၀) 

စ   ပ    ရ လ ပ င န     င    င   ပ    ပ  င   ဆ  င ရ     င   

၃၀။ စ  ပ    ရ လ ပ  ငန     င    င   ပ   ပ င   ဆ  င ရ     င  တ  င       ပ လ ပ  ဆ  င     မ    

ပ ဝင သည   - 

( ) စ  ပ    ရ လ ပ  ငန  မ     ပ င  စည     င  ၊ 

(   ) စ  ပ    ရ လ ပ  ငန  မ     ပ င  စပ ဖ   စည    င   ၊ 

( ဂ ) စ  ပ    ရ လ ပ ငန  တစ          စ  ပ    ရ လ ပ ငန  တစ       ဝယ ယ   င  ၊ ရယ   င  ၊ 

(ဃ) စ  ပ    ရ လ ပ  ငန  မ    ဖ  စပ လ ပ    င   င  ၊  

( င )     မရ င   သတ မ တ ထ  သည   စ  ပ    ရ လ ပ ငန     င    င   ပ   ပ င   ဆ င ရ   မ  

     နည  လ မ  မ    ဖ င    ဆ  င ရ     င  ။ 
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၃၁။ မည သည  စ  ပ    ရ လ ပ ငန  လ ပ    င သ မ  ပ ဒ မ ၃၀ ပ လ ပ  ဆ င     မ        ဆ င ရ   ရ တ င  

      ဖ    ပပ         နမ     ဖစ  ပ  စ   င သည   ပ   ပ င   ဆ  င ရ   မ     မ ပ ရ- 

( )     န    လ တ စ     တ  င     စ       လ  မ   မ    မ       လ  န   မ င     မ င   မ    စ ရ န   

ရည ရ ယ  သည    ပ   ပ င   ဆ  င ရ     င  ၊ 

(   ) စ  ပ    ရ လ ပ  ငန   တစ   တည   သ   မ ဟ တ   န ည  စ သ  ရ   သ   စ      ရရ   စရန  

 တ    ယ     ပ  င  မ       ဆ င   စသည   ပ   ပ င   ဆ  င ရ     င  ။ 

၃၂။ စ  ပ    ရ လ ပ ငန      င    င  ပ   ပ င   ဆ င ရ   ရ တ င  ပ ဝင သည   စ  ပ    ရ လ ပ ငန  မ   ၏ 

 ပ  င   စ ပ  လ     သ ည     စ        ဝ စ  မ        မ ရ  င    သ တ  မ  တ  ထ   သ ည     စ        ဝ စ   

 န   သ တ      ထ         လ  န  ပ    မ ည  သ ည   စ   ပ     ရ  လ  ပ  င န       င     င   ပ    ပ  င   မ     မ   

မ ပ လ ပ ရ။ 

၃၃။  ပ  ဒ  မ ၃ ၁  ရ တ    မ စ  ထ   သ ည    စ   ပ     ရ  လ  ပ  င န      င     င    ပ    ပ  င    ဆ  င  ရ    မ    

သ   မဟ တ  တ   မစ     တစ                ဖ   ပပ        နမ   တ င   င  လ တ   င    ပ    င သည  - 

( ) ပ ဒ မ ၃၀  ရ စ  ပ    ရ   ပ   ပ င   ဆ  င ရ   မ   ပ လ ပ  ပ   သ  လည   ထ  စ  ပ    ရ  

လ ပ ငန  သည  တည ဆ   ပ ဒ တစ ရပ ရပ  ရ သတ မ တ ထ   သ     သ စ     င   

 လတ စ  စ  ပ    ရ  လ ပ ငန   ရ ယ  စ    တ င  ၌ပင  ရ   န သ သည         န၊ 

(   ) ပ   ပ င   ဆ င ရ   မ တ င  ပ ဝင သည   စ  ပ    ရ လ ပ ငန   တစ    သ   မဟ တ  တစ   ထ   

ပ   သ  စ  ပ    ရ လ ပ ငန  မ   သည   ပ  လ ပ   စ     င သည        န သ   မဟ တ   ဒဝ လ  

  ရ တ  မ ည         န၊ 

( ဂ ) စ  ပ    ရ လ ပ ငန     င    င   ပ   ပ င   ဆ င ရ   မ သည  ပ     န တင ပ   မ  မ င  တင  ရ   ပ  

      သ   ရ   မ ရ   သ        န သ   မဟ တ  နည  စနစ   င    နည  ပည တ   တ  မ     

  ထ    ပ   ပ သည         န သ   မ ဟ တ  စ န    တ  ထ င  စ  ပ    ရ လ ပ ငန  မ    

တည  ထ  င သည          န။ 

  န  (၁၁) 

စ  မ  န       ရ  နည  လမ    ရ   ရ ယ    င    င    ယ      င   

၃၄။     မတ သည    ပ ဒ ရ ထ တ  ပန  သ   မ န  ၊   န           င  လ ပ ထ   လ ပ နည  မ       

 ဖ    ဖ    သ ည    စ   ပ     ရ  လ  ပ  င န   လ  ပ     င  သ           ပ    ရ  ယ  မ  တ စ  ရ ပ  ရ ပ   ဖ င    ဖ စ   စ ၊ 

တစ ရပ ထ   ပ   သ     ရ ယ  မ မ    ဖင   ဖစ  စ ဆ     ဖတ  ဆ  င ရ      င သည  - 

( ) သတ  ပ    င  ၊  

(   ) သတ မ တ ထ   သ   ဒဏ      င   ပ  ဆ  င  စ  င  ၊ 

( ဂ ) လ  ပ  င န    ဆ  င  ရ      င       ယ  ယ   သ    မ ဟ  တ     မ  တ မ   ပ  တ  သ  မ   ရ န   သ   ဆ   င  ရ   

ဝန     ဌ  နမ     င   ည    င   ဆ  င ရ     င  ။ 
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၃၅။     မ တ      မ  တ  သ ည     မ  န    သ    မ ဟ  တ   ဆ     ဖ တ       တ စ  ရ ပ  ရ ပ      မ    န ပ  သ  သ ည   

 ဆ   ပ   မ န   သ   မ ဟ တ  ဆ     ဖ တ         လ    ရရ  သည    န  ရ   မ  ရ   ပ  င   ၆၀  တ င   

    မရ င သ     ယ    ဝင  ရ     င   ရ  သည ။ 

၃၆။ ( )     မ ရ  င  သ ည   ပ  ဒ  မ ၃ ၅  ရ  ယ    သ ည           မ တ  ၏  ဆ     ဖ တ          

 တည  ပ   င  ၊  ပင ဆ င   င   သ   မ ဟ တ  ပယ  ဖ     င    ပ    င သည  ။  

(   ) ပ ဒ မ    ( )  ရ     မ ရ င ၏  ဆ      ဖတ သ ည    ပ    ပတ   တည  ဖစ သ ည ။ 

၃၇။  ပ  ဒ  မ ၃ ၄ ၊ ပ  ဒ  မ     ( ) ပ   သ တ  မ  တ  ထ    သ   ဒ ဏ       င       ပ   ဆ  င    င   မ ရ   ပ    

ဝင  င   န မ  ပ   န  င   ဖစ ဘ သ    သ     ရ       ရမည ။ 

၃၈။    ပ  ဒ  ရ   မ  တ  ထ    သ   စ  မ   န       ရ  ဆ   င  ရ     ရ  ယ  မ  သ ည    ပ စ  မ      င    ရ 

 ဖစ  စ၊ တရ  မ     င   ရ ဖစ  စ   ရ ယ    င       ပ တ ပင   င  မရ   စရ ။  

  န   (၁ ၂) 

 ပစ မ    င    ပစ ဒ ဏ မ     

၃၉။ မ ည  သ  မ ဆ    ပ  ဒ  မ ၁ ၃ ပ  တ    မ စ           ဖ    ဖ        လ  န      င     ပ စ  မ  ထ င  ရ     

စ  ရ င    င     ရ လ  င   ထ   သ      သ      စ  ထ   မ ပ    သ    ထ င ဒဏ  ဖစ  စ၊   ပ သ န  တစ ရ  င  ဆယ  

ထ  မပ   သ   င ဒဏ  ဖစ  စ၊  ဒဏ   စ ရပ လ     ဖစ  စ   မ တ ရမည ။ 

၄၀။ မည သည   စ  ပ    ရ  လ ပ ငန  လ ပ    င  သ မဆ    ပ ဒ မ ၂၃၊ ပ ဒ မ ၂၄ သ   မ ဟ တ  ပ ဒ မ ၂၉ ပ  

တ   မစ          ဖ   ဖ       လ န     င    ပစ မ ထင ရ   စ ရင   င    ရလ င  ထ  သ     သ     စ ထ   

မ ပ    သ    ထ  င  ဒ ဏ   ဖ စ   စ ၊   ပ  သ  န   တ စ  ရ   င   ဆ ယ  ထ   မ ပ    သ    င  ဒ ဏ   ဖ စ   စ ၊ ဒ ဏ    စ   

ရပ လ     ဖစ  စ   မ တ ရမ ည ။ 

၄၁ ။ မည သ မဆ   ပ ဒ မ ၁၅၊ ပ ဒ မ ၁၉၊ ပ ဒ မ ၂၂၊ ပ ဒ မ ၂၆၊ ပ ဒ မ ၂၇၊ ပ ဒ မ ၃၁ သ   မဟ တ  ပ ဒ မ  ၃၂ ပ  

တ   မစ          ဖ   ဖ       လ န     င    ပစ မ ထင ရ   စ ရင   င    ရလ င  ထ  သ       စ   စ ထ   

မပ   သ    ထ င ဒ ဏ  ဖ စ  စ၊   ပ သ  န  တ စ ရ ထ   မပ   သ   င ဒဏ  ဖစ  စ၊ ဒဏ   စ ရပ လ     ဖ စ  စ 

  မ တ ရမည ။  

၄၂ ။ မည သ မဆ    ပ ဒ မ ၁၈၊ ပ ဒ မ ၂၀၊ ပ ဒ မ ၂၁၊ ပ ဒ မ ၂၅ သ   မ ဟ တ   ပ ဒ မ ၂၈  ပ တ   မစ         

 ဖ    ဖ        လ  န      င     ပ စ  မ  ထ င  ရ    စ  ရ င    င     ရ လ  င   ထ   သ      တ စ    စ  ထ   မ ပ    သ   

 ထ  င  ဒ ဏ   ဖ စ   စ ၊   ပ  သ  န   င   ဆ ယ  ထ   မ ပ    သ    င  ဒ ဏ   ဖ စ   စ ၊ ဒ ဏ    စ  ရ ပ  လ     ဖ စ   စ 

  မ တ ရမည ။ 
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၄၃ ။  မည သ မဆ   စ  စမ  စစ  ဆ  ရ     မတ     ပ ဒ ရ စ  စမ  စစ  ဆ  မ  ပ ရန  သ   သ   

  ထ     ထ   ၊ စ  ရ    စ  တ မ    သ    မ ဟ  တ    င   ရ       ရ     ထ     ထ   တ စ          

 တ  င   ယ  ရ  တ  င   ဖ စ   စ ၊ သ    သ   ဖ စ      ယ   မ   မ န   ရ  တ  င   ဖ စ   စ    င  လ    သ       င    

 ပ    မရ  ဘ  လ    န ရ န  ပ           င    ပစ မ ထင ရ   စ ရင   င    ရ လ င  ထ  သ     သ   လထ    

မပ   သ    ထ င ဒဏ  ဖစ  စ၊   ပ တစ သ န  ထ   မပ   သ    င ဒဏ  ဖစ   စ   မ တ ရမည ။ 

၄၄ ။ တည ဆ   ပ ဒ တစ ရပ ရ ပ တ င  မည သ   ပင ပ ရ   စ   မ  ယ     ပ  င  မ   င  စ ပ လ    ၍   ပ ဒ ပ   

 ပ  န      တစ ရ ပ ရပ   င  သ   ဆ   င သည     စ ရ ပ မ         ပ ဒ ရ သ   ဆ  င ရ   ရမည ။ 

  န   (၁၃) 

  ထ  ထ  

၄ ၅ ။      မရ င သည   စည    ဝ မ       သတ မ တ     မ     င   ည     င  ပရမ ည ။  

၄၆ ။     င  င   ဝ န  ထ မ    မ ဟ  တ   သ       မ ရ  င   ဖ    ဝ င   သ    မ ဟ  တ   စ   စ မ   စ စ   ဆ   ရ      မ တ   

 ဖ    ဝ င   တ စ      သ ည     ပ  ဒ ပ   လ  ပ  င န   တ  ဝ န  မ         ဆ  င  ရ    စ   တ  င   ယ င   တ        

ရ ဇသတ       ပ ဒ မ ၂၁ တ င   ဖ   ပထ   သည    ပ ည သ  ဝန ထမ    ဖစ သည ဟ  မ တ ယ ရမ ည ။ 

၄၇ ။   ပ  ဒ  ရ  ပ စ  မ  တ စ  ရ ပ  ရ ပ      တ ရ   စ   ဆ   ရ  တ  င       မ ရ  င  ၏     တ င    င    ပ  မ  န    ရ ယ   

ရမည  ။  

၄၈ ။  ပ ဒ မ ၃၄ ၊ ပ ဒ မ    ( ) ပ သ တ မ တ ထ   သ   ဒဏ      င               င  ရန  ဝန      

ဌ နသည  သင   လ    သ   ရ ရ  တစ             လ ပ  တ   ရ ရ    ဖစ   န   ပ တ ဝန  ပ    င သည ။ 

၄၉ ။   ပ  ဒ  ရ  တ ရ   စ   ဆ     င     ရ သ  သ ည   စ   ပ     ရ  လ  ပ  င န    ဖ     စ ည    ဖ စ  လ  င   

ယ င    ဖ     စ ည   ၏ လ  ပ  င န    ဆ  င  ရ    ရ  တ  င   တ  ဝ န  ရ   သ  တ စ      သ ည    ဆ   ပ   ပ စ  မ      

၎ င   မ သ  ရ   ဘ       လ  န      င    သ    မ ဟ  တ    ပ စ  မ      လ  န    င       တ   ဆ   ရ န   ထ     သ င    သ   

လ   လဝ ရ ယ စ     ထ  တ  ၍  ဆ  င  ရ           င    သ    သ  ပ    င    င   မ ရ   ပ     ဆ   ပ  စ   ပ     ရ   

လ  ပ  င န     ဖ    စည    င   တ  ပ  တ  စ  ဆ    င    ရမည  ဖစ  ပ   ယင  စ  ပ    ရ လ ပ ငန    ဖ    စည      

 ပစ ဒဏ   မ တ လ င   ဆ  ပ တ ဝန ရ  သ သည  ယင   ပစ မ  တ    ပ  တ  ၍   ပစ ရ  သည ဟ  မ တ ယ   င   

  ရမည  ။ 

၅၀။   ပ ဒ ပ    ပစ မ မ       ရ   ရ ယ  ပ  င   င  ရ   သ    ပစ မ မ     ဖ စ  သတ မ တ သည  ။ 

၅၁ ။   ပ ဒ  ရ  ပစ မ ထင ရ   စ ရင   င    ရသ  တစ         နစ န သ   မ မ ၏ နစ န မ   တ    

တရ  မ    င   ရလ ည   တရ  စ  ဆ     င သ ည ။ 
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၅၂။   ပ  ဒ ပ   ပ  ဒ  မ ၁ ၃           ဖ    ရ  တ  င   မ  မ     ယ  တ   င   ပ  ဝ င         င    ထ  တ   ဖ    

သ တ င    ပ  သ          မ ရ  င  သ ည     ပ  ဒ  ရ   မ  တ  သ ည     ပ စ  ဒ ဏ  မ    မ    င   လ  တ   

သ   သ    င       သ   ည   မ    ဖ စ     စ     င    ပ     င  ရ န   တ ည  ဆ   ပ  ဒ မ      င    ည   သ   ဆ   င  ရ   

တရ      ၊  ပ ဒ     တ     င   ည    င   ဆ  င ရ      င သည ။ 

၅၃ ။ သ  ဆ   င ရ  တရ      သည  သ   ည  မ   ပ  ရ တ င  စ  ပ    ရ လ ပ ငန   လ ပ    င သ တစ      

လ   ရ     ပ    ပ  င    ဆ  င  ရ    သ ည       န    င    ပ    ပ  င   ပ  ဝ င  မ     န  ထ     ပ   မ  တ ည  ၍ 

    ပ      န   သ   သ  ည  မ  ပ     င သည ။ 

၅၄ ။ ဝန     ဌ  နသည      မ ရ င ၊     မတ မ      င   လ ပ ငန   ဖ   မ   ၏ -  

( )     လ ပ  ငန  မ       တ ဝ န ယ    ဆ  င ရ   ရမ ည ။ 

(   )   န   စရ တ မ           ရမည  ။  

၅၅ ။   ပ ဒ  ရ  ပ   င  ထ   သ  လ ပ ပ  င   င   မ     င   ည  သ ဘ      ဖ င   ဆ  င ရ       င   

သ    သ   ထ     ထ       င  လ   သ ည     စ  တ စ  ရ ပ  ရ ပ   တ         မ ရ  င   ဖ    ဝ င  တ စ          

 သ  လည     င  ၊ စ  စမ  စစ  ဆ  ရ     မတ ဝင တစ         သ  လည     င  ၊ လ ပ ငန   ဖ   ဝင  

တ စ          သ   လ ည      င   ၊    င  င   ဝ န  ထ မ   တ စ          သ   လ ည      င     ပ စ  မ      င    ရ 

 ဖစ  စ၊ တရ  မ    င   ရ ဖစ  စ၊      နည  လမ  တစ ရပ ရပ  ရ ဖစ  စ   ရ ယ  ဆ င ရ     င   

မရ   စရ။ 

၅၆ ။   ပ ဒ ပ    ပ  န      မ           င  ထ ည  ဖ   ဆ  င ရ   ရ တ င -  

( ) ဝန     ဌ နသည  လ   ပ  သ  နည   ပ ဒမ   ၊ စည  မ      င   စည   မ  မ        စ   ရ 

 ဖ   ၏ သ ဘ တ ည      ဖင   ထ တ  ပန     င သ ည ။ 

(   )     မ ရ  င  သ ည   လ    ပ   သ    မ  န         င  စ  ၊   မ  န   ၊   န            င    

လ  ပ  ထ    လ  ပ  န ည   မ       လ ည      င   ၊     မ တ  သ ည   လ    ပ   သ    မ  န     င    

  န         မ      လ ည     င   ထ တ  ပန    င သည ။ 

 

 ပည  ထ င စ သမ တ မန မ    င င  တ   ဖ   စည  ပ         ပ ဒ ရ      ပ လ  မ တ  ရ ထ   သည ။ 

 

(ပ  ) သ န  စ န  

   င င  တ   သမ  တ 

 ပည  ထ  င စ သမ တ  မန မ    င င  တ   

 



က�န�သ�ယ�လ�ပ�ငန��ခ�န�ဥပ�ဒက��က�န�သ�ယ�လ�ပ�ငန��ခ�န�ဥပ�ဒက��က�န�သ�ယ�လ�ပ�ငန��ခ�န�ဥပ�ဒက��က�န�သ�ယ�လ�ပ�ငန��ခ�န�ဥပ�ဒက��    �ပင�ဆင�သည���ပင�ဆင�သည���ပင�ဆင�သည���ပင�ဆင�သည��ဥပ�ဒဥပ�ဒဥပ�ဒဥပ�ဒ    

(၂၀၁၅ ခ���စ�၊ �ပည��ထ င�စ�လ!တ��တ �ဥပ�ဒအမ�တ�  ၁၈ ။) 

၁၃၇၆ ခ���စ�၊ တန�ခ+�လဆန��  ၁၄  ရက� 

 (၂၀၁၅ ခ���စ�၊ ဧ/ပ0လ  ၂  ရက�) 
 

 �ပည��ထ င�စ�လ!တ��တ �သည� ဤဥပ�ဒက�� �ပ2 န��လ��က�သည�။ 
 

၁။ ဤဥပ�ဒက�� က�န�သ�ယ�လ�ပ�ငန��ခ�န�ဥပ�ဒက�� �ပင�ဆင�သည��ဥပ�ဒဟ� �ခ4တ�င��စရမည�။ 
 

၂။ ဤဥပ�ဒသည� ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ7 �ရ���စ�မ�စ၍ အက9�:�သက��ရ က��စရမည�။ 
 

၃။ က�န�သ�ယ�လ�ပ�ငန��ခ�န�ဥပ�ဒ ပ�ဒ�မ ၂၁ တ�င�- 
 

(က) “သတ�မ�တ�ရ ခ��င��<န��အတ��င��” ဆ��သည�� စက �ရပ�အစ � “သတ�မ�တ�ရ ခ��င��<န�� 

သ�� �မဟ�တ� သတ�မ�တ��င�ပမ ဏအတ��င��” ဆ��သည�� စက �ရပ��ဖင�� အစ �ထ���ရမည�။ 

( ခ ) ပ�ဒ�မခ�@ (စ) က�� �အ က�ပAအတ��င�� အစ �ထ���ရမည�- 

“( စ ) ��ပစ  သ�� �မဟ�တ� �င�လက�ခBရရ���Cက င�� အ�ထ က�အထ �က�� ထ �ရ�� 

�သ �လည�� ဝယ�ယ+သ+ သ�� �မဟ�တ� ၀န��ဆ င�မ<ရယ+သ+ထBသ�� � ထ�တ��ပ�ရန� 

ပ9က�က�က��ခင�� သ�� �မဟ�တ� ��ပစ အ � ထ�တ��ပ��သ �လည�� စည��မ9E�� 

မ9 ��ဖင�� သတ�မ�တ�ထ ��သ  က9သင��အခ�န�တန�ဖ���အတ��င�� အခ�န�အမ�တ� 

တBဆ�ပ�ကပ����ပ��ပ�ရန� ပ9က�က�က��ခင��တ�� �က�� /မ�: �နယ�အခ�န�ဦ�စ0�ဌ နမ�H�က 

စစ��ဆ��တ� �ရ��ပAက ယင��သ�� � ပ9က�က�က��ခင��အတ�က� ��ပစ  သ�� �မဟ�တ� 

�င�လက�ခBရရ���Cက င�� အ�ထ က�အထ �တန�ဖ���အ�ပ4 က9သင��အခ�န�၏ 

တစ�ရ  ရ ခ��င��<န�� �ပ��ဆ င��စရမည��အ�ပင� ဘ7 �ရ���စ� တစ���စ� 

အတ�င�� ပ9က�က�က�မ<အJက�မ�အလ��က� �အ က�ပA�င�ပမ ဏက��ပA �ပ��ဆ င� 

�စရမည�- 

(၁) ပထမအJက�မ� ပ9က�က�က��ခင��အတ�က� က9ပ���စ�သ�န��၊  

(၂) ဒ�တ�ယအJက�မ� ပ9က�က�က��ခင��အတ�က� က9ပ�ငA�သ�န��၊  

(၃) တတ�ယအJက�မ� ပ9က�က�က��ခင��အတ�က� က9ပ�ခ�နစ�သ�န��၊ 

(၄) တတ�ယအJက�မ�အထက� ပ9က�က�က��ခင��အတ�က� တစ�Jက�မ�လKင� က9ပ� 

တစ�ဆယ�သ�န��။” 
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၄။ က�န�သ�ယ�လ�ပ�ငန��ခ�န�ဥပ�ဒ ပ�ဒ�မ ၂၃၊ ပ�ဒ�မခ�@ (ဃ) �န က�တ�င� ပ�ဒ�မခ�@ (င)က�� �အ က�ပA 

အတ��င�� �ဖည��စ�က�ရမည�- 

“( င ) ဤဥပ�ဒတ�င� �ပ2 န��ထ �သည��အတ��င�� လ�B�လ က��သ  အ�Cက င��မရ��ဘ@ လ��က�န  

�ဆ င�ရ�က�ရန� ပ9က�က�က��ခင��။” 
 

 

၅။ က�န�သ�ယ�လ�ပ�ငန��ခ�န�ဥပ�ဒ ပ�ဒ�မ ၃၃ ၏ �န က�တ�င� ပ�ဒ�မ ၃၄ က�� �အ က�ပAအတ��င�� 

�ဖည��စ�က�ရမည�- 

“၃၄။ ��ပစ  သ�� �မဟ�တ� �င�လက�ခB ရရ���Cက င�� အ�ထ က�အထ �က�� ထ �ရ���သ �လည�� 

ဝယ�ယ+သ+ သ�� �မဟ�တ� ၀န��ဆ င�မ<ရယ+သ+ထBသ�� � ထ�တ��ပ�ရန� ပ9က�က�က��ခင��၊ ��ပစ အ � 

ထ�တ��ပ��သ �လည�� က9သင��အခ�န� တန�ဖ� ����င��ည0မK�သ  အခ�န�အမ�တ�တBဆ�ပ�ကပ����ပ� 

�ပ�ရန� ပ9က�က�က��ခင��တ�� �အတ�က� အ�ထ က�အထ ��ဖင�� သတင���ပ�တင��ပသ+အ � ပ�ဒ�မ ၂၁၊ 

ပ�ဒ�မခ�@(စ)အရ က9သင��အခ�န�၏ တစ�ရ  ရ ခ��င��<န���ဖစ��သ  ဒဏ��င�၏ တစ�ဆယ� ရ ခ��င��<န�� 

အ�ပင� အJက�မ�အလ��က� ပ9က�က�က��ခင��အတ�က� ဒဏ�တပ�M��က�သည�� ဒဏ��င�၏ တစ�ဆယ� 

ရ ခ��င��<န��က�� ဆ��Cက�အ�ဖစ� ခ90��မNင��ရမည�။ သတင���ပ�တင��ပသ+ မည�သ+�ဖစ��Cက င��က�� 

အစ���ရက�စOမ�တစ�ပA� �ဖ �ထ�တ��ခင�� မ�ပ:ရ။ ” 

 

 
 

 �ပည��ထ င�စ�သမPတ�မန�မ ���င�ငB�တ � ဖ�@ �စည��ပ�Bအ��ခခBဥပ�ဒအရ ကQ���ပ�လက�မ�တ��ရ�ထ���သည�။ 

 

 (ပ�B) သ�န��စ�န� 

 ���င�ငB�တ �သမPတ 
 �ပည��ထ င�စ�သမPတ�မန�မ ���င�ငB�တ � 
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�ပည��ထ�င�စ�သမ�တ�မန�မ����င�င��တ��အစ���ရ 

ဘ���ရ�ဝန��က��ဌ�န 

�ပည�တ�င��အခ�န�မ ��ဦ�စ��ဌ�န 

 

 

 

 

 

 

ဝင��င�ခ�န�နည�
ဥပ�ဒမ��
 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၅ခ���စ�၊ မတ� လ 





ဝင��င�ခ�န� နည�
ဥပ�ဒမ��
 
မ�တ�က� 

 

အခန�� အ��က
င��အရ
 စ
မ�က���
 
၁ 

၂ 

၃ 

၄ 

၅ 

 

၆ 

၇ 

၈ 

၉ 

၁၀ 

 

၁၁ 

 

အမည�၊အက����သက��ရ
က��ခင����င��အဓ�ပ��ယ��ဖ
��ပခ�က� 

 အ�မ��ထ
င�ဖက���င�� သ
�သမ!�အတ#က�သက�သ
ခ#င�� 

စ$�ဆ
င���င#အတ#က�ကင��လ#တ�ခ#င����င��သက�သ
ခ#င��မ�
� 

အ��ခပစ'ည��မ��မတ�စ#န���င# တ#က�ခ�က�စည���ကပ��ခင�� 

စည���ကပ�မ(မ� လ#တ�ကင���န�သ
 ဝင��င#အ�ပ*စည���ကပ�ရန� 

နည��လမ��မ�
� 

ဝင��င#��စ�က�$ စည���ကပ���စ�ဟ$ မ�တ�ယ,�ခင�� 

ဝင��င#��စ�အတ#င��စည���ကပ��ခင�� 

�ပည�ပ�န��$င�င-သ
�အ
�စည���ကပ��ခင�� 

�ပည�ပ�န��$င�င-�ခ
�သ
�အ
�စည���ကပ��ခင�� 

ပင�လယ�က,�သ�ဘ/
�ဖင�� သယ�ယ,ပ�$ ��ဆ
င��ရ�လ$ပ�ငန�� 

လ$ပ�က�$င��ခင��အ
�စည���ကပ��ခင�� 

အ�ထ#�ထ# 

၁-၂ 

၂-၅ 

၅ 

၆-၁၁ 

၁၂-၁၃ 

 

၁၃-၁၆ 

၁၇-၂၀ 

၂၁-၃၁ 

၃၂-၃၃ 

၃၃-၃၇ 

 

၃၈ 

 





�ပည��ထ�င�စ�သမ�တ�မန�မ����င�င��တ��အစ���ရ 

ဘ���ရ���င��အခ�န�ဝန��က �ဌ�န 

ဝန��က �"��� 
 

အမ�န� ��	က���င�စ� 

အမ�တ� ၊   ၁၀၂   / ၂၀၁၂ 

�န�ပည��တ��၊ ၁၃၇၃ ခ���စ� ၊ တ�ပ%င��လ�ပည���က'�� ၈ ရက� 

(၂၀၁၂ ခ���စ� ၊ မတ�လ  ၁၅   ရက�) 
 

*ဘ���ရ�ဝန��က �ဌ�နသည� ၀င��င�ခ�န�ဥပ�ဒ ပ�ဒ�မ 

၅၁၊ ပ�ဒ�မခ�*(က) အရ အပ���င��သည�� လ�ပ�ပ��င�ခ�င��က�� က'င��သ���၍ 

�ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �၏ သ�ဘ�တ.ည ခ'က��ဖင�� �အ�က�ပ% 

နည��ဥပ�ဒမ'��က�� ထ�တ��ပန�လ��က�သည�။  
 

     အခန�� ၁ 

အမည�၊ အက����သက��ရ�က��ခင����င�� အဓ�ပ��ယ� 

�ဖ���ပခ�က� 

၁။ (က) ဤနည��ဥပ�ဒမ'��က�� ဝင��င�ခ�န�နည��ဥပ�ဒမ'�� 

ဟ��ခ2တ�င��စရမည�။ 

                                                 
*���င�င��တ
�သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။ 
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*(ခ) ဤနည��ဥပ�ဒမ'��သည� ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ၀င��င���စ� 

မ�စ၍ အက'�3�သက��ရ�က��စရမည�။ 

၂။ ဤနည��ဥပ�ဒမ'��တ�င�ပ%ရ���သ�  စက��ရပ�မ'��သည� 

၀င��င�ခ�န�ဥပ�ဒတ�င� ပ%ရ��သည��အတ��င�� အဓ�ပ5�ယ� သက��ရ�က� 

�စရမည��အ�ပင� “ဥပ�ဒ”ဆ��သည�� စက��ရပ�သည�“ဝင��င�ခ�န� 

ဥပ�ဒ”ဟ� အဓ�ပ5�ယ� သက��ရ�က��စရမည�။ 

 
အခန�� ၂ 

အ�မ��ထ�င�ဖက� ��င�� သ��သမ��အတ"က� သက�သ�ခ"င�� 

၃။ (က) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၆၊ ပ�ဒ�မခ�* (ဂ)၊ ပ�ဒ�မခ�*ငယ� (၂) 

(ခခ)ပ% အ�မ��ထ�င�ဖက�ဆ��ရ�တ�င� ဝင��င���စ� 

အတ�င�� မည�သည�� အခ'�န�၌မဆ�� မ�မ���င��အတ.

�နသည�� သ�� �မဟ�တ� မ�မ�က စရ�တ� �ထ�က�ပ�� 

ထ��ရသည�� အ�မ��ထ�င�ဖက� တစ�ဦ�တည��က�� 

ဆ��လ���ခင���ဖစ�သည�။  

                                                 
*  ၂၀၁၅  ခ���စ� ၀င��င"ခ"န�  နည��ဥပ�ဒမ%
�က��  �ပင�ဆင�သည�� နည��ဥပ�ဒမ%
�၊ နည��ဥပ�ဒ  ၂  အရ  

အစ
�ထ���သည�။ 
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  သ�� �ရ�တ�င� ယင��အ�မ��ထ�င�ဖက�သည� မ�မ� 

က��ယ�တ��င� ထ��ဝင��င���စ�အတ�င�� ဝင��င�ခ�န� 

ထ��က�သင��သည�� ဝင��င�မရရ��သ. �ဖစ�ရမည�၊ 

(ခ) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၆၊ ပ�ဒ�မခ�*(ဂ)၊ ပ�ဒ�မခ�*ငယ�(၂) 

(ခခ)ပ% သ��သမ �ဆ��ရ�တ�င�  ဝင��င���စ�အတ�င�� 

မည�သည��အခ'�န�၌မဆ�� မ�မ�က �ထ�က�ပ��ထ��ရ 

သည�� �အ�က�ပ%အခ'က�အလက�မ'��အ��လ�����င�� 

ည :�တ��သ� သ��သမ �အရင��၊ လင�ပ%၊ မယ��ပ% 

သ��သမ ���င�� ဥပ�ဒတစ�ခ�ခ���င��အည  �မ��စ�� 

သည�� သ��သမ � တ�� �က�� ဆ���ခင���ဖစ�သည�-  

 (၁) အ�မ��ထ�င�မရ���ခင��၊ 

(၂) ဝင��င�ခ�န�ထ��က�သင��သည�� ဝင��င�မရရ���ခင��၊ 

(၃) အသက� ၁၈ ��စ� မ�ပည���သ��ခင�� သ�� �မဟ�တ� 

အသက� ၁၈��စ� �ပည��;ပ ��သ��လည�� 

ပည�သင�<က��လ'က�ရ���ခင��၊ 

ရ�င��လင��ခ�က�။  ပည�သင�<က�� 

လ'က�ရ���ခင��ဆ��ရ�တ�င� စ�သင��က'�င��၊ 
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တက= သ��လ�၊ �က�လ�ပ� သ�� �မဟ�တ� အ�ခ�� 

ပည�သင�<က���ရ�ဌ�န တစ�ခ�ခ�တ�င� 

အခ'�န��ပည�� ပည�သင�<က��လ'က�ရ���ခင�� 

သ�� �မဟ�တ� အသက� �မ��ဝမ���က'�င�� 

ပည�လ�ပ�ငန��တ�င� အရည�အခ'င�� 

�ပည��စ���ရ�အတ�က� အလ�ပ�သင� စည��ကမ�� 

အရ အလ�ပ�သင�လ'က� ရ���ခင�� တ�� �ပ%ဝင� 

သည�၊ 

(ဂ) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၆ ပ% သက�သ�ခ�င��မ'�� ခ�င���ပ3 

ရ�တ�င� ဝင��င�ရလမ�� တစ�ခ�ထက� ပ��မ�� ရ��လ>င� 

ဝင��င�ခ�န��?န�� အနည��ဆ����ဖစ�သည�� ဝင��င�မ� 

စတင�၍ ဝင��င�ခ�န��?န��မ'��ရ�သ�� �  အဆင��ဆင�� 

ခ����မ��ပ�ရမည�၊ 

*

(ဃ) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၆ ပ% သ��သမ �အတ�က� သက�သ� 

ခ�င��မ'�� ခ�င���ပ3�ခင����င�� စပ�လ'@��၍ အခ�န�ထမ�� 

၏ အ�မ��ထ�င�ဖက�သည� ထ��ဝင��င���စ� အတ�င�� 

                                                 
*   ၂၀၁၅  ခ���စ� ၀င��င"ခ"န�  နည��ဥပ�ဒမ%
�က��  �ပင�ဆင�သည�� နည��ဥပ�ဒမ%
�၊ နည��ဥပ�ဒ  ၃ အရ  

အစ
�ထ���သည�။ 
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ဝင��င�ခ�န�ထ��က�သင��သည�� ဝင��င�တစ�ရပ�ရပ� 

ရရ��သ.�ဖစ�ပ%က အခ�န�ထမ�� သ�� �မဟ�တ� ယင��၏ 

အ�မ��ထ�င�ဖက� တစ�ဖက�တည��တ�င�သ� ��တ�ပယ� 

ရမည�။ 
 

အခန�� ၃ 

စ$ �ဆ�င���င"အတ"က� ကင��လ"တ�ခ"င�� ��င�� သက�သ�ခ"င��မ��� 

*၄။  ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၆၊ ပ�ဒ�မခ�*(ဂ)၊ ပ�ဒ�မခ�*ငယ� (၂) (ဃဃ)ပ%  

�င�စ��ဆ�င���ခင��အတ�က� ထည��ဝင��င� ဆ��သည�မ�� 

လ.မ?ဖ.လ���ရ�ဥပ�ဒအရ မ�တ�ပ��မတင�မ�နရ မ�တ�ပ��တင�;ပ � 

လ.မ?ဖ.လ���ရ�ရန�ပ���င�သ�� � အခ�န�ထမ��မ� �ပ�သ�င��သည�� 

ထည��ဝင��<က��င� အ��လ����ဖစ�သည�။ 

 

 

 

 

                                                 
* ၂၀၁၅  ခ���စ� ၀င��င"ခ"န�  နည��ဥပ�ဒမ%
�က��  �ပင�ဆင�သည�� နည��ဥပ�ဒမ%
�၊ နည��ဥပ�ဒ  ၄ အရ  

အစ
�ထ���သည�။ 
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အခန�� ၄ 

အ��ခပစ&ည��မ� �မတ�စ"န���င" တ"က�ခ�က�စည��	ကပ��ခင�� 

၅။ *
(က) မည�သ.မဆ�� အ��ခပစCည��တစ�ခ� သ�� �မဟ�တ� 

တစ�ခ�ထက�ပ��၍  �ရ�င��ခ'�ခင��၊ လ*လ�ယ��ခင�� 

သ�� �မဟ�တ� အ�ခ��တစ�နည��နည���ဖင�� လD*��ပ�င���ခင�� 

�ပ3လ�ပ�သည�� ��စ�တစ���စ�အတ�င�� အ��ခ 

ပစCည��၏ တန�ဖ���စ�စ� �ပ%င��သည� �ပည��ထ�င�စ�၏ 

အခ�န�အ�က�က�ဥပ�ဒအရ သတ�မ�တ�သည�� 

ဝင��င�ခ�န� မစည��<ကပ�ထ��က��သ� တန�ဖ���ထက� 

ပ��မ��သည��အ�ပင� �မတ�စ�န���င�လည�� ရ��ပ%က   

ဝင��င��<ကည�လD�က�� ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နမ�E�ထ� သက�ဆ��င�ရ� အ��ခပစCည��

�ရ�င��ခ'�ခင��၊ လ*လ�ယ��ခင�� သ�� �မဟ�တ� အ�ခ�� 

တစ�နည��နည���ဖင�� လD*��ပ�င���ခင���ပ3သည���န �မ� 

ရက��ပ%င�� ၃၀ အတ�င�� �ပ�ပ�� �ရမည�၊  

                                                 
*  ၂၀၁၅  ခ���စ� ၀င��င"ခ"န�  နည��ဥပ�ဒမ%
�က��  �ပင�ဆင�သည�� နည��ဥပ�ဒမ%
�၊ နည��ဥပ�ဒ  ၅ အရ 

အစ
�ထ���သည�။ 
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ရ�င��လင��ခ�က�။ အ��ခပစCည���ရ�င��ခ'�ခင��၊ 

လ*လ�ယ��ခင�� သ�� �မဟ�တ� အ�ခ��တစ�နည��နည�� 

�ဖင�� လD*��ပ�င���ခင���ပ3သည���န � ဆ��သည�မ�� 

ယင��ပစCည��က�� �ရ�င��ခ'�ခင��၊ လ*လ�ယ��ခင�� 

သ�� �မဟ�တ� အ�ခ��တစ�နည��နည���ဖင�� လD* ��ပ�င���ခင�� 

�ပ3�သ� စ�ခ'3ပ�ခ'3ပ�ဆ��သည�� �န ���င�� ယင�� 

ပစCည��က�� လက� �ရ�က� လD* ��ပ�င�� �ပ�သည�� 

�န �တ�� �အနက� �စ�ရ��န � က��ဆ��သည�၊ 

  (ခ) ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�သည� မည�သ. �အ�� 

မဆ�� အ ��ခပစCည��မ� �မတ�စ�န���င���င�� စပ�လ'@��၍ 

အခ�န��ပ��ဆ�င� ထ��က�သည�ဟ� ယ.ဆလ>င� 

ယင���မတ�စ�န���င�အတ�က� ဝင��င��<ကည�လD� 

�ပ�ပ�� �ရန� အ�<က�င��<က�����င�သည�၊ 

(ဂ) အ��ခပစCည��မ� �မတ�စ�န���င�ရရ��သ.အ�� သက�ဆ��င�ရ� 

ဝင��င���စ�အတ�င�� အခ�န�စည��<ကပ�ရမည�။ ထ��သ�� � 

စည��<ကပ�ရ�တ�င� ယင��ဝင��င���စ� အတ�င�� 

တည�ဆ*အခ�န��?န��မ'���ဖင�� အခ�န�တ�က�ခ'က�

�တ�င��ခ�ရမည�။ အ��ခပစCည��မ��မတ�စ�န���င�က�� 
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သတ�မ�တ�ရ�တ�င� သက�ဆ��င�ရ� အ��ခပစCည��က�� 

�ရ�င��ခ'�ခင��၊ လ*လ�ယ��ခင�� သ�� �မဟ�တ� အ�ခ�� 

တစ�နည��နည���ဖင�� လD* ��ပ�င���ခင���ပ3သည�� 

တန�ဖ���အ�ပည��မ� �အ�က�ပ%တ�� �က�� ��တ�ပယ� 

�ပ�ရမည�-  

(၁) အခ�န�ထမ��က အ��ခပစCည��အတ�က� 

အမ�န�က�န�က'ခ*�သည�� မ.လတန�ဖ�����င��  

ယင��ပစCည��အ�� �ဖည��စ�က��ခင�� အတ�က� 

က�န�က'သည�� မ-တည�စရ�တ�မ'��က�� 

�ပ%င��;ပ � ထ��တန�ဖ���စ�စ��ပ%င��မ� ယင��ပစCည�� 

��င��စပ�လ'@��၍ သက�ဆ��င�ရ�အခ�န�ထမ��အ�� 

ဥပ�ဒအရ ခ�င���ပ3ထ��;ပ ��ဖစ��သ� စ�စ��ပ%င�� 

တန�ဖ����လ'���င�က�� ��တ�ပယ�၍ က'န�ရ���သ� 

အသ��တင�တန�ဖ���၊ 

(၂) အ��ခပစCည��က�� ရယ.ရ�တ�င� လည���က�င�� 

�ရ�င��ခ'�ခင��၊ လ*လ�ယ��ခင�� သ�� �မဟ�တ� 

အ�ခ��တစ�နည��နည���ဖင�� လD*��ပ�င���ခင�� 
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�ပ3ရ�တ�င�လည�� �က�င�� က�န�က'သည�� 

စရ�တ�မ'��၊ 

(ဃ) အခ�န�ထမ��က သက�ဆ��င�ရ�ပစCည��က�� ရယ. 

ခ*�ရ�တ�င� အမ�န�က�န�က'သည�� မ.လတန�ဖ���က�� 

တ�က'စ�� မသ����င�လ>င��ဖစ��စ၊ ယင��ပစCည��က�� 

အ �မ�ဆက�ခ��ခင�� သ�� �မဟ�တ� �မတF �အ�လ'�က� 

�ပ�ကမ���ခင���ဖင�� ရယ.ခ*�လ>င��ဖစ��စ ယင�� 

ပစCည��က�� ရယ.ခ*�သည�� အခ'�န�၌ �ပ2�ပ%က� 

�သ� က�လတန�ဖ���က�� ယင��အ��ခပစCည��၏ 

မ.လတန�ဖ��� အ�ဖစ� မ�တ�ယ.ရမည�၊ 

(င) အ��ခပစCည��တစ�ခ�ခ�သည� ၁၉၉၇ ခ���စ�၊ ဧ;ပ လ 

၁  ရက��န �မတ��င�မ   အခ�န�ထမ��ပ��င� �ဖစ�ခ*�လ>င� 

နည��ဥပ�ဒခ�* (ဂ)၊ နည��ဥပ�ဒခ�*ငယ� (၁) အရ 

မ.လတန�ဖ��� သ�� �မဟ�တ� နည��ဥပ�ဒခ�* (ဃ) အရ 

မ.လတန�ဖ���က�� အဆ��ပ%�န �ရက�၌ �ပ2�ပ%က� 

�သ� ယင��ပစCည��၏ က�လတန�ဖ���ဟ�မ�တ� 

ယ.ရမည�။ သ�� �ရ�တ�င� နည��ဥပ�ဒခ�* (ဂ)၊ နည�� 

ဥပ�ဒခ�*ငယ�(၁)အရ တ�က�ခ'က�ရ�၌ ယင���န � 
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�န�က�ပ��င��တ�င� က�န�က'ခ*��သ�စရ�တ�မ'����င�� 

ခ�စ��ခ*��သ� တန�ဖ����လ'�� သက�သ�ခ�င��မ'�� 

က��သ� ထည��သ�င�� တ�က�ခ'က�ရမည�၊ 

(စ) အ��ခပစCည��က�� �ရ�င��ခ'�ခင��၊ လ*လ�ယ��ခင�� 

သ�� �မဟ�တ� အ�ခ��တစ�နည��နည���ဖင�� လD* ��ပ�င�� 

�ခင���ပ3သည��အတ�က� အခ�န�ထမ���ဖ���ပ�သ� 

တန�ဖ���သည� ထ��သ�� ��ပ3လ�ပ��သ�အခ'�န�၌ �ပ2�ပ%က� 

သည��ပစCည��၏ က�လတန�ဖ���ထက� လ���လ�က� 

�သ�အ�<က�င��မရ��ဘ* �လ'��နည���နသည�ဟ� 

;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�က ယ.ဆလ>င� 

ယင��တန�ဖ���က�� က�လတန�ဖ����ဖင�� အစ��ထ��� 

သတ�မ�တ�ရမည�၊ 

*(ဆ) ဤနည��ဥပ �ဒအရ ဝင��င���စ�အတ�င��စည��<ကပ�မ? 

မ;ပ ��ပတ�လ>င� သက�ဆ��င�ရ� အခ�န�ထမ��အ�� 

ဥပ�ဒပ% �ပH�န��ခ'က�မ'����င��အည  စည��<ကပ�မ? 

�ပ3လ�ပ����င�သည�။ ထ��သ�� � စည��<ကပ�ရ�တ�င� 

                                                 
*  ၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� နည��ဥပ�ဒမ%
�က�� �ပင�ဆင�သည�� နည��ဥပ�ဒမ%
�၊ နည��ဥပ�ဒ  ၅(ခ)အရ 

အစ
�ထ���သည�။ 
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ယင��စည��<ကပ���စ���င�� သက�ဆ��င�သည�� အခ�န� 

�?န��မ'���ဖင�� နည��ဥပ�ဒခ�*(ဂ)ပ%အတ��င�� အခ�န� 

တ�က�ခ'က�  စည��<ကပ�ရမည�၊ 

(ဇ) အ��ခပစCည��မ� �မတ�စ�န���င�အ�ပ2 ဥပ�ဒ 

ပ�ဒ�မ ၂၁၊ ပ�ဒ�မခ�* (ခ)အရ စည��<ကပ�မ? သ�� �မဟ�တ� 

�ပန�လည�စည��<ကပ�မ? �ပ3လ�ပ�သည�� က�စCတ�င� 

သက�ဆ��င�ရ� အ ��ခပစCည�� �ရ�င��ခ'�ခင��၊ 

လ*လ�ယ��ခင�� သ�� �မဟ�တ� အ�ခ��တစ�နည��နည�� 

�ဖင�� လD* ��ပ�င���ခင���ပ3�သ� စ�ခ'3ပ�က�� စ�ခ'3ပ� 

စ�တမ��မ'�� မ�တ�ပ��တင�ဥပ �ဒအရ မ�တ�ပ��တင� 

;ပ � �ဖစ�ပ%က ၄င��ပ�ဒ�မခ�*အရ စည��ကမ��သတ� 

က�လက�� ယင��သ�� � ထ��စ�ခ'3ပ�မ�တ�ပ��တင�သည��  

�န �မ�စ၍ တ�က�ခ'က�ရမည�၊ 
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အခန�� ၅ 

∗စည��	ကပ�မ'မ� လ"တ�ကင���န�သ� 

ဝင��င"အ�ပ)စည��	ကပ�ရန�နည��လမ��မ��� 

၆။ မ�မ�မည�က*�သ�� � ရရ��ခ*�သည�က�� အတ�အက' မ��ဖရ�င�����င� 

သည�� မ�ရ� ���ပ�င�����င��သ� ပစCည�� သ�� �မဟ�တ� �င�အပ% အဝင� 

�ဖစ��သ��ရ� ���ပ�င�����င�သည�� ပစCည��တစ�ရပ�ရပ� ��င��စပ�လ'@�� 

၍ သက�ဆ��င�သ.အ�� ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၄ အရ ဝင��င�သတ�မ�တ� 

စည��<ကပ�ရ�တ�င� အဆ��ပ%ပစCည�� သ�� �မဟ�တ� �င��ပ2ထ�က��သ� 

��စ�သည� ယင��ပစCည��တန�ဖ��� သ�� �မဟ�တ� �င���င��စပ�လ'@��သည�� 

ဝင��င���စ��ဖစ�သည�ဟ�မ�တ�ယ.ရမည�။ထ���င�က�� လည���က�င��၊ 

ထ��ပစCည��တန�ဖ�����င�� ယင��ပစCည�� ရယ.ရ�တ�င� က�န�က'သည��

�င�အ��လ���က�� လည���က�င�� အဆ��ပ%��စ�အတ�က� ဝင��င� 

အ�ဖစ� သတ�မ�တ� စည��<ကပ�ရမည�။ 

ရ�င��လင��ခ�က�။  �ပ2ထ�က��သ� ��စ�ဆ��သည�မ��- 

(က) ပစCည���ဖစ�ပ%က ဝယ�ယ.ရရ���ခင���ဖစ�လ>င� ဝယ�ယ. 

ရရ���သ���စ��ဖစ�;ပ � တည��ဆ�က�ယ.�ခင���ဖစ�လ>င� 
                                                 
∗  ၂၀၁၅  ခ���စ�  ၀င��င"ခ"န� နည��ဥပ�ဒမ%
�က�� �ပင�ဆင�သည��  နည��ဥပ�ဒမ%
�၊ နည��ဥပ�ဒ  ၆ အရ 

အစ
�ထ���သည�။ 
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��စ�ခ'င��;ပ �စ �ပ%က ယင����စ�က�� ဆ��သည�။ 

သ�� ��သ�� တည��ဆ�က�ဆ*�ဖစ�လ>င� တည��ဆ�က�ဆ* 

�ဖစ��သ� ဆ��င�ရ���စ�မ'�� က��ဆ��သည�၊ 

(ခ) �င��ဖစ�ပ%က ယင���င�ရ���<က�င���တ� �ရ���သ���စ�  

သ�� �မဟ�တ�  ယင���င�ရရ��ခ*��<က�င�� အ�ထ�က� 

အထ��ရ���သ� ��စ�တ�� �အနက� �စ�ရ���စ�က�� 

ဆ��သည�။ 

 
အခန�� ၆ 

ဝင��င"��စ�က�$ စည��	ကပ���စ�ဟ$မ�တ�ယ+�ခင�� 

၇။ ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၂၉ အရ အခ�န�ထမ��အမ'�3�အစ�� တစ�ခ�ခ� 

��င�� စပ�လ'@��၍ ဝင��င���စ�သည� စည��<ကပ���စ��ဖစ�ရမည�ဟ� 

အမ�န� �ထ�တ��ပန�သည��က�စC၌ သ ��ခ��သတ�မ�တ�ထ���ခင�� မရ��လ>င� 

စည��<ကပ�မ?က�� �အ�က�ပ%အတ��င�� �ဆ�င�ရ�က�ခ�င��ရ��သည�- 

(က) ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�သည� ထ��အခ�န�ထမ�� 

အမ'�3�အစ��တ�င� ပ%ဝင�မည��သ.က၊ ယင��စည��<ကပ� 

��စ�အတ�င�� ဝင��င�ရလမ��အ��လ���မ� ထ��သ.ရရ��သည�� 

စ�စ��ပ%င��ဝင��င�က�� ခန� �မ�န��၍ ဝင��င��<ကည�လD� 
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�ပ�ပ�� �ရန� အ �<က�င��<က�����င�သည�။  ယင��  

အ�<က�င��<က��စ�က�� ဥပ�ဒ ပ�ဒ�မ ၁၇၊ 

ပ�ဒ�မခ�* (ခ) အရ �ပ�ပ�� �သည�� အ�<က�င��<က��စ� 

�ဖစ�ဘ�သက*�သ�� � မ�တ�ယ.ရမည�၊ 

(ခ) ဝင��င��<ကည�လD��ပ�ပ�� �;ပ �သ. သ�� �မဟ�တ� 

နည��ဥပ�ဒခ�* (က)အရ အ�<က�င��<က��စ� 

�ပ�ပ�� ��ခင��ခ�ရသ.ထ� ထ����စ�အတ�င�� ယင��ရရ��မည�� 

စ�စ��ပ%င��ဝင��င���င��စပ�လ'@��၍ အ��ခခ�အ�ထ�က� 

အထ��မ'��လ��ရ�က� �ပသရန� သ�� �မဟ�တ� 

�ပသ�စရန� အ�<က�င��<က�����င�သည�။ ထ��   

အ �<က�င��<က��စ�သည� ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၉၊ 

ပ�ဒ�မခ�*(ခ) အရ �ပ�ပ�� �သည��စ� �ဖစ�ဘ�သက*�သ�� � 

မ�တ�ယ.ရမည�၊  

(ဂ) ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�သည� နည��ဥပ�ဒ 

ခ�*(ခ)အရ �ပ�ပ�� ��သ� အ�<က�င��<က��စ�တ�င� 

�ဖ���ပထ��သည�� �န � သ�� �မဟ�တ�  �ဆ�လ'င����င� 

သမ> �ဆ�လ'င�စ�� အခ�န�ထမ���ပသ�သ� အ ��ခခ� 

အ�ထ�က�အထ��မ'��က�� လည���က�င��၊ 
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လ��အပ��သ� အ�ခ��အခ'က�အလက�မ'��က�� 

လည���က�င�� ရယ.စစ��ဆ�<က��န� ;ပ ��န�က� 

ထ��အခ�န�ထမ��၏ စ�စ��ပ%င��ဝင��င�က�� ရ���င�သ�ရ� � 

အ�ထ�က�အထ��မ'��အ�ပ2 အ��ခ�ပ3၍ ဝင��င�ခ�န� 

စည��<ကပ�ရမည�။ ထ��သ�� �စည��<ကပ�ရ�၌ ယင�� 

စည��<ကပ���စ� ��င��သက�ဆ��င��သ� �?န��မ'���ဖင�� 

တ�က�ခ'က��တ�င��ခ�ရမည�။  

သ�� �ရ�တ�င� နည��ဥပ�ဒခ�*(က) သ�� �မဟ�တ� 

(ခ)အရ �ပ�ပ�� ��သ�စ�ပ% အခ'က� အလက�မ'�� 

က��လ��က�န�ရန� ပ'က�က�က�လ>င� ;မ�3 �နယ�အခ�န� 

ဦ�စ �ဌ�နမ�E�သည� ရ���င�သမ> အ�ထ�က� 

အထ��မ'��က��ရယ.၍ ယင��တ�� �အ�ပ2အ��ခ�ပ3 

;ပ � စည��<ကပ�ရမည�၊ 

(ဃ) ဤနည��ဥပ�ဒအရ အခ�န�စည��<ကပ�;ပ ��သ� 

အခ�န�ထမ��အ�� ထ��သ�� � စည��<ကပ�;ပ � �သ� 

ယင��၏ စ�စ��ပ%င��ဝင� �င�အ�ပ2 စည��<ကပ���စ� 

��ပ�င��လ*မ?�<က�င�� ထပ�မ�စည��<ကပ��ခင�� မ�ပ3ရ၊ 
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(င) ဤနည��ဥပ�ဒအရ စည��<ကပ�;ပ ��သ� အခ�န� 

ထမ��က သက�ဆ��င�ရ� စည��<ကပ���စ�အတ�က� 

ဆ����ဖတ�ထ��သည��ဝင��င�သည� မ�န�ကန�မ?မရ�� 

�<က�င�� ယင����စ�က�န�ဆ���;ပ ��န�က� တစ���စ� 

အတ�င�� ခ��င�လ���သ�အ�ထ�က�အထ�� �ပသ���င� 

လ>င� သ�� �မဟ�တ� ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E� က 

ခ��င�လ���သ� အ�ထ�က�အထ�� �တ� �ရ��လ>င� 

�ပင�ဆင� စည��<ကပ����င�သည�။ ယင��သ�� ��ပင�ဆင� 

စည��<ကပ�ပ%က ဥပ�ဒပ% စည��ကမ��သတ� 

က�လက�စCအတ�က� ထ���ပင�ဆင� စည��<ကပ�မ? 

က��သ� အ��ခခ�တ�က�ခ'က�ရမည�။ 

ရ�င��လင��ခ�က�။ ဤနည��ဥပ�ဒပ% ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နမ�E�၏ လ�ပ�ပ��င�ခ�င��မ'��က�� �ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �၏ 
*ဘ���ရ�ဝန��က �ဌ�နသည� လ��အပ�ပ%က ဥပ �ဒ ပ�ဒ�မ ၇ အရ 

အမ�န� � �<က���င�စ� ထ�တ��ပန�၍ တစ�ဦ�တစ��ယ�က� က��လည�� 

 �ပ�အပ����င�သည�။ 

 

                                                 
*���င�င��တ
�သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။ 
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အခန�� ၇ 

ဝင� �င"��စ�အတ"င�� စည��	ကပ��ခင�� 

၈။ ဥပ �ဒပ�ဒ�မ ၂၉ အရ ဝင��င�တစ�ရပ�ရပ���င�� စပ�လ'@��၍ 

ဝင��င���စ�အတ�င�� စည��<ကပ�မ?�ပ3လ�ပ����င� �<က�င�� အမ�န� � 

ထ�တ��ပန�သည��က�စC၌ သ ��ခ��သတ�မ�တ�ထ���ခင�� မရ��လ>င� 

;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�သည� စည��<ကပ�မ?က��  �အ�က�ပ% 

အတ��င�� �ဆ�င�ရ�က����င�သည�- 

(က) ဝင� �င�တစ�ရပ�ရပ� ရရ��သ.အ�� သက�ဆ��င�ရ� 

ဝင��င���စ�အတ�င�� ယင��ရရ��သည�� ဝင� �င�က�� 

ခန� �မ�န��၍ ၀င��င��<ကည�လD�  �ပ�ပ�� �ရန� 

အ �<က�င��<က�����င�သည�။ ယင��အ�<က�င��<က�� 

စ�က�� ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၇၊ ပ�ဒ�မခ�* (ခ) အရ 

�ပ�ပ�� �သည��စ� �ဖစ�ဘ�သက*�သ�� � မ�တ�ယ.ရမည�၊ 

(ခ) နည��ဥပ�ဒခ�* (က) အရ ဝင��င��<ကည�လD� 

�ပ�ပ�� �;ပ �သ. သ�� �မဟ�တ� အ�<က�င��<က��စ� 

�ပ�ပ�� ��ခင��ခ�ရသ.ထ� ထ����စ�အတ�င�� ယင��ရရ��မည�� 

ဝင��င���င�� စပ�လ'@��၍ အ ��ခခ�အ�ထ�က�အထ�� 

မ'��လ��ရ�က��ပသရန� သ�� �မဟ�တ� �ပသ�စရန� 
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ထ��သ.အ�� အ�<က�င��<က�����င�သည�။ ထ��အ

�<က�င��<က��စ�သည� ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၉၊ ပ�ဒ�မခ�* 

(ခ) အရ �ပ�ပ�� �သည��စ� �ဖစ�ဘ�သက*�သ�� � မ�တ� 

ယ.ရမည�၊ 

(ဂ) နည��ဥပ�ဒခ�* (ခ) အရ �ပ�ပ�� ��သ� အ�<က�င�� 

<က��စ�တ�င� �ဖ���ပထ��သည�� �န � သ�� �မဟ�တ�  

ထ���န ��န�က�ပ��င�� �ဆ�လ'င����င�သမ> �ဆ�လ'င�စ�� 

;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�သည� အခ�န�ထမ��က 

�ပသ�သ� အ��ခခ�အ�ထ�က�အထ��မ'��က�� 

လည���က�င��၊ လ��အပ� �သ� အ�ခ��အခ'က� 

အလက�မ'��က�� လည���က�င�� ရယ.စစ��ဆ� 

<က��န�;ပ ��န�က�  အခ�န�ထမ��၏ အဆ��ပ%  

ဝင��င�အ�� ရ���င�သမ> အ�ထ�က�အထ�� 

မ'��က�� အ ��ခ�ပ3၍ ဝင� �င�ခ�န�စည��<ကပ�ရမည�။ 

ထ��သ�� � စည��<ကပ�ရ�တ�င� ယင��စည��<ကပ���စ� 

��င�� သက�ဆ��င� �သ� �?န��မ'���ဖင�� အခ�န� 

တ�က�ခ'က� �တ�င��ခ�ရမည�၊ 



19 
 

သ�� �ရ�တ�င� နည��ဥပ�ဒခ�*(က) သ�� �မဟ�တ� 

(ခ)အရ �ပ�ပ�� ��သ�စ�ပ% အခ'က�အလက�မ'��က�� 

လ��က�န�ရန� ပ'က�က�က�လ>င� ရ���င�သမ> �သ� 

အ�ထ�က�အထ��မ'��က�� ရယ.၍ ယင��တ�� �က�� 

အ��ခ�ပ3;ပ � စည��<ကပ����င�သည�၊ 

(ဃ) ဝင��င�အမ'�3�အစ��တစ�ရပ�ရပ���င�� စပ�လ'@��၍ 

ဤနည��ဥပ �ဒအရ သ ��ခ��စည��<ကပ�မ? �ပ3လ�ပ� 

�ခင��သည� ယင��ဝင��င�အတ�က� �က�3တင� 

စည��<ကပ��ခင��သ� �ဖစ�သည�ဟ� မ�တ�ယ.;ပ � 

ယင��ဝင��င� အပ%အဝင��ဖစ��သ� အခ�န�ထမ��၏ 

စ�စ��ပ%င��  ဝင��င�အ�ပ2 စည��<ကပ�မ?က�� ဥပ�ဒ 

�ပH�န��ခ'က�မ'����င��အည  ထပ�မ��ပ3လ�ပ�ရမည�။ 

စည��<ကပ�မ? ထပ�မ��ပ3လ�ပ��သ�အခ% �က�3တင� 

စည��<ကပ�မ?တ�င� �ပ��ဆ�င�ခ*��သ� အခ�န�က�� 

ခ����မ��ပ�ရမည�၊ 

(င) ဤနည��ဥပ�ဒအရ �ပ3လ�ပ��သ� �က�3တင� 

စည��<ကပ�မ?တ�င� ခ'မ�တ�ထ���သ� ဆ����ဖတ� 

ခ'က�မ'��က�� နည��ဥပ�ဒခ�* (ဃ) ပ%အတ��င�� 
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စည��<ကပ�မ? ထပ�မ��ပ3လ�ပ�ရ�၌ လ��အပ�သလ�� 

�ပ3�ပင���ပ�င��လ*���င�သည�၊ 

(စ) ဤနည��ဥပ�ဒအရ ဝင��င���စ�အတ�င�� စည��<ကပ�မ? 

မ;ပ ��ပတ�လ>င� ဥပ�ဒ ပ�ဒ�မ ၂၉ ��င�� အက'3� � 

မဝင�ဘ�သက*�သ�� � သက�ဆ��င�ရ� အခ�န�ထမ��အ�� 

ဥပ �ဒပ%�ပH�န��ခ'က�မ'����င��အည  စည��<ကပ�မ? 

�ပ3လ�ပ����င�သည�။ 

ရ�င��လင��ခ�က�။ ဤနည��ဥပ �ဒပ% ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နမ�E�၏ လ�ပ�ပ��င�ခ�င��မ'��က�� �ပည��ထ�င�စ� အစ���ရအဖ�* �၏ 
*ဘ���ရ�ဝန��က �ဌ�နသည� လ��အပ�ပ%က ဥပ �ဒပ�ဒ�မ ၇ အရ 

အမ�န� ��<က���င�စ� ထ�တ��ပန�၍ တစ�ဦ�တစ��ယ�က�က��လည�� 

�ပ�အပ����င�သည�။ 

 

 

 

 

                                                 
*���င�င��တ
�သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။  
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အခန�� ၈ 

�ပည�ပ �န ��$င�င,သ��အ�� စည��	ကပ��ခင�� 

၉။ (က) ဥပ �ဒပ�ဒ�မ ၃ဝ အရ �ပည�ပ �န���င�င�သ�� 

တစ�ဦ�အ�� ဝင��င�ခ�န� စည��<ကပ��က�က�ခ�ရ�တ�င� 

ဤနည��ဥပ�ဒပ% သတ�မ�တ�ခ'က�မ'��အတ��င�� 

�ဖစ�ရမည�။ 

 (ခ) (၁) မည�သည�� ဝင��င���စ�အတ�က�မဆ�� ဥပ�ဒ 

ပ�ဒ�မ ၃၊ ပ�ဒ�မခ�* (ဎ) အရ �ပည�ပ�န 

���င�င�သ��တစ�ဦ�၏ဝင��င�တ�င� �ပည�တ�င�� 

စ�စ��ပ%င��ဝင��င���င�� �ပည�ပစ�စ� �ပ%င�� 

ဝင��င�တ�� � ပ%ဝင�သည�၊ 

(၂) �ပည�ပ�န���င�င�သ��တစ�ဦ�၏ �ပည�တ�င�� 

စ�စ��ပ%င��ဝင��င�သည� �မန�မ����င�င�တ�င� 

အဆ��ပ%��စ�အတ�င�� ထ��သ.ရရ��သည�� ဝင��င� 

အ��လ��� �ဖစ�သည�၊ 

(၃) �ပည�ပ�န ���င�င�သ��တစ�ဦ�၏ �ပည�ပ 

စ�စ��ပ%င��ဝင��င�သည� �မန�မ����င�င� 
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�ပင�ပတ�င� အဆ��ပ%��စ�အတ�င�� ထ��သ. 

ရရ��သည�� ဝင��င�အ��လ��� �ဖစ�သည�။ 

သ�� �ရ�တ�င� �ပည�ပ�န���င�င�သ��တစ�ဦ�၏ 

စ�စ��ပ%င��ဝင��င�တ�င� ဥပ �ဒတစ�ရပ�ရပ� 

အရ ကင��လ�တ�ခ�င��ရ�သ� ဝင��င� 

မပ%ဝင��စရ၊ 

(ဂ) �ပည�ပ �န���င�င�သ��တစ�ဦ�အ�� ဝင� �င�ခ�န� 

စည��<ကပ�ရ�တ�င� ထ��သ.၏ �ပည�တ�င��စ�စ��ပ%င�� 

ဝင��င���င�� �ပည�ပစ�စ� �ပ%င��ဝင��င�တ�� �က�� သ ��ခ��စ  

တ�က�ခ'က� သတ�မ�တ�ရမည�။ ထ�� ��ပင� အဆ��ပ% 

သတ�မ�တ�ခ'က�မ'��က�� မ.တည�၍ ထ��သ.�ပ��ဆ�င� 

ရမည�� �ပည�တ�င��စ�စ� �ပ%င�� ဝင� �င�အ�ပ2 

ဝင��င�ခ�န���င�� �ပည�ပစ�စ��ပ%င�� ဝင��င�အ�ပ2 

ဝင� �င�ခ�န�တ�� �က�� တသ �တ�ခ��စ  တ�က�ခ'က� 

ဆ����ဖတ�ရမည�။ ထ��သ.က �ပ��ဆ�င�ရန� 

တ�ဝန�ရ��သည�� ဝင��င�ခ�န�သည� ထ��အခ�န� 

��စ�ရပ��ပ%င�� �ဖစ�သည�၊ 
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*(ဃ) �ပည�ပ �န���င�င�သ��တစ�ဦ�၏ �ပည�တ�င��စ�စ��ပ%င�� 

ဝင� �င�အ�ပ2 ဝင� �င�ခ�န� စည��<ကပ��က�က�ခ� 

�ခင��က�� ဥပ�ဒပ% သက�ဆ��င�ရ��ပH�န��ခ'က� 

မ'����င��အည  �ပ3လ�ပ�ရမည��ဖစ�;ပ � က'သင��သည�� 

ဝင� �င�ခ�န�က�� �ပည��ထ�င�စ�၏အခ�န�အ�က�က� 

ဥပ�ဒအရ သတ�မ�တ�သည�� �?န��မ'���ဖင�� 

တ�က�ခ'က�ရမည�၊ 

 (င) (၁) �ပည�ပ�န���င�င�သ��တစ�ဦ�၏ �ပည�ပ 

စ�စ��ပ%င�� ဝင��င�က�� တ�က�ခ'က�သည�� 

အခ% ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၈ တ�င� �ဖ���ပထ�� 

သည�� ဝင��င��ခ%င��စ@�မ'�� အလ��က� 

တ�က�ခ'က�ရမည���ပင� ထ��သ�� � တ�က�ခ'က� 

ရ�တ�င� ဥပ �ဒပ%�ပH�န��ခ'က�မ'����င�� 

အည သ� �ဖစ�ရမည�။ သ�� �ရ�တ�င� ဥပ�ဒ 

ပ�ဒ�မ ၆ ပ% သက�သ�ခ�င��မ'��သည� 

�ပည�ပ�န���င�င�သ��တစ�ဦ�၏ �ပည�ပ 

                                                 
*  ၂၀၁၅  ခ���စ�  ၀င��င"ခ"န� နည��ဥပ�ဒမ%
�က�� �ပင�ဆင�သည��  နည��ဥပ�ဒမ%
�၊ နည��ဥပ�ဒ  ၇ အရ 

အစ
�ထ���သည�။ 
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စ�စ��ပ%င��ဝင��င� တ�က�ခ'က�ရ�တ�င� အက'3� � 

မဝင��စရ၊ 

(၂) �ပည�ပ �န���င�င�သ��တစ�ဦ�၏ �ပည�ပ 

စ�စ��ပ%င��ဝင� �င� အ�ပ2တ�င� အဆ��ပ% 

�ပည�ပ�န���င�င�သ��က �ပ��ဆ�င�ရမည�� 

ဝင��င�ခ�န��?န��မ'��က�� *�ပည��ထ�င�စ�၏ 

အခ�န�အ�က�က�ဥပ�ဒပ% �ပH�န��ခ'က�

မ'����င��အည သ� �ဖစ�ရမည�၊ 

(စ) �ပည�ပ �န���င�င�သ��တစ�ဦ�သည� မည�သည��ဝင��င� 

��စ�အတ�က�မဆ�� ထ����စ�အတ�က� �မန�မ����င�င� 

�ပင�ပ၌ဝင��င�တစ�ရပ�ရပ�ရရ��လ>င� ယင��၏ �ပည�ပ 

စ�စ��ပ%င��ဝင��င�က�� ခန� �မ�န��၍ ယင��အ�ပ2 

က'သင��သည�� ဝင��င�ခ�န�က�� အဆ��ပ% ဝင��င���စ� 

အတ�င��၌ပင� ဤက�စCအတ�က� �ပည��ထ�င�စ� 

အစ���ရအဖ�* �၏  **ဘ���ရ�၀န��က �ဌ�နက 

တ�ဝန� လD*အပ� �ခင��ခ�ရသ.က သတ�မ�တ� �ပ�သည�� 

                                                 
*  ၂၀၁၅  ခ���စ�  ၀င��င"ခ"န� နည��ဥပ�ဒမ%
�က�� �ပင�ဆင�သည��  နည��ဥပ�ဒမ%
�၊ နည��ဥပ�ဒ  ၈ အရ 

အစ
�ထ���သည�။ 
** ���င�င��တ
�သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။  
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နည��လမ��မ'��အတ��င�� �ပ��ဆ�င�ရမည�။ ထ��သ�� � 

�ပ��ဆ�င�ရ�တ�င� ထ��သ.သည� မ�မ�အတ�က� 

အလ'@��သင��သလ�� သက�ဆ��င�ရ� ဝင��င���စ� 

မလ�န� �စဘ* အရစ�က' အ�က�မ��က�မ�ခ�*၍ �ပ��ဆ�င� 

���င�သည�၊ 

(ဆ) တစ�ဦ�တစ� �ယ�က��သ�သ.က နည��ဥပ�ဒခ�* 

(စ)ပ% သတ�မ�တ�ခ'က�မ'����င��အည  �ပ��ဆ�င� 

သည�� သ�� �မဟ�တ� နည��ဥပ�ဒခ�*  (စ) ��င�� (ဎ) 

တ�� �က�� ပ.�တ�*သ���စ�*၍ ထ��သ.ထ�မ� အရ�က�က�ခ� 

;ပ �သည�� �င�က�� နည��ဥပ�ဒခ�* (စ') အရ 

သက�ဆ��င�ရ���စ�အတ�က� ၀င��င�ခ�န� စည��<ကပ�မ? 

��င�� စပ�လ'@��၍ �ပ��ဆ�င�သည�� ဝင� �င�ခ�န�ဟ� 

မ�တ�ယ.ရမည�။ ထ��သ�� � �ပ��ဆ�င�သည��        

ဝင��င�ခ�န�က�� သက�ဆ��င�ရ� စည��<ကပ�မ?တ�င� 

ခ����မ��ပ�ရမည�၊ 

 (ဇ) (၁) �ပည�ပ�န���င�င�သ��တစ�ဦ�သည� ဝင� �င� 

��စ�အတ�င�� �မန�မ����င�င� �ပင�ပ၌ ဝင� �င� 

ရရ��လ>င� ထ��၀င��င�ရရ��သည�� ��စ�က�န�ဆ���;ပ � 
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သ���လအတ�င�� မ�မ�၏ �ပည�ပစ�စ��ပ%င�� 

ဝင� �င�အတ�က� ဝင��င��<ကည�လD�က�� 

�ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �၏*ဘ���ရ� 

ဝန��က �ဌ�နက တ�ဝန� လD*အပ� �ခင�� 

ခ�ရသ.က သတ�မ�တ�ထ��သည�� အတ��င�� 

;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�ထ� �ပ�ပ�� �ရ 

မည�၊ 

(၂) �ပည�ပ�န���င�င�သ��တစ�ဦ�သည� �မန�မ� 

���င�င��ပင�ပ၌ ဝင� �င� ရရ��ခ*�သည�ဟ� 

ယ.ဆလ>င� ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�က 

ဝင� �င���စ�အတ�င�� ထ��သ.ရရ��သည�� �ပည�ပ 

စ�စ��ပ%င��ဝင��င� အတ�က� ဝင��င�

�<ကည�လD�က�� သတ�မ�တ�သည��အတ��င�� 

�ပ�ပ�� ��စရန� အ�<က�င��<က�����င�သည�။ 

ထ�� ��ပင� ဥပ �ဒ ပ�ဒ�မ ၂၁ ၌ �ဖ���ပ   

ထ���သ� ဝင� �င�ခ�န� စည��<ကပ�ရန� 

သ�� �မဟ�တ� �ပန�လည� စည��<ကပ�ရန�   

                                                 
* ���င�င��တ
�သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။ 
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�ဖစ� �သ� ၀င��င�အမ'�3�အစ��တ�င� 

ပ%ဝင�သည�� �ပည�ပဝင� �င���င�� စပ�လ'@��၍ 

ဝင� �င�ခ�န� စည��<ကပ��ခင��၊ သ�� �မဟ�တ� 

�ပန�လည� စည��<ကပ��ခင��တ�� � �ပ3လ�ပ�ရန� 

ရ��လ>င� ဥပ �ဒပ�ဒ�မ ၂၁ ပ% �ပH�န��ခ'က� 

မ'����င�� အည သ� �ဆ�င�ရ�က�ရမည�၊ 

(စ') ;မ � 3 �နယ�အခ�န �ဦ�စ �ဌ�နမ�E� သ� � �မဟ�တ� 

�ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �၏ *ဘ���ရ� 

ဝန��က �ဌ�နက တ�ဝန�လD*အပ� �ခင�� ခ�ရသ.သည� 

နည��ဥပ�ဒခ�* (ဇ) အရ �ပည�ပ စ�စ��ပ%င��ဝင��င� 

�<ကည�လD�က�� ရရ��လ>င� �ဆ�လ'င� ���င�သမ> 

�ဆ�လ'င�စ�� သက�ဆ��င�ရ� �ပည�ပ �န 

���င�င�သ��၏ �ပည�ပစ�စ��ပ%င�� ဝင��င�အ�ပ2 

ဝင��င�ခ�န� စည��<ကပ�ရမည�။  

သ�� �ရ�တ�င� �ပည�ပ�န���င�င�သ��တစ�ဦ�၏ 

�ပည�ပစ�စ��ပ%င��ဝင��င�က�� ဤနည��ဥပ �ဒအရ 

စည��<ကပ��ခင�� မ�ပ3မ  ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

                                                 
* ���င�င��တ
�သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။ 
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ဌ�နမ�E�သည� မ�မ�အဆ���အ�ဖတ� �ပ�ရန� 

လ��အပ�သည�ဟ� ယ.ဆသည�� အ�ထ�က�အထ�� 

သက��သခ� စ�ရ�က�စ�တမ��မ'��က�� မည�သ. � 

ထ�မ�မဆ�� �တ�င��ဆ�����င�သည�၊  

ထ�� ��ပင� �ပည�ပ�န ���င�င�သ��သည� 

နည��ဥပ�ဒခ�* (ဇ) အရ ဝင��င��<ကည�လD� 

�ပ�ပ�� �ရန� ပ'က�က�က�လ>င� ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နမ�E�သည� ရ���င�သ�ရ� � အ�ထ�က�အထ�� 

မ'��က�� အ��ခ�ပ3၍ ဝင��င�က�� စည��<ကပ� 

ရမည�၊ 

(ည) နည��ဥပ�ဒခ�*(စ')အရ ဝင��င�ခ�န� �ပ��ဆ�င�ရန� 

ရ���သ�အခ% ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�သည� 

ထ��ဝင��င�ခ�န�  �ပ��ဆ�င�ရန� တ�ဝန�ရ��သ.အ�ပ2 

အခ�န� �တ�င��ခ�လD�က�� ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၅၃ ပ%  

�ပH�န��ခ'က�မ'����င��အည  �ပ�ပ�� �ရမည�။ ထ��အခ�န� 

�တ�င��ခ�လD�သည� ယင��ပ�ဒ�မအရ �တ�င��ခ�လD� 

ဟ� မ�တ�ယ.ရမည�၊ 
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(ဋ) �ပည�ပစ�စ��ပ%င�� ဝင��င��ပ2တ�င� �ပ��ဆ�င� 

ရန�ရ��သည�� ဝင��င�ခ�န�က�� �ပ��ဆ�င�ရန� တ�ဝန� 

ရ��သည�� အခ�န�ထမ��က ထ��စ�စ��ပ%င�� ဝင��င�တ�င� 

ပ%ဝင�သည�� �ပည�ပဝင� �င� တစ�ရပ�ရပ�မ� ရရ���သ� 

���င�င��ခ���င��ဖင��သ� �ပ��ဆ�င�ရမည�၊ 

(ဌ) တစ�ဦ�တစ��ယ�က��သ�သ.အ�ပ2 နည��ဥပ�ဒခ�* 

(စ')အရ ဝင��င�ခ�န� စည��<ကပ�မ? �ပ3ရ�တ�င� 

ထ��သ.က �ပန�အမ���င� ရရန�ရ��လ>င� ထ���ပန�အမ��

�င�က�� ထ��သ.က နည��ဥပ�ဒခ�* ( စ ) အရ

�ပ��ဆ�င�ရန�ရ�� �သ� ဝင��င�ခ�န�မ� ခ����မ�ရမည�၊ 

သ�� �ရ�တ�င� အဆ��ပ% ဝင��င�ခ�န�စည��<ကပ�မ? 

�ပ3လ�ပ�;ပ ��န�က� တစ���စ�က�လအတ�င�� 

ထ��သ.တ�င� �ပည�ပဝင� �င� မရ���တ��သည��        

အ�<က�င���<က�င�� နည��ဥပ�ဒခ�* ( စ ) အရ 

�ပ��ဆ�င�ရန��င� တစ�စ��တစ�ရ� မရ��လ>င� 

ထ��သ.  ရရန�ရ��သည��  �ပန�အမ���င�က��  �ပ�သ�င�� 

ခ*�သည�� �င��<က�အမ'�3�အစ���ဖင�� �ပန�အမ�� 

ရမည�၊ 
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(ဍ) ���င�င�သ��တစ�ဦ�က �မန�မ����င�င�မ�မထ�က�ခ��မ  

ဤနည��ဥပ �ဒအရ �ပည�ပစ�စ��ပ%င�� ဝင��င�အ�ပ2 

�ပ��ဆ�င�ရန�ရ��သည�� ဝင��င�ခ�န�က�� �က�က�ခ��ရ� 

အတ�က� �ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �၏*ဘ���ရ� 

၀န��က �ဌ�နက တ�ဝန� လD*အပ��ခင�� ခ�ရသ.သည� 

သင���လ'��မည�� အစ အစ@�မ'�� �ပ3လ�ပ�ပ��င�ခ�င��  

ရ�� �စရမည�၊ 

 (ဎ) (၁) ဤနည��ဥပ �ဒမ'����င�� သက�ဆ��င�သ. 

တစ�ဦ�သည� ဤနည��ဥပ �ဒ ��င��အည  

ဝင� �င�ခ�န�က�� �ပ��ဆ�င��ခင�� မ�ပ3လ>င� 

ထ��သ.အ�� ဥပ �ဒပ�ဒ�မ ၃၉ ��င�� အက'3� � 

ဝင��သ� ပ'က�က�က�သ.ဟ� မ�တ�ယ.ရ 

မည�၊  

(၂) နည��ဥပ�ဒခ�*ငယ�(၁) အရ ပ'က�က�က�သ. 

ထ�မ� အရ�က�က�ခ�သည�� အခ%တ�င� 

မည�သည���င��ဖင�� အရ�က�က�ခ�ရမည�က�� 

ဤက�စCအလ�� �င�� �ပည��ထ�င�စ� အစ���ရ 

                                                 
* ���င�င��တ
�သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။ 
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အဖ�* �၏ *ဘ���ရ�၀န��က �ဌ�နက 

တ�ဝန�လD*အပ� �ခင�� ခ�ရသ.က ဆ����ဖတ� 

ပ��င�ခ�င�� ရ�� �စရမည�၊ 

(ဏ) ဤနည��ဥပ �ဒအရ �ပည�ပစ�စ��ပ%င��ဝင��င���င�� 

ယင��ဝင� �င�အ�ပ2 အခ�န� သတ�မ�တ�သည��အခ% 

သက�ဆ��င�ရ� ���င�င��ခ���င���င�� ည မ>�သ�က'ပ��င� 

�ဖင��သတ�မ�တ�ရမည��ဖစ�;ပ � ထ�����င�င��ခ���င���င�� 

ည မ> �သ�က'ပ��င�တ�က�ခ'က�ရ�တ�င� �ပည��ထ�င�စ� 

အစ���ရအဖ�* �၏ *ဘ���ရ�၀န��က �ဌ�နက 

သတ�မ�တ�ထ���သ� နည��လမ��မ'����င��အည  

�ဖစ��သ� �င�လ*လ�ယ��?န��မ'��အတ��င�� တ�က�ခ'က� 

ရမည�။ 

(တ) �ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �၏ *ဘ���ရ�ဝန��က �

ဌ�နသည� အမ�န� ��<က���င�စ� ထ�တ��ပန�၍ 

ဤနည��ဥပ �ဒပ%က�စCရပ�မ'��အလ�� �င�� အ �သ�စ�တ� 

လ��အပ�ခ'က�မ'��က�� �ပH�န�����င�သည�။ 

                                                 
* ���င�င��တ
�သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။ 
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အခန�� ၉ 

�ပည�ပ �န��$င�င,�ခ��သ��အ�� စည��	ကပ��ခင�� 

၁ဝ။ ဥပ �ဒပ�ဒ�မ ၂၆ အရ ရရ���သ� �ပည�ပ �န���င�င��ခ��သ��၏ 

ဝင� �င�က�� အတ�အက'မသ����င�ဟ� ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�က 

ထင��မင�ယ.ဆလ>င� ထ��အခ�န�ထမ��အ �ပ2 ဝင��င�ခ�န� စည��<ကပ�ရန� 

ဝင� �င�က�� �အ�က�ပ%နည��လမ�� တစ�ခ�ခ��ဖင�� ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နမ�E�က တ�က�ခ'က�သတ�မ�တ����င�သည�- 

(က) ဥပ �ဒပ�ဒ�မ ၂၆ အရ ထ��သ.၏ အ<ကမ��ရ�င� 

အ�ပ2 ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�က သင���လ'�� 

သည�ဟ�ယ.ဆ�သ�ရ�ခ��င��?န���ဖင��တ�က�ခ'က��ခင��၊ 

(ခ) �ပည�တ�င��ဝင� �င�က�� �အ�က�ပ%  ပ���သနည���ဖင�� 

တ�က�ခ'က��ခင��၊     
                                     �ပည�တ"င��ရ �င" 

                 �ပည�တ"င��ဝင� �င" =                          x  �ပည�တ"င���ပည�ပစ�စ� �ပ)င��ဝင��င" 

                     �ပည�တ"င���ပည�ပရ�င" 

မ�တ�ခ�က�။ နည��ဥပ�ဒခ�*(ခ)ပ%  �ပည�တ"င�� 

�ပည�ပ စ$စ$�ပ-င��ဝင��င" ဆ��သည�မ�� ဥပ �ဒ 
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�ပH�န��ခ'က�မ'����င��အည  တ�က�ခ'က� ရရ�� �သ� 

စ�စ��ပ%င��ဝင��င�က��ဆ��သည�။ 

(ဂ) နည��ဥပ�ဒခ�* (က) ��င�� (ခ) တ�� �အရ ဝင� �င� 

တ�က�ခ'က�ရန� လက� �တ� �အ���ဖင�� မ�ဖစ����င�လ>င� 

ဤက�စCအတ�က� �ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �၏ 
*ဘ���ရ�ဝန��က �ဌ�နက တ�ဝန�လD*အပ� �ခင�� 

ခ�ရသ.က သင�� �လ'��သည�ဟ� မ�တ�ယ.�သ� 

အ�ခ��နည��လမ��တစ�ခ�ခ��ဖင�� တ�က�ခ'က��ခင��။ 

 
အခန�� ၁ဝ 

ပင�လယ�က+�သ�ဘ/��ဖင�� သယ�ယ+ပ�$ � �ဆ�င��ရ�လ$ပ�ငန�� 

လ$ပ�က�$င��ခင��အ�� စည��	ကပ��ခင�� 

၁၁။      (က) �ပည�ပ �န���င�င��ခ��သ��ပ��င� သ�� �မဟ�တ� ယင��က 

စင��လ���င��� �သ� ပင�လယ�က.� သ�ဘK�သည� 

�မန�မ����င�င�ဆ�ပ�ကမ��သ�� � ဆ��က� �ရ�က�;ပ � �ပန�လည� 

ထ�က�ခ��လ>င� ထ��သ�� � ဝင�ထ�က�သ���လ��သ� 

                                                 
* ���င�င��တ
�သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။ 
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တစ��ခ%က�ခ'င��မ� ဝင� �င�အတ�က� ဝင� �င�ခ�န� 

ထမ���ဆ�င�ရမည�၊ 

(ခ) အဆ��ပ%သ�ဘK�က �မန�မ����င�င�ဆ�ပ�ကမ��မ� 

ခရ �သည�ပ�� ��ဆ�င�ခ��င�� တ�ရ စL�န� သ�� �မဟ�တ� 

အ�ခ��က�န�ပစCည�� သယ� �ဆ�င�ခရရ���င� 

အ��လ���၏ င%�ရ�ခ��င��?န��သည� ဝင� �င�ခ�န� 

စည��<ကပ�ရန� ဝင� �င��ဖစ�သည�ဟ� မ�တ�ယ.ရမည�၊ 

 (ဂ) နည��ဥပ�ဒခ�*(ခ) ပ%အတ��င�� မ�တ�ယ.ရရ���သ� 

ဝင��င�အ�ပ2 *�ပည��ထ�င�စ�၏အခ�န�အ�က�က� 

ဥပ�ဒအရ သတ�မ�တ�ထ��သည�� �ပည�ပ�န 

���င�င��ခ��သ����င��ဆ��င��သ� ဝင��င�ခ�န��?န��မ'���ဖင�� 

ဝင� �င�ခ�န� စည��<ကပ�ရမည�၊ 

(ဃ) �မန�မ����င�င�  ဆ�ပ�ကမ��မ�  ဤနည��ဥပ �ဒ��င��  

အက'3� �ဝင� �သ�သ�ဘK�မထ�က�ခ��မ  သက�ဆ��င�ရ� 

သ �ဘK��ရယ�@� မ�E�သည� နည��ဥပ�ဒခ�*(ခ) 

ပ%အတ��င�� ဝင� �င�က��ခန� �မ�န��၍ ဝင� �င��<ကည�လD� 

                                                 
*  ၂၀၁၅ ခ���စ�  ၀င��င"ခ"န�  နည��ဥပ�ဒမ%
�က��  �ပင�ဆင�သည�� နည��ဥပ�ဒမ%
�၊  နည��ဥပ�ဒ  ၇ အရ 

အစ
�ထ���သည�။ 
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 �ပ�ပ�� �ရမည�။ ထ��သ�� �  �ပ�ပ�� �သည��အခ% ယင��ဝင� �င� 

�<ကည�လD�တ�င�  �ဖ���ပ�သ� ဝင��င�အ�ပ2 

ဝင� �င�ခ�န�က�� သက�ဆ��င�ရ� ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နမ�E�က ယ�ယ စည��<ကပ�  �က�က�ခ�ရမည�။ 

သ�� �ရ�တ�င� သက�ဆ��င�ရ�သ�ဘK�ပ��င�ရ�င� 

သ�� �မဟ�တ�  စင��လ���င���သ.အတ�က� �မန�မ����င�င� 

အတ�င��၌ က��ယ�စ��လ�ယ�ရ��လ>င� ဤနည��ဥပ �ဒခ�* 

အရ သ�ဘK�မထ�က�ခ��မ  ဝင��င��<ကည��ခင����င�� 

အခ�န��ပ��ဆ�င��ခင��တ�� �က�� ယင��က��ယ�စ��လ�ယ�က 

�ပ3လ�ပ����င�သည�၊ 

(င) �မန�မ����င�င�ဆ�ပ�ကမ��မ� သက�ဆ��င�ရ� ပင�လယ�က.� 

သ�ဘK�ထ�က�ခ��ရန� အဆင�သင�� �ဖစ� �သ� 

အခ%တ�င� ထ��သ�ဘK��ရယ�@�မ�E�က အဆ��ပ% 

ဆ�ပ�ကမ��မ� အမ�န�ရ �င�အရ နည��ဥပ�ဒခ�* (ခ) 

ပ%အတ��င�� ဝင� �င�တ�က�ခ'က�၍ ဝင��င��<ကည�လD� 

အသစ� �ပ�ပ�� �ရမည�။ ထ��သ�� �  �ပ�ပ�� �ရ�တ�င� အ �ထ�က� 

အထ�� စ�ရ�က�စ�တမ��မ'��ပ% ပ.�တ�*�ပ�ပ�� � 

ရမည�။ ယင��တ�� �က�� သက�ဆ��င�ရ� ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 
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ဌ�နမ�E�က စ�စစ�၍ ဝင� �င�ခ�န� စည��<ကပ� 

ရမည�။  

သ�� �ရ�တ�င� �မန�မ����င�င�အတ�င�� အဆ��ပ% 

သ�ဘK�အတ�က� က��ယ�စ��လ�ယ� ရ��လ>င� 

ဤနည��ဥပ �ဒခ�*အရ ဝင� �င��<ကည�လD�အသစ�က�� 

ယင��က��ယ�စ��လ�ယ�က သက�ဆ��င�ရ� သ�ဘK�  

�မန�မ����င�င�ဆ�ပ�ကမ��မ� ထ�က�ခ��;ပ � ခ�နစ�ရက� 

အတ�င��  �ပ�ပ�� ����င�သည�၊ 

(စ) �မန�မ����င�င�အတ�င�� သက�ဆ��င�ရ� သ�ဘK�ပ��င�ရ�င� 

သ�� �မဟ�တ� စင��လ���င���သ.၌ က��ယ�စ��လ�ယ� 

မရ��လ>င� နည��ဥပ�ဒခ�*(င)ပ%အတ��င�� စည��<ကပ�မ? 

�ပ3လ�ပ�၍ အခ�န�အ �<ကအလည�  �ပ��ဆ�င� 

;ပ �ပ%က အဆ��ပ%သ�ဘK� �မန�မ����င�င�ဆ�ပ�ကမ��မ� 

ထ�က�ခ��ခ�င�� �ပ3���င��<က�င�� ပင�လယ�က.� 

သ�ဘK�မ'�� ဆ�ပ�ကမ��မ� ထ�က�ခ��ခ�င�� 

လက�မ�တ� ထ�တ��ပ�ပ��င�ခ�င��ရ��သ.အ�� အဆ��ပ% 

ထ�က�ခ��ခ�င���ပ3���င�ရန� သက�ဆ��င�ရ� ;မ�3 �နယ� 
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အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�က အ�<က�င��<က��စ� �ပ�ပ�� � 

ရမည�၊ 

(ဆ) �မန�မ����င�င�အတ�င�� သက�ဆ��င�ရ� သ�ဘK�ပ��င�ရ�င� 

သ�� �မဟ�တ� စင��လ���င���သ.၌ က��ယ�စ��လ�ယ� ရ��လ>င� 

နည��ဥပ�ဒခ�* (ဃ)ပ% အတ��င�� ယ�ယ  

စည��<ကပ�မ? �ပ3လ�ပ�;ပ � အခ�န�အ�<ကအလည� 

�ပ��ဆ�င�ပ%က အဆ��ပ% သ�ဘK�အ�� 

�မန�မ����င�င� ဆ�ပ�ကမ��မ� ထ�က�ခ��ခ�င���ပ3ရန�   

အ�<က�င��<က��စ�က�� နည��ဥပ�ဒခ�* (စ)ပ% 

အတ��င�� �ပ�ပ�� ����င�သည�။  

*၁၁-က။ သက�ဆ��င�ရ� ��စ�အလ��က� �ပH�န���သ� 

�ပည��ထ�င�စ�၏ အခ�န�အ�က�က�ဥပ�ဒပ% �ပH�န��ခ'က���င�� 

အည  ထ��က�သင���သ� ခ' ��မMင��မ?မ'�� �ဆ�င�ရ�က����င�ရန� 

အလ�� �င�� သင���လ'���သ� ပမ�ဏက�� သက�ဆ��င�ရ� ဘ���ရ� 

��စ�အတ�က� ဘ���င�အရအသ���ဆ��င�ရ� ခန ��မ�န����ခ 

�င�စ�ရင��တ�င� ထည��သ�င���ရ�ဆ�* �တ�င��ခ�၍ သ���စ�*���င�သည�။ 

                                                 
*  ၂၀၁၅ ခ���စ�  ၀င��င"ခ"န�  နည��ဥပ�ဒမ%
�က��  �ပင�ဆင�သည�� နည��ဥပ�ဒမ%
�၊  နည��ဥပ�ဒ  ၉ အရ 

အစ
�ထ���သည�။ 
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အခန�� ၁၁ 

အ�ထ"�ထ" 

၁၂။ ၁၉၇၄ ခ���စ� �ဖ�ဖ��ဝ%ရ လ ၂၅ ရက�စ�*�ဖင�� ထ�တ��ပန� 

�သ� ၀င��င�ခ�န�နည��ဥပ�ဒမ'��က�� ဤနည��ဥပ�ဒမ'���ဖင�� 

"�ပ�သ�မ��လ��က�သည�။ 

 

 

*************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�ပည��ထ�င�စ�သမ�တ�မန�မ����င�င��တ��အစ���ရ 

ဘ���ရ�ဝန��က��ဌ�န 

�ပည�တ�င��အခ�န�မ ��ဦ�စ��ဌ�န 

 

 

 

 

 

 

ဝင� �င�ခ�န�စည�
မ���
မ��
 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၅ခ���စ�၊ မတ� လ 





ဝင��င�ခ�န� စည�
မ���
မ��
 
မ�တ�က� 

 

အခန�� အ��က
င��အရ
 စ
မ�က���
 
 

၁ 

၂ 

၃ 

၄ 

၅ 

၆ 

၇ 

၈ 

၉ 

၁၀ 

 

၁၁ 

၁၂ 

 

၁၃ 

 

အမည�၊အက����သက��ရ
က��ခင����င��အဓ�ပ�
ယ��ဖ
��ပခ�က� 

��#င�င,ပ�#င�စ��ပ"
��ရ�အဖ"/ �အစည��မ�
�အ
�စည���ကပ��ခင�� 

သမဝ0ယမအသင��မ�
�အ
�စည���ကပ��ခင�� 

အယ+ခ,�ခင�� 

လ�ပ�ငန��ရပ�စ�သ��င��စပ�လ����၍အခ�န�စည���ကပ�ရန�နည��လမ��မ��� 

��#င�င,�ခ
��င"�ဖင��ဝင��င"ရရ��သ+မ�
�အ
�စည���ကပ��ခင�� 

ယ
ယ�စည���ကပ�မ'�ပ�လ#ပ��ခင�� 

အခ"န�ထမ��၏က�#ယ�စ
�လ�ယ�အ�ဖစ��ဆ
င�ရ"က�ခ"င��ရ��သ+မ�
� 

စည���ကပ�ရ
�ဒသသတ�မ�တ��ခင�� 

�မန�မ����င�င�မ�ထ�က�ခ��သ���မည��သမ�����င��စပ�လ����၍  ဆ�င�ရ�က�ရန�  

နည��လမ��မ��� 

တန�ဖ�#��လ�
�ခ"င���ပ��င" 

ဝင��င"ရရ��သည��အခ��န�၌ �#တ�ယ+�ပ�သ"င��ရန�နည��လမ��မ�
� 

��င�� အခ"န�က�# 4က��တင��ပ��ဆ
င�ရန� နည��လမ��မ�
� 

အ�ထ"�ထ" 

 

၁-၂ 

၂-၅ 

၆-၈ 

၈-၁၃ 

၁၃-၁၄ 

၁၅-၁၉ 

၂၀-၂၁ 

၂၁-၂၄ 

၂၄-၂၇ 

၂၈-၃၃ 

 

၃၄-၄၀ 

၄၀-၄၃ 

 

၄၄ 





�ပည��ထ�င�စ�သမ�တ�မန�မ����င�င��တ��အစ���ရ 

ဘ���ရ���င��အခ�န�ဝန��က �ဌ�န 

ဝန��က �"��� 

 
အမ�န� ��	က���င�စ� 

အမ�တ� ၊   ၁၀၃   / ၂၀၁၂ 

�န�ပည��တ��၊ ၁၃၇၃ ခ���စ� ၊ တ�ပ%င��လ�ပည���က'�� ၈  ရက� 

(၂၀၁၂ ခ���စ� ၊ မတ�လ  ၁၅   ရက�) 

 

 *ဘ���ရ�ဝန��က �ဌ�နသည� ၀င��င�ခ�န�ဥပ�ဒ ပ�ဒ�မ ၅၁၊ 

ပ�ဒ�မခ�*(က) အရ အပ���င��သည�� လ�ပ�ပ��င�ခ�င��က�� က'င��သ���၍ 

�ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �၏ သ�ဘ�တ.ည ခ'က��ဖင�� �အ�က�ပ% 

စည��မ'/��မ'��က�� ထ�တ��ပန�လ��က�သည�။  
 

အခန�� ၁ 

အမည�၊ အက����သက��ရ�က��ခင����င�� အဓ�ပ��ယ��ဖ���ပခ�က� 

၁။ (က) ဤစည��မ'/��မ'��က�� ဝင� �င�ခ�န�စည��မ'/��မ'��ဟ�  

�ခ3တ�င� �စရမည�။ 

                                                       

*���င�င��တ
�သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။ 
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∗(ခ) ဤစည��မ'/��မ'��သည� ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဝင��င���စ� 

မ�စ၍ အက'�4�သက� �ရ�က��စရမည�။ 

၂။ ဤစည��မ'/��မ'��တ�င�ပ%ရ���သ�  စက��ရပ�မ'��သည� ၀င��င�ခ�န� 

ဥပ�ဒ��င�� ဝင��င�ခ�န�နည��ဥပ�ဒမ'��တ�င� ပ%ရ��သည��အတ��င�� အဓ�ပ6�ယ� 

သက� �ရ�က��စရမည��အ�ပင� 89န�:က���ရ�မ�;�ခ'4ပ� ဆ��သည�မ�� 

�ပည�တ�င��အခ�န�မ'��ဦ�စ �ဌ�န 89န�:က���ရ�မ�;�ခ'4ပ�က��ဆ��သည�။ 
  

အခန�� ၂ 

���င�င�ပ��င�စ!�ပ"���ရ�အဖ"# �အစည��မ���အ�� စည��	ကပ��ခင�� 

 

၃။ ���င�င�ပ��င�စ �ပ����ရ�အဖ�* �အစည��မ'����င�� စပ�လ'/��၍ ဝင� �င�ခ�န� 

စည��:ကပ� �က�က�ခ��ခင�� က�� �အ�က�ပ%အတ��င���ပ4 လ�ပ�ရမည�- 

(က) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၆၊ ပ�ဒ�မခ�*(က)တ�င� မည�သ�� �ပင�ပ%ရ�� 

�စက�မ.  ���င�င�ပ��င�စ �ပ����ရ� အဖ�* �အစည��သည� 

ဝင� �င���စ�အတ�င�� �က�4တင�၍ ဝင��င�ခ�န�က�� ထ����စ� 

အတ�က� ���င�င��တ��၏ အရအသ���ခန� �မ�န����ခ 

�င�စ�ရင��တ�င� ယင��အဖ�* �အစည��အတ�က� ဝင� �င�ခ�န� 

လ'�ထ�� �ပ�သည��အတ��င�� �ပ��ဆ�င�ရမည�။ 

                                                       

∗
 ၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$�� ၂ အရ အစ
�ထ���သည�။ 
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ယင��သ�� � �ပ��ဆ�င�ရ�တ�င� သ���လတစ��က�မ� 

အရစ��ဖင�� �ပ��ဆ�င�ရမည�။ ���င�င��တ��၏ 

အရအသ��� ခန� �မ�န����ခ �င�စ�ရင��အရ အဆ��ပ% 

ဝင��င�ခ�န�လ'�ထ��ခ'က� ��ပ�င��လ*မ>ရ��လ?င� ယင�� 

��ပ�င��လ* လ'�ထ��သည��အတ��င�� က'န� 

အရစ�မ'��က�� �ပန�လည�ည@�Aပ � �ပ��ဆ�င�ရမည�။ 

ထ��သ�� � �က�4တင� �ပ��ဆ�င�သည�� ဝင� �င�ခ�န�က�� 

သက�ဆ��င�ရ� စည��:ကပ�မ>��စ�တ�င� ခ����မ� 

�ပ�ရမည�။ 

သ�� �ရ�တ�င� ���င�င��တ��၏ အရအသ��� 

ခန� �မ�န�� ��ခ�င�စ�ရင��တ�င� အဆ��ပ% ဝင��င�ခ�န� 

လ'�ထ��ရ�၌ �က�4တင��ပ��ဆ�င�ရန�အခ�န� ��င�� 

"���"���အခ�န� ခ�*�ခ��လ'�ထ��မ> ရ��လ?င� �က�4တင� 

�ပ��ဆ�င�ရန� ဝင��င�ခ�န� လ'�ထ��ခ'က�သ�လ?င� 

ဤအပ��ဒ���င��အက'4� �ဝင��စရမည�၊ 

(ခ) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၇ တ�င� မည�သ�� �ပင�ပ%ရ���စက�မ. 

���င�င�ပ��င�စ �ပ����ရ� အဖ�* �အစည��သည� သက�ဆ��င�ရ� 

ဝင��င���စ�အတ�က� ��စ�ခ'4ပ�စ�ရင��မ'�� �ပ4စ�Aပ � 

သည���န �မ� ရက��ပ%င��သ���ဆယ�အတ�င�� ဝင��င� 



4 

 

�:ကည�လ9�က��ဆ��င�ရ�Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;� ထ� 

�ပ�ပ�� �ရမည�၊ 

(ဂ) Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�သည� အဆ��ပ% အဖ�* � 

အစည��မ��ပ�ပ�� ��သ� ဝင��င��:ကည�လ9� တ�င� 

�ဖ���ပ ထ��သည�� ဝင��င�က�� လက�ခ�၍ ဝင��င�ခ�န� 

စည��:ကပ�ရမည�။ 

သ�� �ရ�တ�င� ယင��သ�� ��ဖ���ပသည�� ဝင��င�မ�� 

အခ�န��ပ��ဆ�င�ထ��က��သ� ဝင��င�ထက� �လ'��နည�� 

�နသည�ဟ� Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�က �တ� �ရ��လ?င� 

အခ�န��ပ��ဆ�င�ထ��က��သ� ဝင��င�က�� သတ�မ�တ�၍ 

အခ�န�စည��:ကပ����င�သည�။ ထ�� ��ပင� �ပည��ထ�င�စ� 

အစ���ရ၏ စ�ရင��စစ��ဆ��ခင��  အစ အစ/�အရ 

အဆ��ပ% အဖ�* �အစည��၏ စ�ရင��မ'��က�� စစ��ဆ� 

Aပ ��သ�အခ% သက�ဆ��င�ရ���စ�အတ�က� ဝင��င� 

သည� မ.လ�:ကည�ထ��သည�� ဝင��င� သ�� �မဟ�တ� 

Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�က သတ�မ�တ�ခ*�သည�� 

ဝင��င���င�� က���ခ��ခ*�လ?င� ယင��အဖ�* �အစည��သည� 

စ�ရင��စစ��ဆ�ခ'က� အစ ရင�ခ�စ�ရရ��Aပ � ရက��ပ%င�� 

သ���ဆယ�အတ�င�� အဆ��ပ%��စ�အတ�က� ဝင��င� 
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�:ကည�လ9�အသစ�က�� စ�ရင��စစ��ဆ�ခ'က� 

အစ ရင�ခ�စ� မ�တC ;��င��အတ.  Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နသ�� � ထပ�မ��ပ�ပ�� �ရမည�။ ယင��တ�� �က�� လက�ခ� 

ရရ��သည��အခ% Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�သည� 

သက�ဆ��င�ရ���စ�အတ�က� စည��:ကပ�မ>က�� ဝင��င� 

�:ကည�လ9�အသစ�အရ �ပန�လည� �ပ4လ�ပ�ရမည�၊ 

(ဃ) ဥပ �ဒပ�ဒ�မ ၆ ပ% သက�သ�ခ�င��မ'��သည� ���င�င�ပ��င� 

စ �ပ����ရ�အဖ�* �အစည��မ'����င�� အက'4� �မဝင� �စရ၊ 

(င) အဆ��ပ% အဖ�* �အစည��မ'��အ�ပ3 စည��:ကပ� 

�က�က�ခ��ခင�� ��င��စပ�လ'/��သည�� က'န�က�စDရပ� 

မ'��အတ�က� �ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �၏ 
*ဘ���ရ�ဝန��က �ဌ�နက အခ%အ���လ'��စ�� 

ထ�တ��ပန�သည�� 89န�:က��ခ'က�မ'�� ��င��အည  

�ဆ�င�ရ�က�ရမည�။ 

 

 

 
 

                                                       

*
 ���င�င��တ
� သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။ 
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အခန�� ၃ 

သမဝ%ယမအသင��မ���အ�� စည��	ကပ��ခင�� 
 

၄။       (က) ၁၉၉၂ ခ���စ�၊ သမဝ%ယမအသင�� ဥပ�ဒအရ ဖ�* �စည�� 

ထ���သ� သမဝ%ယမအသင��၏ စ�စ��ပ%င��၀င��င�က�� 

တ�က�ခ'က� သတ�မ�တ�ရ�၌ ယင��၀င��င�ရရ��ရန� 

က�န�က'စရ�တ�မ'����င�� ၀င��င�ခ�န�စည��မ'/��မ'��အရ 

�ပE�န��ထ��သည�� ပစDည��တန�ဖ����လ'���င� တ�� �က�� 

လည���က�င��၊ �အ�က�ပ%ရန�ပ���င�မ'��က�� ထ.�ထ�င� 

ထ��Aပ � ယင��ရန�ပ���င�မ'��သ�� � အမ�န�ထည��ဝင��င� 

မ'��အနက�မ� အAမ*တမ�� ဝန�ထမ��လစ� က�န�က' 

စရ�တ�၏ တစ�ဆယ�ရ�ခ��င��>န��ထက� မပ���သ� 

ပမ�ဏအထ� က��လည���က�င�� ��တ�ပယ�ခ�င�� �ပ4ရ 

မည�- 

(၁) အ��န�စ�ရန�ပ���င�သ�� � ထည��ဝင��င�၊  

(၂) လ.မ>�ရ���င�� ယ/��က'�မ>ရန�ပ���င�သ�� � ထည�� 

ဝင��င�၊ 

(ခ) စည��မ'/��ခ�* (က)တ�င� အက'4� �မ၀င��သ� ၁၉၉၈ 

ခ���စ�၊ သမဝ% ယမအသင�� နည��ဥပ�ဒမ'��၏ 
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နည��ဥပ�ဒ ၆၃ ��င�� ၆၄ အရ အမ�န� ထ.�ထ�င� 

ထ��သည�� ရန�ပ���င� တစ�ရပ�ရပ�မ�ထ�တ� �ပ�သည�� 

အသ���စရ�တ�က��လည��  ��တ��ပ�ရမည�။ သ�� ��သ�� 

ယင��အသ���စရ�တ� က�န�က'�င�သည�  မ-တည�စရ�တ� 

��င�� ၀င��င�ခ�န� �ပ�သ�င���င� မ�ဖစ��စရ၊ 

(ဂ) ၀င��င�ခ�န�ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၆ တ�င� မည�သ�� �ပင� �ပE�န��ထ�� 

�စက�မ. သမဝ%ယမ အသင��သည� သက�ဆ��င�ရ� 

၀င��င���စ�က�န�ဆ���Aပ �သ���လအတ�င�� ဤစည��မ'/��ခ�* 

(က)��င�� (ခ)တ�� �ပ%အတ��င�� တ�က�ခ'က�ရရ��သည�� 

စ�စ��ပ%င��၀င��င�အ�ပ3သက�ဆ��င�ရ� စည��:ကပ���စ���င�� 

သက�ဆ��င��သ��>န��မ'��အရ က'သင���သ� အခ�န� 

က��တစ��က�မ�တည���ဖင�� အ�:က �ပ��ဆ�င�ရမည�။ 

ယင��သ�� � �ပ��ဆ�င��သ� အခ�န�သည� ဥပ�ဒပ�ဒ�မ 

၁၆ အရ �က�4တင��ပ��ဆ�င��သ� ၀င��င�ခ�န��ဖစ� 

သည�ဟ� မ�တ�ယ.ရမည�၊ 

(ဃ) သမဝ%ယမအသင��၏ ��စ�ခ'4ပ�စ�ရင��မ'��က�� 

သမဝ%ယမအသင�� နည��ဥပ�ဒမ'��၏ နည��ဥပ�ဒ 

၈၄ အရ သမဝ%ယမဦ�စ �ဌ�နက ��စ�ခ'4ပ�စ�ရင�� 

�ရ�ဆ�*�ခင����င�� နည��ဥပ�ဒ ၈၂ အရ သမဝ% ယမ  
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ဦ�စ �ဌ�န စ�ရင��စစ��ဖင�� စစ��ဆ��ခင�� �ဖစ�ပ%က 

သမဝ%ယမဦ�စ �ဌ�န၏ စ�ရင��စစ� အစ ရင�ခ�စ� 

အ�ပ3 အ��ခ�ပ4၍  စည��မ'/��ခ�* (က) ��င�� (ခ) ပ% 

�ပE�န��ခ'က�မ'�� ��င��အည  စ�စ��ပ%င��၀င��င�က�� 

တ�က�ခ'က�ရမည�၊ 

(င) အဆ��ပ% အသင��အ�ပ3 စည��:ကပ��က�က�ခ��ခင�� 

��င��စပ�လ'/��သည�� အ�ခ��က�စDရပ�မ'��က�� ဥပ�ဒပ% 

�ပE�န��ခ'က�မ'����င��အည  �ဆ�င�ရ�က�ရမည�။ 

 
*အခန�� ၄ 

အယ&ခ��ခင�� 
 

၅။      (က) အခ�န�ထမ��သည� Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�က 

ခ'မ�တ��သ� မ�မ���င�� သက�ဆ��င�သည�� အမ�န �� 

တစ�ရပ�ရပ�က�� အယ.ခ�ဝင�လ��ပ%က- 

(၁) �ပည��ထ�င�စ�နယ���မအခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;� 

သ�� �မဟ�တ� သက�ဆ��င�ရ�တ��င���ဒသ�က � 

သ�� �မဟ�တ� �ပည�နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;� 

                                                       

*၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$�� ၃ အရ အစ
�ထ���သည�။ 
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သ�� �မဟ�တ�  က�မ6ဏ မ'��ဆ��င�ရ�အခ�န�"���  

ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� အခ�န�ထမ���က �မ'�� 

ဆ��င�ရ�အခ�န�"���ဌ�နမ�;�ထ� သတ�မ�တ� 

ထ��သည�� အယ.ခ�လ9�ပ��စ��ဖင�� တင�သ�င��ရ 

မည�၊   

(၂) မ�န�ကန��:က�င�� သက��သခ�လက�မ�တ� 

�ရ�ထ���ထ���သ� Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နမ�;�က ခ'မ�တ�သည�� အမ�န ��မ�တC ;က�� 

အယ.ခ�လ9���င��အတ. ပ.�တ�*တင��ပရမည�၊ 

 (ခ) အခ�န�ထမ��သည� အခ�န��င�က�� အ��ပအ�က' 

�ပ��ဆ�င��ခင��မရ��ဘ* Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�က 

ခ'မ�တ��သ� အမ�န ��က�� အယ.ခ�ဝင�ခ�င���ပ4ပ%ရန� 

ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၃၂၊ ပ�ဒ�မခ�* (ဂ)၊ ပ�ဒ�မခ�*ငယ�(၂)အရ 

�လ?�က�ထ��လ��ပ%က �ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �က 

ဤက�စDအတ�က� တ�ဝန�လ9*အပ��သ� အဖ�* �သ�� � 

�လ?�က�ထ��ရမည�။ အဆ��ပ%အဖ�* �သည� �လ?�က�ထ�� 

ခ'က�က�� လက�ခ�ရရ��သည��အခ% �အ�က�ပ%အတ��င�� 

�ဆ�င�ရ�က�ရမည�- 
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(၁) အခ�န�ထမ��သည� အမ�န�ပင� အခ�န��င� 

က�� အ��ပအ�က'�ပ��ဆ�င� ���င�သ. 

ဟ�တ�၊ မဟ�တ�စ�စစ�ရမည�။ လ��အပ� 

လ?င� ယင��က�စDအတ�က� မည�သ. �က�� 

မဆ���ခ3ယ. စစ��ဆ��မ��မန�����င� 

သည�၊ 

(၂) အခ�န�ထမ��သည� အခ�န��င�က�� 

အ��ပအ�က' �ပ��ဆ�င����င�သ. 

�ဖစ�သည�ဟ� ယ.ဆရန� အ�:က�င�� 

ရ��လ?င� အခ�န��င�က�� အ��ပအ�က' 

�ပ��ဆ�င��စAပ �မ�သ� ယင��အ�� 

အယ.ခ�၀င�ခ�င���ပ4ရမည�၊ 

(၃) အခ�န�ထမ��သည� အခ�န��င�က�� 

အ��ပအ�က' �ပ��ဆ�င����င�သ. 

မဟ�တ�ဟ� ယ.ဆရန� အ�:က�င�� 

ရ��လ?င� အခ�န��င� တခ'�4 �တစ�ဝက�က�� 

သတ�မ�တ� �ပ��ဆ�င��စAပ � က'န� 

အခ�န� �င�အတ�က� လ���လ�က��သ� 
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အ�မခ�ပစDည�� တင�သ�င���စAပ �မ�သ� 

အယ.ခ�၀င�ခ�င�� �ပ4ရမည�၊ 

(ဂ) အခ�န�ထမ�� သ�� �မဟ�တ� Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နမ�;�သည� ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၃၃၊ ပ�ဒ�မခ�* (က) အရ 

အခ�န�အယ.ခ�ခ��အဖ�* �ထ� အယ.ခ�၀င�ရ�တ�င� ယင�� 

အဖ�* �က သတ�မ�တ�ထ���သ� ပ��စ���င��အတ. မ�န�ကန� 

�:က�င�� သက��သခ�လက�မ�တ� �ရ�ထ���ထ��သည�� 

�ပည��ထ�င�စ�နယ���မအခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� 

တ��င���ဒသ�က � သ�� �မဟ�တ� �ပည�နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� က�မ6ဏ မ'��ဆ��င�ရ�အခ�န�"��� 

ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� အခ�န�ထမ���က �မ'��ဆ��င�ရ� 

အခ�န�"���ဌ�နမ�;�က ခ'မ�တ�သည�� အမ�န� �မ�တC ;က�� 

ပ.�တ�*၍ တင��ပရမည�၊ 

(ဃ) အခ�န�အယ.ခ�ခ��အဖ�* �၏ ဆ����ဖတ�ခ'က�အ�ပ3 

�ပည��ထ�င�စ�တရ��လ9တ��တ��ခ'4ပ�သ�� � အယ.ခ� 

ဝင�သည��အခ% ဥပ�ဒ�ရ�ရ� �ပဿန���င�� 

စပ�လ'/��၍သ� အယ.ခ�ဝင�ခ�င�� ရ��သည�။ ယင��သ�� � 

အယ.ခ�၀င�ရ�တ�င� အယ.ခ�လ9���င��အတ. မ�န�ကန� 

�:က�င�� သက��သခ� လက�မ�တ��ရ�ထ���ထ���သ� 
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အခ�န�အယ.ခ�ခ��အဖ�* �က ခ'မ�တ�သည��အမ�န� � မ�တC ;က�� 

ပ.�တ�* ၍ တင��ပရမည�၊ 

(င) �ပည��ထ�င�စ�တရ��လ9တ��တ��ခ'4ပ� သ�� �မဟ�တ� 

အခ�န�အယ.ခ�ခ��အဖ�* � သ�� �မဟ�တ� �ပည��ထ�င�စ�နယ���မ 

အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� တ��င���ဒသ�က � 

သ�� �မဟ�တ� �ပည�နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� 

က�မ6ဏ မ'��ဆ��င�ရ�အခ�န�"���ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� 

အခ�န�ထမ���က �မ'��ဆ��င�ရ�အခ�န�"���ဌ�နမ�;�သည� 

အယ.ခ�အမ>က�� ဆ����ဖတ�ရ�တ�င�- 

(၁) လ��အပ�သည��အမ>တ�* သ�� �မဟ�တ� စ�ရ�က� 

စ�တမ��မ'��က�� သက�ဆ��င�ရ�မ��တ�င��ယ. 

���င�သည�၊ 

  (၂) မည�သ. �က��မဆ�� စစ��ဆ��မ��မန�����င�သည�၊ 

(၃) လ��အပ�သည�� သတင��အခ'က�အလက�မ'��က�� 

�တ�င��ယ.���င�သည�၊ 

(စ) အယ.ခ�မ>��င�� စပ�လ'/��၍ အယ.ခ�ဝင�သ.အ�� 

က��ယ�တ��င��ဖစ��စ၊ က��ယ�စ��လ�ယ��ဖင���ဖစ� �စ၊ 

�ရ� ��န�ဖင���ဖစ��စ ရ�င��လင��တင��ပခ�င�� �ပ�ရမည�။ 
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အယ.ခ�၀င�သ.က စ��ဖင�� �လ?�က�လ*တင��ပလ� 

လ?င�လည�� ခ�င���ပ4ရမည�။ 

 

အခန�� ၅ 

လ�ပ�ငန��ရပ�စ#သ&��င�� စပ�လ�(��၍ အခ"န�စည��	ကပ�ရန� 

နည��လမ��မ��� 

 

၆။ (က) အခ�န��ပ��ဆ�င�ထ��က�သ. တစ�ဦ�သည� မ�မ�၏ 

လ�ပ�ငန��က�� ရပ�စ*လ?င� လ�ပ�ငန��ရပ�စ*သည�� �န �အထ� 

အခ�န�စည��:ကပ�ရန�ရ���သ� က�လအတ�က� ဝင��င� 

�:ကည�လ9�က�� လ�ပ�ငန��ရပ�စ*သည���န �မ� တစ�လ 

အတ�င�� Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�ထ��ပ�ပ�� �ရမည�၊ 

(ခ) Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�သည� အခ�န��ပ��ဆ�င� 

ထ��က�သ.တစ�ဦ�၏ လ�ပ�ငန��က�� ရပ�စ*�:က�င�� 

�တ� �ရ��လ?င� ထ��သ.အ�� ဝင��င��:ကည�လ9��ပ� 

ပ�� �ရန� အ�:က�င��:က�����င�သည�။ ထ��အ�:က�င�� 

:က��စ�က�� ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၇၊ ပ�ဒ�မခ�* (ခ) အရ�ပ�ပ�� � 

သည�� အ�:က�င��:က��စ��ဖစ�ဘ�သက*�သ�� � မ�တ�ယ. 

ရမည�၊ 
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(ဂ) Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�သည� လ�ပ�ငန��ရပ�စ*သ. 

အ�ပ3 အခ�န�စည��:ကပ��ခင����င�� စပ�လ'/��၍ ဥပ�ဒ 

ပ�ဒ�မ ၁၉ ပ% �ပE�န��ခ'က�မ'����င��အည  �ဆ�င� 

ရ�က�ရမည�၊ 

(ဃ) ဤစည��မ'/��အရ စည��:ကပ�ရ�၌ ဝင��င���စ�က�� 

စည��:ကပ���စ�ဟ� မ�တ�ယ.၍ ဝင��င���စ�အတ�င�� 

တည�ဆ*အခ�န��>န��မ'���ဖင�� တ�က�ခ'က� �တ�င�� 

ခ�ရမည�၊ 

(င) လ�ပ�ငန��ရပ�စ*သ.အ�ပ3 စည��:ကပ� �က�က�ခ��ခင�� 

��င��စပ�လ'/��သည�� အ�ခ��က�စDရပ�မ'��က�� ဥပ�ဒပ% 

�ပE�န��ခ'က�မ'����င��အည  �ဆ�င�ရ�က�ရမည�။ 
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 အခန�� ၆ 

���င�င��ခ���င"�ဖင�� ဝင��င"ရရ��သ&မ���အ��စည��	ကပ��ခင�� 

 

၇။ �ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �၏ *ဘ���ရ�၀န��က �ဌ�နသည� 

���င�င��ခ���င�ရရ��သ. တစ�ဦ�ဦ� သ�� �မဟ�တ�  တစ�မ'�4�မ'�4���င�� စပ�လ'/��၍ 

အခ�န�က�� ���င�င��ခ���င��ဖင�� �ပ��ဆ�င��စရန� သတ�မ�တ����င�သည�။ 

၈။ ဆ��င�ရ�၀င��င���စ�အတ�င�� အခ�န�ထမ��၏ရ�င� သ�� �မဟ�တ� 

က�န�က'စရ�တ�မ'��တ�င� က'ပ��င��ဖင��သ�မက ���င�င��ခ���င� 

�ဖင��လည�� ပ%၀င�ပ%က သ�� �မဟ�တ� ���င�င��ခ�� �င��ဖင��သ� ရရ���ခင�� 

�ဖစ�ပ%က ယင��၏ စ�စ��ပ%င��၀င��င���င�� �ပ��ဆ�င�ရန� အခ�န���င�� 

စပ�လ'/��၍-  

(က) ���င�င��ခ���င��ဖင�� ရ�င���င�� က�န�က'စရ�တ��င�တ�� �က�� 

သတ�မ�တ�ထ���သ� �င�လ*လ�ယ��>န���ဖင�� က'ပ��င�သ�� � 

ဖလ�ယ�၍ တန�ဖ���သင��ရမည�။ ယင��သ�� � ဖလ�ယ�Aပ � 

ပမ�ဏအသ �သ �က�� က'ပ��င� သက�သက��ဖင�� 

အမ�န�ရ�င���င�� က'ပ��င� သက�သက��ဖင�� အမ�န� 

က�န�က'စရ�တ� အသ �သ ��ဖင�� �ပ%င���ခင�� ၊ ရ�င� 

စ�စ��ပ%င��မ� က�န�က'စရ�တ� စ�စ��ပ%င��က�� ခ����မ�၍ 

                                                       

*
 ���င�င��တ
� သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။ 
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က'ပ��င��ဖင�� စ�စ��ပ%င��၀င��င�က�� သတ�မ�တ��ခင�� 

�ပ4ရမည���ပင� ယင��အ�ပ3 က'သင��မည�� က'ပ��င��ဖင�� 

အခ�န�က��လည�� တည�ဆ*�ပE�န��ခ'က�မ'����င��အည  

သတ�မ�တ�ရမည�၊ 

(ခ) စည��မ'/��ခ�* (က) ပ%အတ��င�� တ�က�ခ'က�ရရ��သည�� 

က'ပ��င��ဖင�� အခ�န�က�� က'ပ��င� သက�သက��ဖင�� 

�ပ��ဆ�င��စရန� ပမ�ဏ��င�� ���င�င��ခ���င�သ�� � 

�ပန�လည�ဖလ�ယ�၍ ���င�င��ခ���င��ဖင�� �ပ��ဆ�င� 

�စရန� ပမ�ဏ ဟ.၍ အခ'�4�ခ�* �ဝရမည�။ ယင��သ�� � 

ခ�* �ဝရ�၌ က'ပ��င�သက�သက��ဖင�� ရ�င�ပမ�ဏ��င�� 

���င�င��ခ���င��ဖင�� အမ�န�ရရ��သည�က�� က'ပ��င�သ�� � 

ဖလ�ယ�ထ��သည�� က'ပ��င�ပမ�ဏ၊ ယင����စ�ရပ� 

အခ'�4� အတ��င�� ခ�* �ဝရန� �ဖစ�သည�။ ယင���န�က� 

က'ပ��င��ဖင�� အခ�န�အခ'�4� ပမ�ဏက�� က'ပ��င��ဖင�� 

�ပ��ဆ�င��စရန� �ဖစ�Aပ � ���င�င��ခ���င�မ� ဖလ�ယ� 

ထ��သည�� က'ပ��င��ဖင�� အခ�န�အခ'�4�ပမ�ဏက�� 

���င�င��ခ���င�သ�� � �ပန�လည�ဖလ�ယ� တန�ဖ���သင��၍ 

ယင�� ���င�င��ခ���င��ဖင�� �ပ��ဆ�င� �စရမည�၊ 
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(ဂ) *အထက�ပ�အတ	
င�� တက�ခ�က�ရ�တင� �မန�မ��	
င�င��တ�� 

ဗဟ��ဘဏ�က သတ�မ�တ�ထ��သည�� �င�လ*လ�ယ� 

�>န���ဖင�� တ�က�ခ'က�ရမည�။ သက�ဆ��င�ရ� ရ�င�က�� 

၀င��င���စ�အတ�က� တစ��က�မ�တည���ဖင�� ရရ��ခ*��ခင�� 

�ဖစ�ပ%ကယင���င�ရရ��သည���န �၏ �င�လ*လ�ယ��>န�� 

�ဖင�� လည���က�င�� ၊ တစ��က�မ�ထက� ပ��မ��ရရ�� 

ခ*��ခင�� �ဖစ�ပ%က ထ��သ�� �ရရ��သည�� �န �အသ �သ �၏ 

�င�လ*လ�ယ��>န��မ'��က�� ပ'မ��မ?�ခင�� �ပ4လ�ပ�၍ 

ယင��ပ'မ��မ?�>န���ဖင�� လည���က�င�� ���င�င��ခ���င� 

မ� က'ပ��င�သ�� �၊ က'ပ��င�မ� ���င�င��ခ���င�သ�� � ဖလ�ယ� 

တန�ဖ���သင��ရမည�။ က�န�က'စရ�တ�မ'����င�� စပ�လ'/�� 

၍လည�� အလ��တ. �ဆ�င�ရ�က�ရမည�၊ 

(ဃ) စည��မ'/��ခ�* (ခ) အရ တ�က�ခ'က�ရရ��သည�� ���င�င��ခ�� 

�င��ဖင�� အခ'�4�က'အခ�န�က�� ယင�����င�င��ခ���င��ဖင�� 

�တ�င��ခ�၍ �ပန�အမ��ရန�ရ��လ?င�လည�� ယင�����င�င��ခ�� 

�င��ဖင��ပင��ပန�အမ��ရမည�။ က'ပ��င��ဖင�� အခ'�4�က' 

အခ�န�က��လည��က'ပ��င��ဖင�� �တ�င��ခ�၍ �ပန�အမ�� 

ရန�ရ��လ?င�လည�� က'ပ��င��ဖင��ပင� �ပန�အမ��ရမည�၊ 

                                                       

*၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$�� ၄ အရ အစ
�ထ���သည�။ 
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(င) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၆ အရ ၀င��င���စ�အတ�င�� အခ�န� 

�ပ�သ�င���ခင��က�� အခ�န�ထမ��က မ�မ��ပ��ဆ�င� 

ရမည�ဟ� ခန� �မ�န��သည�� ���င�င��ခ���င��ဖင��အခ�န�၊ 

က'ပ��င��ဖင�� အခ�န��ပ3တ�င� အ��ခ�ပ4၍ ���င�င��ခ�� 

�င�၊ က'ပ��င�တ�� ��ဖင�� �ပ��ဆ�င�ရမည�၊  

(စ) �ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �၏ *ဘ���ရ�၀န��က � 

ဌ�နက ���င�င��ခ���င��ဖင�� ရရ��သ.တစ�ဦ�ဦ� သ�� �မဟ�တ� 

တစ�မ'�4�မ'�4���င��စပ�လ'/��၍ ���င�င��ခ���င��ဖင�� �ပ� 

�ဆ�င�ရမည��အခ�န�က�� ���င�င��ခ���င��ဖင�� ရရ��သည�� 

ရ�င�အ�ပ3 အ��ခ�ပ4သည��ပ���သရ�ခ��င��>န���ဖင�� 

သတ�မ�တ����င�သည�။ယင��သ	
 �သတ�မ�တ�ထ�� ပ� က 

စည��မ����ခ�(ခ) အရတက�ခ�က�ရရ�	သည�� �	
င�င��ခ�� 

�င��ဖင�� �ပ��ဆ�င�ရန� အခ�န�မည�မ?ပင� �ဖစ��စက� 

မ.ပ���သရ�ခ��င��>န��အရ က'သင��အခ�န�ပမ�ဏ က�� 

သ� အစ��ထ����ပ��ဆ�င� �စရမည� ။ သ�� �ရ�တ�င� 

က'ပ��င��ဖင�� အခ'�4�က' အခ�န�ပမ�ဏက��မ. က'ပ� 

�င��ဖင�� �ပ��ဆ�င��စရမည�။ 

                                                       

*
 ���င�င��တ
� သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။ 
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(ဆ) ���င�င��ခ���င��ဖင�� ရ�င�ရရ��သ.၊ က�န�က'စရ�တ� 

ရ��သ.မ'��အ�� အခ�န�စည��:ကပ� �က�က�ခ��ခင�� 

��င��စပ�လ'/��၍ က'န�က�စDရပ�မ'��က�� ဥပ�ဒပ% 

�ပE�န��ခ'က�မ'�� ��င��အည  �ဆ�င�ရ�က�ရမည�။ 

89န�:က���ရ�မ�;�ခ'4ပ�သည� ဤစည��မ'/��ပ% 

�ပE�န��ခ'က�မ'��အရ လက��တ� ��ဆ�င�ရ�က�ရ� 

တ�င� ခက�ခ*သည��က�စDရပ�မ'��၊ ထ.��ခ��သည�� 

က�စDရပ�မ'����င��စပ�လ'/��၍ တ�က�ခ'က�နည��မ'�� 

က���ဖစ��စ၊ �ဆ�င�ရ�က�ရန� နည��စနစ�မ'��က�� 

�ဖစ��စ 89န�:က��ခ'က�မ'�� ထ�တ��ပန� သတ�မ�တ� 

���င�သည�၊ 

(ဇ) ဤစည��မ'/��ပ% �ပE�န��ခ'က�မ'��သည� �ပည�ပ�န 

���င�င�သ��၏ �ပည�ပတ�င�ရရ���သ� ရ�င� သ�� �မဟ�တ� 

၀င��င�မ'����င�� သက�ဆ��င��ခင��မရ���စရ၊ 

(စ') စည��မ'/��ခ�*(စ)ပ%အတ��င�� ရ�င�အ�ပ3 ပ���သ�>န�� 

�ဖင�� အခ�န��ပ��ဆ�င�ရန� သတ�မ�တ�ထ���ခင�� 

�:က�င�� ယင��သ�� � ���င�င��ခ���င��ဖင�� ရ�င�ရရ�� 

သ.မ'�� သည� ဤစည��မ'/����င�� အက'4� �၀င��ခင�� 

မရ��ဟ� မ�တ�ယ.�ခင�� မရ���စရ၊ 
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အခန�� ၇ 

ယ�ယ!စည��	ကပ�မ*�ပ�လ�ပ��ခင�� 
 

၉။ (က) Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�သည� အခ�န�ထမ��ထ�မ� 

ရရ���သ� ဝင� �င� �:ကည�လ9�က�� အ��ခ�ပ4၍ လည�� 

�က�င��၊ ယင���:ကည�လ9���င��အတ. စ�ရင��ရ�င��တမ�� 

မ'��ပ%ရ��လ?င� ယင��စ�ရင��ရ�င��တမ��မ'��က�� အ��ခ 

�ပ4၍လည���က�င�� ယ�ယ စည��:ကပ�မ>က�� �ပ4လ�ပ� 

���င�သည�။ ယ�ယ စည��:ကပ�မ>အရ က'သင��သည�� 

အခ�န��င�မ� ဥပ�ဒ ပ�ဒ�မ ၁၆ အရ�ပ��ဆ�င� 

Aပ �သည���င�က�� ခ����မ��ပ�ရမည�၊ 

(ခ) ယ�ယ စည��:ကပ�မ>အရ အခ�န�ထမ�� �ပ��ဆ�င� 

ရမည��အခ�န�က�� ဥပ �ဒ ပ�ဒ�မ ၅၃ ပ% နည��လမ�� 

မ'��အတ��င�� �တ�င��ခ�ရမည�။ ယင��အခ�န�က�� 

အခ�န�ထမ��က �ပ��ဆ�င�ရန� ပ'က�က�က�လ?င� ဥပ�ဒ 

ပ�ဒ�မ ၃၉ ��င�� ပ�ဒ�မ ၄ဝ တ�င� �ပE�န��ထ��သည�� 

အတ��င�� အရ�က�က�ခ����င�သည�၊ 
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(ဂ) ဤစည��မ'/��အရ ယ�ယ စည��:ကပ�မ> �ပ4လ�ပ�သည�� 

က�စDတ�င� ပ��မ�န�စည��:ကပ�မ>က�� ဥပ�ဒပ% �ပE�န��ခ'က� 

မ'����င��အည  �ဆ�လ'င�စ�� �ပ4လ�ပ�ရမည�၊ 

(ဃ) ဤစည��မ'/��အရ�ပ4လ�ပ�သည�� ယ�ယ စည��:ကပ� 

မ> ��င�� စပ�လ'/��၍ အယ.ခ�ဝင�ခ�င�� မရ���စရ။ 

 

အခန�� ၈ 

အခ"န�ထမ��၏က��ယ�စ��လ�ယ�အ�ဖစ��ဆ�င�ရ"က�ခ"င��ရ��သ&မ��� 

၁၀။ (က) ဥပ�ဒပက�စDရပ�မ'��အလ�� �င�� ဥပ�ဒအရ အခ�န�ထမ�� 

က��ယ�တ��င� �ဆ�င�ရ�က�ရန� လ��အပ�သည��က�စDမ� 

တစ�ပ%� �အ�က�ပ%ပ�ဂL�4လ�တ�� �သည� အခ�န�ထမ��၏ 

က��ယ�စ��လ�ယ�အ�ဖစ� �ဆ�င�ရ�က�ခ�င�� ရ���စရမည�- 

(၁)  အခ�န�ထမ��ကစ��ဖင�� က��ယ�စ��လ�ယ�ခန� �အပ� 

�သ� ယင��၏�ဆ�မ'�4��တ��စပ�သ. သ�� �မဟ�တ� 

ယင��၏အAမ*တမ��၀န�ထမ��၊ 

(၂) တရ��!
��တစ�ခ
ခ
တင� �ဆ�င�ရက�ခင��ရ�	သည�� 

�ရ� ��န၊ 



22 

 

(၃) �မန�မ����င�င� စ�ရင���က�င�စ ဥပ�ဒအရ 

အသ�အမ�တ� �ပ4�ခင��ခ�ရ�သ� စ�ရင��က��င� 

သ�� �မဟ�တ� စ�ရင��စစ�၊ 

(၄) �အ�က�ပ%အရည�အခ'င�� တစ�ခ�ခ���င�� �ပည�� 

စ��သည��ဝင��င�ခ�န� �ရ� ��ဆ�င�- 

(ကက) �မန�မ����င�င�၏တကM သ��လ� တစ�ခ�ခ� 

သ�� �မဟ�တ� �ပည��ထ�င�စ�အစ���ရ 

ကအသ�အမ�တ��ပ4�သ� ���င�င��ခ�� 

တကM သ��လ�တစ�ခ�ခ�မ� ဝ%ဏ�ဇO 

ဝ�ဇO�ဘ�* � �ဖစ��စ၊ စ�ရင��အင�� 

ပည� သ�� �မဟ�တ� အခ�န�ဘ�� 

ပည�အဓ�က�ဖင�� �အ�င��မင� 

�သ� �ဘ�ဂ�ဗဒ ဝ�ဇO�ဘ�* � �ဖစ�

�စ၊ ယင��ဘ�* �တ�� ��အ�က� မန�မ��

�သ� အလ��တ.ဘ�* ��ဖစ��စ 

ရရ��သ.၊ 

(ခခ) �ပည�တ�င��အခ�န�မ'��ဦ�စ �ဌ�န 

သ�� �မဟ�တ� ယင��ဦ�စ �ဌ�နက 

ဆက�ခ��သ� အခ�န�ဌ�န 
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တစ�ခ�ခ�၌ လ�ပ�သက� အနည�� 

ဆ��� ၅ ��စ�ရ��၍ ဤက�စDအတ�က� 

89န� :က���ရ�မ�;�ခ'4ပ � က 

သတ�မ�တ�သည�� အရည�အခ'င�� 

��င���ပည��စ� �သ. သ�� �မဟ�တ� ဤ 

အပ��ဒ�တ�င� �ဖ���ပ�သ�လ�ပ�သက� 

��င��စပ�လ'/��၍ ဤက�စD အတ�က� 

89န � :က���ရ�မ � ;�ခ ' 4ပ �က  

လ���လ�က��သ�အ �:က�င��ရ��၍ 

�လ?���ပ%��ပ��ခင�� ခ�ရသ.၊ 

  

(ခ) ဤစည��မ'/��အရ က��ယ�စ��လ�ယ�အ�ဖစ� �ဆ�င� 

ရ�က�ခ�င��ရ��သ. တ�� �တ�င� �အ�က�ပ% တ�� �မပ%ဝင��စရ- 

(၁) အစ���ရဌ�န၊ အစ���ရအဖ�* �အစည�� တစ�ခ�ခ�မ� 

ထ�တ�ပယ��ခင��၊ ထ�တ�ပစ��ခင�� ခ�ရသည�� 

ဝန�ထမ��၊ 

(၂) စ�ရ�တC ��င�� စပ�လ'/��၍ ခ'�4 �ယ�င��မ> တစ�ခ�ခ� 

�:က�င�� 89န�:က���ရ�မ�;�ခ'4ပ�က က��ယ�စ�� 
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လ�ယ�အ�ဖစ� �ဆ�င�ရ�က�ခ�င�� မရ���:က�င�� 

အမ�န� �ခ'မ�တ�ထ���ခင�� ခ�ရသ.၊ 

(ဂ) မည�သ.မဆ�� စ�ရ�တC ��င��စပ�လ'/��၍ ခ'�4 �ယ�င��မ> 

တစ�ခ�ခ�ရ��လ?င� ထ��သ.က�� ဤက�စDအတ�က� အခ�န�ထမ�� 

၏ က��ယ�စ��လ�ယ�အ�ဖစ� �ဆ�င�ရ�က�ခ�င��မရ��

�:က�င�� 89န�:က���ရ�မ�;�ခ'4ပ�က အမ�န� �ခ'မ�တ� 

���င�သည�။ သ�� �ရ�တ�င� ထ��သ�� �အမ�န� �ခ'မ�တ��ခင�� 

မ�ပ4မ  သက�ဆ��င�သ.အ�� ��ဖရ�င��ခ�င���ပ�ရမည�။ 

 

အခန�� ၉ 

စည��	ကပ�ရ��ဒသသတ�မ�တ��ခင�� 

 

၁၁။ (က) Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� *�ပည��ထ�င�စ� 

နယ���မအခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� တ��င�� 

�ဒသ�က � သ�� �မဟ�တ� �ပည�နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;� 

သ�� �မဟ�တ� က�မ6ဏ မ'��ဆ��င�ရ�အခ�န�"��� ဌ�နမ�;� 

သ�� �မဟ�တ� အခ�န�ထမ���က �မ'��ဆ��င�ရ�အခ�န�"��� 

                                                       

*၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$��၅ ၊ စည��မ#$��ခ"�(က) အရ 
အစ
�ထ���သည�။ 
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ဌ�နမ�;�သည� တ�ဝန��ပ�အပ��ခင��ခ�ရသည�� �ဒသ 

အတ�င��၌ တည�ရ���သ� စ �ပ����ရ���င�� အသက��မ�� 

ဝမ���က'�င�� ပည�လ�ပ�ငန��မ'����င�� စပ�လ'/��၍ 

ဥပ�ဒပ%က�စDအလ�� �င�� �ဆ�င�ရ�က�ပ��င�ခ�င��ရ��ရမည�။ 

သ�� �ရ�တ�င� အခ�န�ထမ��တစ�ဦ�၏ လ�ပ�ငန��သည� 

�ဒသတစ�ခ�ထက�ပ��Aပ � က�*�ပ��တည�ရ��လ?င� အဓ�က 

လ�ပ�ငန��တည�ရ��ရ��ဒသ��င�� ဆ��င��သ� *Aမ�4 �နယ� 

အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�"��� သ�� �မဟ�တ� က�မ6ဏ မ'�� 

ဆ��င�ရ�အခ�န�"��� သ�� �မဟ�တ� အခ�န�ထမ���က �မ'�� 

ဆ��င�ရ�အခ�န�"���က �ဆ�င�ရ�က�ရမည�၊ 

(ခ) ပစDည���ခ%င��စ/�မ� ဝင��င�အတ�က� ပစDည��တည�ရ��ရ� 

�ဒသ��င��ဆ��င�သည�� *Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�"��� 

သ�� �မဟ�တ� က�မ6ဏ မ'��ဆ��င�ရ�အခ�န�"��� သ�� �မဟ�တ� 

အခ�န�ထမ���က �မ'��ဆ��င�ရ�အခ�န�"���က လည���က�င��၊ 

လစ��ခ%င��စ/�မ� ဝင��င�အတ�က� လစ�ရရ�� �သ�    

အလ�ပ�ခ�င� တည�ရ��ရ��ဒသ��င��ဆ��င�သည�� Aမ�4 �နယ� 

                                                       

*၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$��၅ ၊ စည��မ#$��ခ"�(ခ) အရ  
အစ
�ထ���သည�။ 
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အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�"���ကလည���က�င�� �ဆ�င� 

ရ�က�ရမည�၊ 

(ဂ) အခ�န�ထမ��တစ�ဦ�၌ ဝင��င�ရလမ�� တစ�ခ�ထက�ပ��မ�� 

ရ��လ?င� အဓ�ကဝင��င�ရလမ�� တည�ရ��ရ��ဒသ��င�� 

ဆ��င�သည�� Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�"��� သ�� �မဟ�တ� 

က�မ6ဏ မ'��ဆ��င�ရ�အခ�န�"��� သ�� �မဟ�တ� အခ�န�ထမ�� 

�က �မ'��ဆ��င�ရ�အခ�န�"���က�ဆ�င�ရ�က�ရမည�၊ 

(ဃ) အ�ခ��က�စDရပ�မ'��တ�င�လည���က�င��၊ ဤစည�� 

မ'/��ခ�* (က)၊ (ခ) ��င��(ဂ) တ�� �အရ လက��တ� � 

�ဆ�င�ရ�က�ရ�၌ ခက�ခ*သည�� က�စDမ'��တ�င� လည��

�က�င�� အခ�န�ထမ�� �နထ��င�ရ��ဒသ��င��ဆ��င�သည�� 
*Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�"��� သ�� �မဟ�တ� က�မ6ဏ  

မ'��ဆ��င�ရ�အခ�န�"��� သ�� �မဟ�တ�  အခ�န�ထမ���က � 

မ'��ဆ��င�ရ� အခ�န�"��� က �ဆ�င�ရ�က�ရမည�၊ 

(င) စည��:ကပ�ရ��ဒသ��င�� စပ�လ'/��၍ အ�ငင��ပ���လ?င� 

ဤက�စDအတ�က� 89န�:က���ရ�မ�;�ခ'4ပ�၏ အဆ��� 

အ�ဖတ�သည� အAပ �သတ� အတည��ဖစ�ရမည�။ 

                                                       

*၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$��၅ ၊ စည��မ#$��ခ"�(ခ) အရ 
အစ
�ထ���သည�။ 
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သ�� �ရ�တ�င� ထ��သ�� �ဆ����ဖတ��ခင��မ�ပ4မ  အခ�န�ထမ��အ�� 

��ပ��ရ�ဆ��ခ�င���ပ�ရမည�၊ 

(စ) စည��မ'/��ခ�* (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ) ��င�� (င) 

တ�� �တ�င� မည�သ�� �ပင�ပ%ရ���စက�မ. မည�သည��လ�ပ�ငန�� 

သ�� �မဟ�တ� အခ�န�ထမ����င�� စပ�လ'/��၍မဆ�� *�ပည� 

�ထ�င�စ�နယ���မအခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� 

တ��င���ဒသ�က � သ�� �မဟ�တ� �ပည�နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� က�မ6ဏ မ'��ဆ��င� ရ�အခ�န�"��� 

ဌ�နမ�;�  သ�� �မဟ�တ� အခ�န�ထမ���က �မ'��ဆ��င�ရ� 

အခ�န�"���ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နမ�;�သည� စည��:ကပ�မ>အမ�န� � ခ'မ�တ��ခင����င�� 

အယ.ခ�အမ�န� � ခ'မ�တ��ခင�� မဟ�တ��သ� ဥပ�ဒပ%  

အ�ခ��က�စDရပ�မ'�� အ��လ���က�� �ဆ�င�ရ�က�ပ��င�ခ�င�� 

ရ���စရမည�။ 

 

 

 

                                                       

*၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$��၅ ၊ စည��မ#$��ခ"�(က) အရ 
အစ
�ထ���သည�။ 
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အခန�� ၁၀ 

�မန�မ����င�င�မ� ထ"က�ခ"�သ"��မည��သ&မ�����င�� စပ�လ�(��၍ 

�ဆ�င�ရ"က�ရန�နည��လမ��မ��� 

 

၁၂။ (က) �မန�မ����င�င�မ� �ပည�ပသ�� ��ခတC �ဖစ� �စ၊ အAပ �အပ��င� 

�ဖစ� �စ ထ�က�ခ��သ���လ��သ.သည� အခ�န��ပ��ဆ�င�ရန� 

တ�ဝန�မရ���:က�င�� သ�� �မဟ�တ� တ�ဝန�ရ��သည�� 

အခ�န�က�� �ပ��ဆ�င�ရန� �က'နပ��လ�က��အ�င� 

စ မ�Aပ ��:က�င�� �ထ�က�ခ�စ� ထ�တ� �ပ�ပ%ရန� 

သက�ဆ��င�ရ�Aမ�4 �နယ�အခ�န� ဦ�စ �ဌ�နမ�;�ထ� စ��ဖင�� 

�လ?�က�ထ��ရမည�။ �ထ�က�ခ�စ� ထ�တ��ပ�ရန� 

�လ?�က�ထ��သ.သည� ဝင��င�ခ�န� ဥပ�ဒအရ 

တစ��က�မ�တစ�ခ%မ? အခ�န�စည��:ကပ��ခင�� မခ�ရဖ.�သ. 

�ဖစ�လ?င� ဥပ�ဒအရ စည��:ကပ�မ>ဖ�င��လ�စ� �ဆ�င�ရ�က� 

���င�သည�� ဝင��င���စ�မ'��အတ�င�� ထ��သ.၌စည��:ကပ� 

���င�သည�� ဝင� �င�ရ��၊ မရ�� Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�က 

စ�စစ�ရမည�။ မည�သည����စ�အတ�က�မဆ�� အခ�န� 

စည��:ကပ�ရန� အ�:က�င��ရ���:က�င�� �တ� �ရ��လ?င� 
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ထ��သ.အ�� ယင����စ� သ�� �မဟ�တ� ��စ�မ'��အတ�က� 

စည��:ကပ�မ>က���ပ4လ�ပ�ရမည�၊ 

(ခ) �ထ�က�ခ�စ�ထ�တ� �ပ�ရန� �လ?�က�ထ��သ.အ�� 

အခ�န�စည��:ကပ�ရန�ရ��လ?င� စည��:ကပ�မ>မ'��က�� 

Aပ ��ပတ��အ�င� �ဆ�င�ရ�က�ရမည�။ ဝင��င� 

�:ကည�လ9� တင�သ�င��ထ���ခင�� မရ���သ��သ� 

စည��:ကပ�မ>မ'��ရ��လ?င� အခ�န�ထမ��အ�� ဥပ�ဒ 

ပ�ဒ�မ ၁၇၊ ပ�ဒ�မခ�* (ခ) အရ �ဖစ��စ၊ ပ�ဒ�မ ၂၁ အရ 

�ဖစ��စဆ��င�ရ� အ�:က�င��:က��စ�က�� အတည��ပ4၍ 

ခ�နစ�ရက��အ�က� မနည���သ� က�လအတ�င�� 

ဝင��င��:ကည�လ9� သ�� �မဟ�တ� �:ကည�လ9�မ'��က�� 

တင�သ�င���စ���င�သည�၊ 

(ဂ) ��စ��ပည���ဖစ��သ� �န�က�ဆ���ဝင��င���စ� က�န�ဆ��� 

သည���န �၏ �န�က�တစ��န �မ� အခ�န�ထမ�� �မန�မ� 

���င�င�မ� ထ�က�ခ��သ���မည�ဟ� ခန� �မ�န��သည���န �အထ� 

က�လအပ��င��အ�ခ��အတ�က� အခ�န�ထမ��၏ စ�စ��ပ%င�� 

ဝင��င�က�� ခန� �မ�န��သတ�မ�တ�၍ လက�ရ�� ဘ���ရ� 

��စ�အတ�က� သတ�မ�တ�ထ��သည���>န���ဖင�� စည��:ကပ� 

ရမည�။ အခ�န�ထမ�� �မန�မ����င�င�မ� ထ�က�ခ��သ��� 
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မည�ဟ� ခန� �မ�န��သည���န �သည�  လက�ရ�� ဘ���ရ���စ� 

က�န�ဆ���သည���န �ထက� �က'��လ�န�မည� �ဖစ�ပ%က 

လက�ရ�� ဘ���ရ���စ�အတ�က� စည��:ကပ�မ>အ�ပင� 

ယင����စ� က�န�ဆ���Aပ � �န�က�တစ��န �မ� အခ�န�ထမ�� 

�မန�မ����င�င�မ� ထ�က�ခ��သ���မည�ဟ� ခန� �မ�န��သည�� 

�န �အထ� က�လအပ��င��အ�ခ�� အတ�က�ပ% ခ�*�ခ��Aပ � 

သ ��ခ��စည��:ကပ�မ>မ'�� �ပ4လ�ပ�ရမည�။ ယင��သ�� � 

စည��:ကပ�ရ�တ�င� လက�ရ�� ဘ���ရ���စ�အတ�က� 

သတ�မ�တ�ထ��သည���>န���ဖင�� အခ�န��င�က�� တ�က� 

ခ'က�ရမည�။ ထ��သ�� � စည��:ကပ����င�ရန� အခ�န�ထမ�� 

အ�� ဥပ�ဒ ပ�ဒ�မ ၁၇၊ ပ�ဒ�မခ�* (ခ) အရ အ�:က�င�� 

:က��စ�က��  အတည��ပ4၍  ခ�နစ�ရက��အ�က�  

မနည���သ� က�လအတ�င�� ဝင��င��:ကည�လ9�က�� 

တင�သ�င�� �စ���င�သည�၊ 

(ဃ) �ထ�က�ခ�စ�ထ�တ��ပ�ရန� �လ?�က�ထ��သ.အ�ပ3 

တ�င� အခ�န�စည��:ကပ�ရန�ရ���သ��လည�� �မန�မ� 

���င�င�မ� ထ��သ.မထ�က�ခ��မ  စည��:ကပ�မ> အ��လ���က�� 

Aပ ��ပတ��အ�င� �ဆ�င�ရ�က����င�မည�� အ��ခအ�န 

မရ��လ?င� ထ��သ.�မန�မ����င�င�မ�ထ�က�ခ��သ��� Aပ ��န�က� 
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ထ��သ.အ�� စည��:ကပ�မ>�ပ4လ�ပ����င�ရန� လ��အပ�မည�� 

က�စDရပ�မ'��က�� �ဆ�င�ရ�က�ထ��ရမည�။ ထ�� ��ပင� 

က'သင��မည�� အခ�န��င�မ'�� �က�က�ခ�ရရ��ရန�     

လ���လ�က��သ� စ မ�မ>မ'��က��လည�� �ပ4လ�ပ�ထ�� 

ရ��ရမည�၊ 

(င) Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�သည� �လ?�က�ထ�� 

သ.အ�� ပ��စ�''က''တ�င� ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၃၈၊ ပ�ဒ�မခ�* (က)၌ 

�ပE�န��သည�� သက� �သခ�လက�မ�တ� ထ�တ��ပ�ပ��င�ခ�င�� 

ရ��သ.ထ�သ�� � လ�ပ�မ.လ'က� သင�� �လ'���သ� စ�ပ��ဒ�က�� 

အသ����ပ4Aပ � ယင��ပ��စ�က�� ထ�တ� �ပ�ရမည�၊ 

(စ) စည��မ'/��ခ�*(င) ပ% ပ��စ� ''က'' က�� ရရ�� �သ�အခ% 

�ပည�ပသ�� � ထ�က�ခ��သ���လ�� သ.သည� ဥပ �ဒပ�ဒ�မ 

၃၈၊ ပ�ဒ�မခ�*(က)တ�င� �ပE�န��သည��သက� �သခ� 

လက�မ�တ� ထ�တ� �ပ�ပ��င�ခ�င��ရ��သ.ထ�သ�� � အဆ��ပ%ပ��စ� 

''က'' က�� ပ��စ� ''ခ'' ��င��တ�*လ'က� တင�သ�င�� ရမည�။ 

သက� �သခ�လက�မ�တ� ထ�တ� �ပ�ပ��င�ခ�င��ရ��သ.သည� 

လ��အပ�သည�မ'��က�� စ�စစ�  �ဆ�င�ရ�က�Aပ � ပ��စ� ''ဂ'' 

�ဖင�� သက� �သခ� လက�မ�တ�က��ထ�တ� �ပ�ရမည�၊ 
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(ဆ) �အ�က��ဖ���ပပ% ပ�ဂL�4လ�တ�� �သည� �မန�မ����င�င�မ� 

�ပည�ပသ�� � ထ�က�ခ��လ��လ?င� ဥပ �ဒပ�ဒ�မ၃၈၊ ပ�ဒ�မခ�* 

(က)တ�င� �ပE�န��ထ��သည�� သက��သခ�လက�မ�တ�က�� 

ရယ.ရန� မလ�� အပ��စရ- 

(၁) အသက� ၁၈ ��စ�  မ�ပည���သ�သ.မ'��၊ 

(၂) �တ�က��လ?�က�လက�မ�တ�က��င��ဆ�င�၍ 

ခရ �စ/�အရသ� �ဖတ�သန�� သ���လ��သ� 

ခရ �သည�မ'����င�� �ပည�ပမ�အ�ပန� လက�မ�တ� 

ပ%ရ��Aပ � �ပည�တ�င��တ�င�ရက��ပ%င�� က���ဆယ� 

ထက�မပ��ဘ* �နထ��င�သည�� ခရ �သည�မ'��၊ 

(၃) ���င�င��ခ��တ��င���ပည�မ'��မ� �မန�မ����င�င�သ�� � 

လ��ရ�က� တ�ဝန� ထမ���ဆ�င��နသည�� 

သ�တမန�မ'��၊ သ�တမန�အဆင��ဝင� ပ�ဂL�4လ� 

မ'����င�� ယင��တ�� �၏ မ�သ��စ�မ'��၊ 

(၄) အထက�ပ%သ�တမန�မ'��၏ အခ'�န��ပည�� 

အမ>ထမ��မ'����င�� ယင��တ�� �၏ မ�သ��စ�မ'�� 

�ဖစ�Aပ � မ�မ�တ�� �က��ယ�စ���ပ4�သ�တ��င���ပည� 

၏ ���င�င�သ���ဖစ�၍ �မန�မ����င�င�တ�င� 

အ�ခ��အက'�4�စ �ပ��� �ဖစ�ထ�န�� �စသည�� 
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လ�ပ�ငန�� �ဆ�င�တ�က�� �ဆ�င�ရ�က��ခင�� 

မ�ပ4သ.မ'��၊ 

(၅) ���င�င��ခ��တ��င���ပည� အစ���ရတ�� �၏လ�ပ�ငန�� 

�ဆ�င�တ�မ'����င�� စပ�လ'/��၍ �မန�မ� 

���င�င�သ�� ��ရ�က�ရ�� လ�:က�သ� အဆ��ပ% 

အစ���ရတ�� �၏ ဝန�ထမ��မ'��၊ က��ယ�စ��လ�ယ� 

မ'�� ��င�� ယင��တ�� �၏ မ�သ��စ�မ'��၊ 

(၆) �မန�မ����င�င�အစ���ရ၏ ဖ�တ�:က��ခ'က�အရ 

�ဖစ� �စ၊ က�လသမဂLဆ��င�ရ� လ�ပ�ငန��တ�ဝန� 

မ'�� �ဆ�င�ရ�က�ရန��ဖစ� �စ �မန�မ����င�င�သ�� � 

လ��ရ�က�:က�သ� ပ�ဂL�4လ�မ'��၊ ဝန�ထမ�� 

မ'����င�� ယင��တ�� �၏ မ�သ��စ�မ'��၊ 

(၇) �မန�မ����င�င�မ�ထ�က�ခ��သ���ရန� �ပည���င�ဒဏ� 

အမ�န� � �ပ��ခင�� ခ�ရသ.မ'��၊ 

(ဇ) ဤစည��မ'/��အရ လက��တ� ��ဆ�င�ရ�က�ရ�တ�င� 

ခက�ခ*သည�� က�စDရပ�မ'��၌ ပ��စ� ''ဂ'' ထ�တ��ပ�ရန� 

နည��လမ��မ'��က�� 89န�:က���ရ�မ�;�ခ'4ပ�က  

သတ�မ�တ��ပ����င�သည�။ 
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အခန�� ၁၁ 

တန�ဖ����လ���ခ"င���ပ��င" 
 

၁၃။ (က) ဥပ �ဒပ�ဒ�မ ၁ဝ၊ ပ�ဒ�မခ�* (ခ) ��င�� ပ�ဒ�မ ၁၁၊ ပ�ဒ�မခ�* 

(ခ)မ'��အရ အ�ဆ�က�အအ��၊ စက�က�ရ�ယ�၊ 

စက�ယ�Cရ��စ� သ�� �မဟ�တ� ပရ��ဘ�ဂမ'����င�� 

စပ�လ'/��၍ ��တ��ပ�ရမည�� ပစDည��တန�ဖ����လ'���င�မ�� 

�အ�က�ဇယ��ပ%�>န��မ'��အတ��င�� �ဖစ� �စရမည�။ 

ယင��ဇယ��တ�င� �ဖ���ပမထ��သည�� က�ရ�ယ� 

တန�ဆ�ပလ� သ�� �မဟ�တ�  အ�ခ�� မ-တည�အပ��င�  

  ပစDည����င��စပ�လ'/��၍ ��တ��ပ�ရမည�� ပစDည�� 

တန�ဖ����လ'�� �င�မ�� ဤစည��မ'/��၏ စည��မ'/��ခ�* 

(ခ) ��င�� အက'4� �မဝင�လ?င� မ.ရင�� တန�ဖ����ပ3တ�င� 

တစ���စ�လ?င� ၅ ရ�ခ��င��>န�� �ဖစ�ရမည�။ 
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စဥ် မ-တည်အပုိင်ပစ�ည်းအမျိ�းအစား 
မူရင်းတန်ဖုိးအေပ� 

ရာခုိင်��န်း 

၁။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(က) 

 

 

 

 

 

 

 

(ခ) 

 

 

 

 

 

(ဂ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၁)

(၂)

 

 

 

 

(၁)

(၂)

 

 

 

 

(၁)

(၂)

 

 

အေဆာက်အအံု  

လက်ေရွးစင်ပစ�ည်းများ�ှင့် 

သံေချာင်းသွင်း ကွန်ကရစ်များဖြ င့် 

ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ခိုင်ခံ့ ေတာင့် 

တင်းသည့် ပထမတန်းတိုက် 

စက်�ုံအေဆာက်အအုံများ  

စက်�ံုအေဆာက်အအံုမှအပ 

ကျန်အေဆာက် အအုံများ 

 

သင့်�ံုခုိင်ခ့ံေတာင့်တင်းသည့် 

ဒုတိယတန်းတိုက် 

စက်�ုံအေဆာက်အအုံများ 

စက်�ုံအေဆာက်အအုံမှအပ 

ကျန်အေဆာက် အအုံများ 

 

အုတ်က� ပ်၊ သို�မဟုတ် သွပ်မိုး 

ထားသည့် သစ်သား အေဆာက်အအုံ 

စက်�ုံအေဆာက်အအုံများ      

စက်�ုံအေဆာက်အအုံမှအပ 

ကျန်အေဆာက်အအုံများ 

 

  

 

 

 

 

၁၀ 

၅ 

 

 

 

 

၁၅ 

၁၀ 

 

 

 

 

၁၀ 

၅ 

 

 
*၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$�� ၆ အရ အစ
�ထ���သည�။

*
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၂။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ဃ) 

 

 

 

 

 

 

 

(က) 

 

 

 

 

 

(ခ) 

 

 

 

 

 

(ဂ) 

 

 

 

၀ါး၊ သက်ကယ်၊ ဓနိများဖြ င့် ေဆာက် 

လုပ် ထားသည့် အေဆာက် အအုံ 

 

 

 

 

ပရိေဘာဂများ�ှင့် အေဆာက်အအံုတွင် 

တပ်ဆင်ထားသည့် ပစ�ည်းများ - 

ပန်းကန် ခွက်ေယာက်၊ ဖန်ထည်၊ 

ရက်ထည် �ှင့် ပလပ်စတစ် ပိတ်များ 

 

 

 

 

ဟိုတယ်၊ �ုပ်ရှင်�ုံ�ှင့် တည်းခိုခန်းများ၊ 

ေနအိမ်ခန်းတွင် အသုံးပြ %သည့် 

အိမ်ေထာင် ပရိေဘာဂ၊ တပ်ဆင် 

ထားသည့် ပစ�ည်းများ၊ ေငွထည်�ှင့် 

မီးဖိုေဆာင် သုံးပစ�ည်း 

 

စက်ပစ�ည်းအမျိ%းမျိ%း 

 

 

 

အစားထုိးပြ % ပြ င်ခြ င်း 

အတွက် ကုန်ကျ 

စရိတ်ကို သာမန် 

အသုံးစရိတ်အဖြ စ် 

ခွင့် ပြ %မည်။ 

 

 

 

ခွင့်မပြ %ပါ။ 

(အစား ထုိးရာ၌ ကုန် 

ကျ စရိတ်များ ကုိ 

သာမန်အသံုးစရိတ် 

အဖြ စ်ခွင့်ပြ % မည်။) 

 

၁၀  

 

 

 

 

 

၁၀ 
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ထ�� ��ပင� စက�မ>လက�မ>လ�ပ�ငန��မ'��၏ အသစ� တည�

�ဆ�က��သ� အ�ဆ�က�အအ��မ'����င�� အသစ�တပ�ဆင��သ� 

စက�က�ရ�ယ�၊ စက�ယ�Cရ��စ�မ'����င�� စပ�လ'/��၍ တည��ဆ�က� 

တပ�ဆင�Aပ �သည�� ��စ�အတ�က�  �အ�က�ပ%အတ��င�� ကနဦ� တန�ဖ���

�လ'���င� ခ�င���ပ4ရမည�- 

၃။ 

 

 

 

၄။ 

 

 

 

(က) 

(ခ) 

 

 

(က) 

(ခ) 

(ဂ) 

(ဃ) 

 

(င) 

 

(စ) 

စက်ယ�&ရားစု - 

စက်အမျိ%းမျိ%း 

စက်ကိရိယာ �ှင့် စက်ပစ�ည်းအမျိ%းမျိ%း

 

ယာဥ်အမျိ�းမျိ�း 

ေလယာ+် 

လူစီးယာ+်အမျိ%းမျိ%း 

ကုန်တင်ယာဥ် 

သံထည်ခွံ ဖြ င့် ေဆာက်ထားေသာ စက် 

ေရယာဥ် 

သစ်သားခွံ ဖြ င့် ေဆာက်ထားေသာ စက် 

ေရယာဥ် 

အခြ ားယာဥ်အမျိ%းမျိ%း 

 

၁၀ 

၁၀ 

 

 

၅ 

၁၀ 

၂၀ 

၁၀ 

 

၂၀ 

 

၁၀ 
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 (၁)  အ�ဆ�က�အအ��မ'��အတ�က� မ.လတန�ဖ���၏  

  ၁၅ ရ�ခ��င��>န��၊  

 (၂) စက�က�ရ�ယ�ပစDည��မ'��အတ�က� မ.လတန�ဖ��� 

၏ ၂ဝ ရ�ခ��င��>န��၊ 

(ခ) နည��ဥပ�ဒ ၁ဝ၊ အပ��ဒ�(ခ) အရ �ပည�တ�င���ပည�ပ 

စ�စ��ပ%င��ဝင��င�က�� ဥပ�ဒ �ပE�န��ခ'က�မ'�� ��င�� 

အည  တ�က�ခ'က�ရ�တ�င� တန�ဖ����လ'���င� ခ�င���ပ4 

ရန�အတ�က� စည��မ'/��ခ�* (က) ပ% ဇယ��၌ မပ%ရ�� 

လ?င� သက�ဆ��င�ရ�လ�ပ�ငန��၏ စ မ�အ�ပ�ခ'4ပ�မ>ရ��ရ� 

���င�င�မ�ခ�င���ပ4ခ'က�အတ��င�� ခ�င���ပ4���င�သည�၊ 

(ဂ)  (၁) ခ�င���ပ4သည�� ပစDည��တန�ဖ����လ'���င� စ�စ��ပ%င�� 

သည� သက�ဆ��င�ရ� မ-တည� အပ��င�ပစDည�� 

အတ�က� အခ�န�ထမ�� က�န�က'�သ� မ.ရင�� 

တန�ဖ���ထက� မပ��ရ၊ 

 (၂) အခ�န�ထမ��က မ�မ�ပ��င� စက�က�ရ�ယ�က��   

အ�ဆ�က�အအ����င��အတ. အင���ခ'ထ��သည�� 

က�စDတ�င� ထ��အ�ဆ�က�အအ�� အင��� 
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ခ'ထ���ခင��မ�� အဆ��ပ% စက�က�ရ�ယ�အင��� 

ခ'ထ���ခင����င��ခ�*�ခ��၍ မရ���င�လ?င� ထ�� 

အ �ဆ�က�အအ��အတ�က� တန�ဖ����လ'���င� 

��တ�ပယ�ခ�င��ရ��သည�၊ 

(၃) မ-တည�အပ��င� ပစDည��က�� ဝင��င���စ� တစ���စ� 

လ��� အခ�န�ထမ�� အသ���မ�ပ4ဘ* ၀င��င���စ� 

၏ အစ�တ�အပ��င��တစ�ရပ�၌သ� အသ����ပ4 

�စက�မ. ထ����စ�အတ�က� ပစDည��တန�ဖ��� 

�လ'���င� အ�ပည����တ�ပယ�ခ�င�� ရ��သည�၊ 

(၄) ဝင� �င���စ�အတ�င�� မ-တည�အပ��င�ပစDည�� 

အလ9*အ��ပ�င��ရ��လ?င� ထ��ပစDည��က�� �န�က�ဆ��� 

ဆက�ခ� အသ����ပ4သည�� အခ�န�ထမ��အတ�က�သ� 

အဆ��ပ% တန�ဖ����လ'���င�က�� ��တ�ပယ�ခ�င�� 

ရ��သည�၊ 

 (၅) ဤစည��မ'/��အရ တန�ဖ����လ'���င� ခ�စ�� 

���င�ရန� အလ�� �င�� သတ�မ�တ�သည�� ပ��စ��ဖင�� 



40 

 

အခ'က�အလက�မ'��က�� အခ�န�ထမ��က 

�ဖည��စ�က� �တ�င��ခ�ရမည�။ 

အခန�� ၁၂ 
*ဝင��င"ရရ��သည��အခ��န�၌ ��တ�ယ&�ပ�သ"င��ရန�နည��လမ��မ�����င�� 

အခ"န�က��1က��တင��ပ��ဆ�င�ရန�နည��လမ��မ��� 
 

၁၄။ (က) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၆၊ **ပ�ဒ�မခ�* (က) အရ ဝင��င�ခ�န� 

��တ�ယ.ရ�တ�င� ��တ�ယ. �သ� ��စ�အတ�က� 

စည��:ကပ�မ>မ'����င�� စပ�လ'/��၍ �ပE�န��ထ�� 

သည�� ဝင��င�ခ�န��>န��မ'���ဖင�� တ�က�ခ'က� ��တ�ယ. 

ရမည�။ 

(ခ) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၆၊ ***ပ�ဒ�မခ�* (က) ��င�� (ခ) တ�� �အရ 

��တ�ယ.ထ���သ� �င�အ��လ���က�� ��တ�ယ.သ.သည� 

���င�င�ပ��င�စ �ပ����ရ�အဖ�* �အစည��၏ �င�ထ�တ��ပ� 

ရန� တ�ဝန�ရ��သည�� စ မ�ခန� �ခ�*�ရ�ဝန�ထမ��အ�န 

�ဖင�� ��တ�ယ.ထ���ခင���ဖစ�လ?င� ထ����တ�ယ.သည�� 

                                                       

 *၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$��၇ အရ အစ
�ထ���သည�။ 
**

 ၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$�� ၈၊ စည��မ#$��ခ"� (က) 
အရ အစ
�ထ���သည�။ 

***၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$��၈၊ စည��မ#$��ခ"� (ခ) 
အရ အစ
�ထ���သည�။ 
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�န �၌လည���က�င��၊ အ�ခ��သ.အ�န�ဖင�� ��တ�ယ. 

ထ���ခင���ဖစ�လ?င� ထ��သ�� ���တ�ယ. ထ��သည���န �မ� 

ခ�နစ�ရက�အတ�င�� လည���က�င��၊ သက�ဆ��င�ရ� 

Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�"���၏ ဘဏ��င�စ�ရင�� သ�� � 

�ပ�သ�င��ရမည�။ သ�� �ရ�တ�င� လ��အပ�လ?င� ဤက�စD 

အတ�က� 89န�:က���ရ�မ�;�ခ'4ပ�က အ�ခ��နည�� 

 �ဖင�� �ပ�သ�င��ရန� ခ�င���ပ4 ���င�သည�၊ 

(ဂ) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၆၊ *ပ�ဒ�မခ�* (က) ��င�� (ခ) တ�� �အရ 

��တ�ယ.ထ���ခင���ဖစ�လ?င� ��တ�ယ.ထ���င���င�� 

စပ�လ'/��သည�� အ�သ�စ�တ� အခ'က�အလက�မ'��က�� 

သက�ဆ��င�ရ� Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�"���သ�� � 

��တ�ယ.သည���န �မ� ခ�နစ�ရက�အတ�င�� �ပ�ပ�� �ရမည�၊ 

(ဃ) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၈ အရ လစ���စ�ခ'4ပ�စ�ရင���ပ�ပ�� � 

ရမည��သ.မ'��မ�� �အ�က�ပ%တ�� � �ဖစ�သည�- 

(၁) ���င�င�ပ��င�စ �ပ����ရ�အဖ�* �အစည��၊  ���င�င�ပ��င� 

စက�"��၊ အလ�ပ�"��၊ လ�ပ�ငန��၊ ဌ�န�ဖစ�လ?င� 

ဆ��င�ရ�"���၏ အ�က �အက*၊ 

                                                       

*
 ၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$��၈၊ စည�မ#$��ခ"� (ခ) အရ 

အစ
�ထ���သည�။ 
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(၂) တစ�ဦ�တစ��ယ�က�ပ��င� လ�ပ�ငန���ဖစ�လ?င� 

ယင��လ�ပ�ငန��၏ ပ��င�ရ�င�၊ 

 (၃) ပ�ဂL�4လ�စ� �ဖစ�လ?င� ယင�� ပ�ဂL�4လ�စ�၏ 

အ�ပ�ခ'4ပ�မ>က�� တ�ဝန�ယ.�သ� ပ�ဂL�4လ�စ� 

ဝင�၊ 

(၄) သမဝ%ယမအသင���ဖစ�လ?င� ယင��အသင�� 

၏ ဥကM E��င�� အတ�င���ရ�မ�;�၊ 

(၅) က�မ6ဏ �ဖစ�လ?င� ယင�� က�မ6ဏ ၏အ�ထ� 

�ထ�မန��နဂ'�၊ အ�ထ��ထ�မန��နဂ'� ခန �� 

ထ���ခင�� မရ��က မန��နဂ'�။ 
*၁၄-က။(က) လစ��ခ%င��စ/���င�� အက'4� �ဝင��သ� ဝင��င� တစ� 

ရပ�ရပ� ��င�� ဘ���ရ�ဝန��က �ဌ�နက ဥပ�ဒပ�ဒ�မ 

၁၆(ခ)အရ သတ�မ�တ��သ� ဝင��င�အမ'�4�အစ�� 

တစ�ရပ�ရပ�မ�အပ က'န�ဝင��င� �ခ%င��စ/�ပ%ဝင��င� 

အမ'�4�အစ��မ'����င�� စပ�လ'/��၍ အခ�န�ထမ�� 

သည� ဝင��င���စ�အတ�င�� မ�မ�ရရ��သည�� စ�စ��ပ%င�� 

ဝင��င�က��ခန ��မ�န��တ�က�၍ ယင��အ�ပ3 �ပည��ထ�င�စ� 

၏ အခ�န�အ�က�က�ဥပ�ဒပ% အခ�န��>န���ဖင��     

                                                       

*
 ၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$��၉ အရ အစ
�ထ���သည�။ 
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က'သင��မည��အခ�န�က�� သ���လတစ��က�မ� အရစ��ဖင�� 

သက�ဆ��င�ရ� သ���လမက�န�မ  �င�သ�င�� ခ'လန��ဖင�� 

သက�ဆ��င�ရ� Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � ဌ�နမ�;�"���၏ 

ဘဏ��င�စ�ရင��သ�� � �က�4တင��ပ� သ�င��ရမည�၊  

   သ�� �ရ�တ�င� အ��ခပစDည��မ� �မတ�စ�န���င� 

��င��စပ�လ'/��၍ �ပည��ထ�င�စ�၏အခ�န�အ�က�က� 

ဥပ�ဒပ%သတ�မ�တ� အခ�န��>န���ဖင�� က'သင��မည�� 

အခ�န��င�က�� ခန ��မ�န��တ�က�ခ'က�၍ အ��ခပစDည��က�� 

�ရ�င��ခ'�ခင��၊ လ*လ�ယ��ခင�� သ�� �မဟ�တ� တစ�နည��နည�� 

�ဖင��လ9*��ပ�င���ခင���ပ4သည���န �မ� ရက��ပ%င�� ၃၀ အတ�င�� 

�င�သ�င��ခ'လန��ဖင�� Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�"��� 

၏ ဘဏ��င�စ�ရင��သ�� � �က�4တင��ပ� သ�င��ရမည�၊  

(ခ) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၆-ခ အရ ဝင��င���စ� အတ�င�� 

�က�4တင�ခ�န� �ပ��ဆ�င��စ�ခင��အတ�က� လ��က�န� 

�ဆ�င�ရ�က�ရမည�� နည��လမ��မ'�� သတ�မ�တ� 

ထ���ခင��ရ��ပ%က Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�သည� 

ထ��သ�� � သတ�မ�တ�သည�� နည��လမ��မ'����င��အည  

အခ�န�ထမ��အ�� �က�4တင�ခ�န� �ပ��ဆ�င��စရန� 

�ဆ�င�ရ�က�ရမည�။ 
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အခန�� ၁၃ 

အ�ထ"�ထ" 
 

၁၅။ 89န�:က���ရ�မ�;�ခ'4ပ�သည� ဥပ�ဒပ%�ပE�န��ခ'က���င�� 

စည��မ'/��မ'��ပ% သတ�မ�တ�ခ'က�မ'��က�� လ�ယ�က.စ�� လ��က�န� 

�ဆ�င�ရ�က����င�ရန� အလ�� �င�� ပ��စ�မ'��က�� ထ�တ��ပန�သတ�မ�တ�    

���င�သည�။ 

၁၆။ က'သင��သည��အခ�န�က�� တ�က�ခ'က�သတ�မ�တ�ရ�တ�င� �ပ�� 

၅၀ �အ�က�နည���သ� အခ�န��င� က�� ထည��သ�င�� မတ�က�ခ'က�ဘ* 

�ပ�� ၅၀ ��င�� တစ�က'ပ� အ:က��ရ�� အခ�န��င�က�� တစ�က'ပ�ဟ� 

ထည��သ�င��တ�က�ခ'က�ရမည�။ 

၁၇။ ၁၉၇၄ ခ���စ�၊ �ဖ�ဖ��ဝ%ရ လ ၂၈ ရက�စ�*�ဖင�� 

ထ�တ��ပန�ခ*��သ�  ၀င��င�ခ�န�စည��မ'/��မ'��က�� ဤစည��မ'/��မ'�� 

�ဖင�� "�ပ�သ�မ��လ��က�သည�။  

 

 
 

*************************** 
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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာန 

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန 

 

 

 

 

 

 

 

ukefoG,fvkyfief;cGefpnf;rsOf;rsm; 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၅ခနှစ်၊ မတ် လ 





ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများ 

မာတိကာ 

အခန်း ပဒ်မ အ ကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 

၁ 

 

၂ 

 

၃ 

၄ 

၅ 

၆ 

 

၇ 

 

၈ 

 

၉ 

 

၁၀ 

 

၁၁ 

 

 

 

၁၂ 

 

၁၂-က 

၁၃ 

၁ မှ ၂ 

 

၃ မှ ၈ 

 

၉ မ ှ၁၂ 

၁၃ မ ှ၁၈ 

၁၉ မှ ၂၄ 

၂၅ မ ှ၃၀ 

 

၃၁ မ ှ၃၃ 

 

၃၄ မ ှ၃၉ 

 

၄၀ မ ှ၄၁ 

 

၄၂ 

 

၄၃ မ ှ၄၄ 

 

 

 

၄၅ မှ ၄၈ 

 

၄၈-က 

၄၉ မှ ၅၆ 

အမည်၊ အကျို းသက် ရာက်ြခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ် 

ဖာ်ြပချက် 

မှတ်ပတင်ြခင်း၊ လပ်ငန်းစတင်လပ်ကိင် ကာင်း 

အ ကာင်းကားြခင်း 

အခွန် ပး ဆာင်ြခင်းနှင့် ကညာလာ ပးပိြ့ခင်း

အခွန် ငွြပန်အမ်းြခင်း 

အယူခြခင်း 

ြပည်ပသိထ့ွက်ခွာမည့်သူများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ဆာင်ရွက်ရန ်နည်းလမ်းများ 

လပ်ငန်းရပ်စဲြခင်းနှင့်ပိင်ဆိင်မ လဲ ြပာင်းြခင်း 

များအတွက ်စည်းကပ်ရန်နည်းလမ်းများ 

ဖျာ် ြဖမကျင်းပသူအ ပ  စည်း ကပ်ရန် 

နည်းလမ်းများ 

ြပစာထတ် ပး၍အခွန် ကာက်ခရန် နည်းလမ်း 

များ 

အခွန် ငွတစ် ကိမ်တည်းသာ ကျသင့် စ ရး 

ဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်းများ 

နိင်ငပိင် စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်းများ၊ နိင်ငပိင် 

စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ ကန်သွယ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မ 

လပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန် ပး ဆာင်ရန် 

နှင့် စည်းကပ်ရန်နည်းလမ်းများ 

ထူးြခား သာကိစ္စများအတွက် ဆာင်ရွက်ရန် 

နည်းလမ်းများ 

နိင်ငြခား ငွြဖင့် ရရှိသူများအား စည်းကပ်ြခင်း

အ ထွ ထ ွ 

၁ - ၂ 

 

၂ - ၆ 

 

၆ - ၉ 

၉ - ၁၁ 

၁၁ - ၁၆ 

၁၇ - ၁၉ 

 

၂၀ - ၂၁ 

 

၂၁ - ၂၅ 

 

၂၅ - ၃၀ 

 

၃၀ - ၃၃ 

 

၃၄ - ၃၈ 

 

 

 

၃၉ - ၄၂ 

 

၄၃ - ၄၅ 

၄၅ - ၄၉ 
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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

ဘ ာ ရးနှင့်အခွန်ဝန် ကီးဌာန 

ဝန် ကီးရး 

အမိန ့် ကာ်ြငာစာ 

အမှတ် ၊   ၁ဝ၄ /၂ဝ၁၂ 

နြပည် တာ်၊ ၁၃၇၃ ခနှစ်၊ တ ပါင်းလြပည့် ကျာ်   ၈   ရက် 

(၂ဝ၁၂ ခနှစ်၊  မတ်လ  ၁၅  ရက်) 
 

 ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာနသည် ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်ဥပ ဒ  

ပဒ်မ ၂၉၊ ပဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်ကိ ကျင့်သး 

၍ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်  ဤစည်းမျဉ်းများ 

ကိ ထတ်ြပန်လိက်သည်။ 

 

အခန်း ၁ 

အမည်၊ အကျိုးသက် ရာက်ြခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 
 

၁။ (က) ဤစည်းမျဉ်းများကိ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်း 

များဟ ခ တွင် စရမည်။ 

 ( ခ) ဤစည်းမျဉ်းများသည် ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ ာ ရးနှစ် 

မှစ၍ အကျိုးသက် ရာက် စရမည်။  
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၂။ ဤစည်းမျဉ်းများတွင်ပါရှိ သာ စကားရပ်များသည ်ကန်သွယ် 

လပ်ငန်းခွန်ဥပ ဒတွင် ပါရိှသည့်အတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် 

စရမည်။ ထိြ့ပင ် အာက်ပါစကားရပ်များသည ် ဖာ်ြပပါအတင်ိး 

အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည-် 

(က) ဥပ ဒ ဆိသည်မှာ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်ဥပ ဒကိ 

ဆိသည်။ 

( ခ) ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဆိသည်မှာ ြပည်တွင်းအခွန်များ 

ဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ကိဆိသည်။ 

( ဂ) တစ်ပိင်းတစ်စြပုလပ် ပီး သာကန်စည် ဆိသည်မှာ 

အခွန်ကျသင့်သည့် ကန်စည်တွင် အစိတ်အပိင်းအြဖစ် 

သာ ပါဝင်အသးြပုရန် အြခားကန်စည်ထတ်လပ်သူက 

ထတ်လပ် ရာင်းချသည့် ကန်စည်ကိဆိသည်။ 

 

အခန်း ၂ 

မှတ်ပတင်ြခင်း၊ လပ်ငန်းစတင်လပ်ကိင် ကာင်း အ ကာင်းကားြခင်း 
 

၃။ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကပ်ထိက်သည့် ရာင်းရ င ွ

သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွရိှမည့် ကန်ထတ်လပ်သ ူ သိမ့ဟတ် 

ကန်သွယ်မ ဆာင်ရွက်သူ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူသည်- 

                                                 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိ ြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း၅   
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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(က) မိမိလပ်ငန်းမစတင်မီ တစလ်ကိုတင်၍ သက်ဆိင်ရာ 

မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ သတ်မှတ်သည့်ပစြဖင့် 

မှတ်ပတင်ခွင့်ြပုရန် လာက်ထားရမည်။  

( ခ) မှတ်ပတင်လက်မှတ်တွင် သတ်မှတ် သာ ကာလ 

ကန်ဆး ပီး နာက် မိမိ ဆာင်ရွက် နသည့် လပ်ငန်း 

အား ဆက်လက်လပ်ကိင်လိပါက မှတ်ပတင်လက်မှတ် 

သက်တမ်းမကန်ဆးမီ တစ်လကိုတင်၍ သက်ဆိင်ရာ 

မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ သတ်မှတ်သည့် ပစြဖင့် 

လာက်ထားရမည်။ 

( ဂ) ြပည်ပ နနိင်ငြခားသားြဖစ်ပါက စည်းမျဉ်း ၄၇ အရ 

ကိယ်စားလှယ်အြဖစ် မှတ်ယူြခင်းခရသူက လပ်ငန်း 

မှတ်ပတင်ရန်အလိင့ှာ ဤစည်းမျဉ်းပါ ြပ ာန်းချက ်

များက ိလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄။ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် မှတ်ပတင်ခွင့်ြပုရန် 

လာက်ထားသူက လိအပ်သည့်အချက်အလက်များကိ လာက်လာ 

ပစတွင် ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပ ပီး နည်းလမ်းတကျ တင်သွင်းြခင်း 

ြဖစ် ကာင်း စိစစ် တွရ့ှိလင် မှတ်ပတင်စာအပ်တွင် ရးသွင်း၍ အဆိပါ 
ကန်ထတ်လပ်သ ူ သိမ့ဟတ် ကန်သွယ်မ ဆာင်ရွက်သူ သိမ့ဟတ် 

                                                 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၆ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရက်ွသူအား မှတ်ပတင်လက်မှတ်ကိ သတ်မှတ်ပစ 

ြဖင့် ထတ် ပးရမည်။ ထိြ့ပင်တစ် နရာထက်ပိ၍ လပ်ငန်းများတည်ရိှ 

သာ လပ်ငန်းရှင်၏ လာက်လာတွင် ဖာ်ြပထားသည့် လပ်ငန်း နရာ 

များအတွက်လိအပ်မည့် မှတ်ပတင်လက်မှတ် မိတ္တ ူများကိလည်း 

ထတ် ပးရမည်။ 

၅။ ကန်ထတ်လပ်သူ သိမ့ဟတ် ကန်သွယ်မ ဆာင်ရွက်သူ 

သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူသည် စည်းမျဉ်း ၄ အရ ထတ် ပး 

သာ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ကိ ပင်မလပ်ငန်းဥပစာတွင်လည်း ကာင်း၊ 

မှတ်ပတင်လက်မှတ်မိတ္တ ူကိ သက်ဆိင်သည့် လပ်ငန်းခဲွဥပစာ အသီးသီး 

တွင်လည်း ကာင်း အများြမင်သာ အာင ်ချိတ်ဆွဲထားရမည်။ 

၆။ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကပ်ထိက်သည့် ရာင်းရ ငွ 

သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွရိှမည့် ကန်ထတ်လပ်သ ူ သိမ့ဟတ် 

ကန်သွယ်မ ဆာင်ရွက်သူ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူသည် 

မိမိ၏လပ်ငန်း စတင်လပ်ကိင်သည့် နမ့ှ ၁ဝ ရက်အတင်ွး လပ်ငန်း 

စတင်လပ်ကိင် ကာင်း အ ကာင်းကားစာက ိ သတ်မှတ်သည့်ပစြဖင့် 

သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ ပးပိရ့မည်။ 

                                                 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၆ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း၆ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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၇။ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကပ်ထိက်သည့် ရာင်းရ ငွ 

သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွရိှမည့် ကန်ထတ်လပ်သူ သိမ့ဟတ် 

ကန်သွယ်မ ဆာင်ရွက်သူ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူသည် 

စည်းမျဉ်း ၃ အရ မှတ်ပတင်ခွင့်ြပုရန် လာက်လာက ိတင်သွင်းြခင်း 

မရှိ သးသည်ကိလည်း ကာင်း၊ စည်းမျဉ်း ၆ အရ လပ်ငန်းစတင် 

လပ်ကိင် ကာင်း အ ကာင်းကားစာ ပးပိြ့ခင်း မရှိ သးသည်ကိ 

လည်း ကာင်း သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းက တွရိှ့လင် 

သက်ဆိင်သူအား ယင်းတိက့ိ ပးပိရ့န် အ ကာင်းကားနိင်သည်။ 

သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည ် လိအပ်လင ် ထိသူနှင့် 

သက်ဆိင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကိ တာင်းခနိင်သည့် 

အြပင် ဤကိစ္စအတွက် မည်သူက့ိမဆိ ခ ယူစစ် ဆးနိင်သည်။ 

၈။ မှတ်ပတင် ပးီသည့် ကန်ထတ်လပ်သ ူသိမ့ဟတ် ကန်သွယ်မ

ဆာင်ရွက်သူ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူသည် အာက်ပါ 

ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ ် ပ ပါက်ပါက ယင်းသိ ့ ပ ပါက်သည့် နရ့က်မှ ၁၅ 

ရက်အတွင်း မှတ်ပတင်လက်မှတ်နှင့်အတူ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန် 

ဦးစီးဌာနမှူ းထ စာြဖင့်အ ကာင်းကားရမည ်- 

                                                 
 ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း၆ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း၆ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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(က) လပ်ငန်းပိင်ဆိင်မလဲ ြပာင်းြခင်း၊ လပ်ငန်းတစ်ခလး 

သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းအစိတ်အပိင်းကိ ရာင်းချြခင်းနှင့် 

တစ်နည်းနည်းြဖင့် လဲ ြပာင်းြခင်း၊ 

( ခ) လပင်န်းကိရပ်စြဲခင်း၊ လပ်ငန်းတည်ရိှရာ လိပ်စာ 

ြပာင်းလဲြခင်းနှင့် လပ်ငန်း နရာသစ် ထပ်မဖွင့်လှစ် 

ြခင်း၊ 

( ဂ) လပ်ငန်းအမည်နှင့် လပ်ငန်းအမျို းအစား ြပာင်းလဲြခင်း။ 

 

အခန်း ၃ 

အခွန် ပး ဆာင်ြခင်းနှင့် ကညာလာ ပးပိြ့ခင်း 
 

၉။ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကပ်ထိက်သည့် ရာင်းရ ငွ 

သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွရိှမည့် ကန်ထတ်လပ်သူ သိမ့ဟတ် 

ကန်သွယ်မ ဆာင်ရွက်သူ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူသည် 

အာက်ပါအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည် - 

(က) ဥပ ဒပဒ်မ ၁၂၊ ပဒ်မခဲွ (က) အရ လစဉ်အခွန် ပးသွင်း 

နိင်ရန် ငွသွင်းချလန်များကိ သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ် 

အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထမှ ကိုတင်ရယူထားရမည်၊ 

                                                 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၆ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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( ခ) ဥပ ဒပဒ်မ ၁၂၊ ပဒ်မခွဲ (က) အရ သးလတစ်ကိမ် 

ကညာလာ ပးပိန့ိင်ရန် ကညာလာပစများကိ 

သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစးီဌာနမှူးထမှ ကိုတင ်

ရယူထားရမည်၊ 

( ဂ) သက်ဆိင်ရာလအတွက် ကျသင့်သည့်အခွန်ကိ ယင်းလ 

ကန်ဆး ပီး ၁ဝ ရက်အတင်ွး ငွသွင်းချလန်ြဖင့် 

သက်ဆိင်ရာဘဏ်သိ ့ ပးသွင်းရမည်။ ထိြ့ပင ် အခွန် 

ပးသွင်းသည့် ချလန်အမှတ်နှင့်ရက်စွဲကိ သက်ဆိင်ရာ 

လများအတွက် ပးပိသ့ည့် သးလတစ်ကိမ် ကညာ 

လာတွင် ရးသွင်း ဖာ်ြပရမည်။ 

၁ဝ။ (က) မည်သူမဆိ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကပ်ထိက်

သည့် ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် အခွန်စည်းကပ်ထိက်

သည့် ဝန် ဆာင်မရ ငွရှိသည်ဟ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီး 

ဌာနမှူ းက ယူဆရန်အ ကာင်းရှိလင ် ထိသူအား 

သက်ဆိင်သည့်လများအတွက် ကျသင့်အခွန် ပး ဆာင် 

စရန်နှင့် သက်ဆိင်ရာလများအတွက် သးလတစ်ကိမ် 

ကညာလာများ ပးပိရ့န် ချလန်နှင့် ကညာလာ 

ပစတိကိ့ ပူးတွဲ ပးပိ၍့ အ ကာင်းကားရမည်။ 

  



 
 8  
 

 ( ခ) စည်းမျဉ်းခဲွ(က) ပါ အ ကာင်းကားစာကိ ရရိှသည့် 

အခွန်ထမ်းသည် အခွန် ပးသွင်းြခင်းနှင့် ကညာလာ 

ပးပိြ့ခင်းတိက့ိ ယင်းအ ကာင်းကားစာပါ သတ်မှတ်

သည့်ရက်အတွင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၁။ (က) ဥပ ဒပဒ်မ ၁၂၊ ပဒ်မခွဲ (က) သိမ့ဟတ် ပဒ်မခွဲ (ခ) 

အရ အခွန်ထမ်းက အခွန် ပး ဆာင်ရန် ပျက်ကွက် 

လင် သာ်လည်း ကာင်း၊ ပး ဆာင် သာ ငွသည် 

ပး ဆာင်ထိက်သည့် အခွန်ထက် လျာ့နည်း နသည် 

ဟ ဆိင်ရာ မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက ယူဆရန် 

အ ကာင်းရှိလင် သာ်လည်း ကာင်း၊ မိမိရရှိထား 

သာ သတင်းအချက်အလက်များကိ အ ြခြပု၍ 

အခွန်ထမ်းက ပး ဆာင်ရမည့်အခွန် ငွ သိမ့ဟတ် 

ထပ်မ ပး ဆာင်ရမည့် အခွန် ငွကိ ခန ့မ်ှန်းတွက်ချက် 

၍ တာင်းခလာနှင့်အတူ ငွသွင်းချလန်ကိ ပူးတွဲ 

ပးပိ ့ တာင်းခရမည်။ 

( ခ) စည်းမျဉ်းခဲွ(က)ပါ တာင်းခလာကိရရိှသည့် အခွန်ထမ်း 

သည် ယင်း တာင်းခလာပါ သတ်မှတ်သည့်ရက ်

အတင်ွး အခွန် ငွကိ ပးသွင်းရမည်။ 
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၁၂။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၁၄ 

အရ စည်းကပ်မြပုလပ်၍ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၂၊ ပဒ်မခွဲ (ဃ) အရ ခနိှမ် 

ပီး နာက် အခွန်ထမ်းက ထပ်မ ပး ဆာင်ရမည့် အခွန်ကိြဖစ် စ၊ 

ဥပ ဒပဒ်မ ၁၇ အရ စည်းကပ်မ သိမ့ဟတ် ြပန်လည်စည်းကပ်မအရ 

အခွန်ထမ်းက ထပ်မ ပး ဆာင်ရမည့် အခွန်ကိြဖစ် စ သတ်မှတ်

သည့် နရ့က်အတွင်း ပး ဆာင် စရန် ငွ တာင်းခလာနှင့် ငွသွင်း 

ချလန်တိကိ့ အခွန်ထမ်းထ ပးပိ ့ တာင်းခရမည်။ ထိြ့ပင် ဥပ ဒ   

ပဒ်မ ၂၁၊ ပဒ်မ ၂၁-က နှင့် ပဒ်မ ၂၂ တိ ့ အရ ကျသင့်သည့်ဒဏ် ငွ 

ရှိခဲ့လင် ယင်းတိက့ိလည်း တစ်ပါတည်း တာင်းခရမည်။ 

 

အခန်း ၄ 

အခွန် ငွြပန်အမ်းြခင်း 
 

၁၃။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၁၆ 

အရ အခွန်ထမ်းအား ြပန်အမ်း ငွ ပးရန်ရိှလ င် ယင်းအခွန်ထမ်းထမှ 

အခွန် ငွ ကာက်ခရန်ရိှပါက ယင်း ငွမှ ြပန်အမ်း ငွကိ ခနှိမ် ကာက်ခ 

ရမည်။ 

၁၄။ အခွန်ထမ်းသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၁၆ အရ ြပန်အမ်း ငွရရန် 

ရိှ ကာင်း အ ကာင်းကားသည့်စာရရှိလင ်မိမ ိလစဉ် ပး ဆာင်ရန်ရှိ

သည့် ကျသင့် သာအခွန် ငွမှ ရရန်ရှိ သာြပန်အမ်း ငွကိ ခနှိမ် ပီး 

လိ ငွကိသာ ပးသွင်းရမည်။ ထိြ့ပင် ြပန်အမ်း ငွကိ တစ်ကိမ်တည်း 
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ြဖင့် ခနှိမ်နိင်ြခင်းမရှိလင် ကျန်ြပန်အမ်း ငွကိ နာက်လများအတွက ်

ပး ဆာင်ရန်ရှိသည့် ကျသင့် သာအခွန်များမှ ဆက်လက်၍ ခနှိမ် 

ရမည်။ ထိသိ ့ ခနှိမ် ပးသွင်းမများကိ သးလတစ်ကိမ် ပးပိသ့ည့် 

ကညာလာတွင် ရှင်းလင်း ဖာ်ြပရမည်။ 

၁၅။ ြပန်အမ်း ငွရရန်ရှိ သာ အခွန်ထမ်းသည် အ ကာင်းကားစာ 

ပးပိသ့ည့်နှစ်အတွင်း အခွန်ဆက်လက် ပး ဆာင်ရန်မရှိလင် ယင်း 

အခွန်ထမ်းအား ြပန်အမ်း ငွကိ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီး 

ဌာနမှူ းက ငွ ပးချက်လက်မှတ်ြဖင့် ထတ် ပးနိင်သည်။ 

၁၆။ ြပည်ပမှတင်သွင်းသည့် ကန်ပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကန်ပစ္စည်း 

တင်သွင်းသူအ ပ  အ ကာက်ခွန်ဦးစးီဌာနက စည်းကပ်သတ်မှတ် 

ခဲ့ရာတွင် ြပန်အမ်းရန ် ပ ပါက်သည့် အခွန် ငွကိ စည်းမျဉ်း ၁၃ အရ 

ခနှိမ်ရန် မရှိလင် သာ်လည်း ကာင်း၊ ခနှိမ် ပီး နာက် ြပန်အမ်းရန် 

ရှိ န သးလင် သာ်လည်း ကာင်း အခွန်ထမ်းအား ြပန်အမ်း ငွကိ 

သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းက ငွ ပးချက်လက်မှတ်ြဖင့် 

ထတ် ပးနိင်သည်။ 

၁၇။ အခွန်ထမ်းသည် ဥပ ဒအရ ရရန်ရှိ သာ ြပန်အမ်း ငွက ိ

အ ကာင်းကားစာ ရရှိသည့် နမ့ှစ၍ တစ်နှစ်အတွင်း၌သာ တာင်းခ 

နိင်ခွင့်ရှိ စရမည်။ 
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၁၈။  အခွန်ထမ်းက ပိမိ ပးသွင်းခဲ့သည့်အခွန်ကိ ဥပ ဒပဒ်မ ၁၆ 

အရ ြပန်အမ်းသည့်အခါ- 

(က) ပးသွင်း ငွသည် ကျပ် ငွြဖစ်ပါက ကျပ် ငွြဖင့ ်

ြပန်အမ်းရမည်၊ 

( ခ) ပးသွင်း ငွသည် နိင်ငြခား ငွြဖစ်ပါက ပးသွင်း 

သာ နိင်ငြခား ငွ အမျို းအစားြဖင့်ြဖစ် စ၊ ြပန်အမ်း 

ငွထတ် ပးသည့် နတ့ွင် ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ် 

ကသတ်မှတ်သည့် နိင်ငြခား ငွ လဲလှယ်နန်းြဖင့် 

တန်ဖိးဖလှယ်၍ရရှိ သာ ကျပ် ငွြဖင့်ြဖစ် စ ြပန်အမ်း 

ရမည်။ 

 

အခန်း ၅ 

အယူခြခင်း 
 

၁၉။ အခွန်ထမ်းသည် အခွန် ငွကိ အ ြပအ ကျ ပး ဆာင်ြခင်း 

မရှိဘဲ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းက ချမှတ် သာအမိန ့်ကိ အယူခ 

ဝင်ခွင့်ြပုပါရန ်ပဒ်မ  ၁၉၊  ပဒ်မခွဲ ( ဃ ) အရ   လာက်ထားလာပါက 

 

                                                 
 ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၇ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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ြပည် ထာင်စနယ် ြမ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် တိင်း ဒသကီး 

သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီများဆိင်ရာ 

အခွန်ရးဌာနမှူး သိမ့ဟတ် အခွန်ထမ်း ကီးများဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူး 

သည် အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည ်- 

(က) အခွန်ထမ်းသည်အမှန်ပင်အခွန် ငွကိ အ ကျ ပး ဆာင် 

နိင်သူ ဟတ် မဟတ် စိစစ်ရမည်။ လိအပ်လင ် ယင်း 

ကိစ္စအတွက် မည်သူက့ိမဆိ ခ ယူစစ် ဆးနိင်သည်။ 

( ခ) အခွန်ထမ်းသည် အခွန် ငွကိ အ ကျ ပး ဆာင်နိင်သူ 

ြဖစ်သည်ဟယူဆရန် အ ကာင်းရိှလ င် အခွန် ငွကိ 

အ ကျ ပး ဆာင် ပီးမှသာ ယင်းအား အယူခဝင်ခွင့်ြပု 

ရမည်။ 

( ဂ) အခွန်ထမ်းသည် အခွန် ငွကိ အ ကျ ပး ဆာင်နိင်သူ 

မဟတ်ဟ ယူဆရန်အ ကာင်းရှိလင် ယင်းက 

ပးနိင်စွမ်းရှိသည်ဟ ြပည် ထာင်စနယ် ြမ အခွန် 

ဦးစီးဌာနမှူး သိမ့ဟတ် တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် 

ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီများ 

ဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူး သိမ့ဟတ် အခွန်ထမ်း ကီးများ 

                                                 
 ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၃ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
 ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း 
၃ အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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ဆိင်ရာ အခွန်ရးဌာနမှူးက သတ်မှတ် သာ အခွန် 

ငွကိ ပး ဆာင် စ၍ ကျန်အခွန် ငွအတွက် သတ်မှတ် 

ပး သာ အာမခပစ္စည်းတင်သွင်း စ ပီးမှသာ အယူခ 

ဝင်ခွင့်ြပုရမည်။ 

(ဃ) စည်းမျဉ်းခဲွ (ခ) သိမ့ဟတ် (ဂ) အရ ချမှတ် သာ 

အမိန ့်ကိ အခွန်ထမ်းထ ပးပိရ့မည်။ 

၂ဝ။ အခွန်ထမ်းသည်- 

 (က) ဥပ ဒပဒ်မ ၁၉၊ ပဒ်မခဲွ (က)၊ ပဒ်မခွဲငယ ် (၁) အရ 

အယူခဝင်လိပါက ြပည် ထာင်စနယ် ြမ အခွန်ဦးစီး 

ဌာနမှူး သိမ့ဟတ် တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် 

အခွန်ဦးစးီဌာနမှူး သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီများဆိင်ရာ 

အခွန်ရးဌာနမှူး သိမ့ဟတ် အခွန်ထမ်း ကီးများဆိင်ရာ 

အခွန်ရးဌာနမှူးထ အယူခလာကိ သတ်မှတ်ထားသည့် 

ပစြဖင့် ပးပိရ့မည်။ 

( ခ) စည်းမျဉ်းခဲွ (က) အရ အယူခဝင်ရာတွင် အယူခလာ 

နှင့်အတ ူ အခွန် ငွ တာင်းခလာ သိမ့ဟတ် မှန်ကန် 

ကာင်း သက် သခလက်မှတ် ရးထိးထားသည့် အမိန ့် 

မိတ္တ ူကိ ပူးတဲွ ပးပိရ့မည်။ 

                                                 
 ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၃ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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( ဂ) ဥပ ဒပဒ်မ ၁၉၊ ပဒ်မခွဲ (က)၊ ပဒ်မခွဲငယ် (၂) အရ 

အခွန်အယူခခအဖဲွထ့ အယူခဝင်ရာတွင် ယင်းအဖဲွက့ 

သတ်မှတ်ထားသည့် ပစနှင့်အတ ူ မှန်ကန် ကာင်း 

သက် သခ လက်မှတ် ရးထိးထားသည့် အမိန ့မ်ိတ္တ ူ 

ကိ ပူးတွဲ၍ ပးပိရ့မည်။ 

(ဃ) အခွန်အယူခခအဖဲွ၏့ ဆးြဖတ်ချက်မှ ပ ပါက်သည့် 

ဥပ ဒ ရးရာ ြပဿနာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည် ထာင်စ 

တရားလတ် တာ်ချုပ်သိ ့အယူခဝင်နိင်သည်။ ယင်းသိ ့

အယူခဝင်ရာတွင် အယူခလာနှင့်အတူ အခွန်အယူခခ 

အဖဲွက့ချမှတ်သည့် မှန်ကန် ကာင်း သက် သခ 

လက်မှတ် ရးထိးထားသည့် အမိန ့မိ်တ္တ ူကိ ပူးတွဲ ပးပိ ့

ရမည်။ 

၂၁။ ြပည် ထာင်စ တရားလတ် တာ်ချုပ်၊ အခွန်အယူခခအဖဲွ ၊့ 
ြပည် ထာင်စနယ် ြမ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် တိင်း ဒသကီး 

သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီများဆိင်ရာ 

အခွန်ရးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် အခွန်ထမ်း ကီးများဆင်ိရာ အခွန်ရး 

ဌာနမှူ းသည် အယူခအမကိ ဆးြဖတ်ရာတွင် လိအပ်သည့် အမတွဲ 

သိမ့ဟတ် စာရွက်စာတမ်းများက ိသက်ဆိင်ရာမှ တာင်းယူနိင်သည်။ 

                                                 
 ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၃ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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၂၂။ အယူခမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အယူခဝင်သူအား ကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊ 

ကိယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ် စ၊ ရှ ့ နြဖင့်ြဖစ် စ ရှင်းလင်း တင်ြပခွင့် 

ပးရမည်။ အယူခဝင်သူက စာြဖင့် လာက်လဲ တင်ြပလာလင်လည်း 

ခွင့်ြပုရမည်။ 

၂၃။ ြပည် ထာင်စ တရားလတ် တာ်ချုပ်၊ အခွန်အယူခခအဖဲွ  ့

သိမ့ဟတ် ြပည် ထာင်စနယ် ြမ အခွန်ဦးစးီဌာနမှူး သိမ့ဟတ် 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် 

ကမ္ပဏီများဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် အခွန်ထမ်းကီးများ 

ဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူ းသည် အယူခမကိ ဆးြဖတ်နိင်ရန်အတွက် 

မည်သူက့ိမဆိ ခ ယူစစ် ဆးနိင်သည်။ ထိြ့ပင ် လိအပ်သည့် သတင်း 

အချက်အလက်များကိလည်း တာင်းယူနိင်သည်။ 

၂၄။ အယူခမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ - 

(က) ြပည် ထာင်စ တရားလတ် တာ်ချုပ်က ချမှတ်သည့် 

အမိန ့်ြဖစ်လ င် အခွန်အယူခခအဖဲွသိ့ ့ မိတ္တ ူ ပးပိ ့

ရမည်။ 

                                                 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၈ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၃ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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( ခ) အခွန်အယူခခအဖဲွက့ ချမှတ်သည့် အမိန ့်ြဖစလ်င် 

ြပည် ထာင်စနယ် ြမအခွန် ဦးစီးဌာနမှူး သိမ့ဟတ် 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန် ဦးစီးဌာနမှူး 

သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီများဆိင်ရာ အခွန်ရးဌာနမှူး 

သိမ့ဟတ် အခွန်ထမ်း ကီးများဆိင်ရာအခွန်ရး ဌာနမှူး 

နှင့် အယူခဝင်သူထ မိတ္တ ူ ပးပိရ့မည်။ 

( ဂ) ြပည် ထာင်စနယ် ြမ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သိမ့ဟတ် 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး 

သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီများဆိင်ရာအခွန်ရး ဌာနမှူး 

သိမ့ဟတ် အခွန်ထမ်း ကီးများဆိင်ရာအခွန်ရး ဌာနမှူး 

ကချမှတ်သည့် အမိန ့ြ်ဖစ်လင် သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ် 

အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးနှင့် အယူခဝင်သူထ မိတ္တ ူ ပးပိ ့

ရမည်။ 

  

 

                                                 
 ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၃ 
အရ အစားထိးြပင်ဆင်သည်။ 
 ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၈  
အရ အစားထိးြပင်ဆင်သည်။ 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၃ 
အရ အစားထိးြပင်ဆင်သည်။ 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၈ 
အရ အစားထိးြပင်ဆင်သည်။ 
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အခန်း ၆ 

ြပည်ပသိထွ့က်ခွာမည့်သူများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ဆာင်ရွက်ရန်နည်းလမ်းများ 
 

၂၅။ မည်သူမဆိ ြပည်ပသိ ့ ခတ္တ ြဖစ် စ၊ အပီးအပိင်ြဖစ် စ ထွက်ခွာ 

မည်ြဖစ်လင ် ထိသူသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၁၅ အရ ပး ဆာင်ရန် အခနွ် 

ငွရှိပါက အပီးသတ်စည်းကပ် ဆာင်ရွက် ပးပါရန် သက်ဆိင်ရာ 

မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ အ ကာင်းကားရမည်။ 

၂၆။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် စည်းမျဉ်း ၂၅ 

အရ အ ကာင်းကားစာရရှိလင ် ထိသူအား စည်းကပ်ရန်ရှိ သာ 

စည်းကပ်မအားလးကိ ပီးြပတ် အာင် ဆာလျင်စွာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၇။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် စည်းမျဉ်း ၂၆ 

ပါအတိင်း စည်းကပ်မအားလးကိ ပီးြပတ် အာင် ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်း 

မရိှလ င် ြပည်ပသိ ့ ထွက်ခွာသွားမည့်သူနှင့်ပတ်သက်၍ စည်းကပ်မ 

ြပုလပ်နိင်ရန် လိအပ်သည်များကိ ညန်ကားချက်များနှင့်အည ီ   

ဆာင်ရွက်ထားရမည်။ ထိြ့ပင ်ကျသင့်မည့်အခွန်များကိ ကာက်ခရရှိ 

နိင်ရန် လ လာက် သာ အစီအစဉ်များကိလည်း ြပုလပ်ထားရမည်။ 

၂၈။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် စည်းမျဉ်း ၂၆ 

သိမ့ဟတ် စည်းမျဉ်း ၂၇ ပါအတိင်း ဆာင်ရွက် ပီးပါက သတ်မှတ် 

ထား သာပစြဖင့် ထာက်ခစာကိ ထိသူအား ထတ် ပးရမည်။ ထိသူ 
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သည် ယင်း ထာကခ်စာကိ သတ်မှတ်ထား သာ လာက်လာပစြဖင့် 

ပူးတွဲ၍ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်က ြပည်ပသိ ့ ထွက်ခွာမည့်သူများအား 

စိစစ်နိင် ရးအတွက် တာဝန် ပးအပ်ထား သာအဖွဲထ့ ပးပိရ့မည်။ 

ယင်းအဖဲွက့ စိစစ် ပီး နာက ် လိအပ်ချက်များြပည့်စလင် ြပည်ပသိ ့

ထွက်ခွာခွင့်ရရိှရန် သတ်မှတ်ထားသည့်ပစြဖင့် ထာက်ခစာကိ ထိသူ 

အား ထတ် ပးရမည်။ 

၂၉။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် မိမိနှင့် 

သက်ဆိင်ရာ ဒသအတွင်းမှ ြပည်ပသိ ့ ထွက်ခွာမည့်သူနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ဤအခန်းပါ သတမှ်တခ်ျက်များအတင်ိး ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

သိရ့ာတွင် ဤအခန်းပါ သတ်မှတ်ချက်များသည ် အာက်ပါတိနှ့င့် 

မသက်ဆိင် စရ- 

(က) အသက် ၁၈ နှစ ်မြပည့် သးသူများ၊ 

( ခ) တာက် လာက်လက်မှတကိ်င် ဆာင်၍ ခရီးစဉ်အရ 

သာ ြဖတ်သန်းသွားလာ သာ ခရီးသည်များနှင့် ြပည်ပ 

မှအြပန်လက်မှတ်ပါရှိ ပီး ြပည်တွင်းတွင် ရက် ပါင်း 

၉ဝ ထက် မပိဘဲ နထိင်သည့် ခရီးသည်များ၊ 

( ဂ) နိင်ငြခားတိင်းြပည်များမှ ြမန်မာနိင်ငသိ ့ လာ ရာက ်

တာဝန်ထမ်း ဆာင်သည့် သတမန်များ၊ သတမန် 

အဆင့်ဝင် ပဂ္ဂိုလ်များနှင့် ယင်းတိ၏့ မိသားစများ၊ 
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(ဃ) စည်းမျဉ်းခဲွ (ဂ) ပါ ပဂ္ဂုလ်များ၏ အချိန်ြပည့်အမထမ်း 

များနှင့် ယင်းတိ၏့ မိသားစများြဖစ် ပီး မိမိတိ ့

ကိယ်စားြပု သာ တိင်းြပည်၏ နိင်ငသားြဖစ်၍ 

ြမန်မာနိင်ငတွင် အြခားအကျို းစီးပွား ြဖစထွ်န်း စ

သည့် လပ်ငန်း ဆာင်တာကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း မြပု 

သူများ၊ 

( င) နိင်ငြခားတိင်းြပည်အစိးရတိ၏့ လပ်ငန်း ဆာင်တာ 

များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာနိင်ငသိ ့ ရာက်ရိှလာက 

သာ အဆိပါအစိးရတိ၏့ ဝန်ထမ်းများ၊ ကိယ်စားလှယ် 

များနှင့် ယင်းတိ၏့ မိသားစများ၊ 

( စ) ြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ၏ ဖိတ်ကားချက်အရြဖစ် စ၊ 

ကလသမဂ္ဂဆိင်ရာ လပ်ငန်းတာဝန်များ ဆာင်ရွက်ရန် 

ြဖစ် စ ြမန်မာနိင်ငသိလ့ာ ရာက်က သာ ပဂ္ုိဂ လ်များ၊ 

ဝန်ထမ်းများနှင့် ယင်းတိ၏့ မိသားစများ၊ 

(ဆ) ြမန်မာနိင်ငမှ ထွက်ခွာသွားရန် ြပည်နှင်ဒဏ်အမိန ့် 

ပးြခင်းခရသူများ။ 

၃ဝ။ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်သည် ဤအခန်းပါ စည်းမျဉ်းများအရ 

လက် တွ ့ ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ခက်ခဲသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ြပည်ပသိ ့ထွက်ခွာခွင့်ရရှိ စ ရးအတွက် အခွန်ထမ်းအား ထာက်ခစာ 

ထတ် ပးရန် နည်းလမ်းများကိ သတ်မှတ် ပးနိင်သည်။ 



 
 20  

 
အခန်း ၇ 

လပ်ငန်းရပ်စဲြခင်းနှင့်ပိင်ဆိင်မ လဲ ြပာင်းြခင်းများအတွက် 

စည်းကပ်ရန်နည်းလမ်းများ 
 

၃၁။ (က) အခွန်ထမ်းတစ်ဦးသည် မိမိ၏လပ်ငန်းကိ ရပ်စဲလင ်

ြဖစ် စ၊ ပိင်ဆိင်မလဲ ြပာင်းြခင်း ကာင့် လပ်ငန်း 

ဆက်လက်လပ်ကိင်ြခင်း မရှိလင်ြဖစ် စ စည်းမျဉ်း ၈ 

အရ အ ကာင်းကားစာနှင့်အတ ူဘ ာ ရးနှစ်အစမ ှ

ယင်းသိ ့ ရပ်စဲသည့် နရ့က်အထိ အခွန်စည်းကပ်ရန ်

ရှိ သာ ကာလအတွက် ကညာလာကိ လပ်ငန်းရပ်စဲ

သည့် နမှ့ ၁၅ ရက်အတွင်း သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ ်

အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထ ပးပိရ့မည်။ 

( ခ) သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အခွန်ထမ်း 

ကလပ်ငန်းကိရပ်စဲြခင်း သိမ့ဟတ် ပိင်ဆိင်မလဲ ြပာင်း 

ြခင်းကိ တွရိှ့လင် ယင်းအခွန်ထမ်းအား စည်းမျဉ်းခွဲ 

(က) ပါကာလအတွက် ကညာလာနှင့်အတူ မှတ်ပတင် 

လက်မှတ်တိကိ့ ပးပိရ့န ်အ ကာင်းကားနိင်သည်။ 

( ဂ) မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အခွန်ထမ်းအား 

စည်းမျဉ်းခဲွ (က) ပါ ကာလအတွက် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၄ 

ပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ဘ ာ ရးနှစ်အတွင်း 

စည်းကပ်နိင်သည်။ 
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(ဃ) ဘ ာ ရးနှစ်အတွင်း စည်းကပ်မ မပီးြပတ်လင ်

သက်ဆိင်ရာ အခွန်ထမ်းအား ဥပ ဒပါြပ ာန်းချက် 

များနှင့်အညီ စည်းကပ်မြပုလပ်နိင်သည်။ 

၃၂။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် လပ်ငန်းရပ်စဲသူ 

သိမ့ဟတ် ပိင်ဆိင်မလဲ ြပာင်းြခင်း ကာင့် လပ်ငန်းဆက်လက် 

လပ်ကိင်ြခင်းမရှိသူအား လပ်ငန်းရပ်စဲသည့်နှစ် မတိင်မီကာလများ 

အတွက် အခွန်စည်းကပ်ရန်ရှိလင ် ယင်းကာလများအတွက် 

စည်းကပ်မများကိ ပီးြပတ် အာင် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၃။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် ဤအခန်းပါ 

စည်းမျဉ်းများအရ ဆာင်ရွက်သည့်အခါ သက်ဆိင်ရာနှစ်အတွက ်

အကျိုးသက် ရာက်သည့် ဇယားပါအခွန်နန်းအတိင်း အခွန်ကိတွက်ချက် 

တာင်းခရမည်။ 

 

အခန်း ၈ 

ဖျာ် ြဖမကျင်းပသူအ ပ  စည်းကပ်ရန်နည်းလမ်းများ 
 

၃၄။ ဖျာ် ြဖမက ိတာဝန်ယူကျင်းပသူသည် ဖျာ် ြဖမကျင်းပရန်ရိှ 

ကာင်းကိ  ကျင်းပမည့် နမ့တိင်မီ အနည်းဆး ၃ ရက် ကိုတင်၍ 

ခွင့်ြပုမိန ့် သိမ့ဟတ် လိင်စင်နှင့်အတ ူ ဖျာ် ြဖမကျင်းပရန် သတ်မှတ ်

ထား သာပစြဖင့် သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထ 
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အ ကာင်းကားစာ ပးပိရ့မည်။ သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီး 

ဌာနမှူးသည် လ လာက် သာ အ ကာင်းရိှသည့်ကိစ္စတင်ွ ကိုတင ်

အ ကာင်းကားရမည့် ရက်ကိ လျာ့ ပါ့လက်ခနိင်သည်။  

၃၅။ ဖျာ် ြဖမကိ တာဝန်ယူကျင်းပသူသည် အာက်ပါတိက့ိ 

ဆာင်ရွက်ထားရမည-် 

(က) ရဝင်လက်မှတ်များ၊ နရာထိင်ခင်းအတွက် လက်မှတ် 

များက ိ ဝင် ကးတညီူသည့် အတန်း၊ နရာထိင်ခင်း 

အမျိုးအစားအလိက် ခွဲြခား၍ လက်ခြဖတ်ပိင်းများ 

ထားရိှြခင်း၊ 

( ခ) ဝင် ကးတူညီသည့် အတန်း၊ နရာထိင်ခင်း 

အမျို းအစား တစ်ခစီအတွက် တူညီ သာလက်မှတ ်

များထားရှိြခင်း၊ 

( ဂ) လကမှ်တမ်ျားကိ စာအပ်အြဖစ် ချုပ်ထားြခင်း၊ 

(ဃ) လက်မှတ် ပ တွင် အမှတ်စဉ်၊ ဇာတ်ရ သိမ့ဟတ် 

ရပ်ရှင်ရအမည်၊ နစ့ွဲ၊ ြပသချိန်၊ အတန်း၊ နရာ 

ထိင်ခင်းအမျို းအစားနှင့် အခ ကး ငွနန်းထားတိက့ိ 

ဖာ်ြပထားရှိြခင်း၊ 

( င) ဖျာ် ြဖမလက်မှတ်ြဖင့်သာ အဝင်အထွက်က ိ ခွင့်ြပု 

ြခင်း၊ 
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( စ) ဖျာ် ြဖမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နရာထိင်ခင်းအ ြခြပပစကိ 

ပွဲစဉအ်လိက် သီးြခားထားရှိြခင်း၊ 

(ဆ) စည်းမျဉ်းခဲွ (စ) ပါ ပစတွင် ရာင်းချ ပီးသည့် နရာ 

ထိင်ခင်းကိ အမှတ်အသား ြပသထားရှိြခင်း၊ 

( ဇ) ပဲွစဉ်အလိက် နစ့ဉ် ရာင်းရ ငွစာရင်းကိ သတ်မှတ် 

သည့်ပစြဖင့် ထားရိှြခင်း။ 

၃၆။ ဖျာ် ြဖမကိ တာဝန်ယူကျင်းပသူသည် ဖျာ် ြဖမအတွက် 

ရ ငွ ကညာချက်ကိ သတ်မှတ်သည့်ပစြဖင့် သက်ဆိင်ရာ စာရွက် 

စာတမ်းများနှင့်အတ ူ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ 

ဖျာ် ြဖမကျင်းပသည့် နက့န်ဆး ပီး နာက်တစ် န ့ ရးချန်ိအတင်ွး 

ပးပိရ့မည်။ 

၃၆-က။ နစ့ဉ်ပမှန်ကျင်းပ သာ ဖျာ် ြဖမလပ်ငန်းြဖစ် သာ ကာင့်  

စည်းမျဉ်း ၃၆ ပါအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် အခက်အခဲရှိလင ်

ဖျာ် ြဖမကိ တာဝန်ယူကျင်းပသူသည် ခိင်လ သာအ ကာင်းြပချက် 

ြဖင့် သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ တင်ြပနိင်သည်။ ယင်း 

တင်ြပချက်ကိ ရရိှသည့်အခါ သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး 

သည် လိအပ်သလိစိစစ်မများြပုလပ်၍  အခွန်ထမ်းအ နြဖင့် လိက်နာ

ဆာင်ရွက်ရန် အမှန်တကယ် အခက်အခဲရှိ ကာင်း ယကည်

                                                 
 ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၉ 
အရ ြဖည့်စွက်သည်။ 
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ကျနပ်လင် ယင်း ဖျာ် ြဖမကိ တာဝန်ယူကျင်းပသူအား နစ့ဉ ်

ဖျာ် ြဖမ ရ ငွ ကညာချက ် သတ်မှတ်ပစနှင့် သက်ဆိင်ရာ စာရွက် 

စာတမ်းများက ိ ဖျာ် ြဖမကျင်းပသည့်လကန်ဆး ပီး ခနစ်ရက်အတွင်း 

သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ ပးပိ ့ စရမည်။ 

၃၇။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် ဖျာ် ြဖမက ိ

တာဝန်ယူကျင်းပသူထမှ ရရှိထား သာ ရ ငွ ကညာချက်ကိ 

လည်း ကာင်း၊ အြခားရရှိထား သာ သတင်းအချက်အလက်များကိ 

လည်း ကာင်း အ ြခြပု၍ ပး ဆာင်ရမည့်အခွန်ကိ ဆာလျင်စွာ 

ခန ့မ်ှန်းစည်းကပ် တာင်းခရမည်။ ထိြ့ပင် အခွန်စည်းကပ်ြခင်းမြပုမ ီ

မည်သူက့ိမဆိ ခ ယူစစ် ဆးနိင်သည်။ လိအပ်သည့် သတင်းအချက် 

အလက်များကိလည်း တာင်းယူနိင်သည်။ 

၃၈။ ဖျာ် ြဖမကျင်းပရာ နရာ သိမ့ဟတ် အ ဆာက်အအပိင်ရှင် 

သည်လည်း ကာင်း၊ ယင်းတိကိ့ အပ်ချုပ်သူသည် လည်း ကာင်း 

ယင်း နရာ သိမ့ဟတ် အ ဆာက်အအအတွင်း၌ ကျင်းပ သာ 

ဖျာ် ြဖမတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖျာ် ြဖမက ိ တာဝန်ယူကျင်းပသ ူ

က ပး ဆာင်ရမည့်အခွန်ကိ ယင်း ဖျာ် ြဖမအတွက် ရ ငွမှ နတ်ယူ 

ပး ဆာင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ ထိြ့ပင် ယင်း ဖျာ် ြဖမနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

စည်းမျဉ်း ၃၅ နှင့် ၃၆ ပါ သတ်မှတ်ချက်များကိလည်း လိက်နာရမည်။ 



 
 25  

 
၃၉။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းက မိမိ မို န့ယ်အတွင်း 

ကျင်းပ သာ မည်သည့် ဖျာ် ြဖမကိမဆိ မိမိကိယ်တိင် ဝင် ရာက ်

စစ် ဆးြခင်းြဖစ် စ၊ မိမိကတာဝန် ပးအပ် သာ မိမိ၏ရးဝန်ထမ်းက 

ြဖစ် စ ဝင် ရာက်စစ် ဆး စနိင်သည်။ ယင်းသိ ့ စစ် ဆးရာတွင် 

လက်မှတ်များ၊ နရာထိင်ခင်း အ ြခြပပစများ၊ စာရင်းများနှင့် အြခား 

စာရွက်စာတမ်းများကိလည်း စစ် ဆးနိင်သည်။ 

 
အခန်း  ၉ 

ြပစာထတ် ပး၍ အခွန် ကာက်ခရန် နည်းလမ်းများ 
 

၄ဝ။ (က)  ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန် စည်းကပ်ထိက်သည့် ရာင်းရ ငွ 

သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွရိှမည့်  ကန်ထတ်လပ်သ ူ 

သိမ့ဟတ် ကန်သွယ်မ ဆာင်ရွက်သူ သိမ့ဟတ် 

ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူသည် -  

(၁) စည်းမျဉ်း ၄၉၊ စည်းမျဉ်းခွဲ (ခ) နှင့် (ဂ) ပါ 

အချက်အလက်များပါဝင်သည့် ြပစာ စာအပ် 

များက ိ တဆိပ်ရိက်နှိပ်နိင်ရန် သက်ဆိင်ရာ 

မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းရးသိ ့ ကိုတင ်

ပးပိထ့ားြခင်း သိမ့ဟတ် စည်းမျဉ်း ၄၉၊ 

စည်းမျဉ်းခဲွ (ခ) နှင့် (ဂ) ပါ အချက်အလက် 
                                                 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၁၀ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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များပါဝင်သည့် မည်သည့် ြပစာအမျိုးအစား 

တွင်မဆိ ကပ်နိှပ်နိင်ရန် အခွန်အမှတတ်ဆိပ် 

များ ကိုတင်ရယူထားြခင်း ြပုလပ်ရမည်။ 

(၂) လစဉ်အခွန် ပးသွင်းနိင်ရန်နှင့် သးလတစ်ကိမ် 

ကညာလာ ပးပိနိ့င်ရန် ငွသွင်းချလန်များ 

နှင့် ကညာလာပစများကိ သက်ဆိင်ရာ 

မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းရးမှ ကိုတင်ရယူ 

ထားရမည်။ 

(၃) သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းရးက 

တဆိပ် ရိက်နှိပ် ပးထား သာ ြပစာြဖင့် 

သိမ့ဟတ် အခွန်အမှတတ်ဆိပ် ကပ်နိှပ်ထား

သည့် ြပစာြဖင့် ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် 

ဝန် ဆာင်မရ ငွနှင့်အတူ ကျသင့်သည့် အခွန် 

ကိ ကန်စည်ဝယ်ယူသ ူသိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ 

ရယူသူထမှ တစ်ပါတည်း ကာက်ခရမည်။ 

(၄) စည်းမျဉ်းခဲွ(၃) အရ ကာက်ခရရှိသည့် အခွန်

ငွကိ သက်ဆိင်ရာလ ကန်ဆး ပီး ၁ဝ ရက ်

အတင်ွး ငွသွင်းချလန်ြဖင့် သက်ဆိင်ရာဘဏ် 

သိ ့ ပးသွင်းရမည်။ 
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 (၅) စည်းမျဉ်းခဲွ(၄) အရ အခွန် င ွ ပးသင်ွး ပီး 

ပါက ချလန်အမှတ်နှင့် ရက်စွဲကိ သက်ဆိင်ရာ 

သးလတစ်ကိမ် ကညာလာတွင ် ရးသွင်း

ဖာ်ြပ၍ ယင်း ကညာလာကိ သက်ဆိင်ရာ 

သးလပတက်န်ဆး ပီး နာက် တစ်လအတွင်း 

သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းရးသိ ့

ပးပိရ့မည်။ 

( ခ) ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်သည် ြပစာထတ် ပးရာတွင ်

ကျသင့် သာ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်နှင့်ညီမသည့်တန်ဖိး 

အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်အမှတ်တဆိပ် 

ကပ်နှိပ် ထတ် ပးြခင်း နည်းလမ်းများကိြဖစ် စ၊ 

ြပစာထတ် ပး၍ အခွန် ကာက်ခသည့် နည်းလမ်း 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လက် တွ ့ ဆာင်ရွက်ရန် ခက်ခဲသည့် 

ကိစ္စများအတွက် ဆာင်ရွက်ရန် နည်းလမ်းများကိ 

ြဖစ် စ ညန်ကားချက်များထတြ်ပန်၍ သတ်မှတ် ပး 

နိင်သည်။ 

၄၁။ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန် စည်းကပ်ထိက်သည့် ရာင်းရ င ွ

သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွရိှမည့် ကန်ထတ်လပ်သ ူ သိမ့ဟတ် 

ကန်သွယ်မ ဆာင်ရွက်သူ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူသည် 

စည်းမျဉ်း ၄ဝ၊ စည်းမျဉ်းခွဲ(က) အရ တဆိပ်ရိက်နှိပ်ထား သာ ြပစာ 
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ထတ် ပးသည့်နည်းလမ်းြဖင့် အခန်ွ ကာက်ခရန် အခက်အခဲရှိလင ်

ခိင်လ သာအ ကာင်းြပချက်ြဖင့် သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး 

ထ တင်ြပနိင်သည်။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် 

ယင်းတင်ြပချက်ကိ ရရှိသည့်အခါ  လိအပ်သလိစိစစ်၍  အခွန်ထမ်း 

အ နြဖင့် လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် အမှန်တကယ်အခက်အခဲရိှ ကာင်း 

ယကည် ကျနပ်လင်  ြပည် ထာင်စနယ် ြမ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း 

သိမ့ဟတ် တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း 

သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီများဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် အခွန်ထမ်း 

ကီးများဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူး၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် ယင်းအခွန်ထမ်း 

အား အာက်ပါ  စည်းကမ်းချက်များအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက် စ 

ရမည-် 

(က) မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းရးမှ တဆိပ်ရိက်နှိပ် ပး 

ထားသည့် ြပစာထတ် ပးသည့် နည်းလမ်းအစား 

ကွန်ပျူတာစနစ်ကိအသးချ၍ ြပစာကိထတ် ပးသည့် 

နည်းလမ်းြဖင့် အခွန် ကာက်ခြခင်းြဖစ်ပါက နစ့ဉ ်

ရာင်းရ ငွ၊ နစ့ဉ ် ကာက်ခရရှိသည့် အခွန် ငွများ 

ရးသွင်း ဖာ်ြပထားသည့် ငွစာရင်း မှတ်တမ်းကိ 

သတ်မှတ်သည့်ပစြဖင့် စနစ်တကျထားရိှရမည်။ 

( ခ) ြပစာထတ် ပးြခင်းမြပုဘ ဲ ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် 

ဝန် ဆာင်မရ ငွတင်ွ ကျသင့် သာအခွန်ကိ တစ်ပါ 

တည်း ထည့်သွင်း ကာက်ယူသည့် နည်းလမ်းြဖင့် 
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အခွန် ကာက်ခြခင်းြဖစ်ပါက ထိသိ ့ နစ့ဉ် ကာက်ခ 

ရရိှ သာ ငွများ ရးသွင်း ဖာ်ြပထားသည့် ငွစာရင်း 

စာအပ်ကိ သတ်မှတ်သည့်ပစြဖင့် စနစ်တကျ ထားရိှ 

ရမည်။ 

( ဂ) ကာက်ခရရှိသည့် အခွန် ငွနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စည်းမျဉ်း 

၄ဝ၊ စည်းမျဉ်းခဲွ(က) တွင်ပါရိှသည့်အတိင်း ဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 

၄၁-က။ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်ဥပ ဒ နာက်ဆက်တွဲဇယားပါ အခွန် 

ခနှိမ်ခွင့်မရှိသည့် အထူးကန်စည်များကိ ထတ်လပ်သ ူ သိမ့ဟတ် 

တင်သွင်းသူမှ ကန်စည်ကိ ြပန်လည် ရာင်းချရာတွင် ကာက်ခရမည့် 

ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်က ိ ရာင်းရ ငွနှင့်အတ ူတစ်ပါတည်း ကာက်ခ 

၍ အခွန် ပး ဆာင် ပီး သာ ကန်စည်ြဖစ် ကာင်း အမှတ်တဆိပ် 

ကပ်နိှပ်ထားသည့် ကန်စည်ကိထတ် ပးရမည်။ ကန်စည်ကိ ထတ်လပ်သူ 

သိမ့ဟတ် တင်သွင်းသူက အခွန်အမှတတ်ဆိပ် ကပ်နှိပ်ထား သာ 

ကန်စည်ကိ လဲ ြပာင်းထတ် ပးြခင်းသည် ရာင်းချသည့်ကန်စည ်

အတွက် အ ရာင်းတန်ဖိးတွင် အခွန်အပါအဝင်ြဖစ် ကာင်း အ ထာက် 

အထားြဖစ်သည်။ 

၄၁-ခ။  ညန် ကား ရးမှူးချုပ်သည် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ၏့ 

ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာနက အခွန်အမှတ်တဆိပ် ကပ်နှိပ် ရာင်းချရန ်

အမိန ့် ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်သတ်မှတ်သည့် ကန်စည်အမျိုးအစား 
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အတွက် အခွန်အမှတ်တဆိပ် ထတ်ယူြခင်း၊ ကပ်နိှပ်ြခင်း၊ ရာင်းချြခင်း၊ 

အခွန် ပးသွင်းြခင်းတိနှ့င့်စပ်လျဉ်း၍  ဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်းများ 

ကိ သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

 

အခန်း ၁ဝ 

အခွန် ငွတစ် ကိမ်တည်းသာ ကျသင့် စ ရး 

ဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်းများ 
 

၄၂။ ဥပ ဒအရ အခွန်တစ်ကိမ်တည်းသာ ကျသင့် စ ရးအတွက် 

အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည-် 

 (က) ကန်ထတ်လပ်သူသည် မိမိထတ်လပ်သည့် ကန်စည ်

ရာင်းချမအ ပ  ကျသင့်သည့်အခွန်မှ ယင်းကန်စည် 

ထတလ်ပ်ရန် ြပည်ပမှ ဝယ်ယူတင်သွင်း သာ 

သိမ့ဟတ် ြပည်တွင်း၌ အြခားကန်ထတ်လပ်သူထမှ 

ြဖစ် စ၊ ကန်သွယ်မလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်သူထမှ 

ြဖစ် စ ဝယ်ယူ သာကန်ကမ်း သိမ့ဟတ် တစ်ပိင်း 

တစ်စြပုလပ် ပီး သာ ကန်စည်များအတွက် ပး ဆာင် 

ခ့ဲ ပီး သာအခွန်ကိ ခနိှမ်နိင်သည်။ 

 

                                                 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၁၁ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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 ( ခ) ကန်စည ် ဝယ်ယူ ရာင်းချသည့် ကန်သွယ်မလပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်သူသည် မိမိ ရာင်းချသည့် ကန်စည်အ ပ  

ကျသင့်အခွန်မှ ယင်းကန်စည်ကိ ြပည်ပမှဝယ်ယူ 

တင်သွင်းစဉ်က သိမ့ဟတ် ြပည်တွင်း၌ အြခား 

ကန်သွယ်မလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်သူထမှြဖစ် စ၊ ကန် 

ထတ်လပ်သူထမှြဖစ် စ ဝယ်ယူစဉ်က ပး ဆာင်ခ့ဲ ပီး

သည့်အခွန်ကိ ခနှိမ်နိင်သည်။ 

 ( ဂ) ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူသည် မိမိ ဆာင်ရွက်သည့် 

ဝန် ဆာင်မအ ပ  ကျသင့်သည့်အခွန်မှ ဝန် ဆာင်မ 

လပ်ငန်းအတွက် အသးြပုသည့် ကိစ္စရပ်အ ပ  

ပး ဆာင်ခဲ့ ပီးသည့် အခွန်ကိ ခနှိမ်နိင်သည်။ 

 (ဃ) ကန်ထတ်လပ်သ ူ သိမ့ဟတ် ကန်စည်ဝယ်ယူ ရာင်းချ

သည့် ကန်သွယ်မလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်သူသည် 

ကန်ကမး် သိမ့ဟတ် တစ်ပိင်းတစ်စြပုလပ် ပီး သာ 

ကန်စည ် သိမ့ဟတ် ကန် ချာကိ ြပည်ပမှဝယ်ယူ 

တင်သွင်းြခင်းြဖစ်ပါက သတ်မှတ်ပစြဖင့် သက် သခ 

လက်မှတ် နှစ် စာင်ြပုစ ပီး မူရင်းခွဲကိ မိမိနှင့် 

သက်ဆိင်သည့် မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ ပးပိ ့ပီး 

မူရင်းကိ လက်ခအြဖစ် သိမ်းဆည်းထားရမည်။ 

ြပည်တွင်း၌ ဝယ်ယူြခင်းြဖစ်ပါက ကန်စည် ရာင်းချ 

သူသည် သတ်မှတ်ပစြဖင့် သက် သခလက်မှတ် 
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သး စာင်ြပုစ၍ မူရင်းကိဝယ်ယူသူသိလ့ည်း ကာင်း၊ 

မူရင်းခဲွတစ် စာင်ကိ ဝယ်ယူသူနှင့်သက်ဆိင်သည့် 

မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထသိလ့ည်း ကာင်း ပးပိ၍့ 

ကျန်မူရင်းခွဲတစ် စာင်ကိ လက်ခအြဖစ ် သိမ်းဆည်း 

ထားရမည်။  

 ( င) ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူသည် ဝန် ဆာင်မရ ငွနှင့် 

အတူ ကာက်ခထားသည့် အခွန်နှင့်ပတ်သက်၍ 

သတ်မှတ်ပစြဖင့် သက် သခလက်မှတ် သး စာင် 

ြပုစ၍ မူရင်းကိ ဝန် ဆာင်မရယူသူသိလ့ည်း ကာင်း၊ 

မူရင်းခွဲတစ် စာင်ကိ ဝန် ဆာင်မရယူသူနှင့် သက်ဆိင် 

သည့် မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထသိ ့ လည်း ကာင်း 

ပးပိ၍့ ကျန်မူရင်းခွဲတစ် စာင်ကိ လက်ခအြဖစ ်

သိမ်းဆည်းထားရမည်။  

 ( စ) စည်းမျဉ်းခဲွ(က) သိမ့ဟတ် (ခ) သိမ့ဟတ် (ဂ) အရ 

အခွန် ခနိှမ်သူသည် ထိသိအ့ခွန်ခနိှမ် ကာင်း သတ်မှတ် 

ပစနှင့်အတူ စည်းမျဉ်းခဲွ (ဃ) နှင့် (င) တိအ့ရ 

သက် သခလက်မှတ် သိမ့ဟတ် လက်မှတ်များကိ 

ပူးတွဲလျက် မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ တင်ြပ 

ရမည်။ သိရ့ာတွင် ကန်ထတ်လပ်သူက ကန် ချာ 

ကန်စည ် ထတ်လပ်ရာတွင် ပျက်စီးဆးရးသွားသည့် 

ကန်ကမး် သိမ့ဟတ် ပျက်စီးဆးရးသွား သာ 
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တစ်ပိင်းတစ်စ ြပုလပ် ပီး သာ ကန်စည်အ ပ  

ကျသင့်သည့်အခွန်ကိ ခနှိမ်ခွင့် မရှိ စရ။ အလားတ ူ

ကန်စည်ဝယ်ယူ ရာင်းချသည့် ကန်သွယ်မလပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်သူက ပျက်စီးဆးရးသည့် ကန်စည်အ ပ  

တွင်လည်း အခွန်ခနှိမ်ခွင့် အကျိုးခစားခွင့် မရှိ စရ။ 

 (ဆ) အခွန်ခနိှမ်ရာတွင် ခနိှမ် ငွသည် ကန်စည် ြပန်လည် 

ရာင်းချြခင်းအ ပ  ကျသင့်သည့် အခွန်ထက် မပိ စရ။  

 ( ဇ) ဤစည်းမျဉ်းတွင် အကျုးဝင်သည့် ကန်ထတ်လပ် 

ရာင်းချသူ၊ ကန်စည်ဝယ်ယူ ရာင်းချသူ၊ ဝန် ဆာင်မ 

ဆာင်ရွက်သူတိသ့ည်လည်း ကာင်း၊ ြပည်ပမှ ကန်စည် 

တင်သွင်းသူသည်လည်း ကာင်း ဥပ ဒအရ မှတ်ပတင် 

ပီးသူများ ြဖစ်ရမည်။  

 ( စျ) ဤစည်းမျဉ်းအရ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန် ခနိှမ်ခွင့်သည် 

ြပည် ထာင်စ၏အခွန်အ ကာက်ဥပ ဒြဖင့် အခွန်ခနိှမ် 

ခွင့်မရိှ ကာင်း သတ်မှတ်ထားသည့် ကန်စည်များနှင့် 

သက်ဆိင်ြခင်း မရှိ စရ။  

 (ည) ညန်ကား ရးမှူးချုပ်သည် အခွန်ခနိှမ်ခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်း 

၍ အသးြပုရမည့် သက် သခ လက်မှတ်ပစများကိ 

ထတ်ြပန်သတ်မှတ်နိင်သည်။ 
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အခန်း ၁၁ 

နိင်ငပိင်စီးပွား ရးအဖဲွအ့စည်းများ၊ နိင်ငပိင်စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ 

ကန်သွယ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

အခွန် ပး ဆာင်ရန်နှင့် စည်းကပ်ရန်နည်းလမ်းများ 
 

၄၃။ နိင်ငပိင်စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်းများ၊ နိင်ငပိင်စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ 

ကန်သွယ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများသည် အခွန် ပး ဆာင်ြခင်း 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) လစဉ်ကျသင့်သည့် အခွန်ကိ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ် 

အခွန်ဦးစးီဌာနမှူး၏ ဘဏ်စာရင်းသိ ့ လဲ ြပာင်း 

ပးသွင်းရန် မိမိ ငွစာရင်းဖွင့်ထားသည့် ဘဏ်သိ ့

အ ကာင်းကားစာ ပးပိရ့မည်။ အ ကာင်းကားစာ 

မိတ္တ ူကိ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစးီဌာနမှူးရးသိ ့

ပးပိရ့မည်။ ထိြ့ပင် သးလတစ်ကိမ် ကန် ရာင်း 

ကညာလာ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ ကညာလာက ိ

ကန်စည်ထတ်လပ် ရာင်းချသည့် သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ 

ဆာင်ရွက်သည့် သးလကန်ဆး ပီး နာက် တစ်လ 

အတွင်း သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထ 

ပးပိရ့မည်။ 
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( ခ) သက်ဆိင်ရာဘဏ်သည် စည်းမျဉ်းခဲွ (က)ပါ အ ကာင်း 

ကားစာကိရရှိ သာအခါ အခွန်ထမ်း၏ လက်ကျန် ငွ 

မှ ကျသင့် သာအခွန်ကိ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန် 

ဦးစီးဌာန ငွစာရင်းသိ ့ လဲ ြပာင်း ပးသွင်းရမည်။ 

ယင်းသိ ့လဲ ြပာင်း ပးသွင်း ပီး ကာင်းကိ သက်ဆိင်ရာ 

မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးနှင့် သက်ဆိင်ရာ အခွန်ထမ်း 

ထ လဲ ြပာင်း ပးသည့်လ မကန်ဆးမီ အ ကာင်းကား 

ရမည်။ 

( ဂ) သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် စည်းမျဉ်း 

ခဲွ(က) အရ အခွန်လဲ ြပာင်း ပးသွင်းရန် ပျက်ကွက် 

သာ အခွန်ထမ်း၏ စီမကိန်းပါ လျာထားချက်အရ 

တစ်လပ မ်းမ  ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ 

ရ ငွအ ပ  ကျသင့် သာအခွန် ငွကိ လဲ ြပာင်း 

ပးသွင်းရန် သက်ဆိင်ရာဘဏ်သိ ့ အ ကာင်းကား 

စာ ပးပိ ့ပီး မိတ္တ ူကိ သက်ဆိင်ရာအခွန်ထမ်းထ ပးပိ ့

ရမည်။ 

(ဃ) သက်ဆိင်ရာဘဏ်သည် အ ကာင်းကားစာက ိ ရရှိ 

သာအခါ စည်းမျဉ်းခဲွ(ခ) ပါအတိင်း ဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 
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( င) သက်ဆိင်ရာဘဏ်သည် သက်ဆိင်ရာ အခွန်ထမ်း၏ 

ငွစာရင်း၌ စည်းမျဉ်းခဲွ (ခ) သိမ့ဟတ် စည်းမျဉ်းခွဲ 

(ဂ)အရ အခွန် ငွလဲ ြပာင်း ပးသွင်းရန် ငွလက်ကျန ်

အလအ လာက်မရိှ ကာင်း တွရိှ့လင် ငွလက်ကျန် 

ရိှသည်အထိ အခွန်ကိ ဆာလျင်စွာ လဲ ြပာင်း ပးသွင်း 

ရမည်။ လိ ငွနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန် ငွ လဲ ြပာင်း 

ပးသွင်းြခင်းကိ ြပည် ထာင်စအစိးရ၏ ရသးမှန်း ြခ 

ငွစာရင်းဦးစီးဌာနနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄၄။ ဤအခန်းပါ အခွန်ထမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန် 

စည်းကပ်ြခင်းကိ အာက်ပါအတိင်း ြပုလပ်ရမည်- 

(က) နိင်ငပိင်စီးပွား ရးအဖဲွအ့စည်းများ၊ နိင်ငပိင်စက်ရ၊ 

အလပ်ရ၊ ကန်သွယ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းတိသ့ည် 

သက်ဆိင် သာ ဘ ာ ရးနှစ်အတွက် နှစ်ချုပ် ကညာ 

လာကိ သက်ဆိင်ရာနှစ်ကန်ဆး ပီး သးလအတွင်း 

သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းရးသိ ့ ပးပိ ့

ရမည်။ သိရ့ာတွင် လ လာက် သာအ ကာင်းရှိပါက 

အကျိုးအ ကာင်း ဖာ်ြပ၍ သက်ဆိင် သာနှစ်အတွက် 

နှစ်ချုပ်စာရင်းများ ြပုစ ပီးသည့် နမ့ှ ရက် ပါင်း ၃ဝ 

အတင်ွး သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထ 

နှစ်ချုပ် ကညာလာက ိ ပးပိရ့မည်။ 
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( ခ) သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် နိင်ငပိင် 

စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်း၊ နိင်ငပိင် စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ 

ကန်သွယ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းမှ ပးပိ ့ သာ 

နှစ်ချုပ် ကညာလာက ိ အ ြခြပု၍ စည်းကပ်ရမည်။ 

သိရ့ာတွင် ယင်း ကညာလာပါ  ရာင်းရ ငွ 

သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွမှာ အခွန် ပး ဆာင်ထိက်

သည့် ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွထက် 

လျာ့နည်း နသည်ဟ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီး 

ဌာနမှူ းက တွရ့ှိလင် အခွန်ကျသင့်သည့် ရာင်းရ င ွ

သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွကိ သတ်မှတ်၍ အခွန် 

စည်းကပ်နိင်သည်။  

  ထိြ့ပင် ြပည် ထာင်စအစိးရ၏ စာရင်းစစ် ဆး 

ြခင်းအစီအစဉ်အရ သက်ဆိင်ရာ နိင်ငပိင် စီးပွား ရး 

အဖွဲအ့စည်း၊ နိင်ငပိင် စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ လပ်ငန်းဌာန 

၏ စာရင်းများကိ စစ် ဆး ပီးစီး သာအခါ သက်ဆိင်ရာ 

နှစ်အတွက် ကညာလာပါ ကျသင့်သည့် အခွန် ငွ 

သည် မူလ ကညာထားသည့် အခွန် ငွနှင့် ကွာြခား 

ခ့ဲလ င် နိင်ငပိင် စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်း၊ နိင်ငပိင် 

စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ လပ်ငန်းဌာနသည် စာရင်းစစ် ဆး 

ြခင်း အစီရင်ခစာရရိှ ပီး နာက် ရက် ပါင်း ၃ဝ အတွင်း 

ထိနှစ်အတွက် ကညာလာအသစ် ပးပိရ့မည်။ 



 
 38  

 
ထိသိ ့ ပးပိလ့ င် သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစးီ 

ဌာနမှူ းသည် နိင်ငပိင်စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်း၊ နိင်ငပိင် 

စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ လပ်ငန်းဌာန၏ သက်ဆိင်ရာနှစ် 

အတွက်စည်းကပ်မကိ အဆိပါ ကညာလာ အသစ ်

အရ ြပန်လည်ြပုလပ်ရမည်။ 

( ဂ) နိင်ငပိင် စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်းများ၊ နိင်ငပိင်စက်ရ၊ 

အလပ်ရ၊ ကန်သွယ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းတိသ့ည် 

အာက်ပါကိစ္စရပ်များက ိလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန်မလိ- 

(၁) သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ၌ 

မှတ်ပတင်ြခင်း၊ 

(၂) လပ်ငန်းစတင် လပ်ကိင် ကာင်း အ ကာင်း 

ကားြခင်း၊ 

(၃) အခန်း (၉) ပါသတ်မှတ်ချက်များကိ လိက်နာ 

ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

(ဃ)  ဤအခန်းပါ အခွန်ထမ်းများအ ပ  အခွန်စည်းကပ် 

ကာက်ခြခင်းနှင့် သက်ဆိင်သည့် ကျန်ကိစ္စရပ်များ 

အတွက် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွ၏့ ဘ ာ ရးဝန် ကီး 

ဌာနက အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန်သည့် ညန်ကား 

ချက်များနှင့်အည ီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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အခန်း ၁၂ 

ထူးြခား သာကိစ္စများအတွက် ဆာင်ရွက်ရန်နည်းလမ်းများ 

၄၅။ (က) လပ်ငန်းတစ်ခခတွင် အစပါဝင်သူတိင်းသည် ယင်း 

လပ်ငန်းကိရပ်စလဲ င် ရပ်စသဲည့် နအ့ထိ ရ ငွများ 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်စည်းကပ်ခရန်နှင့် ကျသင့်သည့် 

အခွန် ငွကိ ပး ဆာင်ရန် တဲွဖက်၍ြဖစ် စ၊ တစ်ဦးချင်း 

ြဖစ် စ တာဝန်ရိှ စရမည်။ 

(ခ) လပ်ငန်းတစ်ခခ၏ ပိင်ရှင် ြပာင်းလဲခ့ဲလင် မူလပိင်ရှင် 

နှင့် ဆက်ခသည့်ပိင်ရှင်တိသ့ည် ထိသိ ့ ြပာင်းလဲသည့် န ့

အထိ ရ ငွများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်စည်းကပ်ခရန်နှင့် 

ကျသင့်သည့် အခွန် ငွကိ ပး ဆာင်ရန် တွဲဖက်၍ 

ြဖစ် စ၊ တစဦ်းချင်းြဖစ် စ တာဝန်ရိှ စရမည်။ မူလ 

ပိင်ရှင်နှင့်ဆက်သွယ်ရာတွင် အခက်အခဲရှိပါက ဆက်ခ

သည့်ပိင်ရှင်အား မူလပိင်ရှင်၏ ကိယ်စားလှယ်အြဖစ် 

သတ်မှတ်၍ အာက်ပါကာလများအတွက် အခွန် 

စည်းကပ်ရမည-် 

(၁) ပိင်ရှင် ြပာင်းလဲသည့်နှစ်အတွင်း မူလပိင်ရှင် 

လပ်ကိင်ခဲ့သည့် ကာလ၊ 

(၂) ပိင်ရှင် ြပာင်းလဲသည့်နှစ်မတိင်မီ ကပ်လျက် 

ရှိ သာဘ ာနှစ်။ 
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၄၆။ သဆးသ ူ သိမ့ဟတ် အ ကာင်းတစ်ခခ ကာင့် တရားဝင် 

မစွမ်း ဆာင်နိင်သူတိအ့တွက် တရားဝင် ကိယ်စားလှယ်အားြဖစ် စ၊ 

ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ တာဝန်ရိှသူအားြဖစ် စ အခွန်စည်းကပ် ကာက်ခ 

ရမည်။ သိရ့ာတွင် တရားဝင်ကိယ်စားလှယ်  သိမ့ဟတ် ယင်းတာဝန် 

ရိှသူအ နြဖင့် ဤစည်းမျဉ်းအရ ပး ဆာင်ရမည့်အခွန် ငွမှာ ယင်းတိ ့

တာဝန်ယူထားသည့် ပစ္စည်း၏ ပး ဆာင်နိင်စွမ်းရှိသမသာ ြဖစ် စ 

ရမည်။ 

၄၇။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် ဝင် ငွခွန်ဥပ ဒ 

ပါ အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက်များအရ သတ်မှတ် သာ ြပည်ပ န 

နိင်ငြခားသား သိမ့ဟတ် ြပည်ပ နနိင်ငသားက သာ်လည်း ကာင်း၊ 

ြပည်တွင်း နနိင်ငြခားသား သိမ့ဟတ် ြပည်တွင်း နနိင်ငသားက  

သာ်လည်း ကာင်း နိင်င တာ်အတွင်း ကန်စည်ထတ်လပ် ရာင်းချ 

ြခင်း သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ြခငး်အတွက် 

ထိသူ၏ကိယ်စားလှယ်အြဖစ် သတ်မှတ်ရန်ရည်ရွယ် ကာင်း အာက်ပါ 

တစ်ဦးဦးကိ အ ကာင်းကား ပီး နာက ် ဥပ ဒပါကိစ္စရပ်များအတွက် 

ယင်းသူအားကိယ်စားလှယ်အြဖစ် မှတ်ယူနိင်သည်- 

(က) ြပည်ပ နသ ူ သိမ့ဟတ် ြပည်တွင်း နသူက မိမိ၏ 

ြပည်တွင်းလပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တစ်နည်းနည်းြဖင့် 

တာဝန်လဲထားသူ၊ 
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( ခ) ြပည်ပ နသ ူသိမ့ဟတ် ြပည်တွင်း နသူနှင့် စီးပွား ရး 

ဆက်သွယ်သူ၊ 

( ဂ) ြပည်ပ နသ ူ သိမ့ဟတ် ြပည်တင်ွး နသူကိအ ကာင်း 

ြပု၍ ဝင် ငွရရှိသူ၊ 

သိရ့ာတွင် ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်သတ်မှတ်ရန် ရည်ရွယ်ထား 

သူအား ကိုတင်ရှင်းလင်းခွင့်မ ပးဘဲ ဤစည်းမျဉ်းအရ ကိယ်စားလှယ် 

အြဖစ် မသတ်မှတ်ရ။ 

၄၈။ (က) သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အခွန် 

ထမ်းအား ဥပ ဒပဒ်မ ၂၂၊ ပဒ်မခွဲ (က)၊ ပဒ်မခဲွငယ် (၃) 

နှင့် ပဒ်မခဲွ (ခ) တိအ့ရ တရားစဲွဆိရန်ကိစ္စတွင် 

ညန်ကား ရးမှူးချုပ်ထမှ ကိုတင်ခွင့်ြပုမိန ့် တာင်းခ 

ရမည်။ 

( ခ) ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်သည် ခွင့်ြပုချက် ပးရန် သင့် 

မသင့် ဆးြဖတ်ရာတွင် ြပစ်ဒဏ် ပး ရးထက် အခန်ွ 

ရရှိ ရးကိ ဦးတည်ချက်ထား၍လည်း ကာင်း၊ ဥပ ဒ 

အရ ရသင့်ရထိက် သာ အခွန် ငွ မရရှိ အာင ်

အခွန်ထမ်း၏ တိမ်း ရှာင်ထိမ်ချန် လိမ်လည်လိ သာ 

ရည်ရွယ်ချက ် အတမ်ိအနက်ကိ ထတ် ဖာ်နိင်သည့် 

အ ြခအ န ရှိ မရိှ ကိလည်း ကာင်း ထာက်ချင့်၍ 

ဆးြဖတ်ရမည်။ လိအပ်က ထတ် ဖာ်ရန် အခွန်ထမ်း 

အား အချိန်တိးြမင့် ပးနိင်သည်။ 
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( ဂ) အာက် ဖာ်ြပပါ အ ကာင်းတစ်ခခရှိလင် ညန်ကား 

ရးမှူ းချုပ်သည် သက်ဆိင်ရာ အခွန်ထမ်းကိ တရားစွဲ 

ရန ်ကိုတင်ခွင့်ြပုမိန ့်မ ပးရ- 

(၁) တိမ်း ရှာင်ြခင်း ကာင့် လွတ်ကင်း သာ 

အခွန်ပမာဏသည် မများြပားြခင်း၊ 

(၂) ထိမ်ချန်သည့် သိမ့ဟတ် လိမ်လည်လှည့်ြဖား

သည့် ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ 

ရ ငွသည ် အခွန်ထမ်း အမှန်ရရှိခဲ့ ကာင်း 

တွရိှ့ထားသည့် ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် 

ဝန် ဆာင်မရ ငွတိနှ့င့် နင်းယှဉ်လင် အချိုး 

အစား ပမာဏ မများြပားြခင်း၊ 

(၃) ကျသင့် သာ အခွန်နှင့်ဒဏ် ငွကိ သတ်မှတ် 

ပး သာကာလ သိမ့ဟတ် လိအပ်၍ တးိြမင့် 

ပး သာ ကာလအတွင်း သက်ဆိင်သူက    

အ ကျအလည် ပး ဆာင်ြခင်း။ 
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အခန်း ၁၂-က 

နိင်ငြခား ငွြဖင့် ရရိှသူများအား စည်းကပ်ြခင်း 
 

၄၈-က။ သက်ဆိင်ရာဘ ာ ရးနှစ်အတွင်း အခွန်ထမ်း၏ ရာင်းရ ငွ 

သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွတွင် နိင်ငြခား ငွပါဝင်ပါက အာက်ပါ 

အတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) နိင်ငြခား ငွြဖင့် ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ 

ရ ငွကိ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်မှ နစ့ဉ်သတ်မှတ် 

သာ နိင်ငြခား ငွလဲလှယ်နန်းြဖင့် နိင်ငြခား ငွမ ှ

ကျပ် ငွသိ ့ဖလှယ်၍ တန်ဖိးသင့်ရမည်။  

( ခ) နိင်ငြခား ငွြဖင့် ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ 

ရ ငွကိ တစ်ကိမ်တည်းြဖင့် ရရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါက ယင်း 

ငွရရှိသည့် န၏့ ငွလဲလှယ်နန်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ 

တစ်ကိမ်ထက်ပိမိ ရရိှခ့ဲြခင်း ြဖစ်ပါက ထိသိရ့ရှိသည့် 

နအ့သီးသီး၏ ငွလဲလှယ်နန်းများကိ ပျမ်းမ ြခင်း 

ြပုလပ်၍ ယင်းပျမ်းမနန်းြဖင့်လည်း ကာင်း နိင်ငြခား 

ငွမှကျပ် ငွသိ ့ဖလှယ်၍ တန်ဖိးသင့်ရမည်။  

 ( ဂ) အခွန်ထမ်း၏ ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ 

ရ ငွသည ် နိင်ငြခား ငွြဖင့်သာ ရရှိြခင်းြဖစ်ပါက 

စည်းမျဉ်းခဲွ (ခ) ပါအတိင်း တန်ဖိးဖလှယ်၍ရရိှသည့် 
                                                 
 ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၁၂ 
အရ ြဖည့်စွက်သည်။ 
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ကျပ် ငွစစ ပါင်းကိ စစ ပါင်း ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် 

ဝန် ဆာင်မရ ငွအြဖစ် သတ်မှတ်၍ ကျပ် ငွြဖင့် 

ပး ဆာင်ရမည့်အခွန်ကိ တည်ဆဲ အခွန်နန်းြဖင့် 

တွက်ချက် သတ်မှတ်ရမည်။ 

(ဃ) အခွန်ထမ်း၏ ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ 

ရ ငွသည် ကျပ် ငွအြပင် နိင်ငြခား ငွလည်း ပါဝင်ပါက 

ယင်းကျပ် ငွနှင့် ယင်းနိင်ငြခား ငွက ိ စည်းမျဉ်းခဲွ(ခ) 

ပါအတိင်း တန်ဖိးဖလှယ်၍ရရှိသည့် ကျပ် ငွတိ၏့ 

စစ ပါင်းကိ စစ ပါင်း ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် 

ဝန် ဆာင်မရ ငွအြဖစ် သတ်မှတ်၍  ကျပ် ငွြဖင့် 

ပး ဆာင်ရမည့်အခွန်ကိ တည်ဆဲ အခွန်နန်းြဖင့် 

တွက်ချက် သတမှ်တရ်မည်။  

( င) ဥပ ဒပဒ်မ ၁၂ အရ ဘ ာ ရးနှစ်အတွင်း လစဉ် 

ကျသင့်အခွန် ပးသွင်းြခင်းကိ အခွန်ထမ်းက အထက်ပါ 

စည်းမျဉ်းခွဲများပါအတိင်း တွက်ချက်၍ ပး ဆာင် 

ရမည်။ 

 ( စ) ဤစည်းမျဉ်းပါ ြပ ာန်းချက်များသည် ြပည်ပပိက့န ်

အ ပ  ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန် ကျသင့်သည့် ကနစ်ည ်

များြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ ရာင်းချြခင်းမှ ရာင်းရ ငွနှင့် 

သက်ဆိင်ြခင်း မရှိ စရ။ အဆိပါ ကန်စည်များအတွက ်

စစ ပါင်း ပိက့န် ရာင်းရ ငွမှ နိင်ငြခား ငွြဖင့် ကျသင့် 
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သာ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်ကိ နတ်ပယ် ပီး ကျန်ရှိ

သည့်  အသားတင် ရာင်းရ ငွအ ပ တွင်သာ ဝင် ငွခွန် 

တွက်ချက်ရန်အလိင့ာှ စည်းမျဉ်းခွဲ (က) နှင့် (ခ) ပါ  

အတင်ိး နိင်ငြခား ငွမှကျပ် ငွသိ ့ဖလှယ်၍ တန်ဖိးသင့် 

ရမည်။ 

 

အခန်း ၁၃ 

အ ထွ ထွ 
 

၄၉။ (က) သက်ဆိင်ရာ အခွန်ထမ်းသည် မိမိထားရှိရသည့် 

စာရင်းများ၊ ရသး ြပစာများကိ ယင်းတိန့ှင့်သက်ဆိင်

သည့်နှစ်ကန်ဆး ပီး သးနှစ်အထိ မပျက်စီး စရန ်

ထိန်းသိမ်းထားရှိ ရမည်။ 

( ခ) ကန်ထတ်လပ်သူ သိမ့ဟတ် ကန်သွယ်မ ဆာင်ရွက်သူ 

သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူက ထတ် ပး 

ရမည့် ငွရ ြပစာ၊ လက်ငင်း ရာင်း ြပစာနှင့် အ ကး 

ရာင်း ြပစာတိကိ့ မူရင်းနှင့် မူရင်းခဲွ နှစ်ရွက်၊ စစ ပါင်း 

သးရွက်ပါရိှ သာ အရွယ်တူ အ ရာင်ကဲွ စာရွက်များ 

ပ တွင် အမှတ်စဉ်၊ ြပစာထတ် ပးသူ လပ်ငန်း၏ 

                                                 
  ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း 
၆ အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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အမည်နှင့် တည်ရာလိပ်စာတိကိ့ ဖာ်ြပပနိှပ်ထားသည့် 

ြပစာစာအပ်အြဖစ် ချုပ်ထားရမည်။ ထိြ့ပင် မူရင်းနှင့် 

မူရင်းခဲွများတွင် ြမန်မာ သိမ့ဟတ် အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် 

လွယ်ကူစွာ ဖတ်ရနိင်ရန် ရးသားရမည်။ မူရင်းနှင့် 

ပထမမူရင်းခဲွ ကိ သက်ဆိင်သူသိ ့ ပး၍ ကျန်မူရင်းခဲွကိ 

စာအပ် အတွင်း၌ နရာမပျက်ထားရိှရမည်။ 

( ဂ) စည်းမျဉ်းခဲွ (ခ) ပါ အချက်အလက်များအြပင် ကန်စည် 

ထတ်လပ် ရာင်းချမလပ်ငန်းနှင့် ကန်စည်ဝယ်ယူ 

ရာင်းချသည့် ကန်သွယ်မလပ်ငန်းတိက့ ထတ် ပး 

ရမည့် ြပစာတိတွ့င် အာက်ပါ အချက်အလက်များ 

လည်း ပါရှိရမည-် 

(၁) ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းအရ ထတ် ပး 

ထား သာ လပ်ငန်းမှတ်ပတင်အမှတ်၊ 

(၂) ကန်စည်ဝယ်ယူသူသည် လပ်ငန်းရှင်ြဖစ်ပါက 

ယင်း၏အမည်၊ လိပ်စာနှင့် ကန်သွယ်လပ်ငန်း 

ခွန်စည်းမျဉ်းအရ ယင်းအား ထတ် ပးထား 

သာ လပ်ငန်းမှတ်ပတင်အမှတ်၊ 

(၃) ရာင်းချသည့် ရက်စွဲ၊ ပစ္စည်းအမျို းအမည၊် 

အမျို းအစား၊ အ ရအတွက်၊ တစ်ယူနစ် 

စျးနန်းနှင့် ကျသင့်ကန် ရာင်းတန်ဖိး၊ 
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(၄) ရာင်းရ ငွ ပ တွင် ကျသင့်သည့် ကန်သွယ် 

လပ်ငန်းခွန်။ 

၅ဝ။ ဥပ ဒပါကိစ္စရပ်များအလိငှ့ာ ဥပ ဒအရ အခွန်ထမ်းကိယ်တိင် 

ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်သည့် ကိစ္စမှတစ်ပါး ဝင် ငွခွန်စည်းမျဉ်း ၁ဝ နှင့် 

ညီညွတ်သူများသည် အခွန်ထမ်း၏ကိယ်စားလှယ်အြဖစ် ဆာင်ရွက်ခွင့် 

ရှိသည်။ 

၅၁။ ကျသင့်သည့်အခွန်ကိ တွက်ချက်သတ်မှတ်ရာတွင် ြပား ၅ဝ 

အာက်နည်း သာ အခွန် ငွကိ ထည့်သွင်းမတွက်ချက်ဘဲ ြပား၅ဝနှင့် 

တစ်ကျပ်အကားရှိ အခွန် ငွကိသာတစ်ကျပ်ဟ ထည့်သွင်း တွက်ချက် 

ရမည်။ 

၅၂။ ဥပ ဒအရ အ ကာင်းကားစာ သိမ့ဟတ် အခွန် ငွ တာင်းခ 

စာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယင်းတိတွ့င်အမည် ဖာ်ြပထားသူအား လည်း ကာင်း၊ 

နိင်ငပိင်စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်း၊ နိင်ငပိင် စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ အသင်း၊ 

ကမ္ပဏီ၊ ဖက်စပ်လပ်ငန်းနှင့် အစစပ်လပ်ငန်းတိ၏့ ဥက္က ၊ အပ်ချုပ်သူ၊ 

ဒါရိက်တာ၊ အတွင်း ရးမှူး၊ အဖဲွဝ့င်နှင့် အစဝင်တစ်ဦးဦးအား 

လည်း ကာင်း စာတိက်မှ ပးပိ ့ အတည်ြပုနိင်သည်။ ထိြ့ပင် အဆိပါ 

အ ကာင်းကားစာ သိမ့ဟတ် အခွန် ငွ တာင်းခစာကိ တရားမ 

ကျင့်ထးဥပ ဒအရ သမ္မန်စာချအပ်သည့် နည်းလမ်းအတိင်းလည်း 

ချအပ်နိင်သည်။ 
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၅၃။ ဥပ ဒအရ ဆာင်ရွက် သာ အမတဲွများတွင်ပါရိှသည့်အ ကာင်း 

အချက်အားလးကိ လ ို ဝှ့က်ကိစ္စအြဖစ ် မှတယူ်ရမည့်အြပင် ယင်း 

အ ကာင်းအချက်များကိ ထတ် ဖာ်ြခင်း၊ ြပည်သူဝ့န်ထမ်းအား တင်ြပ 

စြခင်း၊ ဆင့်ဆိြခင်းတိန့ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝင် ငွခွန်ဥပ ဒပဒ်မ ၄၉ တွင ်

ြပ ာန်းသည့် အတိငး် အကျို းသက် ရာက် စရမည်။ 

၅၄။ ဥပ ဒပဒ်မ ၂၇ အရ နိင်ငြခား ငွြဖင့် အခွန်ကျသင့် စရန် 

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ြပည် ထာင်စ 

အစိးရအဖဲွ၏့ ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာနက အမိန ့် ကာ်ြငာစာ ထတြ်ပန် 

သတ်မှတ်သည့်အခါ ယင်းအမိန ့် ကာ်ြငာစာနှင့်အညီ အခွန်က ိ

သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းက နိင်ငြခား ငွြဖင့် စည်းကပ် 

ကာက်ခရမည်။ 

၅၅။ ဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းများပါ သတ်မှတ်ချက ်

များက ိလွယ်ကူစွာလိက်နာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အလိငှ့ာ - 

(က) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာန 

သည် ြပည် ထာင်စ၏ အခွန်အ ကာက်ဥပ ဒအရ 

ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်မြပုသည့် ကန ့သ်တ် 

ကန်စည်စာရင်းကိ ထတ်ြပန်သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

                                                 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိ ြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၁၃ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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( ခ) ညန်ကား ရးမှူးချုပ်သည် လိအပ် သာပစများ၊ အခွန် 

တွက်ချက် စည်းကပ်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆာင်ရွက်  

ရမည့်နည်းလမ်းများ၊ နည်းစနစ်များထတ်ြပန်သတ်မှတ် 

နိင်သည်။ 

 ၅၅-က။ သက်ဆိင်ရာနှစအ်လိက် ြပ ာန်း သာ ြပည် ထာင်စ၏ 

အခွန်အ ကာက်ဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်နှင့်အည ီထိက်သင့် သာချီးြမင့်မ 

များ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အလိငှ့ာ သင့် လျာ် သာပမာဏကိ သက်ဆိင်ရာ 

ဘ ာ ရးနှစ်အတွက် ဘ ာ ငွ အရအသးဆိင်ရာ ခန ့မ်ှန်း ြခ

ငွစာရင်းတွင် ထည့်သွင်း ရးဆွဲ တာင်းခ၍ သးစွဲနိင်သည်။ 

၅၆။ ၁၉၉ဝြပည့်နှစ် ၊ ဧ ပီလ ၁၁ ရက် ရက်စွဲြဖင့်ထတ်ြပန်ခဲ့ သာ 

ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိ ဤစည်းမျဉ်းများြဖင့် ရပ်သိမ်း 

လိက်သည်။ 
 

 

လှထွန်း 

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး 

******************* 

စာအမှတ်၊  ဘခ - ၁ / ၂၉၅ ( ၁ဝဝ၅ / ၂ဝ၁၂ ) 
ရက်  စဲွ   ၊  ၂ဝ၁၂ ခနှစ်၊   မတ်လ   ၁၅   ရက် 

                                                 
 ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၁၄ 
အရ ြဖည့်စွက်သည်။ 
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ြဖန ့် ဝြခင်း 

နိင်င တာ်သမ္မတရး။ 

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ရ့း။ 

လတ် တာ်ရး။ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်။ 

နိင်င တာ်ဖဲွ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး။ 

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး။ 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီးဌာနအားလး။ 

ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး။ 

ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရး။ 

ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ရ့း။ 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ရ့းအားလး။ 

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန။ 

ဘ ာ ရးနှင့်အခွန်ဝန်ကီးဌာနရှိ ကျန်ဌာနအဖွဲအ့စည်းများအားလး။ 

ပနှိပ် ရးနှင့်စာအပ်ထတ် ဝ ရးလပ်ငန်းသိ ့ ြမန်မာနိင်ငြပန်တမ်းတွင ်

ထည့်သွင်း ကညာ ပးပါရန ် မတ္တ ာရပ်ခချက်ြဖင့် ပးပိပ့ါသည်။ 
 

အမိန ့်အရ 

                 
xxxxx 

   (ဝင်းသန်း)  

   ဒတိယဝန်ကီး 
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မာတိကာ 
 

စဉ ် အ ကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 

၁။ အခန်း (၁)၊ အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် ၁-၇ 

၂။ အခန်း(၂)၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ်ချမှတ်ြခင်း ၈-၁၄ 

၃။ အခန်း(၃)၊ စိစစ်ြခင်း ၁၄-၁၆ 

၄။ အခန်း(၄)၊ ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း 

- ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခငး်အစီရင်ခစာအတွက်လိအပ်ချက် များ 
- ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခငး်အစီရင်ခစာတင်သွင်းြခင်း 
- ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခငး်အစီရင်ခစာအ ပ သးသပ်ြခင်းနှင့် 

အတည်ြပုြခင်း 

၁၆-၂၀ 

၅။ အခန်း(၅)၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း 

- ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ ်
- နယ်ပယ်အတိင်းအတာသတ်မှတ်ြခင်း 
- ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအတွက ်စစမ်းစစ် ဆးြခင်း 
- ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာအတွက်လိအပ်ချက်များ 
- ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာတင်ြပြခင်း 
- ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာအ ပ သးသပ်ြခင်းနှင့် 

အတည်ြပုြခင်း 

၂၀-၃၀ 

၆။ အခန်း(၆)၊ အယူခြခင်း ၃၀-၃၁ 

၇။ အခန်း(၇)၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမ  ၃၁-၃၂ 

၈။ အခန်း(၈)၊  စီမကိန်းကိ အတည်ြပုရန်အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ထိနး်သိမ်း ရး 
ကိထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း 

- စီမကိန်းအတည်ြပုရန်လိအပ်ချက်များ 
- ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မသက် သခ 

လက်မတ်ှ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ယင်းစည်းကမ်းချက်များကိ ြပင်ဆင် 
မများ 

- ဆိးကျို းသက် ရာက်မများအားလးအတွက်တာဝန် 

၃၂-၄၀ 
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စဉ် အ ကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 

၉။ အခန်း(၉)၊ စာင့်ကပ်ကည့်ရြခငး် 

- ဆိးကျို းသက် ရာက်မများအားလးအတွက်တာဝန် 
- ဝန်ကီးဌာနနှင့်သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊အစိးရအဖွဲအ့စည်းက 

စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်းနှင့်စစ် ဆးြခင်း 

၄၀-၄၃ 

၁၀။ အခန်း(၁၀)၊ မဟာဗျူဟာ ြမာက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာဆန်းစစ်ြခင်း ၄၃-၄၄ 

၁၁။ အခန်း(၁၁)၊ စီမခန်ခ့ွဲ ရးဆိင်ရာအ ရးယူြခင်း ၄၄-၄၅ 

၁၂။ ဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်သည့်စီမကိန်းလပ်ငန်းအမျိုးအစားများ  နာက်ဆက်တွဲ (က) 

၁၃။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ် ပြပဇယားများ နာက်ဆက်တွဲ (ခ) 

၁၄။ ဒဏ် ကး ငွများနှင့်အြခားစီမခန်ခဲွ့ ရးဆိင်ရာအ ရးယူမများ နာက်ဆက်တွဲ (ဂ) 

 



ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 
ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနငှ့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကးီဌာန 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်၊  / ၂၀၁၅ 
နြပည် တာ်၊ ၁၃၇၇ ခနစှ၊်  နတ် တာလ်ြပည့် ကျာ်  ၃  ရက် 

(၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ  ၂၉  ရက်) 

 ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာနသည်ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး 
ဥပ ဒ၊ ပဒ်မ ၄၂၊ ပဒ်မခဲွ(ခ)အရ အပ်နှင်း သာလပ်ပိင်ခွင့်ကိကျင့်သး၍ အာက်ပါလပ်ထးလပ်နည်းက ိ
ထတ်ြပန်လိကသ်ည်။ 

အခန်း (၁) 
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ ဤလပထ်းလပန်ည်းကိ ပတ်၀န်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းဟ 
ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤလပ်ထးလပန်ည်းတွင်ပါရှိ သာစကားရပ်များသည ် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒနှင့် 
နည်းဥပ ဒများတွင်ပါရိှသည့်အတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။ ထိအ့ြပင် အာက်ပါစကားရပ် 
များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည-် 

(က) စီမကိန်းဆိသည်မှာကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဆိင်ရာ၊ စီးပွား ရးဆိင်ရာ၊ စိက်ပျို း ရး 
ဆိင်ရာ၊ လူမ ရးဆိင်ရာ၊ ပညာ ရးဆိင်ရာ၊ သိပ္ပဆိင်ရာ၊ နိင်င ရးဆိင်ရာ သိမ့ဟတ် 
အြခား သာ လပ် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် အစီအစဉ် သိမ့ဟတ် ဆာင်ရွက်မတစ်ခချင်း 
အလိက်ြဖစ် စ၊ စ ပါင်း၍ြဖစ် စ ပတ်၀န်းကျင်က ိ ဆိးကျိုးသက် ရာက်မရှိနိင်သြဖင့် 
ယင်း ဆာင်ရွက်မအတွက ် ြပည် ထာင်စအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်းတစ်ခခထမ ှ
အတည်ြပုချက်ရယူ ဆာင်ရက်ွ စြခင်း၊ လိင်စင်ရယူ စြခင်း၊ ကန်သ့တ်ြခင်း သိမ့ဟတ် 
အတိင်းအတာတစ်ရပ်အထိ အြခားနည်း စည်းမျဉ်းကန်သ့တ်ြခင်းြပုသည် ့ စီမကန်ိးကိ 
ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင ် ဆိးကျိုးသက် ရာက်မရိှနိင်သည့် စီမကိန်း၊ စီးပွား ရး 
လပ်ငန်း၊ ဝန် ဆာင်မ၊ လပ် ဆာင်မများ အားလးပါဝင်သည်။ 

(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး် ြပုလပ်ရနလ်ိအပသ်ည့် စီမကိန်းအမျိုးအစား 
ဆိသည်မှာ ဆိးကျို းသက် ရာက်မများ ြဖစ် ပ နိင်သည်ဟ ဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ ်
သည့် စီမကိန်းကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ယဘယျအားြဖင် ့ ညစ်ညမ်းမ 
တစ်ခချင်းစီအလိက် လာ့ချရန် တိကျစွာချမှတ်ထား သာ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမ 
အစီအစဉ်များ ပါင်းစပ်ပါဝင်ရန် လိအပ်သည့်အ ကာင်းအရာမျိုးစ၊ ညစ်ညမ်းမ 
အရင်းအြမစနှ်င့် အမျို းအစားများမျို းစပါဝင်သည့် စီမကိန်းအမျိုးအစားများအြပင် 
ပတ်ဝန်းကျင်နင့်ှ လူမ ရးအ ပ  ဆိးကျို းသက် ရာက်မရှိ ပီး ကီးမား သာ အန္တရာယ် 
ြဖစ် စရန်ထူးြခား သာသွင်ြပင်လက္ခဏာရိှသည့်စီမကိန်းအမျိုးအစား၊စီမကိန်း ကာင့ ်
ြဖစ် ပ နိင်သည့် ဆိးကျို းသက် ရာက်မနှင့် သက် ရာက်မ၏အတိင်းအတာ သိမ့ဟတ် 
သက် ရာက်မ၏အ ရးပါမကိကို တင်သိရှိနိင်ရန်အ တွအ့ကုနှင့် ဗဟသတအားနည်း 
သည့် စီမကိန်းအမျိုးအစား၊ အရွယ်အစား သိမ့ဟတ် စီမကိန်း ကာင့် ြဖစ် ပ နိင်သည့် 
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမ ရးအ ပ သက် ရာက်မ၏ အ ရးပါမ သိမ့ဟတ် သက် ရာက်မ 
များကိ ခရသူများအ နြဖင့် အထိမခနိင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ခခနိင်မအားနည်းြခင်းတိ ့
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ကာင့်ယငး်သက် ရာက်မများကိပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမ ရးဆိင်ရာအဆင့်ြမင့်စီမခန ့်ခွဲမ 
စွမ်းရည်နှင့် ကမ်းကျင်မတိြ့ဖင့် စီမကိန်းလပ်ငန်း သက်တမ်းတစ် လာက်လးတွင် အမဲ 
မြပတ်တင်းကပ်စွာ ထိန်းချုပ်ကပ်မတ် ဆာင်ရွက်သွားရန်လိအပ်သည့် စီမကိန်း 
အမျိုးအစားလည်း ပါဝင်သည်။ 

(ဂ) ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန်လိအပသ်ည့် စီမကိန်းအမျိုးအစား 
ဆိသည်မှာပတ်ဝန်းကျင်အ ပ ဆိးကျိုးသက် ရာက်မအချို ရိှ့ သာ်လည်းပတ်၀န်းကျင ်
ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး် ြပုလပ်ရန်လိအပသ်ည့် လပ်ငန်းအမျိုးအစားများထက ်ဆိးကျို း 
သက် ရာက်မ လျာ့နည်း ကာင်း သိမ့ဟတ် သိသာထင်ရှားမမရှိ ကာင်း ဝန်ကီးဌာန 
ကသတ်မှတ်သည့်စီမကိန်းကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင ် ယဘယျအားြဖင့် နယ်ပယ် 
အတိင်းအတာနှင့် အရွယ်အစားအကန ့အ်သတ်ရှိသည့် စီမကိန်းအမျိုးအစား၊ စီမကိန်း 
ကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  သက် ရာက်မများကိ အလွယ်တကူသိနင်ိ ပးီ ယင်း 

သက် ရာက်မအစိတ်အပိင်းအများစသည် ယာယီသာြဖစ် ပ သာ၊ စီမကိန်းတည်ရိှရာ 
နရာ ဒသအတွင်းသာြဖစ် ပ ပီး ယင်းသက် ရာက်မများသည် ြပန်လည် ြပာင်းလဲ 
သွားနိင် သာစီမကိန်းအမျိုးအစား၊ ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  သက် ရာက်မများကိ တိကျ 
ခိင်မာ သာနှင့် ရရိှနိင် သာ နည်းပညာများ၊ လက် တွ ့ ဆာင်ရွက်မများြဖင့် လာ့ချ 
ြခင်းနှင့် စီမခန ့ခဲွ်ြခင်း ြပုနိင် သာ်လည်း သီးြခားထိန်းချုပ် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် အြခား 
ဆာင်ရွက်နိင်မည့် နည်းလမ်းများအား ဆန်းစစ်ြခင်း၊ ဒီဇိငး် ရးဆဲွြခငး်နှင့် အ ကာင ်
အထည် ဖာ်ြခင်းတိ ့ြပုလပ်သွားရမည့် စီမကိန်းအမျို းအစားလည်း ပါဝင်သည်။ 

(ဃ) မည်သည့်ဆန်းစစ်ြခင်းမ  ြပုလပ်ရန ် မလိသည့် စီမကိန်းအမျိုးအစား ဆိသည်မှာ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန် လိအပ်သည့် စီမကိန်းအမျိုးအစားတွင် 
သာ်လည်း ကာင်း၊ ကနဦးပတ်၀န်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန် လိအပ်သည့် စီမကိန်း 
အမျိုးအစားတွင် သာ်လည်း ကာင်း မပါဝင်သည့် စီမကိန်းအမျို းအစားကိ ဆိသည်။ 

(င) ပါင်းစပ်စီမကိန်း ဆိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  ကီးမား သာ သက် ရာက်မများ 
ြဖစ် ပ စနိင်သည့်စီမကိန်းကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင ် သက်ဆိင်ရာနိင်ငတစ်ခ 
၏နယ်နိမိတ်ကိြဖတ် ကျာ်၍ထိခိက်ြခင်း၊ အြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမစီမကိန်းကိ ဆက်စပ် 
ထိခိက်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပါင်းစပ်နည်းပညာကိ ကျင့်သးြခင်းတိ ့ပါဝင်သည်။ 

(စ) စီမကိန်း ကာင့်ထိခိက်ခစားရသူ ဆိသည်မှာ စီမကနိး် သိမ့ဟတ ် အဆိြပုစီမကိန်း 
တစ်ရပ် ကာင့် တိက်ရိက်ြဖစ် စ သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စထိခိက်ခရ သာ သိမ့ဟတ် ထိခိက် 
ခရနိင် သာ ပဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲအ့စည်းတစ်ရပ်ရပက်ိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင ် ြမ၊ ြခ၊ 
အိမ်ရာသိမ်းယူခရြခင်း ကာင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ ြမအမျိုးအစား ြပာင်းလဲခရြခင်း 
ကာင့် သာ်လည်း ကာင်း လူ နထိင်ရာ နရာ၏ ဂဟ ဗဒနှင့် ပတ်၀န်းကျင်ဆိင်ရာ 

စနစ်များအ ပ  ထိခိက်ခရ သာ ပဂ္ဂိုလ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းလည်း ပါ၀င်သည်။ 
(ဆ) ဆိးကျို းသက် ရာက်မ ဆိသည်မှာစီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ြပုလပ်မ သိမ့ဟတ်ပျက်ကွက် 

မတစ်ခခ ကာင့်ြဖစ် စ၊ စီမကိန်းကိဒီဇင်ိး ရးဆဲွြခင်း၊ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စြခင်း၊ တည် 
ဆာက်ြခင်း၊ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ လည်ပတ်လပ်ကိင်ြခင်း 
သိမ့ဟတ် ရပ်စြဲခငး် ကာင့်ြဖစ် စ၊ ယင်းတိန့ှင့်သက်ဆိင်သည့် အြခားလပ် ဆာင်မ 
တစ်ခခ ကာင့်ြဖစ် စ တစ်နည်းနည်းြဖင့် ပ ပါက်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမ ရး၊ လူမ 
စီးပွား ရး၊ ကျန်းမာ ရး၊ ယဉ် ကျးမနှင့် လပ်ငန်းခွင် ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရး 
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သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာ ရးနှင့် အများြပည်သူကျန်းမာ ရး သိမ့ဟတ် 
ဘးအန္တရာယ ်ကင်းရှင်း ရးဆိင်ရာ ဆိးကျို းသက် ရာက်မ သိမ့ဟတ် ပတ်၀န်းကျင်၊ 
တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များ အပါအ၀င် လူပဂ္ဂိုလ်၊ ဂဟစနစ် သိမ့ဟတ် 
သဘာဝအရင်းအြမစ်တစ်ခခကိအတိင်းအတာတစ်ခအထိ ထိခိက် စမကိ ဆိသည်။ 

(ဇ) ပတ်၀န်းကျင်အ ပ သက် ရာက်မ ဆိသည်မှာ အဆိြပုထားသည် ့ စီမကန်ိး သိမ့ဟတ် 
စီးပွား ရးလပ်ငန်း သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် တာဝန်ယူ ဆာင်ရက်ွမများ 
ကာင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ တည် ဆာက်ထား သာပတ်၀န်းကျင်၊ အများြပည်သူ 

နှင့် လူမအဖွဲအ့စည်းအ ပ  ြဖစ် ပ နိင်သည့် အကျိုးသက် ရာက်မ သိမ့ဟတ် အကျိုး 
ဆက်ကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် လပ်ငန်းခွင်ဆိင်ရာ၊ လူမအဖဲွအ့စည်း၏ လူမ 
ရး၊ လူမစီးပွား ရး၊ ယဉ် ကျးမ၊ အများြပည်သူနှင့် လူမအဖွဲအ့စည်း၏ ကျန်းမာ ရး 
နှင့် ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးဆိင်ရာကိစ္စရပ်များအ ပ တိက်ရိက် သာ်လည်း ကာင်း၊ 
သွယ်ဝိက်၍ သာ်လည်း ကာင်း၊ ဆက်စပ်၍ သာ်လည်း ကာင်း၊ ကာင်းကျို း သာ် 
လည်း ကာင်း၊ ဆိးကျိုး သာ်လည်း ကာင်း၊ နှစမ်ျို းလး သာ်လည်း ကာင်း ြဖစ် ပ  
နိင်သည့်သက် ရာက်မများအြပင်ဆန္ဒမပါ သာ နရာ ရ ့ ြပာင်းမ သိမ့ဟတ် တိင်းရင်း 
သားမျိုးနွယ်စနှင့်သက်ဆိင်သည့်လူမ ရးဆိင်ရာသက် ရာက်မများလညး်ပါဝင်သည်။ 

(ဈ) ဆက်စပသ်က် ရာက်မ ဆိသည်မှာစီမကိန်းတစ်ခ၏ ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  သက် ရာက ်
မသည်ယင်းတိသ့က်သက်အားြဖင့်သိသာထင်ရှားမမရိှ သာ်လည်းအလားတူသိမ့ဟတ ်
အမျို းအစား မတူညီသည့် စီမကိန်း သိမ့ဟတ် နယ် ြမ၊ ဒသတစ်ခတည်းတွင ် ဆာင် 
ရွက်လပ်ကိင် န သာစီမကိန်းများမှ လက်ရိှ သိမ့ဟတ် ြဖစ် ပ လာနိင် သာသက် ရာက် 
မများနှင့် ပါင်းစပ်လိက် သာအခါြဖစ် ပ လာသည့်သိသာထင်ရှား သာ သက် ရာက်မ 
ကိ ဆိသည်။ 

(ည) အ ကာင်းဆးရရှိနိင် သာနည်းလမ်း ဆိသည်မှာ စီမကိန်း ဆာင်ရွက်မများနှင့် ယင်း 
တိ၏့လပ်ငန်းလည်ပတ်မနည်းလမ်းများ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် စ ရးအတွက် အခိးအ ငွ  ့
ထတ်လတ်မ၊ အရည်စွန်ထ့တ်မ၊ အစိင်အခဲစွန်ထ့တ်မများကိ ရှာင်ရှားရန်၊ လျာ့နည်း 
စရန်၊ တားဆီးရန်ြဖစ် စ၊ ထိခိက်မအတွက် ပး လျာ်ရန်ြဖစ် စ၊ ပတ်၀န်းကျင်က ိ
ထိခိက် စမအားလးကိ ယဘယျအားြဖင် ့ လျာ့နည်း စရန်ြဖစ် စ ထတလ်တ်မ 
ကန်သ့တ်ချက်စများကိ အ ြခခ၍ ဒီဇိင်းြပုလပ်ထားသည့်လက် တွ ့ ဆာင်ရွက်နိင ်
သာထိ ရာက်မအရှိဆးနှင့် ခတ်အမီဆးနည်းလမ်းများကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ ်
တွင်အ ကာင်းဆးဆိသည်မှာပတ်၀န်းကျင်တစ်ခလးကိအထိ ရာကဆ်းအကာအကွယ် 
ပးနိင်သည့် ယဘယျအဆင့်တစ်ရပ်ကိဆိသည်။ ရရှိနိင် သာနည်းလမ်းများ ဆိသည ်
မှာ သက်ဆိငရ်ာစက်မက တွင် ကန်ကျစရိတ်နှင့်ရရှိနိင် သာအကျို းရလဒ်များကိ 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်စီးပွား ရးနှင့် နည်းပညာအရ ြဖစ်နိင်သည့်သတ်မှတ်ချက်များ 
ကိအသးြပုသူကအသးြပု နသည့် ကာလတစ် လျာက ်အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်သည့် 
အဆင့်ရှိ သာ နည်းလမ်းများကိဆိသည်။ နည်းလမ်းများဆိသည်မှာ နည်းပညာအသး 
ြပု၍စီမကိန်းဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်း၊ တည် ဆာက်ြခငး်၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ လညပ်တ် ဆာင ်
ရွက်ြခင်းနှင့် ရပ်စဲြခင်းြပုသည့် နည်းလမ်းများကိဆိသည်။ 

(ဋ) အ လ့အကျင့် ကာင်းများ ဆိသည်မှာ စမီကိန်းနှင့်စမီကိန်း၏ဆက်စပ်လပင်နး်များ 
ဆာင်ရွက်မ ကာင့်ြဖစ် ပ သည့် ဆိးကျို းသက် ရာက်မများကိ ပိမိ လျာ့နည်း စရန ်
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အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဆင့် သမာသမတ်ရှိသည့် အဖဲွအ့စည်းများက ဦး ဆာင်ချမှတ်၍ 
အစိးရ၊ စက်မလပင်န်း၊ အလပ်သမား၊ ငွ ကး ထာက်ပ့မ အဖဲွအ့စညး်များ နှင့် 
ပညာရှင်များအပါအ၀င ် ဆက်စပ်ပါဝင်ပတ်သက်သူများက အသိအမှတ်ြပုထား ပီး 
ြမန်မာနိငင်အတွင်း စီမကိန်းလပင်နး်များက လိက်နာကျင့်သး ဆာင်ရွက်နငိ် သာ 
အ လ့အကျင့် ကာင်းများကိ ဆိသည်။ 

 (ဌ) အြခား ဆာင်ရွက်နိင် သာနည်းလမ်းများ (Alternatives) ဆိသည်မှာ အဆိြပုထား 
သည့် စီမကိန်းတစ်ခနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယင်း၏ ယဘယျရည်ရွယ်ချက်နှင့် လိအပ်ချက် 
များကိ လက် တွ ့ ဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်နိင်သည့် ထိခိက်မပိမိ လျာ့နည်း စ သာ အြခား 
နည်းလမ်းများကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင-် 
(၁) စီမကိန်းအ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် အဆိြပုထားသည့်တည် နရာ၊ 
(၂)  အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် စီမကိန်းအမျိုးအစား၊ 
(၃)  စီမကိန်း၏ ဒီဇိငး်နှင့် အ သးစိတ်ပစ၊ 
(၄)  စီမကိန်းတွင် အသးြပုမည့် နည်းပညာ၊ 
(၅)  စီမကိန်းကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် အြမင်များ၊ 
(၆) ဝန် ကီးဌာနက လိအပ်သည ်သိမ့ဟတ် တင်ြပရန်သင့် လျာ်သည်ဟ ယူဆသည့် 

စီမကိန်းဆိင်ရာ အ ရးကီး သာ အြခားအချက်အလက ်သိမ့ဟတ် အြမင်များ 
လညး် ပါဝင်သည်။ 

(ဍ) ဇီဝမျိုးစမျိုးကဲွ ဆိသည်မှာ ကန်း ြမ၊ လထ၊ ပင်လယ်နှင့် အြခား သာ ရြပင်ဆိင်ရာ 
ဂဟစနစ်များအပါအဝင် အရငး်အြမစ်အားလးရှိ သက်ရှိသတ္တ ဝါများ ကွဲြပားြခားနား 
စွာတည်ရှိ နမနှင့်ယငး်တိပ့ါဝင်သည့် ဂဟစနစ်အမျို းမျို း ကွဲြပားတည်ရှိမကိဆိသည်။ 
ယင်းစကားရပ်တွင ် မျိုးစိတ်တစခ်တည်းအတွင်း၌လည်း ကာင်း၊ မျို းစိတ်တစ်ခနှင့် 
တစ်ခအကား၌လည်း ကာင်း၊ ဂဟစနစ်များအကား၌လည်း ကာင်း မျိုးစမျိုးကဲွ 
တည်ရိှမတိ ့ပါဝင်သည်။  

(ဎ) ထတ်လတ်မ ဆိသည်မှာ တစ်ခချင်း သိမ့ဟတ် ရာ နာှ န သာ အရင်းအြမစမ်ျားမှ 
လထ၊ ရထနှင့် ြမထအတွင်းသိ ့တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စ လတ်ထတ် 
လိက် သာထတ်လတ်မအားလးကိဆိသည။် ယင်းစကားရပ်တွင် အခိးအ ငွ၊့ စွန်ပ့စ ်
အရည်၊ စွန်ပ့စ်အစိင်အခဲ၊ ဆူညသ၊ အန၊့ အလငး်၊ တန်ခါမ၊ အပ၊ူ တိင်းတာသိရှိနိင် 
သာ ရာင်စဉ်နှင့် ြဒပ်ပစ္စည်းအမျို းမျို းတိ ့ပါဝင်သည်။ 

(ဏ) ထတ်လတ်မကန်သ့တ်ချက်ပမာဏ ဆိသည်မှာ သတ်မှတ်ထားသည့် လပ်ငနး် ဆာင် 
ရွက်မတစ်ခမ ှသတ်မှတ်ထား သာအချိန်တစ်ခအတွင်း  သိမ့ဟတ် ကန်စည်ထတ်လပ ်
မ ယူနစ်တစခ်အတွင်း ပတ်၀န်းကျင်သိထ့တ်လတ်ရန ်သိမ့ဟတ် စွန်ပ့စ်ရန် ခွင့်ြပုနိင ်
သည့်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းပါ၀င်မ သိမ့ဟတ် ညစ်ညမ်း စနိင်မဆိင်ရာ စ အြဖစ်သတ်မှတ် 
ထားသည့် ကိန်းဂဏန်းပမာဏကိ ဆိသည်။ 

(တ) ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာ ဆိသည်မှာ အပိဒ် ၃၆ ပါ  သတ်မှတ ်
ချက်နှင့်အညီအဆိြပုစီမကိန်း၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊ ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင ်
မတစ်ခခ၏ဆက်စပ်သက် ရာက်မများ အပါအဝင ်ဆိးကျိုးသက် ရာက်မများကိ စနစ် 
တကျဆန်းစစ် ဖာထ်တ်သတ်မှတ်ြခင်း၊ စီမကိန်း၏ ဆာင်ရွက်နိင် သာ အြခားနည်း 
လမ်းများကိစနစ်တကျဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် ဆိးကျိုးသက် ရာက်မများကိ လာ့ချရန ်
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သင့် လျာ်သည့် ဆာင်ရွက်မများသတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စမီခန်ခဲွ့မအစီအစဉ ်
တိ ့ ပါဝင်သည့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ရန ် လိအပ် သာ စီးပွား ရးလပ်ငန်း 
တစ်ခခ၏အစီရငခ်စာကိ ဆိသည်။ 

(ထ) ပတ်၀န်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစရီင်ခစာဆိသည်မှာအပိဒ် ၆၃ ပါသတ်မှတ်ချက် 
နှင့်အညီ အဆိြပုစီမကိန်း၊ စီးပွား ရးလပင်န်း၊ ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မ 
တစ်ခခ၏ ဆက်စပ်သက် ရာက်မများ အပါအဝင် ဆိးကျို းသက် ရာက်မများကိ စနစ ်
တကျ ဆန်းစစ် ဖာ်ထတ်သတ်မှတ်ြခင်း၊ အြခားနည်း ဆာင်ရွက်နိင် သာ ကိစ္စရပ်များ 
ကိ စနစ်တကျဆန်းစစ်ြခငး်နင့်ှ  ဆိးကျို းသက် ရာက်မများကိ လာ့ချရန ်သင့် လျာ် 
သည့် ဆာင်ရွက်မများသတ်မှတ်ြခင်းနှင့်  ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်တိ ့ ပါဝင ်
သည့် ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ရန ် လိအပ်သည့် စီးပွား ရးလပ်ငနး်တစ်ခခ၏ 
အစီရင်ခစာကိ ဆိသည်။ 

(ဒ) ပတ်၀န်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာစိစစ်သးသပ် ရးအဖွဲ  ့ ဆိသည် 
မှာနည်းဥပ ဒ ၅၈ အရပတ်၀န်းကျင်ထိခက်ိမဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာတစ်ရပ်အ ပ  
စိစစ်သးသပ်၍ သ ဘာထားမှတ်ချက ်သိမ့ဟတ် ထာက်ခချက် ပးရန် ဝန်ကီးဌာနက 
သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းများမှ ကမ်းကျင်သူများြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းထား သာ 
အဖဲွကိ့ ဆိသည်။ 

(ဓ) တည် ဆာက်ဆကဲာလပတ်၀န်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ် ဆိသည်မှာ စီမကိန်းတစ်ရပ် 
၏တည် ဆာက်ဆဲကာလအတွက် သက်ဆိင်ရာ ကတိကဝတ်၊ ထတ်လတ်မကန်သ့တ် 
ချက်ပမာဏ၊ ပတ်၀န်းကျင်အရည် သွးစချိန်စညနး်နှင့် အြခားပတ်၀န်းကျင်ဆိင်ရာ 
လိအပ်ချက်များ ပါဝင်သည့် အစီအစဉ်ကိဆိသည်။  ယင်းအစီအစဉ်တွင် တည် ဆာက် 
ရးလပ်ငန်းများ၊ လိအပ် သာ စက်ကိရိယာများတပ်ဆင်ြခင်းနှင့် အ ြခခအ ဆာက် 
အအဆိင်ရာ ဖာ်ြပချက်များ၊  ဆိးကျို းသက် ရာက်မ များအ ပ  ြခုငသးသပ်ချက်နှင့် 
ယင်းတိကိ့ လျာ့နညး် စ သာ ဆာင်ရွက်မများ၊ စာင့်ကပ်ကည့်ရစစ် ဆးမလပ်ငန်း 
အစီအစဉ်များနှင့် အချိန်ဇယားများ၊ ကျခသးစဲွမည့် ရန်ပ ငွလျာထားချက်၊ စီမကိန်း 
နရာတစ်ခလးကိြခုင ဖာ်ြပသည့် ြမပများ၊ ဓာတ်ပများ၊ ကာင်းကင်ဓာတ်ပများ၊ 
ဂို လ်တဓာတ်ပများ၊ လပ်ငန်းခွင်အလိက် နရာချထားမအစီအစဉ်များ၊ ြဖတ်ပိင်းပ 
များ၊ ြမင်ကွင်းအတည့်ပများ၊ တည် ဆာက် ရး လပ်ငန်းခွင်အလိက် ပတ်၀န်းကျင် စီမ 
ခန်ခဲွ့မနှင့် သင့် လျာ်သည့် စာင့်ကပ်ကည့်ရစစ် ဆးြခင်းဆိင်ရာအ သးစတ်ိအစီအစဉ် 
များစသည့် က အလိက်အ သးစိတ်အစီအစဉ်များ၊ စမီခန်ခဲွ့မလပ်ထးလပ်နည်းများ 
ြပည့်စစွာ အ သးစတ်ိ ရးဆဲွထားသည့် ပတ်၀န်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မ အစီအစဉ်ကိဆိသည်။ 

(န) လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက်သည့်ကာလအတွက် ပတ်၀န်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ် 
ဆိသည်မှာ စီမကိန်းတစ်ရပ၏် လပင်န်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက်သည့် ကာလအတွက ်
သက်ဆိင်ရာ ကတိကဝတ်၊ ထတ်လတ်မကန်သ့တ်ချက်ပမာဏ၊ ပတ်၀န်းကျင်အရည် 
အ သွးစချိန်စညန်းနှင့်အြခားပတ်၀န်းကျင်ဆိင်ရာလိအပ်ချက်များပါဝင်သည့ ်အစီအစဉ် 
ကိဆိသည်။ ယင်းအစီအစဉ်တွင် လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် အ ြခခ 
အ ဆာက်အအဆိငရ်ာ ဖာ်ြပချက်များ၊ ဆိးကျိုးသက် ရာက်မများအ ပ ြခုငသးသပ် 
ချက်နှင့် ယင်းတိက့ိ လျာ့နည်း စ သာ ဆာင်ရွက်မများ၊ စာင့်ကပ်ကည့်ရစစ် ဆးမ 
လပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့် အချိန်ဇယားများ၊ ကျခသးစွဲမည့်ရန်ပ င ွ လျာထားချက်၊ 
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စီမကိန်း နရာတစ်ခလးကိြခုင ဖာ်ြပသည့် ြမပများ၊ ဓာတ်ပများ၊ ကာင်းကင်ဓာတ်ပ 
များ၊ ဂို လ်တဓာတ်ပများ၊ လပ်ငန်းခွင်အလိက် နရာချထားမ အစအီစဉ်များ၊ 
ြဖတ်ပိင်းပများ၊ ြမင်ကွင်းအတည့်ပများ၊ လပ်ငန်းခွင်အလိက် ပတ်၀န်း ကျင်စီမခန်ခ့ွဲမ 
နှင့် သင့် လျာ်သည့် စာင့်ကပ်ကည့်ရစစ် ဆးြခင်းဆင်ိရာ အ သးစိတ် အစီအစဉ်များ 
စသည့်က အလိက် အ သးစိတ်အစီအစဉ်များ၊ စီမခန်ခဲွ့မ လပ်ထးလပ်နည်းများ 
ြပည့်စစွာအ သးစိတ် ရးဆွဲထားသည့်ပတ်၀န်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉကိ် ဆိသည်။ 

(ပ) ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ ်
ဆိသည်မှာ ကနဦးပတ်၀န်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာ သိမ့ဟတ် ပတ်၀န်းကျင် 
ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး် အစီရငခ်စာ သိမ့ဟတ် ပတ်၀န်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစအီစဉ်က ိ
အတည်ြပု ကာင်းဝန် ကီးဌာနကတရားဝင်ထတ် ပး သာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး 
ဆိင်ရာလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များပါဝင်သည့် သက် သခ 
လက်မှတ်ကိ ဆိသည်။ 

(ဖ) တိင်းရင်းသားမျိုးနွယစ် ဆိသည်မှာ ပင်မလူအ့ဖဲွအ့စည်းနှင့် လူမ ရး သိမ့ဟတ် 
ယဉ် ကျးမဆိင်ရာ လက္ခဏာများ ကွဲြပားြခားနားမရှိ ပီး ဖွ ဖိ့ုးမလပ်ငန်းစဉမ်ျားမ ှ
ြဖစ် ပ သာ ဆိးကျိုးသက် ရာက်မများ ကာင့် ယင်းတိ၏့အကျိုးစီးပွားကိ ထိခိက် 
လွယ် စသည့် မျို းနွယ်စကိ ဆိသည်။ 

(ဗ) ဆန္ဒမပါ သာ နရာ ြပာင်း ရရ့မ ဆိသည်မှာ စီမကိနး်တစ်ရပ် ကာင့် စမီကိန်းနှင့် 
မလွတ်ကင်းသြဖင့် သိမ့ဟတ် ထိခိက်နိင်သြဖင့် ြပာင်း ရလိ့ သာ ဆန္ဒမရှိဘဲ နအိမ် 
များ နရာ ြပာင်း ရခ့ရမ သိမ့ဟတ် စီမကိန်းတစ်ရပ် ကာင့်မိမိတိ၏့ ကန်ထတ်လပ်မ 
သိမ့ဟတ် ဝင် ငွရရှိသည့် မတည်ပစ္စည်းများ မလဲမ ရှာင်သာ ဆးရးရမကိ ဆိသည်။ 

(ဘ) ဝန်ကီးဌာန ဆိသည်မှာ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနငှ့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန 
ကိ ဆိသည်။  

(မ) ဦးစီးဌာန ဆိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာနက ိဆိသည်။  
(ယ) စီမကိန်းအဆိြပုသူ ဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်ငအတွင်း စီမကိန်း 

အတွက် လ့လာြခင်း၊ တိင်းတာြခင်း၊ ဒီဇိင်း ရးဆွဲြခငး်၊ ဖာ် ဆာင်ြခင်း၊ အကိုတည ်
ဆာက်ြခင်း၊ တည် ဆာက်ြခင်း၊ လပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်း၊ ပိတ်သိမ်းြခင်းနှင် ့ပိတ်သိမး် 
ပီး နာက်ပိင်း အပါအဝင ် စီမကိန်းသိမ့ဟတ် စီမကိန်း၏လပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ 
ဆာင်ရွက်ရန်ကရွယ်သည့် သိမ့ဟတ် အစပျိုး ဆာင်ရွက်ထားသည့် အများြပည်သူ 
က  သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂလိကက မှ ပဂ္ဂုလ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းြဖစ် ပီးယင်း စီမကိန်း 
ဆာင်ရွက် နစဉ်ပိင်ရှင်ြဖစ်ခဲ့သ ူသိမ့ဟတ် ပိင်ရှင်တစ်ဦးရရှိနိင် သာ ငွ ရး ကး ရး 
သိမ့ဟတ် အြခားအခွင့်အ ရးတစ်ရပ်ကိ ရရိှသည့် သိမ့ဟတ် ရရှိနိင်သည့် သိမ့ဟတ် 
ယင်းသိရ့ရှိရန် မ ာ်လင့်နိင်သည့်ပဂ္ဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းကိ ဆိသည်။ 

(ရ) စီမကိန်းအဆိြပုလာ ဆိသည်မှာ စီမကိန်းအဆိြပုသူက ဆာင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်သည့် 
စီမကိန်း သိမ့ဟတ် အစပျိုး ဆာင်ရွက်ထား ပီးြဖစ်သည့် စီမကိန်းကိ တိးချဲ ြ့ခင်းနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ အဓိကလက္ခဏာများနှင့် သိရိှထား သာ သိမ့ဟတ် ကိုတင်သိြမင်နိင် သာ 
ဆိးကျို းသက် ရာက်မများ အပါအဝင် သက်ဆိင်ရာ အ သးစိတ်အချက်အလက်များ 
အတိအကျကိဝန် ကီးဌာန၏သတ်မှတ်ချက်၊လမ်းညန်ချက်များနှင့်အညီသတ်မှတ်ထား 
သာပစ၊ အ ကာင်းအရာတိြ့ဖင့် ရးသားတင်ြပသည့် အဆိြပုလာကိဆိသည်။ 



7 

 

(လ) နည်းဥပ ဒများ ဆိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနည်းဥပ ဒများကိ ဆိသည်။ 

(ဝ) ကင်းကျန်သက် ရာက်မများ ဆိသည်မှာ စီမကိန်းပိတ်သိမ်း ပီး နာက်ပိင်း အပါအဝင ်
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ လာ့ချြခင်းလပ်ငနး်များ ဆာင်ရွက် ပီး နာက ် ဆက်လက် 
ကျန်ရိှ နမညဟ် မှန်းဆရသည့် သိမ့ဟတ် အမှန်တကယ်ကျန်ရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင် 
အ ပ သက် ရာက်မများကိ ဆိသည်။ 

(သ) နယ်ပယ်အတိင်းအတာသတမ်ှတ်ြခင်း ဆိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း 
အတွက်စီမကိန်းတစ်ရပ်၏ြဖစ်နိင် သာဆိးကျိုးသက် ရာက်မများကိအနစိတ် လ့လာ 
ဆန်းစစ်ရန်၊ လိအပ် သာအချက်အလက်များက ိ စစည်း ကာက်ယူရန်နှင့် ပတ်ဝန်း 
ကျင်ထိခိက်မဆနး်စစ်ြခင်းအစီရငခ်စာတစ် စာင်ြပင်ဆင် ရးအတွက် လပ်ငန်းတာဝန ်
များြပုစရန ်ဤလပထ်းလပန်ည်း၊ အခန်း ၅ တွင် ြပဌာန်းထားသည့်အတိင်း နယ်ပယ် 
အတိင်းအတာသတ်မှတ်ြခင်း ဆာင်ရွက်သည့်လပ်ငန်းစဉ်ကိ ဆိသည်။  

(ဟ) ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ဆိသည်မှာ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၄ အရ ဤလပ်ထးလပန်ည်း နာက် 
ဆက်တွဲ(က)ပါ  ဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန ်လိအပ်သည့် စီးပွား ရးလပင်န်း အမျိုး 
အစားများက ိဝန်ကီးဌာနက ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ 
သတ်မှတ်၍ ထတ် ပးသည့် ခွင့်ြပုချက်က ိဆိသည်။ 

(ဠ) စစ် ဆးရန်တာဝန်ရှိသူ ဆိသည်မှာ စီမကိန်းက ယင်း၏သက်ဆိင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 
လူမစီးပွားလိအပ်ချက်များကိလိက်နာ ရးအတွက ်ထိန်းကွပ်ရန်နှင့် သတ်မှတ်ဆးြဖတ် 
ရန်လည်း ကာင်း၊ စီမကိန်းက ဆာင်ရွက်ရန်ရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး 
ဆိင်ရာတာဝန်များကိပျက်ကွက်မအားတားဆီးရန်လညး် ကာင်း ဤလပ်ထးလပ်နည်း 
အရ စီမကိန်းနှင့် ဆက်စပ် သာ လပရ်ှား ဆာင်ရွက်မများအား စာင့်ကပ်ကည့်ရ 
စစ် ဆးရန် ဦးစီးဌာန၏ ရးချုပ်နှင့် တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်၊ နြပည် တာ် ကာင်စီ 
နယ် ြမ သိမ့ဟတ်  ဒသဆိင်ရာရးများမှအရာရိှများနှင့် ဝန်ကီးဌာနက တာဝန် ပးအပ ်
ထား သာ အတိင်ပင်ခတစ်ဦးဦးကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင ်ဤလပထ်းလပ်နည်း 
အရ ဝန် ကီးဌာန၏ စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်းနှင့် စစ် ဆးြခင်းလပ်ငန်းများ အ ကာင် 
အထည် ဖာ်ြခင်းကိ ပ့ပးိ ဆာင်ရွက် ပးသည့် အြခားသက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရ 
အဖွဲအ့စည်းများမှ အရာရှိများလည်း သက်ဆိငအ်ကျုးဝင်သည်။ 

(အ) မဟာဗျူဟာ ြမာက ် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာဆန်းစစ်ြခင်း ဆိသည်မှာ မူဝါဒများ၊ 
စီမကိန်းများ၊ အစီအစဉ်များတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာကိစ္စရပ်များကိ ပါငး်စည်း 
ဆာင်ရွက်နိင်ရနနှ်င့် စီးပွား ရးနှင့်လူမ ရးဆိင်ရာချိန်ဆမများနှင့်အတူ အြပန်အလှန် 
ဝဖန်သးသပ်နိင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် သရပ်ခွဲြခင်းနှင့် ချဉ်းကပ် ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ 
ညန်းဆိသည်။ အ ြခခအားြဖင့် စးီပာွး ရးနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးကိ ပါင်းစပ် ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် စဉ်ဆက်မြပတ် 
ြခုင လ့လာြခင်းကိ ဆိသည။်  
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အခန်း(၂) 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ် ချမှတ်ြခင်း 

၃။ သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာန၊ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်း၊ ကာ်ပိ ရးရှင်း၊ ဘတ်အဖွဲ ၊့ 
စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီနှင့် စည်ပင်သာယာ ရးအဖဲွအ့စည်း၊ ဒသဆိင်ရာအစိးရ သိမ့ဟတ် 
လပ်ပိင်ခွင့်ရိှသူ၊ ကမ္ပဏီ၊ သမဝါယမအဖဲွအ့စည်း၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊ အသငး်၊ အစစပ်လပ်ငန်း 
သိမ့ဟတ် တစ်သးီပဂ္ဂလိကတစဦ်းဦးကလပ် ဆာင် သာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ ်
ရန်လိအပ်သည့် စီမကိန်းအမျိုးအစား သိမ့ဟတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန် 
လိအပ်သည့်စီမကိန်းအမျိုးအစားနှင့် စီမကိန်းတိးချဲ ြ့ခင်းသည် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၁ နှင့် နည်းဥပ ဒ ၆၂ 
အရ ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ် ကညာ သာ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရယူရန် လိအပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင ်
အရညအ် သွးကိ ထိခိက် စနိင် သာ လပ်ငန်း၊ လပ်ငန်းခွင် နရာ သိမ့ဟတ် စက်ရ၊ အလပ်ရ အမျိုး 
အစားများတင်ွ ပါဝင်ပါက ဥပ ဒပဒ်မ ၂၁၊ နည်းဥပ ဒ ၅၂၊ ၅၃ နှင့် ၅၅ တိအ့ရ ဤလပ်ထး 
လပ်နည်းနငှ့်အည ီ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခငး် 
သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ် ရးဆွဲအ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းြပုလပ်ရမည်။ ထိအ့ြပင ်
ယင်းစီမကိန်းအားလးသည်ဤလပ်ထးလပ်နည်းနငှ့်အညီပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာလိက်နာ 
ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ်ရယူရမည်။ 

၄။ ဥပ ဒပဒမ် ၂၁ နှင့် နည်းဥပ ဒ ၆၂ အရ သတ်မှတ်သည့် လပင်နး်၊ လပ်ငန်းခွင် နရာ 
သိမ့ဟတ် စက်ရ၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်းအမျို းအစားများတွင ် အကျုးဝင်သည့် မည်သည့်စီမကိန်းမဆိ 
ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရယူရမည်။ ယင်းစီမကိန်းတွင် လပ်ထးလပ်နည်း မထတ်ြပန်မီက ဆာင်ရွက်ဆဲ 
စီမကိန်းများလည်း သက်ဆိင် စရမည်။ 

၅။ အ သးစားစီမကိန်းလပ်ငန်းများ၊ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၁ နှင့် နည်းဥပ ဒ ၆၂ အရ ဝန်ကီးဌာနက 
သတ်မှတ် ကညာ သာ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရယူရန်လိအပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွးကိ 
ထိခိက် စနိင် သာ လပ်ငန်း၊ လပ်ငန်းခွင် နရာ သိမ့ဟတ် စက်ရ၊ အလပ်ရ အမျိုးအစားများတွင ်
မပါဝင်သည့် လပ်ငန်းများ၊ နာက်ဆက်တွဲ"က"ပါ  ဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်သည့် 
လပ်ငန်းအမျိုးအစားများတွင ်မပါဝင်သည့် လပ်ငန်းခွင် နရာ သိမ့ဟတ် စက်ရ၊ စီးပွား ရးလပင်န်း 
ဆာင်ရွက်လိသူသည် လပ်ငန်းတည် ဆာက်လည်ပတ်နိင်ရန် သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာန သိမ့ဟတ် 
အဖဲွအ့စည်းတစ်ခခသိ ့ ခွင့်ြပုချက်၊ လိင်စင် လာက်ထားြခငး်မြပုမီ နည်းဥပ ဒ ၆၈ အရ ပတ်ဝန်း 
ကျင်ထိခိက်မ ရိှ မရိှ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာန၏ သ ဘာထားမှတ်ချက်ရယူရမည်ြဖစ် ပီး ဦးစီးဌာန 
က သတ်မှတ် သာ စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည။် 

၆။ ဝန် ကီးဌာနက ထတ် ပးသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ 
သက် သခလက်မှတ်ပါစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် ဝန် ကီးဌာနက ထတ် ပးသည့် ကိုတင ်
ခွင့်ြပုချက်ပါ စည်းကမး်ချက်များတွင် စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်အြဖစ် ပါဝင်သည။် 

၇။ အိမ်ရာ ြပာင်း ရရ့မ သိမ့ဟတ် တိင်းရင်းသားမျို းနွယ်စများအ ပ  ဆိးကျို းသက် ရာက်မ 
ရှိနိင် သာ စီမကိန်းများဆင်ိရာ သီးသန်ကိ့စ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သီးြခားလပ်ထးလပ်နည်း ထတ်ြပန် 
ြခင်း မြပုမ ီအိမ်ရာ ြပာင်း ရရ့မ သိမ့ဟတ် တိင်းရင်းသားမျို းနွယ်စများအ ပ  ထိခိက်မ ရှိနိင်သည့် 
စီမကိန်းများသည် သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနများက သီးြခားထတ်ြပန်သည့် လပ်ထးလပ်နည်းများကိ 
လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ ယင်းသိ ့ သီးြခားလပ်ထးလပန်ည်းများ မရှိလင်၊ ယင်းစီမကိန်းအားလး 
သည ်ကမ္ဘာ့ဘဏ်အပ်စ၊ အာရှဖွ ဖ့ို း ရးဘဏ် အပါအဝင် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ဘ ာ ရးအဖဲွအ့စည်း 
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များကလက်ခထား သာ ဆန္ဒမပါ သာ နရာ ြပာင်း ရရ့မနှင့် တိင်းရင်းသားမျို းနွယ်စများဆိင်ရာ 
အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အ လ့အကျင့် ကာင်းများကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။  

၈။ ဤလပ်ထးလပန်ည်းမထတ်ြပန်မီတွင ် တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများ စတင်ခဲ့ ပီးြဖစ် သာ 
သိမ့ဟတ် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ဆဲြဖစ် သာ စီမကိန်းအသီးသီးသည် မမိိစီမကိန်း ကာင့် ယခင်က 
ြဖစ် စ၊ ယခ ြဖစ် စြဖစ် ပ သာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မများကိ ဖာ်ထတ်သိရိှရန် လပ်ငန်းခွင် တွင် 
စိစစ်ြခင်း အပါအဝင ် စီမကိန်းအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာစိစစ်မကိြပုလပ်၍ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ် 
သည့် အချိန်ကာလအတွင်း- 

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း 
သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ် ရးဆွဲအ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းြပုရမည။်  

(ခ) ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာလိက်နာ ဆာင်ရွက်မသက် သခလက်မှတ်ရယူရမည်။ 
(ဂ) ဆိးကျို းသက် ရာက်မများအား လာ့ချရန် ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများနှင့ ် အြခား 

သက်ဆိင်ရာ တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့်အည ီ သင့် လျာ် သာ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်မများ 
ြပုလပ ်ရမည်။  

၉။ နည်းဥပ ဒများမထတ်ြပန်မီတွင်တည် ထာင်လပ်ကိင် န သာ သိမ့ဟတ် တည် ဆာက်ဆဲြဖစ် 
သာ သိမ့ဟတ် နည်းဥပ ဒများ ထတ်ြပန် ပီးချိန်တွင ်တည်ရိှ ပးီ သာ သိမ့ဟတ် တည် ဆာက် ရး 
လပ်ငန်းများစတင်ခဲ့ ပီးြဖစ် သာ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခငး်ြပုလပ်ရန်လိအပ်သည့် စီမကိန်း 
အမျို းအစား သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန ် လိအပ်သည့် စီမကိန်း 
အမျိုးအစားအား လက်ရှိအရွယ်အစား သိမ့ဟတ် ထတ်လပ်မပမာဏက ိထပ်မတိးချဲ ရ့န ် သိမ့ဟတ် 
လိအပ်ချက်အရ ထပမ်တည် ဆာက်ရန်၊ ြပငဆ်ငရ်န်၊ တပ်ဆင်ရန ် သိမ့ဟတ် အြခားတိးချဲ ရ့န ်
သိမ့ဟတ် တိးချဲ ြ့ခင်းဆိငရ်ာလပ် ဆာင်မတစ်ခခကိ ဆာင်ရွက်ရန် အဆိြပုသည့် စီမကိန်းတိးချဲ ြ့ခင်း 
သည် လက်ရိှစီမကိန်း၏ သဘာဝနှင့်အရွယ်အစားကိ ြပာင်းလဲသွား စပါက ဤလပ်ထးလပ်နည်း 
နှင့်အညီ ဝန် ကီးဌာနကသတ်မှတ် သာ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင ်
ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး်ကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။ စီမကိန်းတးိချဲ ြ့ခင်းသည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ် 
ြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန်မလိပါက စီမကိန်းတိးချဲ ြ့ခင်းအတွက် 
ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့ခဲွ်မအစီအစဉ်ကိ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်အချိန် 
ကာလအတွင်း ရးဆဲွ ဆာင်ရွက်ရမည်။ ထိအ့ြပင် ယင်းစီမကိန်းအားလးသည် ဤလပ်ထးလပ်နည်း 
နှင့်အညီ ပတ်၀န်းကျင်ထိနး်သိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ်ရယူရမည်။  

၁၀။ နည်းဥပ ဒများမထတ်ြပန်မ ီ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က အတည်ြပုထား ပးီ ြပည်ပအကူအညီ 
အ ထာက်အပ့ြဖင့် အချိန်ကာလသတ်မတ်ှချကတ်စ်ခ သိမ့ဟတ် အချိနက်ာလ ကန်သ့တခ်ျက်တစ်ခ 
အတွင်းအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရနလိ်အပ ်
သည့် စီမကိန်းအမျိုးအစား သိမ့ဟတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန်လိအပ်သည့ ်
စီမကိန်းအမျို းအစား သိမ့ဟတ် သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းက မိမိဝန်ကီးဌာန၊ အဖွဲ  ့ 
အစည်း၏ အစီအစဉ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ အြခားအဖွဲအ့စည်းတစ်ရပ်ရပန်ှင့်ပူး ပါင်း၍ သိမ့ဟတ်  
ဖက်စပ်၍လည်း ကာင်း ဆာင်ရွက်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန်လိအပ်သည့် 
စီမကိန်းအမျို းအစား သိမ့ဟတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခငး် ြပုလပ်ရနလိ်အပ်သည့် စီမကိန်း 
အမျိုးအစားသည်-  
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(က) တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများ စတင်ခဲ့ ပီးြဖစ်ပါက လပ်ထးလပ်နည်း အပိဒ် ၈ နှင့် 
အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ခ) တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းစတင်ြခင်း မြပုရ သးပါက ယင်းစီမကိန်းလပ်ငနး် ဆာင ်
ရွက်ရန် ြပည် ထာငစ်အစိးရအဖဲွသိ့ ့တင်ြပြခင်းမြပုမီ သိမ့ဟတ် ဦးစီးဌာနက သတ် 
မှတ်သည့် အချိန်ကာလအတွင်း လိအပ်သည့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း 
သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်၍ ဤလပ်ထးလပ်နည်းနှင့်အည ီ
ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ်ရယူ 
ရမည်။ 

၁၁။ နည်းဥပ ဒများ ထတ်ြပန် ပီး နာက ်အ ကာင်အထည် ဖာ်လျက်ရှိ သာ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင ်
ဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန် မလိသည့် စမီကိနး်အား 
တိးချဲ သ့ည့်အခါတွင် ဦးစီးဌာနသည် တိးချဲ သ့ည့်စီမကိန်းအ ပ  ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆနး်စစ်ြခငး် 
သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန ် လိ မလိနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စမီခန ့ခဲွ်မ 
အစအီစဉ်အား ြပန်လည်မွမ်းမြပင်ဆင်ရန ်လိ မလိ ကိ စိစစ်၍ ဝန်ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 

၁၂။ ဝန် ကီးဌာနသည် စီမကိန်း သိမ့ဟတ် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအား ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် 
ဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန် လိ မလိ  သတ်မှတ်ြခငး် 
မြပုရ သးမီ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမ ရးအ ပ ထိခိက်မမရှိနိင်သည့် အစပျိုးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများ 
ကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည့် ကိုတင်စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ဆာင်ရွက် စနိင်သည်။ 

၁၃။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည်- 

(က) ဤလပ်ထးလပ်နည်း အပိဒ် ၃၄၊ ၅၀၊ ၆၁ အရ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ်၏ အဆင့်အားလးတွင် အများြပည်သူ 
နှင့် သင့် လျာ် သာတိင်ပင် ဆွး နွးမများက ိစီစဉ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ခ) ဝန်ကီးဌာနက အသိ ပးထားသည့် အမျို းသားလြခု ရးဆိင်ရာ ထိပါး စနိင်မည့်ကိစ္စ 
ရပ်များမှတစ်ပါး အများြပည်သူနှင့်သက်ဆိင် သာ စီမကိန်းဆင်ိရာ သတင်းအချက် 
အလက်များကိ အချိန်နှင့်တစ် ြပးည ီထတ် ဖာ်ရမည်။ 

၁၄။ ဝန် ကီးဌာနသည် ဤလပ်ထးလပ်နည်းကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်ကျင့်သးြခင်းနှင့် အနက ်
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိြခင်းြပုရန် တာဝန်ရိှသည်။  

၁၅။ ဝန် ကီးဌာနသည် အာက်ပါ လပ်ပိင်ခင့်ွများကိ ဆာင်ရွက်နိင်သည ်- 
(က) စီမကိန်းကိ ပဏာမ စိစစ်ြခင်းဆင်ိရာ စများ သတ်မှတ်ြခင်း၊  
(ခ) ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအတွက် 

နည်းပညာဆိင်ရာ လမး်ညန်ချကမ်ျား ချမှတ်အတည်ြပုြခင်း၊ 
(ဂ) ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာများက ိစိစစ်သးသပ်အတည်ြပုြခငး်၊ 
(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအတွက ် လမး်ညန်ချကမ်ျားချမှတ်ြခငး်နင့်ှ ဆာင ်

ရွက်ရမည့် လပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 
(င) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာများကိ အတည်ြပုြခင်း၊ 
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(စ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်၊ တည် ဆာက်ဆဲကာလပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစ ီ
အစဉ်နှင် ့ လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက်သည့်ကာလအတွက ် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မ 
အစီအစဉ်တိကိ့ သးသပ်အတည်ြပုြခင်း၊ 

(ဆ) ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် 
ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ ် အတည်ြပုြခင်း ဆာင်ရွက်ရန် သင့် လျာ် သာ 
စည်းကမ်းချက်များကိ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

(ဇ) စီမကိန်းအ ကာင်အထည် ဖာ်စဉ်အတွင်း ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာလိက်နာ 
ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက် စ 
ြခင်းနှင့် စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်း၊ အဆိြပုထား သာ စီမကိန်း၏ အ သးစိတ်ပစကိ 
အပီးသတ်ြခင်း သိမ့ဟတ် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအ တွအ့ကု ကာင့်ြပင်ဆင်ြခင်း 
တစ်ရပ်ရပ ် အပါအဝင ် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ် အ ကာင်အထည် ဖာ်မကိ 
စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်းနှင့် လိက်နာ ဆာင်ရွက် စြခင်း၊ 

(စျ) စီမကိန်းတစ်ရပ်ရပ်အား ယင်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်က ိ အချိန်နှင့် 
တစ် ြပးညီ ြဖစ် စရန် ဆာင်ရွက် စြခင်းနှင့် ယင်း ဆာင်ရွကမ်များအတွက် အစီရင ်
ခစာကိ စိစစ်သးသပ်ရန်နှင့် အတည်ြပုရန် ဝန်ကီးဌာနသိ ့တင်ြပ စြခင်း၊ 

(ည) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်မည့် တတိယပဂ္ဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်း 
များ လပ်ငန်းလိငစ်င်ရယူရနနှ်င့် စပ်လျဉ်းသည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် သိမ့ဟတ် 
လပ်ထးလပ်နည်းများ သတ်မှတ်ထတ်ြပန်ြခင်း၊ 

(ဋ) ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ မ့ ှသီးြခားသတ်မှတ်သည့် လပ်ငန်းတာဝန်များက ိ
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

၁၆။ ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာစိစစ်သးသပ် ရးအဖဲွ၏့ လပ်ငန်းတာဝန်များ 
မှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

(က) ဝန်ကီးဌာန၏ တာဝန် ပးချက်အရ စီမကိန်းတစ်ရပ်ရပ်၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ 
ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ စိစစ်သးသပ်ြခင်း၊  

(ခ) ဝန်ကီးဌာနကသတ်မှတသ်ည့်အချိန်ကာလအတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း 
အစီရင်ခစာအား စိစစ်သးသပ်သည့် အစီရငခ်စာက ိြပုစတင်ြပြခင်း၊ 

(ဂ) ကိစ္စတစခ်ချင်းစအီလိက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခက်ိမဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာ၏ နယ်ပယ ်
အတိင်းအတာနင့်ှပါဝင်ရမည့်အချက်အလက်များကိ အာက်ပါအချက်များြဖင့်စိစစ်ြခင်း- 
(၁) ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာသည် ဤလပ်ထးလပ်နည်းများ 

ပါသတ်မှတ်ချက်များကိ လိက်နာထားြခင်း ရိှ မရိှ၊  
(၂) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာသည် နယ်ပယ်အတိင်းအတာ 

သတ်မှတ်ြခင်း အစီရင်ခစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအတွက် 
တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များကိ လိက်နာြခင်း ရိှ မရှိ၊ 

(၃) ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာသည် ရှင်းလငး် သာ လမ်းညန ်
ချက်များ၊ စချိန်စညန်းများ၊ အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက် သိမ့ဟတ ် စိစစ ်
သးသပ်ရန် စနန်းများကိ လိက်နာြခင်း ရိှ မရှိ၊ 
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(၄) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာသည် သက်ဆိင်ရာပဂ္ုိဂ လ်များ၏ 
အြမင်ကိ အသိအမှတ်ြပု ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း ရိှ မရှိ၊ 

(၅) ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာသည် ပီးြပည့်စမ ရိှ မရှိ၊ 
လ လာက် သာ၊ သင့် လျာ် သာနှင့် ယကည်စိတ်ချရ သာ သတင်းအချက် 
အလက်များပါဝင်မ ရိှ မရိှ၊ 

(၆) ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာြပုစမနှင့် ပါဝင်သည့် အချက် 
အလကမ်ျားသည ်သက်ဆိင်ရာပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမ ရးရာလိအပ်ချက်များက ိ
လကခ်နိင် သာ ရွးချယ်မ၊ ညန်ြပမ၊ ရည်ညန်းမနှင့် အြပည့်အဝလိက်နာထားမ 
ရိှ မရိှ၊ 

(၇) ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာြပုစမနှင့်ပါဝင်သည့်အချက်များ 
တွင် ကိုတင်သိြမင်နိင် သာ ဆိးကျို းသက် ရာက်မများအားလးက ိသတ်မှတ ်
ဖာ်ြပထားြခင်း ရိှ မရိှ၊ 

(၈) ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာတွင် ရှင်းလင်း ဖာ်ြပထား သာ 
စီမကိန်း၏ဆိးကျိုးသက် ရာက်မများကိ တားဆးီရန၊် လာ့ချရန် သိမ့ဟတ် 
အနည်းဆးြဖစ် စရန် ြပုလပ်ရမည့် ဆာင်ရွက်မများသည် အြပည့်အဝလိက်နာ 
ရမည့် ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာလိအပ်ချက်များက ိအာမခနိင်မ ရိှ မရိှ၊ 

(၉) စီမကိန်းမှ ညစ်ညမ်းမကိ တားဆီးရန် သိမ့ဟတ် အနည်းဆးသိ ့ လာ့ချရန် 
ဆာင်ရွက်မများသည်ထိ ရာက်မရိှ မရှိ၊ အ ကာင်းဆးရရှိနိင် သာ နည်းလမ်း 
နှင့် အ လ့အကျင့် ကာင်းများကိ အ ြခခထားြခင်း ရိှ မရိှ၊ 

(၁၀) ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာလိအပ်ချက်များအား လိက်နာမမရိှသည့် သိမ့ဟတ် လိက်နာမ 
မရိှြခင်းက ိ ဦးတည် သာ အန္တရာယ်ြဖစ် စသည့် ဆာင်ရွက်မများ သိမ့ဟတ် 
လပ်ထးလပ်နည်းများ ပါရှိြခင်း ရိှ မရိှ၊ 

(၁၁) ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာတွင် ဖာ်ထတ်တင်ြပထားသည့် 
အတိင်း လက်မခနိင် သာ ဆိးကျိုးသက် ရာက်မများ မြဖစ် ပ စဘ ဲစီမကိန်း 
ကိ တည် ဆာက်လည်ပတ်နိင် ြခ ရှ ိမရိှ။ 

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာအား စိစစ်သးသပ်သည့် အစီရင်ခစာ 
တွင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာစစမ်းစစ် ဆးြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်ဝနး် 
ကျင်ထိခိက်မဆနး်စစ်ြခင်းအစီရင်ခစာပါချို ယ့ွင်းမတစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာ်ထတ်တင်ြပြခင်း 
နှင့် စီမကိန်းအဆိြပုသူက တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက် ပီး အစရီင်ခတင်ြပရမည့် နာက်ထပ ်
လ့လာမများ၊ စစမ်းစစ် ဆးမများ၊ ညိနင်း ဆွး နွးမများ သိမ့ဟတ် ဆန်းစစ်မများ 
ကိ အကြပုတင်ြပြခင်း၊ 

(င) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာအား စိစစ်သးသပ်သည့် အစီရင်ခစာ 
တွင် သက်ဆိင်သည့် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးဆိင်ရာ လိကန်ာ ဆာငရွ်က်မ 
သက် သခလက်မှတ်တွင်ထည့်သွင်း ဖာ်ြပသင့်သည့်စည်းကမ်းချက်များအြဖစ်အကြပု 
ချက် ပးြခင်း၊ 

(စ) ကာ်မတ ီ သိမ့ဟတ် ဝန် ကီးဌာနက တာဝန် ပးပါက အဖဲွ၏့စိစစ် တွရိှ့ချက်များကိ 
အစည်းအ ဝးတွင် တင်ြပြခင်း၊  
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ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်သည့် တတယိ 
ပဂ္ဂိုလ ်သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိအပ်ချက်များ 

၁၇။ (က) ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက် 
လိသည့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမှ ပဂ္ဂိုလ ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းသည် လပ်ငနး်လိင်စင် 
ရယူရန်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကီးဌာနက သီးြခားစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် သိမ့ဟတ် 
လပ်ထးလပ်နည်း ထတ်ြပန်ြခင်း မြပုရ သးပါ က အာက် ဖာ်ြပပါအချက်များက ိ
ြပည့်စစွာ ထည့်သွင်း ဖာ်ြပ၍ ဦးစီးဌာနတွင် လပ်ငန်းလိင်စင် လာက်ထားရမည်- 
(၁) ပဂ္ဂုလ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်း၏ အမည၊် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊ လပင်န်း 

ဆိငရ်ာ အချက်အလက်များ၊ 
(၂) ပဂ္ဂုလ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်း၏ သက်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းအ တွအ့ကု နှင့် 
(၃) အဖွဲ အ့စည်းပါ အဓိကပဂ္ဂ လ်အသီးသီး၏ ပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာ 

အ တွအ့ကု၊ ပညာအရည်အချင်း၊ သက်ဆိင်ရာ ထာက်ခစာနှင့် တာဝန် ပး 
အပ်မအ ထာက်အထားများ၊  

 (ခ) လပ်ငန်းလိင်စင်ရယူရန်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဝန်ကီးဌာနက သီးြခားစည်းကမး်သတ်မှတ ်
ချက်  သိမ့ဟတ် လပ်ထးလပ်နည်း ထတြ်ပန် ပီးပါက ယင်းစည်းကမ်းသတ်မတှခ်ျက် 
သိမ့ဟတ် လပ်ထးလပ်နည်းနှင့်အည ီ  ဦးစီးဌာနတွင ်လပ်ငန်းလိငစ်င် လာက်ထား 
ရမည်။  

၁၈။ ဦးစီးဌာနသည်- 

 (က) အပိဒ် ၁၇ နှင့်အည ီ လပ်ငန်းလိင်စင် လာက်ထားသူများအား ယင်းတိတ့င်ြပ သာ 
အချက်အလက်များအရယင်းဆန်းစစ်ြခင်းများ ဆာင်ရွက်ရန်သင့် လျာ်မရိှ မရိှကိစိစစ ်
သးသပ်ရမည်။ 

 (ခ) လာက်ထားသူက တင်သွင်း သာအချက်အလက်များကိ အ ြခခ စစိစ်၍ သင့် လျာ်မ 
ရှိသည်ဟယူဆလင် ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် လာကထ်ားသူအား လပ်ငန်း 
လိင်စင် ကး ပးသွင်း စ ပီး လပ်ငန်းလိင်စင်ထတ် ပးနိင်သည။် သင့် လျာ်မ မရှိဟ 
ယူဆလင် မည်သည့် လာက်ထားသူကိမဆိ ဝန် ကီးဌာန၏ လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ 
လပ်ငန်းလိင်စင်ထတ် ပးရန် ြငင်းပယ်နိင်သည်။ 

 (ဂ) လပင်န်းလိင်စင ် ြငင်းပယ်ြခင်းခရ သာ မည်သည့် လာက်ထားသူမဆ ိ ချို ယ့ွင်းချက ်
များကိ ြပန်လည်ြပုြပင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ြပင်ဆင်ြခင်းြပု ပီး နာက ် လပ်ငန်းလိင်စင ်
ြပန်လည် လာက်ထားနိင်သည်။  

၁၉။ (က) လပင်န်းလိင်စင ် သက်တမ်းကိ တစ်ကိမ်လင် (၃)နှစ် သတ်မှတ်သည်။  

 (ခ) လပင်န်းလိင်စင ် လက်ဝယ်ရှိသူသည ် လပ်ငန်းလိင်စင ် သက်တမ်းမကန်ဆးမ ီ (၃)လ 
ကိုတင်၍ သက်တမ်းတိးရန် ဦးစီးဌာနသိ ့ လာက်ထားနိင်သည်။ 

 (ဂ) ဦးစီးဌာနသည် ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် လပ်ငန်းလိင်စင်လက်ဝယ်ရှိသူကိ သက် 
တမ်းတိးြမင့်ခ ပးသွင်း စ ပီး သက်တမ်းတိးြမင့် ပးနိင်သည်။ 

၂၀။ ဦးစီးဌာနသည် အပိဒ် ၁၈ နှင့်အညီ လပ်ငန်းလိင်စင်ရယူထား သာပဂ္ုိဂ လ် တစ်ဦးဦး သိမ့ဟတ်  
အဖွဲအ့စည်းတစ်ခခက ြမနမ်ာနိင်င၏တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်က ိ ဖာက်ဖျက် ကာင်း သိမ့ဟတ် 
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ယင်းပဂ္ုိဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်း၏ ဆန်းစစ်ြခင်းများတွင် သိသာထင်ရှား သာ မှားယွင်းမများ 
ပါရိှ န ပီး ယဘယျလက်ခထား သာအသိအမှတ်ြပုစချိနစ်ညန်း သိမ့ဟတ် ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ 
ဤလပ်ထးလပ်နည်း သိမ့ဟတ် သက်ဆိင်ရာတည်ဆဲဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ လပထ်းလပ်နည်းနှင့် 
အညီြပန်လည်ြပင်ဆင်ထားြခင်းမရိှ ကာင်းသတ်မှတ်ဆးြဖတ်လင် ယင်းပဂ္ုိဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စညး် 
အားထတ် ပးထား သာလပ်ငန်းလိင်စငက်ိ ဝန် ကီးဌာန၏လမ်းညန်ချက်ြဖင့်ရပ်ဆိင်းြခငး် သိမ့ဟတ် 
ပယ်ဖျကြ်ခင်းြပုနိငသ်ည်။ ထိြ့ပင ် လပ်ငန်းလိင်စင်ကိ ရပ်ဆိင်း ကာင်း သိမ့ဟတ် ရပ်စဲ ကာင်း 
ထတ်ြပန် ကညာရမည်။  

၂၁။ (က) ဦးစီးဌာနမှထတ် ပးသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်မရှိ သာ မည်သည့်ပဂ္ဂုလ် သိမ့ဟတ် အဖွဲ  ့
အစည်းမ  လပ်ထးလပ်နည်းတွင် ဖာ်ြပထား သာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း 
အစီရင်ခစာကိ ဝန်ကီးဌာနသိ ့တင်သွင်းြခင်းမြပုရ။ 

 (ခ)  ဤလပ်ထးလပ်နည်းမထတ်ြပန်မီက ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ဆဲ 
ပဂ္ိုဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းသည် လပ်ထးလပ်နည်း ထတ်ြပန် ပီး (၃)လအတွင်း 
လပ်ငန်းလိင်စင်ရယူရမည်။  

၂၂။ ဦးစီးဌာနသည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ် 
ြခင်း ဆာင်ရွက်နိင်ရန ်လပ်ငန်းလိင်စင်ထတ် ပးထား သာပဂ္ဂ လ ်သိမ့ဟတ် အဖွဲ အ့စညး်အားလး၏ 
စာရင်းကိ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည့်အြပင ်အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန် ကညာရမည်။ 

အခန်း (၃) 
စိစစ်ြခင်း 

၂၃။ (က) စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် စီမကိန်းအဆိြပုလာအြပည့်အစကိ ပဏာမစိစစ်နိင်ရန ်
ဝန်ကီးဌာနသိ ့ တင်သွင်းရမည်။ ဤလပ်ထးလပ်နည်းအရ စီမကိန်းအဆိြပုလာ 
တင်သွင်းြခင်းသည ်ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် လာက်ထားြခင်းနငှ့် တူညီသည်။ 

 (ခ) ဝန်ကီးဌာနသည ် စီမကိန်းအဆိြပုလာအား မည်သည့်ဆန်းစစ်ြခင်း အမျိုးအစားတွင ်
ပါဝင် ကာင်း စစိစ်နိင်ရန် ဦးစီးဌာနသိ ့ ပးပိရ့မည်။  

 (ဂ) ဦးစီးဌာနသည် အပိဒ် ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၂၆၊ ၂၇ နှင့်အည ီ စမီကိန်းအဆိြပုလာတွင် 
လိအပ် သာ စာရွက်စာတမ်းအ ထာက်အထားများနှင် ့သက်ဆိင် သာ အချက်အလက် 
များြပည့်စမ ရိှ မရှိ ပဏာမ စစ် ဆးအတည်ြပု ပီး အပိဒ် ၂၅ နှင့် ၂၈ ပါအချက်များကိ 
ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ နာက်ဆက်တွ ဲ "က" ပါ  "ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန် စီမကိန်း 
အမျိုးအစားသတ်မှတ်ချက်"နှင့်အညီ စီမကိန်းသည် အာက်ပါအမျို းအစားတစ်ခခ 
တွင် ပါဝင်သင့် ကာင်း သ ဘာထားမှတ်ချက်ကိ ဝန်ကီးဌာနသိတ့င်ြပရမည်- 

(၁) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန်လိအပ်သည့်စီမကိန်းအမျို းအစား 
သိမ့ဟတ် 

(၂) ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန်လိအပ်သည် ့ စီမကိန်းအမျိုးအစား 
သိမ့ဟတ် 

(၃) မည်သည့်ဆန်းစစ်ြခငး်မ  ြပုလပ်ရန် မလိသည့် စီမကိန်းအမျို းအစား။ 
(ဃ) ဝန်ကီးဌာနသည ်မိမိသတ်မှတ်သည့် အပိဒ်ခွဲ (ဂ)ပါ  လပ်ငန်းအမျိုးအစားကိ စီမကိန်း 

အဆိြပုသူထ အ ကာင်းကားရမည်။ 
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၂၄။ ဝန်ကီးဌာနသည် အြခားမည်သည့် စီမကိန်း သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းကိမဆိ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့ခဲွ်မ 
အစအီစဉ် ရးဆဲွရန် လိအပ်ြခငး် ရိှ မရိှ ရွးချယ်သတ်မှတ်နိင်သည်။ 
၂၅။ စီမကိန်းသည် အမျို းသားအဆင့်၊ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အဆင့် သတ်မှတ်ကာကွယ် 
ထားသည့် နရာ ဒသများြဖစ်သည့ ်ဇီဝမျိုးစမျိုးကဲွထိနး်သိမ်း ရးအပါအဝင် သစ် တာထိန်းသိမ်း ရး 
ဧရိယာ၊ အများြပည်သူဆိင်ရာသစ် တာ၊ အ ဝါဥယျာဉ်အပါအဝင်ဥယျာဉ်၊ ဒီ ရ တာ ရဝပ်ဧရိယာ၊ 
အြခားအ ရးပါ သာ ကမ်းရိးတန်း ဒသများ၊ သဘာဝ ဘးမ့ဲ တာ၊ သိပ္ပပညာရပ်ဆိင်ရာ ထိနး်သိမး် 
ထား သာနယ် ြမ၊ သဘာဝထိန်းသိမ်း ရးနယ် ြမ၊ ဘူမိရူပဆိင်ရာ ထိန်းသိမ်းထား သာ အထင်ကရ 
နရာ၊ ဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ် ကညာထား သာ အြခား သဘာဝထိန်းသိမ်း ရးနယ် ြမများ၊ 
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထား သာ ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် နရာနှင့် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထား သာ 
ရှး ဟာင်းသ တသနဆိင်ရာ သိမ့ဟတ် သမိင်းဆိင်ရာ အထင်ကရ နရာများတွင ်တည်ရှိ နြခင်း 
သိမ့ဟတ် အကန ့်အသတ်မရိှ ပါဝင် နြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်း နရာများအ ပ ကိုတင်သိြမင်နိင် သာ 
ဆိးကျို းသက် ရာက်မရှိနိင်သည့် ကိစ္စရပအ်ားလးတင်ွ ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းကိ ဆာင် 
ရွက်ရမည်။ 

၂၆။ နာက်ဆက်တွဲ"က" ပါ  "ဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန် စီမကိန်းအမျိုးအစားသတ်မှတခ်ျက်" တွင ်
မည်သိပ့င ် သတ်မှတ်ထား စကာမူ ခိင်လ သာအ ကာင်းြခင်းရာများ တွ ရိှ့ရပါ က 
ဝန်ကီးဌာနသည ် မူလသတ်မှတ်ထားသည့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန်လိအပ်သည့် 
စီမကိန်းအမျို း အစား သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန်လိအပ်သည့ ်
စီမကိန်းအမျို းအစား သိမ့ဟတ် မည်သည့်ဆန်းစစ်ြခင်းမ ြပုလပ်ရန်မလိသည့် 
စီမကိန်းအမျို းအစားကိ လိအပ်သလ ိြပင်ဆင်သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

၂၇။ (က) ဦးစီးဌာနသည် သတ္တ ုတူး ဖာ်ြခင်း သိမ့ဟတ်လပ်စစ်ဓာတ်အားထတ်လပ်ြခင်းက့ဲသိ ့ သာ  
စီမကိန်းသည် လမး်၊ ဆက်သွယ် ရးတာဝါတိင် သိမ့ဟတ် စွန ့်ပစ်ပစ္စည်းအစီအမ 
စသည့်  အ ြခခအ ဆာက်အအတွင်ပါဝင်သည့် အ ကာင်းအရာများကိ စီမကနိး်၏ 
လပ်ငန်းအစိတ်အပိင်းတစ်ရပ်အ နြဖင့် အ လးထားစဉ်းစားရမည်။  

(ခ) ဝန်ကီးဌာနသည ်ထိသိ ့ သာ အ ြခအ နမျိုးတွင် စီမကိန်း သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းတစ်ခ 
အ နြဖင့် ဆာင်ရွက်သည့်စမီကိန်းများ သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းများကိ လိအပ်သည့်ကနဦး 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန ်
သတ်မှတ်နင်ိသည်။ 

၂၈။ ဦးစီးဌာနသည် စီမကိန်း သိမ့ဟတ် စီမကိန်းတိးချဲ ြ့ခင်းအား အပိဒ် ၂၃ အရ မည်သည့ ်
ဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရမည်ကိ တင်ြပနိင်ရန် စိစစ်ရာတင်ွ အပိဒ် ၂၅ ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် 
နာက်ဆက်တွဲ"က" ပါ "ဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန် စီမကိန်းအမျိုးအစားသတ်မှတခ်ျက်" များအြပင် 
အာက်ပါအ ကာင်းအချက်များကိ ဝန်ကီးဌာန၏ လမ်းညန်ချက်ြဖင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်- 

 (က) စီမကိန်းအတွက ်အ ရး ပ အ ြခအ နနှင့်အတ ူ ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်ြခင်း၊ 
 (ခ) အများြပည်သ၏ူ ကျန်းမာ ရးနှင့် ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရး၊ 
 (ဂ) အမျို းသားလြခု ရး၊ 
 (ဃ) စီမကိန်းသက်တမ်း၊ 
 (င) ယဉ် ကျးမ သိမ့ဟတ် ဘာသာ ရးဆင်ိရာ သတ်မှတ်ထား သာ စများနှင့် သမိငး် 

ဆိင်ရာ သိမ့ဟတ် ဘာသာ ရးဆိင်ရာ အ မွအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း၊ 
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 (စ) ထိခိက်ပျက်စီးလွယ် သာ ဂဟစနစ်တည်ရှိရာ နရာ ဒသများအား ထိန်းသိမ်း 
ကာကွယ်ြခင်း၊ 

 (ဆ) ဆိင်ကလန်းမန်တိင်း၊ လြပင်းမန်တိင်း၊ ရကီး ရလြခင်း၊ စစ်ကိင်းြပတ် ရွ ့ ကာ 
အပါအဝင် ငလျင်လပ်ခတ်ြခင်း ကာင့် ထိခိက်နိင် သာ နရာ ဒသများနှင့်  သဘာဝ ဘး 
အန္တရာယ်ကျ ရာက်လွယ် သာ နရာ ဒသများ၊ 

 (ဇ) လက်ရိှ နှင့် နာင်တွင် အများြပည်သူ သာက်သး ရအတွက် အဓိကအရငး်အြမစ် နရာ 
များြဖစ် သာ ရအရင်းအြမစ်များအား ထိနး်သိမ်းကာကွယ်ြခင်း ( ရကန်ကီးများ၊ ရ 
လှာင်ကန်ကီးများ၊ ြမစ် ချာင်းများနှင့် ြမ အာက် ရ) 

 (စျ) အပန်း ြဖအနားယူရန် သတ်မှတ်ထားသည့် နရာများ၊ ပလဲ မွးြမူထတ်လပ်သည့် 
နရာနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင် နရာများ၊ 

 (ည) ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများ ကာကွယ်ထိန်းသိမး်ြခင်း၊ 
 (ဋ) မျိုးစိတ်များ ဝင် ရာက်လာြခင်း၊ 
 (ဌ) နည်းပညာအသစ်များ အသးြပုြခင်း၊ 
 (ဍ) လူဦး ရသိပ်သည်းမနန်းနှင့် လူ နထူထပ်များြပားမ၊ 
 (ဎ) နိင်ငအတွင်း၊ ဒသဆိင်ရာနှင့် ကမ္ဘာလးဆိင်ရာရာသီဥတ ြပာင်းလဲမအ ြခအ နများ၊ 
 (ဏ) နယ်စပ်ြဖတ် ကျာ်နိင်သည့် သက် ရာက်မများ၊ 
 (တ) စီမကိန်းလပ်ငန်း ပိတ်သိမ်း ပီး နာက ် ကင်းကျန်သက် ရာက်နိင်မများနှင့် နှစ်ကာလ 

ကာရှည်စွာ ထိခိက်နိင်မများ၊ 
 (ထ) ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် အြခားအ ကာင်းအချက်များ။ 

၂၉။ ဦးစီးဌာနသည် စီမကိန်းအဆိြပုလာအြပည့်အစကိ လက်ခရရိှ ပီး အလပ်လပ်ရက် ၁၅ ရက် 
အတွင်း ယင်းစီမကိန်းသည် ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ကနဦးပတဝ်နး်ကျင် 
ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန်လိအပ် ကာင်း၊ သိမ့ဟတ် မည်သည့်ဆန်းစစ်ြခင်းမ ြပုလပ်ရန် မလိအပ ်
ကာင်း ဝန်ကီးဌာန၏ လမ်းညန်ချက်ြဖင့် စီမကိန်းအဆိြပုသူထ စာြဖင့် ရးသား၍ အ ကာင်းကား 

ရမည်။ 

၃၀။ ဝန် ကီးဌာနသည် နာကဆ်က်တဲွ"က"ပါ "ဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန ် စီမကိန်းအမျိုးအစား 
သတ်မှတ်ချက်" ကိ အခါအား လျာ်စာွသးသပ်၍ လိအပသ်လိ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်နိင်သည်။  

အခန်း (၄) 
ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း 

၃၁။ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ကိ နာက်ဆက်တွဲ"ခ" ပါ  ကနဦး 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ် ပြပဇယားတွင ် ဖာ်ြပထားသည်။ 

၃၂။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် အစီရင်ခစာြပုစြခငး်ကိ 
မည်သည့် ပဂ္ိဂုလ ်သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စညး်က ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် ကာင်း ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆနး်စစ် 
ြခင်း မစတင်မ ီဦးစီးဌာနသိ ့စာြဖင့် ရးသားတင်ြပရမည်။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ကနဦး ပတ်ဝန်း 
ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် အစီရင်ခစာြပုစြခင်းကိ မိမကိိယ်တိင် သာ်လည်း ကာင်း၊ အပိဒ် ၁၈ နှင့်အည ီ
လပ်ငနး်လိင်စင်ရယူထား သာပဂ္ိုဂ လ် သိမ့ဟတ်  အဖဲွအ့စည်းကိခန ့အ်ပ်၍ သာ်လည်း ကာင်း ဆာင် 
ရွက်နိင်သည်။ 
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၃၃။ ဦးစီးဌာနသည် ဝန်ကီးဌာန၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် စီမကိန်းအဆိြပုသူက ကနဦးပတ်ဝန်း 
ကျင် ဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန ် ရွးချယ်အဆိြပုတင်ြပသည့်  အဖဲွအ့စည်း သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂုလ်၏ အချက် 
အလက်များကိ စိစစ်၍ ယင်းပဂ္ဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းသည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်း 
ဆာင်ရွက်ရန်သင့် လျာ် သာပဂ္ုိဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းဟတ် မဟတ်ကိ အလပ်လပ်ရက(်၇)ရက် 
အတွင်း အတည်ြပုြပန်ကားရမည်။  

၃၄။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ကနဦးပတ်၀န်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန် လိအပ်သည့် စီမကိန်း 
အမျို းအစားအတွက် အများြပည်သူနှင့် တိင်ပင် ဆွး နွးမဆိင်ရာ အာက်ပါလပ်ငန်းစဉ်များက ိ
တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) ကနဦးပတ်၀န်းကျင်ဆန်းစစ်ြခငး်စတင်သည်နှင့်တစ် ပို င်နက ်အဆိြပုစီမကိန်းဆိင်ရာ 
သတင်းအချက်အလက်များကိ အများြပည်သူနှင့် လူမအဖွဲအ့စည်းများက သိရှိနိင်ရန ်
စီမကိန်း သိမ့ဟတ် စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ဝက်ဘ်ဆိဒ်တွင် တင်ြပြခင်းနှင့် စီမကိန်း 
နရာများတွင်အများြပည်သူြမင် တွန့ိင် စရန် ဆိင်းဘတ်များထင်ရှားစွာ စိက်ထူြခင်း 
အပါအဝင် ြပည်တွင်းမီဒီယာများမှတစ်ဆင့်ထတ် ဖာ်ြခင်းနှင့် ဝန်ကီးဌာနမ ှထတ်ြပန ်
ထား သာ နည်းပညာဆိင်ရာ လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ လိကန်ာ ဆာငရွ်က်ြခင်း၊  

(ခ) ဒသခလူအ့ဖွဲအ့စည်းများ၊ စီမကိန်း ကာင့် ထိခိက်ခစားရသူများ၊ ဒသဆိင်ရာ 
အပ်ချုပ် ရးအဖွဲအ့စည်းများ၊ ရပ်ရွာအ ြခြပုအဖွဲ အ့စည်းများ၊ လူမအဖွဲအ့စည်းများ 
နှင့် လိအပ်သည့် တိင်ပင် ဆွး နွးပဲွများကိ ဝန်ကီးဌာနကအကြပုသည့်အတိင်း စီစဉ် 
ြပုလပ်ြခင်းနှင့် အချိန်နှင့်တစ် ြပးည ီသတင်းစာရှင်းလငး်ပဲွများ၊ တွဆ့ ဆွး နွးခန်း 
(အင်တာဗျူး)များ ြပုလပ်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်း။ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာအတွက ်လအိပခ်ျက်များ 

၃၅။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ဝန်ကီးဌာနကသတ်မှတ်သည့်ပစြဖင့် အာက်ပါအချက်အလက်များ 
မှန်ကန် ကာင်းအတည်ြပုဝန်ခချက်နငှ့်အတူကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ ြမန်မာ 
ဘာသာြဖင့်ြဖစ် စ၊ အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်ြဖစ် စ ဦးစီးဌာနသိ ့ တင်ြပရမည်ြဖစ် ပီး ြမန်မာဘာသာြဖင့် 
ြပုစထားသည့် အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခစာ ပူးတွဲပါရှိရမည-် 

(က) ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းသည် တိကျခိင်မာ ကာင်းနှင့် ြပည့်စ ကာင်း၊ 
(ခ) ဤလပ်ထးလပ်နည်းအပါအဝင် သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများကိ တိကျစွာလိက်နာ၍ ကနဦး 

ပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ထား ကာင်း၊ 
(ဂ) စီမကိန်းသည်ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆနး်စစ်ြခင်းအစီရင်ခစာပါကတိကဝတ်၊ ပတ်ဝန်း 

ကျင်ထိခိက်မ လာ့ချ ရးလပ်ငန်းများနှင့် အစီအစဉ်များကိ အြပည့်အဝ အစဉ်အမ ဲ
လိက်နာ ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် ကာင်း။     

၃၆။ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာတွင် အာက်ပါအချက်များ ပါရိှရမည်- 
(က) စီမကိန်းအရွယ်အစား၊ တပ်ဆင်မ၊ အသးြပုနည်းပညာ၊ အ ြခခအ ဆာက်အအ၊ 

ထတ်လပ်မ လပ်ငန်းစဉ်၊ ကန်ကမ်းနှင့် အရင်းအြမစ်များသးစဲွမ၊ စွန ့ပ်စ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမ၊ 
ထတ်လတ်မနှင့် အ နှာင့်အယှက်ြဖစ် စမ ဖာ်ြပချက်များ ပါဝင် သာ စီမကိန်း 
အ ကာင်းအရာ အ သးစိတ် ဖာ်ြပချက်နှင့်အတူ စီမကိန်းလပ်ငန်း အဆင့်တစ်ခချင်းစီ 
အတွက် ကာင်းကင်ဓာတ်ပ၊ ဂို လ်တဓာတ်ပများအသးြပု၍ သင့် လျာ် သာစ ကး 
ြဖင့် စီမကိန်းတစ်ခလး ဖာ်ြပ သာ ြမပ၊ စီမကိန်းလပ်ငန်းခွင်တစ်ခချင်းစီ အလိက် 
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နရာချထားမ ပစြပ ြမပများနှင့် စမီကိန်းလပ်ငနး်အဆင့်တစ်ခချင်းစီအတွက် အြခား 
ဆာင်ရွက်နိင် သာနည်းလမ်းများ၊ 

(ခ) စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ အ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက်နှင့် စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် လူပဂ္ုိဂ လ် 
တစ်ဦးချင်းမဟတ်ဘဲ ကမ္ပဏီ သိမ့ဟတ် အြခားအဖွဲ အ့စည်းြဖစ်ပါက ပိင်ရှင်များ၊ 
ဒါရိက်တာများနှင့် စီမကိန်းအရာရိှများ၏အ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက၊် နစ့ဉ် စမီ 
ဆာင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ်များနင့်ှ စီမကိန်းအရာရိှများ၏အ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက၊် 

(ဂ) ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာ၏ မည်သည့်အပိင်းတွင် မည်သည့် 
ကမ်းကျင်သူက တာဝန်ရှိ ကာင်း အပါအဝင် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခငး် 
ဆာင်ရွက်သည့် ကမ်းကျင်သူများ၏ အ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက်၊ 

(ဃ) လိက်နာ ဆာင်ရွက်မည့် ဥပ ဒ၊ ဒီကရီ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ စချိန်စညနး်၊ လမ်းညန ်
ချက်များနှင့ ် စမီကိနး်၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာပူး ပါင်း 
အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့်မူဝါဒများ၊ ပါဝင် ဆာင်ရွက်မည့်သက်ဆိင်ရာ အစိးရအဖဲွ  ့
အစညး်များနှင့ ်၎င်းတိ၏့အခန်းက နှင့် စီမကိန်းဆင်ိရာ တာဝန်ရှိမများ၊ 

(င) သက်ဆိင်ရာ ရူပဆိင်ရာ၊ ဇီဝဆိင်ရာ၊ လူမ ရး၊ လူမစီးပွား ရးနှင့် ယဉ် ကျးမဆိင်ရာ 
အ နအထားများ၏ ြမပများ အပါအဝင် စီမကိန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရိှ ပတ်ဝန်းကျင ်
နှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ အ ြခအ နများ ဖာြ်ပချက်၊ 

(စ) ြမပများ၊ ဓာတ်ပများ၊ ပရိပ်များ၊ ကာင်းကင်ဓာတ်ပများနှင့် ဂို လ်တဓာတ်ပများ 
အသးြပု၍ ြမြပင်အ နအထားဆိင်ရာနှင့် သက် ရာက်မများ၏ ထူးြခားလက္ခဏာ 
များ တင်ြပချက်နှင့်အတူ ဆိးကျို းသက် ရာက်မများနှင့် ကင်းကျန်သက် ရာက်မများ 
အပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  ဆိးကျိုးသက် ရာက်မများအား ဖာ်ထတ်ချက်နှင့် 
ဆန်းစစ်ချက်၊ 

(ဆ) အများြပည်သူနှင့် တိင်ပင် ဆွး နွးမနှင့်  အများြပည်သ ူပူး ပါင်းပါဝင်မ လပ်ငန်းစဉ်၊ 
ြပည်သူများထမ ှ အကြပုချက်များ လက်ခရရိှမ၏ရလဒ်များနင့်ှ ယင်းလပ်ငန်းစဉ် 
အတွင်းလက်ခရရှိ သာသ ဘာထားမှတ်ချက်များအ ပ စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ စာြဖင် ့
ရးသားြပန်ကားချက်၊ 

(ဇ) စီမကိန်း၏ ဆိးကျို းသက်ရာက်မများကိ လာ့ချရန်ရည်ရွယ်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင ်
ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ရးဆိင်ရာ လပ်ငန်းများနှင့်အတ ူ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မည့် 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအား ရှင်းလင်းစွာ 
ဖာ်ြပထားချက်နှင့် ကင်းကျန်သက် ရာက်မများ၊ 

(စျ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ ်နှင့် 
(ည) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်ကအိ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်လိအပ်သည့်အဖွဲအ့စည်း၊ 

ပဂ္ဂ လ်နှင့်အသးစရိတ်လျာထားမ။ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခငး်အစီရင်ခစာတင်သွင်းြခင်း 

၃၇။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန ်လိအပ်သည့် စီမကိန်း 
အမျိုးအစားများအတွက် လိအပ် သာ စစမ်းစစ် ဆးမ၊ အများြပည်သူနှင့်တိင်ပင် ဆွး နွးမနှင့် 
အများြပည်သူပူး ပါင်းပါဝင်မလပ်ငန်းစဉ် အားလး ဆာင်ရွက် ပီးစီးသည့်အခါ စီမကိန်းအတွက ်
ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင် ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ စာရွက်စာတမ်းအြပည့်အစြဖင့်လည်း ကာင်း၊ 
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ဒီဂျီတယ်ပစြဖင့်လည်း ကာင်း ဦးစီးဌာနကသတ်မှတ်သည့် ဝန် ဆာင်ခ ပးသွင်း၍ ဦးစီးဌာနသိ ့
တင်သွင်းရမည်။  
၃၈။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခငး်အစီရင်ခစာကိ ဦးစီးဌာနသိ ့
တင်သွင်း ပီး နာက် ၁၅ ရက်ထက် နာက်မကျ စဘဲ၊ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ 
လူမအဖဲွအ့စည်း၊ စီမကိန်း ကာင့် ထိခက်ိခစားရသူများ၊ ဒသဆိင်ရာလူအ့ဖွဲအ့စည်းနှင့် အြခား 
အကျို းသက်ဆိင်သူများ သိရှိနိင် စရန် စီမကိန်း သိမ့ဟတ် စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ဝက်ဘ်ဆိဒ်များနှင့် 
သတင်းစာစသည့် ြပည်တွင်းမီဒီယာများမှလည်း ကာင်း၊ စာကည့်တိက်၊ လူထစ ဝးခန်းမ စသည့် 
အများြပည်သူ စ ဝးရာ နရာများတွင်လည်း ကာင်း၊ စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ ရးများတွင်လည်း ကာင်း 
ထတ်ြပန် ကညာရမည်။ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာအ ပ  သးသပ်ြခင်းနှင့် အတည်ြပုြခင်း 

၃၉။ ဦးစီးဌာနသည်ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစြ်ခင်းအစီရင်ခစာကိစီမကိန်းအဆိြပုသူထမှရရှိ 
သည့်အခါ- 

(က) ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာကိ ဝန် ကီးဌာန သိမ့ဟတ် ဦးစီးဌာန၏ 
ဝက်ဘ်ဆိဒ်မှြဖစ် စ၊ အြခားသင့် လျာ် သာမီဒီယာများမှတစ်ဆင့်ြဖစ် စအများြပည်သ ူ
သရိှိ အာင် ထတ် ဖာ်ရမည်။ 

(ခ) သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်း၊ အဖွဲအ့စည်း၊ လူမအဖွဲအ့စည်း၊ စီမကနိး် 
ကာင့်ထိခိက်ခစားရသူများအပါအဝင ်သက်ဆိငသူ်များအားလးထမှ ကနဦးပတ်ဝန်း 

ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာအ ပ  သ ဘာထားမှတ်ချက်နှင့် အကြပုချက်များကိ 
သင့် လျာ်သည့်နည်းလမ်းြဖင့် တာင်းခရယူရမည်။ 

(ဂ) ဒသဆင်ိရာအဆင့်တွင် စီမကိန်းအဆိြပုသူက အများြပည်သူနှင့် တိင်ပင် ဆွး နွးပွဲ 
များကျင်းပရန်နင့်ှ ယင်း ဆွး နွးပွဲများတွင် ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ ်
ြခင်း အစီရင်ခစာကိတင်ြပရန် စီမကိန်းအဆိြပုသူအား ညန်ကားရမည်။ 

(ဃ) ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာအ ပ  သ ဘာထားမှတခ်ျက်နငှ့် 
အကြပုချက်များအားလးကိ စစည်း၍ သးသပ်ပီး ယင်းအစီရင်ခစာ အတည်ြပု ရး 
ဆိင်ရာ အပီးသတ်ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်နိင်ရန် ဝန် ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 

၄၀။ ဝန် ကီးဌာနက ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာသည် လိအပ်ချက်များနှင့် ြပည့်စ 
မမရှိ ဟ သတ်မှတ်ဆးြဖတ်လင်၊ ဦးစီးဌာနသည ်စီမကိန်းအဆိြပုသူအား လိအပ်သည့် ြပင်ဆင်မများ 
ြပုလပ်ရန်နှင့် ဝန်ကီးဌာနကညန်ကားသည့်အတိင်း သတင်းအချက်အလက်များ ထပ်မတင်ြပရန် 
အ ကာင်းကားရမည်။ 

၄၁။ ဝန် ကီးဌာနသည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ စိစစ်သးသပ် ပီးပါက - 
(က) ကနဦး ပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရငခ်စာက ိ အတည်ြပု ပီး စည်းကမ်းချက ်

သတ်မှတ်၍ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာလိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခ 
လက်မတ်ှ ထတ် ပးရမည်။  

(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းကိ ဆက်လက်ြပုလပ်ရန ်လိအပ် ကာင်း ဆးြဖတ ်
လင ် ထိသိဆ့းြဖတ်ြခင်းအတွက် အကျို းအ ကာင်း ဖာ်ြပချက်နငှ့်အတူ စီမကိန်း 
အဆိြပုသူထ အ ကာင်းကားရမည်။ 

(ဂ)  ယင်း၏ဆးြဖတ်ချက်ကိ အများြပည်သူသိရိှရန ်ထတ်ြပန် ကညာရမည်။ 
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၄၂။ ဦးစီးဌာနသည် ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရငခ်စာကိ လက်ခရရှိ ပီး အလပ ်
လပ်ရက ် ရက် ပါင်း ၆၀ အတွင်း ယင်းအစီရင်ခစာနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဝန် ကီးဌာန၏ အပီးသတ် 
ဆးြဖတ်ချက်ကိ စီမကိန်းအဆိြပုသူထြပန်ကားရမည်။ ဝန် ကီးဌာနက ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ ်
ြခင်းအစီရင်ခစာကိ ြပင်ဆင် စလိပါက ဝန်ကီးဌာန၏ အပီးသတ်ဆးြဖတ်ချက်ြပန်ကားရမည့် 
နရ့က ်ကိ တိးြမင့်သတ်မှတ် ပးရမည်။ 
၄၃။ အများြပည်သူနှင့် တိင်ပင် ဆွး နွးမ လပ်ငန်းစဉ် အပါအ၀င် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆနး်စစ် 
ြခင်းအစီရင်ခစာကိ ထတ် ဖာ် ကညာြခင်း၊ စိစစ်သးသပ်ြခင်း လပ်ငန်းများ ပီး ြမာက် ရးအတွက် 
ကန်ကျခ့ဲသည့်စရိတ်အားလးကိ စီမကိန်းအဆိြပုသူက ကျခရမည်။  

အခန်း (၅) 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆနး်စစ်ြခင်း 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး်လပ်ငန်းစဉ ်
၄၄။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ်ကိ နာက်ဆက်တဲွ"ခ" ပြပဇယားတွင် ဖာ်ြပ 
ထားသည်။ 

၄၅။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာ စစမ်းစစ် ဆးြခင်းနှင့် 
အစီရင်ခြခင်းြပုလပ်ရန ် လပ်ငန်းလိင်စင် ရရှိထား သာ တတိယပဂ္ဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းကိ 
တာဝန် ပးအပ်ရမည်။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း လပ်ငန်း 
မစတင်မ ီပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာ စစမ်းစစ် ဆးြခင်းနှင့် အစီရင်ခြခင်း ြပုလပ်ရန ်
မိမ ိ ရွးချယ်ထားသည် ့တတိယပဂ္ဂုလ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စညး်၏ အ ကာင်းအချက်ကိ ဦးစီးဌာနသိ ့
စာြဖင့် ရးသားတင်ြပရမည်။ 

၄၆။ ဦးစီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆနး်စစ်ြခင်းြပုလပ်ရန ်စမီကိန်းအဆိြပုသူက ရွးချယ် 
ထား သာ အဆိြပု တတိယပဂ္ိုဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်း၏ အ ကာင်းအချက်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 
သတင်းအချက်အလက်များကိ ရရှိသည့်အခါ  ယင်းပဂ္ဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းသည် 
ဦးစီးဌာနတွင် လပ်ငန်းလိင်စင ် ရယူထားသူ ဟတ် မဟတ်နှင့် ဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန် 
သင့် လျာ် သာ တတယိ ပဂ္ုိဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်း ဟတ် မဟတ်ကိ 
စိစစ်၍အဆးအြဖတ် ပးနိင်ရန် ဝန် ကီးဌာနသိတ့င်ြပ ရမည်။ ဦးစီးဌာနသည ်
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန် သင့် လျာ်သည့် တတိယပဂ္ဂုလ် သိမ့ဟတ် 
အဖွဲအ့စည်းဟတ ် မဟတ်နှင့်စပ်လျဉး်၍ဝန်ကီးဌာန၏ဆးြဖတ်ချက်ကိစီမကိန်းအဆိြပုသ ူ ထ 
အလပ်လပရ်က်(၇)ရက်အတွင်း ြပန်ကားရမည်။ 

နယ်ပယ်အတိင်းအတာသတမ်ှတ်ြခင်း 

၄၇။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန်လိအပသ်ည့် စီမကိန်း အမျို းအစားအားလး 
သည်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာနယ်ပယ်အတိင်းအတာသတ်မှတ်ြခင်းကိ ဆာင်ရွက် 
ရမည်။ 

၄၈။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအတွက်နယ်ပယ်အတိင်းအတာ 
သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ြခင်းကိ ကမ်းကျင်မ 
ဆိင်ရာနည်းလမ်းြဖင့် ဆာင်ရွက်ရန်နှင့် ဤလပ်ထးလပ်နည်းနှင့် ဝန်ကီးဌာနကထတ်ြပန်ထား သာ 
သိမ့ဟတ် သတ်မှတ်ထား သာသက်ဆိင်ရာလမ်းညန်ချက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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၄၉။ အဆိြပုစီမကိန်းနှင့်စပလ်ျဉ်းသည့် နယ်ပယ်အတိင်းအတာ သတ်မှတ်ြခင်းတွင်- 
(က) လ့လာမည့် နယ် ြမဧရိယာ၊ သက် ရာက်မရှိ စမည့် နယ် ြမဧရိယာ၊ အချိန် ကန် ့

သတ်ချက်၊ စီမကိန်းအဆင့်နှင့် အကျိုးသက်ဆိင်နိင်သူများကိ သတ်မှတ်ရမည်။ 
(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအတွက ် တည်ဆဲစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းနှင့် စချနိ ်

စညန်းများ၊ စီမကိန်းဒီဇိင်းနှင့် ပီးစီးရနအ်ချိန်တိက့ိ သိရှိသ ဘာ ပါက်ရန်  စတင ်
ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ဆက်လက် အထူးြပု လ့လာ 
ရန် လိအပ်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမ ရးနှင့် ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ ြပဿနာရပ်များကိ 
ချိန်ထိး၍ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမ ရးထိခိက်နိင်မများနှင့် လိအပ်ပါက ကျန်းမာ ရး 
ထိခိက်နိင်မများကိ ဖာ်ထတ်သတ်မှတ်ရမည်။ 

(ဃ)  မည်သည့်အ ြခခအချက်အလက်များလိအပ်သည်၊ မည်သည့် နာက်ထပ် လ့လာမများ 
နှင့် စစမ်းစစ် ဆးမများ ဆာင်ရွက်ရမည ် နှင့် အချက်အလက်စစည်းြခင်း၊ လ့လာ 
ြခင်းနှင့် စစမ်းစစ် ဆးြခင်းကိ မည်သိ ့ ဆာင်ရွက်ရမည် အပါအဝင် ဆက်လက် ဆာင ်
ရွက်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာ စစမ်းစစ် ဆးြခငး်၏ အကျယ် 
အဝန်းနှင့် အတိမ်အနက်ကိ ညန်ြပ ပးရမည်။ 

(င) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း မစတင်မ ီအတိင်ပင်ခများ၊ သက်ဆိငရ်ာ အပ်ချုပ် 
ရးအဖွဲ အ့စည်းများ၊ စီမကိန်း ဖာ် ဆာင်သူများ၊ အကျို းသက်ဆိင်သူနှင့် စီမကိန်း 
ကာင့်ထိခိက်ခစားရသူများအား အဆိြပုစီမကိန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ယင်းတိ၏့အြမင် 

နှင့် သက်ဆိင်မများကိ ဖာ်ထတ်တင်ြပခွင့်ရှိ စရမည်။ 
(စ) အချိန်၊ အရင်းအြမစ်၊ ကန်ကျစရိတ် ခတာနိင် ပီး ကန် ့ကာမမရိှ စဘ ဲ ထိ ရာက်၍ 

ရ ထာင့် ပါင်းစပါဝင်သည့် ဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ်ြဖင့် ဆာင်ရွက်နင်ိရမည်။ 
(ဆ) စီမကိန်း ကာင့် ထိခိက်ခစားရသူများ၊ အြခားသက်ဆိင်သူများနှင့် စီမကိနး်တွင် 

စိတ်ဝင်စားသူများကိ ဖာ်ထတ်ရမည်။ 

၅၀။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် နယ်ပယ်အတိင်းအတာသတ်မှတ်ြခင်း၏ အစိတ်အပိင်းတစ်ရပ ်
အြဖစ် အများြပည်သူနှင့်တိင်ပင် ဆွး နွးြခင်းနှင့် အများြပည်သူပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်းဆိင်ရာ အာက်ပါ 
တိင်ပင် ဆွး နွးမလပင်န်းစဉ်ကိ ဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) အဆိြပုထားသည့် စီမကိန်းဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ အများြပည်သူနှင့် 
လူမအဖွဲအ့စည်းများက သိရိှနိင်ရန် စမီကိနး် သိမ့ဟတ် စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ 
ဝက်ဘ်ဆိဒ်တွင် တင်ြပြခင်းနှင့် စီမကိန်း နရာများတင်ွ အများြပည်သူြမင် တွန့ငိ ်
သည့်ဆိင်းဘတ်များနှင့် ကာ်ြငာသင်ပန်းများ ထင်ရှားစွာစိက်ထူြခင်း အပါအဝင် 
ြပည်တွင်း မီဒီယာများမှ ထတ် ဖာ်ြခင်း၊  

(ခ) ဒသခလူအဖွဲ အ့စည်းများ၊ စီမကိန်း ကာင့် အဓိက ထိခိက်ခစားရမည့်သူများ၊ ဒသ 
ဆိင်ရာအပ်ချုပ် ရးအဖွဲအ့စည်းများ၊ ရပ်ရွာအ ြခြပုအဖွဲအ့စည်းများ၊လူမအဖွဲအ့စည်း 
များနှင့် လိအပ်သည့် တိင်ပင် ဆွး နွးပဲွများကိ ဝန်ကီးဌာနက အကြပုသည့်အတိင်း 
စီစဉ်ြပုလပ်ြခင်း၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွများ၊ တွဆ့ ဆးွ နွးခနး် (အင်တာဗျူး)များ 
ကိ အချိန်နှင့်တစ် ြပးည ီြပုလပ်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်း။ 
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၅၁။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် အာက်ပါအချက်များပါဝင်သည် ့နယ်ပယ်အတိင်းအတာ သတ်မှတ် 
ြခင်းအစီရင်ခစာကိ ြမန်မာဘာသာြဖင့်ြဖစ် စ၊ အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်ြဖစ် စ ဦးစီးဌာနသိတ့င်ြပရမည် 
ြဖစ် ပီး ြမန်မာဘာသာြဖင့ ်ြပုစထားသည့် အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခစာ ပူးတွဲပါရိှရမည-် 
 (က) အစီရင်ခစာအကျဉ်းချုပ်၊ 

(ခ) စီမကိန်း နာက်ခအချက်အလက်များ၊ 
(ဂ) မူဝါဒ၊ ဥပ ဒဆိင်ရာနှင့်အဖွဲအ့စည်းဆိင်ရာ အကျဉး်ချုပ်၊ 
(ဃ) စီမကိန်း အ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက်နှင် ့အြခားနည်း ဆာင်ရွက်နိင်မများ၊ 
(င) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာအ ကာင်းအချက်များနှင့်အြခားသက်ဆိင်ရာအချက်အလက်များ 

ကိ ဖာ်ြပထားသည့်သင့် လျာ် သာအချိုးအစားြဖင် ့ ရးဆွဲ ဖာ်ြပထားသည့် ြမပများ၊ 
ဓာတ်ပများ၊ ကာင်းကင်ဓာတ်ပများ၊ ဂို လ်တဓာတ်ပများ၊ 

(စ) အဓိကြဖစ် ပ နိင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မများနှင့် ထိခိက်မ လာ့ချ ရး လပ်ငန်း 
များ၊ 

(ဆ) အများြပည်သူနှင့် တိင်ပင် ဆွး နွးြခင်းနှင့် အများြပည်သူသိ ့ထတ် ဖာ်တငြ်ပြခင်း၊ 
(ဇ) အကြပုချက်နှင့် နိဂး။ 

၅၂။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် နယ်ပယ်အတိင်းအတာ သတ်မှတ်ြခင်း အစီရင်ခစာကိ အ ြခခ၍ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာ စစမ်းစစ် ဆးြခငး်အတွက် ဆာင်ရွက်မည့် လပင်နး် 
တာဝန်များက ိဝန်ကီးဌာနကထတ်ြပန်ထား သာ သိမ့ဟတ် ချမှတထ်ား သာ သက်ဆိင်ရာ လမ်းညန ်
ချက်များနှင့်အည ီြပုစရမည်။ 

၅၃။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ြပုစ ပီး သာ နယ်ပယ်အတိင်းအတာသတ်မှတ်ြခင်းအစီရင်ခစာနှင့် 
ဆာင်ရက်ွမည့် လပင်န်းတာဝန်များကိ သးသပ်အတည်ြပု ပးနိင်ရန် ဦးစီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 
၅၄။ ဦးစီးဌာနသည် နယ်ပယ်အတိငး်အတာသတ်မှတ်ြခင်းအစီရင်ခစာနှင့် ဆာင်ရွက်မည့်လပင်န်း 
တာဝန်များက ိလက်ခရရှိ ပီး အလပ်လပ်ရက် ၁၅ ရက်အတွင်း ဝန် ကီးဌာန၏ လမ်းညန်ချက်ြဖင့် - 

(က) နယ်ပယ်အတိင်းအတာသတ်မှတ်ြခင်းအစီရင်ခစာနှင့် ဆာင်ရွက်မည့်လပ်ငန်းတာဝန ်
များကိ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များြဖင့်လညး် ကာင်း၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် 
မပါရှိဘဲနှင့်လညး် ကာင်း အတည်ြပုြပန်ကားရမည၊် သိမ့ဟတ်  

(ခ)  စီမကိန်းအဆိြပုသူအား နယ်ပယ်အတိင်းအတာသတ်မှတ်ြခင်းအစီရင်ခစာနှင့် ဆာင ်
ရွက်မည့် လပ်ငန်းတာဝန်များကိ ဦးစီးဌာန၏ သ ဘာထားမှတ်ချက်နှင့်အည ီ ြပင်ဆင် 
စရမည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး်အတွက် စစမ်းစစ် ဆးြခင်း 
၅၅။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ပတ်ဝန်းကျငထိ်ခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအတွက် ဆိးကျို းသက် ရာက်မ 
အားလးကိ သင့်တင့်စွာ စစမ်းစစ် ဆးမြပုရန်နင့်ှ ဦးစီးဌာနက အတည်ြပုထား သာ လပင်န်း 
တာ၀နမ်ျားနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၅၆။ ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအတွက ်စစမ်းစစ် ဆးရာတွင် လ့လာမဧရိယာ၏ သက်ရှိ 
ဇီဝဆိင်ရာ၊ ရပ်ဝတ္ထ ုဆိင်ရာ၊ လူမ ရး၊ စးီပာွး ရး၊ ကျန်းမာ ရး၊ ယဉ် ကျးမနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရခင်း 
ရကွက် အစိတ်အပိင်းများနှင့်အတူ အကိုတည် ဆာက် ရးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ တည် ဆာက ်
ြခင်း၊ လပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်း၊ လပ်ငန်းရပ်စဲြခင်း၊ ပိတ်သိမ်းြခင်းနှင့် လပ်ငန်းပိတ်သိမ်း ပီး 
နာက်ပိင်း စသည့် စီမကိန်းလပ်ငန်းအဆင့်အားလး ဆာင်ရွက်စဉ်အတွင်း စီမကိန်း ကာင့် ထိခက်ိ 
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ရ သာ ြမအသးချမ၊ အရင်းအြမစ်အသးြပုမ၊ ြမပိင်ဆိင်မနှင့် ြမနှင့် အြခားအရင်းအြမစ ်ဆိင်ရာ 
အခွင့်အ ရးတိအ့ပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်၊ အများြပည်သူနှင့်် လူမအဖွဲအ့စည်းနှင့် သက်ဆိင် သာ 
ဥပ ဒ ရးရာကိစ္စများကိလညး်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ထိအ့ြပင်စီမကိန်းမှ ပ ပါက်လာနိင် သာ 
ဆိးကျို းသက် ရာက်မများ၊ ဘးအန္တရာယ်ရိှမများ၊ ကင်းကျန်သက် ရာက်မများနှင့် ဆက်စပ ်
သက် ရာက်မများအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ၊ လူမ ရးထိခိက်မနှင့် လိအပ်ပါက ကျန်းမာ ရး 
ထခိိကမ်တိက့ိ ဆန်းစစ်သးသပ်ရမည်။ 

၅၇။ စစမ်းစစ် ဆးြခင်းတွင် ဆာင်ရွက်မည့်လပ်ငန်းများအတွက ် လိအပ် သာ အချက်အလက် 
များစစည်း ကာက်ယူြခင်း၊ နည်းပညာဆိငရ်ာ လ့လာြခင်း၊ ပစတွက်ချက်ထတ်လပ်ြခင်း၊ ကွင်းဆငး် 
တိင်းတာြခင်း၊ ကွင်းဆင်းနမူနာ ကာက်ယြူခင်း၊ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင ်စမ်းသပ်စစ် ဆးြခင်း၊ စက်မပငိး် 
ဆိင်ရာဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်းနှင့် တွကခ်ျက်ြခငး်၊ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရန် တိင်ပင် ဆွး နွးြခငး်နှင့် 
ကင်းကျန်သက် ရာက်မများသည် စသတ်မှတ်ချက်အတွင်းတွင်ရှိ ပီး ဝန် ကီးဌာန၊ အကျို းသက်ဆိင ်
သူများနှင့် စမီကိန်း ကာင့်ထိခိက်ခစားရသူများကလက်ခနိင်မရှိ ကာင်း ခိင်မာသည့်စာရွက်စာတမ်း 
အ ထာက်အထားများပါဝင်ရမည်။ 

၅၈။ စစမ်းစစ် ဆးြခင်းတွင် အြခား ဆာင်ရွက်နိင် သာနည်းလမ်းများကိ အနစတ်ိ လ့လာြခင်း 
လည်း ပါဝင်ရမည်။ ယင်းအနစိတ် လ့လာြခင်းတွင ်အြခား ဆာင်ရွက်နိင် သာ နည်းလမ်းအသီးသီး 
အ ကာင်း ဖာ်ြပချက်၊ ဆိးကျို းသက် ရာက်မများအား ဆန်းစစ်ချက်နှင့် နင်းယှဉခ်ျက်၊ ဆိးကျို း 
လျာ့နည်း စရန် လိအပ်သည့် အ ရးယူ ဆာင်ရွကမ်များနှင့် အြခားနည်း ဆာင်ရွက်နိင်မများ၏ 
ကင်းကျန်သက် ရာက်မများ ပါဝင်ရမည်။ 

၅၉။ စီမကိန်းအဆိြပုသသူည်ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွက့ြဖစ် စ ဝန် ကီးဌာနကြဖစ် စ အတည်ြပု 
ထား သာ သက်ဆိင်ရာ အမျိုးသားစချိနစ်ညန်း သိမ့ဟတ ်  အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ စချိန်စညန်းကိ 
လည်း ကာင်း၊ ယင်းအမျိုးသားစချိန်စညန်း သိမ့ဟတ် ချမှတ်ထား သာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ စချနိ ်
စညန်းမရိှပါက ဝန်ကီးဌာနကသ ဘာတူထား သာ စချိန်စညန်းများကိလည်း ကာင်း အသးြပုြခင်း 
သိမ့ဟတ် လိက်နာြခင်းနှင့် ကိးကားြခင်းြပုရမည်။  

၆၀။ ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းတွင ် စီမကိန်း ကာင့် ထိခက်ိခစားရသူများ၊ လူမအဖဲွ  ့
အစညး်များနှင် ့ ပဂ္ုိဂ လ်တစ်ဦးချင်းစီ သိမ့ဟတ် စီမကိန်းတွင် အကျို းသက်ဆိင်သူများ၏အြမင်၊ 
အ လးထားမနှင့် သ ဘာထားများကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခက်ိမ ဆနး်စစ် 
ြခင်းတွင် အများြပည်သူနှင့်တိင်ပင် ဆွး နွးြခင်း၏ရလဒ်များ၊ ထိခိက်ခစားရသည့်အများြပည်သူနှင့် 
အြခားသက်ဆိင်သူများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမ ရးဆိင်ရာြပဿနာများ ပါဝင်ရမည်။ ပတ်ဝန်းကျင ်
အ ပ  သက် ရာက်မများက ိဆန်းစစ်ြခင်း၊ ဆိးကျို းသက်သာ လျာ့နည်း စသည့် အ ရးယူ ဆာင ်
ရွက်ချက်များကိ ဒီဇိင်း ရးဆဲွြခငး်နှင့် စီမခန်ခ့ွဲမနှင့် စာင့်ကပ်ကည့်ရမအစီအစဉ် ရးဆွဲြခငး်တိတွ့င် 
တိင်ပင် ဆွး နွးမများမှ ထွက် ပ လာသည့် စိးရိမ် ကာင့်ကမများကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ 

၆၁။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် အာက် ဖာ်ြပပါ တိင်ပင် ဆွး နွးမလပ်ငန်းစဉ်ကိ ပတ်ဝန်းကျင ်
ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး်အတွက် စစမ်းစစ် ဆးြခင်း၏ အစိတ်အပိင်းတစ်ရပ်အြဖစ် ဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) အဆိြပုစီမကိန်း၊ယင်း၏ဆိးကျို းသက် ရာက်မများနှင့်သက်ဆိင် သာသတင်းအချက ်
အလက်များကိအများြပည်သူနှင့်လူမအဖွဲအ့စည်းများသိရှိနိင် စရန် သက်ဆိင်ရာ ဒသ 
နှင့် နိင်ငပိင်မဒီီယာများမှလည်း ကာင်း၊ စီမကိန်း သိမ့ဟတ် စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ 
ဝက်ဘ်ဆိဒ်မှလည်း ကာင်း၊စာကည့်တိက်များ၊ြပည်သူခ့န်းမများစသည့်အများြပည်သူ 
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ဆိင်ရာ နရာများတွင်လည်း ကာင်း၊ စီမကိန်းလပ်ငန်း နရာတွင ် အများြမင်သာ 
အာင် ဆိင်းဘတ်များ စိက်ထူ၍လည်း ကာင်း၊အြခားသင့် လျာ် သာ နည်းလမ်းြဖင့် 
လည်း ကာင်း၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများ၊ တွဆ့ ဆွး နွးခနး် (အင်တာဗျူး)များ 
ြပုလပ်၍လည်း ကာင်းအချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ ဖာ်ထတ်တင်ြပြခင်း၊ 

(ခ) စီမကိန်း ကာင့် ထိခိက်ခစားရသူများ၊ အပ်ချုပ် ရးအဖဲွအ့စည်းများ၊ ရပ်ရွာအ ြခြပု 
အဖွဲအ့စည်းများ၊ လူမအဖွဲ အ့စည်းများပါဝင်သည် ့ အမျိုးသားအဆင့်၊ နြပည် တာ ်
ကာင်စီနယ် ြမ၊ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အဆင့်နှင့် ဒသအဆင့် တိင်ပင် 
ဆွး နးွပွဲများ စီစဉ်ကျင်းပြခင်း၊ 

(ဂ) ဝန်ကီးဌာန၊ သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒသဆိင်ရာအစိးရအဖွဲ စ့သည်တိ ့ အပါအဝင် 
သက်ဆိင်သည့် အစိးရအဖဲွအ့စည်းများနှင့် တိင်ပင်ညိနင်းြခင်း၊ 

(ဃ) ဝန်ကီးဌာနနှင့် သက်ဆိင်သည့်အစိးရဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းများအတက်ွ ကွင်းဆင်း 
လ့လာ ရး ခရီးစဉ်များ စီစဉြ်ခင်း။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး်အစီရင်ခစာအတကွ် လအိပခ်ျက်များ 

၆၂။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ဝန်ကီးဌာနကသတ်မှတ်သည့်ပစြဖင့် အာက်ပါအချက်အလက်များ 
မှန်ကန် ကာင်း အတည်ြပုဝန်ခချက်နှင့်အတူ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆနး်စစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ 
ြမန်မာဘာသာြဖင့်ြဖစ် စ၊ အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်ြဖစ် စ ဦးစီးဌာနသိတ့င်ြပရမည်ြဖစ် ပီး ြမန်မာ 
ဘာသာြဖင့် ြပုစထားသည့် အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခစာ ပူးတွဲပါရှိရမည-် 
 (က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း၏ တိကျမနှင့် ြပည့်စမရှိ ကာင်း၊ 

(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းကိ ဤလပ်ထးလပန်ည်း အပါအဝင ် သက်ဆိင်ရာ 
ဥပ ဒများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန ် လပ်ငန်းတာဝန်များနှင် ့
အညီ တိကျစွာ လိက်နာြပုစ ကာင်း၊ 

(ဂ) စီမကိန်းက ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ချက်အစီရင်ခစာပါ ကတိကဝတ်၊ ပတ်ဝန်း 
ကျင်ထိခိက်မ လာ့ချ ရးလပ်ငန်းများနှင့် အစီအစဉ်များကိ အြပည့်အဝ အစဉ်အမ ဲ
လိက်နာ ဆာင်ရွက်မည ်ြဖစ် ကာင်း။ 

၆၃။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် အာက်ပါအချက်များပါဝင် သာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး် 
အစီရင်ခစာကိ ြပုစရန်တာဝန်ရိှသည်- 

(က) အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခစာ၊ 
 (ခ) နိဒါန်း 
  (၁) စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ တင်ြပချက်၊ 
  (၂) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်လူမ ရးကမ်းကျင်သူများ၏တင်ြပချက်၊ 
 (၃) ကျန်းမာ ရးအ ပ ထိခိက် စနိင်သည့် စီမကိန်းလပ်ငန်းများအတွက် ကျန်းမာ ရး 

ကမ်းကျင်သူများ၏ တင်ြပချက်။ 
(ဂ) မူဝါဒ၊ ဥပ ဒနှင့် အဖွဲအ့စည်းဆိင်ရာ မူ ဘာင် 

(၁) ပါငး်စည်း အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် ကမ္ပဏီအဖွဲအ့စည်း၏ ပတ်ဝန်းကျင် 
ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် လူမ ရးဆင်ိရာ မူဝါဒ၊ 

(၂) တည်ဆဲပတ်ဝန်းကျင်ထိနး်သိမ်း ရးဥပ ဒနှင့် နည်းဥပ ဒများ၊ အြပည်ြပည ်
ဆိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ စာချုပ်များနှင် ့သ ဘာတူညီချက်များ၊ အမျို းသားနှင့် 
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အြပည်ြပည်ဆိင်ရာစချန်ိစညန်းများနှင့် လမ်းညန်ချက်များ အပါအဝင် မူဝါဒနှင့် 
ဥပ ဒ ရးရာမူ ဘာင်၊ 

(၃) လိက်နာရန်တာဝန်ရှိ သာကတိကဝတ်များနှင့် အြခားကတိကဝတ်များ၊ 
(၄) အဖဲွအ့စည်းဆင်ိရာမူ ဘာင၊် 
(၅) စီမကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ စချိန်စညနး်များ၊ 

 (၆) ကျန်းမာ ရးအ ပ ထိခိက် စနိင်သည့် စီမကိန်းလပ်ငန်းများအတွက ် ကျန်းမာ 
ရးဆိင်ရာ စချိန်စညန်းများ။ 

(ဃ) စီမကိန်းအ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက်နှင့် အြခားနည်း ရွးချယ်ြခင်း 
(၁) စီမကိန်း၏ နာက်ခအ ကာင်းအရာ၊ 
(၂) စီမကိန်းတည် နရာ၊ စီမကိန်း နရာတစ်ခလးက ိ ြခုင ဖာ်ြပသည့် ြမပနှင့် 

လပ်ငန်းခွင်အလိက် နရာချထားမ ြမပများ၊ 
(၃) စီမကိန်းဖွ ဖ့ို း ရးနှင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ရး အချိန်ဇယား၊ 
(၄) စီမကိန်းအရွယ်အစား၊ တပဆ်င်မ၊ အသးြပုနည်းပညာ၊ အ ြခခ အ ဆာက် 

အအ၊ ထတ်လပ်မလပ်ငန်းစဉ်၊ ကန်ကမ်းနှင့် အရင်းအြမစ်များ သးစဲွမ၊ စွန ့ပ်စ် 
ပစ္စည်းထွက်ရိှမ၊ ထတ်လတ်မနှင့် အ နှာင့်အယှက်ြဖစ် စမ ဖာ်ြပချက်များနှင့် 
အတူ အကိုတည် ဆာက်ြခင်း၊ တည် ဆာက်ြခငး်၊ လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင ်
ရွက်ြခင်း၊ ရပ်ဆိင်းြခငး်၊ ပိတ်သိမ်းြခင်းနှင့် ပိတ်သိမ်း ပီးကာလ စသည့် 
စီမကိန်းလပ်ငန်းအဆင့်တစခ်ချင်းစအီတွက်စီမကိန်းတစ်ခလး ဖာ်ြပ သာ ြမပ 
များ၊ စီမကိန်းလပ်ငန်းခွင်တစ်ခချင်းစီအလိက် နရာချထားမ ပစြပ ြမပများ 
နှင့် ဒီဇိင်း ရးဆွဲထားမများ၊ 

(၅) အကိုတည် ဆာက်ြခင်း၊ တည် ဆာက်ြခင်း၊ လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက ်
ြခငး်၊ ရပ်ဆိင်းြခငး်၊ ပိတ်သိမ်းြခင်းနှင့် ပိတ်သိမ်း ပးီကာလ စသည့် စီမကနိး် 
လပ်ငန်းအဆင့်တစ်ခချင်းစီအလိက် ရွးချယ်ထား သာ အြခား ဆာင်ရွက် 
နိင် သာနညး်လမ်းများ အ ကာငး် ဖာ်ြပချက်။ 

(၆) လိလားသည့် အြခား ဆာင်ရွက်နိင် သာ နညး်လမ်းများ နင်းယှဉ် ဖာ်ြပချက်၊ 
(င) အနီးပတ်ဝန်းကျင်အ ကာင်းအရာများ ဖာ်ြပချက် 

(၁) လ့လာမဆိင်ရာ ကန်သ့တ်ချက်များ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 
(၂) နည်းလမ်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်၊ 
(၃) ြပည်သူ ့ ရးရာစီမခန ့ခ်ွဲမနှင့်စီမကိန်း ရးဆွဲြခင်းနှင့်စပ်လျဉး်၍ ြပည် ထာင်စ 

အဆင့်၊ြပည်နယ် နှင့် တိင်း ဒသကီးအဆင့်၊ မို နှ့င့် မို န့ယ်အဆင့် လူမစီးပွား 
ဖွ ဖိ့ုး ရးဆိင်ရာ စီမကိန်းများ၊ ြမြပင်အ နအထားဆိင်ရာစီမကိန်းနှင့် က  
ဆိငရ်ာ စီမကိန်းများနှင့် သက်ဆိင် သာ အဓိကအ ြခခအချက်များအား 
ထတ်နတ် ဖာ်ထတ်သတ်မှတ်ြခင်း၊  

(၄) အမျိုးသားအဆင့်၊ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အဆင့် သတ်မှတ် ကာကွယ် 
ထားသည့် နရာ ဒသများြဖစ်သည့ ် ဇီဝမျိုးစမျိုးကဲွထိန်းသိမ်း ရး အပါအဝင် 
သစ် တာထိန်းသိမ်း ရးဧရိယာ၊ အများြပည်သူဆိင်ရာသစ် တာ၊ အ ဝါ 
ဥယျာဉ ် အပါအဝင် ဥယျာဉ်၊ ဒီ ရ တာ ရဝပ်ဧရိယာ၊ အြခားအ ရးပါ သာ 
ကမ်းရိးတန်း ဒသများ၊ သဘာဝ ဘးမ့ဲ တာ၊ သိပ္ပပညာရပ်ဆိင်ရာထိနး်သိမး် 
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ထား သာနယ် ြမ၊ သဘာဝထိန်းသိမ်း ရးနယ် ြမ၊ ဘမိူရူပဆိင်ရာ ထိနး်သိမး် 
ထား သာအထင်ကရ နရာ၊ ဝန်ကီးဌာနကသတ်မှတ် ကညာထား သာ အြခား 
သဘာဝထိန်းသိမ်း ရးနယ် ြမများ၊ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထား သာ ယဉ် ကျးမ 
အ မွအနှစ် နရာနှင့် ထိနး်သိမ်းကာကွယ်ထား သာ ရှး ဟာင်းသ တသန 
ဆိငရ်ာ သိမ့ဟတ် သမိင်းဆိင်ရာ အထင်ကရ နရာများတွင် တည်ရိှ နြခငး် 
သိမ့ဟတ် အကန ့်အသတ်မရိှ ပါဝင် နြခင်း၊ 

(၅) ရူပပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာအ ကာင်းအချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍  ြမမျက်နှာ 
သွင်ြပင်၊ ရအရင်းအြမစ်၊ ဘူမိ ဗဒဆိင်ရာ၊ ြမဆီလာ၊ ဇလ ဗဒဆိင်ရာ၊ 
ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အ သွး၊ ရာသီဥတ၊ သစ် တာသစပ်င် ဖးလမ်းမနှင့် 
ြမငလျင်၊ ဆူနာမီ၊ ြပင်းထန် သာ ရာသီဥတြဖစ်စဉ်၊ ရကီးြခင်း၊ ြခာက် သွ  ့
ြခငး်၊ တာမီး လာင်ြခင်းနှင့်အြခားကိစ္စများအပါအဝင် သဘာဝ ဘးအန္တရာယ ်
များတိန့ှင့် သက်ဆိင် သာ အချက်အလက်များနှင့် ြမပများ၊ 

(၆) သက်ရိှဇဝီဆိင်ရာအ ကာင်းအချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိရ စ္ဆာန်နှင့်အပင်များ 
ပါများ သာ၊ ရှားပါး သာ၊ မျိုးသဉ်း ပျာက်ကွယ်လနးီပါးြဖစ် သာနင့်ှ ထိခက်ိ 
လွယ် သာမျို းစိတ်များနငှ့် စီးပွား ရးနှင့် ကျန်းမာ ရး၊ အစာအဟာရဆိင်ရာ 
တန်ဖိးရိှ မျိုးစိတ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက်များနှင့် 
ြမပများ၊ ထိခိက်လွယ် သာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ နရာ ဒသများနှင့ ် နရငး် 
ဒသများ နှင့် ပတ်သက်သည့် အ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက်များနှင့် ြမပများ၊ 

(၇) အ ြခခအ ဆာက်အအနှင့်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍      ပိ ့ ဆာင် 
ရး၊ အများြပည်သူအသးြပုမနင့်ှ ဝန် ဆာင်မဆိငရ်ာအ ြခခအ ဆာက်အအ 
၏တည် နရာ၊ အရွယ်အစား သိမ့ဟတ် စွမ်းအား၊  

(၈) လူမ-စီးပွားဆိင်ရာအ ကာင်းအချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝင် ငွနှင့် သက် မွး 
ဝမ်း ကျာင်း လပ်ငန်းများ၊ နထိင်မအ ြခအ န၊ ြပည်သူ ့ ရးရာဝန် ဆာင်မနှင့် 
သဘာဝအရင်းအြမစ်များ ရရိှမအခွင့်အလမ်း၊ ြမအသးချမြပ ြမပ၊ လူဦး ရြပန်နှ့ ့
နထိင်မြပ ြမပ၊ ဆင်းရဲမ၊ အလပ်အကိင်နှင့် ပညာ ရး စသည့် အြခားလူမ-
စီးပွား ရး အညန်းကိန်းများြပ ြမပနှင့် ဇယားများ၊ 

(၉) ြပည်သူက့ျန်းမာ ရးဆိင်ရာအ ကာင်းအချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍    သဆးမ၊ 
မကျန်းမာမ၊ ရာဂါြဖစ်ပွားမ၊ မ တာ်တဆမနှင့် ထိခိက်ဒဏ်ရာရမ၊ လူမ 
ကျန်းမာ ရး ဆိင်ရာ ပိင်းြခားသတ်မှတ်ထားမ၊ 

(၁၀) ယဉ် ကျးမဆိင်ရာအ ကာင်းအချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍  ယဉ် ကျးမဆိင်ရာ၊ 
သမိင်းဆိင်ရာ နှင့် ဘာသာ ရးဆိင်ရာ နရာများ၊ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် အ ကာင်း 
အရာများ၊ ပသာဒ အလှအပြမင်ကွင်းဆိင်ရာတန်ဖိးြမင့်မားမ၊ ရိးရာ အယူအဆ 
များ၊ ကိးကွယ် ယကည်မနင့်ှ ယဉ် ကျးမဓ လ့ထးစများ ဖာ်ြပချက်၊ 

(၁၁) သးဘက်ြမင်ပစများ အသးြပု၍ ြမယာရခင်း၊ မို ့ြပရခင်း၊ ပင်လယ်ရခင်းများ 
အပါအဝင် ြမင်ကွင်းဆိင်ရာ အ ကာင်းအချက်များ။ 

(စ) ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  သက် ရာက်မနှင့် ဘးအန္တရာယ်ရိှမ ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် လျာ့နည်း 
စ ရးလပ်ငန်းများ 

(၁) ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ သက် ရာက်မနှင့် ဘးအန္တရာယ်ရိှမဆန်းစစ်ြခင်းနည်းလမ်း၊ 
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(၂) အကိုတည် ဆာက်ြခင်း၊ တည် ဆာက်ြခင်း၊ လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက ်
ြခငး်၊ ရပ်ဆိင်းြခင်း၊ ပိတ်သိမ်းြခင်းနှင့် ပိတ်သိမ်း ပီးကာလစသည့် စီမကိန်း 
လပ်ငန်းအဆင့်တစ်ခချင်းစီအတွက ် သက် ရာက်မနှင့် ဘးအန္တရာယ်ရိှမ 
သတ်မှတ်ြခင်း၊ ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် လျာ့နည်း စြခင်း- 
(ကက)ရူပဆိငရ်ာ၊ ဇီဝဆိင်ရာ၊ လူမ ရး၊ လူမ-စီးပွား ရး၊ ကျန်းမာ ရးနှင့်  

ယဉ် ကျးမဆိင်ရာနှင့်ရခင်းရကွက်များ၊ မှန်လအိမ်ဓာတ် ငွ  ့ထတ်လတ ်
ြခင်း၊ ကာဗွန်စပ်ယူသိမ်းဆည်းမများ လျာ့နည်း စြခင်း စသည့် ရာသ ီ
ဥတ ြပာင်းလဲမအ ပ  သက် ရာက်နိင်မများ၊ အမျို းသားအဆင့် 
တာဝန်ရိှ အဖဲွအ့စည်းများ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ သ တသနအဖဲွအ့စည်း 
များ၏ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမဆိင်ရာ ကိုတင်ခန ့မှ်န်းချကမ်ျားကိအ ြခခ 
၍ စီမကိန်းလပ်ငနး်အလိက် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမအ ပ  သက် ရာက် 
စနိင်မများ အပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိငရ်ာနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာထိခိက ်
နိင်မများအား ဖာ်ထတ်သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ဆန်းစစ် လ့လာြခင်း၊ 

(ခခ) စီမကိန်းနှင့်သက်ဆိင်သည့် ြဖစ်လာနိင်မများ၊ သဘာဝနှင့် စက်မဆိင်ရာ 
ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်မများက ိ ဖာ်ထတ်သတ်မှတ်၍ ဆန်းစစ်ြခင်း၊ 

(ဂဂ) ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  သက် ရာက်မနှင့် ဘးအန္တရာယ်ရိှမ လျာ့နည်း 
စရန ်သင့် လျာ်သည့် လပ်ငန်းများ၏ ဒီဇိင်း၊ နရာချထားမ၊ ဆာင ်
ရွက်မ၊ စီမခန ့ခ်ွဲမနှင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ၊ 

(ဃဃ)ကင်းကျန်သက် ရာက်မများနှင့် ဘးအန္တရာယ်ရှိမများအား တည်ဆဲ 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ စချိန်စညန်းများ၊ လမ်းညန်ချက်များ နင်းယှဉ် 
ဖာ်ြပချက်၊ 

(ငင) ဘက်စ စာင့်ကပ်ကည့်ရမအစီအစဉ်  
 (ဆ) ဆက်စပ်သက် ရာက်မဆန်းစစြ်ခင်း 
  (၁) ဆာင်ရွက်မည့်နည်းလမ်းနှင့် ချဉ်းကပ်မ၊ 

(၂) ဆက်စပ်သက် ရာက်မဆန်းစစ်ြခင်း- 
(ကက)လက်ရှိ နှင့် အနာဂတ်တွင် ပဂ္ဂလိကနှင့် ြပည်သူပိင် စီမကိန်းများနှင့် 

ဖွ ဖ့ို းမများ အ ကာင်းအရာအကျဉ်းချုပ် ဖာ်ြပချက်နှင့် ြမပ၊ 
(ခခ) အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ြဖစ် ပ လာနိင်သည့် ဆက်စပ်သက် ရာက်မ 

ဆိင်ရာအ ကာင်းအချက်များနှင့် ထိသက် ရာက်မများြဖစ် ပ စရန ်
စီမကိန်း၏ ပါဝင်ကူညီမတိကိ့ သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်၍ ဆန်းစစ်ြခင်း၊  

(ဂဂ) စီမကိန်း၏ အ ရး ကီးအဆင့်ထက် ကျာ်လွနနိ်င် ကာငး်နှင့် ဆက်စပ ်
သက် ရာက်မများနှင့် ဆက်စပ် န ကာင်း၊ 

(ဃဃ)ဆက်စပ်သက် ရာက်မများအား စီမကိန်း၏ပါဝင်ကူညီမကိ လျာ့နည်း 
စရန ် ဆာင်ရွက်မည့် လပ်ငန်းများ ဖာ်ြပချက်၊ 

 (ဇ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ ်
(၁) အကိုတည် ဆာက်ြခင်း၊ တည် ဆာက်ြခင်း၊ လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက ်

ြခငး်၊ ရပ်ဆိင်းြခင်း၊ ပိတ်သိမ်းြခင်းနှင့် ပိတ်သိမ်း ပီးကာလစသည့် စီမကိန်း 
လပ်ငန်းအဆင့်အလိက် အ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက်၊ 
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(၂) စီမကိန်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် လူမစးီပွား ရးဆိငရ်ာနှင့် လိအပ ်
ပါ က ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ မူဝါဒ၊ ကတိကဝတ်၊ ဥပ ဒဆိင်ရာလိအပ်ချက်နှင့် 
ဖွဲ စ့ည်းမဆိင်ရာ စီစဉ် ဆာင်ရွက်မများ၊ 

(၃) ပတ်ဝနး်ကျင်အ ပ  သက် ရာက်မများနှင့် လျာ့နည်း စရန် ဆာင်ရွက်မည့် 
လပ်ငန်းများ အကျဉ်းချုပ်၊ 

(၄) ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်အား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် 
ယဘယျ အသးစရိတ်၊ 

(၅) အကိုတည် ဆာက်ြခင်း၊ တည် ဆာက်ြခင်း၊ လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက ်
ြခငး်၊ ရပ်ဆိင်းြခင်း၊ ပိတ်သိမ်းြခင်းနှင့် ပိတ်သိမ်း ပီးကာလစသည့် စီမကိန်း 
လပ်ငန်းအဆင့်အလိက် စီမခန ့ခ်ွဲမနှင့် စာင့်ကပ်ကည့်ရစစ် ဆးမ အစီအစဉ် 
ခွဲများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆူညမ၊ တန်ခါမ၊ စွန ့်ပစ်ပစ္စည်း၊ စွန ့ပ်စ် ရနှင့် ရဆိးများ၊ 
လအရည်အ သွး၊ အန၊့ ဓာတပစ္စည်း၊ ရအရည်အ သွး၊ တိက်စားမနှင့် နန်း 
အနည်ကျမ၊ ဇီဝမျိုးစမျိုးကဲွ၊ လပ်ငန်းခွင်ဆိင်ရာနှင့် လူမအဖွဲအ့စည်းဆိင်ရာ 
ကျန်းမာ ရးနှင့် ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရး၊ ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ်၊ အလပ် 
အကိင်နှင့် လ့ကျင့်သင်ကားမနှင့် အ ရး ပ တန ့ြ်ပန်မ စသည့် သက်ဆိင်ရာ 
ပတ်ဝနး်ကျင်နှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ စီမခန ့ခ်ွဲမနှင့် စာင့်ကပ ် ကည့်ရ စစ် ဆးမ 
ကိစ္စရပမ်ျား ဖာ်ြပချက်၊ 

(၆) အစီအစဉ်ခဲွအလိက် ပါ ဝင်ရမည့် အ ကာင်းအရာများ၊ 
(ကက)ရညရွ်ယ်ချက်များ၊ 
(ခခ) ဥပ ဒဆိင်ရာလိအပ်ချက်များ၊ 
(ဂဂ) လမ်းြခု ြမပကီးများ၊ လပ်ငန်းခွင်အလိက် ြမပများ၊ ဓာတ်ပများ၊ 

ကာင်းကင်ဓာတ်ပများ၊ ဂို လ်တဓာတ်ပများ၊ 
(ဃဃ)အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် 
(ငင) စီမခန်ခ့ွဲမ ဆာင်ရွက်ချက်များ၊ 
(စစ) စာင့်ကပ်ကည့်ရမည့် အစီအစဉ်များ၊ 
(ဆဆ)ရန်ပ ငွလျာထားချက်နှင် ့တာဝန်များ။ 

(စျ) အများြပည်သူနှင့် တိင်ပင် ဆွး နွးြခင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ထတ် ဖာ ်
တင်ြပြခင်း၊ 
(၁) နည်းလမ်းသတ်မှတ်မနှင့် ချဉ်းကပ်မ၊ 
(၂) ဆွး နွးညိနင်းမအကျဉ်းချုပ်နှင့် ဆာင်ရွက်သည့်လပ်ရှား ဆာင်ရွက်မများ၊ 
(၃) ဆွး နွးညိနင်းမများ၏ ရလဒ်များ၊ 
(၄) ဆက်လက် ဆာင်ရွက်မည့်တိင်ပင် ဆွး နွးမများ၊ 
(၅) သတင်းအချက်အလက်ထတ် ဖာ်ချက်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး်အစီရင်ခစာ တင်ြပြခင်း 

၆၄။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန်လိအပ်သည့်စီမကိန်း 
အမျို းအစားများအတွက ် ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ် သာ စစမ်းစစ် ဆးမ၊ အများြပည်သူနှင့် တိင်ပင် 
ဆွး နးွမနှင့် အများြပည်သူ ပူး ပါင်းပါဝင်မလပ်ငန်းစဉ်များအားလး ဆာင်ရွက် ပီးစီးသည့်အခါ 
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ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရငခ်စာကိ စာရွက်စာတမ်းအြပည့်အစြဖင့်လညး် ကာင်း၊ 
ဒီဂျီတယ်ပစြဖင့်လည်း ကာင်း ဦးစီးဌာနကသတ်မတ်ှသည့် ဝန် ဆာင်ခ ပးသွင်း စ၍ ဦးစီးဌာနသိ ့
တင်သွင်းရမည်။  

၆၅။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ ဦးစီးဌာနသိ ့
တင်သွင်း ပီး နာက် ၁၅ ရက်ထက် နာက်မကျ စဘဲ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာ 
ကိ လူမအဖဲွအ့စည်း၊ စီမကိန်း ကာင့်ထိခိက်ခစားရသူများ၊ သက်ဆိင်ရာအစိးရအဖွဲအ့စည်းများ၊ 
ဒသခလူမူအဖွဲအ့စည်းများနှင့် အြခားအကျိုးသက်ဆိင်သူများသိရိှနိင်ရန် သတင်းစာက့ဲသိ ့ သာ 
နိင်ငပိင် မီဒီယာများမှလည်း ကာင်း၊ စမီကိနး် သိမ့ဟတ် စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ ဝက်ဘ်ဆိဒ်မှ 
လည်း ကာင်း၊ စာကည့်တိက်များ၊ ြပည်သူခ့န်းမများ စသည့် အများြပည်သူစ ဝးရာ နရာများတွင ်
လည်း ကာင်း၊ စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ ရးဌာနများတွင်လည်း ကာင်း ထတ် ဖာ် ကညာရမည်။ 

၆၆။ ဦးစီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆနး်စစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ လက်ခရရှိသည့်အခါ ယင်း 
အစီရင်ခစာအားအများြပည်သူသိရှိနိင် စရန်ရရှိနိင် သာနည်းလမ်းများြဖင့်ထတ် ဖာ် ကညာရမည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး်အစီရင်ခစာအ ပ  သးသပ်ြခင်းနှင့် အတည်ြပုြခင်း 

၆၇။ ဦးစီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆနး်စစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ စီမကိန်းအဆိြပုသူထမှရရှိ 
သည့်အခါ- 

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ သ ဘာထားမှတ်ချက် သိမ့ဟတ ်
ထာက်ခချက်အတွက် စိစစ်သးသပ်နိင်ရန် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင် 
ခစာ စိစစ်သးသပ် ရးအဖဲွသိ့ ့ ပးပိရ့မည၊် 

(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာအ ပ  သ ဘာထားမှတ်ချက်နှင့် 
အကြပုချက်များ ပးပိရ့န် သက်ဆိင်ရာအစိးရအဖွဲအ့စည်းများ၊ အြခားအဖွဲအ့စည်း 
များ၊ လူမအဖွဲ အ့စည်းများနှင် ့ စီမကိန်း ကာင့် ထိခိက်ခစားရသူများ အပါအဝင် 
သက်ဆိင်သူအားလးကိ သင့် လျာ်သလိ ဖိတ် ခ ရမည်။ 

(ဂ) အမျိုးသားအဆင့်နှင့် တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် သိမ့ဟတ် နြပည် တာ် 
ကာင်စီနယ် ြမအဆင့်တွင် စီမကိန်းအဆိြပုသူကအများြပည်သူနှင့်တိင်ပင် ဆွး နွးပဲွ 
များကျင်းပရန်နှင့်ယင်း ဆွး နွးပဲွများတွင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခ
စာကိတင်ြပရန ်စီမကိန်းအဆိြပုသူအား ညန်ကားရမည်။ 

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာစိစစ်သးသပ် ရးအဖဲွ၏့ သ ဘာထား 
မှတ်ချက်နင့်ှ ထာက်ခချက်များအပါအဝင် လက်ခရရှိ သာ သ ဘာထားမှတ်ချက်နငှ့် 
အကြပုချက်အားလးကိ စစည်းသးသပ်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင ်
ခစာ အတည်ြပု ရးဆိင်ရာ အပီးသတ်ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရန် ဝန်ကီးဌာနသိ ့တင်ြပ 
ရမည်။ 

၆၈။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ြပည့်စမမရိှဟ 
ဝန် ကီးဌာနက ဆးြဖတ်သည့်အခါ ၊ ဦးစီးဌာနသည် စမီကိန်းအဆိြပုသူအား ဝန်ကီးဌာနက 
ညန်ကား သည့်အတိင်း လိအပ်သလိ ြပင်ဆင်မများ ဆာင်ရွက်ရန ် အ ကာင်းကားရမည်။ 
ဝန်ကီးဌာနသည ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစြ်ခင်း အစီရင်ခစာက ိ လက်ခရရှိ ပီး နာက ်
အလပ်လပရ်က် ရက် ပါင်း (၉၀)အတွင်း ယင်း၏အပီးသတ်ဆးြဖတ်ချက်ကိချမှတ်ရမည်။ 
ပါင်းစပ်စီမကိန်းများ ြဖစ်သည့်အခါ သိမ့ဟတ် 
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ဝန်ကီးဌာနကပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ ြပင်ဆင် စလိသည့် အခါတွင ်
ဝန် ကီးဌာန၏အပီးသတ်ဆးြဖတ်ချက်ြပန်ကားရမည့် နရ့က်ကိတိးြမင့်သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

၆၉။ အများြပည်သူနှင့်တိင်ပင် ဆးွ နွးြခင်းလပ်ငနး်စဉ် အပါအဝင ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ် 
ြခင်း အစီရင်ခစာ ထတ် ဖာ် ကညာြခင်းနှင် ့သးသပ်ြခင်းလပ်ငနး်စဉ် ပီး ြမာက် ရးအတွက် ကန်ကျ 
ခ့ဲသည့် စရိတ်အားလးက ိစီမကိန်းအဆိြပုသူက ကျခရမည်။  

၇၀။ ဝန် ကီးဌာနသည်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိ စိစစ်သးသပ် ပီးပါက- 
(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာကိ ကာ်မတီ၏လမ်းညန်ချက်ြဖင့် 

အတည်ြပု ပီး လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ပါဝင်သည့် 
ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ်ထတ် 
ပးရမည ် သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာအား ြငင်းပယ် 
ကာင်းဆးြဖတ်ချက်ကိ ဝန် ကီးဌာနကထတ်ြပန်သည့်လမ်းညန်များနှင့်အညီ ြငင်းပယ် 

ရြခင်းြဖစ် ကာင်း အကျို းအ ကာင်း ဖာ်ြပချက်နှင့်အတ ူ စီမကိန်းအဆိြပုသူထ 
အ ကာင်းကားရမည်။ 

(ခ) ယင်း၏ဆးြဖတ်ချက်ကိ အများြပည်သူသိရိှရန် အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ သင့် လျာ် သာ 
နည်းလမး်ြဖင့် ထတ်ြပန် ကညာရမည်။ 

အခန်း(၆) 
အယခူြခငး် 

၇၁။ (က) ဝန်ကီးဌာနကပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆနး်စစ်ြခင်းအစီရငခ်စာအားအတည်ြပု ကာင်း 
သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ် ကာင်း အများြပည်သူသိထ့တ်ြပန် ကညာသည့် နရ့က်မှ ရက် 
ပါင်း(၃ဝ)အတွင်း စီမကိန်းအဆိြပုသူက သာ်လည်း ကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိက်မ 
ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာကိတင်ြပသည့် ပဂ္ုိဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းက သာ်လည်း 
ကာင်း၊ စမီကိနး်၏ ဆိးကျို းထိခိက်မများ ကာင့် ထိခိက်နိင်သည့် အြခားပဂ္ဂ လ် 
သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းက သာ်လည်း ကာင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း 
အစီရင်ခစာအားအတည်ြပုသည့် သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်သည့်ဝန်ကီးဌာန၏ဆးြဖတ်ချက် 
နှင့်စပ်လျဉး်၍ ဤလပ်ထးလပန်ည်းနှင့်အညဝီန်ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် ကာ်မတီသိအ့ယူခ 
ဝင်နိင်သည်။ သိရ့ာတွင်- 
(၁) ဝန် ကီးဌာန၏ ြငင်းပယ် ကာင်း ဆးြဖတ်ချက်သည် ဤလပ်ထးလပ်နည်းနှင့် 

အညီ ဆာင်ရွက်ထားြခင်းမဟတ် ကာင်း သိမ့ဟတ် ခိင်လ သာ အ ကာင်း 
အချက်များ ပ တွင်အ ြခခ၍ ဆးြဖတ်ထားြခင်းမဟတ် ကာင်း သိမ့ဟတ် 
တရားမတမမရှိ ကာင်း အယူခသူက အခိင်အမာတင်ြပနိင်သည့်ကိစ္စမှတစပ်ါး 
အယူခခွင့် မရိှ စရ။   

(၂) ဝန် ကီးဌာန၏ ဆးြဖတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကိစ္စရပ်တစ်ခတည်းအ ပ တွင် 
တစ်ကိမ်ထက်ပိ၍ ထပ်မအယူခခွင့်မရိှ စရ။ 

(၃) ဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များကိ အယူခခွင့်မရိှ စရ။ 

၇၂။ ဝန် ကီးဌာနသည် အယူခတင်သွင်းရမည့် ကာလအတွင်းလက်ခရရှိသည့် အယူခမများကိ 
လက်ခရရှိသည့် နရ့က်မှ (၁၅)ရက်အတွင်း ကာ်မတီသိ ့တင်ြပရမည်။ 
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၇၃။ ကာ်မတီသည ် ဝန်ကီးဌာနက တင်ြပသည့်အယူခမကိ လက်ခရရှိသည့် နရ့က်မှ အလပ် 
လပ်ရက ်ရက် ပါင်း(၃၀)အတွင်း  သးသပ်၍ အာက်ပါတိကိ့ ဆးြဖတ်နိင်သည-် 

(က) ဝန်ကီးဌာန၏ဆးြဖတ်ချက်ကိ အတည်ြပုြခင်း၊ 
(ခ) စီမကိန်းအဆိြပုသအူား ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာက ိြပင်ဆင်၍ 

ဝန် ကီးဌာန သိ ့ြပန်လည်တင်ြပ စရန ်ဝန်ကီးဌာနအား ညန်ကားြခင်း၊ 
(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာနှင့်စပ်လျဉး်၍ ဝန်ကီးဌာန၏ ဆးြဖတ် 

ချက်ကိ ြပာင်းလဲရန်၊ ြပင်ဆင်ရန ် သိမ့ဟတ် ပယ်ဖျက်ရန်အကျို းအ ကာင်း ဖာ်ြပ 
ချက်ြဖင့် ညန်ကားြခင်း။ 

၇၄။ ကာ်မတီ၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် အပးီအြပတ်ြဖစ် စရမည်။ 

၇၅။ ဝန် ကီးဌာနသည် ကာ်မတီ၏ ဆးြဖတ်ချက်ကိအယူခ လာက်ထားသူနှင့်စီမကိန်းအဆိြပုသူ 
တိထ့အ ကာင်းကားရမည်။ ကာ်မတီ၏ဆးြဖတ်ချက်ကိလက်ခရရှိသည့်အခါ ပတ်ဝနး်ကျငထိ်ခက်ိ 
မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မိမိ၏ဆးြဖတ်ချက်ကိ ြပာင်းလဲြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ 
ြပင်ဆင်ြခင်းအား အများြပည်သူသိရိှ စရန ်ထတ်ြပန် ကညာရမည်။ 

အခန်း(၇) 
ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမ 

၇၆။ နည်းဥပ ဒ ၅၅(က) အရ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့ခဲွ်မအစီအစဉ် ရးဆွဲတင်ြပရန်လိအပ်သည့် 
စီမကိန်းအမျို းအစား သိမ့ဟတ် ဝန် ကီးဌာနက ဤလပ်ထးလပ်နည်း အပိဒ် ၂၄ အရ ပတ်ဝန်းကျင် 
စီမခန ့ခ်ွဲမအစီအစဉ် ရးဆွဲတင်ြပရန် လိအပ် ကာင်းသတ်မှတ်သည့် စီမကိန်းအမျိုးအစားအတွက ်
စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ် ရးဆဲွြခင်းကိ မိမိကိယ်တိင် သာ်လည်း 
ကာင်း၊ အပိဒ် ၁၈ နှင့်အညီ လပင်န်းလိင်စင်ရယူထား သာပဂ္ိုဂ လ် သိမ့ဟတ်  အဖဲွအ့စည်းကိခန ့အ်ပ ်
၍ သာ်လည်း ကာင်း ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့ခဲွ်မအစီအစဉ် ရးဆဲွတင်ြပြခင်း 
လပ်ငန်းစဉ်ကိ နာက်ဆက်တဲွ"ခ" ပြပဇယားတွင် ဖာ်ြပထားသည်။ 

၇၇။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့ခဲွ်မအစီအစဉ်ကိ အပိဒ် ၆၃(ဇ) ပါဝန်ကီးဌာနက 
သတ်မှတ်သည့်ပစြဖင့် အာက်ပါအချက်အလက်များ မှန်ကန် ကာင်း အတည်ြပုဝန်ခချက်နှင့်အတူ 
ြမန်မာဘာသာြဖင့်ြဖစ် စ၊ အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်ြဖစ် စ ြမန်မာဘာသာနှင့် အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်ြဖစ် စ 
ဦးစီးဌာနသိတ့င်ြပရမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်ကိ စာရွက်စာတမ်းအြပည့်အစြဖင့်လည်း 
ကာင်း၊ ဒီဂျီတယ်ပစြဖင့်လည်း ကာင်း ဦးစီးဌာနကသတ်မှတ်သည် ့ ဝန် ဆာင်ခ ပးသွင်း စ၍ 
ဦးစီးဌာနသိ ့တင်သွင်းရမည်- 

(က) ပတ်ဝန်းကျင်စမီခန ့ခဲွ်မအစီအစဉသ်ည် တိကျခိင်မာ ကာင်းနှင့် ြပည့်စ ကာင်း၊ 
(ခ) ဤလပ်ထးလပ်နည်းအပါအဝင် သက်ဆိင်ရာ ဥပ ဒများကိ တိကျစွာလိက်နာ၍ 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်ကိ ရးဆဲွထား ကာင်း၊ 
(ဂ) စီမကိန်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်ပါကတိကဝတ်၊ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ 

လာ့ချ ရးလပ်ငန်းများနှင့်အစီအစဉ်များကိအြပည့်အဝအစဉ်အမဲလိက်နာ ဆာင်ရွက် 
မည်ြဖစ် ကာင်း။     
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၇၈။ ဦးစီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်က ိ စီမကိန်းအဆိြပုသူထမှ ရရိှသည့်အခါ 
ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်အ ပ  စိစစ်သးသပ် ပီး ယင်းအစီရင်ခစာ အတည်ြပု ရးဆိင်ရာ 
အပီးသတ်ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်နိငရ်န် ဝန် ကီးဌာနသိတ့ငြ်ပရမည်။ 
၇၉။ ဝန် ကီးဌာနက ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်သည် လိအပ်ချက်များနှင့် ြပည့်စမမရိှဟ 
သတ်မှတ်ဆးြဖတ်လင်၊ ဦးစီးဌာနသည် စီမကိန်းအဆိြပုသူအားလိအပ်သည့်ြပင်ဆင်မများြပုလပ်ရန် 
နှင့်ဝန် ကီးဌာနကညန်ကားသည့်အတိင်းသတင်းအချက်အလက်များထပ်မတင်ြပရန် အ ကာင်းကား 
ရမည်။ 
၈၀။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်ကိ စိစစ်သးသပ် ပီးပါက - 

(က) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်ကအိတည်ြပု ပီးစည်းကမ်းချက်သတ်မှတ်၍ ပတ်၀န်း 
ကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာလိက်နာ ဆာင်ရွက်မသက် သခလက်မတှ်ထတ် ပးရမည။်  

(ခ) ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခက်ိမဆန်းစစ်ြခင်းကိ 
ဆက်လက်ြပုလပ်ရန်လိအပ် ကာင်းသတ်မှတ်ဆးြဖတ်လင်ထိသိဆ့းြဖတ်ြခင်းအတွက် 
အကျို းအ ကာင်း ဖာ်ြပချက်နှင့်အတူ စီမကိန်းအဆိြပုသူထ အ ကာင်းကားရမည်။ 

(ဂ)  ယင်း၏ဆးြဖတ်ချက်ကိ အများြပည်သူသိရိှရန ်ထတ်ြပန် ကညာရမည်။ 

၈၁။ ဦးစီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်ကိ လက်ခရရိှ ပီး အလပ်လပ်ရက ်ရက် ပါင်း 
၃၀ အတွင်း ယင်းအစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဝန် ကီးဌာန၏ အပီးသတ်ဆးြဖတ်ချက်ကိ စီမကိန်း 
အဆိြပုသူထြပန်ကားရမည်။ ဝန်ကီးဌာနက ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်ကိ ြပင်ဆင် စလိပါက 
ဝန် ကီးဌာန၏အပီးသတဆ်းြဖတ်ချက်ြပန်ကားရမည့် နရ့က်ကိတိးြမင့်သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

၈၂။ ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်ကိစိစစ်သးသပ်ြခင်းအတွက်ကန်ကျခဲ့သည့်စရိတ်အားလးကိ 
စီမကိန်းအဆိြပုသူက ကျခရမည်။ 

အခန်း (၈) 
စီမကိန်းကိ အတည်ြပုရန်အတွက ်ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်း ရးကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း 

စီမကိန်းအတည်ြပုရန်လိအပ်ချက်များ 

၈၃။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် စီမကိန်းလပ်ငန်းများအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် လာက ်
ထားြခငး်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစြ်ခင်းြပုလပ်ရန်လိအပ်သည့်စီမကိန်းအမျိုးအစား 
သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်သည့် စီမကိန်းအမျိုးအစားများ 
အတွက် သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာန သိမ့ဟတ် အခွင့်အမနိ ့ရ် အဖဲွအ့စည်းများက ခွင့်ြပုမိန ့်ချ ပးြခင်း 
သိမ့ဟတ် ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးြခင်း မြပုမ ီ ဤလပ်ထးလပ်နည်းအရဝန်ကီးဌာနက ထတ် ပးသည့် 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာလိက်နာ ဆာင်ရွက်မသက် သခလက်မှတ်ကိဦးစာွရယူရမည်။ 

၈၄။ စီမကိန်းနှင့် လပ်ငန်းများအားလးသည ် နာက်ဆက်တဲွ"က"ပါ  ဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရ 
မည့်စီမကိန်းလပ်ငန်းအမျိုးအစားတွင် ပါရှိသည်ြဖစ် စ၊ မပါရိှသည်ြဖစ် စ လိအပ်သည့်ခွင့်ြပုမိန ့်၊ 
ပါမစ်၊ လိငစ်င်နှင့်အတည်ြပုချက်ရယူရနနှ်င့် တည်ဆဲဥပ ဒ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊လပ်ထးလပ်နည်း 
နှင့် ညန်ကားချက်များ၊ သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများနှင့်အည ီဇန်နယ် ြမသတမှ်တ်ချက်၊ စီမကိန်းဆိင်ရာ 
လိအပ်ချက်များနှင့် အစိးရ၏အြခားလိအပ်ချက်များက ိလိကန်ာ ဆာင်ရွကရ်မည်။ ထိအ့ြပင်စီမကိနး် 
သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းစတင်ရန် သိမ့ဟတ် တည် ဆာက်ရန် သိမ့ဟတ် လပ်ငန်း လညပ်တ် ဆာငရွ်က်မ 
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များ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးအတွက် ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ ်
ပးသည့ ်စညး်ကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၈၅။ ဝန် ကီးဌာနသည် အဆိြပုစီမကိန်း သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်အား ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် 
ဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်သည့်စမီကိန်းထက် သးငယ်ြခငး် သိမ့ဟတ် စာရင်းတွင် မပါဝင် 
ြခင်း ကာင့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင ်
ရွက်ရန်မလိဟ သတ်မှတ်ထား သာ်လည်း လိအပ်သည့်စညး်ကမ်းချက်များကိ ချမှတ် ပးနိင်သည်။ 

၈၆။ ဝန် ကီးဌာနက ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာလိက်နာ ဆာင်ရွက်မသက် သခလက်မှတ ်
ထတ် ပးထားသည့်စီမကိန်းတစ်ခခက ိ သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာန သိမ့ဟတ် အြခားအခွင့်အမိန်ရ့ 
အဖွဲအ့စည်းကြဖစ် စ "ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်"၊ "လိင်စင်၊ ခွင့်ြပုချက ်သိမ့ဟတ် မှတ်ပတင"် ထတ် ပး 
သည့်အခါ ထိသိထ့တ် ပး ကာင်းကိ ဝန်ကီးဌာနသိ ့အ ကာငး်ကားရမည်။  

ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ်၊ စည်းကမ်းချက် 
များနှင့် ယင်းစည်းကမ်းချက်များကိ ြပင်ဆင်မများ 
၈၇။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် သက်ဆိင်ရာအခွင့်အမိန်ရ့အဖွဲအ့စည်းထမှစာြဖင့် ခွင့်ြပုချက်က ိ
လက်ခရရှိသည့်အခါ စီမကိန်းအ ကာင်အထည် ဖာ်မလပ်ငန်းများက ိ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မ အစီ 
အစဉ် အပါအဝင် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မသက် သခလက်မှတ် 
ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ဝန်ကီးဌာနကသတ်မှတ်သည့်အချိန်အတွင်း တိကျစွာ စတင် ဆာင ်
ရွက်ရမည်။ 

၈၈။ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မသက် သခလက်မှတ်သည် ယင်း 
လကမ်တ်ှပါ လပ်ငန်းနှင့်သာ သက်ဆိင် စရမည်။ ယင်းသက် သခလက်မှတ်တွင ် အာက်ပါအချက် 
များကိ ရှင်းလင်းစွာ ဖာ်ြပရမည်- 

(က) ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ ်ထတ် 
ပးထား သာ စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏ မှတ်ပတင်ထား သာအမည်နှင့် မတ်ှပတင်ထား 
သာ ရးလိပ်စာ၊ 

(ခ) စီမကိန်းအဆိြပုသူက ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိကန်ာ ဆာငရွ်က်မ 
သက် သခ လက်မှတ်ရရှိ ရးအတွက ် ဝန် ကီးဌာနသိ ့တင်ြပထား သာ ပတ်ဝန်းကျင ်
ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး် သိမ့ဟတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရငခ်စာ 
စသည့် စာရွက်စာတမ်းများ ၊  

(ဂ) စီမကိန်းနှင့်ယင်း၏အစိတ်အပိင်းတစ်ရပ်စီ၏ပထဝီဝင်အ နအထား၊တည် နရာ(များ) 
ြပ ြမပ၊ ဓာတ်ပများ၊ ကာင်းကင်ဓာတ်ပများ၊ ဂိုလ်တဓာတ်ပများ၊ 

(ဃ) လပ် ဆာင်မများ၊ တပ်ဆင်မများ၊ လပ်ငန်းလည်ပတ်မများ၊ ထတ်လပ်မစွမ်းရည်၊ 
ထတ်လပ်သည့် နည်းစနစ်နှင် ့စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းထတ်လပ်မ တိပ့ါဝင် သာ စီမကိနး်အမျို း 
အစားနှင့် အခင်းအကျင်း၊ 

(င) စီမကိန်းအဆင့်ဆင့်နှင့် အဆင့်အလိက် အချိန်ကာလ (လပ်ငန်းစတင်သည့်ရက်နှင့် 
လပ်ငန်း ပးီဆးသည့်ရက်)၊ 

၈၉။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မသက် သခ 
လက်မှတ်တွင် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်နိင်သည်။ အဆိပါစည်းကမ်းချက်များတွင် အာက်ပါ 
အချက်တစ်ရပ်ရပ ်သိမ့ဟတ် အားလးပါဝင်ရမည်- 
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(က) အ ထွအ ထွစီမခန်ခဲွ့မ 
(၁) ဆိးကျို းသက် ရာက်မအားလးကိ ဖာ်ထတ်သတ်မှတ်ရန်၊ ထိန်းချုပ်ရန၊် 

တားဆီးကာကွယ်ရန် သိမ့ဟတ် လျာ့နည်း စရန်လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်စီမ 
ခန်ခ့ွဲမစနစ်များ၊ 

(၂) ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိင်ရာနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ ကတိကဝတ်အားလးကိ လိက်နာ 
ဆာင်ရွက်ရန် သချာ စသည့် လပ်ထးလပ်နည်းများ၊  

(၃) စီမကိန်းလပ်ငန်း အဆင့်အလိက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ ် (တည် 
ဆာက် ရးအဆင် ့ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်နှင့် လပ်ငန်းလည်ပတ် 
ဆာင်ရွက်မအဆင့် ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစအီစဉ် သိမ့ဟတ် တည် ဆာက် 
ရးအဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ ် သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းလည်ပတ် 
ဆာင်ရွက်မအဆင့်ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ်) တိတ့ွင် ဖာ်ြပထားသည့် 
ဆာင်ရွက်မများကိ  အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ 

(၄) စီမကိန်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်မများ တိးတက ်
စရန် လပထ်းလပန်ည်းများ၊ 

(၅) ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိင်ရာနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ အရည်အချင်းြပည့်ဝ သာ ပဂ္ဂိုလ်များ 
ပါဝင်သည့် အဖဲွအ့စည်း၊ 

(၆) စာရွက်စာတမ်းမှတ်တမ်းထားရိှြခင်း၊ အစီရင်ခတင်ြပြခင်းနှင့် သတင်းအချက် 
အလကမ်ျား ထတ် ဖာ်ြခငး် လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ 

(ခ) ထတ်လတ်မများ 
(၁) ခွင့်မြပုသည့်ထတ်လတ်မများ၊ 
(၂) လပ်ငန်းအမျိုးအစား၊ ြဒပ်ပစ္စည်း၊ ဝန်အား၊ စစည်းမ၊ နန်း၊ အချိန်၊ ကာလ၊ 

အကိမ၊်ရာသီဥတ၊ စီမကိန်းအဆင့်အလိက်ထတ်လတ်မကန်သ့တ်ချက်ပမာဏ၊ 
(၃) ထတလ်တ်ရန် သတ်မှတ် နရာများ၊ 
(၄) ထတ်လတ်မပစနှင့် ကားခများ၊ 
(၅) ရာက်ရှိမည့် သိမ့ဟတ် လက်ခမည့် နရာ၊ 
(၆) ပတ်ဝနး်ကျင်အရည်အ သွးစချိန်စညန်းအ ပ  ဆာငရွ်က်မ၊ 
(၇) လိက်နာ ကာင်းသတ်မှတ်ဆးြဖတ်ရန် စာရင်းအင်းဆိင်ရာ နည်းစနစ်များ၊ 

(ဂ) စွမ်းအင်နှင့် သဘာဝသယဇာတအရင်းအြမစ်များသးစဲွမများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သးစဲွမ 
ပမာဏ၊ သးစွဲသည့်အမျို းအစား၊ သးစွဲသည့်အရင်းအြမစ်များ၏မူရင်း နရာ၊ သးစဲွမ 
နန်း၊ သးစွဲမ၏ ထိ ရာက်မနှင့် စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းထတလ်ပမ်၊ 

(ဃ) ညစ်ညမ်းမတားဆီးကာကွယ်ြခငး်နှင့်စပ်လျဉး်၍ ညစ်ညမ်းမကိ တားဆီးကာကွယ်ရန ်
သိမ့ဟတ် တားဆီးကာကွယ်ရန်လက် တွ ့ ဆာင်ရွက်ရန်မြဖစ်နင်ိပါက ညစ်ညမ်းမကိ 
လာ့ချရန်နှင့် ညစ်ညမ်းမအန္တရာယ်ကိ တားဆီးကာကွယ်ရန ် သိမ့ဟတ် အနည်းဆး 
ြဖစ် စရန်ထတ်လပ်ြခင်း သိမ့ဟတ် တည် ဆာက်ြခင်းနည်းစနစ်များ သိမ့ဟတ်စွန်ပ့စ် 
ပစ္စည်း သိ လှာင်သိမ်းဆည်းြခင်းနှင့် ြပုြပင်သန်စ့င်ြခင်း၏ ထိ ရာက်မ၊ 

(င) သဘာဝထိန်းသိမ်း ရးနှင့်စမီခန်ခဲွ့မ 
(၁) လပ်ငန်းခွင်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင် သိမ့ဟတ် မျို းစိတ်များအား ထိနး်သိမး် 

ကာကွယ်ြခင်းနှင့် ြပန်လည်တည် ထာင်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 
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(၂) သချာ သာ ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် မျိုးစိတ်များအ ပ  ဆိးကျိုးသက် ရာက်မ 
များအား တားဆီးရန် သိမ့ဟတ် လျာ့နည်း စရန် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး 
ဆိငရ်ာ ဆာင်ရွက်မများ၏ ထိ ရာက်မ၊ 

(၃) ဇီဝမျိုးစမျိုးကဲွများ ထိနး်ညိြခင်း၊ 
(စ) ယဉ် ကျးမဆိင်ရာ အရင်းအြမစ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် နရာများ၊ 

ပစများ နှင့် အ ကာင်းအရာများအားထိန်းသိမ်းြခင်း၊ နှင့် ရှး ဟာင်းသ သနဆိင်ရာ 
ရှာ ဖွ လ့လာမများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန် လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ 

(ဆ) စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းအပါအဝင် ဘးအန္တရာယ်ြဖစ် စ သာ သိမ့ဟတ် အဆိပ်အ တာက်ြဖစ် 
စ သာပစ္စည်းများ၊ 

(၁) အမျိုးအစား၊ အတန်းအစားနှင့် ပမာဏကန်သ့တ်ချက်များ၊ 
(၂) စ ဆာင်းြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ ထိန်းချုပ်ြခင်း၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ ြပုြပင ်

သန်စ့င်ြခင်းနှင့် စွန်ပ့စ်ြခင်းဆိင်ရာ နည်းလမ်းများနှင့် စနစ်များ၊ 
(ဇ) စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းစီမခန်ခ့ွဲမ 

(၁) ထတ်လပ်သည့် စွန်ပ့စ်ပစ္စည်း အမျိုးအစား အတန်းအစားနှင့် ပမာဏကန်သ့တ ်
ချက်များ (အရည်၊ အစိင်အခဲ၊ လထဆိင်ရာ)၊ 

(၂) စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းများ စ ဆာင်းြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ ထိန်းချုပ်ြခင်း၊ သယ်ယူပိ ့
ဆာင်ြခင်း၊ ြပုြပင်မွမ်းမြခင်းနှင့် စွန်ပ့စ်ြခင်းနည်းလမ်းများနှင့် စနစ်များ၊ 

(၃) စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းများအား ြပန်လည်ြပုြပင်ထတ်လပ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ြပနလ်ည် 
သးစဲွြခင်း၊ 

(ဈ) သယ်ယူပိ ့ ဆာင်မနှင့် သယ်ယူပိ ့ ဆာင်နိင်မများ 
 (၁) သယ်ယူပိ ့ ဆာင်နိငသ်ည့် ဆရပ် နရာများ၊ 

 (၂) စီမကိန်း နရာသိ ့နှင့် စီမကိန်း နရာမှ ပစ္စည်းနှင့်လူများ သယ်ယူပိ ့ ဆာငသ်ည့် 
နည်းလမ်း၊ 

(၃) ထတ်ကနပ်စ္စည်း၊ ကန်ကမ်းပစ္စည်း သိမ့ဟတ် စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းအတွက် သယ်ယူ 
ပိ ့ ဆာင်ရန ်လမး် ကာင်း၊ 

(၄) သယ်ယူပိ ့ ဆာင်နိငရ်န် ထိန်းချုပ် ဆာင်ရွက်မများ၊ 
(ည) လပ်ငန်းရပ်ဆိင်းြခင်း၊ ြပန်လည်ထူ ထာင်ြခင်း၊ သန်စ့င်ြခင်းနှင့် ပိတ်သိမ်းြခငး် 

(၁) လပ်ငန်းခွင် နရာများ၊ လပ်ငန်းခွင်ဧရိယာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် အ ထာက် 
အကူြပုများ၊ 

(၂) ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် စချိန်စညန်းများ၊ 
(၃) လပ်ငန်းခွင် နရာအ ြခအ နများနှင့် သးစွဲ ပီး နာက်အ ြခအ နများ၊ 
(၄) အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်၊ 
(၅) ထိန်းချုပ်ြခင်းနှင့် စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်း၊ 

(ဋ) ထိန်းချုပ် ရး ဆာင်ရွက်မများ 
(၁) မ တာ်တဆမများကိ တားဆီးကာကွယ်ြခင်းနှင့် အ ရး ပ အ ြခအ နများကိ 

တန်ြ့ပန် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
(၂) မ တာ်တဆမများ၊ ြဖစ်စဉ်ြဖစ်ရပ်များနှင် ့ ပမှန်မဟတ် သာလပ်ငန်းလည်ပတ် 

မများြဖစ် ပ ပါက ဆာင်ရွက်ရန်လပ်ငန်းများနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ 
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(၃) ညစ်ညမ်းမတားဆီးရန် နှင့် လျာ့နည်း စရန် ဆာင်ရွက်မများကိ ထိန်းချုပ်ြခင်း 
နှင့် ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊  

(၄) ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှငး် ရးဇန်များတည် ထာင်ြခင်း၊ 
(ဌ) စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်း 

(၁) သတ်မှတ်ကန်သ့တ်ချက်များ၊ 
(၂) နည်းလမ်းများ၊ 
(၃) နမူနာထတ်လပ်ြခင်း၊ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း၊ 
(၄) စာင့်ကပ်ကည့်ရသည့် နရာ၊ 
(၅) အကိမ၊် 
(၆) အချိန်သတ်မှတ်ချက်၊ 
(၇) အချက်အလက်စီမခန်ခဲွ့ြခင်း၊ 
(၈) စာင့်ကပ်ကည့်ရသည့်ပစ္စည်းကိရိယာများ ြပုြပင်ထိနး်သိမ်းြခင်းနှင့်ထိန်းချုပ် 

ြခငး်၊ 
(၉) စာရွက်စာတမ်းများမှတ်တမ်းထားရိှြခင်းနှင့် အစီရင်ခြခင်း၊ 

(ဍ) စာရွက်စာတမ်းများမှတ်တမ်းထားရှိြခင်းနှင့် အစီရင်ခြခင်း 
(၁) မှတ်တမ်းထားရိှရမည့်နှင့်အစီရင်ခတင်ြပရမည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိစ္စရပ်များ၊ 
(၂) အမျိုးအစားများနှင် ့နည်းလမ်းများ၊ 
(၃) အကိမ်နှင့်အချိန်သတ်မှတ်ချက်၊ 
(၄) အရည်အ သွးထိန်းချုပ်မနှင့် 
(၅) လကခ်မည့်သူများ၊ 

(ဎ) ငွ ကးဆိင်ရာ အာမခမ 
(၁) အာမခမအမျို းအစား၊ 
(၂) ပမာဏ၊ 
(၃) အချိန်သတ်မှတ်ချက်၊ 
(၄) လာက်ထားမ၊ 
(၅) အာမခသူ၏ အမျိုးအစားနှင့် ငွ ကး ငွပမာဏ၊ 

(ဏ) ဝန် ကီးဌာန၏စစ် ဆးမခရန် ရန်ပ ငွ 
(၁) ပမာဏ၊ 
(၂) ပး ချသည့်လပ်ထးလပ်နည်း၊ 
(၃) အချိန်သတ်မှတ်ချက်နှင့် အကမ်ိ၊ 

 (တ) နည်းဥပ ဒ အပိဒ် ၃၀ အရ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မရန်ပ ငွတွင ်ထည့်ဝင်ြခင်း 
  (၁) ညစ်ညမ်းမ(ထတ်လတ်မ၊ စွန်ပ့စ်ပစ္စည်း) အတွက် ပးသွင်းြခင်း၊ 

(၂) သဘာဝသယဇာတများအသးြပုမနှင့် ဂဟစနစ်ဝန် ဆာင်မများမှ အကျိုး 
အြမတ် ရရှိမအတွက ် ပးသွင်းြခင်း 

၉၀။ ဝန် ကီးဌာနသည် စီမကိန်းပိင်ရှင်နှင့် အဆိြပုထား သာ လဲ ြပာငး်လက်ခသူတိ၏့ ပူး ပါင်း 
လာက်ထားချက်အရ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာလိက်နာ ဆာင်ရွက်မသက် သခလက်မှတ် 
သိမ့ဟတ် ယင်း၏အစိတ်အပိင်းတစရ်ပ်ရပကိ် အဆိြပုထား သာ လဲ ြပာင်းလက်ခသူထ လဲ ြပာင်း 
ပးနိင်သည်။ 
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၉၁။ ဝန် ကီးဌာနက ထတ် ပး သာ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ 
သက် သခလက်မှတ် သက်တမ်းသည ်ထတ် ပးသည့် နရ့က်မှစ၍  ၅ နှစ ်ြဖစ်သည်။  ဝန်ကီးဌာနက 
ထတ် ပး သာ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိကန်ာ ဆာင်ရွကမ် သက် သခလက်မှတ်နှင့် 
သက်ဆိင်သည့် စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိကန်ာ ဆာငရွ်က်မ 
သက် သခလက်မှတ် သက်တမ်းမကန်ဆးမီ ၆ လကိုတင်၍ သက်တမ်းတိးရန် ဝန်ကီးဌာနသိ ့
လာက်ထားရမည်။ 

၉၂။ ဝန် ကီးဌာနသည် အာက်ပါအ ကာင်း တစ်ရပ်ရပအ်ရ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိငရ်ာ 
လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် စီမကိန်း 
အဆိြပု သူအား ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်က ိ ြပန်လည်ြပင်ဆင် စ ပီး သးသပ်အတည်ြပု 
နိင်ရန် ဝန်ကီးဌာနသိ ့ ြပန်လည်တင်သွငး် စြခင်းကိ လည်း ကာင်း၊ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး 
ဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် 
စမီကနိး်အဆိြပုသအူား ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ်က ိ ြပန်လည်ြပင်ဆင် စ ပးီ သးသပ် 
အတည်ြပုနိင်ရန်ဝန်ကီးဌာနသိြ့ပန်လညတ်င်သွင်း စြခင်းကိလည်း ကာငး် ြပုနိင်သည်-  

(က) စီမကိန်း ကာင့် အမှန်တကယ်ထိခိက်မ သိမ့ဟတ် ထိခိက်နိင်မများကိ လာ့ချရန ်
ဆာင်ရွက်မများသည် ြပည့်စမ မရှိြခင်း သိမ့ဟတ် လ လာက်မ မရှိြခင်း၊  

(ခ) စီမကိန်း၏ ဆိးကျို းသက် ရာက်မများသည် မည်က့ဲသိဒ့က္ခြဖစ် စ ကာင်း သိမ့ဟတ ်
ြဖစ် စနိင် ကာင်း သိမ့ဟတ် ြဖစ်လာ ကာင်း သိရှိနိင်ရန် သတင်းအချက်အလက်သစ် 
များထွက် ပ လာြခင်း၊ 

(ဂ) စီမကိန်းသည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ 
ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်က ိ မူလအတည်ြပုခ့ဲ 
သည့်အချိန်က ကိုတင်သိြမင်နိင်ြခင်းမရိှ သာ ဆိးကျိုးသက် ရာက်မများရိှြခင်း၊  

(ဃ) စီမကိန်း၏ ဆိးကျိုးသက် ရာက်မများသည် မူလကနဦး ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း 
အစီရင်ခစာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရငခ်စာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မ 
အစီအစဉ်နှင့် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခ 
လက်မတ်ှနှင့် စည်းကမ်းချက်များထတ် ပးြခင်း၏ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ တင်သွင်းြခင်းနှင့် 
အတည်ြပုြခင်းများအတွက ်အ ြခခအချက်များ ထတ် ဖာ်ခ့ဲစဉ်က မာ်မှန်းထားသည့် 
ထိခိက်မထက ်ပိမိကီးမားြခင်း၊  

(င) အ ကာင်းဆးရရှိနိင် သာနည်းလမ်း အဓိပ္ပါယ်ဖငွ့်ဆိချက်အရ နည်းစနစ်သစမ်ျားသည် 
စီမကိန်း၏ ဆိးကျိုးသက် ရာက်မကိ ထူးြခားစာွ လာ့ချနိင်ြခင်း၊  

(စ) စီမကိန်း၏ဆိးကျိုးသက် ရာက်မများကိ စီမကိန်းတွင် စးီပာွး ရးအရ သိသိသာသာ 
အပိကန်ကျစရိတ်မြဖစ် စဘဲ အ လ့အကျင့် ကာင်းများြဖင့် လာ့ချနိင်ြခင်း၊ 

(ဆ) ဆာင်ရွက်မများ/စည်းကမ်းချက်များသည် ဆိးကျို းသက် ရာက်မများကိ လာ့ချရန ်
မလိအပ်ြခင်း။ 

၉၃။ ဝန် ကီးဌာနသည် ထပ်မရရှိလာ သာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ 
လိအပ်ပါက ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ်ပါ 
စည်းကမ်းချက်များ ြပုြပင် ြပာင်းလဲရန ် ဆးြဖတ်ရမည် သိမ့ဟတ် လိအပ်ပါက ကိစ္စရပ်တစ်ခချင်း 
အလိက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း၊ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်း 
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ကျင်စမီခန်ခဲွ့မအစအီစဉ် ရးဆဲွြခင်းကိ အသစ်ြပုလပ်၍ တင်သွင်း စရန် စီမကိန်းအဆိြပုသူကိ 
ညန်ကားရမည်။ 

၉၄။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် သက် သခလက်မှတ်ရရှိ ပီး ပထမ (၂)နှစ်အတွင်းတွင် စီမကနိး်၏ 
အ ကာင်အထည် ဖာ်မက ိ စတင် ဆာင်ရွက်ရမည်။ ထိသိစ့တင် ဆာင်ရွက်သည့် နရ့က်ကိ စတင ်
ဆာင်ရွက်သည့် နမှ့ ရက် ပါင်း (၃ဝ)ထက် နာက်မကျ စဘဲ ဦးစီးဌာနသိ ့စာြဖင့် အ ကာင်းကား 
ရမည့်အြပင် စီမကိန်းကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် ပါဝင် သာ ဆာင်ရွက်မများကိ သတ်မှတ ်
ဖာ်ြပရမည်။  

၉၅။  စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် စမီကိန်းအ ကာင်အထည် ဖာ်မကိမည်သည့်အတွက် ကာင့် စတင ်
နိင်ြခင်း မရိှ ကာင်းနင့်ှ  စတင်အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ရန် အချိန်ကာလမည်မလိအပ် ကာငး်ကိ 
အကျို းအ ကာင်း ဖာ်ြပ၍၊ ထိလိအပ်သည့်ကာလအတွက် အချိန်တိး ပးရန ်တင်ြပချက်အရ ဝန်ကီး 
ဌာနက အချိန်တိး ပးသည့်ကိစ္စမှတစ်ပါး ပတ်၀န်းကျင်ထိနး်သိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ 
သက် သခလက်မှတ်ရရှိ ပီး(၂)နှစ်အတွင်းစီမကိန်းကိထိ ရာက်စွာအ ကာင်အထည် ဖာ်မအား စတင ်
ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုလင ်ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း သိမ့ဟတ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ် 
ြခင်းအား အသစ်ြပုလပ်တင်ြပရမည်။ 

၉၆။ စီမကိန်း၏အရွယ်အစား၊ နယ်ပယ်အတိင်းအတာ၊ တည် နရာ၊ အခင်းအကျင်း၊ နည်းပညာ၊ 
ကိုတင် မ ာ်မှန်းနိင် သာဆိးကျိုးသက် ရာက်မ ကာင့်ြဖစ်လာသည့်အန္တရာယ်၊ထတ်လပ်မနည်းလမ်း 
သိမ့ဟတ် ညစ်ညမး်မ တားဆီးရန် သိမ့ဟတ် လာ့ချရန် ဆာင်ရွက်မတိတွ့င် အဓိက ြပာင်းလဲြခင်း 
သိမ့ဟတ် တိးချဲ ြ့ခင်း သိမ့ဟတ် ဒတိယအဆင့်တိးချဲ ့ ဆာင်ရွက်ရန ်အဆိြပုြခင်း ြဖစ်ပါက စီမကိန်း 
အဆိြပုသူသည် သတ်မှတ်ထား သာအချိန်ဇယားအတွင်း ြပာင်းလဲမများ၏ သတင်းအချက်အလက် 
များနှင့်အတူ ဝန်ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 

၉၇။ ဝန် ကီးဌာနသည် ဘက်စတည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများပါဝင် သာ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိက်မ 
ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန်လိအပ်သည့် စီမကိန်းအမျိုးအစားများအတွက် တည် ဆာက်ဆဲကာလ 
ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ ် အ သးစိတ်ကိ စီမကိန်း၏ ရည်မှန်းထား သာ တည် ဆာက် ရး 
လပ်ငန်းများမစတင်မ ီစိစစသ်းသပ်ရနနှ်င့်အတည်ြပုရန် စီမကိန်းအဆိြပုသူကဦးစီးဌာနသိတ့င်သွင်း 
ရမည်ြဖစ် ကာင်း ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိငရ်ာလိက်နာ ဆာင်ရွက်မသက် သခလက်မှတတွ်င ်
စည်းကမး်ချက်တစ်ရပ် ထည့်သင်ွးနိင်သည်။ 

၉၈။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရနလိ်အပ်သည် ့ စီမကိန်းအမျို း 
အစားများအတွက် လပ်ငနး်လညပ်တ် ဆာင်ရွက်သည့်ကာလ ပတ်ဝန်းကျင်စမီခန်ခဲွ့မ အစီအစဉ် 
အ သးစိတ်ကိ စီမကိန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက်မများစတင်ရန ်ရည်မှန်းထားသည့် အချိနမ်တိင်မ ီစိစစ် 
သးသပ်ရန်နှင့် အတည်ြပုရန ်စီမကိန်းအဆိြပုသူက ဦးစီးဌာနသိ ့ ရးဆွဲတင်သွင်းရမည် ြဖစ် ကာင်း 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ်တွင် စည်းကမ်းချက် 
တစ်ရပ ်ထည့်သွင်းနိင်သည်။ 

၉၉။ ဦးစီးဌာနသည် ကိစ္စရပ်တစ်ခချငး်အလိက် တည် ဆာက်ဆဲကာလ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မ 
အစီအစဉ်  သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက်သည့်ကာလအတွက ် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမ 
အစီအစဉ်တိကိ့ လိအပ်ပါက ဝန်ကီးဌာန၏ လမ်းညန်ချက်ြဖင့် အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ ြပင်ဆင် စ 
ြခင်းနှင့် ယင်းကိစိစစ်သးသပ်ရနန်ှင့်အတည်ြပုရန် ဦးစီးဌာနသိ ့ြပန်လည်တင်ြပ စြခင်း ြပုနငိသ်ည်။ 
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၁၀၀။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ကိစ္စရပ်တစ်ခချင်းစီအလိက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း 
အစရီင်ခစာ၊ တည် ဆာက်ဆဲကာလ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ ် သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းလည်ပတ် 
ဆာင်ရွက်သည့်ကာလ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမ အစီအစဉ်တွင် ဖာ်ြပထား သာ သက်ဆိင်ရာ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာကတိကဝတ်များနှင့် လိအပ်ချက်များနှင် ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 
ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မသက် သခလက်မှတ်ပါ စီမကိန်း၏ အစိတ်အပိင်းတစရ်ပရ်ပန်ငှ့် 
စပ်လျဉ်းသည့် ထတ်လတ်မကန်သ့တ်ချက်ပမာဏ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွးစချိန်စညန်းတိက့ိ 
စီမကိန်း၏အ သးစိတ်ပစများ၊ တည် ဆာက် ရးစာချုပ၏် သီးသန်သ့တ်မှတ်ချက်များနှင့် စီမကိန်း 
လပ်ငနး်လညပ်တ် ဆာင်ရွက်ရနစ်ာချုပ်များတွင် ထည့်သွင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၀၁။ ဦးစီးဌာနသည် စီမကိန်းတွင် ကိစ္စရပ်တစ်ခချင်းအလိက် စီမကိန်း၊ လပ်ငန်းခွင် နရာ၊ 
သိမ့ဟတ် စီမကိန်း၏ဆိးကျိုးသက် ရာက်မ ကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ်၊ တည် ဆာက် 
ဆဲကာလအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ ် သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက်သည့် 
ကာလအတွက ် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်တိတ့ွင် ြပာင်းလဲမများကိ တွရ့ှိရပါက ကိစ္စရပ် 
တစ်ခချင်းအလိက် ြပန်လည်ြပင်ဆင်ထား သာ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်၊ တည် ဆာက်ဆဲ 
ကာလအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ ် သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းလညပ်တ် ဆာင်ရွက်သည့် 
ကာလအတွက ်ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်က ိ စိစစ်သးသပ်ရန်နှင့် အတည်ြပုရန ်ဦးစီးဌာနသိ ့
စမီကနိး်အဆိြပုသအူား တင်ြပ စနိင်သည်။ 

ဆိးကျို းသက် ရာကမ်များအားလးအတွက် တာဝန ်

၁၀၂။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည်- 

(က) မိမိကိယ်တိင် ကာင့်ြဖစ် စ မိမိကိယ်စား ဆာင်ရွက်ရန် ခန်ထ့ားြခင်း သိမ့ဟတ် ငှားရမ်း 
ြခင်း သိမ့ဟတ် အခွင့်အာဏာ ပးြခင်းြပုထားသည့် ကန်ထရိက်တာ၊ လကခဲွ် ဆာင ်
ရွက် ပးသူ ဆပ်ကန်ထရိက်တာ၊ အရာရှိ၊ အလပ်သမား၊ ကိယ်စားလှယ ် သိမ့ဟတ် 
အတိင်ပင်ခများ၏ ြပုလပ်မ သိမ့ဟတ် ပျက်ကွက်မ ကာင့်ြဖစ် စ ပ ပါက်သည့် 
ဆိးကျိုးသက် ရာက်မများ အားလးတိအ့တွက် တာဝန်ရိှသည်။  

(ခ) စီမကိန်း ကာင့် ထိခိက်ခစားရသူများအား လက်ရိှ သိမ့ဟတ် စီမကိန်း မ ဆာင်ရွက်မီ 
ကာလထက် မနိမ့်ကျ သာ လူမစီးပွား ရး တည်ငိမ်ခိင်မာမ ရရိှသည်အထိ ဆာင်ရွက် 
ပးရန်နှင့် သက် မွးဝမ်း ကျာင်းလပ်ငန်းများ ြပန်လည်တည် ထာင် ရးနှင့်  ြပန်လည် 
နရာချထား ရး အစီအစဉ်များကိ စီမကိန်း ကာင့် ထိခိက်ခစားရသူများ၊ သက်ဆိင်ရာ 
အစိးရဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းများ၊ အြခားသက်ဆိင်သူများနှင့် တိင်ပင် ဆွး နွး၍ လိအပ် 
သလိ ပ့ပိး ပးရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၀၃။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်၊ စီမကိန်းကတိကဝတ်အားလးနှင့် 
စည်းကမ်းချက်များကိ အြပည့်အဝအ ကာင်အထည် ဖာ်ရမည့်အြပင် ယင်း၏ကိယ်စား စီမကိန်းကိ 
ဆာင်ရွက် ပးသူကန်ထရိက်တာနှင့် လက်ခွဲ ဆာင်ရွက် ပးသူ ဆပ်ကန်ထရိက်တာများ အားလးက 
စီမကိန်းအတွက ်လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရာတွင ်  သက်ဆိင်ရာဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ ဤလပထ်း 
လပ်နည်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်နှင့် စည်းကမ်းချက်များအားလးကိ အြပည့်အဝလိက်နာ 
ဆာင်ရက်ွ စရန် တာ၀န်ရှိသည်။ 
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၁၀၄။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည်ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးဆိင်ရာလိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခ 
လက်မတ်ှ၊ သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ ဤလပ်ထးလပ်နည်းနှင့် စချိန်စညန်းတိတ့ွင ်
ပါရိှ သာ လိအပ်ချက်များအားလးအတွက် တာဝန်ရှိသည့်အြပင် ယင်းတိက့ိအြပည့်အဝထိ ရာက်စွာ 
အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၀၅။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် အဆိြပုစီမကိန်း ကာင့် ြဖစ် ပ နိင် သာ ဆိးကျို းသက် ရာက်မ 
များကိ ဖာ်ထတ်သတ်မှတ်၍ သတင်းအချက်အလက်အြပည့်အစကိ ဝန် ကီးဌာနသိ ့ အချိန်နှင့် 
တစ် ြပးညီ စာြဖင့်အသိ ပးတင်ြပရမည်။ 

အခန်း  (၉) 
စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်း 

၁၀၆။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် အကိုတည် ဆာက်ြခင်း၊ တည် ဆာက်ြခင်း၊ လပ်ငန်းလည်ပတ် 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ လပ်ငန်းရပ်စဲြခင်း၊ လပ်ငန်းပိတ်သိမ်းြခင်း၊ လပ်ငန်းပိတ်သိမ်း ပီးကာလ ဟူသည့် 
စီမကိန်းအဆင့်အားလးတွင်ဆိးကျို းသက် ရာက်မအားလးအတွက် စီမကိန်းနှင့် ဆက်စပ် ဆာင်ရွက် 
မများအားမိမိကိယ်မိမိဘက်စ စာင့်ကပ်ကည့်ရစစ် ဆးြခင်းကိ စဉ်ဆက်မြပတ်လက် တွ ့ ဆာင်ရွက ်
ရမည့်အြပင် သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ ဤလပ်ထးလပ်နည်းနှင် ့ စချိန်စညန်းများ၊ 
ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက် 
များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်စမီခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်ပါအချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၀၇။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ယင်း၏တာဝန်များပျက်ကွက်မ သိမ့ဟတ် အြခားလပ်ငန်းများ 
ဆာင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်မ သိမ့ဟတ် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ 
သက် သခလက်မှတ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်အား လိကန်ာ ဆာငရွ်က်ရန် ပျက်ကွက်မ 
များကိ ြဖစနိ်င်သမ ဆာလျင်စွာ စာြဖင့်အသိ ပးတင်ြပရမည်။ ပျက်ကွက်မတစ်ခခ ကာင့် အန္တရာယ် 
ြဖစ် စနိင် သာ ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ သက် ရာက်မ ြဖစ်လာနိင်သည့်ကိစ္စ သိမ့ဟတ် ဝန်ကီးဌာနက 
အြမန်သိရိှရန် လိအပ်သည့်ကိစ္စကိ ၂၄ နာရီအတွင်းလည်း ကာင်း၊ အြခားကိစ္စများအားလးတငွ် 
စီမကိန်းအဆိြပုသူက ယင်းြဖစ်စဉ်ြဖစ်ရပ်ကိ စတင်သိရိှသည့်အချိန်မှ(၇)ရက်အတွင်းလည်း ကာင်း 
ဝန်ကီးဌာနသိ ့အသိ ပးတငြ်ပရမည်။ 

၁၀၈။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ်၏ ဇယားပါအတိင်း စာင့်ကပ ်
ကည့်ရမအစရီငခ်စာကိ ဝန်ကီးဌာနသိ ့ (၆) လ တစ်ကိမ် သိမ့ဟတ် ဝန်ကီးဌာနကသတ်မှတ်သည့် 
အတိင်းတင်ြပရမည်။ 

၁၀၉။ စာင့်ကပ်ကည့်ရမ အစီရင်ခစာတင်ွ အာက်ပါအချက်များ ပါရိှရမည်- 
(က) စည်းကမ်းချက်များအားလးကိ လိက်နာ ကာင်း သက် သခစာရွက်စာတမ်း အ ထာက် 

အထားများ၊ 
(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ ် အ ကာင်အထည် ဖာ်မအတက်ွ တင်ြပထားသည့် 

အ ကာင်အထည် ဖာ်မ ဇယားအတိင်း ဆာင်ရွက်ရာတွင ်အစီရင်ခသည့် အချိန်အထိ 
တိးတက်မ၊ 

(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်အား အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် တွ က့ုရ သာ 
အခက်အခဲများ၊ ယင်းအခက်အခဲများကိကစားရန် အကြပုချက်များနှင့် အလားတူ 
အခက်အခဲများ၊ အနာဂတ်တွင ် တွ က့ုရနိင်မကိ တားဆီးကာကွယ်ရန် သိမ့ဟတ် 
ရှာင်လဲရန ်အဆိြပုသည့် ဆာင်ရွက်မများ၊ 
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(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်ကလိိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်သည့်အကိမ်နှင့် 
အမျိုးအစား၊ အဆိြပုသည့် ကစားမ ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် ကစားမ ပီး ြမာက်ရမည့် 
အချိန်သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

(င) လပ်ငန်းခွင်နှင့် လူမအဖဲွအ့စည်း၏ ကျန်းမာ ရး၊ ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးနှင့် 
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြဖစ်ပွား သာ မ တာ်တဆမများနှင့် ြဖစ်စဉ်ြဖစ်ရပ်များ၊ 

(စ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်အရ သတ်မှတ်ထားသည့် သိမ့ဟတ် အြခားလိအပ် 
သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိငရ်ာအတိင်းအတာနှင့်စည်းကမ်းချက်များဆိင်ရာအချက်အလက ်
များအား စာင့်ကပ်ကည့်ရမ။ 

၁၁၀။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ်၏ဇယားပါအတိင်းအပိဒ ်၁၀၈ နှင့် 
၁၀၉ အရ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် စာင့်ကပ်ကည့်ရမအစီရင်ခစာအားဝန်ကီးဌာနသိတ့ငြ်ပ 
သည့် နရ့က်မ(ှ၁ဝ)ရက်အတွင်း  အမျို းသားလြခု ရးဆိင်ရာကိစ္စရပ်များမှတစ်ပါး အများြပည်သူ 
သိရှိနိင်ရန ်စီမကိန်း၏ဝက်ဘ်ဆိဒ်တွင်လည်း ကာင်း၊ စာကည့်တိက်များ၊ ြပည်သူခ့န်းမများ စသည့် 
အများြပည်သူစ ဝးရာ နရာများတွင်လည်း ကာင်း၊ စီမကိန်းရးဌာနများတွင်လည်း ကာင်း အများ 
ြပည်သူသိရှိနိင် စရန်တင်ြပရမည်။ မည်သည့်အဖွဲ အ့စည်း သိမ့ဟတ် ပဂ္ိဂုလမ်ဆိ စာင့်ကပ်ကည့်ရမ 
အစရီင်ခစာ၏ ဒီဂျီတယ်မိတ္တ ူကိ တာင်းခနိင် ပီး စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် ယင်း တာင်းခချက်ကိ 
ရရှိ ပီး နာက(်၁ဝ)ရက်အတွင်း ဒဂီျီတယ်မိတ္တ ူကိ အီး မးလ်ြဖင့်ြဖစ် စ၊ တာင်းခသူနှင့်သ ဘာတူညီ 
ထားသည့်အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ် စ ပးပိရ့မည်။ 

ဝန်ကီးဌာနနှင် ့ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းက စာင့် ကပ်ကည့်ရြခငး်နှင့် 
စစ် ဆးြခင်း 

၁၁၁။ ဝန် ကီးဌာနသည် စီမကိန်းကသကဆိ်င်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမစီးပွားလိအပ်ချက်များကိ 
လိက်နာ ရးအတွက် ထိန်းကွပ်ရန်နှင့် သတ်မှတ်ဆးြဖတ်ရန်လည်း ကာင်း၊ စီမကိန်း၏တာဝန်များ 
ကိ ပျက်ကွက်မအား တားဆီးရန်လည်း ကာင်း စီမကိန်းနှင့်ဆက်စပ် သာ လပ်ရှား ဆာင်ရွက်မများ 
အား မိမိ၏ကီးကပ်မ အာက်ရှ ိ ြပည် ထာင်စအဆင့်၊ တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်၊ နြပည် တာ် 
ကာင်စီနယ် ြမ သိမ့ဟတ်  ဒသဆိင်ရာရးများမှ အရာရှိများြဖင့်ြဖစ် စ အတိင်ပင်ခတစ်ဦးဦး၏ 
ဆာင်ရွက်မြဖင့်ြဖစ် စ ယင်းတိ ့ နှစ်မျိုးလးြဖင့်ြဖစ် စ စာင့်ကပ်ကည့်ရခွင့်နှင့် စစ် ဆးခွင့်ရှိသည်။ 
ထိအ့ြပင ် ဝန်ကီးဌာနသည ် စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်းနှင့် စစ် ဆးြခင်းလပင်န်းများ အ ကာင်အထည ်
ဖာ်ြခင်းကိ အြခားသက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်းများ၏ပ့ပိးမြဖင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 
နိင်သည်။ 
၁၁၂။ ဝန် ကီးဌာနသည် စစ် ဆးချက်အရ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ 
သက် သခလက်မှတ်ပါစညး်ကမ်းချက်များကိ လိက်နာမမရိှ ကာင်း တွရိှ့လ င် ဤလပ်ထးလပ်နည်း 
အရ စီမကိန်းအဆိြပုသူအား ကစား ဆာင်ရွက်မများ ဆာင်ရွက် စနိင်သည ်သိမ့ဟတ် ဒဏ် ကး ငွ 
ချမှတ်နိင်သည်။  

၁၁၃။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည်- 
(က) စာင့်ကပ်ကည့်ရရန်နှင့် စစ် ဆးရန်အလိင့ှာ စစ် ဆးရန်တာဝန်ရှိသူအား သာမန ်

အလပ်ချိန်အတွင်း ဝင် ရာက်ခွင့်ြပုရမည်။  
(ခ) ဝန်ကီးဌာနက အ ကာင်းအား လျာ်စာွ လိအပ်လာသည့်အခါ  စမီကိနး်၏ ရးများနှင့် 

စီမကိန်းလပ်ငန်းခွင်နှင့် စီမကိန်းလပ်ငန်းများ သိမ့ဟတ် စီမကိန်းနှင့် သက်ဆိင် သာ 
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လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အြခား နရာများသိ ့အချိန်မ ရးွ ဝင် ရာက်ခွင့် 
ြပုရမည်။ 

၁၁၄။ ဝန် ကီးဌာနသည် စစ် ဆးြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ဓာတ်ပရိက်ကူးြခင်း၊ အသသွင်းြခင်း၊ 
ဗီဒီယိရိက်ကူးြခင်း၊ ြမသား၊ နန်းအနည်အနှစ်၊ ရနှင့် လနမူနာများရယူြခင်းနှင့် ကွန်ပျူတာများကိ 
စစ် ဆးြခင်း၊ ဒီဂျီတယ်စာတဲွများအပါအဝင ်စာရွက်စာတမး်အ ထာက်အထားများကိ မိတ္တ ူကူးြခင်း၊ 
လူပဂ္ဂုလ်များကိ တွဆ့ မးြမန်းြခင်းနှင့် ဝန်ကးီဌာနက လိအပ်သည်ဟယူဆသည့် အြခားစစမ်း 
စစ် ဆးြခင်းအပါအဝင် မည်သည့်နည်းလမ်းြဖင့်မဆိ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ လိအပ်ပါက သက်ဆိင်ရာအြခား 
ဝန်ကီးဌာနနှင့် ပါင်းစပ်ညိနင်း၍ စစ် ဆး ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

၁၁၅။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် အ ရး ပ အ ြခအ နတွင်ြဖစ် စ၊ စီမကိန်းသည် သက်ဆိင်သည့် 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာနင့်ှ လူမ ရးဆိငရ်ာ လိအပ်ချက်ကိ ဆာင်ရွက် ပးရန ် ပျက်ကွက်လင်ြဖစ် စ၊ 
ပျက်ကွက်နိင်သည ်သိမ့ဟတ် ပျက်ကွက်ရန်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟယူဆလင်ြဖစ် စမည်သည့်အချိန်တွင ်
မဆိ စစ် ဆးရန်တာဝန်ရှိသူအား ချက်ချင်းဝင် ရာက်စစ် ဆးခွင့်ြပုရမည်။ 

၁၁၆။ ဝန် ကီးဌာနသည် စီမကိန်းနှင့်လပ်ငန်းခွင် နရာများ၊အ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများ၊ယာဉ်များ၊ 
ကွန်ပျူတာများ၊ မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းထားရိှရာ နရာများ၊ စာရွက်စာတမ်း အ ထာက်အထားများ၊ 
အြခားမီဒီယာနှင့် သတင်းအချက်အလက် စ ဆာင်းသိမ်းဆည်းမပစများနှင့် အမျိုးအစားများနှင့် 
လူပဂ္ဂ လ်များအပါအဝင် လိအပ်သည်များကိ စစ် ဆးနိင်သည်။ 

၁၁၇။ စီမကိန်းအဆိြပုသူသည် စီမကိန်း၏ကိယ်စား ဆာင်ရွက် ပးသူ ကန်ထရိက်တာနင့်ှ လက်ခွဲ 
ဆာင်ရွက် ပးသူဆပ်ကန်ထရိက်တာများကိလည်း စစ် ဆးရန်တာဝန်ရိှသူကစစ် ဆးြခင်းကိ ခွင့်ြပု 
ရမည်။ 

၁၁၈။ ဝန် ကီးဌာနသည် စီမကိန်းက ယင်း၏တာဝန်များက ိလိက်နာြခင်းမရှိဟ ယူဆလင ်စီမကိန်း 
အား ချက်ချင်း သတိ ပးအ ကာင်းကားရမည်။ 

၁၁၉။ ဝန် ကီးဌာနသည် စီမကိန်းအား ယင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ဆိငရ်ာတာဝန်များကိ တိကျစွာလိက်နာ 
ဆာင်ရွက်ရန် သတိ ပးနိင်သည်။ သတိ ပးချက်တစ်ခခကိ ဝန် ကီးဌာန သိမ့ဟတ် ဦးစီးဌာန၏ 
ဝက်ဘ်ဆိက်တွင်လင့်တင်ြခင်း သိမ့ဟတ် စီမကိန်းအား စီမကနိး်၏ ဝက်ဘ်ဆိက်တွင ်လင့်တင်ထား 
ရှိ စြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်းနှစ်မျို းလးကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း သိမ့ဟတ် အများြပည်သူသိရှိ အာင ်
သင့် လျာ် သာ နည်းလမး်ြဖင့် ထတ် ဖာ်ြခင်းြပုနိင်သည်။ 

၁၂၀။ ဝန် ကီးဌာနသည်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာလိက်နာရမည့်အချက်များအားလိက်နာမ 
မရိှသည့် စီမကိန်း၏အြပုအမူများကိ ညန်ြပရမည်။ ထိြ့ပင် စီမကိန်းအား လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် 
အ ြခအ နနှင့် သင့် လျာ်ကိက်ညီ စမည့် တိကျ သာအချိန်ကာလတစ်ခကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

၁၂၁။  ဝန်ကီးဌာနသည် စီမကိန်းအဆိြပုသူ သိမ့ဟတ် စီမကိန်းပိင်ရှင်က ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 
ရးဆိင်ရာ ယင်း၏တာဝန်များကိ မလိက်နာ ကာင်း သိမ့ဟတ် လိက်နာလိမ့်မည် မဟတ် ကာင်း 
ယူဆလင်၊ သင့် လျာ်သည့် တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ စီမကိန်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မကိ ဆငိး်င့ 
စရန ်သက်ဆိင်ရာ ဝန်ကီးဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းသိ ့အ ကာင်းကားရမည်။ ထိအ့ြပင ်ယင်းလိက်နာရန် 
ပျက်ကွက်မအား စီမကိန်းအဆိြပုသူ၏စရိတ်ြဖင့် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်းထိ ရာက်စွာြပင်ဆင်နိင်သည ်
ဟယူဆရသည့်အရည်အချင်းြပည့်မီ သာ မည်သည့်တတိယအဖွဲအ့စည်းနှင့်မဆိ ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက ်
စနိင်သည်။ 
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၁၂၂။ စီမကိန်းကိ စစ် ဆးြခင်းနှင့် စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်းြပုလပ်ရသည့် ဝန်ကီးဌာန၏ကန်ကျ 
စရိတ ်အားလးကိ စီမကိန်းအဆိြပုသူက ကျခရမည်။ ယင်းကန်ကျစရိတ်များသည ်ပတ်ဝန်းကျင်စီမ 
ခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ်နှင့် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခ 
လက်မှတ်ပါစီမကိန်းကတိကဝတ်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက် စရန ် လိအပ်သည့် ပမာဏထက ်
မ ကျာ်လွန် စရ။ 

အခန်း (၁၀) 
မဟာဗျူဟာ ြမာက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာဆန်းစစ်ြခင်း 

၁၂၃။ ဝန် ကီးဌာနသည်- 

(က) ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်တစ်ဝန်းလးနငှ့် ယင်း၏ မို ရွ့ာနင့်ှ ပထဝီဝင် 
ဆိင်ရာ ပိင်းြခားသတ်မှတ်ထား သာ ဒသအသီးသီးရိှ စီမကိန်းများနှင့် အြခားစီးပွား 
ရးလပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆင့်ြမင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ 
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မများ အခိင်အမာရရှိ စရန်နှင့် ြပည်သူ ့ ရးရာမူဝါဒနှင့် စီမကိန်း 
များတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ အ လးထားမများအား ထိ ရာက်စွာ 
ပါင်းစည်း ဆာင်ရွက်နိင်ရန်နှင့် လွယ်ကူလျင်ြမန် စရန် ြပည် ထာင်စဝန်ကီးဌာန 
များ၊ နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ၊ တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့် 
ရတိင်း၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသများ၊ မို န့ယ်များနှင့် အြခားပဂ္ဂလိက သိမ့ဟတ် 
ပဂ္ဂလိကအဖွဲအ့စည်းက ရးဆဲွထား သာ သိမ့ဟတ် ရးဆွဲရန်စီစဉ်ထား သာ မူဝါဒ 
များ၊ မဟာဗျူဟာများ၊ ဖွ ဖိ့ုး ရးစီမကိန်းများ၊ မူ ဘာင်များနှင့် အစီအစဉမ်ျားကိ 
ဝန် ကီးဌာနကထတ်ြပနသ်ည့် မဟာဗျူဟာ ြမာက ် ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာ 
လမ်းညန်ချက်အရ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမ ရးဆိင်ရာသက် ရာက်လာနိင်မများအတွက် 
မဟာဗျူဟာ ြမာက ် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန် တာင်းဆိနိင ်
သည်။ 

(ခ) ယင်းသိ ့ ဆာင်ရွက်ြခင်းက မူဝါဒ၊မဟာဗျူဟာ၊ ဖွ ဖ့ို း ရးစီမကိန်း၊ မူ ဘာင ်သိမ့ဟတ် 
အစီအစဉ်တစ်ရပ်ရပ်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ သိမ့ဟတ် လူမ ရးဆိင်ရာသိသာ 
ထင်ရှား သာ ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ သက် ရာက်မ ြဖစ်နိင်သည်ဟ ညန်ြပပါက ယင်း 
မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာ၊ ဖွ ဖ့ိုး ရးစီမကိန်း၊ မူ ဘာင် သိမ့ဟတ် အစီအစဉ်အတွက် တာဝန ်
ရှိသည့်အဖွဲအ့စည်းအား ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ သက် ရာက်မများက ိ ဖာ်ထတ်သတ်မှတ ်
နိင် ရးနှင့် ဆန်းစစနိ်င် ရးအတွက် သင့် လျာ်မှန်ကန် သာ စးူစမ်း လ့လာမတစရ်ပ ်
ြပုလပ်ရန်နှင့် ယင်းမူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာ၊ ဖွ ဖ့ို း ရးစီမကိန်း၊ မူ ဘာင် သိမ့ဟတ် အစီ 
အစဉ်တွင ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာနှင့်လူမ ရးဆိင်ရာစီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင် 
အ ပ သက် ရာက်မများအတွက ် ဘက်စ စာင့်ကပ်ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း မူ ဘာင ်
ထည့်သွင်း ရးဆွဲရန် တာင်းဆိနိင်သည်။ 

၁၂၄။ ဝန် ကီးဌာနသည် ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာနများ၊ နြပည် တာ် ကာင်စနီယ် ြမ၊ တိင်း ဒသ 
ကီး၊ ြပည်နယ်၊ ကိယ်ပိင်အပခ်ျုပ်ခင့်ွရတိငး်၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသများ၊ မို န့ယ်များနှင့် အြခား 
ပဂ္ဂလကိ သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂလိကအဖဲွအ့စည်း က ရးဆွဲထား သာ သိမ့ဟတ် ရးဆဲွရန် စီစဉ်ထား သာ 
မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာ၊ ဖွ ဖ့ို း ရးစီမကိန်း၊ မူ ဘာင် သိမ့ဟတ် အစီအစဉ်အရ ဆာင်ရွက်သည့် စီမကိန်း 
နှင့် အြခားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများကိ ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ သက် ရာက်မများအား ဖာ်ထတ်သတ်မှတ ်
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ရန်နှင့် လ့လာဆန်းစစ်ရန်လိအပ်သည့် အထက်အပိဒ်ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိင်း မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာ၊ 
ဖွ ဖ့ို း ရးစီမကိနး်၊ မူ ဘာင ် သိမ့ဟတ် အစီအစဉ်၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိငရ်ာနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ စီမ 
ခန်ခ့ွဲမနှင့် ဘက်စ စာင့်ကပ်ကည့်ရစစ် ဆးြခင်းမူ ဘာင်နှင့်အညီ နရာချထားြခင်း၊ ဒီဇိင်း ရးဆွဲ 
ြခင်း၊ တည် ဆာက်ြခင်း၊ လပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်းတိက့ိ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် တာင်းဆိနိင်သည်။ 

အခန်း (၁၁) 
စီမခန်ခ့ွဲ ရးဆိင်ရာအ ရးယူြခင်း 

၁၂၅။ ဝန် ကီးဌာနသည် ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ စီမကိန်း သိမ့ဟတ် 
စီမကိန်းအဆိြပုသူက လည်း ကာင်း၊ စီမကိန်း၏ကိယ်စား ဆာင်ရွက် ပးသူ ကန်ထရိက်တာ၊ လက်ခွဲ 
ဆာင်ရွက် ပးသူ ဆပ်ကန်ထရိက်တာ တစ်ဦးဦး သိမ့ဟတ် စီမကိန်းကိယ်စား ဆာင်ရွက်သည့် 
အြခားသူတစ်ဦးဦးကလည်း ကာင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်မအတွက် ဒဏ် ကး ငွချမှတ ်
နိင်သည့်အြပင ်အြခားစီမခန ့ခဲွ် ရးဆိငရ်ာ အ ရးယူမများ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။  

၁၂၆။ စီမကိန်းအ ပ  ယင်းဒဏ် ကး ငွများချမှတ်မနှင့် အြခားစမီခန ့ခဲွ် ရးဆိငရ်ာအ ရးယူမများ 
ဆာင်ရွက်ရာတွင-် 

(က) ပထမအကိမ်ပျက်ကွက်မ သိမ့ဟတ် အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင်ချို ယ့ွင်းမြဖစ်ပါက 
ကမ္ပဏီအား ကိုတင်အသိ ပးအ ကာင်းကားစာ(နိတ့စ်စာ) ပး ပီး၊ ရက် ပါင်း ၆၀ 
ထက် မ ကျာ်သည် ့ကစားရန် အချိန် ပးရမည်။ 

(ခ) ဝန်ကီးဌာနက ဒဏ် ကး ငွမချမှတ်မီ ြဖစ်ပွားခဲ့ သာ ကနဦးပျက်ကွက်မ သိမ့ဟတ် 
အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် ချို ယ့ွင်းမြဖစ်ပွား ပီး ၅ နှစ ် အတွင်း ယင်းပျက်ကွက်မ 
သိမ့ဟတ်အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင်ချိုယွ့င်းမထပ်မြဖစ်ပွားလငစီ်မကန်ိးအဆြိပုသူ 
သည ်အပိဒ်ခဲွ(က)ပါ  အခွင့်အ ရးများ ခစားခွင့်မရှိ စရ။ 

၁၂၇။ ဝန် ကီးဌာနသည် ကစားရန်၊ရှင်းလင်းရန်နှင့် လျာ် ကး ပးရန်စရိတ်များအြပင ်ထပ် ဆာင်း 
ဒဏ် ငွချမှတ်နိင်သည်။ ဤလပ်ထးလပ်နည်းအရချမှတ်သည့်ဒဏ် ကး ငွများသည်အြခားသက်ဆိင ်
ရာ ဥပ ဒ၊နည်းဥပ ဒ၊လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်းတစ်ခခအရချမှတ်နိင်သည့် ဒဏ် ကး ငွများ 
နှင့် မသက်ဆိင် စရ။ 

၁၂၈။ စီမကိန်းအဆိြပုသူကဒဏ် ကး ငွကိ ပး ဆာင် သာ်လည်း စီမကိန်းအ ကာင်အထည် ဖာ်မ 
သိမ့ဟတ် စီမကိန်းအဆိြပုသူက ပျက်ကွက်မ သိမ့ဟတ် အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် ချိုယ့ွင်းမ 
ကာင့်ြဖစ် ပ သာ ထိခိက်ပျက်စီးမ သိမ့ဟတ် ခစားရ သာနစ်နာမအတွက ် အြခားသူများက 

စီမကိန်းအ ပ  တာင်းဆိမများရိှပါက ယင်းတာဝန်များမှ ကင်းလွတ်ခွင့်မရှိ စရ။ 

၁၂၉။ ဤလပထ်းလပန်ည်းအရ ဝန်ကီးဌာနက ချမှတ် ဆာင်ရွက်နိင်သည့် ဒဏ် ကး ငွများနှင့် 
အြခားစီမခန ့်ခွဲ ရးဆိင်ရာအ ရးယူမများကိ နာက်ဆက်တွဲ"ဂ"တွင ်သတ်မှတ် ဖာ်ြပထားသည။် 

၁၃၀။ ဦးစီးဌာနသည် စီမကိန်းများအား စီမခန်ခဲွ့ ရးဆိင်ရာ အ ရးယူသည့်စာရင်းကိ ြပုစ၍ 
ဝန်ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။  

၁၃၁။ ဝန် ကီးဌာနသည် ဤလပ်ထးလပ်နည်းအရ စမီခန်ခဲွ့ ရးဆိင်ရာ အ ရးယူြခင်းခရ ပီးြဖစ် သာ 
စမီကနိး်လပ်ငန်းများအား  ဆက်လက်၍ ဤလပ်ထးလပ်နည်းနှင့်အည ီ လိကန်ာ ဆာင်ရွက်ြခငး် 
မရိှ ကာင်း စစ် ဆး တွရိှ့ပါက ဥပ ဒပဒ်မ ၃၂ နှင့်အညီ ဆက်လက်အ ရးယူ ဆာင်ရွက်နိင်သည့် 
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အြပင် လိအပ်သလိအ ရးယူ ဆာင်ရွက်ရန် လိင်စင်၊ ခွင့်ြပုချက် သိမ့ဟတ် မှတ်ပတင်ထတ် ပး 
ပိင်ခွင့်ရိှ သာ သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းသိ ့အ ကာင်းကားရမည်။ 

 
 

(ပ) ဝင်းထွန်း 
ြပည် ထာင်စ၀န်ကီး 

စာအမှတ်၊ ၃(၁)/၀၂(ည)(၆)/(         /၂၀၁၅) 
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅  ခနှစ် ဒီဇင်ဘာလ        ရက် 
 
ြဖန် ့ ဝြခင်း 
နိင်င တာ်သမ္မတရး 
ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ရ့း 
လတ် တာ်ရး 
ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာခ်ျုပ် 
နိင်င တာ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး 
ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး 
ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး 
ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရး 
ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖဲွရ့း 
ြပည် ထာင်စဝန်ကီးဌာနများအားလး 
ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ ်
နြပည် တာ် ကာင်စီ၊ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ ်
တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အစးိရအဖဲွရ့းအားလး 
ဥက္က ဌ၊ ြမန်မာနိင်ငရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင ်
ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူး၊ ပနိှပ် ရးနှင့်စာအပ်ထတ် ဝ ရးလပ်ငန်း 
(ြမန်မာနိင်ငြပန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း ကညာ ပးပါရန် မတ္တ ာရပ်ခချက်ြဖင့်) 
မာစာတဲွ 
ရးလက်ခ 

 
အမိန်အ့ရ 

 
 
 

( မျို းညွန ့် ) 
ဒတိယအ မဲတမ်းအတွင်းဝန် 

 



 

 

�န�က�ဆက�တ�	 (က) 

ဆန�စစ��ခင��ဆ�င�ရ�က�ရန�လ��အပ�သည�� စ�မ�က�န�လ�ပ�ငန�အမ���အစ�မ�� 

၁။ ဤ�န�က�ဆက�တ�	သည� ကနဦပတ�ဝန�က�င�ဆန�စစ��ခင� သ�� �မဟ�တ� ပတ�ဝန�က�င�ထ�ခ��က�မ' 

ဆန�စစ��ခင� �ဆ�င�ရ�က�ရန�လ��အပ��သ� စ�မ�က�န� သ�� �မဟ�တ� လ�ပ�ငန�မ��အတ�က� လမ�()န��ပ 

�ခင��ဖစ�သည�။ ကနဦပတ�ဝန�က�င�ဆန�စစ��ခင� သ�� �မဟ�တ� ပတ�ဝန�က�င�ထ�ခ��က�မ' ဆန�စစ��ခင� 

�ဆ�င�ရ�က�ရန� သတ�မ+တ�လ,င� စ�မ�က�န� သ�� �မဟ�တ� လ�ပ�ငန�အဆ���ပ�သ-သည� ဆန�စစ��ခင�အတ�က� 

�ပင�ဆင��ခင� အတည��ပ�ခ�က�ရယ-�ခင�/+င�� သင���လ����သ� ပတ�ဝန�က�င�စ�မ�ခန ��ခ�	မ'အစ�အစ0�က�� 

အ�က�င�အထည��ဖ���ခင�တ�� �က�� လ��က�န��ဆ�င�ရ�က�ရမည��ဖစ�သည�။ ဆ���ဖတ�ခ�က�တစ�ခ�ခ�အတ�က� 

အယ-ခ��ခင�က�� ပတ�ဝန�က�င�ထ�ခ��က�မ'ဆန�စစ��ခင�ဆ��င�ရ� လ�ပ�ထ��လ�ပ�နည�အရ ခ�င���ပ�ရမည� 

�ဖစ�သည�။ 

၂။ လက�ရ+��ဆ�င�ရ�က��န�သ� စ�မ�က�န� သ�� �မဟ�တ� လ�ပ�ငန�အဆ���ပ�သ-က ယင�၏စ�မ�က�န� 
သ�� �မဟ�တ� လ�ပ�ငန�က�� တ��ခ�	 �ရန�ရည�ရ�ယ�ပ3က ဦစ�ဌ�နသည� ဆန�စစ��ခင��ဆ�င�ရ�က�ရန� အမ��� 
အစ�/+င�� အရ�ယ�အစ�သတ�မ+တ�ခ�က�က�� အ��ခခ�၍ ယင�စ�မ�က�န� သ�� �မဟ�တ� လ�ပ�ငန�တ��ခ�	 ��ခင� 
သည� ကနဦပတ�ဝန�က�င�ဆန�စစ��ခင�၊ ပတ�ဝန�က�င�ထ�ခ��က�မ'ဆန�စစ��ခင� ဟ-သည�� �န�က�ထပ� 
ဆန�စစ��ခင� တစ�ခ�ခ��ပ�လ�ပ�ရန� သ�� �မဟ�တ� ပတ�ဝန�က�င�စ�မ�ခန ��ခ�	မ'အစ�အစ0� �ရဆ�	�ဆ�င�ရ�က�ရန� 
လ��အပ��7က�င�က�� သတ�မ+တ��ပရမည�။ 

၃။ ထ�တ�လ�ပ�မ'ပမ�ဏက�� လ�ပ�ငန�အမ���အစ�မ���အ�က�တ�င� စ�စ��ပ3င�ထ�တ�လ�ပ�/��င�မ' 
ပမ�ဏ (ဥပမ�-စ�မ�အင�ထ�တ�လ�ပ�မ'အတ�က�တပ�ဆင�/��င�မ'ပမ�ဏ) အ�န�ဖင�� ရ+င�လင�စ�� �ဖ���ပ 
ထ��ခင� မရ+�ပ3က သတ�မ+တ�ထ��သ� ထ�တ�လ�ပ�/��င�မ'ပမ�ဏသည� သ�မန�လ�ပ�ငန�လည�ပတ�မ' 
တ�င� ထ�က�ရ+�သည�� စ�စ��ပ3င�ထ�တ�လ�ပ�မ'�ဖစ�ရမည�။ 

၄။ ဝန�=က�ဌ�နသည� လ��အပ�ပ3က ဤ�န�က�ဆက�တ�	ပ3အခ�က�မ��အ� လ�ပ�ထ��လ�ပ�နည� 
အပ��ဒ�(၃၀)အရ အခ3အ��လ���စ�� အနက�အဓ�ပA3ယ�ဖ�င��ဆ���ခင�၊ ရ+င�လင��ခင�၊ �ပင�ဆင��ခင� 
�ပ�/��င�သည�။ 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

 အထ%�ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��လ�ပ�ငန�� 
၁ �ပည�'ထ�င�စ�လ(တ�'တ�� သ�� !မဟ�တ� �ပည�'ထ�င�စ� 

အစ���ရအဖ"+ ! သ�� !မဟ�တ� ���င�င�'တ��သမ,တ၏ အတည��ပ� 
ဆ����ဖတ�ခ�က��ဖင�! 'ဆ�င�ရ"က�'သ� ရင���	
��မ�ပ��	�မ� 
စ
မ�က�န��.က
�မ��� 

− အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

 စ"မ��အင�က/ဖ"� !0ဖ���'ရ�စ
မ�က�န��လ�ပ�ငန�� 
၂ 'ရအ��လ2ပ�စစ�စ
မ�က�န��လ�ပ�ငန�� ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၁ မ
ဂ5ဝပ��	င�! အထက�၊ 

၁၅ မ
ဂ5ဝပ� 'အ�က� 
�	င�! 

ကန�'ရ�ပည�! သ��'လ	�င�ပမ�ဏ က�ဗမ
တ� 
၂၀,၀၀၀,၀၀၀ 'အ�က� 

�	င�! 
'ရ'လ	�င�တမ�ဧရ�ယ�  ၄၀၀ 

ဟက�တ�'အ�က� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၁၅ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက� 
သ�� !မဟ�တ� 

'ရသ��'လ	�င�ပမ�ဏ က�ဗမ
တ� 
၂၀,၀၀၀,၀၀၀ �	င�! အထက� 

သ�� !မဟ�တ� 
'ရ'လ	�င�တမ�ဧရ�ယ� ၄၀၀ 

ဟက�တ��	င�!အထက� 

၃ ��>ကလ
�ယ�� စ"မ��အင�သ��� လ2ပ�စစ�ဓ�တ�အ�� ထ�တ�လ�ပ� 
�ခင��လ�ပ�ငန�� 

- အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၄ သဘ�ဝဓ�တ�'င" !သ��� သ�� !မဟ�တ� ဇ
ဝ ဓ�တ�'င" !သ��� လ2ပ�စစ� 
ဓ�တ�အ��ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၅ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက� 
၅၀ မ
ဂ5ဝပ�'အ�က� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ၅၀ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက� 

၅ 'က��က�မ
�'သ"�သ���လ2ပ�စစ�ဓ�တ�အ��ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�
ငန�� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၁ မ
ဂ5ဝပ� �	င�!အထက� 
၁၀ မ
ဂ5ဝပ�'အ�က� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၁၀ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက� 

၆ စ"န� !ပစ�ပစDည��မ	 လ2ပ�စစ�ဓ�တ�အ��ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၅၀ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
၇ ဘ%မ�အပ%စ"မ��အင�သ���လ2ပ�စစ�ဓ�တ�အ��ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 

လ�ပ�ငန�� 
ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၅ မ
ဂ5ဝပ� �	င�! အထက�၊  

၅၀ မ
ဂ5ဝပ� 'အ�က� 
ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ  

၅၀ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက� 

ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင��(Initial Environmental Examination-IEE) သ�� !မဟ�တ� ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင��(Environmental 
Impact Assessment-EIA) 'ဆ�င�ရ"က�ရန� လ��အပ�သည�! စ
မ�က�န��အမ����အစ���	င�! အရ"ယ�အစ��သတ�မ	တ�ခ�က�မ��� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၈ 'ပ5င��စပ�စ"မ��အင�(ဓ�တ�'င" !�	င�!အပ%စ"မ��အင�)သ��� လ2ပ�စစ� 
ဓ�တ�အ��ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၅ မ
ဂ5ဝပ� �	င�! အထက�၊  
၅၀ မ
ဂ5ဝပ� 'အ�က� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၅၀ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက� 

၉ အပ%'င" !သ��� လ2ပ�စစ�ဓ�တ�အ��ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(အမ	တ�စ�� ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈ �	င�! မသက�ဆ��င�'သ� အ�ခ�� 
အမ����အစ��) 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၅ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက�၊ 
၅၀ မ
ဂ5ဝပ�'အ�က� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ  ၅၀ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက� 

၁၀ 'လစ"မ��အင�သ��� လ2ပ�စစ�ဓ�တ�အ�� ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 
လ�ပ�ငန�� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၅ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက�၊ 
၅၀ မ
ဂ5ဝပ�'အ�က� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၅၀ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက� 

၁၁ 'န'ရ�င��ခည�သ��� လ2ပ�စစ�ဓ�တ�အ��ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 
လ�ပ�ငန�� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ပမ�ဏ ၅၀ မ
ဂ5ဝပ��	င�!အထက� 
 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န��လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
၁၂ တ�န�ခ5မ��ဖင�! က�န��တ"င�� 'ရန�နင�! သဘ�ဝဓ�တ�'င" ! 

စမ��သပ�ရ	�'ဖ"�ခင��လ�ပ�ငန�� 
အရ"ယ�အစ��အ��လ���  

၁၃ က�န��တ"င��'ရန��	င�!သဘ�ဝဓ�တ�'င" !စမ��သပ�တ%�'ဖ���ခင��
လ�ပ�ငန�� 

− အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၁၄ က�န��တ"င�� 'ရန��	င�! သဘ�ဝဓ�တ�'င" ! ထ�တ�လ�ပ�'ရ� 
တ"င��မ��� တ%�'ဖ���ခင���	င�! ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန��မ���၊ 
ပ��က�လ��င��သ"ယ�တန�� �ခင�� အပ5အဝင� သယ�ယ%ပ�� !'ဆ�င� 
�ခင�� လ�ပ�ငန��မ���၊ မ�တ�ထ�တ��ခင��စခန��၊ စ�ပ�တင��ခင�� 
စခန���	င�! သ��'လ	�င��ခင�� လ�ပ�ငန��မ���၊ အ'ထ�က�အက%�ပ� 
လ�ပ�ငန��မ����	င�! ရပ�ဆ��င���ခင��လ�ပ�ငန��မ���) 

− အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၁၅ တ�န�ခ5မ��ဖင�! ကမ��လ"န�'ရန��	င�! သဘ�ဝဓ�တ�'င" !စမ��သပ� 
ရ	�'ဖ"�ခင��လ�ပ�ငန�� 

အရ"ယ�အစ��အ��လ��� − 

၁၆ ကမ��လ"န�'ရန��	င�! သဘ�ဝဓ�တ�'င" !စမ��သပ�တ%�'ဖ���ခင�� 
လ�ပ�ငန�� 
 

− အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
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�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၁၇ ကမ��လ"န�'ရန��	င�! သဘ�ဝဓ�တ�'င" ! ထ�တ�လ�ပ�'ရ� 
တ"င��မ��� တ%�'ဖ���ခင���	င�! ထ�တ�လ�ပ��ခင�� လ�ပ�ငန��မ���၊ 
ပ��က�လ��င�� သ"ယ�တန���ခင�� အပ5အဝင� သယ�ယ%ပ�� !'ဆ�င� 
�ခင��လ�ပ�ငန��မ���၊ မ�တ�ထ�တ��ခင��စခန��၊ စ�ပ�တင��ခင�� 
စခန���	င�! သ��'လ	�င��ခင�� လ�ပ�ငန��မ���၊ အ'ထ�က�အက%�ပ� 
လ�ပ�ငန��မ����	င�! ရပ�ဆ��င���ခင��လ�ပ�ငန��မ���) 

− အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၁၈ 'ရန�ခ�က�စက�\�� သ�� !မဟ�တ� သဘ�ဝဓ�တ�'င" ! စက�\�� 
('ရန�ဓ�တ�'င" !ရည� (LPG)၊ စက�'မ�င��ဆ
 (Mo Gas)၊ 
'ရန�ဆ
၊ ဒ
ဇယ�၊ မ
�ထ���ဆ
၊ ဓ�တ�ဆ
၊ ကတb ရ�'စ�၊ 
���င�လ"န�ကတb ရ�၊ ကန� !�	င�! intermediate products e.g. 
Propane/ propylene mixtures, virginnaphtha, 
middle distillate and vacuum distillate for the 
petrochemical industry) 

− အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၁၉ သဘ�ဝဓ�တ�'င" !ထ�တ�က�န�ပစDည��မ��� �ပ��ပင�သန� !စင� 
ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� (သဘ�ဝဓ�တ�'င" ! မ	 မက�သ'န� 
�	င�! Naphtha, gasoline, kerosene, disel fuel, 
waxes, lubes က+!သ�� !'သ� 'ရန� ဓ�တ�'င" !ရည� ထ�တ�က�န� 
ပစDည��မ���ထ�တ�လ�ပ��ခင��) 

− အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၂၀ သဘ�ဝဓ�တ�'င" !ရည�ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� − အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 
၂၁ 'ရန��	င�! သဘ�ဝဓ�တ�'င" ! သယ�/ ပ�� !စခန��တည�'ဆ�က� 

�ခင��လ�ပ�ငန�� 

− အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၂၂ 'ရန� သ��'လ	�င�ကန� သ�� !မဟ�တ� သဘ�ဝဓ�တ�'င" ! 
'လ	�င�ကန�တည�'ဆ�က��ခင��လ�ပ�ငန�� 

'ရန� သ��'လ	�င����င�မ� တန� ၁၀၀၀၀ 'အ�က� 
ဓ�တ�'င" !သ��'လ	�င����င�မ� တန�ခ��န� ၂၅၀၀ 'အ�က� 

'ရန� သ��'လ	�င����င�မ�  တန� ၁၀၀၀၀ 
�	င�!အထက� 

ဓ�တ�'င" !သ��'လ	�င����င�မ�တန� ၂၅၀၀ �	င�! အထက� 
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�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
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�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၂၃ 'ရန� သ�� !မဟ�တ� သဘ�ဝဓ�တ�'င" !ပ��က�လ��င��သ"ယ�တန���ခင�� 
သ�� !မဟ�တ��ဖန� !�ဖ>��ခင��စနစ�တည�'ဆ�က��ခင��လ�ပ�ငန�� 

၁၀ က
လ��မ
တ�'အ�က� ၁၀ က
လ��မ
တ��	င�!အထက� 

၂၄ ဓ�တ�'င" !ရည�(LPG)၊ သဘ�ဝ ဓ�တ�'င" ! (CNG) 
အပ5အဝင� စက�သ���ဆ
အ'ရ�င��ဆ��င�လ�ပ�ငန�� 

သ��'လ	�င����င�မ� ၁၀ က�ဗမ
တ� (လ
တ� ၁၀၀၀၀) 
�	င�!အထက� 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန�လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
၂၅ 'ရန�အ'�ခ�ပ� 'အ��ဂ+နစ� ဓ�တ�'ဗဒပစDည��မ��� ထ�တ�လ�ပ� 

�ခင��လ�ပ�ငန�� 
- အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၂၆ ၁၁၅ 'ကဗ"
�	င�!အထက�၊ ၂၃၀ 'ကဗ"
 'အ�က� လ2ပ�စစ� 
ဓ�တ�အ��လ��င��သ"ယ�တန���ခင�� လ�ပ�ငန�� 

၅၀ က
လ��မ
တ��	င�!အထက� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
၂၇ ၂၃၀ 'ကဗ"
�	င�!အထက� လ2ပ�စစ�ဓ�တ�အ��လ��င�� (မဟ� 

ဓ�တ�အ��လ��င��) သ"ယ�တန���ခင��လ�ပ�ငန�� 
အရ"ယ�အစ��အ��လ��� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 

ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 
သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၂၈ ဗ�� !အ���မင�! ၂၃၀ 'ကဗ"
 �	င�! ၅၀၀ 'ကဗ"
 ဓ�တ�အ��ခ"+\�� 
တည�'ဆ�က��ခင��လ�ပ�ငန�� 

၄ ဟက�တ��	င�!အထက� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 
သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န��လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

 စ��က�ပ����'ရ�၊ 'မ"��မ>'ရ��	င�! သစ�'တ�ဆ��င�ရ� ဖ"� !0ဖ���'ရ� စ
မ�က�န��လ�ပ�ငန�� 

၂၉ သ
��	�/စက�မ�သ
��	�စ��က�ပ����ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(ဥပမ�-'ရ��ဘ�၊ ဆ
အ�န��၊ က��က���၊ 'က��ဖ
၊ လက�ဘက�၊ ၊ 
င	က�'ပ��၊ qက� စသည�မ���) 

ဟက�တ� ၂၀၀ �	င�!အထက� 
ဟက�တ� ၅၀၀ 'အ�က�  

၅၀၀ ဟက�တ��	င�!အထက� 

၃၀ ရ�သ
သ
��	�စ��က�ပ����ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� (cereals၊ 
pulses၊ roots၊ tubers၊ oil-bearing crops၊ fibre crops၊ 
vegetables၊ and fodder crops) 

ဟက�တ� ၅၀၀ �	င�!အထက� 
 ဟက�တ� ၃၀၀၀ 'အ�က� 

၃၀၀၀ ဟက�တ��	င�!အထက� 

၃၁ 'မ"��မ>'ရ��ခ�လ�ပ�ငန�� (ဥပမ�- �"��၊ ကr+၊ �မင��၊ ဆ�တ�၊ 
သ���၊ �	င�!အ�ခ��တ�ရ စs�န�မ��� 'မ"��မ>'ရ�လ�ပ�ငန��) 

အ'က�င�'ရ ၅၀၀ �	င�!အထက� ၃၀၀၀ 'အ�က� အ'က�င�'ရ ၃၀၀၀ �	င�!အထက� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၃၂ qကက�၊ ဘ+�	င�! အ�ခ�� စ
�ပ"���ဖစ� င	က� 'မ"��မ>'ရ�လ�ပ�ငန�� qကက�၊ ဘ+၊ qကက�ဆင�  အ'က�င� ၅,၀၀၀ 
�	င�!အထက�၊ အ'က�င� ၂၀,၀၀၀ 'အ�က� 

လည�ပင��/'�ခ'ထ�က�ရ	ည� င	က�အ.က
�စ�� 
အ'က�င� ၅၀ �	င�!အထက�၊ အ'က�င� ၂၀၀ 

'အ�က� 
င��� အ'က�င� ၂၅,၀၀၀ �	င�!အထက�၊ အ'က�င� 

၁၀၀,၀၀၀ 'အ�က� 

qကက�၊ ဘ+၊ qကက�ဆင�  အ'က�င�  
၂၀,၀၀၀ �	င�!အထက�၊ 

လည�ပင��/'�ခ'ထ�က�ရ	ည� င	က�အ.က
�စ�� 
အ'က�င� ၂၀၀ �	င�!အထက�၊ 

င��� အ'က�င� ၁၀၀,၀၀၀ �	င�!အထက�၊ 

၃၃ ဝက�'မ"��မ>'ရ��ခ�လ�ပ�ငန�� အ'က�င� ၂,၀၀၀ �	င�!အထက�၊ 
 အ'က�င� ၅,၀၀၀ 'အ�က� 

အ'က�င� ၅,၀၀၀ �	င�!အထက� 

၃၄ �မစ�၊ကန�အတ"င��ပ�ဇ"န�သ��'ဖ�က��ခင�� အပ5အဝင� 'ရခ��� 
င5�သ��'ဖ�က��ခင���	င�! 'မ"��မ>�ခင��လ�ပ�ငန�� 

'ရမ�က��	��ပင� ဧရ�ယ� ၁ ဟက�တ��	င�!အထက� 
၂၅ ဟက�တ�'အ�က� 

၂၅ ဟက�တ��	င�!အထက� 

၃၅ ပင�လယ��	င�! ကမ��\���တန�� င5�သ��'ဖ�က��ခင���	င�! 
'မ"��မ>�ခင��လ�ပ�ငန�� 

'ရမ�က��	��ပင� ဧရ�ယ� ၁ ဟက�တ� �	င�!အထက� 
ဟက�တ� ၁၀၀ 'အ�က� 

ဟက�တ� ၁၀၀ �	င�!အထက� 

၃၆ မ�တ�'က�င�'မ"��မ>�ခင��၊ ပ�လ+ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� ဧရ�ယ�ဟက�တ� ၅၀ �	င�! အထက�၊ 
ဟက�တ� ၂၀၀ 'အ�က� 

ဧရ�ယ� ဟက�တ� ၂၀၀ �	င�!အထက� 

၃၇ 'တ�\��င��တ�ရ စs�န�မ���'မ"��မ>'ရ��	င�! 'စ�င�!'ရ	�က�'ရ� 
လ�ပ�ငန�� 

အရ"ယ�အစ��အ��လ��� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
၃၈ တ"��သ"��သတb ဝ5 'မ"��မ>'ရ�လ�ပ�ငန�� မ�'က��င��၊ အ'ရခ"�မ�၍ '�ခလက� 

အတ��'လ�'ခ��င���	င�! အ0မ
�ရ	ည�ပ5 တ"��သ"�� 
သတb ဝ5�	င�! 'uမအ.က
�စ�� အ'က�င� ၁,၀၀၀ 

'အ�က�၊ 
'uမ�	င�! အ�ခ��တ"��သ"�� သတb ဝ5အ'က�င� 

၅,၀၀၀ 'အ�က�၊ 

မ�'က��င��၊ အ'ရခ"�မ�၍ '�ခလက� 
အတ��'လ�'ခ��င���	င�! အ0မ
�ရ	ည�ပါ တ"��သ"�� 
သတb ဝ5�	င�! 'uမအ.က
�စ�� အ'က�င� ၁,၀၀၀ 

�	င�!အထက�၊ 
'uမ�	င�! အ�ခ��တ"��သ"�� သတb ဝ5 အ'က�င� 

၅,၀၀၀ �	င�!အထက�၊ 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၃၉ အ'�ပ�င�ရ	င�� စနစ��ဖင�! သစ�ထ�တ��ခင��လ�ပ�ငန�� ဟက�တ� ၅၀၀ 'အ�က� ဟက�တ� ၅၀၀ �	င�!အထက� 

၄၀ �	စ�အကန� !အသတ��ဖင�! သစ�'တ��ပ�စ� ထ�န��သ�မ���ခင�� 
လ�ပ�ငန�� 

ဟက�တ� ၁၀၀၀၀ 'အ�က� ဟက�တ� ၁၀၀၀၀ �	င�!အထက� 

၄၁ ဆည�'�မ�င��စနစ�မ���တည�'ဆ�က��ခင��လ�ပ�ငန�� ဟက�တ� ၁၀၀ �	င�!အထက�၊  
ဟက�တ� ၅၀၀၀ 'အ�က� 

ဟက�တ� ၅၀၀၀ �	င�!အထက� 

 ထ�တ�လ�ပ�မ�လ�ပ�ငန��မ��� 
 အစ��အစ��	င�!အ'ဖ���ယမက�ထ�တ�လ�ပ��ခင��ဆ��င�ရ� လ�ပ�ငန�� 
၄၂ အသ��ထ�တ�လ�ပ��ခင�� လ�ပ�ငန�� (�"��၊ ဝက�၊ သ����	င�! အ�ခ�� 

သ��သတ�\��တည�'ဆ�က��ခင��)  
အသ��ထ�တ�လ�ပ�မ� တစ�ရက�လ2င� ၁၅ တန��	င�! 

အထက� တန� ၅၀ 'အ�က� 
အသ��ထ�တ�လ�ပ�မ� တစ�ရက�လ2င� တန� ၅၀ 

�	င�!အထက�  
၄၃ qကက�၊ ဘ+ အသ��ထ�တ�လ�ပ��ခင�� လ�ပ�ငန�� (qကက�၊ ဘ+�	င�! 

အ�ခ�� စ
�ပ"���ဖစ�'မ"��မ>ထ��'သ�င	က�မ���အသ��ထ�တ� 
စက�\��)  

အသ��ထ�တ�လ�ပ�မ� တစ�ရက�လ2င� ၁၅ တန��	င�! 
အထက� တန� ၅၀ 'အ�က� 

အသ��ထ�တ�လ�ပ�မ� တစ�ရက�လ2င� တန� ၅၀ 
�	င�!အထက�  

၄၄ င5�ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� (fish, crustaceans, 
gastropods, cephalopods, and Bivalves, includes 
by products such as fich oil and fich meals) 
 

တစ�ရက�လ2င� ၁၅ တန��	င�! အထက� ၇၅ 
တန�'အ�က� 

တစ�ရက�လ2င� ၇၅ တန� �	င�!အထက� 

၄၅ အစ��အစ��	င�!အ'ဖ���ယမက�ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(ကr+၊ �"��၊ ဝက�၊ ဆ�တ��	င�! qကက�၊ င	က�  အသ��မ���၊ 
အသ
�အရ"က��	င�! အသ
�အ�	�က�န�qကမ��မ���မ	 တန�ဖ����မင�! 
စ��'သ�က�က�န� �	င�! အ'ဖ���ယမက�မ���ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� တစ�ရက�လ2င� ၁၀ တန� �	င�! 
အထက�၊ တန� ၂၀ 'အ�က� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� တစ�ရက�လ2င� တန� ၂၀ �	င�! 
အထက� 

 
 

၄၆ ��� !�	င�! ��� !ထ"က�ပစDည��ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(က�န�qကမ��မ	က�န�'ခ��ထ�တ�လ�ပ�မ�အဆင�!ဆင�!) 

�	စ�စ��ထ�တ�လ�ပ�မ�အ'ပx အ'�ခခ�၍ 
တစ�ရက�လ2င� တန� ၂၀၀ �	င�!အထက� 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၄၇ တ�ရ စs�န�အစ��အစ�ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� တစ�ရက�လ2င�ထ�တ�က�န�တန� ၁၀၀ �	င�! အထက�၊ 
တန� ၃၀၀ 'အ�က� 

(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 
လည�ပတ�'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� တန� 

၆၀၀ 'အ�က�) 

တစ�ရက�လ2င� ထ�တ�က�န� တန� ၃၀၀ �	င�! 
အထက� 

(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 
လည�ပတ� 'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� တန� 

၆၀၀ �	င!�အထက�) 

၄၈ အသ
�အရ"က�မ	 စ��သ���ဆ
 ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� တစ�ရက�လ2င� ထ�တ�က�န� တန� ၁၀၀ �	င�!အထက�၊ 
တန� ၃၀၀ 'အ�က� 

(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 
လည�ပတ�'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� တန� 

၆၀၀ 'အ�က�) 

တစ�ရက�လ2င�ထ�တ�က�န� တန� ၃၀၀ �	င�!အထက� 
(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 

လည�ပတ� 'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� တန� 
၆၀၀ �	င!�အထက�) 

၄၉ ကစ
ဓ�တ�ပ5'သ� အစ��အစ��	င�! ထ�တ�က�န�မ��� 
ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 

တစ�ရက�လ2င� တန� ၁၀၀ �	င�!အထက�၊ တန� ၃၀၀ 
'အ�က� 

(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 
လည�ပတ�'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� တန� 

၆၀၀ 'အ�က�) 
 

တစ�ရက�လ2င� တန� ၃၀၀ �	င�!အထက� 
(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 

လည�ပတ� 'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� တန� 
၆၀၀ �	င!�အထက�) 

၅၀ �	�စ��သ
��	�က�န�qကမ��မ���ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(ဆန��	င�! ဂ��� မ�န� !၊ '�ပ�င��ဖ%�မ�န� !၊ 'က��ဖ
မ�န� !၊ 'က"က�မ�န� !၊ 
ပ+မ�န� !၊ င\�တ�သ
�မ�န� !၊ သ
��	�အမ�န� !အမ����မ����ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 
လ�ပ�ငန��) 

တစ�ရက�လ2င� တန� ၁၀၀ �	င�!အထက�၊ တန� ၃၀၀ 
'အ�က� 

(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 
လည�ပတ�'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� တန� 

၆၀၀ 'အ�က�) 

တစ�ရက�လ2င� တန� ၃၀၀ �	င�!အထက� 
(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 

လည�ပတ� 'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� တန� 
၆၀၀ �	င!�အထက�) 

၅၁ အခ���မ�န� !စက�\�� တည�'ဆ�က��ခင��လ�ပ�ငန�� တစ�ရက�လ2င� တန� ၅၀ �	င�!အထက�၊ တန� ၁၀၀ 
'အ�က� 

 

တစ�ရက�လ2င� တန� ၁၀၀ �	င�!အထက� 



8 

စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၅၂ သqက��စက�\��လ�ပ�ငန�� တစ�ရက�လ2င� သန� !စင�0ပ
� သqက�� ထ�တ�လ�ပ�မ� 
တန� ၅၀ �	င�!အထက�၊ တန� ၃၀၀ 'အ�က� 
(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 

လည�ပတ�'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� တန� 
၆၀၀ 'အ�က�) 

တစ�ရက�လ2င� သန� !စင�0ပ
� သqက��ထ�တ�လ�ပ�မ� 
တန� ၃၀၀ �	င�!အထက� 

(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 
လည�ပတ�'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� တန� 

၆၀၀ �	င!�အထက�) 
၅၃ အရက�၊ ဝ��င�၊ ဘ
ယ�၊ ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 

 
တစ�ရက�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� လ
တ� ၅၀၀၀၀ 

�	င�!အထက�၊ လ
တ� ၃၀၀၀၀၀ 'အ�က� 
(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 
လည�ပတ�'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� 

လ
တ� ၆၀၀၀၀၀ 'အ�က�) 

တစ�ရက�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� လ
တ� ၃၀၀၀၀၀ 
�	င�!အထက� 

(တစ��	စ�လ2င� အမ���ဆ��� ရက�'ပ5င�� ၉၀ 
လည�ပတ�'ဆ�င�ရ"က�လ2င� တစ�ရက�လ2င� 

လ
တ� ၆၀၀၀၀၀ �	င!�အထက�) 
၅၄ အရက�မဟ�တ�သည�! 'ဖ���ရည� ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 

(ဆ��ဒ5၊ အခ���ရည�၊ သဘ�ဝ တ"င��ထ"က�'ရ ထ�တ�လ�ပ��ခင��) 
တစ�ရက�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� လ
တ� ၂၀,၀၀၀ 

�	င�!အထက� 
ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 

ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 
သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၅၅ 'ရခ+စက� တည�'ဆ�က��ခင��လ�ပ�ငန�� တစ�ရက�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� တန� ၅၀၀ �	င�! 
အထက� တန� ၂,၀၀၀ 'အ�က� 

တစ�ရက�လ2င� တန� ၂,၀၀၀ �	င�!အထက� 

၅၆ 'ရသန� !ထ�တ�လ�ပ��ခင���	င�! 'ရသန� !ဗ%�/ ပ�လင��ထ�တ�လ�ပ� 
�ခင��လ�ပ�ငန�� 

တစ�ရက�လ2င� 'ရသန� ! ထ�တ�လ�ပ�မ� 
လ
တ� ၁၀၀,၀၀၀ �	င�!အထက�  

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ� သည�ဟ� 

သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
၅၇ 'ဆ�ရ"က�.က
��	င�! 'ဆ�ရ"က�.က
�အသ����ပ� ထ�တ�က�န� 

အမ����မ���� ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
တစ�ရက�လ2င� ထ�တ�က�န� 

၁ တန��	င�!အထက� ၁၅ တန�'အ�က� 
တစ�ရက�လ2င� ထ�တ�က�န� 

၁၅ တန��	င�!အထက� 
 အဝတ�အထည�၊ ခ�ည�ထည��	င�! သ��'ရထည�လ�ပ�ငန�� 

၅၈ ခ�ည�မ2င��	င�!အထည�ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(ရက�လ�ပ�အထည�၊ ခ�ည�မ2င��	င�! ခ�ည�မ2င� အတ� အမ����မ����) 

အရ"ယ�အစ��အ��လ��� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န��လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၅၉ 'လ2��ဖ"ပ��ခင��၊ အ'ရ�င�ခrတ��ခင��၊ ပ���ခ�ည�ထ�တ��ခင�� 
သ�� !မဟ�တ� အဝတ�အထည��	င�!ခ�ည�ထည�မ���'ဆ�ဆ����ခင�� 
လ�ပ�ငန��၊ 

တစ�ရက�လ2င� ၁ တန��	င�!အထက�၊ ၁၀ တန� 
'အ�က� 

တစ�ရက�လ2င� ၁၀ တန� �	င�!အထက� 

၆၀ သ��'ရတ�၊ လက�ဆ"+အ�တ�၊ လက�ဆ"+'သတb �၊ ထ��င�ခ��၊ 
ရ	>�ဖ�နပ� စသည�မ��� အပ5အဝင� သ��'ရထည�ပစDည��မ��� 
ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 

တစ��	စ�လ2င� ထ�တ�က�န� 
တန� ၁၀၀၀ �	င�!အထက� 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
၆၁ သ��'ရနယ�စက�\��လ�ပ�ငန�� တစ�ရက�လ2င� က�န�'ခ��  ၁၂ တန�'အ�က� တစ�ရက�လ2င� က�န�'ခ�� ၁၂ တန��	င�!အထက� 

 သစ�အ'�ခခ�ပစDည��ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
၆၂ သစ�စက��	င�! သစ�အ'ခ��ထည�ပစDည�� ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 

လ�ပ�ငန�� 
သစ�စက�မ���- တစ��	စ�လ2င� က�န�qကမ�� သစ� 
က�ဗမ
တ� ၃၀၀၀ �	င�!အထက�၊ က�ဗမ
တ� 

၅၀,၀၀၀ 'အ�က�၊ သစ�အ'ခ��ထည� 
ပစDည��ထ�တ�လ�ပ��ခင��- တစ��	စ�လ2င� က�ဗမ
တ� 

၁၀၀၀ �	င�!အထက�၊ က�ဗမ
တ� ၁၅,၀၀၀'အ�က�၊ 

သစ�စက�မ���- တစ��	စ�လ2င� က�န�qကမ�� 
က�ဗမ
တ� ၅၀,၀၀၀ �	င�!အထက�၊ 

သစ�အ'ခ��ထည�ပစDည�� ထ�တ�လ�ပ��ခင��- 
တစ��	စ�လ2င� က�ဗမ
တ� ၁၅,၀၀၀ �	င�!အထက�၊ 

 
၆၃ သစ�သ���ပ���	င�!သစ�အပ��င��အစအ'�ခခ� ထ�တ�က�န�ပစDည�� 

ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� (သစ�သ���ပ�� �	င�! သစ�အပ��င�� 
အစအ'�ခခ�ထ�တ�က�န�မ���၊ အထပ�သ���	င�! 'က��ကပ� 
ထ��'သ� သစ�ပ5�လ(�ခ�ပ�မ���၊ qက�၊ 'က�က�\���၊ 'လ2�� 
စသည�! အ�ခ��က�န�qကမ�� မ����ဖင�! �ပ�လ�ပ�'သ� ပ���ခ�ပ� 
(ဘ�တ��ပ��) မ��� ထ�တ�လ�ပ��ခင��) 

တစ�ရက�လ2င� က�ဗမ
တ� ၆၀၀ 'အ�က�၊ 
သ�� !မဟ�တ� 

တစ�ရက�လ2င� တန� ၄၂၀ 'အ�က�၊ 

တစ�ရက�လ2င� က�ဗမ
တ� ၆၀၀ �	င�!အထက�၊ 
သ�� !မဟ�တ� 

တစ�ရက�လ2င� တန� ၄၂၀ �	င�!အထက�၊ 

၆၄ 'ပ��!ဖတ� �	င�! စကy >ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� တစ�ရက�လ2င� 'ပ��!ဖတ� တန� ၂၀ �	င�!အထက� 
တန� ၅၀ 'အ�က�၊ 

တစ�ရက�လ2င� 'ပ��!ဖတ� တန� ၅၀ �	င�! အထက�၊ 

၆၅ ပ���	�ပ�လ�ပ�ငန���	င�! အ�ခ�� အလ	ဆင�လ�ပ�ငန�� 
('အ��ဂ+နစ� 'ပ���ဝင�ပစDည��သ���စ"+၍ အလ	ဆင��ခင��၊ 
ပ���	�ပ��ခင��၊ ဖ���အ�ပ��ခင��၊ 'ဆ�ခ"��ခင��၊ 'ရစ�မ�ခ��ပ�လ�ပ� 
�ခင��၊ �ဖတ�'တ�က��ခင��၊ 'ဆ�သ�တ��ခင��၊ သန� !စင��ခင�� 
သ�� !မဟ�တ� �ဖည�!တင���ခင��) 

'အ��ဂ+နစ� 'ပ���ဝင�ပစDည�� သ���စ"+သည�! 
ပစDည��အသ����ပ�မ�- တစ�န�ရ
လ2င� ၆ က
လ��ဂရမ� 

�	င�!အထက�  
၁၅၀ က
လ��ဂရမ�'အ�က� 

 

'အ��ဂ+နစ� 'ပ���ဝင�ပစDည�� သ���စ"+ 
သည�!ပစDည��အသ����ပ�မ�-  တစ�န�ရ
လ2င� ၁၅၀ 

က
လ��ဂရမ� အထက� 
သ�� !မဟ�တ� 

တစ��	စ�လ2င� တန� ၂၀၀ �	င�!အထက� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

 ဓ�တ�ပစDည��ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
၆၆ 'အ��ဂ+နစ�မဟ�တ�'သ� ဓ�တ�ပစDည�� ပမ�ဏ မ����ပ��စ"� 

ထ�တ�လ�ပ��ခင���	င�! ကတb ရ�'စ� ခ�က�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန��၊ 
(အမ���န
�ယ��၊ ���က�ထရစ� အက�စစ�၊ ဟ��က�ဒ\��ကလ��ရစ� 
အက�စစ�၊ ဆ�လဖ�>ရစ�အက�စစ�၊ ဟ��က�ဒ\��ဖ'လ�ရစ� 
အက�စစ�၊ 'ဖ�!စ'ဖ�ရစ� အက�စစ��	င�! ကလ��အယ�က�လ��င�� 
ကလ��ရင��၊ 'က�!စတစ�ဆ��ဒ5၊ ဆ��ဒ5အက�ရ	� စသည�မ���)၊ 
ကတb ရ�'စ�ခ�က�လ�ပ��ခင��(နက�ဖက�သလင��၊ဖ
နန�သရင��၊ 
အင�သ�ရ�ဇင��) 

- အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 
 
 
 
 
 
 
 

၆၇ 'ရန�အ'�ခ�ပ�ထ�တ�လ�ပ�သည�! 'ပxလ
မ� ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 
လ�ပ�ငန�� 

- အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 
 

၆၈ 'က��က�မ
�'သ"� �ပ��ပင�သန� !စင�ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(ဓ�တ�'င" ! သ�� !မဟ�တ� 'လ�င�စ�ဆ
မ��� အပ5အဝင� ဓ�တ� 
အရည�မ���မ	'က��က�မ
�'သ"��ပ��ပင�သန� !စင�ထ�တ�လ�ပ��ခင��) 

 အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 
 

၆၉ ဓ�တ�ဓ�တ�'�မqသဇ�ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� - အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၇၀ ပ���သတ�'ဆ�အမ����မ����ထ�တ�လ�ပ��ခင��၊ 'ဖ��စပ��ခင���	င�! 
ထည�!သ"င��ထ�ပ�ပ����ခင��လ�ပ�ငန�� 

- အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၇၁ အ��လ
ယ��ဓ�တ�ပစDည��ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(ဖက�တ
�အက�စစ�၊ ဂရစ�စလင���	င�! အသ
�အရ"က� �	င�! 
တ�ရ စs�န�အရင��အ�မစ�မ���မ	 အဆ
�	င�!  ဆ
က�� အသ����ပ�၍ 
ဇ
ဝ'လ�င�စ�ဆ
 (Biodiesel) ထ�တ�လ�ပ��ခင��) 

- အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၇၂ 'ဆ�ဝ5�'ဖ��စပ��ခင���	င�!ဇ
ဝနည��ပည�ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� တစ��	စ�လ2င� တန� ၅၀ 'အ�က� တစ��	စ�လ2င� တန� ၅၀ �	င�!အထက� 
၇၃ အ�ခ��အ'�ခခ�'အ��ဂ+နစ�ဓ�တ�ပစDည��မ��� ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 

လ�ပ�ငန�� 
- အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၇၄ အ�ခ��အ'�ခခ�'အ��ဂ+နစ�မဟ�တ�'သ�ဓ�တ�ပစDည��မ��� 
ထ�တ�လ�ပ��ခင�� လ�ပ�ငန�� 

- အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၇၅ အ�ခ��ဓ�တ�တ�ပစDည��မ���ထ�တ�လ�ပ��ခင�� လ�ပ�ငန�� 
(ဥပမ�- သ�တ�'ဆ�၊ မ	င�၊ အ'ရ�င�တင�ဆ
၊ ဆပ��ပ�ခ+၊ 
ဆပ��ပ�မ�န� !၊ 'ရ'မ(�၊ မ
�ရ	>�မ
�ပန���	င�! ဓ�တ�ပ��လ�ပ�ငန��သ��� 
ဓ�တ�ပစDည��မ���) 

တစ�ရက�လ2င� ၅ တန��	င�! အထက�  
၁၀ တန�'အ�က� 

တစ�ရက�လ2င� ၁၀ တန��	င�!အထက� 

၇၆ 'ပ5က�က"+'စတတ�'သ�ပစDည��မ���ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� - အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 
၇၇ မ
�သတ�'ဆ�ဗ%��	င�! အ�ခ��မ
�သတ�လ�ပ�ငန��သ���ပစDည�� 

ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
အရ"ယ�အစ��အ��လ��� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 

ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ� သည�ဟ� 
သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၇၈ က�ဗ"န�ဒ��င�'အ�က�ဆ��ဒ�ဓ�တ�'င" !ထ�တ�လ�ပ��ခင��၊�ဖည�!သ"င�� 
�ခင���	င�! စက�မ�လ�ပ�ငန��သ��� ဓ�တ�'င" !ရည� ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 
လ�ပ�ငန�� 

တစ��	စ�လ2င� တန� ၁၀၀၀ �	င�!အထက� တန� 
၃၀၀၀ 'အ�က� 

 

တစ��	စ�လ2င� တန� ၃၀၀၀ �	င�!အထက� 

 ဖန�ထည�/မ	န�ထည��	င�! 'zကထည�ပစDည��ထ�တ�လ�ပ��ခင�� လ�ပ�ငန�� 

၇၉ မ	န�၊ ဖန�မ2င� (Glass Fibre)  သ�� !မဟ�တ� Mineral Fibre 
ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 

အရ"ယ�အစ��အ��လ��� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ� သည�ဟ� 

သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
၈၀ 'zကထည�'�မထည�၊ 'zက�ပ���	င�! သန� !ရ	င��'ရ� သ���ပစDည�� 

မ��� ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
'zကထည�'�မထည� ပစDည�� တစ��	စ�လ2င� တန� 

၁၀၀၀ �	င�!အထက�  
'zက�ပ�� တစ��	စ�လ2င� တန� ၁၀၀၀၀ �	င�!အထက� 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ� သည�ဟ� 

သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
 'ဆ�က�လ�ပ�'ရ�လ�ပ�ငန��သ���ပစDည��မ��� ထ�တ�လ�ပ��ခင�� လ�ပ�ငန�� 
၈၁ ဘ�လပ�'�မ�	င�! ထ��� ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� ဘ�လပ�'�မ- တစ�န�ရ
လ2င� တန� ၁၀ တန� 

�	င�!အထက� တန� ၃၀ 'အ�က� ထ���- တစ�ရက� 
လ2င� တန� ၂၀ �	င�!အထက� တန� ၅၀ 'အ�က� 

ဘ�လပ�'�မ- တစ�န�ရ
လ2င� တန� ၃၀�	င�!အထက� 
ထ���- တစ�ရက�လ2င� တန� ၅၀ �	င�!အထက� 

၈၂ 'ခ���ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� အရ"ယ�အစ��အ��လ��� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၈၃ အ�ခ��'ဆ�က�လ�ပ�'ရ�လ�ပ�ငန��အ'ထ�က�အက%�ပ� �	င�! 
က�န�qကမ��မ��� ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 

တစ��	စ�လ2င� တန� ၃၀,၀၀၀ �	င�!အထက� တန� 
၅၀,၀၀၀ 'အ�က� 

တစ��	စ�လ2င� တန� ၅၀,၀၀၀ �	င�!အထက� 

၈၄ ���င�လ"န�ကတb ရ� ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� တစ�ရက�လ2င� တန� ၁၀၀ 'အ�က� တစ�ရက�လ2င� တန� ၁၀၀ �	င�!အထက� 
 

 သတb �၊ စက�ပစDည���	င�! လ2ပ�စစ�ပစDည��မ���ထ�တ�လ�ပ��ခင�� လ�ပ�ငန�� 

၈၅ အ'�ခခ�သတb �က���ခ�က��ခင���	င�! သန� !စင��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(အ'�ခခ�သတb �က�� က���ခ�က�၍ ခ+၊ သ"ပ�၊ 'qက�န
၊ 
နစ�ကယ��	င�! အလ%မ
န
ယ� သန� !စင� ထ�တ�လ�ပ��ခင��) 

သ�မဟ�တ�'သ� သတb � တစ�ရက�လ2င� တန� ၂၀ 
'အ�က� က���ခ�က��ခင��၊ 

ခ+ �	င�! ကက�ဒမ
ယ� မဟ�တ�'သ� သတb � 
တစ�ရက�လ2င� ၄ တန�'အ�က� က���ခ�က��ခင�� 

သ�မဟ�တ�'သ� သတb � တစ�ရက�လ2င� တန� ၂၀ 
�	င�!အထက� က���ခ�က��ခင��၊ 

ခ+ �	င�! ကက�ဒမ
ယ� မဟ�တ�'သ� သတb � 
တစ�ရက�လ2င� ၄ တန��	င�! အထက�က���ခ�က��ခင�� 

၈၆ သ�သတb �\��င�� သ�� !မဟ�တ� သတb �အပ��င��အစမ���မ	 သ�\��င��၊ 
က�န�qကမ���	င�! 'ရ�စပ�မ�နည��'သ�သ�မဏ� ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 

တစ�န�ရ
လ2င�၂.၅  တန� 'အ�က� တစ�န�ရ
လ2င�၂.၅  တန� �	င�!အထက� 

၈၇ အရည�က���စက�\�� 
(သ�၊ သ�မဏ�၊ �	င�! သ�မဟ�တ�'သ� အလ%မ
န
ယ�၊ 'qက�န
၊ ခ+၊ 
နစ�ကယ�၊ သ��ဖ>၊ မဂ|န
ဆ
ယမ� �	င�! တ��င�'တ�န
ယမ�အ'�ခခ� 
သတb �အမ����မ���� အရည�က����ခင��) 

တစ�ရက�လ2င� သ�သတb � တန� ၂၀ 
'အ�က�ထ�တ�လ�ပ��ခင��၊ 

တစ�ရက�လ2င� သ�မဟ�တ�'သ� သတb � တန� ၂၀ 
'အ�က� ထ�တ�လ�ပ��ခင��၊ 

တစ�ရက�လ2င� ခ+ �	င�! ကက�ဒမ
ယ� မဟ�တ�'သ� 
သတb � ၄ တန�'အ�က� ထ�တ�လ�ပ��ခင��၊ 

တစ�ရက�လ2င� သ�သတb � တန� ၂၀ �	င�!အထက� 
ထ�တ�လ�ပ��ခင��၊ 

တစ�ရက�လ2င� သ�မဟ�တ�'သ� သတb � တန� ၂၀ 
�	င�!အထက� ထ�တ�လ�ပ��ခင��၊ 

တစ�ရက�လ2င� ခ+ �	င�! ကက�ဒမ
ယ� မဟ�တ�'သ� 
သတb � ၄ တန� �	င�!အထက� ထ�တ�လ�ပ��ခင��၊ 

၈၈ သ�မဟ�တ�'သ� သတb �အရည�က����ခင��၊ ပန��ပ+ဖ�� �	င�! 
ပန��တ�မ�လ�ပ�ငန�� 

တစ�ရက�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� ၅ တန��	င�!အထက� 
တန� ၂၀ 'အ�က� 

တစ�ရက�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ�  
တန� ၂၀ �	င�!အထက� 

၈၉ သ'ဘ}�က�င���	င�! သ'ဘ}�တည�'ဆ�က��ခင�� လ�ပ�ငန��ဧရ�ယ� ၁ ဟက�တ�'အ�က�၊ �	င�! 
သ'ဘ}�တန�ခ��န� ၂၀၀၀၀ 'အ�က�၊ 

လ�ပ�ငန��ဧရ�ယ� ၁ ဟက�တ� �	င�! အထက� 
သ�� !မဟ�တ� သ'ဘ}�တန�ခ��န� ၂၀၀၀၀ �	င�!အထက�၊ 

၉၀ ရထ���	င�! အ�ခ�� ရထ��ပ�� !'ဆ�င�'ရ�ဆ��င�ရ� ပစDည��မ��� 
တည�'ဆ�က�၊ �ပ��ပင�၊ တပ�ဆင��ခင�� 

- တစ��	စ�လ2င� တ"+ဆ��င�� ၁၀၀ �	င�!အထက� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၉၁ သတb �၊ ပလတ�စတစ�၊ ဖ��က�ဘ��	င�! 'ရ��ဘ�ပစDည�� 
ထ�တ�လ�ပ��ခင�� (စက�မ�လ�ပ�ငန��မ����စ��တ"င�က�န�qကမ��ပစDည�� 
ထ�တ�လ�ပ��ခင�� အဆင�!ဆင�! အသ����ပ����င�ရန� သတb �၊ 
ပလတ�စတစ�၊ ဖ��က�ဘ��	င�! 'ရ��ဘ�ပစDည�� ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 
�	င�! ထ�တ�လ�ပ�ရန�အတ"က�) 

ထ�တ�လ�ပ�သည�! ဧရ�ယ� ၅၀၀၀ စတ�ရန��မ
တ� 
�	င�! အထက�၊ 

'အ��ဂ+နစ�'ပ���ဝင� ပစDည�� တစ�န�ရ
လ2င� ၆ 
က
လ��ဂရမ��	င�!အထက� သ���စ"+�ခင�� 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၉၂ ရ�ဘ��	င�!'စ�ကပ�'သ�ပစDည�� ('က��အမ����မ����) 
ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 

တစ��	စ�လ2င� တန� ၂၀၀၀ �	င�!အထက� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၉၃ 'မ��'တ��ယ��� တ�ယ�အမ����မ���� ထ�တ�လ�ပ� �ခင�� ထ�တ�လ�ပ�မ� ဧရ�ယ� စတ�ရန��မ
တ� ၅၀၀၀ 
�	င�!အထက� 
သ�� !မဟ�တ� 

'အ��ဂ+နစ�'ပ���ဝင�ပစDည�� တစ�န�ရ
လ2င� ၆ 
က
လ��ဂရမ��	င�!အထက� သ���စ"+�ခင�� 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၉၄ ဆ
မ
�က"န�ဒတ�တ��	င�! အ�ခ�� အ
လက�ထ'ရ�နစ�ပစDည�� 
မ���ထ�တ�လ�ပ��ခင�� (ဆ
မ
�က"န�ဒတ�တ�၊ ဆ��ကစ��ပ�� 
(Printed Circuit Boards-PCBs)၊ ဝ��င�ယ�ဘ�တ� 
(Pronted Wiring Assembles-PWAs)၊ တစ�ဆင�!ခ� 
ပစDည��မ����	င�!လ2ပ�စစ�သ�လ��က�ပစDည��မ���ထ�တ�လ�ပ��ခင��) 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ဧရ�ယ� စတ�ရန��မ
တ� ၅၀၀၀ 
�	င�!အထက� 
သ�� !မဟ�တ� 

'အ��ဂ+နစ�'ပ���ဝင�ပစDည�� တစ�န�ရ
လ2င� ၆ 
က
လ��ဂရမ��	င�!အထက� သ���စ"+�ခင��  

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၉၅ လ2ပ�စစ��	င�! အ
လက�ထ'ရ�နစ�က�ရ�ယ�မ���၊ အ�မ�သ��� 
လ2ပ�စစ�ပစDည��မ���ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 
(က"န�ပ�>တ�၊ဆက�သ"ယ�'ရ�စက�ပစDည��၊ ခ�က��ပ�တ��ခင��၊ 
'လ2��ဖ"ပ��ခင��၊ အစ��အ'သ�က��ပ��ပင��ခင��၊ 'ဆ�'qက� 
�ခင��၊ အပ%/အ'အ�'ပ��ခင�� ဆ��င�ရ� အ�မ�သ����	င!� အမ���သ��� 
အ
လက�ထ'ရ�နစ�ပစDည��၊ဓ�တ�ခ"+ခန��သ���ပစDည��၊ လ2ပ�စစ� 
'မ��တ�၊ လ2ပ�စစ�မ
�သ
�/ မ
�'ခ��င��မ���) 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ဧရ�ယ� စတ�ရန��မ
တ� ၅၀၀၀ 
�	င�!အထက� 
သ�� !မဟ�တ� 

'အ��ဂ+နစ�'ပ���ဝင�ပစDည�� တစ�န�ရ
လ2င� ၆ 
က
လ��ဂရမ��	င�!အထက� သ���စ"+�ခင�� 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� 
ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� 

လ��အပ�သည�ဟ� သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န�� 
လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၉၆ ဘက�ထရ
�	င�! လ2ပ�သ��ပစDည�� ထ�တ�လ�ပ��ခင�� တစ��	စ�လ2င� တန� ၃၀၀၀ 'အ�က�  တစ��	စ�လ2င� တန� ၃၀၀၀ �	င�!အထက�  
 
 
 

၉၇ စက�ပစDည��၊ ယ����	င�! စက�က�ရ�ယ�ပစDည�� အမ����မ���� 
ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ဧရ�ယ� စတ�ရန��မ
တ� ၅၀၀၀ 
�	င�!အထက� 
သ�� !မဟ�တ� 

'အ��ဂ+နစ�'ပ���ဝင�ပစDည�� တစ�န�ရ
လ2င� ၆ 
က
လ��ဂရမ��	င�!အထက� သ���စ"+�ခင�� 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၉၈ 'မ��'တ��ယ����	င�! 'မ��'တ��ဆ��င�ကယ� တပ�ဆင� 
ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ဧရ�ယ� စတ�ရန��မ
တ� ၅၀၀၀ 
�	င�!အထက� 
သ�� !မဟ�တ� 

'အ��ဂ+နစ�'ပ���ဝင�ပစDည�� တစ�န�ရ
လ2င� ၆ 
က
လ��ဂရမ��	င�!အထက� သ���စ"+�ခင�� 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင���ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န��လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၉၉ 'မ��'တ��ယ����	င�! ပတ�သက�'သ�အပ��ပစDည��၊ ဆက�စပ� 
က�ရ�ယ� အစ�တ�အပ��င���	င�! အင�ဂ�င� ထ�တ�လ�ပ��ခင�� 

ထ�တ�လ�ပ�မ� ဧရ�ယ� စတ�ရန��မ
တ� ၅၀၀၀ 
�	င�!အထက� 
သ�� !မဟ�တ� 

'အ��ဂ+နစ�'ပ���ဝင�ပစDည�� တစ�န�ရ
လ2င� ၆ 
က
လ��ဂရမ��	င�!အထက� သ���စ"+�ခင�� 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၁၀၀ 'မ��'တ��ယ����ပ��ပင�ထ�န��သ�မ��တပ�ဆင�'ရ�အလ�ပ�\�� အသ����ပ�ဧရ�ယ�စတ�ရန��မ
တ� ၅၀၀၀ 
�	င�!အထက� 

ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ� ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
၁၀၁ ယ���အ��'ဟ�င��မ��� '�ခမ"ဖ�က�ဆ
��ခင��လ�ပ�ငန�� တစ�'န !လ2င� 'မ��'တ��ယ��� ၁၀ စ
�'အ�က� 

'မ��'တ��ဆ��င�ကယ� အစ
� ၅၀ 'အ�က� 
တစ�'န !လ2င� 'မ��'တ��ယ��� ၁၀ စ
��	င�! 

အထက�၊ 
'မ��'တ��ဆ��င�ကယ� အစ
� ၅၀ �	င�!အထက� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၁၀၂ လက�နက�၊ ခ+ယမ��မ��� ထ�တ�လ�ပ��ခင�� - အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 
 
 

 စ"န !�ပစ�ပစDည��စ
မ�ခန !�ခ"+မ�ဆ��င�ရ�လ�ပ�ငန�� 

၁၀၃ 'ဘ�အ�bရ�ယ�မရ	�'သ�စ"န� !ပစ�ပစDည��စ"န� !ပစ��ခင��လ�ပ�ငန�� '�မဖ�� !�ခင�� တစ�ရက�လ2င� ၁၀ တန� 'အ�က��	င�!  
စ"န� !ပစ�ပစDည�� တန� ၂၅၀၀၀ 'အ�က�၊ 

အ�ခ��စ"န� !ပစ�ပစDည�� တစ�ရက�လ2င� တန� ၅၀ 
'အ�က� 

'�မဖ�� !�ခင�� တစ�ရက�လ2င� ၁၀ တန��	င�! အထက� 
စ"န� !ပစ�ပစDည�� တန� ၂၅၀၀၀ �	င�!အထက�၊ 

အ�ခ��စ"န� !ပစ�ပစDည�� တစ�ရက�လ2င� တန� ၅၀ 
�	င�!အထက� 

၁၀၄ 'ဘ�အ�bရ�ယ�မရ	�'သ� စ"န� !ပစ�ပစDည��မ��� မ
�\� !�ခင�� 
လ�ပ�ငန�� 

တစ�န�ရ
 ၃ တန� 'အ�က� တစ�န�ရ
 ၃ တန��	င�!အထက� 

၁၀၅ 'ဘ�အ�bရ�ယ�မရ	�'သ� စ"န� !ပစ�ပစDည��မ���မ	 ရရ	����င�'သ� 
အ�ခ��ပစDည�� �ပန�လည�ထ�တ�ယ%�ခင��၊ �ပန�လည�ရယ%�ခင�� 
သ�� !မဟ�တ� �ပန�လည�အသ����ပ� �ခင�� လ�ပ�ငန�� 

တစ�ရက�လ2င� တန� ၅၀ 'အ�က� တစ�ရက�လ2င� တန� ၅၀ �	င�!အထက� 

၁၀၆ 'ဘ�အ�bရ�ယ��ဖစ�'စ'သ� စ"န� !ပစ�ပစDည��မ���စ"န� !ပစ��ခင�� 
လ�ပ�ငန�� 

- အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၁၀၇ 'ဘ�အ�bရ�ယ�ရ	�'သ� စ"န� !ပစ�ပစDည��မ���မ	  ရရ	����င�'သ� 
အ�ခ��ပစDည�� �ပန�လည�ထ�တ�ယ%�ခင��၊ �ပန�လည�ရယ%�ခင�� 
သ�� !မဟ�တ� �ပန�လည� အသ����ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 

တစ�ရက�လ2င� ၁၀ တန�'အ�က� တစ�ရက�လ2င� ၁၀ တန��	င�!အထက� 

၁၀၈ စ"န� !ပစ�'ရမ���အ�� စ�'ပ5င��စနစ��ဖင�! �ပ��ပင� သန� !စင�သည�! 
စက�\�� (Waste water treatment plant- centralized 
system) 

- အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 

၁၀၉ စ"န� !ပစ�'ရ�	င�! 'ရဆ���မ��� စ�'ဆ�င���ခင�� စနစ� 
တည�'ဆ�က��ခင�� 

'ရသ"ယ�'�မ�င�� အရ	ည� ၁ က
လ��မ
တ� 
�	င�!အထက� ၁၀ က
လ��မ
တ�'အ�က�  

'ရသ"ယ�'�မ�င�� အရ	ည� ၁၀ က
လ��မ
တ� 
�	င�!အထက� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

 'ရ'ပ�'ဝ'ရ�လ�ပ�ငန�� 
၁၁၀ စက�မ�လ�ပ�ငန��၊ စ��က�ပ����'ရ�လ�ပ�ငန�� (သ�� !မဟ�တ�) 0မ�� !�ပ 

'ရ'ပ�'ဝ'ရ�အတ"က� '�မ'အ�က�'ရ ဖ"� !0ဖ���'ရ�လ�ပ�ငန�� 
တစ�ရက�လ2င� က�ဗမ
တ� ၄,၅၀၀ 'အ�က� တစ�ရက�လ2င� က�ဗမ
တ� ၄,၅၀၀ �	င�!အထက� 

 အ'�ခခ�အ'ဆ�က�အအ���	င�! ဝန�'ဆ�င�မ� ဖ"� !0ဖ���'ရ� စ
မ�က�န��လ�ပ�ငန�� 

၁၁၁ ဆည� (သ�� !မဟ�တ�) 'ရ'လ	�င�တမ�မ���တည�'ဆ�က��ခင�� တမ�အ�မင�! ၁၅ မ
တ�'အ�က� 
�	င�! 

'ရ'လ	�င�ဧရ�ယ� ဟက�တ� ၄၀၀ 'အ�က� 

တမ�အ�မင�! ၁၅ မ
တ� �	င�! အထက� 
သ�� !မဟ�တ� 

'ရ'လ	�င�ဧရ�ယ� ဟက�တ� ၄၀၀ �	င�!အထက� 
၁၁၂ အမ����ပည�သ%က��ထ�ခ��က�'စ���င�'သ�'ရကန�၊�မစ�၊ 'ခ��င��၊ 

တ%�'�မ�င��မ��� '�မဖ�� !�ခင�� လ�ပ�ငန�� 
 

ဧရ�ယ� ဟက�တ� ၅၀ 'အ�က� ဧရ�ယ� ဟက�တ� ၅၀ �	င�!အထက� 

၁၁၃ အ�ခ��.က
�မ��'သ� 0မ�� !�ပတည�'ဆ�က�'ရ� လ�ပ�ငန��မ��� 
(�မစ�'ရ၊ ပင�လယ�'ရထ�န�� န�ရ�တည�'ဆ�က��ခင��၊ 
ကမ��လ"န� ပင�လယ�'ရတ��ဆ
��ခင��လ�ပ�ငန��) 

အရ	ည� ၂ က
လ��မ
တ� 'အ�က� 
�	င�! 

ဧရ�ယ� ၂၅ ဟက�တ�'အ�က� 
 

အရ	ည� ၂ က
လ��မ
တ��	င�!အထက� 
သ�� !မဟ�တ� 

ဧရ�ယ� ၂၅ဟက�တ��	င�!အထက� 

၁၁၄ 'သ�င�တ%��ခင��လ�ပ�ငန�� စ�စ�'ပ5င�� တန�ခ��န� ၅၀၀၀၀၀ 'အ�က� စ�စ�'ပ5င�� တန�ခ��န� ၅၀၀၀၀၀ �	င�!အထက� 
 

၁၁၅ �မစ�'qက�င��ထ�န��သ�မ���ခင��လ�ပ�ငန�� ('ရမ�က��	��ပင� 
ထ�န��ခ��ပ� �ခင��၊ 'ရထ�ထည� ထ�န��ခ��ပ��ခင��) 

 အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 
 

၁၁၆ သ'ဘ}�သ"��လ�'ရ�လ�ပ�ငန�� 
(က�န�စည��	င�! ခရ
�သည� ပ�� !'ဆ�င�'ရ�အတ"က� 'ရယ��� 
မ���'�ပ�ဆ"+�ခင��၊�ပ��ပင� ထ�န��သ�မ���ခင��) 

အရ"ယ�အစ��အ��လ��� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 
၁၁၇ ဆ�ပ�ကမ��တည�'ဆ�က��ခင��လ�ပ�ငန�� (က�န�ပစDည�� တင� 

'ဆ�င�ရန� �	င�!ခရ
�သည�ပ�� !'ဆ�င�'ရ�ယ���မ��� ဆ��က�ကပ� 
ရန� ဆ�ပ�ကမ��၊ ဆ�ပ�ခ�တ�တ��၊ က�န�'လ	�င�\��) 

ဧရ�ယ� ၂၅ ဟက�တ�'အ�က� ဧရ�ယ� ၂၅ ဟက�တ��	င�!အထက� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၁၁၈ စက�မ�ဇ�န�တည�'ဆ�က�'ရ��	င�! ဖ"� !0ဖ���'ရ� လ�ပ�ငန�� - အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 
၁၁၉ 'ဆ�\��တည�'ဆ�က��ခင��လ�ပ�ငန�� အရ"ယ�အစ��အ��လ��� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 

ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 
သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၁၂၀ သ�သ�န�၊ သခ���င��တည�'ဆ�က��ခင�� လ�ပ�ငန�� 
('�မ�မ�ပ�ရန�၊ မ
�သ0ဂ��လ�ရန��	င�! အ�ခ��ပ��စ�မ���) 

အရ"ယ�အစ��အ��လ��� 
 
 

 

၁၂၁ ဟ��တယ��	င�! ခရ
�သ"��ဖ"� !0ဖ���'ရ�လ�ပ�ငန�� ဟ��တယ� အခန�� ၈၀ �	င�!အထက� 
အခန�� ၂၀၀ 'အ�က� ၊ 

သ�� !မဟ�တ� 
အသ����ပ�ဧရ�ယ� စတ�ရန��မ
တ� ၂၀၀၀၀၀ 

�	င�!အထက� စတ�ရန��မ
တ� ၅၀၀၀၀၀ 'အ�က� 

အခန�� ၂၀၀ �	င�!အထက�  
သ�� !မဟ�တ� 

အသ����ပ�ဧရ�ယ� စတ�ရန��မ
တ� ၅၀၀၀၀၀ 
�	င!�အထက� 

၁၂၂ 'ဂ5က�က"င��တည�'ဆ�က��ခင��လ�ပ�ငန�� ၉ က�င��က"င�� ၁၈ က�င��က"င�� 

 ပ�� !'ဆ�င�'ရ�ဆ��င�ရ�လ�ပ�ငန�� 

၁၂၃ မ
�ရထ���	င�! လ2ပ�စစ�ရထ��ပ�� !'ဆ�င�'ရ�လ�ပ�ငန�� 
(ရထ��ပ�� !'ဆ�င�'ရ�လ�ပ�ငန��အတ"က�အ'�ခခ� အ'ဆ�က� 
အဦမ����ဖစ�'သ� ရထ��လမ�� 'ဖ�က�လ�ပ��ခင��၊ �ပ��ပင� 
ထ�န��သ�မ���ခင��၊ �	င�! ရထ��ပ�� !'ဆ�င�'ရ�လ�ပ�ငန��မ���) 

လမ��အရ	ည� ၅ က
လ��မ
တ� 'အ�က� လမ��အရ	ည� ၅ က
လ��မ
တ��	င�!အထက� 

၁၂၄ .က���တပ�က��တပ�ဆင�'�ပ�ဆ"+�ခင��လ�ပ�ငန�� အရ	ည� ၀. ၅ က
လ��မ
တ�'အ�က� အရ	ည� ၀. ၅ က
လ��မ
တ� �	င�!အထက� 

၁၂၅ 'လဆ�ပ��	င�!'လယ���'�ပ�လမ��တည�'ဆ�က��ခင��လ�ပ�ငန�� 'လယ���'�ပ�လမ��အရ	ည�မ
တ� ၂၁၀၀ 'အ�က� 'လယ���'�ပ�လမ�� မ
တ� ၂၁၀၀ �	င�!အထက� 

၁၂၆ တ�တ��၊ �မစ�က%�တ�တ��၊ ဂ���'က���တ�တ�� တည�'ဆ�က� 
�ခင��လ�ပ�ငန�� 

မ
တ� ၂၀၀ �	င�!အထက� ၂ က
လ��မ
တ�'အ�က� ၂ က
လ��မ
တ��	င�!အထက� 



18 

စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၁၂၇ တ�တ��၊ �မစ�က%�တ�တ��၊ ဂ���'က���တ�တ�� အဆင�! 
�မင�!တင��ခင��လ�ပ�ငန�� 

မ
တ� ၃၀၀ �	င�!အထက� ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ�သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

၁၂၈ ဥမင�လ��ဏ�'ခ5င��'ဖ�က�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� အရ	ည� ၁ က
လ��မ
တ�'အ�က�  
 

အရ	ည� ၁ က
လ��မ
တ��	င�!အထက� 

၁၂၉ အ'ဝ�'�ပ�လမ��မ အသစ�'ဖ�က�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(အ�ဆ
ယ�လမ��မ.က
�စ�ခ��န�စ��(န���	င�!အည
 လမ��သစ� 
'ဖ�က�လ�ပ��ခင�� သ�� !မဟ�တ� လမ��တ���ခ�+ !�ခင��) 

အရ	ည� ၂ က
လ��မ
တ��	င�! အထက� 
၅၀ က
လ��မ
တ�'အ�က� 

၅၀ က
လ��မ
တ��	င�!အထက� 

၁၃၀ အ�ခ��လမ��မ���တည�'ဆ�က��ခင��လ�ပ�ငန�� 
 (တ��င��'ဒသ.က
�/�ပည�နယ�/ ခ\��င��	င�! 0မ�� !�ပလမ��မမ��� 
အသစ�'ဖ�က�လ�ပ��ခင��သ�� !မဟ�တ� လမ��သ��တ���ခ�+ !�ခင��)  

အရ	ည� ၅၀ က
လ��မ
တ��	င�!အထက�  ၁၀၀ 
က
လ��မ
တ�'အ�က� 

၁၀၀ က
လ��မ
တ��	င�!အထက� 

၁၃၁ လမ��မ��� အဆင�!�မင�!တင��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(ရ�သ
အလ��က�သ"��လ����င�သည�! လမ��မ	ရ�သ
မ'ရ"� သ"�� 
လ����င�သည�!လမ��အ�ဖစ� �မင�!တင��ခင��၊ လမ��ပခ���သ�� 
တ���ခ�+ !�ခင��) 

အရ	ည� ၅၀ က
လ��မ
တ��	င�!အထက�  ဝန�.က
�ဌ�နက ပတ�ဝန��က�င� ထ�ခ��က�မ� 
ဆန��စစ��ခင�� �ပ�လ�ပ�ရန� လ��အပ�သည�ဟ� 

သတ�မ	တ� သည�! စ
မ�က�န�� လ�ပ�ငန��အ��လ��� 

 သတb �တ%�'ဖ��ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� 

၁၃၂ �မစ� သ�� !မဟ�တ� ပင�လယ�မ	 'က��က�တ���၊ 'က��က�စရစ�၊ 
သ+မ��� ထ�တ�ယ%�ခင��လ�ပ�ငန�� 

တစ��	စ�လ2င� က�ဗမ
တ� ၁၀၀၀ �	င�!အထက� 
က�ဗမ
တ� ၅၀,၀၀၀ 'အ�က� 

တစ��	စ�လ2င� က�ဗမ
တ� 
၅၀,၀၀၀ �	င�!အထက� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၁၃၃ 'ဆ�က�လ�ပ�'ရ�၊ အ'ဆ�က�အဦ� တည� 'ဆ�က� 'ရ��	င�! 
'zကထည�'�မထည�လ�ပ�ငန��သ��� က�န�qကမ��ပစDည��မ��� 
ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� (aggragates, ထ���'က��က�၊ သင�ပ�န�� 
'က��က�၊ ရ(� !'စ�၊ စက�င�'က��က�၊ 'မ��'က��က�၊ သ+'က��က�၊ 
လ�ပ�သ+'က��က�(�	မ��ဖတ�'က��က�)၊ '�မ'စ��ဖ>၊ bentonite, 
သလင��'က��က��	င�! quartzite မ��� ထ�တ�ယ%�ခင��) 

ထ�တ�လ�ပ�ဧရ�ယ� ဧက ၂၀၀ 'အ�က� �	င�! 
တစ��	စ�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� တန�ခ��န� ၁၀၀,၀၀၀ 

'အ�က� 

ထ�တ�လ�ပ�မ�ဧရ�ယ� ဧက ၂၀၀ �	င�!အထက� 
သ�� !မဟ�တ�  

တစ��	စ�လ2င� တန�ခ��န� ၁၀၀,၀၀၀ �	င�!အထက� 

၁၃၄ စက�မ�တ"င��ထ"က�က�န�qကမ�� (Industrial Mineral) 
တ%�'ဖ��ထ�တ�လ�ပ��ခင���	င�!သန� !စင��ခင��လ�ပ�ငန�� 
(ဘ\��က�တ
�၊ ဖလ��\��က�၊ မ
�စ�န��('ဖ�!စဖ�တ�)၊ ဓ�တ�ဆ��၊ 
ဆ��၊ soda ash, 'က��က�ဂ"မ��) 

ထ�တ�လ�ပ�ဧရ�ယ� ဧက ၂၀၀ 'အ�က� �	င�! 
တစ��	စ�လ2င� သတb �\��င�� တန�ခ��န� ၁၀၀,၀၀၀ 

'အ�က� 

ထ�တ�လ�ပ�ဧရ�ယ� ဧက ၂၀၀ �	င�! အထက� 
သ�� !မဟ�တ�တစ��	စ�လ2င� သတb �\��င�� တန�ခ��န� 

၁၀၀,၀၀၀ �	င�!အထက� 

၁၃၅ သ�သတb �၊ သ�မဟ�တ�'သ� သတb ��	င�! 'ရ(မ	အပ အ�ခ�� 
အဖ���တန�သတb �မ��� ထ�တ�လ�ပ��ခင��လ�ပ�ငန�� (သ�၊ 
မ
�ခ���'ရ�င�သတb � �ဒပ�စင� မန�ဂန
�စ�၊ 'င"၊ 'qက�န
၊ သ��ဖ>၊ 
ခ'န�က�စ�မ��၊ ခ+၊ န
ကယ�၊ သ"ပ�၊ ခ\��မ
ယမ�၊ 'ဘ�က�ဆ��က� 
�	င�! အဖ���တန�'က��က�မ���) 

ဧရ�ယ� ဧက ၅၀ 'အ�က��	င�! တစ��	စ�လ2င� 
ထ�တ�လ�ပ�မ� တန�ခ��န� ၅၀၀၀၀ 'အ�က� 

ဧရ�ယ� ဧက ၅၀ �	င�! အထက� သ�� !မဟ�တ� 
တစ��	စ�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� တန�ခ��န� ၅၀၀၀၀ 

�	င�!အထက� 

၁၃၆ 'ဘ�အ�bရ�ယ��ဖစ�'စ'သ�ဓ�တ�ပစDည��မ���သ���စ"+�ခင��မ�ပ�
ဘ+ တ"င��ထ"က�သတb �\��င��မ��� �ပ��ပင�သန� !စင��ခင�� လ�ပ�ငန�� 

၁ �	စ�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� တန�ခ��န� ၅၀၀၀၀ 
'အ�က� 

၁ �	စ�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� တန�ခ��န� ၅၀၀၀၀ 
�	င�!အထက� 

၁၃၇ 'ဘ�အ�bရ�ယ��ဖစ�'စ'သ� ဓ�တ�ပစDည��မ��� အသ����ပ�၍ 
တ"င��ထ"က�သတb �\��င��မ��� �ပ��ပင� သန� !စင��ခင��လ�ပ�ငန�� 

၁ �	စ�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� တန�ခ��န� ၂၅၀၀၀ 
'အ�က� 

၁ �	စ�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� တန�ခ��န� ၂၅၀၀၀ 
�	င�!အထက� 

၁၃၈ 'ဘ�အ�bရ�ယ��ဖစ�'စ'သ� ဓ�တ�ပစDည��မ��� သ���စ"+�ခင�� 
မ�ပ�ဘ+ 'ရ(သတb �\��င��မ��� ထ�တ�လ�ပ��ခင���	င�!  �ပ��ပင� 
သန� !စင��ခင��လ�ပ�ငန�� 

လ�ပ�ငန��ဧရ�ယ� ဧက ၂၀ �	င!�'အ�က� လ�ပ�ငန��ဧရ�ယ� ဧက ၂၀ အထက� 
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စ�� ရင���	
��မ�ပ��	�မ�စ
မ�က�န��အမ����အစ�� 
ကနဦ�ပတ�ဝန��က�င�ဆန��စစ��ခင�� 

�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�! အရ"ယ�အစ�� 
ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင�� 
�ပ�လ�ပ�ရန�လ��အပ�သည�!အရ"ယ�အစ�� 

 

 

၁၃၉ 'ဘ�အ�bရ�ယ��ဖစ�'စ'သ� ဓ�တ�ပစDည��မ��� အသ����ပ�၍ 
'ရ(သတb �\��င��မ��� ထ�တ�လ�ပ��ခင���	င�!  �ပ��ပင� သန� !စင��ခင�� 
လ�ပ�ငန�� 

လ�ပ�ငန��ဧရ�ယ� ဧက ၂၀ �	င!� 'အ�က��	င�! 
၁ �	စ�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� တန�ခ��န�၂၅၀၀၀ 'အ�က� 

လ�ပ�ငန��ဧရ�ယ� ဧက ၂၀ အထက� သ�� !မဟ�တ� 
၁ �	စ�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� တန�ခ��န� ၂၅၀၀၀ 

�	င�!အထက� 

၁၄၀ အ'ပxယ�'�မလ(��	င�!'�မ'အ�က�မ	'က��က�မ
�'သ"�တ%�'ဖ�� 
ထ�တ�လ�ပ��ခင�� လ�ပ�ငန�� 

တစ��	စ�လ2င� 'က��က�မ
�'သ"� ထ�တ�လ�ပ�မ� 
တန�ခ��န�  ၁၀၀,၀၀၀ 'အ�က� 

တစ��	စ�လ2င� 'က��က�မ
�'သ"� ထ�တ�လ�ပ�မ� 
တန� ၁၀၀,၀၀၀ �	င�!အထက� 

၁၄၁ တ"င��ထ"က�သ+တ%�'ဖ���ခင�� အပ5အဝင� သတb � 
တ%�'ဖ���ခင��လ�ပ�ငန�� (သ+zကပ�၊ ilmenite, 'ဂxမ�တ�၊ 
တ��င�'တန
ယမ�၊ monazite) 

၁ �	စ�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� က�ဗမ
တ� ၁၀၀၀ �	င�! 
အထက� 

က�ဗမ
တ� ၅၀၀၀၀ 'အ�က� 

၁ �	စ�လ2င� ထ�တ�လ�ပ�မ� က�ဗမ
တ� ၅၀၀၀၀ 
�	င�!အထက� 

 



�န�က�ဆက�တ�	 (ခ) 

  

 

 

 

 

 

 

ပတ�ဝန��က�င�ထ�ခ��က�မ�ဆန��စစ��ခင��လ�ပ�ငန��စ�� 

ပ���ပဇယ��မ��� 

 
 



စ�မ�က�န�	အဆ��ပ�လ��
ပင�ဆင�ခင�	

စ�မ�က�န�	အဆ��ပ�လ��စ�စစ�ခင�	

အလ�ပ�လ�ပ�ရက� ၁၅ ရက�အတ�င�	

အ�ခခ�မ�မ��	��င�� �န�က�ဆက�တ� “က“ ပ# အမ���	အစ�	
မ��	က�� အ�ခခ�၍ အဆ��ပ�လ��အ�	 စ�စစ�ခင�	

အဆ��ပ�လ��
တင�သ�င�	ခင�	

စ�မ�က�န�	အဆ��ပ�သ� ပတ�ဝန�	က�င�ထ�န�	သ�မ�	�ရ	��င��
သစ��တ��ရ	ရ�ဝန�(က�	ဌ�န

သက�ဆ��င�ရ� အခ�င��အမ�န ��ရ ဌ�န၊ အဖ� �အစည�	ထ�မ�
စ�မ�က�န�	 သ�� �မဟ�တ� လ�ပ�ငန�	�ဆ�င�ရ�က�ခ�င�� လ��င�စင�

ရရ���ရ	 ဆက�လက��ဆ�င�ရ�က�ရန�

IEE သ�� �မဟ�တ� EIA သ�� �မဟ�တ�
EMP �ဆ�င�ရ�က� ရန� လ�� မလ��

ဆ��	ဖတ�ခင�	

ပတ�ဝန�	က�င�ထ�ခ��က�မ3ဆန�	စစ�ခင�	လ�ပ�ငန�	စ4�

IEE သ�� �မဟ�တ� EIA 
သ�� �မဟ�တ� EMP 

�ဆ�င�ရ�က�ရန� မလ��

ပ��ပဇယ�	
၁

စစ��ဆ	ခင�	��င�� IEE  အစ�ရင�ခ�စ�ပ�စ�
တင�ပခင�	

IEE  / EMP �ဆ�င�ရ�က�ရန� စ�မ�က�န�	
သ�� �မဟ�တ� လ�ပ�ငန�	အမ���	အစ�	

EIA �ဆ�င�ရ�က�ရန� စ�မ�က�န�	 သ�� �မဟ�တ�
လ�ပ�ငန�	အမ���	အစ�	

ပ��ပဇယ�	
(၂)

ပ��ပဇယ�	
၂(၁)

IEE အစ�ရင�ခ�စ� သ��	သပ� အတည�ပ�ခင�	

နယ�ပယ�အတ��င�	အတ�သတ�မ�တ�ခင�	

စ��စမ�	စစ��ဆ	ခင�	 ��င�� EIA အစ�ရင�ခ�စ� ပ�စ�
တင�ပခင�	၊

EIA အစ�ရင�ခ�စ� သ��	သပ�ခင�	��င��
အတည�ပ�ခင�	

ပ��ပဇယ�	
(၃)

ပ��ပဇယ�	
၃(၁)

ပ��ပဇယ�	
၃(၂)

အယ�ခ�ခင�	ပ��ပဇယ�	
၄.၀

ပ��ပဇယ�	
၂(၂)

EMP ပ�စ�တင�ပခင�	��င��
သ��	သပ�အတည�ပ�ခင�	



IEE �ဆ�င�ရ�က�မည�� က?မ�	က�င�သ�
�ရ�	ခ�ယ�ခင�	

အလ�ပ�လ�ပ�ရက� ၇ ရက�အတ�င�	

သင���လ����သ� ပ�ဂB��လ� သ�� �မဟ�တ�
အဖ� �အစည�	 ဟ�တ� မဟ�တ� စ�စစ�ခင�	

ဝန�(က�	ဌ�နသ�� �တင�ပခင�	

IEE �ဆ�င�ရ�က�မည�� က?မ�	က�င�သ�သည� သင���လ���မ3
မရ��ဟ�ယ�ဆပ#က ပန�လည��ရ�	ခ�ယ�တင�ပ�စခင�	

� စ�မ�က�န�	ဆ��င�ရ�အခ�က�အလက�မ��	 ထ�တ��ဖ��ခင�	

� ပတ�ဝန�	က�င�ဆ��င�ရ���င�� လ�မ3�ရ	ဆ��င�ရ� ဆန�	စစ�

IEE အစ�ရင�ခ�စ�အ�	 သ��	သပ�ခင�	

� သင���လ����သ�နည�	လမ�	ဖင�� အမ��	ပည�သ� သ�ရ��
�အ�င�ထ�တ��ဖ��ခင�	

စ�မ�က�န�	အဆ��ပ�သ� ပတ�ဝန�	က�င�ထ�န�	သ�မ�	�ရ	��င��
သစ��တ��ရ	ရ� ဝန�(က�	ဌ�န

ပ��ပဇယ�	
၂

IEE စစ��ဆ	ခင�	��င�� သ��	သပ�ခင�	

IEE �ဆ�င�ရ�က�မည��
က?မ�	က�င�သ�အ�	 လက�ခ����င�မ3 ရ�� မရ��

ဆ��	ဖတ�ခင�	IEE �ဆ�င�ရ�က�မည�� က?မ�	က�င�သ�သည� သင���လ���မ3ရ��ပ#က
IEE ဆက�လက��ဆ�င�ရ�က��စခင�	

IEE �ဆ�င�ရ�က�ခင�	

� ပတ�ဝန�	က�င�ဆ��င�ရ���င�� လ�မ3�ရ	ဆ��င�ရ� ဆန�	စစ�
�လ�လ�မ3မ��	၊ စ��စမ�	စစ��ဆ	မ3မ��	 �ဆ�င�ရ�က�ခင�	

� စ�မ�က�န�	�Cက�င�� ထ�ခ��က����င�သ�မ��	၊ �ဒသဆ��င�ရ�လ�ထ���င��
အ�ပ�ခ��ပ��ရ	အဖ� �မ��	၊ လ�မ3အဖ� �အစည�	မ��	၊ ရပ�ရ��
အ�ခပ� လ�မ3အဖ� �အစည�	မ��	��င�� �တ� �ဆ���ဆ�	���	
ညE��Fင�	မ3မ��	 �ဆ�င�ရ�က�ခင�	

IEE အစ�ရင�ခ�စ�
ပ�စ�ခင�	/ပင�ဆင�ခင�	

IEE 
အစ�ရင�ခ�စ�အ�	
အတည�ပ�ခင�	

အလ�ပ�လ�ပ�ရက��ပ#င�	 ၆၀ အတ�င�	

အစ�ရင�ခ�စ�တင�ပခင�	

�အ�င�ထ�တ��ဖ��ခင�	

� ဌ�နဆ��င�ရ�မ��	၊ စ�မ�က�န�	�Cက�င�� ထ�ခ��က����င�သ�မ��	၊
�ဒသဆ��င�ရ�လ�ထ���င�� အခ�	သက�ဆ��င�သ�မ��	ထ�မ�
သ�ဘ�ထ�	မ�တ�ခ�က�မ��	�တ�င�	ခ�ခင�	

� �ဒသအဆင�� ပည�သ�လ�ထ���င�� �ဆ�	���	ညE��Fင�	�စခင�	

� သ�ဘ�ထ�	မ�တ�ခ�က�မ��	အ�	လ��	က�� စ�စည�	သ��	သပ�
ခင�	

IEE အစ�ရင�ခ�စ�သည�
�က�နပ�လက�ခ�ဖ�ယ�ရ� မရ��ပ#က
ပန�လည�ပင�ဆင�တင�ပ�စခင�	

ပ��ပဇယ�	
၂(၁) သ�� � ဆက�လက��ဆ�င�ရ�က�ရန�

IEE အစ�ရင�ခ�စ�အ�	
အမ��	ပည�သ�သ�ရ��

�အ�င�ထ�တ��ဖ��ခင�	
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EIA လ�ပ�ငန�	စ4�

IEE 
အစ�ရင�ခ�စ�အ�	
အတည�ပ�ခင�	

EIA �ဆ�င�ရ�က�ရန� လ��အပ�သည�ဟ�
ဆ��	ဖတ�ပ#က

IEE အစ�ရင�ခ�စ�အ�	
အတည�ပ� Iပ�	ပ#က

ဆ��	ဖတ�ခ�က�က��
အမ��	ပည�သ�သ�ရ��

�အ�င��ဖ��ထ�တ�ခင�	

ပ��ပဇယ�	
(၃) သ�� �

စ�မ�က�န�	အဆ��ပ�သ� ပတ�ဝန�	က�င�ထ�န�	သ�မ�	�ရ	��င��သစ��တ�
�ရ	ရ� ဝန�(က�	ဌ�န

IEE အစ�ရင�ခ�စ�သ��	သပ�ခင�	��င��အတည�ပ�ခင�	

ပ��ပဇယ�	
၂(၁)

စည�ကမ�	သတ�မ�တ�ခ�က�မ��	
ဖင�� ECC 

လက�မ�တ�ထ�တ��ပ	ခင�	

ECC လက�မ�တ�ထ�တ��ပ	ခင�	က��
အမ��	ပည�သ�သ�ရ���အ�င��ဖ��ထ�တ�

ခင�	

EIA  လ��အပ��Cက�င�	အ�Cက�င�	Cက�	ခင�	

ECC ��င�� ECC ပ#
သတ�မ�တ�ခ�က�မ��	၊ EMP အပ#အဝင�

IEE အစ�ရင�ခ�စ�ပ# အခ�က�မ��	က��
လ��က�န��ဆ�င�ရ�က�ခင�	

ရင�	���	မE�ပ����မ3လ��င�စင�
ရရ���ရ	လ�ပ�ငန�	စ4��ဆ�င�ရ�က�ခင�	

ရင�	���	မE�ပ����မ3
လ��င�စင�ရရ��ပ#က
ရင�	���	မE�ပ����မ3

လ��င�စင�ရရ��ပ#က
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EMP ပ�စ�ခင�	

အလ�ပ�လ�ပ�ရက� ၃၀ ရက�အတ�င�	

EMP  စ�စစ�သ��	သပ�ခင�	
ဝန�(က�	ဌ�နသ�� �တင�ပခင�	

EMP အ�	
အတည�ပ�ခင�	

EMP သည� ပည��စ��မ3 မရ��ပ#က
ပန�လည�ပင�ဆင�တင�ပ�စခင�	

စ�မ�က�န�	အဆ��ပ�သ� ပတ�ဝန�	က�င�ထ�န�	သ�မ�	�ရ	��င��
သစ��တ��ရ	ရ� ဝန�(က�	ဌ�န

ပ��ပဇယ�	
၂ (၂)

EMP သ��	သပ�ခင�	��င�� အတည�ပ�ခင�	

IEE လ�ပ�ငန�	စ4�
IEE လ��အပ��Cက�င�	အ�Cက�င�	Cက�	ခင�	ပ��ပဇယ�	

(၂) သ�� �

EMP အ�	 အတည�ပ�Iပ�	ပ#က

စည�ကမ�	သတ�မ�တ�ခ�က�မ��	
ဖင�� ECC လက�မ�တ�

ထ�တ��ပ	ခင�	

ECC လက�မ�တ�ထ�တ��ပ	ခင�	က��
အမ��	ပည�သ�သ�ရ���အ�င� �ဖ��ထ�တ�

ခင�	

ဆ��	ဖတ�ခ�က�က��
အမ��	ပည�သ�သ�ရ��

�အ�င��ဖ��ထ�တ�ခင�	

ECC ပ# သတ�မ�တ�ခ�က�မ��	၊ EMP ပ#
အခ�က�မ��	က��လ��က�န��ဆ�င�ရ�က�ခင�	

ရင�	���	မE�ပ����မ3လ��င�စင� ရရ���ရ	
လ�ပ�ငန�	စ4��ဆ�င�ရ�က�ခင�	

ရင�	���	မE�ပ����မ3
လ��င�စင�ရရ��ပ#က
ရင�	���	မE�ပ����မ3

လ��င�စင�ရရ��ပ#က

ပ��ပဇယ�	
(၃) သ�� �

EIA  လ��အပ��Cက�င�	အ�Cက�င�	Cက�	ခင�	
EIA လ�ပ�ငန�	စ4�
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EIA �ဆ�င�ရ�က�မည��
က?မ�	က�င�သ� �ရ�	ခ�ယ�ခင�	

နယ�ပယ�အတ��င�	အတ�သတ�မ�တ�ခင�	

အလ�ပ�လ�ပ�ရက� ၇ ရက�အတ�င�	

ဝန�(က�	ဌ�နတ�င� မ�တ�ပ��တင�(လ�ပ�ငန�	လ��င�စင�) ရယ�ထ�	
�သ� တတ�ယပ�ဂB��လ�၊ အဖ� �အစည�	 ဟ�တ� မဟ�တ� စ�စစ�ခင�	

ဝန�(က�	ဌ�နသ�� �တင�ပခင�	

လ�ပ�ငန�	လ��င�စင� ရယ�ထ�	�သ� တတ�ယပ�ဂB��လ�၊
အဖ� �အစည�	 မဟ�တ�ပ#က ပန�လည��ရ�	ခ�ယ�တင�ပ�စခင�	

လ�ပ�ငန�	လ��င�စင� ရယ�ထ�	�သ� တတ�ယပ�ဂB��လ�၊ အဖ� �အစည�	
ဖစ�ပ#က EIA ဆက�လက��ဆ�င�ရ�က��စခင�	

နယ�ပယ�အတ��င�	အတ�သတ�မ�တ�ခင�	အစ�ရင�ခ�စ� ��င��

စ�မ�က�န�	အဆ��ပ�သ� ပတ�ဝန�	က�င�ထ�န�	သ�မ�	�ရ	��င��
သစ��တ��ရ	ရ� ဝန�(က�	ဌ�န

EIA နယ�ပယ�အတ��င�	အတ�သတ�မ�တ�ခင�	 ပ��ပဇယ�	
၃

လ�ပ�ငန�	လ��င�စင� ရယ�ထ�	�သ�
တတ�ယပ�ဂB��လ�၊ အဖ� �အစည�	
ဟ�တ� မဟ�တ� ဆ��	ဖတ�ခင�	

နယ�ပယ�အတ��င�	အတ�သတ�မ�တ�ခင�	အစ�ရင�ခ�စ���င�� EIA 
စ��စမ�	စစ��ဆ	ခင�	အတ�က� �ဆ�င�ရ�က�မည��လ�ပ�ငန�	

တ�ဝန�မ��	 ပ�စ�ခင�	/ ပင�ဆင�ခင�	

အလ�ပ�လ�ပ�ရက� ၁၅ ရက�အတ�င�	

နယ�ပယ�အတ��င�	အတ�သတ�မ�တ�ခင�	အစ�ရင�ခ�စ� ��င��
EIA စ��စမ�	စစ��ဆ	ခင�	အတ�က�

�ဆ�င�ရ�က�မည��လ�ပ�ငန�	 တ�ဝန�မ��	က��
စ�စစ�သ��	သပ�ခင�	

အစ�ရင�ခ�တင�ပခင�	

ဆက�လက��ဆ�င�ရ�က�ရန�

နယ�ပယ�အတ��င�	အတ�သတ�မ�တ�ခင�	အစ�ရင�ခ�စ���င��
�ဆ�င�ရ�က�မည��လ�ပ�ငန�	တ�ဝန�မ��	အ�	အတည�ပ�ခင�	

ပ��ပဇယ�	
၃(၁) သ�� �

� စ�မ�က�န�	ဆ��င�ရ�အခ�က�အလက�မ��	 ထ�တ��ဖ��ခင�	

� ပတ�ဝန�	က�င�ဆ��င�ရ���င�� လ�မ3�ရ	ဆ��င�ရ� ဆန�	စစ�
�လ�လ�မ3မ��	၊ စ��စမ�	စစ��ဆ	မ3မ��	 �ဆ�င�ရ�က�ခင�	

� စ�မ�က�န�	�Cက�င�� ထ�ခ��က����င�သ�မ��	၊ �ဒသဆ��င�ရ�လ�ထ���င��
အ�ပ�ခ��ပ��ရ	အဖ� �မ��	၊ လ�မ3အဖ� �အစည�	မ��	၊ ရပ�ရ��
အ�ခပ� လ�မ3အဖ� �အစည�	မ��	��င�� �တ� �ဆ���ဆ�	���	
ညE��Fင�	မ3မ��	 �ဆ�င�ရ�က�ခင�	

နယ�ပယ�အတ��င�	အတ�
သတ�မ�တ�ခင�	အစ�ရင�ခ�စ���င��

�ဆ�င�ရ�က�မည��လ�ပ�ငန�	တ�ဝန�
မ��	အ�	အတည�ပ�ခင�	

နယ�ပယ�အတ��င�	အတ�သတ�မ�တ�ခင�	
အစ�ရင�ခ�စ�သည� �က�နပ�လက�ခ�ဖ�ယ�ရ�
မရ��ပ#က ပန�လည�ပင�ဆင�တင�ပ�စခင�	
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EIA စ��စမ�	စစ��ဆ	ခင�	

� စ�မ�က�န�	ဆ��င�ရ�အခ�က�အလက�မ��	 ထ�တ��ဖ��ခင�	

� ပတ�ဝန�	က�င�ဆ��င�ရ���င�� လ�မ3�ရ	ဆ��င�ရ�
ဆန�	စစ��လ�လ�မ3မ��	၊ စ��စမ�	စစ��ဆ	မ3မ��	
�ဆ�င�ရ�က�ခင�	

� ဝန�(က�	ဌ�န၊ စ�မ�က�န�	�Cက�င�� ထ�ခ��က����င�သ�မ��	၊ �ဒသ
ဆ��င�ရ� လ�ထ���င�� အ�ပ�ခ��ပ��ရ	အဖ� �မ��	၊ လ�မ3အဖ� �အစည�	
မ��	၊ ရပ�ရ��အ�ခပ� လ�မ3အဖ� �အစည�	မ��	��င��
အမ���	သ�	အဆင��၊ ပည�နယ���င�� �ဒသဆ��င�ရ�အဆင��

EIA အစ�ရင�ခ�စ� သ��	သပ�ခင�	

� သင���လ����သ�နည�	လမ�	ဖင�� အမ��	ပည�သ� သ�ရ��

EIA အစ�ရင�ခ�စ�အ�	 EIA Report Review 
Body  သ�� � �ပ	ပ�� �ခင�	

EIA Report Review Body က
သ�ဘ�ထ�	မ�တ�ခ�က�မ��	 ပင�ဆင�ခင�	

စ�မ�က�န�	အဆ��ပ�သ� ပတ�ဝန�	က�င�ထ�န�	သ�မ�	�ရ	��င��သစ��တ�
�ရ	ရ� ဝန�(က�	ဌ�န

EIA စ��စမ�	စစ��ဆ	ခင�	��င�� သ��	သပ�ခင�	EIA စ��စမ�	စစ��ဆ	ခင�	��င�� သ��	သပ�ခင�	 ပ��ပဇယ�	
၃ (၁)

မ��	၊ ရပ�ရ��အ�ခပ� လ�မ3အဖ� �အစည�	မ��	��င��
အမ���	သ�	အဆင��၊ ပည�နယ���င�� �ဒသဆ��င�ရ�အဆင��
�တ� �ဆ���ဆ�	���	ညE��Fင�	မ3မ��	 �ဆ�င�ရ�က�ခင�	

EIA အစ�ရင�ခ�စ�
ပ�စ�ခင�	/ပင�ဆင�ခင�	

EIA 
အစ�ရင�ခ�စ�အ�	
အတည�ပ�ခင�	

အလ�ပ�လ�ပ�ရက��ပ#င�	 ၉၀ အတ�င�	

အစ�ရင�ခ�စ�တင�ပခင�	

� သင���လ����သ�နည�	လမ�	ဖင�� အမ��	ပည�သ� သ�ရ��
�အ�င�ထ�တ��ဖ��ခင�	

� ဌ�နဆ��င�ရ�မ��	၊ စ�မ�က�န�	�Cက�င�� ထ�ခ��က����င�သ�
မ��	၊ �ဒသဆ��င�ရ�လ�ထ���င�� အခ�	သက�ဆ��င�သ�
မ��	ထ�မ� သ�ဘ�ထ�	မ�တ�ခ�က�မ��	�တ�င�	ခ�ခင�	

� �ဒသအဆင��ပည�သ�လ�ထ���င���ဆ�	���	ညE��Fင�	�စခင�	
� သ�ဘ�ထ�	မ�တ�ခ�က�မ��	အ�	လ��	က�� စ�စည�	

သ��	သပ�ခင�	

ဆက�လက��ဆ�င�ရ�က�ရန�

EIA အစ�ရင�ခ�စ�အ�	
အမ��	ပည�သ�သ�ရ��

�အ�င�ထ�တ��ဖ��ခင�	

အတည�ပ�ပ#က

ငင�	ပယ�ပ#က

ပ��ပဇယ�	
၃(၂) သ�� �

EIA အစ�ရင�ခ�စ�သည� �က�နပ�
လက�ခ�ဖ�ယ�ရ� မရ��ပ#က

ပန�လည�ပင�ဆင�တင�ပ�စခင�	
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အယ�ခ�ခင�	

EIA အစ�ရင�
ခ�စ�အ�	

အတည� ပ�ခင�	

EIA Report က��ငင�	ပယ�
�Cက�င�	 အမ��	ပည�သ�
သ�ရ���အ�င��ဖ��ထ�တ�ခင�	

စ�မ�က�န�	ရပ�စ ခင�	 ပ��ပဇယ�	
၄ အတ��င�	
�ဆ�င�ရ�က�

ရန�

စ�မ�က�န�	အဆ��ပ�သ� ပတ�ဝန�	က�င�ထ�န�	သ�မ�	�ရ	��င��သစ��တ�
�ရ	ရ� ဝန�(က�	ဌ�န

EIA အစ�ရင�ခ�စ�အ�	 အတည�ပ�ခင�	 ပ��ပဇယ�	
၃ (၂)

အယ�ခ�လ��က��
ငင�	ပယ�ပ#က

အယ�ခ�လ��က��
လက�ခ�ပ#က

EIA Report
က�� ငင�	ပယ�ပ#က

EIA အစ�ရင�ခ�စ� က��
အတည�ပ�Iပ�	ပ#က

စည�ကမ�	သတ�မ�တ�ခ�က�မ��	
ဖင�� ECC လက�မ�တ�

ထ�တ��ပ	ခင�	

ECC လက�မ�တ�ထ�တ��ပ	
ခင�	က�� အမ��	ပည�သ�

သ�ရ���အ�င� �ဖ��ထ�တ�ခင�	

ECC ��င�� ECC ပ# သတ�မ�တ�ခ�က�မ��	၊ EMP 
အပ#အဝင� EIA အစ�ရင�ခ�စ�ပ# အခ�က�မ��	က��

လ��က�န�၍ စ�မ�က�န�	 သ�� �မဟ�တ� လ�ပ�ငန�	
အ�က�င�အထည��ဖ���ဆ�င�ရ�က�ရန�

အယ�ခ�ခင�	

ရန�

ပ��ပဇယ�	
၄ အတ��င�	
�ဆ�င�ရ�က�

ရ န�

ရင�	���	မE�ပ����မ3လ��င�စင�
ရရ���ရ	လ�ပ�ငန�	စ4�

�ဆ�င�ရ�က�ခင�	

အ�Cက�င�	Cက�	ခင�	

အယ�ခ�လ��က�� ငင�	ပယ�ပ#က

အယ�ခ�လ��က�� လက�ခ�ပ#က 7



အယ�ခ�လ��က��သ��	သပ�ခင�	

ဝန�(က�	ဌ�န၏
ဆ��	ဖတ�ခ�က�

အတ��င�	

ပတ�ဝန�	က�င�ထ�န�	သ�မ�	�ရ	�က��မတ�

အယ�ခ�တင�သ�င�	သ�
ပတ�ဝန�	က�င�ထ�န�	သ�မ�	�ရ	��င��
သစ��တ��ရ	ရ� ဝန�(က�	ဌ�န

အယ�ခ�လ��တင�သ�င�	ခင�	

အယ�ခ�လ��

အယ�ခ�ခင�	

ပတ�ဝန�	က�င�ထ�န�	သ�မ�	
�ရ	�က��မတ�၏
လမ�	Y�န�ခ�က�က��
လက�ခ�ရရ��ခင�	

ပ��ပဇယ�	
၄

အလ�ပ�လ�ပ�ရက�
ရက��ပ#င�	 ၃၀ အတ�င�	

၁၅ ရက� အတ�င�	
ရက��ပ#င�	 ၃၀ အတ�င�	

အယ�ခ�အဆ��	အဖတ�က��
အမ��	ပည�သ�သ�ရ���အ�င�

ထ�တ��ဖ��ခင�	

အယ�ခ�လ��က��
ဆ��	ဖတ�ခင�	

EIA အစ�ရင�ခ�စ�
က�� ပင�ဆင�ရန�
လ��အပ� ခင�	

ဝန�(က�	ဌ�န၏
ဆ��	ဖတ�ခ�က�က��

ပင�ဆင�ခင�	

အယ�ခ�သ�၊ စ�မ�က�န�	
အဆ��ပ�သ���င�� ဝန�(က�	ဌ�နသ�� �

အ�Cက�င�	Cက�	ခင�	

EIA 
အစ�ရင�ခ�စ�
အIပ�	အပတ�
ဆ��	ဖတ�ခ�က�

EIA အတည�ပ�ခင�	
/ ငင�	ပယ�ခင�	 က��
ပန�လည� ပင�ဆင�ရန�
ဆ��	ဖတ�ပ#က EIA
အစ�ရင�ခ�စ� က��
ပန�လည� သ��	သပ�ရန�

EIA အစ�ရင�ခ�စ�က�� ပင�ဆင�ရန�
လ��သည�ဟ� ဆ��	ဖတ�ပ#ကပန�လည�
ပင�ဆင�ပ�စ�ရန�

ပ��ပဇယ�	
၃(၁)ပ# အတ��င�	
�ဆ�င�ရ�က�ရန�

ပ��ပဇယ�	
၃(၂)ပ# အတ��င�	
�ဆ�င�ရ�က�ရန�
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ဒဏ���က��င�မ�����င�� အ�ခ��စ�မ�ခန� �ခ�	�ရ�ဆ� င�ရ� အ�ရ�ယ"မ#မ��� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ဒဏ���က��င	မ����င�� အ�ခ��စ�မ�ခန� �ခ	��ရ�ဆ��င�ရ� အ�ရ�ယ�မ�မ��� 
 

 ဤလ�ပ�ထ���လ�ပ�နည��အရ လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�ရန�တ�ဝန�ရ��သည��စ�မ�က�န��မ���သည� �အ�က�တ	င��ဖ���ပပ)လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�ရန�ပ�က�က	က�မ� 
သ�� �မဟ�တ� ���င� �����ကန� ��က�မ�မ���အတ	က� ဤလ�ပ�ထ���လ�ပ�နည��အပ��ဒ�- ၁၂၅ အရ ဝန�/က��ဌ�နက ဒဏ���က��င	ခ�မ�တ�သည��အခ) ခ�မ�တ� 
သည�� ဒဏ���က��င	မ���က�� ���င������ကန� ��က�မ� မရ���စဘ� အ�ပည��အဝ�ပ��ဆ�င�ရန� တ�ဝန�ရ��သည�။ 
 
စ3� လ��က�န�ရန�ပ�က�က	က�သည��အခ�က�မ��� ဒဏ���က��င	 ဝန�/က��ဌ�နကသ���ခ���ဆ�င�ရ	က���င�သည�� 

စ�မ�ခန ��ခ	�မ�ဆ��င�ရ� အ�ရ�ယ�မ�မ��� 
၁ ဝန�/က��ဌ�နက သတ�မ�တ�သည�� က�လအတ	င�� 

တင�သ	င��ရမည��အစ�ရင�ခ�စ�က�� စ�မ�က�န��အဆ���ပ4 
သ�က အခ��န�မ� တင�သ	င��ရန� ပ�က�က	က��ခင�� 
သ�� �မဟ�တ� ���င����� �ကန� ��က��န�ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၁၀၀ မ� ၅၀၀ 
သ�� �မဟ�တ� 

ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 
+ ရက�လ	န�ဒဏ���က�တစ�ရက�လ7င� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၁၀ မ� ၂၅ 
သ�� �မဟ�တ� 

ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�ရန� သတ��ပ�စ�ထ�တ��ခင�� 

၂ တ�ဝန�အရ�ဆ�င�ရ	က�သ�အရ�ရ��အ�� 
���င��ယ�က� �ခင��၊ ဟန� �တ���ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၂၅၀ မ� ၅၀၀၀ 
သ�� �မဟ�တ� 

ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�ရန� သတ��ပ�စ�ထ�တ��ခင�� 
- �ပစ�မ�ဆ��င�ရ�အ�ရ�ယ��ဆ�င�ရ	က��ခင�� 

၃ ဝန�/က��ဌ�န သ�� �မဟ�တ� က��ယ�စ��လ�ယ�ထ�သ�� � 
လ��အပ��သ� သတင��အခ�က�အလက�မ��� �ပ�ပ�� � 
တင��ပရန� ပ�က�က	က��ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၁၀၀၀ မ� ၅၀၀၀ 
သ�� �မဟ�တ� 

ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- EMP/ EMP-CP /EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 
တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ�တစ�ပ��င��အ�� 
ဆ��င��င���ခင�� 

- EMP/EMP-CP /EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 
တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ�တစ�ပ��င��အ�� 
ရပ�ဆ��င���ခင�� 

- �ပစ�မ�ဆ��င�ရ�အ�ရ�ယ��ဆ�င�ရ	က��ခင�� 
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စ3� လ��က�န�ရန�ပ�က�က	က�သည��အခ�က�မ��� ဒဏ���က��င	 ဝန�/က��ဌ�နကသ���ခ���ဆ�င�ရ	က���င�သည�� 

စ�မ�ခန ��ခ	�မ�ဆ��င�ရ� အ�ရ�ယ�မ�မ��� 
၄ �စ�င���ကပ��ကည��B�စစ��ဆ��ရ� အဖ	�အစည�� 

အပ)အဝင�ဝန�/က��ဌ�န သ�� �မဟ�တ� က��ယ�စ��လ�ယ� 
က စစ��ဆ�ရန��င�� �စ�င���ကပ� �ကည��B� စစ��ဆ� 
ရန��တ�င��ခ�သည�� သတင��အခ�က�အလက�မ��� 
က��တင��ပရန� ပ�က�က	က��ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၂၅၀ မ� ၅၀၀၀ 
သ�� �မဟ�တ� 

ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�ရန� သတ��ပ�စ�ထ�တ��ခင�� 

၅ ဝန�/က��ဌ�နက�ပန�လည��ပင�ဆင��စသည�� EMP 
အရ ဝန�/က��ဌ�န၏ /က�4တင�အတည��ပ4ခ�က�/ 
ခ	င���ပ4ခ�က� မရရ��ဘ� �ပင�ဆင��ဆ�င�ရ	က��ခင�� 
သ�� �မဟ�တ� အ�ခ��တည��ဆ�က��ရ� လ�ပ�ငန�� 
မ��� �ဆ�င�ရ	က��ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� 
၁၀၀၀ မ� ၅၀၀၀ 

သ�� �မဟ�တ� 
ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	၊ 
+ရက�လ	န�ဒဏ���က� တစ�ရက�လ7င� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၅၀ မ� ၅၀၀ 
သ�� �မဟ�တ� 

ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- �ပစ�မ�ဆ��င�ရ�အ�ရ�ယ��ဆ�င�ရ	က��ခင�� 

၆ ဝန�/က��ဌ�နက အတည�မ�ပ4ရ�သ��သ� EMP/ 
EMP-CP/EMP-OP က�� �ဆ�င�ရ	က�အ�က�င� 
အထည��ဖ���ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� 
၁၀၀၀ မ� ၅၀၀၀ 

+ ရက�လ	န�ဒဏ���က� တစ�ရက�လ7င� 
အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၅၀ မ� ၅၀၀ 

သ�� �မဟ�တ� 
ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- �ပစ�မ�ဆ��င�ရ�အ�ရ�ယ��ဆ�င�ရ	က��ခင�� 

၇ ဝန�/က��ဌ�နကထ�တ��ပ�သည��လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�
ရန� သတ��ပ�စ� သ�� �မဟ�တ� ရပ�ဆ��င��ရန� 
သတ��ပ�စ� တ�� �က�� ခ��4��ဖ�က��ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၂၀၀၀ မ� ၁၀၀၀၀ 
+ရက�လ	န�ဒဏ���က� တစ�ရက�လ7င� 
အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၁၀၀ မ� ၅၀၀ 

သ�� �မဟ�တ� 
ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 
တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ�တစ�ပ��င��အ�� 
ဆ��င��င���ခင�� 

- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 
တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ�တစ�ပ��င��အ�� 
ရပ�ဆ��င���ခင�� 
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စ3� လ��က�န�ရန�ပ�က�က	က�သည��အခ�က�မ��� ဒဏ���က��င	 ဝန�/က��ဌ�နကသ���ခ���ဆ�င�ရ	က���င�သည�� 

စ�မ�ခန ��ခ	�မ�ဆ��င�ရ� အ�ရ�ယ�မ�မ��� 
၈ ပတ�ဝန��က�င�ပ�က�ယ	င��မ�က�� Gခ�မ����ခ�က��သ� 

�ဖစ�စ3��ဖစ�ရပ�မ���အ�� ဝန�/က��ဌ�နသ�� �အသ��ပ� 
တင��ပရန� ပ�က�က	က��ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၁၀၀၀ မ� ၅၀၀၀ 
သ�� �မဟ�တ� 

ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�ရန� သတ��ပ�စ�ထ�တ��ခင��  
- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 

တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ�တစ�ပ��င��အ�� 
ဆ��င��င���ခင�� 

- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 
တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ�တစ�ပ��င��အ�� 
ရပ�ဆ��င���ခင�� 

၉ EMP / EMP-CP / EMP-OP အရ 
�ဆ�င�ရ	က�မ�မ�����က�င��ပတ�ဝန��က�င�၊ လ�မ��ရ�၊ 
အမ����ပည�သ� က�န��မ��ရ��င�� သက��မ	�ဝမ�� 
�က��င��လ�ပ�ငန�� သ�� �မဟ�တ� အ���အ�မ�၊ စည��စ�မ� 
က�� Gခ�မ����ခ�က��သ� �ဖစ�စ3��ဖစ�ရပ�မ���က�� 
အဆင��အလ��က�က�က	ယ�တ��ဆ��ရန� ပ�က�က	က� 
�ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၂၅၀၀ မ� ၁၀၀၀၀ 
သ�� �မဟ�တ� 

ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�ရန� သတ��ပ�စ�ထ�တ��ခင�� 
- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 

တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ�တစ�ပ��င��အ�� 
ဆ��င��င���ခင�� 

- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 
တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ�တစ�ပ��င��အ�� 
ရပ�ဆ��င���ခင�� 

၁၀ ပတ�ဝန��က�င�ထ�န��သ�မ���ရ�ဆ��င�ရ� လ��က�န� 
�ဆ�င�ရ	က�မ�သက��သခ�လက�မ�တ�ပ)စည��ကမ�� 
သတ�မ�တ� ခ�က�မ����င�� အခ���အ�င	 �ထ�တ�လIတ�မ� 
ကန� �သတ�ခ�က� ပမ�ဏခ	င���ပ4ခ�က�က�� လ��က�န� 
�ဆ�င�ရ	က�ရန� ပ�က�က	က��ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၁၀၀၀ မ� ၁၀၀၀၀ 
သ�� �မဟ�တ� 

ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�ရန� သတ��ပ�စ�ထ�တ��ခင�� 
- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 

တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ� တစ�ပ��င��အ�� 
ဆ��င��င���ခင�� 

- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 
တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ� တစ�ပ��င��အ�� 
ရပ�ဆ��င���ခင�� 
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စ3� လ��က�န�ရန�ပ�က�က	က�သည��အခ�က�မ��� ဒဏ���က��င	 ဝန�/က��ဌ�နကသ���ခ���ဆ�င�ရ	က���င�သည�� 
စ�မ�ခန ��ခ	�မ�ဆ��င�ရ� အ�ရ�ယ�မ�မ��� 

၁၁ လ�မ��ရ� ထ�ခ��က�မ�မ���အရ �ပ��လ���ရန� သတ� 
မ�တ�သည�� �လ�����က��င	က���ပ��လ���ရန� ပ�က� 
က	က��ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၁၀၀၀ မ� ၁၀၀၀၀ 
သ�� �မဟ�တ� 

ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�ရန� သတ��ပ�စ�ထ�တ��ခင�� 
- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 

တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ�တစ�ပ��င��အ�� 
ဆ��င��င���ခင�� 

- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 
တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ�တစ�ပ��င��အ�� 
ရပ�ဆ��င���ခင�� 

၁၂ �ပန�လည��နရ�ခ�ထ��မ�အ�ပ5 မ�တည�၍ မ�လ 
တည� ရ��သည��လ�မ�အ��ခအ�နမ���က�� �ပန�လည� 
ထ�န��သ�မ�� �ဆ�င�ရ	က��ပ�ရန� ပ�က�က	က��ခင�� 

အ�မရ�ကန��ဒ5လ� ၁၀၀၀ မ� ၁၀၀၀၀ 
သ�� �မဟ�တ� 

ယင���င��ည�မ7�သ� �မန�မ�က�ပ��င	 

- လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�ရန� သတ��ပ�စ� ထ�တ��ခင�� 
- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 

တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ� တစ�ပ��င��အ�� 
ဆ��င��င���ခင�� 

- EMP/EMP-CP/EMP-OP အတည��ပ4ခ�က� 
တစ�ခ�လ��� သ�� �မဟ�တ� တစ�စ�တ�တစ�ပ��င��အ�� 
ရပ�ဆ��င���ခင�� 

မ�တ�ခ�က�။  
 

၁။ �စ�စ3� �င	��က��ဖ�င��ပ	မ�မ����င�� က��က�ည��စရန� ဒဏ���က��င	မ���က�� အ�မရ�ကန��ဒ5လ��ဖင�� အ��ခခ�၍သတ�မ�တ��ခင���ဖစ�ပ)သည�။  
၂။ အတ���က�က�စက��လ���မ��� အဓ�ပL)ယ�ရ�င��လင���ဖ���ပခ�က�- 

(က) ECC = Environmental Compliance Certificate (ပတ�ဝန��က�င�ထ�န��သ�မ���ရ�ဆ��င�ရ� လ��က�န��ဆ�င�ရ	က�မ� သက��သခ� 
လက�မ�တ�) 

(ခ) EMP = Environmental Management Plan (ပတ�ဝန��က�င�စ�မ�ခန� �ခ	�မ�အစ�အစ3�) 
(ဂ) EMP-CP  = Environmental Management Plan-Construction Phase (တည��ဆ�က��ရ�က�လပတ�ဝန��က�င�စ�မ�ခန� �ခ	�မ�အစ�အစ3�) 
(ဃ) EMP-OP  = Environmental Management Plan-Operational Phase(လ�ပ�ငန��လည�ပတ��ဆ�င�ရ	က�သည��က�လ ပတ�ဝန��က�င� 

စ�မ�ခန� �ခ	�မ�အစ�အစ3�) 



စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ 

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၁၀။) 

၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁၄ ရက္ 

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္) 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကုိ ၿပ႒ာန္းလုိက္သည္။ 

အခန္း ( ၁ ) 

အမည္ႏွင့္အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္ 

၁။  ဤဥပေဒကုိ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။ 

၂။  ဤဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ၿပပါအတုိင္း အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္

ေစရမည္- 

 

(က)  စားသံုးသူ ဆိုသည္မွာ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ကုန္သြယ္ ေရာင္းဝယ္မႈ 

အတြက္ မဟုတ္ဘဲ စားေသာက္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ သုံးစြၿဲခင္း ၿပဳသူကို ဆုိသည္။ 

 

( ခ ) စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဆုိသည္မွာ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ စားသံုးသူအား ဥပေဒဆုိင္ရာ အကာအကြယ္ ေပးေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ အာမခံခ်က္ေပးေရးကုိ ဆုိသည္။ 

 

( ဂ ) ကုန္စည္ ဆုိသည္မွာ လူအမ်ားအသုံးၿပဳႏုိင္ရန္ႏွင့္ စားသုံးရန္ တို႔အတြက္ ထိေတြ႕

ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အၿပည့္အဝ မထိေတြ႕ႏိုင္ေသာ၊ ေ႐ႊ႕ေၿပာင္းႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ 

မေ႐ႊ႕ေၿပာင္းႏိုင္ေသာ၊ စားသုံးႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ မစားသံုးႏိုင္ေသာ ကုန္သြယ္

ႏိုင္သည့္အရာကုိ ဆိုသည္။ 

 

(ဃ) ဝန္ေဆာင္မႈ ဆုိသည္မွာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈ 

အသြင္ၿဖင့္ စားသံုးသူ၏ လိုအပ္ခ်က္ကုိ ၿဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ေဆာင္႐ြက္မႈကို 

ဆိုသည္။ 

 

( င ) ကုန္သြယ္မႈ ဆိုသည္မွာ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို တန္ဖိုး သတ္မွတ္၍ 

အက်ိဳးအၿမတ္ရရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္ေသာ အေရာင္းအဝယ္ ၿပဳလုပ္ၿခင္းကို 

ဆိုသည္။ 

 

( စ ) ေၾကာ္ၿငာ ဆုိသည္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ၿဖစ္ေစ၊ အသင္းအဖြ႕ဲ တစ္ခုကၿဖစ္ေစ၊ 

လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ကၿဖစ္ေစ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္စည္ႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေသာ 

ဝန္ေဆာင္မႈကုိ အမ်ားၿပည္သူ သိရွိရန္ အသိေပး ထုတ္ၿပန္ေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈကို 

ဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ လူထု ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းၿဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ 

ၿခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ 



 

(ဆ)  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဆုိသည္မွာ ကုန္စည္ကို ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ၿဖန္႔ၿဖဴးၿခင္း၊

သိုေလွာင္ၿခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ၿခင္း၊ ေရာင္းခ်ၿခင္း၊ ၿပဳၿပင္ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ၿပည္ပသို႔ 

တင္ပို႔ၿခင္း၊ ၿပည္ပမွ တင္သြင္းၿခင္း၊ ၿပန္လည္ေရာင္းခ်ၿခင္းကို ၿဖစ္ေစ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ 

ေပးၿခင္းကိုၿဖစ္ေစ၊ ေၾကာ္ၿငာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ၿခင္း ကိုၿဖစ္ေစ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္သူကို ဆိုသည္။ 

 

( ဇ ) လိမ္လည္လွည့္ၿဖားမႈ ဆိုသည္မွာ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

စားသံုးသူ ထင္ေယာင္ထင္မွား ၿဖစ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ၿဖင့္ မွားယြင္းေသာ ေဖာ္ၿပမႈ 

ကိုၿဖစ္ေစ၊ မမွန္ကန္ေသာ ေၾကာ္ၿငာကုိၿဖစ္ေစ သေဘာ႐ုိးၿဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း 

မဟုတ္သည့္ ၿပဳလုပ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ သဘာ၀ အရည္အေသြးကိုၿဖစ္ေစ၊ ထုတ္လုပ္မႈၿဖစ္စဥ္ကိုၿဖစ္ေစ၊

ေဆာင္႐ြက္မႈ ၿဖစ္စဥ္ကိုၿဖစ္ေစ၊ ဝိေသသလကၡဏာကိုၿဖစ္ေစ၊ သတ္မွတ္ထားေသာ 

စံခ်ိန္စံၫႊန္းကိုၿဖစ္ေစ၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကိုၿဖစ္ေစ၊ အေရအတြက္ကုိ ၿဖစ္ေစ အမ်ား 

ၿပည္သူက ယုံၾကည္မႈလြမဲွားစြာလက္ခံရန္ မ႐ုိးမေၿဖာင့္ေသာ သေဘာၿဖင့္ ၿပဳလုပ္မႈကို 

လည္းေကာင္း ဆိုသည္။ 

 

(ဈ )   ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ ဆိုသည္မွာ ေသဆုံးမႈ၊ လူပုဂၢိဳလ္ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေၿပာင္းႏိုင္ေသာ 

သို႔မဟုတ္ မေ႐ႊ႕ေၿပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္း တစ္ရပ္ရပ္ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈကုိ ဆုိသည္။ 

 

(ည)  အေရာင္းၿမင့္တင္ၿခင္း ဆိုသည္မွာ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို စားသုံးသူက 

ပိုမိုက်ယ္ၿပန္႔စြာ ဝယ္ယူရန္ သို႔မဟုတ္ အသုံးၿပဳရန္ ရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္ၿခင္းကို 

ဆိုသည္။ 

 

( ဋ )  စားသံုးသူအၿငင္းပြားမႈေၿဖရွင္းေရးအဖြ႕ဲ ဆိုသည္မွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ 

စားသံုးသူတို႔အၾကား ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၿဖစ္ပြားေသာ 

အၿငင္းပြားမႈကုိ ညွိႏႈိင္း ေၿဖရွင္းေပးရန္ ဤဥပေဒအရ ဖြ႕ဲစည္းေသာ အဖြ႕ဲကုိ ဆိုသည္။ 

 

( ဌ )  ဝန္ႀကီးဌာန ဆုိသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စအုစိုးရ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး

ဝန္ႀကီးဌာနကို ဆုိသည္။ 

 

( ဍ )  ဗဟုိေကာ္မတီ ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စားသုံးသူ အကာ

အကြယ္ေပးေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို ဆိုသည္။ 

 

( ဎ )  ဦးစီးဌာန ဆုိသည္မွာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနကို 

ဆိုသည္။ 

အခန္း ( ၂ ) 

ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား 

၃။ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္း ၿဖစ္သည္- 

 

(က)  စားသုံးသူတို႔သည္ မိမိတို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို သိရွိနားလည္၍ ေတာင္းဆိုရယူ 

ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို သုံးစြဲရာတြင္ လိမ္လည္လွည့္ၿဖားမႈတို႔ 



မခံရေစရန္၊ 

 

( ခ )  စားသုံးသူတို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကိ ု ထိေရာက္စြာ  ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ စနစ္တစ္ရပ္ 

ေပၚေပါက္လာေစရန္၊ 

 

( ဂ )  စားသုံးသူအား ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးၿခင္း၊ မွန္ကန္ ရွင္းလင္းသည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၿဖန္႔ေဝအသိေပးၿခင္းတို႔ ပါဝင္ေသာ စားသုံးသူ 

အကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္း အစီအမံ ေပၚေပါက္လာေစရန္၊ 

 

(ဃ) စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တို႔က စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းအေပၚ 

အေလးထားလိုက္နာၿခင္းၿဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ 

အၿပဳအမူမ်ား ၿဖစ္ေပၚေစရန္၊ 

 

( င )  စားသုံးသူတို႔၏ ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး၊  က်န္းမာေရး၊ စိတ္ေက်နပ္မႈ 

ရရွိေစေရးတို႔အတြက္ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ အရည္အေသြး ၿမင့္မားေသာ ကုန္စည္ 

သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေဖာ္ေဆာင္ ၿဖည့္ဆည္းေပး ရန္။ 

အခန္း ( ၃ ) 

ဗဟုိေကာ္မတီဖြ႕ဲစည္းၿခင္း 

၄။ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သည္- 

 

(က)  စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒ 

အၿဖစ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားမွ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ 

အစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၿဖစ္ လည္းေကာင္း၊ 

ဥကၠ႒က တာဝန္ေပးအပ္ ၿခင္း ခံရသူမ်ားက အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တြဖဲက္အတြင္းေရးမွဴး

အၿဖစ္လည္းေကာင္း ပါဝင္သည့္ စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို 

ဖြ႕ဲစည္းရ မည္။ 

 

( ခ )  ပုဒ္မခြဲ(က) အရ ဖြ႕ဲစည္းေသာ ဗဟိုေကာ္မတီကုိ လိုအပ္သလို ၿပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္း

ႏိုင္သည္။ 

အခန္း(၄) 

ဗဟုိေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 

၅။  ဗဟိုေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္သည္- 

 

(က)  ဤဥပေဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ၿမင္ေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 

( ခ )  စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ 

ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕သုိ႔ အႀကံဉာဏ္မ်ား၊ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား 

ေဆာင္႐ြက္ေပးၿခင္း၊ 



 

( ဂ )  ကုန္စည္၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စားသုံးသူေဘးဥပဒ္ အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး 

အတြက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာေဆာင္႐ြက္ ၿခင္း၊ 

 

(ဃ) အစိုးရမဟုတ္ေသာ စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕မ်ား ဖြ႕ဲစည္း 

ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ယင္းအဖြ႕ဲမ်ား လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 

အတြက္ အားေပးေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 

( င )  စားသုံးသူ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လူထုဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ သတင္း

ၿဖန္႔ေဝ ေပးၿခင္းႏွင့္ စားသုံးသူတို႔၏ သေဘာထားကို ရယူၿခင္း၊ 

 

( စ )  စားသုံးသူထံမွၿဖစ္ေစ၊ စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ 

အၿခားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ထံမွၿဖစ္ေစ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကုိ လက္ခံ ေၿဖရွင္းေပးၿခင္း၊ 

 

(ဆ) စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူ၍ 

သုေတသနၿပဳၿခင္းႏွင့္ ယင္း သုေတသနၿပဳမႈမ်ားကို ၿပန္လည္ သုံးသပ္၍ 

စားသုံးသူမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ လိုအပ္သလို ေဆာင္႐ြက္ ေပးၿခင္း၊ 

 

( ဇ )  အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအဖြ႕ဲအစည္း မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 

( ဈ )  ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ရိွေသာ စားသုံးရန္မသင့္သည့္ ကုန္စည္ႏွင့္ စပလ္်ဥ္း၍ 

တားၿမစ္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသုိ႔ အေၾကာင္း ၾကားၿခင္း၊ 

 

(ည)  ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ စံခ်ိန္စံၫႊန္းကၽြမ္းက်င္မႈ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 

ဓာတ္ခြခဲန္းမ်ားကို လုိအပ္ပါက သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းေပး ႏိုင္ရန္ 

သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 

( ဋ )  စားသုံးသူအက်ိဳးစီးပြားကိ ု ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင္ ့ ယင္းတို႔၏ အေရးကိစၥ မ်ားကို 

ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ပညာေပးၿခင္း၊ 

 

( ဌ ) စားသုံးသူ အၿငင္းပြားမႈေၿဖရွင္းေရးအဖြ႕ဲက  ခ်မွတ္ေသာ  စီမံခန္႔ခြေဲရး ၿပစ္ဒဏ္အေပၚ 

အယူခံမႈကုိ အဆံုးအၿဖတ္ေပး ၿခင္း၊ 

 

( ဍ ) တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းၿပီးၿဖစ္သည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ စားသုံးသူ 

အကာအကြယ္ေပးေရး အသင္းအဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း။ 

အခန္း(၅) 

စားသံုးသူ၏ အခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္မ်ား 

၆။ (က) စားသုံးသူ၏အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္-  

  

(၁)  ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ အသုံးၿပဳ

ႏိုင္ၿခင္း၊ 

  

(၂)  ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကိ ု ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ၿခင္းႏွင့္ ဝန္ခံကတိၿပဳ

ထားေသာ တန္ဖိုး၊ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ား၊ အာမခံမႈတို႔ႏွင့္ အညီ ရယူႏိုင္ၿခင္း၊ 



  

(၃)  ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ အေၿခအေန၊ အာမခံခ်က္တို႔ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ၿပည့္စုံမွန္ကန္စြာ ရယူခြင့္ ရွိၿခင္း၊ 

  

(၄)  စားသုံးသူ အသံုးၿပဳေသာ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

အၿငင္းပြားမႈအေပၚ ၾကားနာေၿဖရွင္းေပးရန္ အေရးဆို တိုင္တန္းႏိုင္ၿခင္း၊ 

စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား ရရွိႏိုင္ၿခင္းႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ ေၿဖရွင္းမႈ 

ရရွိႏိုင္ၿခင္း၊ 

  
(၅)  ခြဲၿခားဆက္ဆံမႈမရွိသည့္ မၽွတေသာ ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိၿခင္း။ 

 
( ခ ) စားသုံးသူ၏တာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္သည္- 

  

(၁) ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစရန္ ရည္႐ြယ္ေဖာ္ၿပထားေသာ  ကုန္စည္ 

သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္

မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

  

(၂)  စားသုံးသူအၿငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္စြာ ေၿဖရွင္းေပးသည့္ စားသုံးသူ 

အၿငင္းပြားမႈ ေၿဖရွင္းေရးအဖြဲ႕၏ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာၿခင္း၊ 

  

(၃)  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ မဟုတ္မမွန္ 

စြပ္စြဲေၿပာဆိုမႈ ၿပဳလုပ္ၿခင္း တို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿခင္း၊ 

  

 (၄)  စားသုံးသူအၿငင္းပြားမႈကို သက္ဆုိင္ရာမွေၿဖရွင္းေနစဥ္ လူထု ဆက္သြယ္ေရး 

နည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ၊ အၿခား နည္းလမ္းၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ သက္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းရွငအ္ေပၚ ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ေၿပာဆုိၿခင္း၊ ေရးသားၿခင္းႏွင့္ 

ၿပဳမူၿခင္းတုိ႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿခင္း။ 

အခန္း(၆) 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ား 

၇။ (က) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၏ အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ၿဖစ္သည္ - 

  

(၁)  ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ အေရာင္းအဝယ္ ၿပဳလုပ္ရာတြင္ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္အညီ ေငြေပးေခ်မႈ လက္ခံ

ရယူၿခင္း၊ 

  
(၂)  စားသုံးသူအၿငင္းပြားမႈတြင္ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ခုခံ ေခ်ပခြင့္ ရရွိၿခင္း၊  

  

(၃) စားသုံးသူ၏ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈသည္ မိမိ၏ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ

ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါက နာမည္ေကာင္းၿပန္လည္ ရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္

ႏိုင္ၿခင္း၊ 

  

(၄) စားသုံးသူ၏ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈသည္ ၎ဝယ္ယူေသာ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ 

ဝန္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ေသၿပႏိုင္

ပါက နာမည္ေကာင္းကို ၿပန္လည္ ရရွိႏုိင္ၿခင္း။ 

 
( ခ ) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၏တာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္းၿဖစ္သည္- 



  

(၁) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ 

လုပ္ကိုင္ၿခင္း၊ 

  

(၂)  ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ ရွင္းလင္းမွန္ကန္ေသာ သတင္း 

အခ်က္အလက္ မ်ား ေပးၿခင္း ၊ 

  
(၃) စားသုံးသူမ်ားကို ခြဲၿခားမႈမရွိဘဲ ေၿဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ ဆက္ဆံၿခင္း၊ 

  

(၄)  ေရာင္းဝယ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ 

ဝန္ေဆာင္မႈကို သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း၊ အရည္အေသြးမ်ား 

အေပၚ အေၿခခံ၍ အာမခံခ်က္ေပးၿခင္း၊ 

  

(၅)  အရည္အေသြး စမ္းသပ္ရန္ လုိအပ္ေသာ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ 

ဝန္ေဆာင္မႈကို ဝယ္ယူၿခင္းမၿပဳမီ စားသုံးသူမ်ားအား စမ္းသပ္ ႏိုင္သည 

့္အခြင့္အေရးေပးၿခင္း၊ 

  

(၆)  အာမခံေပးထားသည့္ ကာလအတြင္း ကုန္စည္ကို စားသုံးၿခင္း 

သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ သံုးစြဲၿခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား 

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အာမခံခ်က္ ေပးအပ္ထားသည့္ အတိုင္း တာဝန္ယူ 

ေဆာင္႐ြက္ေပးၿခင္း၊ 

  

(၇)  စားသုံးသူက လက္ခံရရိွထားေသာ သို႔မဟုတ္ အသုံးၿပဳထားေသာ 

ကုန္စည္သည္ သေဘာတူညီ ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိပါက သေဘာ 

တူညီထားသည့္ စည္းကမ္းအတုိင္း တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေပး ၿခင္း၊ 

  

(၈)  ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သေဘာတူညီ ထားေသာ 

သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ပါဝန္ခံ ကတိအတိုင္း တိက်စြာ 

လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

  

(၉)  စားသုံးသူအၿငင္းပြားမႈကုိ သက္ဆိုင္ရာမွ ေၿဖရွင္းေနစဥ္ လူထု 

ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား ၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊ အၿခားနည္းလမ္းၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ 

သက္ဆိုင္ရာ စားသံုးသူအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာေစ ရန္ ေၿပာဆို ၿခင္း၊ 

ေရးသားၿခင္းႏွင့္ ၿပဳမူၿခင္းတို႔ကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ၿခင္း။ 

အခန္း (၇) 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အတြက္ တားၿမစ္ခ်က္မ်ား 

၈။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ ေအာက္ပါတို႔ကုိ ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ကုန္သြယ္ၿခင္း၊  ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း 

မၿပဳရ- 

 

(က)  သက္ဆိုင္ရာကုန္စည္၏ သတင္းအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ တံဆိပ္အမွတ္

အသားေပၚတြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ အေၿခအေန၊ အာမခံခ်က္၊ ထူးၿခားခ်က္၊ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ အသားတင္အေလးခ်ိန္၊ အသားတင္ ထုထည္၊ 

စုစုေပါင္းပမာဏ၊ အရည္အေသြး၊ အဆင့္အတန္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ၿပဳလုပ္ပုံနည္းလမ္း၊ 



ပုံစံတို႔ႏွင့္ကိုက္ညီမႈ မရွိေသာ ကုန္စည္၊ 

 

( ခ ) တံဆိပ္အမွတ္အသားပါ အခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ ေၾကာ္ၿငာႏွင့္  အေရာင္း

ၿမႇင့္တင္ေရးတို႔တြင္ ပါဝင္ေသာ ေဖာ္ၿပခ်က္တုိ႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိေသာ ကုန္စည္၊ 

 

( ဂ ) အမည္၊ အ႐ြယ္အစား၊ အသားတင္ အေလးခ်ိန္၊ ထုထည္၊ ဖြ႕ဲစည္းပုံ၊ 

ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ ထုတ္လုပ္သည့္ရက္စြဲႏွင့္ ထုတ္လုပ္သည့္အမွတ္စဥ္၊ ေနာက္ဆံုး 

သုံးစြဲရမည့္ ရက္စြဲ၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး၊ ဓာတ္မတည့္ေၾကာင္း ေဖာ္ၿပခ်က္၊ 

ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီအမည္ႏွင့္ လိပ္စာ၊ ေရာင္းခ် ၿဖန္႔ၿဖဴးသူအမည္၊ 

အမွတ္တံဆိပ္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္တို႔မပါရွိေသာ 

ကုန္စည္၊ 

 

(ဃ) သုံးစြဲပံုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္း၊ အခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္

မ်ားကို ဗဟုိေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔ရက္မွစ၍ ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ 

ၿဖစ္ေစ၊ ၿမန္မာႏွင့္အၿခားဘာသာတြလဲ်က္ ၿဖစ္ေစ ေဖာ္ၿပ ထားၿခင္းမရွိေသာ 

ကုန္စည္၊ 

 

( င ) မူလထြက္ရွိသည့္ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

မမွန္မကန္ ေဖာ္ၿပထားသည့္ ကုန္စည္၊ 

 

(စ )  ၿပည္တြင္းၿပည္ပ အသိအမွတ္ၿပဳဌာန သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု၏ 

ေထာက္ခံခ်က္ အရၿဖစ္ေစ၊ သတ္မွတ္ ထားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

အရၿဖစ္ေစ ကုိက္ညီမႈမရွိေသာ ကုန္စည္၊ 

 

(ဆ)  သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းက သိပၸံနည္းက် သုေတသနၿပဳ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္၊ 

ေတြ႕ရွိခ်က္ အေထာက္အထားမ်ား မရွိဘဲ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အာဟာရဆိုင္ရာ 

အာမခံခ်က္မ်ား ေဖာ္ၿပထားသည့္ ကုန္စည္၊ 

 
(ဇ ) သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ ကုန္စည္၊ 

 

(ဈ) သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္  သတင္း အခ်က္အလက္ တြင္ 

ေဖာ္ၿပထားေသာ အေၿခအေန၊ အာမခံခ်က္၊ ထူးၿခားခ်က္၊ ကာလ 

သတ္မွတ္ခ်က္၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတို႔ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ 

 

(ည)  ေၾကာ္ၿငာႏွင့္ အေရာင္းၿမႇင့္တင္ေရးတို႔တြင္ ပါဝင္ေသာ ေဖာ္ၿပခ်က္တို႔ႏွင့္ 

ကိုက္ညီမႈ မရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ။ 

၉။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္သည္ ေအာက္ပါ အေၿခအေနမ်ားတြင္ ဝယ္ယူသူ သို႔မဟုတ္ 

အသုံးၿပဳသူအား ထင္ေယာင္ထင္မွား ၿဖစ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ေရာင္းခ်ရန္ ကမ္းလွမ္းၿခင္း 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေရာင္းၿမႇင့္တင္ၿခင္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေၾကာ္ၿငာၿခင္း ေသာ္ လည္းေကာင္း 

မၿပဳလုပ္ရ- 

 

(က) ထုတ္ေဖာ္ၫႊန္းဆိုထားေသာ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံၫႊန္း၊ ပုံစံ သို႔မဟုတ္ 

နည္းလမ္း၊ ထူးၿခားေသာ လကၡဏာ၊ အသံုးၿပဳမႈတို႔ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရိွသည့္ 



ေဈးႏႈန္းေလၽွာ႔ ေပးထားေသာ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အထူးေဈးႏႈန္း 

သတ္မွတ္ထားေသာ ကုန္စည္ၿဖစ္ၿခင္း၊ 

 
( ခ ) သစ္လြင္ေကာင္းမြန္ေသာ အေၿခအေနတြင္ မရွိေသာ ကုန္စည္ၿဖစ္ၿခင္း၊ 

 

( ဂ ) အၿခားကုမၸဏီ တစ္ခုခု၏ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ခိုင္မာေသာ 

ေထာက္ပ့ံမႈႏွင့္ အာမခံမႈၿပဳၿခင္း၊ 

 

(ဃ)  အသုံးမၿပဳႏိုင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ မရရွိႏိုင္ေသာ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ

ၿဖစ္ၿခင္း၊ 

 

( င ) အၿပစ္အနာအဆာ၊ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားကုိ ဖုံးကြယ္ထားသည့္ ကုန္စည္ 

သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈၿဖစ္ၿခင္း၊ 

 

(စ) အၿခားေသာ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ 

သြယ္ဝိုက္၍ ခ်ိဳးႏွိမ္ေဖာ္ၿပၿခင္း၊ 

 

(ဆ)  သတင္းအခ်က္အလက္ အၿပည့္အစုံ ခိုင္မာမႈမရွိေသာ ခ်ဲ႕ကား ေဖာ္ၿပမႈမ်ားကို 

အသုံးၿပဳၿခင္း၊ 

 

(ဇ ) မေသခ်ာ မေရရာေသာ ကတိကဝတ္ၿပဳမႈမ်ားၿဖင့္ ကမ္းလွမ္း၍ ေရာင္းခ်ေသာ 

သို႔မဟုတ္ ေပးအပ္ေသာ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ၿဖစ္ၿခင္း။ 

၁၀။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ ေရာင္းဝယ္မႈၿပဳလုပ္ရာတြင္ စားသုံးသူအား ေအာက္ပါ 

အေၿခအေနတစ္ခုခုၿဖင့္ လိမ္လည္ လွည့္ၿဖားမႈမၿပဳရ - 

 

(က) ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္း၊ အရည္အေသြး

တို႔ႏွင့္ ကုိက္ညီသည္ဟု မမွန္မကန္ ေဖာ္ၿပၿခင္း၊ 

 
( ခ ) ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ကုိ ဖုံးကြယ္ ေဖာ္ၿပၿခင္း၊ 

 

(ဂ ) ကမ္းလွမ္းထားေသာ ကုန္စည္မဟုတ္ဘဲ အၿခားကုန္စည္ကို အစားထိုး 

ေရာင္းခ်ၿခင္း၊ 

 

(ဃ)  ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအား အေရာင္းၿမႇင့္တင္ေရာင္းခ်ၿခင္း မၿပဳလုပ္မီ 

ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ ေဈႏႈန္းမ်ားကို တိုးၿမႇင့္ၿခင္း၊ 

 

( င ) ေနာက္ဆံုး သုံးစြဲရမည့္ ရက္စြဲေက်ာ္လြန္ေနေသာ ကုန္စည္ကို ၿပဳၿပင္မြမ္းမံ၍ 

ေရာင္းခ် ၿခင္း၊ ေရာေႏွာ ေရာင္းခ်ၿခင္း၊ 

 

( စ ) အမ်ိဳးအစားတူ အရည္အေသြးနိမ့္ ကုန္စည္ကို ေရာေႏွာေရာင္းခ်ၿခင္းႏွင့္ 

အမ်ိဳးအစားမတူ စားသုံးရန္ မသင့္ေသာ ကုန္စည္ကို ေရာေႏွာ ေရာင္းခ်ၿခင္း။ 

၁၁။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ မူလကကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို  သတ္မွတ္ထားေသာ 

ကာလအတြင္း ေရာင္းခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ ကမ္းလွမ္းထားေသာ၊ အေရာင္းၿမႇင့္တင္ထားေသာ၊ 

ေၾကညာထားေသာ ပမာဏ အေရအတြက္အတိုင္း ေရာင္းခ်ရန္ အစီအစဥ္မရွိဘ ဲ ယင္းတုိ႔ကို 

အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း အထူး ေဈးႏႈန္းၿဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ ကမ္းလွမ္းၿခင္း၊ အေရာင္း 

ၿမႇင့္တင္ၿခင္းႏွင့္ ေၾကညာၿခင္းတုိ႔ မၿပဳရ။ 



၁၂။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ အၿခားကုန္စည္ကို ဆုေၾကးအေနၿဖင့္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ 

အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ကတိၿပဳထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ေပးအပ္ႏိုင္ၿခင္း မရွိပါက 

ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေရာင္းခ်ရန္ ကမ္းလွမ္းၿခင္း၊ အေရာင္းၿမႇင့္တင္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ 

ေၾကညာၿခင္း မၿပဳရ။ 

၁၃။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ စားသုံးသူ၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာကိုၿဖစ္ေစ၊ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာကိုၿဖစ္ေစ 

အေႏွာင့္အယွက္ၿဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုခုၿဖင့္ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအား 

ေရာင္းခ်ရန္ ကမ္းလွမ္းၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကညာၿခင္းမၿပဳရ။ 

၁၄။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ ေအာက္ပါေၾကာ္ၿငာ အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ေၾကာ္ၿငာၿခင္း မၿပဳလုပ္ရ - 

 

(က)  ကုန္စည္၏ အရည္အေသြး၊ အေရအတြက္၊ ကုန္စည္တြင္ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ 

ကုန္စည္အား အသုံးၿပဳပုံ၊ ကုန္စည္၏ ေဈးႏႈန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏႈန္းထားႏွင့္ 

ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္ ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

စားသုံးသူမ်ားအား လိမ္လည္ ထားေသာ ေၾကာ္ၿငာမ်ား၊ 

 

(ခ)  ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ အာမခံေပးထားမႈအေပၚ လိမ္လည္

ထားေသာ ေၾကာ္ၿငာမ်ား၊ 

 

(ဂ)  ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မဟုတ္မမွန္ေသာ သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္ ေၾကာ္ၿငာမ်ား၊ 

 

(ဃ) ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးၿပဳၿခင္းၿဖင့္ အႏၲရာယ္ရွိမႈအား 

အသိေပးၿခင္း မရွိေသာ ေၾကာ္ၿငာမ်ား၊ 

 

(င) သက္ဆိုင္သူ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္မရရိွဘဲတစ္စုံတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ အၿဖစ္အပ်က္ 

တစ္ခုအေပၚ အသုံးၿပဳ ထားေသာ ေၾကာ္ၿငာ မ်ား၊ 

 
( စ)  ဥပေဒၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ လူမႈက်င့္ဝတ္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္သည့္ ေၾကာ္ၿငာမ်ား။ 

၁၅။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ သို႔မဟုတ္ ေၾကာ္ၿငာလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သူတို႔သည္ မိမိတို႔ေၾကာ္ၿငာ၏ 

အက်ိဳးဆက္မ်ားကို တာဝန္ယူရမည္။ 

အခန္း (၈) 

စားသံုးသူအၿငင္းပြားမႈေၿဖရွင္းေရးအဖြ႕ဲ ဖြ႕ဲစည္းၿခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 

၁၆။  ဗဟိုေကာ္မတီသည္ စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္

ႏိုင္ရန္ႏွင့္ စားသုံးသူမ်ား၏ အၿငင္းပြားမႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ေၿဖရွင္းႏိုင္ေရး အတြက္ စားသုံးသူ

အၿငင္းပြားမႈ ေၿဖရွင္းေရးအဖြ႕ဲမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ 

ၿပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ 

၁၇။ စားသုံးသူအၿငင္းပြားမႈေၿဖရွင္းေရးအဖြ႕ဲ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းၿဖစ္သည္- 

 
(က)  စားသုံးသူအၿငင္းပြားမႈမ်ားကို ေစ့စပ္ၫိွႏႈိင္းေပးၿခင္း၊ ေၿဖရွင္းေပးၿခင္း၊ 

 
(ခ) 

စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားကို 

စားသုံးသူအား ၿဖန္႔ၿဖဴးေပးၿခင္း၊ 



 
(ဂ) 

ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စားသုံးသူ၏ စာၿဖင့္ေသာ္

လည္းေကာင္း၊ ႏႈၿဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း တုိင္ၾကားမႈကုိ လက္ခံ စစ္ေဆးၿခင္း၊ 

 
(ဃ)  ဗဟုိေကာ္မတီက အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း။ 

အခန္း (၉) 

စားသံုးသူအၿငင္းပြားမႈအား ေၿဖရွင္းၿခင္း 

၁၈။  စားသံုးသူအၿငင္းပြားမႈ ေၿဖရွင္းေရးအဖြ႕ဲသည္ စားသုံးသူ အၿငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေၿဖရွင္းရာတြင္ 

ေအာက္ပါတို႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ရမည္- 

 
(က) 

ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ကို ေခၚယူ 

စစ္ေဆးၿခင္း၊ 

 
(ခ )  

စားသုံးသူအၿငင္းပြားမႈကို သိရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ မ်က္ၿမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူ

တို႔ကုိ ေခၚယူစစ္ေဆးၿခင္း၊ 

 
(ဂ )  

စုံစမ္းစစ္ေဆးရာ၌ လိုအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အၿခားသက္ ေသခံ 

ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ အကဲၿဖတ္ၿခင္း၊ 

 
(ဃ)  စားသုံးသူဘက္မွ ဆုံး႐ႈံးမႈရွိ မရွိ စစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ ဆုံးၿဖတ္ၿခင္း၊ 

 
(င ) 

စားသုံးသူ အၿငင္းပြားမႈတြင္ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ကို 

စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကုိ အသိေပး 

အေၾကာင္းၾကားၿခင္း၊ 

 
(စ )  ပုဒ္မ ၈ ပါ တားၿမစ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက အေရးယူၿခင္း။ 

အခန္း (၁၀) 

စားသံုးသူအၿငင္းပြားမႈ ေၿဖရွင္းေရးအဖြ႕ဲ၏ အေရးယူပိုင္ခြင့္ 

၁၉။  စားသုံးသူအၿငင္းပြားမႈ ေၿဖရွင္းေရးအဖြဲ႕သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္က ပုဒ္မ ၇၊ ပုဒ္မခြ(ဲခ)တြင္ 

ေဖာ္ၿပထားသည့္ တာဝန္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၈ တြင္ 

ေဖာ္ၿပထားသည့္ တားၿမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ေအာက္ပါ 

အေရးယူမႈ တစ္ရပ္ရပ္ကိုၿဖစ္ေစ၊ တစ္ရပ္ ထက္ပိုေသာ အေရးယူမႈမ်ားကိုၿဖစ္ေစ

ဆုံးၿဖတ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္- 

 
(က) သတိေပးၿခင္း၊ 

 
(ခ ) ၿပင္းထန္စြာသတိေပးၿခင္း၊ 

 
(ဂ) ေလ်ာ္ေၾကးေပးေစၿခင္း၊ 

 

(ဃ) အၿငင္းပြားလ်က္ရွိေသာ ကုန္စည္ကို ေရာင္းခ်ၿဖန္႔ၿဖဴးၿခင္းအား ကာလ အကန္႔

အသတ္ၿဖင့္ တားၿမစ္ၿခင္း၊ 

 
(င) ကုန္စည္ကို ေဈးကြက္အတြင္းမွ ၿပန္လည္ သိမ္းဆည္းေစၿခင္း၊ 

 
(စ) စားသုံးသူတို႔အား ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ ၿဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ကုန္စည္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီး



ေစၿခင္း၊ 

 

(ဆ) လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ယာယီပိတ္သိမ္းၿခင္း သို႔မဟုတ္ အၿမတဲမ္းပိတ္သိမ္းၿခင္း တုိ႔ကို 

ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း။ 

၂၀။ ပုဒ္မ ၁၉ ပါ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ၿခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်မွတ္သည့္ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္

သူသည္ ယင္းဆံုးၿဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ေန႔ မွ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ဗဟိုေကာ္မတ ီ သို႔ 

အယူခံ ဝင္ႏိုင္သည္။ 

၂၁။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ စားသုံးသူအၿငင္းပြားမႈေၿဖရွင္းေရးအဖြ႕ဲက ခ်မွတ္ေသာ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ကုိ

အတည္ၿပဳၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ၿခင္း ၿပဳႏိုင္သည္။ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ 

ဆုံးၿဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအၿပတ္ ၿဖစ္ေစရမည္။ 

၂၂။ ဦးစီးဌာနသည္ ဤအခန္းပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခ်မွတ္ထားေသာ အမိန္႔အရ 

ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္သူအေပၚ ဝင္ေငြခြန္မေၿပ က်န္ေငြၿဖစ္ ဘိသကဲ့သုိ႔အရ 

ေကာက္ခံခြင့္ရွိသည္။ ထိုသို႔ ေကာက္ခံရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရာရွိတစ္ဦးဦး ကို 

ေကာ္လိတ္ေတာ္အရာရွိအၿဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပးႏိုင္သည္။ 

အခန္း (၁၁) 

ၿပစ္မႈႏွင့္ၿပစ္ဒဏ္မ်ား 

၂၃။  မည္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မဆို ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မ ၁၀၊ ပုဒ္မ ၁၁၊ ပုဒ္မ ၁၂၊ ပုဒ္မ ၁၃ 

သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၁၄ ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဳးလြန္ ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား 

စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ သုံးႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ ၿဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္း ငါးဆယ္ထက္ မပိုေသာ 

ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ ၿခင္းခံရမည္။ 

၂၄။  ပုဒ္မ ၂၃ အရ ၿပစ္ဒဏ္က်ခံေစရကာမူ စားသုံးသူသည္ မိမိ၏ နစ္နာမႈအတြက္ 

တရားမေၾကာင္းအရလည္း တရားစြဆဲိုႏိုင္သည္။ 

အခန္း(၁၂) 

အေထြေထြ 

၂၅။  ကုန္စည္ေရာင္းခ်သူသည္ ဝယ္ယူသည့္ ကုန္စည္အတြက္ ဝယ္ယူသူအား ေၿပစာ ေပးအပ္

ရမည္။ ေၿပစာတြင္ ဝယ္ယူသူလိပ္စာ၊ အမည္၊ ဝယ္ယူသည့္ေန႔စြဲ၊ ဝယ္ယူသည့္ ပစၥည္း အမ်ိဳးအမည္၊ 

အေရအတြက္၊ ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းအတြက္ က်သင့္ေငြ ပမာဏ၊ အခြန္ကဲ့သို႔ေသာ သီးၿခားေဖာ္ၿပခ်က္ 

အပါအဝင္ စုစုေပါင္း က်သင့္ေငြ ပမာဏ၊ ကုန္စည္ေမာ္ဒယ္နံပါတ္၊ ထုတ္လုပ္သည့္ ေနရာေဒသႏွင့္ 

 သက္ဆုိင္ရာက သတ္မွတ္ထားေသာ အၿခားအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ရမည္။ 

၂၆။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ ပုဒ္မ ၉ ပါ ထင္ေယာင္ထင္မွားၿဖစ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ မရိွေၾကာင္း 

သက္ေသၿပရန္ တာဝန္ရိွသည္။ 

၂၇။ ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဤ ဥပေဒႏွင့္ 

အညီသာလၽွင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 



၂၈။ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ 

ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကုိ သီးၿခား ကၽြမ္းက်င္မႈအဖြ႕ဲမ်ား ဖြ႕ဲစည္း၍ 

ၿဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပးထားေသာ စစ္ေဆးေရး 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာင္ထား ေသာ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား အား ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္၍ၿဖစ္ေစ 

ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည္။ 

၂၉။ (က) ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စံခ်ိန္စံၫႊန္း

မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ ဌာနႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို 

အသိအမွတ္ၿပဳႏိုင္သည္။ 

 

(ခ ) ပုဒ္မခြ ဲ (က) အရ ဗဟုိေကာ္မတီက အသိအမွတ္ၿပဳေသာ ဌာနႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္း

တစ္ခုခု၏ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ စစ္ေဆးခ်က္သည္ အၿပီးသတ္ သက္ေသခံခ်က္ 

ၿဖစ္ေစရမည္။ 

၃၀။ စားသုံးသူအၿငင္းပြားမႈ ေၿဖရွင္းေရးအဖြဲ႕သည္ စားသုံးသူ အၿငင္းပြားမႈမ်ားကို 

ဆုံးၿဖတ္ေၿဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လုိအပ္ပါက တည္ဆဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းထား ေသာ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာ စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရး အသင္းအဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ 

အႀကံဉာဏ္မ်ားကုိ ရယူေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ 

၃၁။  ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ - 

 

(က) ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လိုအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို 

ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြ႕ဲ၏ သေဘာ တူညီခ်က္ၿဖင့္ ထုတ္ၿပန္နိုင္သည္။ 

 

(ခ ) ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီတို႔သည္ လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔၊ 

ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ဦးစီး ဌာနသည္ 

အမိန္႔ႏွင့္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း ထုတ္ၿပန္ႏိုင္သည္။ 

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒအရ ကၽြႏု္ပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးသည္။  

 

                                                                                  (ပံ)ု သိန္းစိန္ 

                                                                                    ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ 

                                                                                   ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ ္

                    



 

 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 
ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာ၀န်ကီးဌာန 

 
အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ ်   ၅၀ / ၂၀၁၄  
၁၃၇၆ ခနှစ်၊  နယန်လဆန်း    ၈   ရက ်

(၂၀၁၄ ခနစှ်၊  ဇွန်လ  ၅ ရက)် 
 

 ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် သစ် တာ ရးရာ၀န်ကီးဌာနသည ်ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး 
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၂၊ ပဒ်မခွဲ(က) အရ အပ်နှင်း သာလပ်ပိင်ခွင့်ကိ ကျင့်သး၍ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ 
သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ဤနည်းဥပ ဒများကိ ထတ်ြပန်လိက်သည်။ 

 
“ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနည်းဥပ ဒများ” 

 
အခန်း (၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက ်
၁။ ဤနည်းဥပ ဒများကိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနည်းဥပ ဒများ ဟ ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤနည်းဥပ ဒများတွင် ပါရိှ သာစကားရပ်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒတွင် 
ပါရှိသည့်အတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။ ထိြ့ပင် အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း 
အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်- 

(က) ဥပ ဒ ဆိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒကိဆိသည်။ 

(ခ) ကျာင်း ဆိသည်မှာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းကတည် ထာင်ဖွင့်လှစ်သည့် 
သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂလိက၊ ပဂ္ဂလိကအဖဲွအ့စည်းတစ်ခခက တည် ထာင်ဖွင့်လှစ်ထား ပီး အစိးရ 
က အသိအမှတ်ြပုထားသည့် တက္က သိလ်၊ ကာလိပ်၊ သိပ္ပ၊ ကျာင်းတစ်ခခကိ ဆိသည်။  

(ဂ) ပတ်၀န်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမ ဆိသည်မှာ ကမ္ဘာ ြမ ပ ရှ ိသက်ရှိများနှင့် ယင်းတိ၏့ ကူးလူး 
ဆက်နွယ်မများအ ပ  သဇာလမ်းမိး သာ သက်ရှိ၊ သက်မ့ဲ အရာအားလးကိ နီှးနွယ် 
ဆက်စပ် အကျိုးသက် ရာက် စသည် ့လူတိ၏့ ြပုမူ ဆာင်ရွက်ချက်များအား စီမခန်ခ့ွဲမ 
ကိ ဆိသည်။  

(ဃ) ပတ်၀န်းကျင် ထိခက်ိမ ဆန်းစစ်ြခင်း ဆိသည်မှာ ဆာင်ရွက်ရန ် အဆိြပုထား သာ 
စီမကိန်း၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊ ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မတစ်ခခကိ ခွင့်ြပုရန် 
သင့် မသင် ့ဆးြဖတ်နိင် ရးအတွက် ယငး်လပ်ငန်းလပ် ဆာင်မ ကာင့် ပတ်၀န်းကျင်၏ 
ရပ်ပိငး်၊ လူနှင် ့သက်ရှိ လာက၊ လူမ ရးနှင့် လူမစးီပွား ရးတိအ့ ပ  ထင်ရှားသိသာစွာ 
ထိခိက် ြပာင်းလဲမ ြဖစ် ပ စနိင်သည့် အလားအလာများ သိမ့ဟတ် ထိခိက် ြပာင်းလဲ 
မ ြဖစ်စဉ်များ ရိှ မရှိ စနစ်တကျ ဆန်းစစ်သည့်လပ်ငန်းစဉ်ကိဆိသည်။ 

(မူကမ်း) ၂၆-၁၂-၂၀၁၂ 



 

 

- ၂ - 

(င) တတိယ ပဂ္ဂိုလ ် သိမ့ဟတ် အဖွဲ အ့စည်း ဆိသည်မှာ စီမကိန်း၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊ 
ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မက ိအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သည့် ပဂ္ဂိုလ် 
သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်း သာ်လည်း ကာင်း၊ စိစစ်ခွင့်ြပုသည့်ပဂ္ဂ လ ် သိမ့ဟတ် အဖွဲ  ့
အစည်း သာ်လညး် ကာင်း မဟတ် သာ အြခားပဂ္ဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းကိ 
ဆိသည်။  

(စ) ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း ဆိသည်မှာ စီမကိန်း၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊ 
ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မတစ်ခ၏ ြဖစ်နိင် ြခရှိ သာ အကျိုးသက် ရာကမ် 
များသည် သိသာထင်ရှားမ ရိှ မရိှ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန ်
လိအပ်ြခင်း ရိှ မရှိ နှင့် သတ်မှတ်ထား သာ အြခားစာရွက်စာတမ်း အ ထာက်အထား 
များ ြပုစတင်ြပရန ်လိအပ်ြခငး် ရှ ိမရိှ စစ် ဆးြခငး်ကိ ဆိသည။် 

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ် ဆိသည်မှာ စီမကိန်း၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊ ဝန် ဆာင်မ 
သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မ တည် ဆာက်ြခင်း၊ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
လပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်း၊ ရပ်စဲြခင်း၊ ပိတ်သိမး်ြခင်း လပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် ဆာင်ရွက်မ 
ကာင့်လည်း ကာင်း၊ ယင်းသိ ့ ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် သက်ဆိင်သည့် အြခားအ ကာင်း 

တစ်ခခ ကာင့်လည်း ကာင်း ပတ်ဝနး်ကျင်ကိဆိးကျို းသက် ရာက်ြခင်းမှ ကာကွယ်ရန် 
ြဖစ် စ၊ ရှာင်လဲရန်ြဖစ် စ၊ ဆိးကျို းသက် ရာက်မ လျာ့နည်း စရန်ြဖစ် စ ဆာငရွ်က် 
မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစအီစဉ်များ ဖာ်ြပသည့် စီမချက်ကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပတ်ငွ်  
ပတ်ဝန်းကျင်အ ြခအ န ြပာင်းလဲမနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်း 
ဆာင်ရွက်မများကိ စာင့်ကည့် လ့လာမည့် အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိက်မ 
ဆိင်ရာ အ ရး ပ  အ ြခအ နနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကိုတင်စီမထားရှိမများ ပါဝင်သည်။ 

(ဇ) ပစ ဆိသည်မှာ ဤနည်းဥပ ဒများတွင်ပါရိှ သာပစကိဆိသည်။ 

(စျ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးအရာရိှဆိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာနမ ှ
ဦးစီးအရာရှိ နှင့် အထက်အရာရှိများကိဆိသည်။ 

 

အခန်း (၂) 

ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ မူဝါဒ ချမှတ်ြခင်း 

၃။ ကာ်မတီသည ် သက်ဆိင်ရာက အလိက် လိအပ် သာ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ 
မူဝါဒများကိ သက်ဆိင် သာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းနှင့် ပဂ္ဂလိကက တိမှ့ သင့် လျာ် သာ 
အဖဲွအ့စည်း၊ ပဂ္ဂိုလ်များနှင် ့ ညိနင်းြပုစ၍ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲသ့ိ ့ တင်ြပရမည်။ ြပည် ထာင်စ 
အစိးရအဖွဲ က့ အတည်ြပု သာ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာမူဝါဒများကိ အများြပည်သူသိရိှနိင်ရန် 
သင့် လျာ် သာ နည်းလမ်းများြဖင့် ထတ်ြပန်ရမည။်  



 

 

- ၃ - 

၄။ ကာ်မတီသည ် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ လမ်းညန်ချက်အရလည်း ကာင်း၊ ဝန် ကီးဌာန၏ 
အကြပု တင်ြပချက်အရလည်း ကာင်း၊ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စညး်၊ ပဂ္ဂလိကက  
နှင့် အများြပည်သူတိ၏့ အကြပုချက်အရလည်း ကာင်း ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာမူဝါဒများ 
ကိ ြပင်ဆင်သင့်သည်ဟ ယူဆပါက  ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ အတည်ြပုချက်ြဖင့် ြပင်ဆင်ရမည်။  
 

၅။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ မူဝါဒများချမှတ်ရန်ြဖစ် စ၊ ြပင်ဆင်ရန ်
ြဖစ် စ လိအပ်သည်ဟယူဆသည့်အခါ ယင်းသိမ့ူဝါဒများချမှတ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ြပင်ဆင်ြခင်း ြပုနိင ်
ရးအတွက ် လ့လာ တွရ့ှိချက်နှင့် အကြပုချက်တိက့ိ ကာ်မတီသိ ့တင်ြပရမည်။ 

၆။ ဝန် ကီးဌာနသည် ြမန်မာနိင်ငအမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင် ရးရာမူဝါဒနင့်ှ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ  ့
၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် နည်းဥပ ဒ ၃ အရ  ကာ်မတီကထတ်ြပန် သာ အြခားပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း 
ရးဆိင်ရာ မူဝါဒများကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရမည်။ 

 

အခန်း (၃) 

ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး 

၇။ ကာ်မတီသည ် အာက်ပါ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ ပညာ ပးစည်းရးမများ၊ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးပညာရပ်ဆိင်ရာ ဖွ ဖိ့ုး ရးလပ်ငန်းများကိ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရ 
အဖဲွအ့စည်းများ၊ လူမအဖွဲအ့စည်းများ၊ ပဂ္ဂလိကအဖဲွအ့စည်းများနှင့်ညိနင်းပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) ကျာင်းများတွင် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ ဟာ ြပာပွဲများစီစဉ်ကျင်းပြခင်း၊ 

(ခ) သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာ စာင၊် ရဒီယိ၊ ရပြ်မင်သကား၊ အငတ်ာနက် စသည့် 
မီဒီယာ များမှတစ်ဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ အသိပညာ ြဖန် ့ ဝြခင်း၊ 

(ဂ) မို ့ြပနှင့် ကျးလက် ဒသများတွင ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ ဟာ ြပာပဲွနှင့် 
ဆွး နွးပွဲ အစီအစဉ်များ ရးဆဲွချမှတ်၍ သက်ဆိင်ရာ အပ်ချုပ် ရးအဖွဲအ့စည်းများ၊ 
ကျာင်းအပ်ချုပ်သူများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်းများနှင့် ညိနင်း 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးပညာရပ်နှင့် သ တသနလပ်ငန်းများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(င) အြခားပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာပညာ ပးစည်းရးလပ်ရှားမများ ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 
 

 

 



 

 

- ၄ - 

၈။  ကာ်မတီသည ်သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းများ၊ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး 
ဆိင်ရာ အြခားအဖွဲအ့စညး်များနှင် ့ ညိနင်းပူး ပါင်း၍ အာက်ပါပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ 
လပ်ရှားမများက ိ ဆာင်ရွက်နိင်သည-် 

(က) သစ်ပင်စိက်ပျို းြခင်း၊ ငါးမျို းစိက်ထည့်ြခင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိငရ်ာ 
အ ထာက်အကူြပု လပ်ရှားမများ ဆာင်ရွက်ြခငး်၊ 

(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ ြပပွ၊ဲ ြပခန်းများ ြပသြခင်း၊ ပို င်ပွဲများကျင်းပြခင်း၊ 
ြပဇာတ်၊ ကဇာတ်နှင့် ဖျာ် ြဖပဲွများကျင်းပြခင်း၊ 

(ဂ) စ ပါင်းသန်ရှ့ငး် ရးြပုလပ်ြခငး်၊ 

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ အထိမ်းအမှတ် နမ့ျား ကျင်းပြခင်း၊  

(င) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ အြခားလပ်ရှားမများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(စ) မျိုးဆက်ပျက်သဉ်းမည့် အန္တရာယ်ရှိ သာဇီဝမျို းစမျို းကဲွများကိ ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက် 
၍ နရင်း ဒသများတွင ်ြပန်လည် ရှငသ်န် ပါက်ပွားနိင် ရးအတွက ် ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

၉။ ကာ်မတီသည ်- 

 (က) ကျာင်းသင်ခန်းစာများပါပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာသင်ခန်းစာများကိ လိအပ် 
သလိ ြဖည့်စွက်ထည့်သွင်းရန်နှင့် ြပင်ဆင်နိင်ရန် သက်ဆိင်ရာဌာနများသိ ့ အကြပု 
တိက်တွန်းနိင်သည်။  

 (ခ) သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းက အကြပုချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အ ကာင ်
အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် နမအ ြခအ နကိ အခါအား လျာ်စွာစစိစ်ရမည်။  

၁၀။ ကာ်မတီသည် အာက်ပါအ ြခအ နတစ်ခခ ပ ပါက်ပါက သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရ 
အဖဲွအ့စည်းအား လိအပ်သည့် အကြပုချက် သိမ့ဟတ် တိက်တွန်းချက်များ ပးပိန့င်ိသည် - 

(က) ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည် ထာင်စ အစိးရအဖွဲ က့ လမ်းညနြ်ခငး်၊ 

(ခ) သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းများက အကြပုချက် တာင်းခြခင်း၊ 

(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ စစမ်းစစ် ဆးချက်အရ တွရ့ှိြခင်း၊ 

(ဃ) သတင်း ပးပိခ့ျက် တစ်ခခ အရ သာ်လည်း ကာင်း၊ မိမသိ ဘာအ လျာက် သာ ်
လည်း ကာင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးအတွက် လိအပ်သည်ဟ ယူဆြခငး်။ 

၁၁။ ကာ်မတီသည်သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းက နည်းဥပ ဒ ၁၀ အရ အကြပုချက် 
သိမ့ဟတ် တိက်တွန်းချက်နှင့်အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်း ရိှ မရိှ စိစစ်ရန် ဝန် ကီးဌာနအား တာဝန ်
ပးအပ်နိင်သည။် 

 



 

 

- ၅ - 

၁၂။ ကာ်မတီသည ်ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် ြမင့်တင် ရးတိအ့တွက် - 

(က) လိအပ် သာအဆိြပုချက်၊ အကြပုချက်နှင့် သ ဘာထားမှတ်ချက်များကိ သက်ဆိင်ရာ 
အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းများထမလှည်း ကာင်း၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်း 
များ၊ ြပည်တင်ွးြပညပ် အစိးရမဟတ် သာအဖွဲအ့စည်းများ၊ လူမအဖဲွအ့စည်းများ၊ 
ကမ်းကျင်သူများနှင့်အများြပည်သူတိထ့မှလည်း ကာငး် ကိစ္စတစ်ခချင်းအလိက်ြဖစ် စ၊ 
ယဘယျြဖစ် စ သင့် လျာ် သာ နည်းလမ်းြဖင့် တာင်းခနိင်သည်။ 

(ခ) လိအပ်ပါကအလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ၊ နီှး နှာဖလှယ်ပဲွများကျင်းပရန်ဦးစီးဌာနအား လမ်းညန ်
နိင်သည်။  

(ဂ) ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမှ နည်းပညာဆိင်ရာအကူအညီများကိ လကခ်ရယူနိင်သည်။ 

(ဃ) နည်းဥပ ဒခွဲ(ဂ)နငှ့်အည ီ ရရိှ သာ နည်းပညာဆိင်ရာအကူအညီများကိ ၀န်ကီးဌာနမ ှ
စာရင်းြပုစထိန်းသိမ်းြခင်း၊ သးစွဲြခင်းနှင့် စီမခန်ခ့ွဲြခင်း ြပု စနိင်သည်။ 

(င) ြပည်တွင်းြပည်ပမ ှနည်းပညာအကူအညီများကိ သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရ အဖွဲ  ့
အစညး်များအား ရယူ စြခင်းနှင့် ယငး်သိ ့လက်ခရရှိနိင် စရန် လိအပ် သာ အကူအညီ 
ပးြခင်း ြပုနိင်သည်။ 

(စ) နည်းပညာအကူအည ီ လက်ခရရှိ သာ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်း၏ 
နည်းပညာလက်ခရရှိမနှင့် လပ်ငန်းတိးတက် ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နကိ သက်ဆိင်ရာ 
လပ်ငန်း ပီးစီးသည့် အချိန်တွင်ြဖစ် စ၊ နစ်ှစဉြ်ဖစ် စ ကာ်မတီသိအ့သိ ပးရန် ညိနင်း 
ဆာင်ရွက်ရမည်။  

၁၃။ ကာ်မတီသည ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်ပျက်စီးမများြဖစ် ပ ြခင်း သိမ့ဟတ် ပတ်၀န်းကျင ်ထိခိက် 
ပျက်စီးနိင် သာ အ ြခအ နများြဖစ် ပ ြခင်းတိန့ှင့်စပ်လျဉ်း၍- 

(က) အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်းပိင်လပ်ငန်း၊ စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ လပင်န်းဌာန၊ ၀န် ဆာင ်
မလပ်ငန်း သိမ့ဟတ် နရာ ကာင့်ြဖစ် ပ ကာင်း တွ ရိှ့ပါက သက်ဆိင်ရာအစးိရဌာန၊ 
အစိးရအဖွဲအ့စည်းသိလ့ည်း ကာင်း၊ ပဂ္ဂလိကပိင်၊ ဖက်စပ်ကမ္ပဏီ၊ စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ 
လပ်ငန်းဌာန၊ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း သိမ့ဟတ် နရာ ကာင့် ြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိပါက 
သက်ဆိင်ရာပိင်ရှင်သိ ့လည်း ကာင်း၊ ယင်းတိအ့ားလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန် ခွင့်ြပုချက်၊ 
လိင်စင်၊ ပါမစ်၊ အခွင့်အမိန်ထ့တ် ပး သာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းသိလ့ည်း ကာင်း 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ မြဖစ် ပ စ ရးအတွက ်သတ်မှတ်သည့် ကာလအတွင်း လိအပ် 
သလိ ြပုြပင် ဆာင်ရွက်ရန် အ ကာင်းကားနိငသ်ည်။  

(ခ) နည်းဥပ ဒခွဲ(က)အရ အ ကာင်းကားချက်ကိ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လိက်နာ 
ဆာင်ရွက်ြခင်း မရိှပါက ယင်းလပ်ငန်းကိ ရပ်စဲသည်အထိ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ရန် 
သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းသိ ့အ ကာင်းကားရမည်။ 



 

 

- ၆ - 

(ဂ) လိအပ်ပါက ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲထ့မှ မူဝါဒ တာင်းခ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၄။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်၀န်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိင်ငတစ်၀န်းလးနှင့် သက်ဆိင် သာ 
လပ်ငန်းအစီအစဉ်များကိ လည်း ကာင်း၊ ဒသဆိင်ရာ လပ်ငန်းအစီအစဉ်များကိ လည်း ကာင်း 
ကာ်မတီ၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ်ရမည်။ 

၁၅။ ၀န်ကးီဌာနသည် နည်းဥပ ဒ ၁၄ အရ အ ကာင်အထည် ဖာ် သာ ပတ်၀န်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မ 
လပ်ငန်းအစီအစဉ်များကိ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်း၊ နြပည် တာ် ကာင်စ၊ီ 
တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၊့ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်းဦးစီးအဖွဲ  ့ သိမ့ဟတ် 
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသဦးစီးအဖွဲ ၊့ အ ထွ ထွအပခ်ျုပ် ရးဦးစီးဌာနခရိင်အပ်ချုပ် ရးမှူး၊ မို န့ယ် 
အပ်ချုပ် ရးမှူ း သိမ့ဟတ် ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ အပ်ချုပ် ရးမှူး၊ ပဂ္ဂလိကအဖွဲ အ့စည်း 
နှင့် အများြပည်သတိူက့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီလိက်နာ ဆာင်ရွက် ရးအတွက ် ပါင်းစပ်ညိနင်း 
ရမည်။ 

၁၆။ ဝန် ကီးဌာနသည်- 

(က) ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးနှင့် ြမင့်တင် ရးအတွက်လည်း ကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် 
ညစ်ညမ်းမမြဖစ် စရန်ကာကွယ် ရး၊ ထိန်းချု ပ် ရး၊ ပတ်၀န်းကျင်ညစ်ညမ်းမ လျာ့နည်း 
ပ ပျာက် ရးနှင် ့  ြပန်လညြ်ပုြပင်ထိနး်သိမ်း ရးတိအ့တွက်လည်း ကာင်း လိအပ်သည့် 
အစီအစဉ်များကိ ကာ်မတီ၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် ချမှတ်ရမည်။  

(ခ) နည်းဥပ ဒခဲွ(က)ပါအစီအစဉ်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် မိမိဝန် ကီးဌာန 
လက် အာက်ရှိသက်ဆိင်ရာဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းကိလည်း ကာင်း၊ ကာ်မတီ၏လမ်းညန ်
ချက်ြဖင့်အြခားသက်ဆိင်သည့်အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းကိလည်း ကာင်း တာ၀န ်
ပးအပ်နိင်သည။်  

(ဂ) နည်းဥပ ဒခွဲ(က)ပါအစီအစဉ်များအား အ ကာင်အထည် ဖာ်မကိ စာင့်ကည့် လ့လာ 
၍ စစ် ဆး ကပ်မတ်ရန ်မိမိဝန်ကီးဌာနလက် အာက်ရှိဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းများကိြဖစ် စ၊ 
ကာ်မတီ၏ လမ်းညန်ချက်ြဖင့် သက်ဆိင်ရာအြခားအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်း 
တစ်ခခကိြဖစ် စ စစ် ဆး ရးအဖဲွ  ့ဖွဲ စ့ည်း ပးြခင်းြဖင့် စစ် ဆး စနိင်သည်။ 

 (ဃ) ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးနှင့် ြမင့်တင် ရးအတွက်လည်း ကာင်း၊ ပတ်၀န်းကျင် 
ညစ်ညမ်းမမြဖစ် စရန်ကာကွယ် ရး၊ ထိန်းချု ပ် ရးနှင့်ပတ်၀န်းကျင်ညစ်ညမ်းမ လျာ့နည်း 
ပ ပျာက် ရးတိအ့တွက်လည်း ကာင်း သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်း၊ 
ပဂ္ဂလိကအဖွဲအ့စညး်နှင့် ပဂ္ုိဂ လ်များကအက တာင်းခလင်ြဖစ် စ၊ အက ပးရန်လိအပ် 
သည်ဟယူဆလင်ြဖစ် စ ကာ်မတီကချမှတ် သာ လမ်းညန်ချက်များနှင့်အည ီ လိအပ် 
သလိ အက ပးနိင်သည်။ 

 



 

 

- ၇ - 

၁၇။ နည်းဥပ ဒ ၁၆၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(ဂ)အရ အစီအစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ်မကိ စာင့်ကည့် 
လလ့ာ၍စစ် ဆးကပ်မတ်ြခင်းြပုလပ်သည့် အဖဲွအ့စည်းသည် မိမိတိ၏့လပ်ငန်းတာ၀န် ဆာင်ရွက်မ 
အ ြခအ နနှင့် သက်ဆိင်သည့် အစီရင်ခစာက ိဝန်ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 

၁၈။ ဝန် ကီးဌာနသည် - 

(က) ပတ်၀န်းကျင်နှင့်သက်ဆိင်သည့် ဥပ ဒ ရးရာကိစ္စရပ်များ၊ လမး်ညန်ချကမ်ျားအြပင် 
စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ မရိှ စ သာ သိမ့ဟတ် 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မအနည်းဆးြဖစ် စ သာ စီးပွား ရးဆိင်ရာ ဆဲွ ဆာင်မနည်းလမး် 
များနှင့် စည်းကမ်းချက်များအတွက် အဆိြပုချက်များကိြပုစတင်ြပ စရန ် ဦးစီးဌာန 
အားတာ၀န် ပးအပ်နိင်သည်။ 

(ခ) ဦးစီးဌာနကတင်ြပ သာအဆိြပုချက်များကိ စစိစ်သးသပ်၍ သ ဘာထားမှတ်ချက်နငှ့် 
အတူ ကာ်မတီသိတ့င်ြပရမည်။  

၁၉။ ဝန် ကီးဌာနသည် - 

(က) အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းအချင်းချင်းအကားတွင်လည်း ကာင်း၊ အစိးရဌာန၊ 
အစိးရအဖွဲအ့စည်းနှင့် ပဂ္ဂလိက၊ ပဂ္ဂလိကအဖဲွအ့စည်း သိမ့ဟတ် အများြပည်သူအကား 
တွင်လည်း ကာင်း၊ ပဂ္ဂလိက၊ ပဂ္ဂလိကအဖဲွအ့စည်းအချင်းချင်းအကားတွင်လည်း ကာင်း၊ 
ပဂ္ဂလိက၊ ပဂ္ဂလိကအဖဲွအ့စည်းနှင့် အများြပည်သူအကားတွင်လည်း ကာင်း ပတ်ဝန်းကျင် 
ဆိင်ရာ အြငင်းပွားမတစ်ခခြဖစ်ပွားသည့်အခါ ယင်းအြငင်းပွားမကိ အဆင် ြပ ချာ မွ ့
စွာ ြဖရှင်းနိင် ရးအတွက်အ ထာက်အကူ ပးရန် ဦးစီးဌာနအားတာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။  

(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိငရ်ာအြငင်းပွားမကိ ညနိင်း ြဖရှငး် ပး ရးအတွက် လိအပ်ပါက ညိနင်း 
ြဖရှင်း ရးအဖွဲ အ့သီးသီးကိ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်းများမှ 
ကိယ်စားလှယ်များ၊ အြငင်းပွားမတွင် ပါ၀င်သူ တစ်ဘက်စီ၏ ကိယ်စားလှယ်များ၊ 
သင့် လျာ် သာ နိင်ငသားများြဖင့် ဖွဲ စ့ည်း ပးနိင်သည်။ အဖွဲ၏့လပ်ငန်းတာဝန်များကိ 
သတ်မှတ် ပးနိင်သည်။ 

(ဂ) ညိနင်း ြဖရှင်း ရးအဖွဲ  ့ ဖွဲ စ့ည်းြခင်းကိ အြငင်းပွားမတွင် ပါ၀င်သူ တစ်ဘက်ဘက်မ ှ
သိမ့ဟတ် နှစ်ဘက်လးမှခိင်လ သာအ ကာင်းြပချက်ြဖင့်ကန်ကွ့က်လင ်ညိနင်း ြဖရှင်း 
ရးအဖွဲ ကိ့ ြပနလ်ည်ဖွဲ စ့ည်း ပးနိင်သည်။ 

(ဃ) ညိနင်း ြဖရှင်း ရးအဖွဲ ြ့ဖင့် ြဖရှင်း ဆာင်ရွက်၍ မရနိင်သည့် အြငင်းပွားမများအတွက် 
ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲသ့ိ ့တငြ်ပ၍ လမ်းညန်ချက ်ခယူရမည်။ 

 

 



 

 

- ၈ - 

၂၀။ ဝန် ကီးဌာနသည် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၇(ဇ)ပါ  လပ်ပိင်ခွင့်အရ လက်ရှိအ ြခအ နတွင ် ြဖစ် စ၊ ရတ ိ
ရရှည်ကာလတွင်ြဖစ် စ ပတ်ဝန်းကျင်အား သိသာထငရှ်ားစွာထိခိက် စနိင် သာ ဘးအန္တရာယ်ရှိ 
ပစ္စည်းများ ြပည်တွင်းသိတ့ငသွ်င်းြခင်း၊ ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်း၊ ထတ်လပ်ြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ သယ်ယူ 
ြခင်း သိမ့ဟတ် ရာင်းဝယ်ြခင်းကိတားြမစ်ရန် ြမန်မာနိင်ငကလက်ခထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 
ရးနှင့်သက်ဆိင် သာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာသ ဘာတူစာချုပ်များ 
နှင့်အညီ ဘးအန္တရာယ်ရှိ ပစ္စည်းအမျို းအစားများ သတ်မှတ်ရမည်။ 

၂၁။ ဝန် ကီးဌာနသည် အိဇန်းလာကာကွယ် ရး၊ ဇီဝမျိုးစမျိုးကဲွများထိန်းသိမ်း ရး၊ ကမ်းရိးတန်း 
ဒသ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး၊ ကမ္ဘာကီးပူ နွးလာမနှင့် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲ ဖာက်ြပန်မ လာ့ချ 
ရးနှင့်လိက် လျာညီ ထွရှိ ရး၊ သဲကန္တာရြဖစ် ပ မတိက်ဖျက် ရး၊ ပျက်စီးရန်မလွယ်ကူ သာ ညစ်ညမ်း 
ပစ္စည်းများကိ စီမခန်ခ့ွဲ ရးနှင် ့အြခားပတ်ဝန်းကျင် ရးရာကိစ္စများအတွက် ချမှတ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် 
စီမခန်ခ့ွဲ ရး၊ ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်ြမင့်တင် ရးဆိင်ရာ မူဝါဒ၊ အမိန်၊့ လပ်ငနး်အစီအစဉ်နင့်ှ လမ်းညန်ချက် 
များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန ်ဦးစီးဌာနအား တာ၀န် ပးအပ်နိင်သည်။ 

၂၂။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲက့ အြခားလပ်ငန်းတာဝန ်
များ ပးအပ်ပါက ဝန် ကီးဌာနသည်မိမိကိယ်တိင် သာ်လည်း ကာင်း၊ လိအပ်ပါကသက်ဆိင်ရာ အစိးရ 
ဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်း၊ ပဂ္ဂ လ်များနှင့်ပူး ပါင်းညိနင်း၍ သာ်လည်း ကာင်း အ ကာင်အထည် ဖာ ်
ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၃။ ဦးစီးဌာနသည် -  

(က) ပတ်၀န်းကျင ် စီမခန်ခဲွ့မနင့်ှစပ်လျဉ်း၍ နိင်ငတစ်၀န်းလးနှင့်ြဖစ် စ၊ သက်ဆိင်ရာ ဒသ 
နှင့် ြဖစ် စ သက်ဆိင် သာ နှစ်တိ၊ နှစ်လတ်၊ နှစ်ရှည်စီမကိန်းများကိ ညိနင်း ရးဆဲွ၍ 
ဝန်ကီးဌာန အတည်ြပုချက်ြဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း၊ အ ကာင်အထည် ဖာ်မကိ 
ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခင်းနှင့် စိစစ်သးသပ်ြခင်း ြပုရမည်။ 

(ခ) ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် ြမင့်တင် ရးအတွက်လည်း ကာင်း၊ ပတ်၀န်းကျင် 
ညစ်ညမ်းမမြဖစ် စရန်ကာကွယ် ရး၊ ထိန်းချုပ် ရးနှင့် ပတ်၀န်းကျင်ညစ်ညမ်းမ လျာ့နည်း 
ပ ပျာက် ရးတိအ့တွက်လည်း ကာင်း အစီအစဉ်များကိ ဝန် ကီးဌာန၏လမ်းညန်ချက် 
နှင့်အညီ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဂ) နည်းဥပ ဒခွဲ (က)နှင့် (ခ)တိပ့ါ စီမကိန်းများနှင့် အစီအစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ်မ 
ကိ စာင့်ကည့် လ့လာ၍ လိအပ်ပါက အြခားအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်း၊ အစိးရ 
မဟတ် သာ အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပါင်းစပ်ညိနင်း ဆာင်ရွက် ပီး လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ 
အ ြခအ နနှင့်သက်ဆိင်သည့် အစီရင်ခစာကိ ဝန် ကီးဌာနသိတ့င်ြပရမည်။ 

 

 



 

 

- ၉ - 

၂၄။  ဦးစီးဌာနသည် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင် ့သက်ဆိင်သည့် လိအပ် သာ ဥပ ဒ ရးရာ ကိစ္စ 
ရပ်များ၊ လမ်းညန်ချက်များအြပင ်စဉ်ဆက်မြပတ ်ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအတွက် ပတ်ဝနး်ကျင် ထိခိက်မ 
မရိှ စ သာ သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ အနည်းဆးြဖစ် စ သာ စီးပွား ရးဆိင်ရာ ဆွဲ ဆာင်မ 
နည်းလမ်းများနှင့် စည်းကမ်းချက်များအတွက်အဆိြပုချက်များကိြပုစ၍ ဝန်ကီးဌာနသိတ့င်ြပရမည်။ 

၂၅။ ဦးစီးဌာနသည် လက်ရိှအ ြခအ နတွင်လညး် ကာင်း၊  ရတိ ရရှည်ကာလ တွင်လည်း ကာင်း 
ပတ်ဝန်းကျင်အား သိသာထင်ရှားစွာ ထိခိက် စနိင် သာ ဘးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများ ြပည်တွင်းသိ ့
တင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်း၊ ထတ်လပ်ြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ သယ်ယူြခင်း သိမ့ဟတ် ရာင်းဝယ် 
ြခင်းကိ တားြမစ်ရန် ဝန် ကီးဌာနက ဘးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းအမျိုးအစားများ သတ်မှတ်နိင် ရးအတွက် 
လိအပ် သာ အချက်အလက်များကိ ြမန်မာနိင်ငကလက်ခထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် 
သက်ဆိင် သာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာသ ဘာတူစာချုပ်များနှင့်အညီ 
ြပုစ၍ ဝန်ကီးဌာနသိတ့င်ြပရမည်။ 

၂၆။ ဦးစီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးအတွက ် အာက်ပါလပ်ငန်းတာဝန်များကိလည်း 
ဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးနှင့် ပတ်၀န်းကျင်အရည်အ သွး ြမင့်တင် ရးတိအ့တွက် 
အချက်အလက်များ ကာက်ယူစစည်းြခင်း၊ သ တသနြပုြခင်းနှင့် လ့ကျင့်သင်ကားမ 
အစီအစဉ်များ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ခ) ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ လ ာ့ချ ရးနှင့် လိက် လျာညီ ထွမဆိင်ရာ မူဝါဒနှင့်အညီ 
ဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များချမှတ်ြခင်း၊ 

(ဂ) ပတ်၀န်းကျင်ဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များြဖန်ြ့ဖူး ရးနှင့် ပတ်၀န်းကျင်ဆိင်ရာ 
အသိပညာ ပးမ ြမင့်တင် ရးတိအ့တွက် အစီအစဉ်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဃ) ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးပညာရပ်က ိ ကျာင်းများတွင်သင်ကားနိင် ရး၊ အများ 
ြပည်သူတိ ့ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင် ဆာငရွ်က်နိင် ရး 
အတွက် ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာပညာ ပး ရးနှင့် ြပန်ကား ရးလပ်ငန်းများ 
စီမ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(င) အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်းများ၊ ပဂ္ဂလိက၊ ပဂ္ဂလိကအဖဲွအ့စည်းများက ဆာင်ရွက် 
မည့် ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွးက ိ ထိခိက် စနိင်သည့်လပ်ငန်း၊ စက်ရ၊ အလပ်ရများ 
နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိအပ်သည့် ခွင့်ြပုချက်များထတ် ပးနိင်ရန် စိစစ်တင်ြပြခငး်၊  

(စ) အြပည်ြပည်ဆိင်ရာသ ဘာတူစာချုပ်များ၊ ြပည်တွင်းတည်ဆဲဥပ ဒများအရ ကန်သ့တ် 
ထားသည့် သိမ့ဟတ် တားြမစ်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိထိခိက်မြဖစ် စနိင် သာ ဘး 
အန္တရာယ်ရိှ ပစ္စည်းများ ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းြခင်း၊  ြပည်ပသိ ့တင်ပိြ့ခင်းနှင့်  သယ်ယူ  



 

 

- ၁၀ - 

 ပိ ့ ဆာင်ြခင်းတိနှ့င့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိင်ရာဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းများ၏ ထာက်ခချက် 
ကိစိစစ်၍ သ ဘာထားမှတ်ချက် ပးြခင်း၊ 

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း လပင်န်းစဉ်ဆိင်ရာ လမ်းညန်ချက်များ သတ်မှတ ်
ထတ်ြပန်ြခင်း၊  

(ဇ)  ပတ်ဝန်းကျင ်ထိခိက်မဆန်းစစ်သည့်စနစ်ကိ ရးဆွဲ၍ ၀န်ကီးဌာနသိတ့င်ြပြခင်း၊  

(စျ) နိင်ငတစ်ဝန်းလးအတွက်ပတ်၀န်းကျင်အ ြခအ နအစီရင်ခစာြပုစ တင်ြပြခင်း၊ 

(ည) နိင်ငတစ်ဝန်းလးအတွက်ြဖစ် စ၊ ဒသအလိက်ြဖစ် စ၊ ကိစ္စရပ်တစ်ခချင်းအလိက်ြဖစ် စ 
ပတ်ဝန်းကျင်အ ြခအ နကိ ဝန်ကီးဌာန၏ လမ်းညန်ချက်နှင့်အည ီ အများြပည်သူသိ ့
ထတ်ြပန် ကညာြခင်း။ 

အခန်း (၄) 

ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သက်ဆိင် သာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ၊ ဒသဆိင်ရာနှင့် နိင်ငအချင်းချင်း 
ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း 

၂၇။ ကာ်မတီသည ် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သက်ဆိင် သာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ၊ ဒသ 
ဆိင်ရာ၊ နိင်ငအချင်းချင်းသ ဘာတူညီချက်များ၊ စာချုပ်စာတမ်းများချုပ်ဆိရန ် လိအပ်သည်ဟ ယူဆ 
ပါ က ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲသ့ိတ့င်ြပအတည်ြပုချက်ရယူ၍လိအပ်သလိ ဆာင်ရွက်ရန ်ဝန် ကီးဌာန 
အား တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။ 

၂၈။ ကာ်မတီသည ်ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင် ့ ြမင့်တင် ရးအတွက ် ြမန်မာနိင်ငက အ ကာင် 
အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန်ရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သက်ဆိင် သာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 
ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ ဒသဆိင်ရာသ ဘာတူညီချက်များ၊ နိင်ငအချင်းချင်းသ ဘာတူစာချုပ်များနှင့်အည ီ
ဆာင်ရွက်ရန်- 

(က) သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းများနှင့် ညိနင်း ဆွး နွးနိင်သည်။ 

(ခ) ဝန်ကီးဌာနနှင့် သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းများ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 
ရး ညိနင်းနိင်သည်။ 

အခန်း(၅) 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမရန်ပ ငွ 

၂၉။ ကာ်မတီသည ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးအတွက်- 

(က) အလှူ ငွ၊ ထာက်ပ့ ငွနှင့် အြခားရ ငွများကိ ငွသားြဖင့်ြဖစ် စ၊ ဘဏ်စာရင်း 
လဲ ြပာင်းြခင်း ြဖင်ြ့ဖစ် စ၊ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ် စ လက်ခနိင်သည။် 

 



 

 

- ၁၁ - 

(ခ) နည်းဥပ ဒခွဲ(က)ပါ  အလှူ ငွ၊ ထာက်ပ့ ငွနှင် ့အြခားရ ငမွျားကိ ပတ်ဝန်းကျင ် စီမ 
ခန်ခ့ွဲမ ရန်ပ ငွစာရင်းသိ ့ ပးသွငး် စရမည်။ 

(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မရန်ပ ငွကိ ကာ်မတီက အြခားနည်း ဆးြဖတ် ဆာင်ရွက်ြခင်း 
မှတစ်ပါး ပတ်ဝန်းကျင်ထိနး်သိမ်း ရးဆိင်ရာကိစ္စများအတွက်သာ သးစဲွရမည။် 

(ဃ) နည်းဥပ ဒခွဲ (က)အရ ရရှိ သာ ငွများကိ ၀န်ကးီဌာနက စာရင်းြပုစထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 
သးစွဲြခင်း၊ စစ် ဆးြခင်းနှင့် စီမခန်ခဲွ့ြခင်းြပုရန် ညန်ကားရမည်။  

၃၀။ ၀န်ကးီဌာနသည်- 

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ညစ်ညမ်း စသူက ပး လျာ် စရန်နှင့် 
ပး လျာ်ရမည့် ငွပမာဏအပါအ၀င် လိအပ်သည့်အချက်များကိ ကာ်မတီ၏ အတည ်
ြပုချက်ြဖင့် သတ်မှတ်နိင်သည်။  

(ခ) သဘာဝပတ်၀န်းကျင ် ဝန် ဆာင်မစနစ်မ ှ အကျို းအြမတ်ရရှိသည့် အဖဲွအ့စည်းများက 
ရန်ပ ငွ ထည့်ဝင် စရန်နှင့် သဘာဝသယဇာတများ ထတ်ယူ ရာင်းဝယ်သးစဲွသည့် 
လပ်ငန်းများမှ အကျိုးအြမတ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပင်ိးကိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး် ရး 
လပ်ငန်းများတွင် ထည့်ဝင် စ ရးအတက်ွ ထည့်ဝင်ရမည့် ငွပမာဏအပါအဝင ်အြခား 
လိအပ်သည့်အချက်များကိ ကာ်မတ၏ီ အတည်ြပုချက်ြဖင့် သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

၃၁။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းများ ထိ ရာက်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ ်
နိင် ရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမရန်ပ ငကိွ အာက်ပါရ ငွများြဖင် ့တည် ထာင်ရမည်- 

(က) နိင်င တာ်ဘ ာရန်ပ ငွမှ ရ ငွ၊ 

(ခ) ဝန်ကီးဌာနကမိမိ၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာလပ်ငန်းတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက် 
ြခင်းမှ ရ ငွ၊ 

(ဂ) ကာ်မတီနှင့် ဝန်ကီးဌာနတိက့ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမှရရှိ သာ ချး ငွ၊ လှူ ဒါန်း ငွ၊ 
ထာက်ပ့ ငွ နှင့် အြခား တရားဝင်ရ ငွများ၊ 

(ဃ) ဥပ ဒပဒ်မ ၇၊ ပဒ်မခွဲ(ဏ)နှင့် နည်းဥပ ဒ ၃၀ အရ ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ညစ်ညမ်း စသူက 
ပး လျာ် ငွနင့်ှ သဘာဝပတ်၀န်းကျင် ဝန် ဆာင်မစနစ်မ ှအကျိုးအြမတ်ရရှိသည် ့အဖွဲ  ့
အစည်းများကပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းရန်ပ ငွသိထ့ည့်ဝင် ငွများ၊ သဘာဝ 
သယဇာတများ ထတ်ယူ ရာင်းဝယ်သးစဲွသည့်လပင်န်းများမှ အကျို းအြမတ်၏တစ်စိတ် 
တစ်ပိင်းကိ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းရန်ပ ငွသိ ့ထည့်ဝင် ငွများ။ 

၃၂။ ဝန် ကီးဌာနသည် နည်းဥပ ဒ ၃၁ အရ ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခန်ခဲွ့မရန်ပ ငွများကိ ကာ်မတီ၏ 
လမ်းညန်ချက်နှင့်အည ီ အပ်နှြခင်း၊ စီမခန်ခ့ွဲြခင်း၊ ထတ်ယူသးစွဲြခင်း၊ လဲ ြပာင်း ပးြခင်းနှင့် စာရင်း 
ြပုစထိန်းသိမ်းြခင်းတိ ့ ဆာင်ရွက်ရန် ဦးစီးဌာနအား တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။ 



 

 

- ၁၂ - 

၃၃။ ဦးစီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မရန်ပ ငွကိ ၀န် ကီးဌာန၏ကီးကပ်မြဖင့် - 

(က) နိင်င တာ်ပိင်ဘဏ ်တစ်ခခတွင် ငွထတ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်အပ်နှရမည်။ 

(ခ) ပစ္စည်း၊ အလှူ ငွ၊ ထာက်ပ့ ငွအမျို းအစားများအလိက် ခဲွြခားစာရင်းဖွင့်လှစ်၍ မှတ်တမ်း 
ထားရှိရမည်။ 

(ဂ) စီမခန်ခ့ွဲရာတွင ်ဘ ာ ရးစည်းမျဉ်းနှင့်အည ီ ရးဆဲွ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဃ) ရန်ပ ငွစာရင်းမှအသးစရိတ်များကိထတ်ယူသးစဲွြခင်း၊ လဲ ြပာင်း ပးြခင်းြပုနိင် သည်။ 

၃၄။ ဦးစီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးရန်ပ ငွသိ ့ ငွသွင်း၊ ငွထတ်ကိစ္စများ ဆာင်ရွက် 
ြခင်း၊ ငွစာရင်းဇယားများထိန်းသိမ်းထားရိှြခင်း၊ ဝန်ကီးဌာနသိလ့စဉ်စာရင်းတင်ြပြခင်းကိ ဆာင်ရွက် 
ရမည်။ 

၃၅။ ဝန် ကီးဌာနသည် အိဇန်းလာကာကွယ် ရး၊ ဇီဝမျိုးစမျိုးကဲွများထိန်းသိမ်း ရး၊ ကမ်းရိးတန်း 
ဒသ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး၊ ကမ္ဘာကးီပူ နွးလာမနှင့် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲ ဖာက်ြပန်မ လာ့ချ 
ရးနှင့်လိက် လျာညီ ထွရိှ ရး၊ သဲကန္တာရြဖစ် ပ မတိက်ဖျက် ရး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမး်မ ထိနး်ချုပ ်
ရး၊ ပျက်စီးရန်မလွယ်ကူ သာညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ စီမခန်ခ့ွဲ ရး၊ ပတ်ဝန်းကျင ်ထိန်းသိမ်း ရးဆင်ိရာ 
သ တသနနှင့်ဖွ ဖ့ို း ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် ရးနှင့် အြခားပတ်ဝနး်ကျင် ရးရာကိစ္စများအတက်ွ 
ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့ ရး၊ ထိန်းသိမ်း ရး၊ ြမင့်တင် ရးလပ်ငန်းများနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အထူးကိစ္စများ 
ဆာင်ရွက်ရာတွင်ကျခရမည့်အသးစရိတ်များကိ ကာ်မတီ၏သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမ 
ခန်ခဲွ့မရန်ပ ငွမှ ထာက်ပ့ကျခနင်ိသည်။ 

 

အခန်း (၆) 

ပတ်၀န်းကျင်ဆိင်ရာအ ရး ပ အ ြခအ န 

၃၆။ ကာ်မတီသည-် 

(က) ြမန်မာနိင်ငတစ်၀န်းလးတွင် သာ်လည်း ကာင်း၊ နြပည် တာ်၊ တိင်း ဒသကီး 
သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်တစ်ခခတွင် သာ်လည်း ကာင်း၊ နယ် ြမတစ်ခခတွင် သာ်လည်း 
ကာင်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာအ ရး ပ အ ြခအ နတစ်ရပ် ပ ပါက် ကာင်းသိမ့ဟတ် 
ထိသိ ့ ပ ပါက်နိင် ကာင်း ကိယ်တိင်သိရှိယကည်လင်ြဖစ် စ၊ ဝန် ကီးဌာန သိမ့ဟတ် 
အြခားအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းတစ်ခခမှ ခိင်လ သာ သတင်းရရှိလင်ြဖစ် စ၊ 
အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင် ့ သိရှိလင်ြဖစ် စ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာအ ရး ပ အ ြခအ န 
တစ်ရပ် ပ ပါက် ကာင်းထတ်ြပန် ကညာနိင်ရန်ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ သိ့ခ့ျက်ချင်း 
တင်ြပရမည်။ 

 



 

 

- ၁၃ - 

(ခ) အ ရး ပ အ ြခအ န ပီးဆး ပီဟယူဆသည့်အခါ အ ရး ပ အ ြခအ န ပီးစီး ကာငး် 
ကညာနိင်ရန် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲသ့ိ ့တင်ြပရမည်။ 

၃၇။ ဝန် ကီးဌာနသည် -  

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိငရ်ာ အ ရး ပ အ ြခအ နနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အ ရး ပ တ ့ြပန်မအစီအစဉ် 
များကိ သက်ဆိင်ရာအစးိရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းများနှင့်ညိနင်း၍ ကိုတင်ြပုစထား 
ရမည်။  

(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိငရ်ာ အ ရး ပ အ ြခအ န ကာင့်ြဖစ် ပ သာ သိမ့ဟတ် ြဖစ် ပ နိင် 
သာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မများကိတားဆီးကာကွယ်နိင်ရန် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွ၏့ 
လမ်းညန်ချက်နှင့်အည ီသက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစးိရအဖွဲအ့စည်းများ၊ အစိးရမဟတ် 
သာ အဖဲွအ့စည်းများ၊ ကမ်းကျင်သူများနှင့် လိအပ်သလိညိနင်းပူး ပါင်း ဆာငရွ်က်ရ 
မည်။ 

 

အခန်း(၇) 

ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွးစချိန်စညန်းများ 

၃၈။ ဝန် ကီးဌာနသည် - 

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် ြမင့်တင် ရးအတွက ် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၇၊ ပဒ်မခွဲ(ဃ)နှင့် 
ပဒ်မ ၁၀ ပါ  ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွး စချိန်စညနး်များကိ နိင်ငတစ်၀န်းလးအတွက် 
ြဖစ် စ၊ ဒသ သိမ့ဟတ် မိုရွ့ာ သိမ့ဟတ် နယ် ြမ၊ ဧရိယာ၊ ြမစ် ချာင်းအင်းအိင် တစ်ခခ 
အတွက်ြဖစ် စ၊ ယင်းတိ၏့အစိတ်အပိင်းတစ်ခခအတွက်ြဖစ် စ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွ  ့
နှင့် ကာ်မတီ၏သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်အမိန် ့ ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

(ခ) နည်းဥပ ဒခွဲ(က)အရ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွး စချိန်စညန်းများ သတ်မှတ်ရာတွင ်
စချိန်စညန်းသတ်မှတ်ရန် တာဝန် ပးအပ်ြခင်းခရ သာ သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရ 
အဖဲွအ့စည်း၊ အြခားအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းများနှင့်လည်း ကာင်း၊ နြပည် တာ် 
ကာင်စီ၊ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၊့ မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး 
ကာ်မတီနှင့် ဒသဆင်ိရာ စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ တိ့န့ှင့်လည်း ကာင်း၊ သက်ဆိင်ရာ 
အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် လည်း ကာင်း လိအပ်သလိ ညိနင်းပူး ပါင်း 
ဆာင်ရွက်နိငသ်ည်။ 

(ဂ)  နည်းဥပ ဒခွဲ(က)အရသတ်မှတ်ချက်ကိ အများြပည်သူအကျိုးငှာအချိန်ကာလနင့်ှ နရာ 
ဒသအလိက် လိအပ်သလိ ြပင်ဆင်ြခင်းြပုနိင်သည်။ 

 



 

 

- ၁၄ - 

(ဃ) နည်းဥပ ဒခွဲ(က)အရထတ်ြပန် သာ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွးစချိန်စညန်းသတ်မှတ ်
ချက်များကိသက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းများအြပင် အများြပည်သူတိက့ပါ 
လိက်နာ ဆာင်ရွက် ရးအတွက် လိအပ်သလိ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

၃၉။ ဦးစီးဌာနသည်- 

(က) နည်းဥပ ဒ ၃၈ (က) အရ ဝန်ကီးဌာနက ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွးစချိန်စညန်းများ 
သတ်မှတ်နိင် ရးအတွက်စချိန်စညန်းသတ်မှတ်ရန်တာဝန် ပးအပ်ြခင်းခရ သာ သက်ဆိင်ရာ 
အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်း၊ အြခားအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် 
လည်း ကာင်း၊ နြပည် တာ် ကာင်စီ၊ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၊့ 
မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီနှင့် ဒသဆိင်ရာ စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲတ့ိန့ှင့် 
လည်း ကာင်း၊ သက်ဆိင်ရာ အစိးရမဟတ် သာအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် လည်း ကာင်း 
ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အ သွး စချိန်စညန်းဆိင်ရာ အချက်အလက်များကိ လိအပ်သလိ 
ညိနင်းြပုစ၍ ဝန် ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။  

(ခ) ပတ်၀န်းကျင်အရည်အ သွး စချိန်စညန်းများသတ်မှတ်နိင် ရးအတွက ်လိအပ်သည့်အချိန် 
ကာလနင့်ှ နရာ ဒသများတွင်လိအပ် သာအထူးစစ် ဆးတိင်းတာမများြပုလပ်နိင်သည်။ 

 

အခန်း (၈) 
မို ြ့ပ ဒသပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမ 

၄၀။ (က) ဝန်ကီးဌာနသည ် ဥပ ဒပဒ်မ ၁၇ ပါ  မို ြ့ပ ဒသပတ်ဝန်းကျင ် စီမခန်ခဲွ့မများအတွက် 
ကာ်မတီကချမှတ် သာ လမ်းညန်ချက်များနှင့်အညီသက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရ 
အဖဲွအ့စည်း၊ ပဂ္ဂလိက၊ ပဂ္ဂလိကအဖွဲ အ့စည်းနှင့် ပဂ္ဂုလ်များက အက တာင်းခလာလင ်
သာ်လည်း ကာင်း၊ အက ပးရန်လိအပ်သည်ဟ ယူဆလင် သာ်လည်း ကာင်း 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးအတွက် လိအပသ်လိ အက ပးနိင်သည်။ 

 (ခ) ဦးစီးဌာနသည် မို ့ြပ ဒသပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မများအတွက်အက ပးရန်လိအပသ်ည့် 
အခါ  မိမ၏ိ သ ဘာထားမှတ်ချက်ြဖင့် ဝန် ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 

 

အခန်း(၉) 
စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းစီမခန်ခ့ွဲမ 

၄၁။ ဝန် ကီးဌာနသည် စက်မလပင်န်း၊ စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်း၊ ဓာတ်သတ္တ ုတူး ဖာ် ထတ်လပ် ရး 
လပ်ငန်း၊ တိရ စ္ဆာန် မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်း၊ အညစ်အ ကးစွန်ပ့စ် ရးလပ်ငန်းနှင် ့အြခားလပ်ငန်း 
များ ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ဓာတပစ္စည်း သိမ့ဟတ် အြခား ဘးအန္တရာယ်ရိှသည့်ပစ္စည်းများ ထတ်လပ်သးစဲွ 
ရာမှ ထွက်ရှိလာနိင် သာ ဘးအန္တရာယ်ရိှစန်ွပ့စ်ပစ္စည်း၏အမျိုးအစားနှင့် အတန်းအစားများက ိ
သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်း နင့်ှ ညိနင်း၍ သတ်မှတ်ရမည်။ 



 

 

- ၁၅ - 

၄၂။ ဝန် ကီးဌာနသည် အဆိပ်အ တာက်နှင့် ဘးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများပါ၀င်သည့် စွန်ပ့စ်အစိင်အခဲ၊ 
စွန်ပ့စ်အရည်၊ ထတ်လတ်အခိးအ ငွပ့စ္စည်းများအား ြပုြပင်သန်စ့င် ရးအတွက် လိအပ်သည့် စက်ရ 
များ၊ စခန်းများတည် ထာင် ရးကိ တိးြမင့် ဆာင်ရွက်နိင်ရန ် သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ  ့
အစညး်များ၊ ပညာရှင်များနင့်ှ ပူး ပါင်း၍- 

(က) သတ်မှတ်ထား သာ အဆိပ်အ တာက်နှင့် ဘးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများပါ၀င်သည့် စွန်ပ့စ် 
အစိင်အခဲ၊ စွန်ပ့စ်အရည်၊ ထတ်လတ်အခိးအ ငွမ့ျား၊ ဓာတ် ရာင်ြခည်များ ထတလ်တ် 
ထွက်ရှိသည့် လပ်ငန်းအမျိုးအစားများကိ မိမိတိက့ိယ်ပိင်သန်စ့င်စက်ရ သိမ့ဟတ် 
သန်စ့င် ရးစခန်းတည် ထာင်၍ြဖစ် စ၊ စ ပါင်းပိင်သန်စ့င်စက်ရ သိမ့ဟတ် သန်စ့င် ရး 
စခန်း တည် ထာင်၍ြဖစ် စ စွန်ပ့စ်ပစ္စည်း သန်စ့င် ရးအတွက် ဆာင်ရွက် စရမည်။ 

(ခ) ဤနည်းဥပ ဒများကိမထတ်ြပန်မီကတည် ထာင်ခဲ့ ပီးစွန်ပ့စ်ပစ္စည်းသန်စ့င် ရးအတွက် 
မိမိတိက့ိယ်ပိင်သန်စ့င်စက်ရ သိမ့ဟတ် သန်စ့င် ရးစခန်းကိြဖစ် စ၊ စ ပါင်းပိင်သန်စ့င် 
စက်ရ သိမ့ဟတ် သန်စ့င် ရးစခန်းကိြဖစ် စ တည် ဆာက်လပ်ကိင်ရန် တာဝန်ရိှသည့် 
လပ်ငန်းများက စွန်ပ့စပ်စ္စည်းသန်စ့င် ရးအတွက် စက်ရများ၊ စခန်းများတည် ထာင်ရန ်
အချိန်ကာလ သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

 (ဂ) သက်ဆိင်ရာလပ်ငန်းများက စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းသန်စ့င် ရးနငှ့်စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပ ဒခွဲ(က) 
ပါအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်း ရိှ မရှိကိ စစ် ဆးတင်ြပ စရန် ဦးစီးဌာနအား 
တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။ 

၄၃။ ဝန် ကီးဌာနသည် - 

(က) စက်မနယ် ြမများ၊ အထူးစီးပွား ရးဇန်များနှင့် အြခားလိအပ် သာ နရာများ၊ 
အ ဆာက်အအများတွင် စနွ်ပ့စအ်ရည် သန်စ့င်မစည်းကမ်းချက်များကိလည်း ကာငး်၊ 
စက်၊ ယာဉ်နှင့် ယန္တရားများက အခိးအ ငွထ့တ်လတ်မဆိငရ်ာစည်းကမ်းချက်များကိ 
လည်း ကာင်း သတ်မှတ်နိင်သည်။  

(ခ) စွန်ပ့စသ်ည့် ဘးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းက ိသိမး်ယူြခင်း၊ ထားသိြခင်း၊ ဘးကင်းမအစီအမ 
များ ထားရိှြခင်း၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ ြပည်တွင်းသိတ့င်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့
ြခင်း၊ အဆိပါပစ္စည်းကိ ခတ်မီနည်းပညာများြဖင့်စီမြခငး်၊ ြပုြပင်သန်စ့င်ြခင်း၊ စွန်ပ့စ ်
ြခင်းတိက့ိ ထိန်းသိမ်း ကီးကပ် ရးနည်းလမ်းများ သတ်မှတ်နိင်သည်။  

(ဂ) စွန်ပ့စအ်စိင်အခဲပစ္စည်းများအား ဖျက်ဆီးြခင်း၊ သိမ်းဆည်းြခင်း၊ ထားသိြခင်းနှင့် သယ်ယူ 
ပိ ့ ဆာင်ြခင်းတိ ့ပိမိ ကာင်းမွန် စ ရးအတွက ်လိအပ်သည့်အစီအမများကိ သက်ဆိင်ရာ 
အစိးရ ဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းများနှင့် ညိနင်းချမှတ်နိင်သည်။ 

 

 



 

 

- ၁၆ - 

(ဃ) စက်မလပ်ငန်းများနှင့် စီးပွား ရးလပ်ငန်းများတွင် ပိမိသန်ရ့ှင်းစွာထတ်လပ်နိင် ရး 
နည်းလမ်းများကိလည်း ကာင်း၊ သဘာဝအရင်းအြမစ်များနှင့် စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းများအား 
ြပန်လည်ြပုြပင် အသးြပု ရးနည်းလမး်များကိလည်း ကာင်း ချမှတ်နိင်သည်။ 

၄၄။ ဦးစီးဌာနသည်စက်မလပ်ငန်း၊ စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း၊ ဓာတ်သတ္တ ုတူး ဖာ်ထတ်လပ် ရးလပ်ငန်း၊ 
တိရ စ္ဆာန် မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်း၊ အညစ်အ ကးစွန်ပ့စ် ရးလပ်ငန်းနှင့် အြခားလပ်ငန်းများ 
ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ဓာတပစ္စည်း သိမ့ဟတ် အြခား ဘးအန္တရာယ်ရိှသည့် ပစ္စည်းများ ထတ်လပ်သးစွဲ 
ရာမှ ထက်ွရိှလာနိင် သာ စွန်ပ့စ်သည် ့ ဘးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းအမျို းအစားနှင့် အတန်းအစားများကိ 
ဝန်ကီးဌာန၏ လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းများနှင့်လည်း ကာင်း၊ 
လိအပ်ပါက သင့် လျာ် သာ အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲအ့စည်းများနှင့်လည်း ကာင်း ညိနငး်ြပုစ၍ 
ဝန်ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 

၄၅။ ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပ ဒ ၄၂ အရ စွန်ပ့စ်ပစ္စည်း သန်စ့င် ရးစက်ရ သိမ့ဟတ် သန်စ့င် ရး 
စခန်း တည် ထာငရ်န ် တာဝန်ရိှသည့် လပင်နး်များက စွန်ပ့စ်ပစ္စည်း သန်စ့င် ရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 
သတ်မှတ်ချက်များအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်း ရိှ မရိှကိ ဝန်ကီးဌာန၏ လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ 
စစ် ဆးတင်ြပရမည။် 

၄၆။ ဦးစီးဌာနသည်- 

(က) စက်မနယ် ြမများ၊ အထူးစီးပွား ရးဇန်များနှင့် အြခားလိအပ် သာ နရာများ၊ အ ဆာက် 
အအများတွင် စွန်ပ့စ်အရည် သန်စ့င်မ စည်းကမ်းချက်များကိလည်း ကာင်း၊ စက်၊ ယာဉ ်
နှင့် ယန္တရားများကအခိးအ ငွထ့တ်လတ်မဆင်ိရာစည်းကမ်းချက်များကိလည်း ကာင်း 
ြပုစ၍ ဝန်ကီးဌာန သိတ့င်ြပရမည်။ 

(ခ) စွန်ပ့စ်သည့် ဘးအန္တရာယ်ရိှပစ္စည်းကိ သိမး်ယူြခငး်၊ ထားသိြခင်း၊ ဘးကင်းမ အစီ 
အမများထားရှိြခင်း၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ ြပည်တွင်းသိတ့င်သွငး်ြခင်း၊ ြပည်ပသိတ့င်ပိ ့
ြခင်း၊ အဆိပါပစ္စည်းကိ ခတ်မီနည်းပညာများြဖင် ့စီမြခင်း၊ ြပုြပင်သန်စ့င်ြခင်း၊ စွန်ပ့စ ်
ြခင်းတိက့ိ ထိန်းသိမ်း ကီးကပ် ရးအတွက် နည်းလမ်းများကိြပုစ၍ ဝန်ကီးဌာနသိ ့
တင်ြပရမည်။ 

(ဂ) စွန်ပ့စအ်စိင်အခဲပစ္စည်းများ ဖျက်ဆီးြခင်း၊ သိမ်းဆညး်ြခင်း၊ ထားသိြခင်းနှင့် သယ်ယူ 
ပိ ့ ဆာင်ြခင်းတိပိ့မိ ကာင်းမွန် စ ရးအတွက် ဝန် ကီးဌာနက ချမှတ် သာ အစအီမများ 
ကိအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် စြခင်းနှင့် ကီးကပ်ြခင်းြပုရမည်။ 

(ဃ) ဝန်ကီးဌာနက ချမှတ် သာ စက်မလပ်ငန်းများနှင့် စီးပွား ရးလပ်ငန်းများတွင် ပိမိ 
သန်ရ့ှင်းစွာ ထတ်လပ်မနည်းလမ်းများ၊ သဘာဝအရင်းအြမစမ်ျားနှင့် စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းများ 
အား ြပန်လည်ြပုြပင ် အသးြပု ရးနည်းလမး်များကိ လိက်နာကျင့်သးြခင်း ရိှ မရိှ 
စစ် ဆး၍ ဝန် ကီးဌာနသိ ့အစီရင်ခတင်ြပရမည်။ 



 

 

- ၁၇ - 

အခန်း(၁၀) 

သဘာဝသယဇာတအရင်းအြမစ်များနှင့် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစမ်ျား ထိန်းသိမ်းြခင်း 

၄၇။ ဦးစီးဌာနသည်- 

 (က) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ န့ငှ့် ကာ်မတီ၏လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ 
အစိးရအဖွဲ အ့စည်းများက ဆာင်ရွက်သည့် ဥပ ဒပဒ်မ ၁၈ ပါ  သဘာဝသယဇာတ 
အရင်းအြမစမ်ျားကိ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ စီမခန်ခဲွ့ြခငး်၊ အကျို းရှိစွာအသးြပုြခင်း၊ စဉ်ဆက ်
မြပတ ် အသးြပုြခင်းနှင့် ဒသဆိင်ရာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မြမင့်တင်ြခင်းဆိင်ရာကိစ္စရပ် 
များ၏ ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နကိ လိအပသ်လိ စိစစ်၍ ဝန် ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 

 (ခ)  နည်းဥပ ဒခွဲ(က)ပါကိစ္စရပ်များကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် သဘာဝအပင်များနှင် ့ သက်ရှိများ 
၏ နရင်း ဒသမ ပျာက်ပျက် စ ရးအတွက ် သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်း 
များနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄၈။ ဝန်ကီးဌာနသည ် တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ သတ်မှတ်ထားသည့် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် 
ဒသများ၊ သဘာဝအ မွအနှစ် ဒသများ၊ ယဉ် ကျးမအထိမ်းအမှတ်၊ အ ဆာက်အအများနှင့် သဘာဝ 
နယ် ြမများ အစဉ်တည်တ့ခိင် မဲ ရးအတွက ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် 
သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ယင်းသိပူ့း ပါင်း 
ဆာင်ရွက်ရန် ဦးစီးဌာနအား တာ၀န် ပးအပ်ြခင်း ြပုနိင်သည်။  

၄၉။ ဝန်ကီးဌာနသည ် ဥပ ဒပဒ်မ ၁၈ ပါ  သဘာ၀သယဇာတအရင်းအြမစ်များနှင့် ယဉ် ကျးမ 
အ မွအနှစ်များ စဉ်ဆက်မြပတ် ရရှည်တည်တ့ စ ရးအတွက် ြမအသးချမ မှန်ကန် စရန် 
သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန ် ဦးစီးဌာနအား တာ၀န ်
ပးအပ်နိင်သည။်  

၅၀။ ဝန်ကီးဌာနသည ် သဘာ၀သယဇာတအရင်းအြမစ်များ၊ ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ်များ စဉ်ဆက် 
မြပတ ် ရရှည်တည်တ့ စ ရးအတွက ် လိအပ်သည့်နည်းပညာ၊ ကမ်းကျင်မအကူအညီများ ရရှိနိင်ရန် 
နိင်ငတကာအဖဲွအ့စည်းများနှင့် လိအပ်သလိဆက်သွယ်ညိနင်း ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

 
အခန်း(၁၁) 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း 
၅၁။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်သည့်စနစ်ချမှတ် ဆာင်ရွက်ရန် ဦးစီးဌာနအား 
တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။ 

၅၂။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရမည့် စီမကိန်း၊ စီးပွား ရး 
လပ်ငန်း၊ ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မအမျိုးအစားများကိ သတ်မှတ်ရမည်။ 
 



 

 

- ၁၈ - 

၅၃။ ဝန် ကီးဌာနသည် နည်းဥပ ဒ ၅၂ အရ သတ်မှတ်ချက်တွင်မပါဝင်သည့် အဆိြပု စီမကိန်း၊ 
စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊ ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မများက ိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခငး် 
ြပုလပ်ရန ်လိအပ်ြခင်း ရိှ မရိှ စိစစ်နိင်ရန် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစြ်ခင်းြပုလပ်ရမည့် အမျိုးအစား 
များအြဖစ် သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

၅၄။ နည်းဥပ ဒ ၅၂ အရ သတ်မှတ်ထားသည့် စီမကိန်း၊ စီးပွား ရးလပင်န်း၊ ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ ်
လပ် ဆာင်မ အမျို းအစားများကိ ဆာင်ရွက်မည့် အစိးရဌာန၊ အဖဲွအ့စည်း သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂ လ်သည် - 

(က) မိမိ၏ စီမကိန်း၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊ ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မအတွက် 
ပတ်ဝန်းကျင ်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရမည်။ 

(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းကိ မည်သည် ့တတိယပဂ္ိုဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စညး် 
နှင့် ြပုလပ်ရန် ရည်ရွယ် ကာင်း ဝန်ကီးဌာနသိ ့ကိုတင်တင်ြပရမည်။  

(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာက ိဝန် ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 

၅၅။ ဤနည်းဥပ ဒ မထတ်ြပန်မီက တည် ထာင်ထား သာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း 
သိမ့ဟတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန်တာဝန်ရှိသည့် စီမကိန်း၊ စးီပာွး ရးလပင်န်း၊ 
ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သည့်အစိးရဌာန၊ အဖွဲအ့စည်း သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂိုလ်သည-် 

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းနှင့်အည ီ ပတ်ဝန်းကျင ်
စီမခန်ခ့ွဲမ အစီအစဉ် ရးဆွဲ၍ ဝန်ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 

(ခ) ဝန်ကီးဌာနက စစိစ် သးသပ် ပီး အတည်ြပုသည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ်နှင် ့
လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ချက်များကိ ဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် အချိန် 
ကာလအတွင်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၅၆။ စီမကိန်း၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊ ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မကိ ဆာင်ရွက်မည့် 
အစိးရဌာန၊ အဖဲွအ့စည်း သိမ့ဟတ ် ပဂ္ိဂုလ်သည် မိမိ၏ စီမကိန်း၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊ ဝန် ဆာင်မ 
သိမ့ဟတ် လပ် ဆာင်မ အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိကမ်ဆန်းစစြ်ခင်းကိ ဝန်ကီးဌာနက လက်ခ သာ 
အရည်အချင်း ြပည့်မီသည့် တတိယပဂ္ဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းနှင့် ဆာင်ရွက်ရန ်စီစဉ် ဆာငရွ်က် 
ရမည်။ 

၅၇။  နည်းဥပ ဒ ၅၄ (ခ) အရ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းကိ မည်သည် ့ တတိယပဂ္ဂုလ် 
သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းနှင့် ြပုလပ်ရန် ရည်ရွယ် ကာင်း ဝန် ကီးဌာနသိ ့ ကိုတင်တင်ြပသည့်အခါ  
ဝန်ကီးဌာနက စစိစ်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန ်သင့် လျာ်သည့် တတိယ ပဂ္ဂိုလ ်
သိမ့ဟတ် အဖွဲ အ့စည်း အဆင့် ဟတ် မဟတ ် အဆးအြဖတ် ပးရမည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
ဝန်ကီးဌာန၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတြ်ဖစ်သည်။ 

 



 

 

- ၁၉ - 

၅၈။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာ စိစစသ်းသပ် ရးအဖဲွကိ့ 
သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းများမ ှကမ်းကျင်သူများြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းရမည်။ 

၅၉။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာ စိစစ်သးသပ် ရးအဖွဲ တွ့င် ြပင်ပပဂ္ဂလိက 
ကမ်းကျင်သူများပါဝင်ပါက ယင်းတိအ့တွက်ချီးြမင့် ငွ၊ စရိတ်နှင့် ထာက်ပ့ ကးများက ိပတ်ဝန်းကျင ်
စီမခန်ခ့ွဲမရန်ပ ငမွ ှကျခသးစွဲနိင်သည်။ 

၆၀။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တတိယ ပဂ္ိုဂ လ် သိမ့ဟတ ်
အဖဲွအ့စည်းက ြပုလပ်တငြ်ပ သာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာကိ စိစစ်၍ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခစာ စိစစ်သးသပ် ရးအဖဲွမ့တှစ်ဆင့်တင်ြပရန် ဦးစီးဌာန 
အားတာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။ 

၆၁။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာ သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင ်
စီမခန်ခ့ွဲမအစီအစဉ်က ိ ကာ်မတီ၏ လမး်ညန်ချကြ်ဖင့် အတည်ြပုြပန်ကားနိင်သည်။ 

 

အခန်း(၁၂) 
ကိုတင်ခွင့်ြပုချက ်

၆၂။ ဝန် ကီးဌာနသည် ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရယူရန ် လိအပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အ သွးကိ 
ထိခိက် စနိင် သာလပင်န်း၊လပ်ငန်းခွင် နရာ သိမ့ဟတ် စက်ရ၊အလပ်ရအမျို းအစားများက ိ ကာ်မတီ 
၏အတည်ြပုချက်နှင် ့ြပည် ထာငစ်အစိးရအဖဲွ၏့ သ ဘာတူညီချက်ရယူ၍ သတ်မှတ် ကညာရမည်။ 

၆၃။ ဝန် ကီးဌာနက ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၁ နှင့် နည်းဥပ ဒ ၆၂ အရ သတ်မှတ်သည့် လပ်ငန်း၊ လပ်ငန်းခွင် 
နရာ သိမ့ဟတ် စက်ရ၊ အလပ်ရအမျို းအစား၏ ပိင်ရှင် သိမ့ဟတ် လက်ရှိြဖစ်သူသည် ကိုတင ်
ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးရန် လာက်လာ (ပစ-၁) ြဖင့် ၀န်ကီးဌာနသိ ့ လာက်ထားရမည်။ 

၆၄။ ဝန် ကီးဌာနသည် ကိုတင်ခွင့်ြပုချက ် ထတ် ပးရန် လာက်လာများကိ စိစစ်၍ခွင့်ြပုပါက 
လိက်နာရန် စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်(ပစ-၂)ြဖင့် ထတ် ပးရမည်။ ကိုတင ်
ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးသည် ့လပ်ငန်း၊ လပ်ငန်းခွင် နရာ သိမ့ဟတ် စက်ရ၊ အလပ်ရများကိ မှတပ်တင၍် 
ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ 

၆၅။ ဝန် ကီးဌာနသည် ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးရန ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မညီညွတ်သြဖင့် 
ြငင်းပယ်သည့်အခါ ယင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညီညွတ် စ ရးအတွက် ြပည့်စစွာ ဆာင်ရွက် ပးီ ထပ်မ 
လာက်ထားပါက လိအပ်သလိ စိစစ်၍ ခွင့်ြပုနိင်သည်။  

၆၆။ ဝန် ကီးဌာနသည် ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးရာတွင် သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် 
အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ ရိှ မရှိကိ - 

(က) ဦးစီးဌာနက စစ် ဆးတငြ်ပ စရန် တာ၀န် ပးအပ်နိင်သည်။  



 

 

- ၂၀ - 

(ခ) သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းက စစ် ဆး၍ ြပန်ကား ပးရန် အ ကာင်း 
ကားနိင်သည်။ 

၆၇။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမစီမကိန်းလပ်ငန်းလပ်ကိင်လိသူများသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ရှိ မရှိ နှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ ဝန် ကီးဌာန၏ ကိုတင်သ ဘာတူညီချက ်ရရိှရန် ဆာင်ရွက်ရမည်။  

၆၈။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မ ကာင်းမွန် ရးအတွက် နည်းဥပ ဒ ၅၂၊ ၅၃ နှင့် ၆၂ အရ သတ်မှတ ်
သည့် လပ်ငန်းအမျိုးအစားများတွင် မပါဝင်သည့် အ သးစား ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်း၊ စက်ရ၊ အလပ်ရများ 
သည ် လပ်ငန်းတည် ဆာက်လည်ပတ်နိင်ရန ် သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနသိ ့ ခွင့်ြပုချက်၊ လိင်စင ်
လာက်ထားြခင်းမြပုမ ီ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ရိှ မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာန၏ သ ဘာထား 
မှတ်ချက ်ရယူရမည်။ 
 

အခန်း(၁၃) 
တားြမစ်ချက်များ 

၆၉။ (က) မည်သူမ  ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ညစ်ညမ်း စသည့် ပစ္စည်းများကိလည်း ကာင်း၊ ဥပ ဒနှင့် 
ဤနည်းဥပ ဒတစ်ခခအရ   အမိန် ့ ကာ်ြငာစာြဖင့်    ထတ်ြပန်သတ်မှတ်ထား သာ 
ဘးအန္တရာယ်ရိှ စွန်ပ့စ်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် ဘးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများကိလည်း ကာင်း 
အများြပည်သူအား တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စ ထိခိက် စနိင်မည့် နရာတစ်ခခ 
တွင် တစ်နည်းနည်းြဖင့် ထတ်လတ်ြခင်း၊ ထတ်လတ် စြခင်း၊ စွန်ပ့စ်ြခင်း၊ စွန်ပ့စ် စြခင်း၊ 
စပြခင်း၊ စပ စြခင်း မြပုရ။ 

 (ခ) အများြပည်သူအကျိုးငှာ သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပုချက်အရမှတစ်ပါး ဂဟစနစ ်
နှင့် ယင်းစနစ် ကာင့်ြဖစ် ပ ြပာင်းလဲ န သာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိ ထိခိက်ပျက်စီး 
စနိင်သည့် ြပုလပ်မများကိ မည်သူမ  ဆာင်ရွက်ြခင်း မြပုရ။ 

 
အခန်း (၁၄) 
အ ထွ ထ ွ

၇၀။ ကာ်မတီသည ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းများကိ က အလိက် ပါင်းစပ် ဆာင်ရွက် 
နိင် ရးအတွက် သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းများတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ 
ကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်သွယ်ရန်ပဂ္ဂိုလ် သိမ့ဟတ် ဌာနခွဲထားရှိရန် ညိနင်းပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 
နိင်သည်။ 

၇၁။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မ ကာင်းမွန် သာ မို ၊့ နရာ ဒသ၊ စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ 
လပ်ငန်းစသည်တိအ့ား ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခဲွ့မ ကာင်းမွန် ကာင်း မှတ်တမ်းတင်ဂဏ်ြပုလာ သိမ့ဟတ် 
ထာက်ခချက် ပးနိင်သည်။  

 



 

 

- ၂၁ - 

၇၂။ ဤနည်းဥပ ဒများအရ ဦးစီးဌာနက ဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် လပ်ငန်းတာဝန်များကိ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာန 
က ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၇၃။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာနသည် မိမိ၏ လပ်ငန်းတာ၀န်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များကိ 
သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာန တာဝန်ခ 
အရာရှိ များအား လိအပ်သလိ ခဲွ ဝ ပးအပ၍် ဆာင်ရွက် စနိင်သည်။ 

၇၄။ မည်သူမဆိ ပတ်ဝန်းကျင်ကိထိခိက် စနိငသ်ည့်ြပုလပ်မတစ်ခခကိကျူးလွန် ကာင်း သိမ့ဟတ် 
တားြမစ်ချက ် တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက် ကာင်း တွရိှ့ပါက ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်း ရးအလိင့ာှ 
သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာန၊ သက်ဆိင်ရာဌာန၊ အဖဲွအ့စည်း သိမ့ဟတ် 
ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ အပ်ချုပ် ရးမှူ းရးသိ ့သတင်း ပးပိနိ့င်သည်။ 

 

 

(ပ) ဝင်းထွနး် 

ြပည် ထာင်စ၀န်ကီး 

ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာ၀န်ကီးဌာန 

 
စာအမှတ်၊ ၂/၂၂၀(ခ)(၆)/(၄၃၀၁/၂၀၁၄) 
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၄   ခနှစ ် ဇွန်လ    ၅      ရက ်
 
ြဖန် ့ ဝြခင်း 
နိင်င တာ်သမ္မတရး 
ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ရ့း 
လတ် တာ်ရး 
ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ ်
နိင်င တာ်ဖဲွ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး 
ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး 
ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး 
ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရး 
ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖဲွရ့း 
ြပည် ထာင်စဝန်ကီးဌာနများအားလး 
ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ ်
နြပည် တာ် ကာင်စီ၊ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ ်



 

 

- ၂၂ - 
 
တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အစးိရအဖဲွရ့းအားလး 
အတွင်း ရးမှူ း၊ ြမန်မာနိငင်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာမ်ရှင် 
ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူး၊ ပနိှပ် ရးနှင့်စာအပ်ထတ် ဝ ရးလပ်ငန်း 
(ြမန်မာနိင်ငြပန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း ကညာ ပးပါရန် မတ္တ ာရပ်ခချက်ြဖင့်) 
မာစာတဲွ 
ရးလက်ခ 
 

 
အမိန်အ့ရ 

 

 
( မျိုးညွန် ့) 
ရးအဖဲွမ့ှူ း 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာန 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

- ၂၃ - 
ပစ(၁) 

ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ထတ် ပးရန် လာကလ်ာ 
[ နည်းဥပ ဒ ၆၃ ] 

 
သိ ့
 ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 
 ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာန 

 
ရက်စွဲ။ ………. ခနှစ်၊ ……… လ ….. ရက်။ 

 
အ ကာင်းအရာ။ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ထတ် ပးရန ် လာကထ်ားြခငး်။ 
 
၁။ …………. နိင်င၊ ……… တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်၊ …………. ခရိင်၊ ……… မို န့ယ်၊ ……… မို ၊့ 
……… ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ န ကန် တာ်/ကန်မ ဦး/ ဒ  …………… က အပိဒ်(၂)တွင် ဖာ်ြပပါ 
လပ်ငန်းကိ ဆာင်ရွက်လိပါသြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနည်းဥပ ဒ ၆၄ အရ ကိုတင ်
ခွင့်ြပုချက် ထတ် ပးနိင်ပါရန် လာက်ထားအပ်ပါသည်။ 
 
၂။ သက်ဆိင်သည့် အချက်အလက်များကိ အာက်ပါအတိင်း တင်ြပအပ်ပါသည် - 
 (က) လာက်ထားသူပိင်ရှင်အမည ် -       
 (ခ) ဖခင်အမည်  -         

(ဂ) နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ/်-       
 နိင်ငကူးလက်မှတ်အမှတ ်         
(ဃ) နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပား/ -        
 နိင်ငကူးလက်မှတ်ထတ် ပးသည့် နရာ       
(င) နိင်ငသား/ လူမျိုး -         
(စ) မွးဖွားရာ ဒသ -         
(ဆ) နရပ်လိပ်စာ 
 (၁) နိင်ငသားြဖစ်ပါကြပည်တွင်းရှိ နရပ်လိပ်စာ-     
             

  (၂) နိင်ငြခားသားြဖစ်ပါက သက်ဆိင်ရာ နိင်ငရိှ နရပ်လိပ်စာ -   
              

 (၃) နိင်ငြခားသားြဖစ်ပါက ြမန်မာနိင်ငအတွင်း နထိင်သည့် နရပ်လိပ်စာ -  
              

(ဇ) ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရယူ ဆာင်ရွက်မည့် လပ်ငန်းအမျိုးအစား၊   
              
 (စျ) လပ်ငန်း/လပ်ငန်းခွင် နရာ/စက်ရ/အလပ်ရ လိပ်စာ၊      
              



 

 

- ၂၄ - 
 

(ည) ကမ္ပဏီအဖွဲအ့စည်းြဖစ်ပါက မှတ်ပတင်ထားသည့် ကမ္ပဏီအဖဲွအ့စည်းြဖစ် ကာင်း 
အ ထာက်အထား မိတ္တ ူပူးတဲွ။ 

(ဋ) အြခားအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းများထမှ လပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ခွင့်ြပုချက်၊ 
လိင်စင်၊ ပါမစ် စသည့်တိ ့ရရှိထားပါက ယင်းတိ၏့ မိတ္တ ူပူးတွဲ။ 

 
 
 

လာက်ထားသ/ူပိင်ရှင် 
 
 
 
 

(ဦး/ ဒ  ………….. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- ၂၅ - 
ပစ(၂) 

ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် 
[ နည်းဥပ ဒ ၆၄ ] 

 
အ ကာင်းအရာ။ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ထတ် ပးြခငး်။ 
 
၁။ …………. နိင်င၊ ………….. တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်၊ …………. ခရိင်၊ ……… မို န့ယ်၊ ……… 
မို ၊့ ……… ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ န ဦး/ ဒ  …………… က အပိဒ်(၂) တွင် ဖာ်ြပပါ လပ်ငန်း 
ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ထတ် ပးရန် လာက်ထားတင်ြပလာြခင်း ကိစ္စနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ အပိဒ် ၃ တွင ် ဖာ်ြပပါ  စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန ် သတ်မှတ်၍ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနည်းဥပ ဒ ၆၄ အရ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးလိက်သည်။ 
 
၂။ လပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိင်သည့် အချက်အလက်များ- 
 (က) ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရယူ ဆာင်ရွက်မည့် လပ်ငန်းအမျိုးအစား၊    
              
              

(ခ) လပ်ငန်း/လပ်ငန်းခွင် နရာ/စက်ရ/အလပ်ရလိပ်စာ၊      
              
 
၃။ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ- 

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ကိညစ်ညမ်း စပါက ဝန်ကီးဌာနမှသတ်မှတ် သာ ငွကိ ပး လျာ်ရမည်။ 
(ခ) သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ဝန် ဆာင်မစနစ်မှ အကျိုးအြမတ်ရရှိပါက ဝန်ကီးဌာနမှသတ်မှတ် 

သာ ရန်ပ ငွကိထည့်ဝင်ရမည်။ 
(ဂ) သဘာဝသယဇာတများထတ်ယူသးစဲွ သာလပင်န်းြဖစ်ပါက အကျို းအြမတ်၏ တစ်စိတ် 

တစ်ပိင်းအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိနး်သိမ်း ရးလပ်ငန်းများအတွက်ဝန် ကီးဌာနကသတမ်တှ် 
သည့်အတင်ိး ပတ်ဝန်းကျင်စီမခန်ခ့ွဲမရန်ပ ငသွိထ့ည့်ဝင်ရမည်။ 

(ဃ)             
(င)             
(စ)             

 
 
 

 
 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး (ကိယ်စား) 
(ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးရန ်အခွင့်အမိန်ရ့သူ) 

ရုံးတံဆပိ် 
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  ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ ်

အမန်ိ ့ ကာ်ြငာစာ 

အမှတ် ၇ /၂၀၁၄ 

နြပည် တာ်၊ ၁၃၇၆ ခနှစ်၊ သီတင်းကတ်လဆန်း  ၇ ရက် 

(၂၀၁၄ ခနှစ်၊ စက်တငဘ်ာလ  ၃၀  ရက်) 
 

နိင်ငြခားသး ငွစီမခန်ခ့ွဲမဥပ ဒ (၂၀၁၂ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒ 

အမှတ် ၁၂) ပဒ်မ ၄၉  (က)အရ အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်များကိ ကျင့်သး 

၍ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည ်နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင ်

ရရိှသူများက ၄င်းတိထ့ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများအတွက်လည်း ကာင်း၊ 

၄င်းတိ၏့ ကိယ်တိင်အတွက်လညး် ကာင်း နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်းများ 

ဆာင်ရွက်ရာတွင ် လိက်နာကျင့်သးရန ် အာက်ပါစည်းမျဉ်းကိ ထတ်ြပန ်

လိက်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပါယ် ဖာြ်ပချက် 

၁။ ဤစည်းမျဉ်းကိနိင်ငြခားသး ငွစီမခန်ခဲွ့မစည်းမျဉ်းဟ ခ တွင် စရမည်။ 
 

၂။ ဤစည်းမျဉ်းတွင်ပါရိှ သာ စကားရပ်များသည ်နိင်ငြခားသး ငွစီမခန်ခ့ွဲ 

မဥပ ဒတွင်ပါရိှသည့်အတိင်း အဓိပ္ပါယ်သက် ရာက် စရမည်။ ထိြ့ပင် 

အာက်ပါစကားရပ်များသည ် ဖာ်ြပပါအတိင်းအဓိပ္ပါယ် သက် ရာက် 

စရမည-် 

(က) ခွင့်ြပုနိင် သာလဲ ြပာင်း ပး ချမ ဆိသည်မှာ ြမန်မာနိင်င တာ် 

ဗဟိဘဏ်၏ ခွင့်ြပုမိန်ြ့ဖင့် သာ်လည်း ကာင်း သိမ့ဟတ် ဤ 

စည်းမျဉ်းအရ သာ်လည်း ကာင်း ခွင့်ြပုနိင် သာလဲ ြပာင်း ပး ချ 

မများကိ ဆိလိသည်၊ 

( ခ ) စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက်အထား ဆိသည်မှာ 

ငွ ကးလဲ ြပာင်း ပး ချမများနှင့်ပတ်သက်၍ ခွင့်ြပုနိင် သာ 

လဲ ြပာင်း ပး ချမဟ သတ်မှတ်ရန်အတွက ် နိင်ငြခားသး ငွ 

လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူများက ၄ငး်တိထ့ ဆက်သွယ် 

ဆာင်ရွက်သူများထမ ှ တာင်းခရယူသည့် အ ထာက်အထား 

စာရွက်စာတမ်းများကိ ဆိလိသည်။ 

စာတမ်းအမှတ်အသား 
ဆိင်ရာ အ ထာက်အထား 

ခွင့်ြပုနင်ိ သာ 
လဲ ြပာင်း ပး ချမ 

နိင်ငြခားသး ငွစီမခန်ခ့ွဲမ 
စည်းမျဉ်း 
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အခန်း (၂) 

နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူများ၏ 

လပ်ငန်းနှင့်တာဝန်များ 

၃။ ဤစည်းမျဉ်းတွင်ပါဝင်သည့် မည်သည့်အပိဒ်တွင်မဆိ စာတမ်းအမှတ် 

အသားဆိင်ရာအ ထာက်အထားများကိ ဖာြ်ပသည့်အခါတိင်းတွငသ်က်ဆိင်ရာ 

ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးနှင့်ဆက်နွယ်မ သိမ့ဟတ် ချက်ချင်း သိမ့ဟတ် ကိုတင ်

စနစ်ြဖင့် နိင်ငြခား ငွ ရာင်းြခင်း သိမ့ဟတ် ဝယ်ြခင်းကိစ္စတွင်ပတ်သက်မ 

ရိှ ကာင်း နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူများက တာင်းခရ 

ယူ ပီး ကည့်ရစစ် ဆးြခင်းကိ သချာစွာ လပ် ဆာင်ရန် တာဝန်ခရမည်။ 

စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများသည ် နိင်ငတကာတွင် 

အသိအမှတ်ြပုကာ လက်ခကျင့်သးလျကရ်ှိသည့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး 

ဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်း သိမ့ဟတ် အသိအမှတ်ြပု ပီးြဖစ်သည့် စာရငး် 

ကိင်လပ်ထးလပ်နည်း၊ ကန်သွယ် ရး သိမ့ဟတ် ဥပ ဒလပ်ထးလပ်နည်း 

များအရ အာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များအလိင့ှာ အသင့် လျာ်ဆး အ ထာက် 

အထားများ ြဖစ်ရမည ်- 

(က) သက်ဆိင်ရာ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်းများ၏ အမျိုးအစား၊ 

အဆင့်အတန်း၊ သဘာဝတိကိ့ စိစစ်သတ်မှတ် အတည်ြပု ြခငး်၊ 

( ခ ) ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူများက ြပည်ပတွင် နထိင်သူများသိ ့

နိငင်ြခား ငွြဖင့် ငွ ပး ချရန် သိမ့ဟတ် ငွလဲ ြပာင်းပိရ့န ်

လာက်ထားချက်မှန်ကန် ကာင်းနှင့် လာက်ထားသ ူ မှနက်န် 

ကာင်း အ ထာက်အထားများရယူြခင်း၊ စိစစ်အတည်ြပုြခင်း 

နှင့် ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူများထသိ ့ြပည်ပတွင ် နထိင်သူများက 

နိငင်ြခား ငွြဖင့် ငွ ပး ချြခင်း သိမ့ဟတ် လဲ ြပာင်းြခင်းကိစ္စ 

များအတွက ် ငွလဲ ြပာင်းြခင်း မှန်ကန် ကာင်းနှင့် ငွလဲ ြပာင်း 

သူ မှန်ကန် ကာင်း အ ထာက်အထားများရယူြခင်း၊ စိစစ ်

အတည်ြပုြခင်း၊ 

( ဂ ) အထက်အပိဒ်(ခ)ပါ နိင်ငြခား ငွြဖင့် ပး ချြခင်း သိမ့ဟတ် 

လဲ ြပာင်းြခင်း လပ် ဆာင်ချက်၏ ငွပမာဏနှင့်စာရင်း 

ရှင်းလင်းမည် ့ အချိန်ကာလတိအ့တွက် အ ထာက်အထားများ 

ရယူြခင်း၊ စိစစ်အတည်ြပုြခင်း၊ 

 နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း 

လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိ 

သူများ၏ လပ်ငန်းနှင့် 

တာဝန်များ 
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(ဃ) နိငင်ြခား ငွြဖင့် လဲ ြပာင်း ပး ချမ လပ် ဆာင်ချက်များတွင ်

ပါဝင်ပတ်သက်သည့် ပဂ္ုိဂ လ်များ၏ သတင်းအချက်အလက်များကိ 

မှတ်တမ်းတင်ထားရိှြခင်း။ 

 

၄။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည ် နိင်ငြခား င ွ

ြဖင့် လဲ ြပာင်း ပး ချြခင်းကိ ဆာင်ရွက်သည့်အခါ  ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူနှင့် 

ြပည်ပတွင် နထိင်သူအကား သ ဘာတူညီချက်က ိတရားဝင်စာြဖင့် မှတ်တမ်း 

ထားရှိပါက အပိဒ် ၃ တွင် ဖာ်ြပထားသည့်အချက်များအြပင ် အာက်ပါစာတမ်း 

အမှတ်အသား အ ထာက်အထားများက ိရယစိူစစ် အတည်ြပုရမည-်  

(က) သက်ဆိင်သူများ ကိယ်တိင် သိမ့ဟတ် ကိယ်စားလှယ်များက 

မှနက်န်စွာ လက်မှတ် ရးထိးထားသည့် တရားဝင်စာြဖင့် 

သ ဘာတူညီချက်မူရင်း၊ 

( ခ ) အဆိပါလဲ ြပာင်း ပး ချြခင်းများအတွက် ဆက်စပလ်ျက်ရိှ သာ 

စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အဆိပါစာရွက်စာတမ်းအ ထာက်အထား 

များသည် အများက အသိအမှတ်ြပု ပီးြဖစ်သည့် စာရင်းကိင ်

လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ ကန်သွယ် ရး သိမ့ဟတ် ဥပ ဒလပ်ထး 

လပ်နည်းများဆိင်ရာ ရ ထာင့်မှ လဲ ြပာင်း ပး ချြခငး်များ 

အတွက် အ ထာက်အပ့ြဖစ် စသည့် သိမ့ဟတ် ြဖည့်စွက် 

အ ထာက်အထားအြဖစ ် စိစစ်ကည့်ရနိင်မည့် အချက်အလက် 

များ၊  

( ဂ ) အဆိပါ အ ထာက်အပ့ြဖစ် စသည့် သိမ့ဟတ် ြဖည့်စွက် 

အ ထာက်အထားများအြဖစ ် သက်ဆိင်ရာ အ ရာင်း/အဝယ် 

အတွက် အတည်ြပုစာ၊ ကန်ပိလ့ာ၊ ကန်လက်ခလာ၊ သ ဘာတင် 

စာရွက်စာတမ်း သိမ့ဟတ် အြခား ခါင်းစဉ် အမျိုးမျိုးြဖင့် 

စာရွက်စာတမ်းများ၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်စရိတ် စာချု ပ်စာတမ်းများ၊ 

ငွလဲစာတမ်းများ၊ အာမခပစ္စည်းများ၊ အာမခစာချုပ်စာတမ်း 

များ၊ ခွင့်ြပုမိန်မ့ျား၊ လိင်စင်များနှင့် သိမ့ဟတ် လဲ ြပာင်းနိင ်

သည့် စာရွက်စာတမ်းများတိအ့နက ် အဆိပါ ငွလဲ ြပာင်း 

ပး ချမနှင့်သက်ဆိင်သည့် အ ထာကအ်ထား စာရွက်စာတမ်း 

များ၊  
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(ဃ) အဆိပါ သ ဘာတူညီချက်မူရငး်နှင့် အ ထာက်အပ့ြဖစ် စသည့် 

သိမ့ဟတ် ြဖည့်စွက် အ ထာက်အထားများသည ်အပိဒ် ၃ (က) ၊ 

(ခ) နှင့် (ဂ) ပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အည ီ သက်ဆိင်ရာ 

နိင်ငြခား ငလဲွ ြပာငး် ပး ချမကိ မှန်ကန်စွာ ဆာင်ရွက် ကာင်း 

ကည့်ရစစ် ဆးနိင်ရန်အတွက် အနည်းဆး လိအပ်ချက်များ။  
 

၅။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည ် နိင်ငြခား င ွ

ြဖင့် လဲ ြပာင်း ပး ချြခင်းကိ ဆာင်ရွက်သည့်အခါ ြပည်တွငး်၌ နထိင်သူနှင့် 

ြပည်ပတွင် နထိင်သူအကား သ ဘာတူညီချက်က ိတရားဝင်စာြဖင့် မှတ်တမ်း 

ထားြခင်းမရှိပါက ဤစည်းမျဉ်းအရ မိမိတိက့ တာင်းခရယူပီး ကည့်ရ 

စစ် ဆး သာ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိင်သည့် စာတမ်းအမှတ် 

အသားဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများသည် အပိဒ် ၃ ပါ ြပ ာန်းချက်များကိ 

မပျက်ယင်ွး စဘဲ အပိဒ် ၄(ခ)ပါ ြပ ာန်းချက်အတွက ် အ ထာက်အပ့ြဖစ် စ 

သည့် သိမ့ဟတ် ြဖည့်စွက်အ ထာက်အထားများ ြဖစ် စရမည်။ အဆိပါ 

အ ထာက်အပ့ြဖစ် စသည့် သိမ့ဟတ် ြဖည့်စွက်အ ထာက်အထားများကိ 

အနည်းဆးလိအပ်ချက်အြဖစ် သတ်မှတ်ထား ပီး အထက်အပိဒ် ၃(က) ၊ (ခ) ၊ 

(ဂ) နင့်ှ (ဃ) ပါ သက်ဆိင်ရာ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်းများအတွက် အဓိက 

လိအပ်ချက်များကိ စိစစ်အတည်ြပုရမည်။ 
 

၆။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စငရ်ရိှသူသည ်အပိဒ် ၃ ၊ ၄ နှင့် 

၅ ပါ  အ ထာက်အထား စာရွကစ်ာတမ်းမရူင်းများကိ မရရှိနိင်သည့်အခါတွင ်

ယင်းအ ထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ၏ တာဝန်ခ မိတ္တ ူမန်ှ၊ ဖက်စ် 

သိမ့ဟတ် အီလက်ထ ရာနစ်စနစ်ြဖင့် ပးပိသ့ည့် အ ထာကအ်ထား စာရွက် 

စာတမ်းများကိ လက်ခနိင်သည်။ 
 

၇။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည် နိင်ငြခားသး ငွ 

လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွကသ်ည့်အခါ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများ၏ 

ရည်ရွယ်ချက်နှင့် သ ဘာသဘာဝတိကိ့  သသယြဖစ်ဖွယ်ရှိပါက ယင်းကိစ္စရပ် 

ကိ အဆးအြဖတ် ပးနိင်ရနအ်တွက် ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သိ ့ တင်ြပရ 

မည်။  
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၈။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့် လိင်စင်ရရှိသူသည-် 

 (က) နိငင်ြခား ငွြဖင့် လဲ ြပာင်း ပး ချမများ ဆာင်ရွက် ပီးသည့် 

အခါတွင် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများက တင်ြပလာသည့် 

စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက်အထား စာရွကစ်ာတမ်း 

ပ တွင ် “နိင်ငြခား ငွြဖင့် လဲ ြပာင်း ပး ချ ပီး ကာင်း” 

စာသားကိထင်ရှားစွာ ဖာ်ြပ၍ မှန်ကန် ကာင်းလက်မှတ် ရးထိး 

ပီး ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများထသိ ့ြပန်လည် ပးအပ်ရမည်၊  

 (ခ) အပိဒ်ခွဲ (က) ပါ ထာက်ခချက်မိတ္တ ူကိ ြမန်မာနိင်င တာ် 

ဗဟိဘဏ်ကစစ် ဆးနိင်ရန်အလိငှ့ာ အနည်းဆး ငါးနှစ် ထိန်းသိမ်း 

ထားရမည်၊  

 (ဂ) အပိဒ်ခွဲ (က) ပါ လဲ ြပာင်း ပး ချမများသည် သာမန်စာရင်းပိင်း 

ဆိင်ရာ လဲ ြပာင်း ပး ချမများ သိမ့ဟတ် ငွလး ငွရင်း 

စာရင်းပိင်းဆိငရ်ာ လဲ ြပာင်း ပး ချမများြဖစ်သည်ကိ စိစစ် ပီး 

အမဲတမ်းစစ် ဆး အတည်ြပုရမည။်  
 

၉။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည် ပးဆပ်ရန် 

ရိှသည့် ြပည်ပ ကး မီပမာဏနင့်ှ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်က အခါ 

အား လျာ်စွာ သတ်မှတ်ထားသည့် နိငင်ြခား ငွပမာဏတိကိ့ နိင်ငြခား ငွ 

အမျိုးအစားအလိက်လညး် ကာင်း၊ နိင်ငြခား ငွအမျိုးအစားများကိ စ ပါငး် 

တွက်ချက်၍လည်း ကာင်း ြဖစ် ပ ရရှိသည့် နိင်ငြခား ငွလက်ကျန်အ ြခအ န 

ကိ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်၏ သတ်မှတ်ညန်ကားချက်များနှင့်အညီ 

ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။ 
 

အခန်း (၃) 

ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူ၏ဘဏ်စာရင်း 

၁၀။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင် 

ရရှိသူသည် ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူ၏ ြပည်တွင်းနိင်ငြခား ငွ ဘဏ်စာရင်းများ 

ကိ အာက် ဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီဖွင့်လှစ် ပးနိင်သည် - 

 (က) တရားဝင်ရရှိထားသည့် နိငင်ြခား ငွများ သိမ့ဟတ် ခွင့်ြပုနိင် 

သာ လဲ ြပာင်း ပး ချမများအရ  ရရိှသည့် ကျပ် ငွများအား 

ရာင်းချလဲလှယ်ရရှိထားသည့် နိင်ငြခား ငွများြဖင့်သာ ဘဏ ်

စာရင်းသိ ့ မီရှင်ြပုထည့်သွင်းရမည်၊ 

ြပည်တွင်း၌ နထိင်သ ူ
၏ ဘဏ်စာရင်း 

ထိန်းသိမ်းရမည့် 
နိင်ငြခား ငွလက်ကျန ်
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 ( ခ ) အဆိပါ ဘဏ်စာရင်းမ ှ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်က အခါ  

အား လျာ်စွာ ထတြ်ပနသ်ည့် ညန်ကားချက်များအရ 

လည်း ကာင်း၊ ဤစည်းမျဉ်းအရလညး် ကာင်း ြပည်တွင်း 

ပး ချမများအတွက ်ကျပ် ငွြဖင့်လဲလှယ်ြခင်းနှင့် ခွင့်ြပုနိင် သာ 

လဲ ြပာင်း ပး ချမများနှင့်အညီ ြပည်ပ နထိင်သူထသိ ့ ငွ ပး ချ 

မများအတွက်သာ မီစားြပုရမည်။ 
 

၁၁။ ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူသည ်နိင်ငြခားသး ငွစီမခန်ခ့ွဲမဥပ ဒပဒ်မ ၁၄ ပါ 

ြပ ာန်းချက်များနှင့်အည ီ ြပည်ပတွင ် နိင်ငြခား ငွဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ရာ၌ 

ဗဟိဘဏ်၏ခွင့်ြပုချက်ကိ ရယူရမည်။  
 

၁၂။ အထက်အပိဒ ် ၁၁ အရ ြပည်ပတွင် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသူသည ်

လစဉ်ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်းကိ ဗဟိဘဏ်သိ ့ ပးပိတ့င်ြပရမည်။ 
 

၁၃။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင် 

ရရိှသူသည် ြပည်ပရိှဘဏ်များတွင် ဘဏ်စာရင်းများ ဖွင့်လှစ်နိင် ပီး အဆိပါ 

ဘဏ်စာရင်းများ ဖင့်ွလှစြ်ခင်းနှင့် ၄င်းဘဏ်စာရင်းများ၏ လက်ကျန် င ွ

စာရင်းများကိ ဗဟိဘဏ်က သတ်မှတ်ညန်ကားသည့်ပစ၊ အချိန်ကာလအတိင်း 

ဗဟိဘဏ်သိ ့အစီရင်ခတင်ြပရမည်။ 
 

၁၄။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင် 

ရရိှသူက ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူအား နိင်ငြခားသး ငွြဖင့် ချး ငွများ ထတ် ချး 

ရာတွင် ငွ ချးယူသူသည ် ချးယူသည့် နိင်ငြခား ငွပမာဏနှင့် လိက် လျာ 

ညီ ထွရှိသည့် နိင်ငြခား ငွြဖင့် ဝင် ငွရရှိမအခွင့်အလမ်း ပမှန်ရိှ ကာင်း၊ 

ကျနပ်ဖွယ်ရာ အ ထာက်အထားများက ိ မန်ှကန် ကာင်းစိစစ် ပီးမှ ချး ငွ 

ထတ် ချးရမည်။ ထိြ့ပင ် ယင်း ချး ငွထတ် ချးြခင်းသည် ဗဟိဘဏ်က 

ထတ်ြပန်ထားသည့် ညန်ကားချက်များ၊ ချး ငွဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ 

ခွင့်ြပုထားသည့် ချး ငွစနန်းများနှင့်အညီ ြဖစ်ရမည်။ 
 

၁၅။ ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူတစ်ဦးချင်းသည ် တရားဝင်နည်းလမ်းြဖင့် 

ရရိှထားသည့် အ မရိကန် ဒ လာ ၁၀,၀၀၀/- အထိ သိမ့ဟတ် ယငး်နှင့် 

ညီမ သာ ငွထက်မပိ သာ နိင်ငြခား ငွများကိ လက်ခရရှိသည့် နမ့ှ ြခာက်လ 

အတွင်း ကိင် ဆာင်ခွင့်ရိှသည်။ ယင်း ြခာက်လကာလ ကျာ်သည်အထိ 

အသးမြပုဘဲရှိ နသည့် နိင်ငြခား ငွများအား နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပကိ်င် 

ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူ၏ 
ြပည်ပရိှ နိငင်ြခား ငွြဖင့် 
လပင်န်း ဆာင်ရွက်ချက် 
များကိအစီရင်ခ 
တင်ြပြခင်း 

ြပည်တွင်း၌ နထိင်သ ူ
အား နိင်ငြခား ငွ 
ထတ် ချးြခင်း 

ြပည်တွင်း၌ နထိင်သ ူ 
နိငင်ြခား ငွ ကိင် ဆာင် 
ြခင်း 
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ခွင့်လိင်စငရ်ရိှသမူျားထတွင် ဈးကွက် ပါက် ဈးြဖင့် ရာင်းချ လဲလှယြ်ခင်း 

သိမ့ဟတ် ဘဏ်စာရင်းသိ ့ထည့်သွင်းြခင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

အခန်း (၄) 

ြပည်ပတွင် နထိင်သူ၏ဘဏ်စာရင်း 

၁၆။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငနး်လိင်စင်ရရိှ 

သူသည် ဗဟိဘဏ်၏ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်မလိဘဲ အာက် ဖာ်ြပပါ နိင်ငြခား ငွ 

များအား ထည့်သွငး်အပ်နှ စ ပးီ ြပည်ပတွင် နထိင်သူအတွက် နိင်ငြခား င ွ

ဘဏ်စာရင်းကိ ဖွင့်လှစနိ်င်သည် -  

 (က) ြပည်ပမှ တရားဝင်ဘဏ်စာရင်း လဲ ြပာင်းြခင်းြဖင့် ဝင် ရာက် 

လာသည့် နိင်ငြခား ငွ၊ 

 ( ခ ) ဤစညး်မျဉ်းအရ ခွင့်ြပုနိင် သာ လဲ ြပာင်း ပး ချမများနှင့်အညီ 

ြပည်ပ နထိင်သူက ြပည်တွင်းတွင်ရရှိသည့် ကျပ် ငွကိ ရာင်းချ 

လဲလှယ်ြခင်းမှရရှိသည့် နိင်ငြခား ငွ။ 
 

၁၇။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

သည ် အပိဒ် ၁၆ ပါ ဘဏ်စာရင်းများမ ှ အာက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက်သာ 

မီစားခွင့်ြပုနိင်သည ်- 

 (က) ဤစည်းမျဉ်းအရ ခွင့်ြပုနိင် သာ လဲ ြပာင်း ပး ချမများနှင် ့

အညီ အြခားြပည်ပ နထိင်သူ၏ နိင်ငြခား ငွကိ ြပနလ်ည ်

ပး ချြခင်း သိမ့ဟတ် အြခားြပည်ပ နထိင်သူ၏ ဘဏစ်ာရင်း 

သိ ့တရားဝင်ဘဏ်စာရင်း လဲ ြပာင်းထည့်သွင်း ပး ချြခင်း၊  

 ( ခ ) ဤစည်းမျဉ်းနှင့်အည ီ ခွင့်ြပုနိင် သာ လဲ ြပာင်း ပး ချမများ 

အရ ရရိှလာ သာ နိင်ငြခား ငွမှကျပ် ငွသိ ့လဲလှယ်ြခင်း။ 
 

၁၈။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသ ူ

သည ် ဗဟိဘဏ်၏ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်မလိဘဲ အပိဒ် ၁၆ ပါ နိင်ငြခား ငွများ 

အား ရာင်းချလဲလှယြ်ခင်းြဖင့် ရရှိသည့်ကျပ် ငွများကိသာ ထည့်သွင်းအပ်နှ 

စ ပီး ြပည်ပတွင် နထိင်သူအတွက် ကျပ် ငွြဖင့် စာရင်းရှင်အပ် ငွစာရင်း 

ဖွင့်လှစ်နင်ိသည်။ ြပည်ပတွင ် နထိင်သူများသည ် အဆိပါကျပ် ငွြဖင့် 

ငွစာရင်းများကိအသးြပုကာ နိငင်ြခား ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် 

ြပည်ပတွင် နထိင်သူ၏ 
နိင်ငြခား င ွဘဏ်စာရင်း 

ြပည်ပတွင ် နထိင်သူ၏ 
ကျပ် ငွြဖင့် ဘဏ်စာရင်း 
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လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူများမှတစ်ဆင့် အြခားြပည်တွင်း နထိင်သ ူ သိမ့ဟတ် 

ြပည်ပတွင် နထိင်သူထသိ ့ဘဏ်စာရင်း လဲ ြပာင်းနညး်ြဖင့် ပး ချနိင်သည်။  
 

                     အခန်း (၅) 

သာမန်စာရင်းပိင်းဆိင်ရာ လဲ ြပာင်း ပး ချမများ 

၁၉။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည ် အာက် ဖာ်ြပပါ အ ထာက်အထားများတင်ြပ စ ပီး ယငး်တိထ့သိ ့

ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများကိယ်စား သွင်းကန်တန်ဖိး ငွ ပး ချမများကိ 

ဆာင်ရွက် ပးနိင်သည ်- 

 (က) ကန် ရာင်းသူမ ှ ပးပိသ့ည့် ကန်ပိလ့ာ၊ 

 ( ခ ) ကန်ပစ္စည်းတင်ပိြ့ခင်းဆိင်ရာ စာရွက်စာတမ်းအ ထာက်အထား 

များ သိမ့ဟတ် အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက ကန်ပစ္စည်း ရာက်ရိှ ပီး 

ကာင်း ကန်ပစ္စည်းလက်ခသူအတွက် ထတ် ပးထားသည့် 

အ ထာက်အထား ကညာချက် (Customs Declaration)၊ 

 (ဂ) အြခားလိအပ်သည့် အ ထာက်အထားများ။ 
 

၂၀။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသ ူ

သည ်  နိင်ငြခား ငွြဖင့် လဲ ြပာင်း ပး ချြခင်းများ ဆာင်ရွကသ်ည့်အခါ  

ယင်းတိထ့သိ ့ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများက သ ဘာတူသည့် နိင်ငတကာ 

လက်ခသည့် ငွ ပး ချမစနစ်တစ်မျို းမျို းကိ အသးြပုနိင်သည်။ 
 

၂၁။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသ ူ

သည ် နိင်ငတကာ ငွလဲ ြပာင်း ပး ချမများကိ ပ့ပိး ပးနငိရ်န် ဘဏ်နှင့် 

ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများအား ကန်သွယ်မဆိင်ရာ ငွ ကး ထာက်ပ့ြခင်း 

အပါအဝင ် ကာလတိ ဘဏ် ချး ငွများကိ ဗဟိဘဏ်က ညန်ကားထားသည့် 

ဘဏ်လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီလည်း ကာင်း၊ ဤစည်းမျဉ်းပါ  ြပ ာန်း 

ချက်များနှင့်အညီလည်း ကာင်း ထတ် ပးနိင်သည်။ 
 

၂၂။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည ် ဤစည်းမျဉ်းတွင် ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ခွင့်ြပုနိင် သာ လဲ ြပာင်း 

ပး ချမများြဖစ် ကာင်းကိ စနစ်တကျစိစစ် ပးီ ကျနပ်လက်ခ ပီးသည့်အခါ 

တွင် ကန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန် ဆာင်မများအတွက ် ကိုတင် ငွ ပး ချမများကိ ခွင့်ြပု 

နိငသ်ည်။ 

ကန်စည်တင်သွင်းြခင်း 

ကိုတင် ငွ ပး ချမ 
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၂၃။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည ်ကန်ပစ္စည်းနှင့်ဝန် ဆာင်မဆိင်ရာ ကိုတင် ငွ ပး ချရန် တာင်းဆိချက ်

များကိ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများက နိင်ငတကာကျင့်သးသည့် သတ်မှတ ်

ချက်စနန်းနှင့်အည ီ ကိုတင် ငွ ပး ချမများြဖစ် စမည့် လျာ်ကန်သည့် 

စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက်အထား သာဓကများြဖင့် အာက် 

ဖာ်ြပပါ အ ကာင်းအချက်များ ကာင့် ကိုတင် ငွ ပး ချရန ် လိအပ် ကာင်း 

ရှင်းလင်းစွာ တင်ြပနိင်မှသာလင ်ခွင့်ြပုရမည်- 

(က) အထူးမှာယူသည့်ကန်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မြဖစ်ြခင်း၊ 

( ခ ) ကန်သွယ်မလပ်ထးလပ်နည်းအရ ြဖစ်ြခင်း၊ 

( ဂ ) ကိုတင် ငွ ပး ချမြဖင့်သာ အမှာစာအား အတည်ြပုနိင်မည် 

ြဖစ်ြခင်း၊ 

(ဃ) ကိုတင် ငွ ပး ချမ ကာင့် လျာ့နန်းခစားနိင်ြခင်း။ 
 

၂၄။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသ ူ

သည ်ခွင့်ြပု ပးခဲ့သည့် ကိုတင် ငွ ပး ချမ စာရင်းဇယားများကိ နစ့ဉ်ြပုစ၍ 

ဗဟိဘဏ်နှင့် အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသိ ့ ခွင့်ြပုသည့် န၏့ နာက်တစ် န ့

အလပ်လပရ်က်တွင် ပးပိတ့ငြ်ပရမည်။ 
 

၂၅။ အ ထာက်အထားခိင်လစွာ မတင်ြပနိင်သည့် ကိုတင် ငွ ပး ချရန ်

တာင်းဆိချက်များနှင့်ပတ်သက၍် အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်- 

 (က) နိငင်ြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့်လပ်ငန်း 

လိင်စင်ရရှိသူသည ်အ ထာက်အထားခိင်လစွာ မတင်ြပနိင်သည့် 

ကိုတင် ငွ ပး ချရန် တာင်းဆိချက်များအား ခွင့်ြပု ပးနိင်ရန် 

အတွက် ဗဟိဘဏ်သိ ့တင်ြပရမည်၊  

 (ခ) ဗဟဘိဏ်အ နြဖင့် စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက် 

အထားများကိ ကည့်ရစစ် ဆး ပီး မနှ်ကန် ကာင်း တွရ့ှိပါက 

ကိုတင် ငွ ပး ချရန် တာင်းဆိချက်များကိ ခွင့်ြပု နိင်သည်။  
 

၂၆။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသ ူ

သည ် စာတမ်းအမတ်ှအသားဆိငရ်ာ အ ထာက်အထားများကိ အ ြခြပု၍ 

မှတ်ပတင် ပီး သာ မူပိင်ခွင့်များ၊ တီထွင်မဆိင်ရာ မူပိင်ခွင့်များ၊ ကန်အမှတ် 

တဆိပ်များ၊ လပ်ငန်းလပပ်ိင်ခွင့်များနှင့် သိမ့ဟတ် ဉာဏ်ပညာြဖင် ့ တီထွင ်
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ဖနတီ်းထား သာအရာ (မူပိင်ခွင့်) များနှင့်စပလ်ျဉး်သည့် နိင်ငြခား ငွြဖင့် 

လဲ ြပာင်း ပး ချြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်နိင်သည။်   
 

၂၇။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသ ူ

သည ် ြပည်ပခရီးစဉမ်ျား၊ ဆးကသမ၊ ပညာသင်စရိတ်နှင့် စာ မးပွဲ ကးများ၊ 

ညီလာခနှင့် ဆွး နွးပွဲ တက် ရာက်ြခင်း၊ ြပည်ပတွင် နထိင်သည့် မိသားစဝင ်

သိမ့ဟတ် မိသားစဝင်များ၏ နထိင်စား သာက်မ ကန်ကျစရိတ်တိအ့တွက် 

လဲ ြပာင်း ပးပိမ့ည့် အသးစရိတ်များနှင့်စပ်လျဉး်၍ အ မရိကန် ဒ လာ 

၁၀,၀၀၀/- အထ ိ သိမ့ဟတ် ယင်းနှင့်ညီမ သာ ငွထက်မပသိည့် နိင်ငြခား ငွ 

များအား အာက်ပါအချက်များြဖင့် စိစစ် ပီး ြပည်တွင်းမှ ြပည်ပသိ ့လဲ ြပာင်း 

ပး ချ ပးနိင်သည-် 

 (က) ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူ တစ်ဦးချင်းြဖစ် စ၊ ကမ္ပဏီြဖစ် စ 

မည်သူမည်ဝါြဖစ် ကာင်း အ ထာက်အထား (နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်)နှင့် အသးြပုမည့်ကိစ္စအတွက ်ကျိုး ကာင်းရှင်းလငး်ချက်၊  

  ( ခ ) တင်ြပသည့်အသးစရိတ်နှင့်ပတ်သက်သည့်စာတမ်းအမှတ်အသား 

ဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများ။ 
 

၂၈။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

သည ် ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူ ကမ္ပဏီများက ကန်စည်ြပပွဲဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ 

အတွက် အမှန်တကယ်ကန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက် သာ စာတမ်းအမှတ်အသား 

ဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများကိတင်ြပ စ ပီး ဤစည်းမျဉ်းပါ ြပ ာန်းချက ်

များနှင့်အညီ စိစစ်ခွင့်ြပုနိင်သည်။  
 

၂၉။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

သည ် အပိဒ် ၂၇ ပါကိစ္စရပ်များအတွက် အ မရိကန် ဒ လာ ၁၀,၀၀၀/- အထိ 

သိမ့ဟတ် ယင်းနင့်ှညီမ သာ နိင်ငြခား ငွထက်ပိများ သာ ပမာဏကိ 

လဲ ြပာင်း ပး ချလိြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဗဟိဘဏ်သိ ့တင်ြပရမည်။  
 

၃၀။ ဗဟိဘဏ်သည်အပိဒ် ၂၉ အရ တင်ြပ တာင်းခမများအား စာတမ်း 

အမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများြဖင့် စိစစ် ပီး ခွင့်ြပုရမည်။  
 

၃၁။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည ် ြပည်ပရင်းနှီးြမုပ်နှသူများက အြမတ်၊ အြမတ် ဝစ၊ အတိးများကိ 

လဲ ြပာင်း ပး ချရန်အတွက် စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက်အထား 

ခရီးစဉအ်သးစရိတမ်ျား 
(အားလပ်ရက်နှင့်  
လပ်ငန်းကိစ္စ၊ ဆးကသမ 
စရိတ်၊ ပညာသင်စရိတ်နှင့် 
စာ မးပွဲ ကးများ၊ 
ညီလာခစရိတ်၊ 
ဆွး နွးပွဲစရိတ်) 
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များြဖင့် တင်ြပ တာင်းခလာသည့်အခါ အဆိပါ လဲ ြပာင်း ပး ချမများနှင် ့

သက်ဆိင် သာ ြမန်မာနိင်ငတွငး်သိ ့ယူ ဆာင်လာသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမများအား 

ဗဟိဘဏ်သိ ့အစီရင်ခတင်ြပထား ပီး ြဖစ် ကာင်း၊ စာတမ်းအမှတ်အသားဆင်ိရာ 

အ ထာက်အထားများက ိစိစစ် ပီးမှန်ကန် ကာင်း ကျနပ်ဖွယ်ရာ တွ ရိှ့ရသည့် 

အခါတွင် လဲ ြပာငး် ပး ချနိင်သည်။ 
 

၃၂။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည ် နိင်ငြခားသားအမထမ်းများက နိင်င တာ်အတွင်း တရားဝင်ရရှိ သာ 

ဝင် ငွမှ ြပညပ်သိလဲ့ပိ ့ ပးရန ် တာင်းခလာသည့်အခါ ပး ဆာင်ရန်ရိှသည့် 

အခွန်အခများ ပး ဆာင် ပီး ကာင်း စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက် 

အထားများကိ စိစစ်၍ ဆာင်ရွက် ပးနိင်သည်။   
 

၃၃။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည ် နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမဥပ ဒနှင့် အထူးစီးပွား ရးဇန်ဥပ ဒများအရ 

ရင်းနီှးြမုပ်နှမများြဖစ်ပါက တင်ြပသည့် စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ 

အ ထာက်အထားများသည ် နိငင်ြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမဥပ ဒနှင့် အထူးစီးပာွး ရး 

ဇန် ဥပ ဒပါ သတ်မှတ်ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ြဖစ် စရန်လည်း ကာင်း၊ 

နိငင်ြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမဥပ ဒနှင့် အထူးစီးပွား ရးဇန်ဥပ ဒများနှင့် သက်ဆိင် 

ပါဝင်ြခင်းမရှိ သာ်လည်း ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများအက်ဥပ ဒအရ ရငး်နီှးြမုပနှ် 

မများြဖစ်ပါက တငြ်ပသည့် စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာကအ်ထား 

များသည် ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများအက်ဥပ ဒအရ သတ်မှတ်ြပ ာန်းချက်များ 

နှင့်အညီ ြဖစ် စရန်လည်း ကာင်း စိစစ်ရမည်။  
 

၃၄။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည ်ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများအနက် ခွင့်ြပုနိင် သာ လဲ ြပာင်း ပး ချမကိ 

မရိးမသား ဆာင်ရွက် ကာင်း  သသယရိှသည့် လပ် ဆာင်ချက်များနှင့် 

ပတ်သက်၍ စစ် ဆးြခင်း၊ စိစစ်ကပ်မတ်ြခင်း တိက့ိ တရားဥပ ဒစိးမိး ရး 

အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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                        အခန်း (၆) 

သာမန်စာရင်းပိင်းဆိင်ရာလဲ ြပာင်းလက်ခမများ 

၃၅။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည ်ပိက့န်အမှန်တကယ်တင်ပိခ့ဲ့သည့် ပိက့န်တင်ပိသ့ည့် အ ထာက်အထားများ 

အရ ကန်စည်များကိ သ ဘာတင်သည့် နမ့ ှ ြခာက်လအတွင်း ပိက့န်တင်ပိသူ့ 

များက ပိက့န်ရ ငွများ လက်ခရရှိြခင်း ရိှ/မရှိ ကိ စိစစ်ရမည်။ 
 

၃၆။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည ်ပိက့န်ရ ငွများ လက်ခရရှိြခင်း ရိှ/မရှိ ကိ အာက်ပါတိြ့ဖင့် စိစစ် စစ် ဆး 

ရမည-် 

 (က) ကန်စည်တင်ပိသ့ူ၏ မှန်ကန် ကာင်း အတည်ြပုထားသည့် 

အမှန်တကယ်တင်ပိသ့ည့် ကန်စည်တန်ဖိးနှင့် ကန်စည်တင်ပိ ့

သည့် အချိန်ကာလပါ ပိက့န်တင်ပိသူ့က တင်ြပသည့် ကန်စည ်

တင်ပိသ့ည့် ကညာချက်၊ 

 ( ခ ) ပိက့န်ရ င ွလက်ခရရှိရမည့်ရက်စွဲ။ 
 

၃၇။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည-် 

 (က) ပိက့န်တင်ပိသူ့များထမှ ယင်းတိတ့င်ပိသ့ည့် ကန်စည် တန်ဖိးနှင့် 

အချိန်ကာလ မှန်ကန် ကာင်းကိ အ ကာက်ခွနဦ်းစီးဌာနက 

အတည်ြပုထားသည့် ကန်စည်တင်ပိသ့ည့် ကညာချက်ကိ 

တာင်းယူရမည်၊  

 (ခ) မိမခွိင့်ြပုခ့ဲသည့် နိင်ငြခား ငွလဲ ြပာင်းလက်ခမ မှန်/မမှန် ကိ 

အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက အတည်ြပုထားသည့် ကန်စည်တင်ပိ ့

သည့် ကညာချက်မူရင်းနှင့် အမှန်တကယ် လက်ခရရှိသည့် 

ပိက့န်ရ ငွများြဖင့် တိက်ဆိင်စိစစ်ရမည်။ 
 

၃၈။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

သည ် ကန်စည်တင်ပိသ့ူက သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ပိက့န်ရ ငွများ လက်ခရရှိ 

ြခင်းမရိှသည့် ကန်စည်တင်ပိသ့ည့် ကညာချက်အား စစ် ဆးသးသပ်ချက် 

နှင့်အတူ ဗဟိဘဏ်သိ ့ ဆာလျင်စွာ အစီရင်ခတင်ြပရမည်။ 

ပိက့န်ရ ငွများ 
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၃၉။ ဗဟိဘဏ်၏ ခွင့်ြပုကာလကန်ဆးသည်အထိ ပိက့န်ရ ငွများ လကခ် 

ရရှိြခင်းမရိှသည့် ကန်စည်တင်ပိသ့ည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်လက ် စစိစ် 

စစ် ဆးမများ ြပုလပ်နိင်ရန်အတွက ် ဗဟိဘဏ်သိ ့ ပးပိရ့န်၊ ဗဟိဘဏ်သည ်

သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာနများနှင့် တရားဥပ ဒစိးမိး ရးအဖဲွအ့စည်းများသိ ့

အမတွဲအား လဲ ြပာင်း ပးပိရ့မည်။  
 

၄၀။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

သည ် ပိက့န်တင်ပိသူ့များက ပိက့န်ရ ငွများက ိ လက်ခရရှိ ပီး နာက ် ြမန်မာ 

နိငင်ရိှ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရ 

ဘဏ်တစ်ခခသိ ့ ဘဏ်စာရင်းလဲ ြပာင်းြခင်းကိ ဤစည်းမျဉ်းနှင့်အည ီ

ဆာင်ရွက် စရမည်။ 
 

၄၁။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

သည ် အပိဒ် ၃၅ တွင် ဖာ်ြပထား သာ နိင်ငြခား ငွများအား မိမိထတွင ်

ပ ပါက်လျက်ရှိသည် ့ နိင်ငြခား ငွလဲလှယ်နန်းြဖင့် ကျပ် ငွသိ ့ ရာင်းချ 

လဲလှယ် ပီး ရရှိသည့်ကျပ် ငွများကိ မိမိထတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ပိက့န် 

တင်ပိသူ့၏ ကျပ် ငွစာရင်းသိ ့ ထည့်သွင်းအပ်နှနိင်သည်။ အဆိပါ ကျပ် ငွ 

စာရင်းလက်ကျန်ကိ စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများအရ 

လည်း ကာင်း၊ ဤစည်းမျဉ်းအရလည်း ကာင်း စိစစ်၍နိင်ငြခားသး ငွ ြပနလ်ည ်

ဝယ်ယူရန ်အသးြပု စနိငသ်ည်။  
 

၄၂။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

သည ် သာမန်စာရင်းပိင်းဆိင်ရာ လဲ ြပာင်းလက်ခရရိှမများကိ လပ် ဆာင် ပးရာ 

တွင် နိင်ငြခား ငွြဖင့် လဲ ြပာင်းလက်ခြခင်းများသည် ငွလး ငွရင်းစာရင်းပိင်း 

ဆိင်ရာ လဲ ြပာင်း/ လက်ခမများ မဟတ်သည်မှာ မှန်ကန် ကာင်း စာတမ်း 

အမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများြဖင့် စစ် ဆးအတည်ြပု ပီးမှ 

လပ် ဆာင်ရမည်။ 
 

၄၃။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

သည ် ြပည်ပမှြပည်တွင်းသိ ့ နိင်ငြခား ငွြဖင့် လဲ ြပာင်းလက်ခရာတွင ် အဆိပါ 

လဲ ြပာင်းလက်ခြခင်းများသည ် ြပည်တွငး်၌ နထိင်သူ သိမ့ဟတ် အကျိုး 

ခစားသူများက အြပန်အလှန ် နိင်ငြခား ငွ ပးရန် တာဝန်ရိှသည့် လဲ ြပာင်း 
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လက်ခမမြဖစ် စရန် အထူးဂရြပု၍ စစ် ဆးအတည်ြပု ပီးမှသာ လပ် ဆာင ်

ရမည်။  
 

၄၄။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

သည ် မမိိထတငွ ် စာရင်းဖငွ့်လှစ်ထားရှိ သာ ဘဏ်စာရင်းပိင်ရှင်များက 

ယင်းတိ၏့ နိင်ငြခား ငွများအား ကျပ် ငွသိ ့ ရာင်းချလဲလှယ်ြခင်းမြပုပါက 

အပိဒ် ၁၀ တွင် ဖာ်ြပထား သာ ြပည်တင်ွး၌ နထိင်သူများ၏ နိင်ငြခား ငွြဖင့် 

ဘဏ်စာရင်းများနည်းတ ူလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
 

အခန်း (၇) 

ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူ၏ ငွလး ငွရင်းစာရင်းပိင်းဆိင်ရာ  

လပ် ဆာင်ချက်များ 
 

၄၅။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသ ူ

သည ်လူတစဦ်းချင်းစီအတွက် အ မရိကန် ဒ လာ ၁၀,၀၀၀/- အထိ သိမ့ဟတ ်

ယင်းနှင့်ညီမ သာ နိင်ငြခား ငွထက်မပိ သာ နိငင်ြခား ငွများဆိင်ရာ 

လပ် ဆာင်ချက်များမှအပ ြပည်ပတွင ် ဆာင်ရွက်မည့် ရင်းနီှးြမုပ်နှမဆိင်ရာ 

လဲ ြပာင်း ပး ချမများအတွက ် မိမိထ တင်ြပ လာက်ထားချက်များက ိ

ဗဟိဘဏ်သိ ့ဆက်လက်တင်ြပရမည်။ 
 

၄၆။ ြပည်ပတွင် တိက်ရိက ် သိမ့ဟတ် သွယ်ဝိက်ရင်းနီှးြမုပ်နှလိသည့် 

ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူသည ် ရင်းနီှးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများဆိင်ရာ တိက်ရိက် 

ရင်းနီှးြမုပ်နှမ သိမ့ဟတ် စာချုပ်စာတမ်းများ ရင်းနီှးြမုပ်နှမအစစ (Portfolio 

Investment) သိမ့ဟတ် အြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမများ သိမ့ဟတ် ြမယာအိမ်ရာ 

ဝယ်ယူရင်းနီှးြမုပ်နှမ စသည်ြဖင့် ရင်းနီှးြမုပ်နှမလပ်ငန်း အမျို းအစား၊ ရင်းနီှး 

ြမုပ်နှမည့် ရန်ပ ငွပမာဏနှင့် ယင်းတိန့ှင့်ဆက်နွယ်သည် ့ သတင်းအချက် 

အလက်များက ိ ဗဟိဘဏ်သိ ့အစီရင်ခတင်ြပ ပီး ဗဟိဘဏ်၏ ခင့်ွြပုချက်ရယူ 

ရမည်။  
 

၄၇။ ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူသည ် ဤစည်းမျဉ်း မြပ ာန်းမီက အပိဒ် ၄၆ 

ပါ ရင်းနီှးြမုပ်နှြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်ခ့ဲလ င် သာ်လည်း ကာင်း၊ ဤစည်းမျဉ်း  

မြပ ာန်းမီက ြပည်ပတွင် ဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့် အြခားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများကိ 

သာ်လည်း ကာင်း ဤစညး်မျဉ်းပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ဗဟိဘဏ်သိ ့

ဆာလျင်စွာ တင်ြပရမည်။  

ြပည်ပတွင ်ရင်းနှီး 
ြမုပ်နှမ 
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၄၈။ ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူသည ် ြပည်ပမှ ချး ငွများရယူြခင်း သိမ့ဟတ် 

ြပည်ပမ ှ အြခားနည်းလမ်းများြဖင့် ချးငှားြခငး် သိမ့ဟတ် ချး ငွရယူြခင်း 

က့ဲသိ ့ သာ စာရွက်စာတမ်း အ ထာက်အထားတိကိ့ ဆာင်ရွက်သည့်အခါတိင်း 

ဗဟိဘဏ်က အခါအား လျာ်စာွ ထတ်ြပန်သည့် ညန်ကားချက်များနှင့်အည ီ

ကိုတင်ခွင့်ြပုမိန် ့ တာင်းခရယူရမည်။   
 

၄၉။ ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူသည ် အပိဒ် ၄၈ အရ  ြပည်ပမှ ချး ငွများ 

ရယူြခင်းအတွက် ဗဟိဘဏ်၏ ကိုတင်ခွင့်ြပုမိန် ့ တာင်းခရယူရာတွင် ချး ငွ 

စာချုပ်နှင့်အတူ ဆက်နွယ်သည့် အ ထာက်အထားများက ိ ဗဟိဘဏ်က 

အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန်သည့် ညန်ကားချက်များနှင့်အည ီ ပူးတဲွတငြ်ပ 

ရမည်။ 
 

၅၀။ ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူသည ် အပိဒ် ၄၈ အရ ြပည်ပမှ ချး ငွများ ရယူ 

ြခင်းအတွက ် ပူးတဲွတင်ြပသည့် ချး ငွစာချုပနှ်င့် အ ထာက်အထားများတွင် 

ရှင်းလင်းြပည့်စစွာ ဖာ်ြပထားြခင်းမရိှပါက ချး ငွ ချးယူသည့် ရည်ရွယ်ချက်၊ 

ချး ငွြပန်လည် ပးဆပ်မစည်းကမ်းချက်များ၊ ဗဟိဘဏ်က အခါအား လျာ်စွာ 

ထတ်ြပန်သည့် ညန်ကားချက်များနှင့်အည ီ အြခားသတ်မှတ်ချက်များကိ 

ြပည့်စစွာ တင်ြပရမည်။  
 

၅၁။ ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူသည ် အပိဒ် ၄၈ အရ ြပည်ပမှ ချး ငွများ ရယူ 

ြခင်းအတွက ် ချး ငွရယူလိသည့်အခါတိင်းတွင် ဈးကွက်ကိအ ြခခသည့် 

အတိးနန်းြဖစ် ကာင်း အတည်ြပုချက်ပါရိှရမည်။ 
 

၅၂။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

သည ် အပိဒ် ၄၈ အရ ြပည်ပမှ ချး ငမွျားရယူြခင်းအ ပ  ြမန်မာနိင်င တာ ်

ဗဟိဘဏ်၏ ခွင့်ြပုချက်ရရှိ ပီးသည့် ချး ငွမှန်ကန် ကာင်း စိစစ်အတည်ြပု ပီး 

မှသာ ချး ငွအ ပ ပးရမည့် အတိးများနှင့် ကး မီြပန်လည် ပးဆပ်မ 

လပ် ဆာင်ချက်က ိ ဆာင်ရွက်ရမည။် 
 

၅၃။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင် 

ရရှိသူသည် အာက် ဖာ်ြပပါ ငွ ရး ကး ရးအဖဲွအ့စည်းများက ြပည်ပတွင် 

ရင်းနှီးြမုပ်နှရန် တာင်းခတင်ြပလာသည့်အခါ  ဗဟိဘဏ်သိ ့တင်ြပရမည်- 

 (က) ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဘဏ်များနှင့် ချး ငွအဖဲွအ့စည်းများ၊ 

 

ြပည်ပမှ ချး ငွများရယ ူ
ြခင်း 

ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ  ့
အစည်းများ 
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 ( ခ ) ရင်းနှီးြမုပ်နှသည့် အဖွဲအ့စည်းများ- 

(၁) အာမခကမ္ပဏီများ၊ 

(၂) ပင်စင်ရန်ပ ငွအဖွဲအ့စည်းများ၊ 

(၃)  ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် စ ဆာင်းထား သာ ရန်ပ ငွများြဖင့် 

 ရင်းနှီးြမုပ်နှမများ။ 
 

၅၄။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

သည ် ြပည်တွင်း၌ နထိင်သတူစ်ဦးချင်းစမှီ တင်ြပလာသည့် ြပည်ပမှ 

ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူသိလ့ည်း ကာင်း၊ ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူက ြပည်ပသိ ့

လည်း ကာင်း အာက် ဖာ်ြပပါ နိင်ငြခား ငွလဲ ြပာင်းမများအား စာတမး် 

အမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများကိ စိစစ် ပီး ခွင့်ြပုနိင် သာ 

လဲ ြပာင်း ပး ချမများြဖစ်ပါက တစ်နှစ်လင ် အများဆး အ မရိကန် ဒ လာ 

၁၀,၀၀၀/- အထိ သိမ့ဟတ် ယင်းနှင့်ညီမ သာ နိင်ငြခား ငွက ိ ဆာင်ရွက ်

ပးနိင်သည-် 

 (က) လက် ဆာင်များ၊ 

 ( ခ ) အလှူဒါနများ၊ 

 ( ဂ ) ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းမစရိတ်များ၊ 

 (ဃ) အ မွများ၊ 

 ( င ) ြမယာအိမ်ရာ လဲ ြပာင်းရရိှ ငမွျား၊ 

 (စ) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲက့ ခွင့်ြပု သာ ထာက်ပ့ ငွ သိမ့ဟတ် 

အကူအညီ ပး ငွများမှအပ အြခား ထာက်ပ့ ငွ သိမ့ဟတ် 

အကူအညီ ပး ငွများ။ 
 

၅၅။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည ် အပိဒ် ၅၄ တွင် ဖာ်ြပထား သာ တစ်ဖက်သတ် လဲ ြပာင်း ပး ချမ 

များအတွက ် အ မရိကန် ဒ လာ ၁၀,၀၀၀/- အထ ိ သိမ့ဟတ် ယင်းနှင့် 

ညီမ သာ နိင်ငြခား ငွထက် ပိများသည့်ပမာဏက ိ တာင်းခတင်ြပလာပါက 

ဗဟိဘဏ်သိ ့တင်ြပ ပီး ခွင့်ြပုချက်ရရှိမှသာ လပ် ဆာင်ရမည။် 
 

၅၆။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည ်ကမ္ပဏီများက အပိဒ် ၅၄ ပါ လဲ ြပာင်း ပး ချမများအတွက ် တာင်းခ 

တင်ြပလာြခငး်အား ဗဟိဘဏ်၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်သာ လပ် ဆာင်ရမည်။ 

တစ်ဖက်သတ် 
လဲ ြပာင်းမများ 
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အခန်း (၈) 

ြပည်ပတွင် နထိင်သူ၏ ငွလး ငွရင်းစာရင်းပိင်းဆိင်ရာ 

လပ် ဆာင်ချက်များ 

၅၇။ နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှသူများက ရင်းနီှးြမုပ်နှမအြဖစ ် သတ်မှတ်ထား 

သာ ရန်ပ ငွများက ိ ြပည်ပမှြပည်တွင်းသိ ့ ယူ ဆာင်လာသည့်အခါတိင်း 

နိငင်ြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူမှ 

တစ်ဆင် ့ဘဏ်စာရင်းလဲ ြပာင်းနညး်ြဖင့်သာ ဆာင်ရွက်ခဲ့ ကာင်းက ိအတည ်

ြပုချက်ပါရိှသည့် အ ထာက်အထားတိြ့ဖင့် ဗဟိဘဏ်သိ ့တင်ြပရမည်။  

 

၅၈။ နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒနှင့်   အထူးစီးပွား ရးဇန်ဥပ ဒများအရ 

သာ်လည်း ကာင်း၊ ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများအက်ဥပ ဒအရ သာ်လည်း ကာင်း  

ရင်းနီှးြမုပ်နှမများနှင့်ပတ်သက်၍ စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက် 

အထားများသည ်ယင်းဥပ ဒများပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ြဖစ် စရမည်။ 
 

အခန်း (၉) 

ငွစက္က ူများနှင် ့ ငွ ကးဆိင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများအား  

တင်ပိြ့ခင်းနှင့်တင်သွင်းြခင်း 

၅၉။ ငွစက္က ူများအား တင်ပိြ့ခငး်၊ တင်သွင်းြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍  အာက်ပါ 

အတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည ် ငစွက္က ူ 

များတင်ပိြ့ခင်း၊ တင်သွင်းြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဗဟိဘဏ်၏ 

ခွင့်ြပုမိန် ့ တာင်းခရမည်၊ 

 (ခ) ဗဟိဘဏ်သည်တင်ြပ တာင်းခမများအား စာတမ်းအမှတ်အသား 

ဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများြဖင့် စိစစ် ပီးခွင့်ြပုနိင်သည်။   
 

၆၀။ ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူြဖစ် စ၊ ြပည်ပ၌ နထိင်သူြဖစ် စ ြမန်မာနိင်ငသိ ့

ဝင် ရာက်ရာတွင်လည်း ကာင်း၊ ြမန်မာနိင်ငမှ ထွက်ခွာရာတွင်လည်း ကာင်း 

အ မရိကန် ဒ လာ  ၁၀,၀၀၀/- ထက်ပိ သာ နိင်ငြခား ငွ ငွသား သိမ့ဟတ် 

ယင်းနှင့်ညီမ သာ နိင်ငြခားသး ငွ သိမ့ဟတ် ယင်းနှင့်ညမီ သာ ငွ ကး 

ဆိင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများြဖစ်သည့် စာတိက် ငွလဲလာများ၊ ချက်လကမှ်တ် 

များ၊ ငွလဲလက်မှတ်များ၊ ခရီးသွားချက်လက်မှတ်များ၊ ငွ ပးအမိန် ့

ငွစက္က ူများ တင်ပိ ့
ြခင်းနှင့် တင်သွင်းြခင်း 

နိင်ငြခားသး ငွ 
ယူ ဆာင်ြခင်း 
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လက်မှတ်များနှင့် ငွ ပးကတိစာချုပ်များ၊ ငွ ချးသက် သခလက်မှတ်များ 

ပါရှိပါက အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင ် ကညာရမည်။ 
 

၆၁။ ြပည်ပတွင် နထိင်သူသည ် ြမန်မာနိင်ငသိ ့ ဝင် ရာက်စဉ်က ယူ ဆာင် 

လာသည့်ပမာဏထက်မပိ သာ နိင်ငြခား ငွနှင့် ငွ ကးဆိင်ရာ စာချုပ်စာတမ်း 

များကိ ကိယ်နှင့်တစ်ပါတည်း ြမန်မာနိင်ငမှ ြပန်လည်ယူ ဆာင်သွားနိင်သည်။ 
 

အခန်း (၁၀) 

နိင်ငြခား ငွလပ် ဆာင်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်  

အစီရင်ခစာများ 
 

၆၂။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည် လိင်စင ်

စညး်ကမ်းချက်များနှင့်အညီ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်းဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်ချက် 

အားလးကိ ဗဟိဘဏ်သိ ့အစီရင်ခတင်ြပရမည်။ 
 

၆၃။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည ်အပိဒ် ၆၂ အရ 

အစီရင်ခတင်ြပရာတွင ် အစီရင်ခစာတင်ြပရမည့်ပစ၊ အစီရင်ခစာတွင် ဖာြ်ပရ 

မည့်အချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဗဟိဘဏ်က အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန်သည့် 

အမိန်၊့ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ ညန်ကားချက်များပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ

မညသ်ည့်နင်ိငြခားသး ငွတန်ဖိးကိမဆိ ထည့်သွင်း ဖာ်ြပ၍ ဗဟိဘဏ်သိ ့

အစီရင်ခတင်ြပရမည်။ 
 

အခန်း (၁၁) 

အ ထွ ထွ 
 

၆၄။ အီလက်ထ ရာနစ် မီစားကတ် သိမ့ဟတ် မီရှင်ကတ ်သိမ့ဟတ် အြခား 

အီလက်ထ ရာနစ် သိမ့ဟတ် အွန်လိင်း ငွ ပး ချမနင့်ှ လဲပိမ့များသည် 

အီလက်ထ ရာနစ် ဘဏ်လပ်ငန်းစည်းမျဉ်းများ၊  မိဘိင်းဘဏ်လပ်ငန်းဆိင်ရာ 

ညန်ကားချက်နှင် ့ဤစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ြဖစ်ရမည်။ 
 

၆၅။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင ်

ရရှိသူသည် အီလက်ထ ရာနစ်ကတ် ကိင် ဆာင်သူများက ကတ်များတွင် ငွြဖည့် 

ပးရန်တင်ြပ တာင်းခြခင်းအား ဤစည်းမျဉ်းပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ 

ြဖစ် စရန် စိစစ်၊ စစ် ဆး အတည်ြပု ပီးမှ လပ် ဆာင်ရမည်။ 

အီလက်ထ ရာနစ် 
ကတ်များနှင့် အွန်လိင်း 
ငွ ပး ချမများ 

အစီရင်ခစာများ 
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၆၆။ ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူသည် လပ်ငန်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ တာဝန်ြဖင့် 

လည်း ကာင်း၊ အြခားကိစ္စရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း ကာလတိ/ကာလရှည ် ခရီး 

သွားလာသည့်အခါ တန်ဖိးပမာဏအားြဖင့် ကျပ်တစ်ဆယ်သန်း ထက်မပိသည့် 

တစ်ဆင်စာဝတ်ဆင်ထား သာ လက်ဝတ်ရတနာများက ိ ြပည်ပမှ ရာက်ရိှ 

လာသည့်အခါတွင် တစ်ပါတည်း ြပန်လည်ယူ ဆာင်လာမညြ်ဖစ် ကာင်း  

အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် ဝန်ခကတိထားရိှ ပီး ြမန်မာနိင်ငမ ှ ြပည်ပသိ ့

ယူ ဆာင်နိင်သည်။ 
 

၆၇။ ြမန်မာနိင်ငသိ ့ ခတ္တလာ ရာက်သူများသည ် ြမန်မာနိင်ငသိဝ့င် ရာက်စဉ် 

က ယူ ဆာင်လာသည့် လက်ဝတ်ရတနာပစ္စည်းများက ိ အ ကာက်ခွနဦ်းစီး 

ဌာနတွင ် ကညာခ့ဲ ပီး  အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက အတည်ြပုထားသည် ့

အ ထာက်အထားမူရင်းတင်ြပလျက ်အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် 

အဆိပါ လက်ဝတ်ရတနာပစ္စည်းများအား ြမန်မာနိင်ငမှထွက်ခွာရာတွင ်

ြပန်လည်ယူ ဆာင်သွားနိင်သည်။ 
 

၆၈။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည ်  နိင်ငတကာမ ှ

ြပည်တွင်းသိ ့ သိမ့ဟတ် ြပည်တွင်းမှနိင်ငတကာသိ ့သာမန ် စာရငး်ပိင်းဆိင်ရာ 

လဲ ြပာင်း ပး ချမများနှင် ့ နိင်ငတကာမှ ြပည်တင်ွးသိ ့သိမ့ဟတ် ြပည်တင်ွးမှ 

နိငင်တကာသိ ့ ငွလး ငွရင်းစာရင်းပိင်းဆိင်ရာ လဲ ြပာင်း ပး ချမများကိ 

နိငင်ြခား ငွြဖင့်သာ လပ် ဆာင်ရမည်။ 
 

၆၉။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည် ြမန်မာ 

နိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်၏ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိလင်ြဖစ် စ၊ စာတမ်းအမှတ်အသား 

ဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများမပါရိှလင်ြဖစ် စ၊ လဲ ြပာင်း ပး ချြခင်းကိ 

ကျပ် ငွြဖင့်သာ လပ် ဆာင်နိငသ်ည်။ 
 

၇၀။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည ် ြပညတွ်င်း၌ 

နထိင်သူအား  အာက် ဖာ်ြပပါ အ ြခအ နများကိအ ြခြပု၍ ငွ ကးဆးရး 

နိင် ြခအန္တရာယ်အတွက်  ကိုတင်အကာအကွယ်ဆိင်ရာ  အခွင့်အလမ်းများကိ 

ထတ် ပးနိင်သည ်- 

(က)  သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်များ- စီးပွား ရးလပ်ငန်း/ကမ္ပဏီ အမန်ှ 

တကယ်ရှိ ကာင်း ကတိကဝတ်ြပုထားသည့် နိင်ငြခား ငွ 

လဲ ြပာင်း ပး ချြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သချာစွာ လ့လာစိစစ် 

နိင်ငတကာ လဲ ြပာင်း 
ပး ချမများ 

ငွ ကးအကာအကွယ် 
လပ် ဆာင်ချက် 

လက်ဝတ်ရတနာများ 
ြပည်ပသိ ့ယူ ဆာင်ြခင်း 

ကျပ် ငွြဖင့်လဲ ြပာင်း 
ပး ချမများ 
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ပီး ကာင်း၊ ကတိကဝတ်ပါအတိင်း သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

ငွ ပး ချမြပုလပ်နိင်ရန် ကိုတင်အကာအကွယ်ကိ စီစဉ်နိင် 

ကာင်း၊ တာဝန်ခအတည်ြပုထားသည့် စာတမ်းအမှတ်အသား 

ဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများက ိနိင်ငြခားသး ငွများ ရာငး်ဝယ် 

ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိငစ်င်ရရိှသူထသိ ့ထတ် ပးရမည်၊      

( ခ )  ပိက့န်လပ်ငန်းရှင်များ- စးီပာွး ရးလပင်န်း/ကမ္ပဏီ အမှန် 

တကယ်ရှိ ကာင်း နင်ိငြခား ငွြပန်လညရ်ရိှမည့်အ ြခအ နကိ 

စိစစ်အတည်ြပုထား ကာင်း၊ ရရန်ရှိသည်များကိ ကတိြပုထား 

သည့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ရရှိနိင်ရန်အတွက် ကိုတင် 

အကာအကွယ်စီစဉ်နိင် ကာင်း၊ တာဝန်ခ အတည်ြပုထားသည့် 

စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများကိ နိင်ငြခား 

သး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

ထသိ ့ထတ် ပးရမည်။ 
 

၇၁။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပကိ်င်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည် ငွ ချး 

သက် သခလက်မှတ်များအား နိင်င တာ်အတွင်းနှင့် နိင်င တာ် နှင့် 

အြခားနိင်ငများအကား လဲ ြပာင်းြခငး်ကိ ငွ ချးသက် သခလက်မှတ် 

များ လဲလှယ် ရာင်းဝယ် ရးဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့် 

အညီ လပ် ဆာင်ရမည်။ 
 

၇၂။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခင့်ွလိငစ်င်ရရိှသူသည် ြမန်မာ 

နိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်ဥပ ဒ၊ နိင်ငြခားသး ငွစီမခန်ခ့ွဲမဥပ ဒ၊ ငွ ကး 

ခဝါချမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ၊ အကမ်းဖက်မတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒနှင့် 

တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ြပ ာန်းသည် ့နည်းဥပ ဒ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ 

အမိန်မ့ျား၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာများ၊ ညန်ကားချက်များနှင် ့ လပ်ထး 

လပန်ည်းများကိ တိကျစွာလိက်နာရမည်။  

 

 

 

(ပ) ကျာ် ကျာ် မာင ်

ဥက္က  

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ် 

ငွ ချးသက် သခ 
လက်မှတ်များ 
လဲ ြပာင်းြခငး် 

ဥပ ဒနှင့်အည ီလိက်နာ 
ဆာင်ရွက် ရး 



၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ၿမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ 

(၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၁။) 

၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ ၿပာသုိလၿပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ 

(၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္) 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကုိ ၿပ႒ာန္းလုိက္သည္။ 

အခန္း (၁) 
အမည္၊ သက္ဆုိင္ၿခင္းနွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္ 

၁။ ဤဥပေဒကုိ ၂ဝ၁၃ ခုနွစ္၊ ၿမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒ ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။ 
၂။ ဤဥပေဒသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အားလုံးနွင့္သက္ဆုိင္ေစရမည္။  
၃။ ဤဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ၿပပါအတုိင္း အဓိပၸာယ္ 

သက္ေရာက္ေစရမည္- 
 (က)  နုိင္ငံေတာ္ ဆုိသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ကုိဆုိသည္။ 
 (ခ) ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ဆုိသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနုိင္ငံေတာ္ 

ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြ႔ဲကုိ ဆုိသည္။ 
 (ဂ)   အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဆုိသည္မွာ ဗဟုိအဖြ႔ဲက ဤဥပေဒအရ အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ 

ထုတ္ၿပန္၍ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အၿဖစ္ နယ္နိမိတ္ပိုင္းၿခား သတ္မွတ္တည္ေထာင္ 
သည့္ ဇုန္ကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဃ) အေၿခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ဆုိသည္မွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္နွင့္ဆက္စပ္သည့္ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးေဝေရး၊ ေရေပးေဝေရး၊ ေရဆုိးသန္႔စင္ေရး၊ လမ္းပန္း 
ဆက္သြယ္ေရး၊ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္း၊ ဆိပ္ကမ္း၊ ေလဆိပ္၊ ဆက္သြယ္ေရး 
ကြန္ရက္စသည့္ ရုပ္ဝတၴဳပိုင္းဆုိင္ရာ အေၿခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ 
အစီအစဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူထိေရာက္ ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပး 
နိုင္သည့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားစသည့္ ရုပ္ဝတၴဳပိုင္းဆုိင္ရာ 
မဟုတ္သည့္ အေၿခခံ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဆုိသည္။ 

 (င)   ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူ ဆုိသည္မွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ထူေထာင္တည္ေဆာက္ 
သည့္ လုပ္ငန္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း အေၿခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား 
တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းနွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ မြမ္းမံ 
ထိန္းသိမ္းၿခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ဤ 
ဥပေဒအရ ထုတ္ၿပန္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ 



ေႀကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ႀကားခ်က္၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီ ကိစၥရပ္ 
တစ္ခုခ်င္းအလုိက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီ၊ ပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ 
အဖြ႔ဲအစည္းကုိ ဆုိသည္။ 

 (စ) ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နွံသူ ဆုိသည္မွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
ေကာ္မတီက ခြင့္ၿပဳသည့္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းကုိ ကိစၥရပ္အလုိက္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ နိုင္ငံသားကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံၿခား 
သားကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း ထူေထာင္သည့္ နိုင္ငံသားနွင့္ 
နိုင္ငံၿခားသား တုိ႔ကုိ လည္းေကာင္း ဆုိသည္။ 

 (ဆ) နုိင္ငံသား ဆုိရာတြင္ ဧည့္နိုင္ငံသားနွင့္ နိုင္ငံသားၿပဳခြင့္ရသူတုိ႔လည္း ပါဝင္သည္။ 
ဤဥပေဒအလုိ႔ငွာ ယင္းစကားရပ္တြင္ နိုင္ငံသားမ်ားၿဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ 
စီးပြားေရး အဖြ႔ဲ အစည္းလည္း ပါဝင္သည္။ 

  (ဇ) နုိင္ငံၿခားသား ဆုိသည္မွာ နိုင္ငံသား မဟုတ္သူကုိ ဆုိသည္။ ဤဥပေဒအလုိ႔ငွာ 
ယင္းစကားရပ္တြင္ နိုင္ငံၿခားသားမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ စီးပြားေရး အဖြဲ႔ 
အစည္းလည္း ပါဝင္သည္။ 

 (ဈ)   ကင္းလြတ္ဇုန္ ဆုိသည္မွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း တည္ရိွသည့္ 
ကုန္စည္မ်ား၊ ယင္းဇုန္အတြင္းသုိ႔ တင္သြင္းသည့္ ကုန္စည္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
အေကာက္ခြန္နွင့္ အၿခား အခြန္အခမ်ား ေကာက္ခံၿခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရိွၿပီး 
သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီနွင့္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနတုိ႔ ညႇိနိႈင္း 
သတ္မွတ္သည့္ နိုင္ငံေတာ္၏ ၿပင္ပတြင္ရိွသည္ဟု မွတ္ယူရမည့္ နယ္ေၿမကို 
ဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ကင္းလြတ္ဇုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ 
နယ္ေၿမ၊ သယ္ယူေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေနရာနွင့္ အၿပည္ၿပည္ 
ဆုိင္ရာ လက္ကား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသည့္ ေနရာတုိ႔လည္း ပါဝင္သည္။ 

 (ည)  လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္ ဆုိသည္မွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း တည္ရိွသည့္ 
ၿပည္တြင္း အေကာက္ခြန္နယ္ေၿမနွင့္ ကင္းလြတ္ဇုန္လုပ္ငန္း မဟုတ္ေသာ အၿခား 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဋ) ကင္းလြတ္ဇုန္လုပ္ငန္း ဆုိသည္မွာ ကင္းလြတ္ဇုန္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း 
ၿမႇင့္တင္ေရး ဇုန္ဟူ၍ သီးၿခားသတ္မွတ္ၿခင္းမရွိသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္း 
တည္ရိွၿပီး ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္းရွိ စက္ရံုလုပ္ငန္းမ်ားနည္းတူ ခံစားခြင့္မ်ား 
ရရိွသည့္ ပို႔ကုန္ အေၿခၿပဳ လုပ္ငန္းနွင့္ ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္းရိွ လုပ္ငန္းမ်ားကို 



ဆုိသည္။ 
 (ဌ)   အၿခားလုပ္ငန္း ဆုိသည္မွာ ကင္းလြတ္ဇုန္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္ 

ဟူ၍ သီးၿခားသတ္မွတ္ၿခင္း မရိွသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း တည္ရိွၿပီး 
လုပ္ငန္း ၿမႇင့္တင္ေရး ဇုန္အတြင္းရိွ စက္ရံုလုပ္ငန္း နည္းတူ ခံစားခြင့္မ်ားရရွိသည့္ 
လုပ္ငန္းနွင့္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရး ဇုန္အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဍ) အၿခားဇုန္  ဆုိသည္မွာ အဆင့္ၿမင့္နည္းပညာစက္မႈဇုန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ 
နွင့္ နည္းပညာဇုန္၊ ပို႔ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈဇုန္၊ ဆိပ္ကမ္းနယ္ေၿမဇုန္၊ ေထာက္ပံ့ 
ေရးနွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဇုန္၊ သိပၸံနွင့္နည္းပညာသုေတသန ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ 
ေရးဇုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းဇုန္၊ တစ္ဆင့္ခံ ကုန္သြယ္မႈဇုန္မ်ားမွ အပ 
ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔က အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္သည့္ ဇုန္မ်ားကုိ 
ဆုိသည္။ 

 (ဎ)   ဗဟုိအဖြဲ႔  ဆုိသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြ႔ဲက ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းေသာ 
ၿမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ ဗဟုိအဖြဲ႔ကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဏ) ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ဆုိသည္မွာ ဗဟုိအဖြ႔ဲက ဤဥပေဒအရဖြဲ႔စည္းေသာ 
ၿမန္မာအထူး စီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ကုိဆုိသည္။ 

 (တ) စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ ဆုိသည္မွာ သက္ဆုိင္ရာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ 
စီမံခန္႔ခဲြေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ ႀကီးႀကပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီကုိဆုိသည္။ 

 (ထ)  တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာန ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ လုိအပ္ေသာလုပ္ငန္း တာဝန္ 
မ်ားကုိ တာဝန္ခံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရ 
အဖြ႔ဲက သတ္မွတ္သည့္ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနကုိ ဆုိသည္။  

 (ဒ)   အေၿခပစၥည္း ဆုိသည္မွာ ေၿမ၊ အေဆာက္အအုံ၊ ယာဥ္၊ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ မတည္ 
ပစၥည္း၊ အစုရွယ္ယာ၊ ကတိဝန္ခံစာခ်ဳပ္တုိ႔နွင့္ ယင္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အလားတူ 
စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဓ)   အေၿခပစၥည္းမွၿမတ္စြန္းေငြ ဆုိသည္မွာ အေၿခပစၥည္းကုိ ေရာင္းခ်ၿခင္း၊ 
ေပါင္နံွၿခင္း၊ လဲလွယ္ၿခင္းနွင့္ ငွားရမ္းၿခင္းတုိ႔ၿပဳလုပ္၍ ရရိွေသာ ၿမတ္စြန္းေငြကို 
ဆုိသည္။  

အခန္း (၂) 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

၄။   ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္သည္-  



 (က)  အမ်ိဳးသားစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ 
အေထာက္အကူၿပဳရန္၊ 

 (ခ)   ၿပည္သူအမ်ား အလုပ္အကုိင္ ရရိွေစရန္၊ ယင္းတုိ႔၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း 
ၿမင့္မားေစရန္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္ၿမင့္မားၿပီး ၿပည္ပပို႔ကုန္ တုိးတက္ေစရန္ 
နွင့္ နိုင္ငံၿခားဝင္ေငြ တုိးတက္ရရိွေစရန္၊  

 (ဂ)   နိုင္ငံေတာ္အတြင္း စက္မႈက႑၊ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရးက႑မ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးအတြက္ အားေပးၿခင္း၊ ၿမႇင့္တင္ၿခင္းနွင့္ ဆဲြေဆာင္ၿခင္းတို႔ကို 
ေဆာင္ရြက္ရန္၊  

 (ဃ)  နိုင္ငံေတာ္နွင့္ အၿခားနုိင္ငံမ်ားအႀကား စက္မႈလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္း 
ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈနွင့္ ေငြေရးေႀကးေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္မႈမ်ားကုိ ၿမႇင့္တင္ရန္နွင့္ နိုင္ငံသားမ်ားအား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာ 
သင္ႀကားနုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွေစရန္၊  

 (င)   ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူနွင့္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူမ်ားအတြက္ အေၿခခံေကာင္းမ်ား 
တည္ေဆာက္ၿခင္းၿဖင့္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပမွ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈမ်ားကုိ အားေပးၿခင္းနွင့္ 
ဆဲြေဆာင္ၿခင္းၿပဳရန္၊ 

 (စ)   အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပမွ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈမ်ားကုိ ၿမႇင့္တင္ရန္နွင့္ 
အလုပ္အကုိင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္းနွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအႀကား ေရွ႕ေနာက္ ခိ်တ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ 
မႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚ လာေစရန္။ 

အခန္း (၃) 
ဗဟုိအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿခင္းနွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 

၅။ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြ႔ဲသည္- 
 (က)  အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဤဥပေဒပါ 

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကုိ ဥကၠ႒ 
အၿဖစ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန၊ အစိုးရဌာန၊ 
အစိုးရ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ အဖြ႔ဲဝင္မ်ားအၿဖစ္ 
လည္းေကာင္း ပါဝင္ေစလ်က္ ၿမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ ဗဟုိအဖြဲ႔ကို 
ဖြဲ႔စည္းရမည္။ 

 (ခ)   ပုဒ္မခဲြ (က)အရ ဖြဲ႔စည္းေသာ ဗဟုိအဖြ႔ဲကုိ လုိအပ္သလုိ ၿပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းနုိင္သည္။ 
 (ဂ)   ဗဟုိအဖြ႔ဲ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ 



၆။ ဗဟုိအဖြ႔ဲ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္သည္- 
 (က)  ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ေအာင္ၿမင္စြာ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ နိုင္ေရးအတြက္ မူဝါဒ ခ်မွတ္ၿခင္းနွင့္ လုိအပ္သလို 
ညႊန္ႀကားၿခင္း၊ 

 (ခ)   နိုင္ငံေတာ္အတြင္း ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာေဒသမ်ားအား အထူး 
အဆင့္ၿမင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ အေၿခခံေသာ 
စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္း၊ ေငြေရးေႀကးေရး ဗဟုိဌာနနွင့္ ၿပည္ပပို႔ရန္ 
ဦးတည္ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းဗဟုိဌာနမ်ားအၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲထူေထာင္ၿခင္း၊  

 (ဂ)   
 

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္ေရးအတြက္ အဆုိၿပဳခ်က္၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
ေနရာ၊ လုိအပ္သည့္နယ္ေၿမဧရိယာ၊ အက်ယ္အဝန္းနွင့္ နယ္နိမိတ္ ပိုင္းၿခား 
သတ္မွတ္ခ်က္တုိ႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ 
သေဘာထားရယူ စိစစ္ၿပီး ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သုိ႔ တင္ၿပ၍ သေဘာ 
တူညီခ်က္ ရယူၿခင္း၊ 

 (ဃ)  ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားနွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီမ်ားကုိ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြ႔ဲ၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ဖြဲ႔စည္းၿခင္းနွင့္ ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို 
သတ္မွတ္ၿခင္း၊  

 (င)   အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနွင့္ စီမံခန္႔ခဲြေရးတုိ႔အတြက္ စီမံကိန္းနွင့္ 
အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ၿခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းနွင့္ ေစာင့္ႀကည့္ႀကပ္မတ္ 
ၿခင္း ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ မူေဘာင္မ်ား သတ္မွတ္ၿခင္း၊ 

 (စ)   စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီက တင္ၿပသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
စီမံကိန္းကုိ စိစစ္၍ အတည္ၿပဳခ်က္ေပးၿခင္း၊ 

 (ဆ)  အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈတန္ဖိုးပမာဏနွင့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား 
ကုိ သတ္မွတ္နိုင္ၿခင္း၊  

 (ဇ)   စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲၿခင္း၊ အခါအားေလ်ာ္ 
စြာ စစ္ေဆးၿခင္းနွင့္ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာန၊ အစိုးရ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားနွင့္ 
ဆက္သြယ္ ညႇိနိႈင္းေပးၿခင္း၊ 

 (ဈ)   ဤဥပေဒအရ စည္းႀကပ္ေကာက္ခံရမည့္ အခြန္အခမ်ား၊ ေၿမငွားရမ္းခနွင့္ ေၿမ 
အသုံးၿပဳခမ်ားကုိ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္  သတ္မွတ္ 
ၿခင္း၊ ကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္ သက္သာခြင့္ေပးၿခင္း၊ 



 (ည)  နိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလုံး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္အလုိ႔ငွာ ဤဥပေဒတြင္ ၿပ႒ာန္းထား 
သည့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္ အခြန္သက္သာခြင့္ ကာလမ်ားထက္ ပိုမိုသည့္ 
ကာလကုိ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြ႔ဲ၏ အတည္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ တုိးၿမႇင့္ေပးနုိင္ၿခင္း၊ 

 (ဋ)   အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တစ္ေနရာတည္း၌ တစုတစည္း 
တည္း လ်င္ၿမန္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ႀကီးႀကပ္ၿခင္း၊  

 (ဌ) အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရး၊ စီမံခန္႔ခဲြေရးနွင့္ စည္ပင္ 
သာယာေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာန၊ 
အစိုးရအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖင့္ အဖြ႔ဲမ်ားဖြဲ႔စည္းၿခင္း၊ ယင္းအဖြ႔ဲမ်ား၏ 
လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ၿခင္း၊  

 (ဍ)   ပုဒ္မခဲြ (ဌ) အရ ဖြဲ႔စည္းေသာ အဖြ႔ဲမ်ားကုိ တုိက္ရိုက္ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲရန္ 
စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီအား တာဝန္ေပးအပ္ၿခင္း၊ 

 (ဎ)   
 

အထူးစီးပြားေရးဇုန္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ အေၿခ 
အေနကုိ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သုိ႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ အစီရင္ခံ တင္ၿပၿခင္း၊ 

 (ဏ) နိုင္ငံေတာ္နွင့္ နိုင္ငံသားမ်ား၏အက်ိဳးအတြက္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သစ္မ်ား 
တည္ေထာင္ၿခင္းနွင့္ လက္ရိွေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စက္မႈ 
ဇုန္မ်ား၊ ထပ္မံထူေထာင္သင့္ေသာ စက္မႈဇုန္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားေသာ အထူး 
စီးပြားေရးဇုန္ အဂၤါရပ္ၿဖင့္ ညီညြတ္ပါက ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြ႔ဲ၏ သေဘာတူ 
ညီခ်က္ၿဖင့္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ၿပအတည္ၿပဳခ်က္ရယူၿပီး အထူး 
စီးပြားေရးဇုန္အၿဖစ္ ၿမႇင့္တင္သတ္မွတ္ၿခင္း၊ 

 (တ)  ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြ႔ဲက ေပးအပ္သည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ အၿခား 
လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။ 

အခန္း (၄) 
ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿခင္းနွင့္ ယင္း၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 

၇။ ဗဟုိအဖြ႔ဲသည္ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြ႔ဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္- 
 (က)  အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ 

ရာတြင္ အေထာက္အကူၿပဳနုိင္ေရးအတြက္ ၿမန္မာအထူး စီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ 
ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္ 
မ်ားၿဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ 

 (ခ)   ပုဒ္မခဲြ(က) အရ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးနွင့္ တဲြဖက္ 
အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္။  



 (ဂ)   ပုဒ္မခဲြ(က)အရ ဖြဲ႔စည္းေသာ ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ကုိ လုိအပ္သလုိ ၿပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္း 
နိုင္သည္။ 

၈။ ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္သည္- 
 (က)  စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ၊ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူ သုိ႔မဟုတ္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူက 

တင္ၿပသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးနွင့္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈ လုပ္ငန္း 
ဆုိင္ရာ အဆုိၿပဳခ်က္မ်ားကုိစိစစ္၍ ဗဟုိအဖြဲ႔သုိ႔ အႀကံၿပဳတင္ၿပၿခင္း၊ 

 (ခ) အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ စီမံ 
ခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီက တင္ၿပသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း 
ကုိ စိစစ္ၿခင္းနွင့္ ဗဟုိအဖြ႔ဲသုိ႔ အႀကံၿပဳတင္ၿပၿခင္း၊  

 (ဂ) အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္  ဇုန္အမ်ိဳးအစား၊  ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဇုန္အလိုက္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္နိုင္ေရးအတြက္ စိစစ္၍ 
ဗဟုိအဖြ႔ဲသုိ႔ အႀကံၿပဳတင္ၿပၿခင္း၊ 

 (ဃ)  နိုင္ငံတကာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ အၿခား 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားနွင့္ ေနရာေဒသ တုိ႔ကုိ ေလ့လာ၍ 
ဗဟုိအဖြ႔ဲသုိ႔ အႀကံၿပဳတင္ၿပၿခင္း၊  

 (င) ဗဟုိအဖြ႔ဲ၏ အတည္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ လုပ္ကုိင္ 
မည့္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္အညီ လုပ္ကုိင္နိုင္ေရး 
အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားနွင့္ ညႇိိနိႈင္းေပးၿခင္း၊  

 (စ) အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ 
စီမံခန္႔ခဲြေရး၊ ဥပေဒဆုိင္ရာနွင့္ အၿခားကိစၥရပ္မ်ားကုိ စိစစ္၍ ဗဟုိအဖြ႔ဲသုိ႔ အႀကံၿပဳ 
တင္ၿပၿခင္း၊  

 (ဆ)  လုိအပ္ပါက ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ေအာက္တြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အၿခားလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ 
မ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ ေပးအပ္နိုင္ၿခင္း။  

အခန္း (၅) 
စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းၿခင္းနွင့္ ယင္း၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 

၉။ ဗဟုိအဖြ႔ဲသည္- 
 (က)  ဤဥပေဒပါ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ အထူး 

စီးပြားေရးဇုန္အလုိက္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီတစ္ရပ္စီကုိ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာန၊ 
အစိုးရအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ၿပင္ပပုဂၢိဳလ္၊ ၿပင္ပအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္ 
မ်ားၿဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ 



 (ခ)   သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီတြင္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ 
ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြ႔ဲမွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား အဖြ႔ဲဝင္အၿဖစ္ ထည့္သြင္း 
ဖြဲ႔စည္းရမည္။ 

 (ဂ)   ပုဒ္မခဲြ(က)အရ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးနွင့္ တဲြဖက္ 
အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္။  

 (ဃ)  ပုဒ္မခဲြ (က) အရ ဖြဲ႔စည္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီကုိ လုိအပ္သလုိ ၿပင္ဆင္ 
ဖြဲ႔စည္းနုိင္သည္။ 

၁ဝ။ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီဥကၠ႒သည္ ဗဟုိအဖြ႔ဲမွတစ္ဆင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတကုိ တာဝန္ခံ 
ရမည္။    

၁၁။ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္သည္- 
 (က) အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ 

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းကုိ ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြ႔ဲမွတစ္ဆင့္ 
ဗဟုိအဖြ႔ဲသုိ႔တင္ၿပၿပီး အတည္ၿပဳခ်က္ ရယူၿခင္း၊  

 (ခ)   ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ လုပ္ကုိင္နိုင္ေရးအတြက္ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ 

 (ဂ)   ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွလုိသူ၏ ပုဒ္မ ၃ဝ အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္သည္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ၿပည့္စံုပါက ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ၿပဳေႀကာင္းကုိ ေလွ်ာက္ထားသည့္ 
ေန႔ရက္မွ ရက္ေပါင္း ၃ဝအတြင္း ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးၿခင္း၊  

 (ဃ)  ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈနွင့္ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္မႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရး၊ ေၿမအသုံးၿပဳေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 
ေငြေရးေႀကးေရး၊ အခြန္အခ၊ စည္ပင္သာယာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ 
ဆက္သြယ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရး၊ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္နွင့္ ေရရရွိေရးစသည့္ အထူး 
စီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားကုိ ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲၿခင္း၊ ႀကည့္ရႈ 
စစ္ေဆးၿခင္းနွင့္ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာန၊ အစိုးရအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားနွင့္ ညႇိနိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊  

 (င)   ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူပိုင္ဆုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ အက်ိဳးအၿမတ္မ်ားနွင့္ အၿခားအခြင့္ 
အေရးမ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ အကာ အကြယ္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ 
သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားနွင့္ လုိအပ္သလုိ ညႇိနိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊  

 (စ)   ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူ လုိက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားကုိ အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔၊ 



ညႊန္ႀကားခ်က္နွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားၿဖင့္ သတ္မွတ္ၿခင္း၊  
 (ဆ)  အထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ အလုပ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည့္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူနွင့္ ယင္းတုိ႔၏ 

အလုပ္သမားမ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ 
နိုင္ငံၿခားသားမ်ားၿဖစ္ပါက ၿပည္ဝင္ဗီဇာနွင့္ ၿပည္တြင္းေနထုိင္ခြင့္ ရရိွေရးတုိ႔ 
အတြက္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား 
နွင့္ညႇိနိႈင္း ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊  

 (ဇ)   အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ၿမန္မာနုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က ေငြေရးေႀကးေရးဆုိင္ရာ 
စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ရင္းနွီး 
ၿမႇဳပ္နံွသူမ်ားအတြက္ နိုင္ငံၿခားေငြ လဲလွယ္ၿခင္း၊ ေငြေရးေႀကးေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
ႀကီးႀကပ္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းနွင့္ ၿမန္မာနုိင္ငံအတြင္းရွိ နိုင္ငံၿခားဘဏ္လုပ္ငန္း 
လုပ္ကုိင္ခြင့္ရိွသည့္ ဘဏ္မ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း ၿပဳရာတြင္ 
လည္းေကာင္း လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္ လုိအပ္သလုိ ညႇိနိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊  

 (ဈ)   အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူမ်ား၊ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားအား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ 
ၿပဳၿခင္းနွင့္ ယင္းတုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲၿခင္း၊  

 (ည)  အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈနွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
အား မွတ္ပံုတင္ၿပီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိခိုက္ၿခင္းမရိွေစဘဲ အခါအားေလ်ာ္စြာ 
ၿဖည့္စြက္ၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ေၿပာင္းလဲၿခင္းနွင့္ ပယ္ဖ်က္ၿခင္း၊  

 (ဋ)   အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ဆက္စပ္သည့္ဇုန္မ်ားနွင့္ ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ၿခင္း၊ 
 (ဌ)   အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈအတြက္ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ေပးၿခင္း၊ ကုမၸဏီ 

မွတ္ပံုတင္ၿခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းနွင့္ဆုိင္ေသာ ၿပည္ဝင္ဗီဇာထုတ္ေပးၿခင္း၊ 
ပင္ရင္းေဒသ လက္မွတ္ထုတ္ေပးၿခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ 
ၿခင္း၊ အလုပ္သမားပါမစ္နွင့္ ခြင့္ၿပဳခ်က္ခ်ေပးၿခင္း၊ စက္ရံုတည္ေဆာက္မႈအတြက္ 
ခြင့္ၿပဳခ်က္ေပးၿခင္းနွင့္ အၿခားရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ား၊ 
ခြင့္ၿပဳမိန္႔မ်ားကုိ ၿပဳလုပ္ေပးနုိင္ရန္ တစ္ေနရာတည္း၌ တစ္စုတစ္စည္းတည္း 
အလုံးစုံ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ဌာနကုိ တည္ေထာင္ထားရွိၿခင္း၊  

 (ဍ)   ပုဒ္မခဲြ(ဌ) အရ တည္ေထာင္ထားရွိသည့္ ဌာနမ်ားကုိ မိမိလက္ေအာက္တြင္ 
ထားရွိၿပီး တုိက္ရိုက္ စီမံခန္႔ခဲြၿခင္း၊ 

 (ဎ)   အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ဒီဇိုင္းပုံစံမ်ားကုိ ပင္မ 
စီမံကိန္းနွင့္ ညီညြတ္မႈရိွမရိွ စိစစ္ၿခင္း၊ 



 (ဏ)  ကင္းလြတ္ဇုန္နွင့္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္တုိ႔တြင္ လုပ္ကုိင္နိုင္သည့္ လုပ္ငန္း 
အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလုိက္ အနည္းဆုံး ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွရမည့္ 
ေငြပမာဏ၊ အနည္းဆုံးခန္႔အပ္ရမည့္ နိုင္ငံသား ဝန္ထမ္းအေရအတြက္၊ အဆင့္ 
ၿမင့္ နည္းပညာမ်ား၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ လုိက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ 
သတ္မွတ္ၿခင္း၊  

 (တ)  အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအတြက္ 
တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲၿခင္း၊ စက္ရံုမွ စြန္႔ထုတ္ပစၥည္း 
စြန္႔ပစ္ေရး စနစ္ကုိ စိစစ္ၿခင္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ ရင္းနွီး 
တည္ေဆာက္သူ သုိ႔မဟုတ္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူအား ေဆာင္ရြက္ေစၿခင္း၊  

 (ထ)  သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရင္းနွီး 
တည္ေဆာက္သူနွင့္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူတုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အၿခားသင့္ေလ်ာ္ 
သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေသာ အေထာက္အကူၿပဳ 
အဖြ႔ဲကုိ လုိအပ္ပါက ဖြဲ႔စည္းၿခင္း၊ 

 (ဒ)   အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရိွ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈစီမံကိန္းမ်ား၏ တည္ေဆာက္ေရး၊ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ၿပဳၿပင္မြမ္းမံထိန္းသိမ္းေရး ဆုိင္ရာမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အေထာက္အကူၿပဳအဖြဲ႔၏ အႀကံဥာဏ္ကုိ အေၿခခံၿပီး ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းမ်ား 
တုိးတက္ေစရန္ ညႊန္ႀကားၿခင္းနွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ပံုစံကုိ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲၿခင္း၊ 

 (ဓ)   သက္ဆုိင္ရာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈနွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈတုိ႔ကုိ 
သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ၿပန္ၿခင္း၊ 

 (န)   ၿမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒနွင့္အညီ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူ သုိ႔မဟုတ္ ရင္းနွီး 
တည္ေဆာက္သူအား ကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္ သက္သာခြင့္မ်ားကုိ ခြင့္ၿပဳၿခင္း၊ 

 (ပ)   ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြ႔ဲနွင့္ ဗဟုိအဖြ႔ဲတုိ႔က သီးၿခားတာဝန္ေပးသည့္ လုပ္ငန္း 
တာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။ 

အခန္း (၆) 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္ၿခင္း 

၁၂။ ဗဟုိအဖြ႔ဲသည္ နိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးအတြက္ ေအာက္ပါ 
အေၿခခံရမည့္ အခ်က္မ်ားကုိမူတည္၍ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အရပ္ေဒသ သုိ႔မဟုတ္ နယ္ေၿမ 
တြင္ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြ႔ဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ 
တင္ၿပအတည္ၿပဳခ်က္ရယူၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္နိုင္သည္- 

 (က)  ဆိပ္ကမ္း၊ ေလယာဥ္ကြင္းကဲ့သုိ႔ နိုင္ငံတကာထြက္ေပါက္ရိွၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ 



အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ နယ္စပ္ သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္တြင္းေဈးကြက္မ်ားသုိ႔ 
အလြယ္တကူ သြားလာဆက္သြယ္နိုင္ၿခင္း၊ 

 (ခ)   ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြ႔ဲက ေဒသဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ 
သတ္မွတ္သည့္ နယ္ေၿမၿဖစ္ၿခင္း၊ 

 (ဂ)   အေၿခခံအေဆာက္အအုံ လုိအပ္ခ်က္မ်ားတည္ရိွၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မည့္ အလားအလာရွိၿခင္း၊ 

 (ဃ)  ေရအရင္းအၿမစ္နွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရိွနိုင္ၿခင္း၊  
 (င)   စက္မႈလုပ္ငန္းနွင့္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ရန္လုံေလာက္ေသာ 

ေၿမေနရာရွိၿခင္း၊  
 (စ)   ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ အထုိက္အေလ်ာက္ရိွသည့္ အလုပ္သမား 

မ်ားနွင့္ သင္ႀကားေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးနုိင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား ရရိွနိုင္ၿခင္း၊ 
 (ဆ)  လုိအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္အလုပ္သမားမ်ား ရရိွနိုင္ေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား 

ဖြင့္လွစ္၍ ေလ့က်င့္ေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ၿခင္း၊  
 (ဇ)   နိုင္ငံေတာ္အတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေနအထားအရ လည္းေကာင္း၊ 

ေဈးကြက္နွင့္ ခိ်တ္ဆက္နိုင္သည့္ အေနအထားအရ လည္းေကာင္း အခ်က္အခ်ာ 
က်သည့္ အရပ္ေဒသ သုိ႔မဟုတ္ နယ္ေၿမၿဖစ္ၿခင္း။ 

၁၃။ ဗဟုိအဖြ႔ဲသည္ ပုဒ္မ ၁၂ ပါအေၿခခံအခ်က္မ်ားနွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွေသာ္လည္း ၿဖစ္နိုင္ 
စြမ္းရွိၿပီး နိုင္ငံေတာ္နွင့္ အမ်ားၿပည္သူတုိ႔အတြက္ အက်ိဳးရွိမည္ဟု ယူဆပါက 
ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြ႔ဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ၿပ 
အတည္ၿပဳခ်က္ရယူၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္နိုင္သည္။  

၁၄။ ဗဟုိအဖြ႔ဲသည္- 
 (က)  ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူကုိ တင္ဒါေခၚ၍ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

မ်ားနွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္နိုင္သည္။  
 (ခ)   အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူကုိ အၿခားနည္းၿဖင့္ ေရြးခ်ယ္မည္ 

ဆုိပါက နိုင္ငံေတာ္နွင့္ နိုင္ငံသားမ်ားအား အက်ိဳးရွိေစနိုင္မႈ၊ စီမံကိန္းကို 
လ်င္ၿမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မႈနွင့္ အမ်ားၿပည္သူပါဝင္နိုင္ၿပီး ပြင့္လင္း 
ၿမင္သာမႈတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ အေတြ႔ 
အႀကံဳ ရိွသူအား ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္နိုင္သည္။  

၁၅။ နိုင္ငံၿခားသားမ်ားသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းတြင္ သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
ေကာ္မတီက ခြင့္ၿပဳသည့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းကုိမဆုိ ရာခုိင္နႈန္းၿပည့္ နိုင္ငံၿခားရင္းနွီး 



ၿမႇဳပ္နံွမႈၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံသားၿဖင့္ ဖက္စပ္ၿပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကုိင္ 
နိုင္သည္။ 

အခန္း (၇) 
ကင္းလြတ္ဇုန္နွင့္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္ဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

၁၆။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခုတြင္ သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီသည္- 
 (က) ကင္းလြတ္ဇုန္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္ဟု သီးသန္႔နယ္နိမိတ္မ်ားကို 

လုိအပ္သလုိ သတ္မွတ္ထားရွိနိုင္သည္။ 
 (ခ)   ကင္းလြတ္ဇုန္နွင့္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္မ်ားအၿပင္ ေဈးကြက္လုိအပ္ခ်က္အရ 

အၿခားဇုန္မ်ားကုိလည္း သတ္မွတ္နိုင္သည္။  
 (ဂ)   ကင္းလြတ္ဇုန္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္ဟူ၍ သီးၿခားသတ္မွတ္ၿခင္း 

မရိွပါက ပို႔ကုန္ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ငန္း တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ 
ကင္းလြတ္ဇုန္ လုပ္ငန္းဟု သတ္မွတ္နိုင္သည္။  

၁၇။ ပုဒ္မ ၁၆ ပုဒ္မခဲြ(ဂ) အရ သတ္မွတ္ေသာ ကင္းလြတ္ဇုန္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကင္းလြတ္ 
ဇုန္တြင္ တည္ရိွသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ခံစားခြင့္မ်ားအတုိင္း ရရိွမည္ၿဖစ္ၿပီး အထူး 
စီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရွိ ကင္းလြတ္ဇုန္လုပ္ငန္းဟု သတ္မွတ္ၿခင္းမၿပဳေသာ အၿခား 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္တြင္ တည္ရိွသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ခံစားခြင့္ 
မ်ားအတုိင္း ရရိွနိုင္သည္။ 

၁၈။ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္-  
 (က)  ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္းသုိ႔ ၿပည္ပမွ တင္သြင္းထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္း ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ၿပည္တြင္း 
သုိ႔ၿဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္ အတြင္းသုိ႔ၿဖစ္ေစ သက္ဆုိင္ရာ 
အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းမႈ မရိွဘဲ ဝင္ေရာက္ၿခင္းမရွိေစရန္ ကာကြယ္ရမည္။ 

 (ခ)   ကင္းလြတ္ဇုန္ကုိ လုံၿခံဳစြာ ကာရံနိုင္ေရးအတြက္ ယင္းနယ္နိမိတ္ လုံၿခံဳေစရန္ 
က်င့္သုံးမည့္ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္ ကင္းလြတ္ဇုန္၏ ဝင္ေပါက္ ထြက္ေပါက္မ်ားကုိ 
သတ္မွတ္ေပးရမည္။ 

 (ဂ)   အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
နိုင္ငံတကာ က်င့္စဥ္မ်ားနွင့္အညီ လြယ္ကူရွင္းလင္းသည့္ အေကာက္ခြန္ 
လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လုိအပ္သည္ဟု ယူဆလွ်င္ 
အေကာက္ခြန္ လက္ေရာက္ စစ္ေဆးၿခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္နိုင္၍ ၎စစ္ေဆးၿခင္း 
အား ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူ၏လုပ္ငန္း တည္ရိွသည့္ေနရာ၌ ၿပဳလုပ္ရမည္။ 



 (ဃ)  ပုဒ္မခဲြငယ္ (ဂ) အရ စစ္ေဆးရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ညီညြတ္မႈ မရိွ 
ေႀကာင္း ေတြ႔ရိွပါက သက္ဆုိင္ရာ အေကာက္ခြန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အတုိင္း 
အေရးယူေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။ 

၁၉။ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနနွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနတုိ႔သည္ ကင္းလြတ္ဇုန္တြင္ ထုတ္လုပ္ 
သည့္ ပစၥည္းမ်ားအား ၿပည္တြင္းေဈးကြက္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရး ဇုန္သုိ႔ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈအတြက္ အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းၿခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား 
ကုိ သတ္မွတ္ရမည္။ 

၂ဝ။ ကင္းလြတ္ဇုန္မွ ၿပည္တြင္းသုိ႔ၿဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္သုိ႔ၿဖစ္ေစ သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ၿပည္ပမွတင္သြင္းသည့္ ပစၥည္းမ်ားဟု လည္းေကာင္း၊ 
ၿပည္ပမွ ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္းသုိ႔ တင္သြင္းလာသည့္ ကုန္ႀကမ္းပစၥည္းမ်ားကို 
ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္း၌ ကုန္ေခ်ာ သုိ႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကုန္ေခ်ာအၿဖစ္ 
ထုတ္လုပ္ၿပီး ၿပည္တြင္းသုိ႔ၿဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္သုိ႔ၿဖစ္ေစ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ 
ၿခင္းကုိ ၿပည္တြင္းသုိ႔ တင္သြင္းၿခင္းဟုလည္းေကာင္း မွတ္ယူရမည္။ 

၂၁။ ပုဒ္မ ၂ဝ ပါ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အၿခားနည္းၿပ႒ာန္းထားၿခင္း မရိွပါက အေကာက္ခြန္နွင့္ 
အၿခားသက္ဆုိင္ရာ အခြန္အခမ်ားကုိ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

၂၂။ ၿပည္တြင္း သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္မွ ကင္းလြတ္ဇုန္သုိ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္ 
ပစၥည္းမ်ားကုိ နိုင္ငံေတာ္၏ ပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားဟု မွတ္ယူရမည္။ 

၂၃။ ကင္းလြတ္ဇုန္တြင္ တည္ရိွေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကင္းလြတ္ဇုန္ 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အဓိကအားၿဖင့္ ၿပည္ပပို႔ကုန္အေၿခခံသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း 
မ်ားၿဖစ္ရမည္။ ကင္းလြတ္ဇုန္နွင့္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္မ်ား သီးၿခားသတ္မွတ္ၿခင္း 
မရိွသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ယင္းအေထာက္အကူၿပဳလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ၿပည္ပပို႔ကုန္ 
အားဦးတည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကင္းလြတ္ဇုန္လုပ္ငန္းမ်ားဟု သတ္မွတ္နိုင္သည္။ 

၂၄။ ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္းတြင္ ရာခုိင္နႈန္းၿပည့္ နိုင္ငံသား ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈအၿဖစ္ ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ ရာခုိင္နႈန္းၿပည့္ နိုင္ငံၿခားရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈအၿဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံသားနွင့္ 
နိုင္ငံၿခားဖက္စပ္ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈအၿဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကုိင္နိုင္သည္။ 

၂၅။ ကင္းလြတ္ဇုန္တြင္ ထုတ္လုပ္၍ ၿပည္တြင္းေဈးကြက္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရး 
ဇုန္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်နုိင္သည့္ ကုန္ပစၥည္းပမာဏ၏ အမ်ားဆုံး ရာခုိင္နႈန္းကုိ နည္း 
ဥပေဒတြင္ ၿပ႒ာန္းနုိင္သည္။  

၂၆။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းမွ အၿခားနုိင္ငံသုိ႔ ကုန္စည္မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ၿပင္ပရိွ နယ္ေၿမအား ၿဖတ္သန္းမည္ဆုိပါက ခိ်တ္ပိတ္ ကုန္ေသတၲာ 



မ်ားၿဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရမည္။ 
၂၇။ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္အတြင္းတြင္ ရာခုိင္နႈန္းၿပည့္ နိုင္ငံသားရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈ အၿဖစ္ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ ရာခုိင္နႈန္းၿပည့္ နိုင္ငံၿခားရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈအၿဖစ္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
နိုင္ငံသားနွင့္ နိုင္ငံၿခားဖက္စပ္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈအၿဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္ 
နိုင္သည္။ 

၂၈။ (က)  လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္သည္ ၿပည္တြင္းေဈးကြက္ သုိ႔မဟုတ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ 
အတြင္းရွိ ေဈးကြက္ကုိ အေၿခခံသည့္လုပ္ငန္းမ်ား တည္ရိွရာေနရာၿဖစ္ၿပီး 
ၿပည္တြင္းေဈးကြက္ကုိ အေၿခခံသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ရာ၊ ကုန္တုိက္၊ 
ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အာမခံလုပ္ငန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးရုံ၊ အပန္းေၿဖနားေနရာ စသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွနိုင္သည့္ေနရာလည္း ၿဖစ္သည္။ 

 (ခ)   လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္ရိွ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အဓိကအားၿဖင့္ ၿပည္တြင္း 
ေဈးကြက္ကုိအေၿခခံၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ တုိက္ရိုက္တင္ပို႔ၿခင္းနွင့္ ကင္းလြတ္ 
ဇုန္ လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၿခင္း ၿပဳလုပ္နိုင္သည္။  

 (ဂ)   လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္ သုိ႔မဟုတ္ ကင္းလြတ္ဇုန္ဟူ၍ သီးၿခား သတ္မွတ္ၿခင္း 
မရိွသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း တည္ရိွၿပီး ကင္းလြတ္ဇုန္လုပ္ငန္း 
မဟုတ္ေသာ အၿခားလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္အတြင္း ရင္းနွီး 
ၿမႇဳပ္နံွသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားဟု မွတ္ယူရမည္။ 

အခန္း (၈) 
ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နွံသူ၏ တာဝန္နွင့္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား 

၂၉။ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ေအာက္ပါရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈ လုပ္ငန္း 
မ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရိွသည္- 

 (က)  ကုန္ေခ်ာပစၥည္း ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းအဆင့္ဆင့္ ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ကုန္ 
ေလွာင္ရံု လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ၿခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ၿခင္းနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးၿခင္း၊ 

 (ခ)   ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းတြင္  အသုံးၿပဳမည့္  ကုန္ႀကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ ထုပ္ပိုးပစၥည္း 
မ်ား၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ားနွင့္ စက္သုံးဆီမ်ားကုိ ၿပည္တြင္း 
ၿပည္ပမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းသုိ႔ သယ္ယူ တင္သြင္းၿခင္း၊ 

 (ဂ)   ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားအား သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္အညီ 
ၿပည္တြင္း၊ ၿပည္ပသုိ႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ၿခင္း၊ 

 (ဃ) ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းနွင့္ ၿပည္ပဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရုံးမ်ားကုိ အထူးစီးပြားေရး 
ဇုန္ရိွ သတ္မွတ္ေနရာတြင္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ၏ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ၿဖင့္ တည္ေထာင္ 



ဖြင့္လွစ္ၿခင္း၊ 
 (င)   နိုင္ငံေတာ္က တားၿမစ္ထားၿခင္းမရွိေသာ အၿခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စီမံ 

ခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။ 
၃ဝ။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွလုိသူတစ္ဦးသည္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ 

ခြင့္ရရိွရန္ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ၿပန္ထားေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
နွင့္အညီ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။  

၃၁။ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလအတြင္း 
တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီး၍ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းမ်ား စီးပြားၿဖစ္ လည္ပတ္ 
နိုင္ရမည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလအတြင္း ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္း ၿပီးစီးနုိင္ၿခင္း 
မရိွပါက ခိုင္လုံေသာ အေႀကာင္းၿပခ်က္ကုိ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီသုိ႔ ႀကိဳတင္ တင္ၿပ 
ရမည္။ ခိုင္လုံသည့္ အေႀကာင္းၿပခ်က္ မရိွဘဲ  ႀကန္႔ႀကာမႈရိွေႀကာင္း ေတြ႕ရွိရပါက စီမံ 
ခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားနွင့္အညီ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ကုိ ၿပန္လည္ရုပ္သိမ္း 
နိုင္သည္။ 

၃၂။ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ ေအာက္ပါ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္ သက္သာခြင့္တုိ႔ကုိ ခံစားခြင့္ 
ရိွသည္- 

 (က) ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္း ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ ကင္းလြတ္ဇုန္ 
လုပ္ငန္းတြင္ စီးပြားၿဖစ္လုပ္ငန္း စတင္လည္ပတ္သည့္ေန႔မွ ပထမ ခုနစ္နွစ္ 
အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ 

 ( ခ ) လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္အတြင္း ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ အထူး 
စီးပြားေရးဇုန္ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ အၿခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စီးပြားၿဖစ္ လုပ္ငန္း 
စတင္လည္ပတ္သည့္ေန႔မွ ပထမငါးနွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ 

 ( ဂ ) ကင္းလြတ္ဇုန္နွင့္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္မ်ားအတြင္း ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈ လုပ္ငန္း 
တြင္ ဒုတိယငါးနွစ္အတြက္ တည္ဆဲဥပေဒအရ သတ္မွတ္သည့္ ဝင္ေငြခြန္ 
နႈန္းထား၏ ၅ဝ ရာခုိင္နႈန္းသက္သာခြင့္၊ 

 (ဃ) ကင္းလြတ္ဇုန္နွင့္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္မ်ားအတြင္း ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈ လုပ္ငန္း 
တြင္ တတိယငါးနွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းမွရရိွသည့္ အၿမတ္ေငြကုိ ၿပန္လည္ 
ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွရန္ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြထား၍ တစ္နွစ္အတြင္း ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ 
ၿပန္လည္ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွလွ်င္ ထုိရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသည့္ ၿမတ္စြန္းေငြအေပၚ တည္ဆဲ 
ဥပေဒအရ သတ္မွတ္သည့္ ဝင္ေငြခြန္နႈန္း ထား၏ ၅ဝ ရာခုိင္နႈန္း သက္သာခြင့္။ 

၃၃။ ပုဒ္မ ၃၂ ပါကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္ သက္သာခြင့္ကာလ ကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ ဤဥပေဒ အရ 



ကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္ သက္သာခြင့္ကုိ ထပ္မံခြင့္ၿပဳၿခင္းမရွိလွ်င္ တည္ဆဲဥပေဒအရ 
သတ္မွတ္သည့္ ဝင္ေငြခြန္နႈန္းထားအတုိင္း ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 

၃၄။ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူသည္- 
 (က) အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ လုပ္ကုိင္မည့္လုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ကို 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရွိ စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
ေကာ္မတီရံုးတြင္ ပူးတဲြဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈနွင့္ ကုမၸဏီမ်ား 
ညႊန္ႀကားမႈ ဦးစီးဌာနရုံးခဲြတြင္ မွတ္ပံုတင္ရမည္။ 

 ( ခ ) မိမိ၏ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ အေၿခ 
အေနကုိ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီသုိ႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ တင္ၿပရမည္။ 

 ( ဂ ) လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စာရင္းဇယား၊ ေငြစာရင္းနွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ အၿပည္ၿပည္ 
ဆုိင္ရာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားနွင့္အညီ မွန္ကန္စြာၿပဳစု၍ ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည္။ 

 (ဃ) ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ပ်က္စီးယုိယြင္း၍ အသုံးမၿပဳနုိင္ေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ စံခိ်န္စံညႊန္း မမီေသာ ေဆးဝါးနွင့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ 
သတ္မွတ္သည့္ ေနရာ၌ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ 
ဖ်က္ဆီးရမည္။ 

၃၅။ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ ၿမန္မာနုိင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒပါ စံခိ်န္စံညႊန္း 
မ်ားနွင့္ နိုင္ငံတကာစံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားကုိ လုိက္နာရမည့္အၿပင္ လူမႈေရးနွင့္ က်န္းမာေရး 
ဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား မရိွေစရန္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၃၆။ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ မိမိ၏လုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းကုိ ပိတ္သိမ္းၿခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းၿခင္း ၿပဳလုပ္လုိပါက သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
ေကာ္မတီသုိ႔ ႀကိဳတင္အေႀကာင္းႀကား၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရ 
မည္။ 

၃၇။ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ မိမိ၏လုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အစုရွယ္ယာ 
အားလုံးကုိ ၿဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကုိၿဖစ္ေစ လဲႊေၿပာင္းသည့္အခါ စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
ေကာ္မတီအား ႀကိဳတင္အေႀကာင္းႀကား၍ ၿပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရမည္။ 

အခန္း (၉) 
ရင္းနွီးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူ၏ 

တာဝန္နွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား 
၃၈။ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္ - 
 (က) ပုဂၢလိကကၿဖစ္ေစ၊ အစိုးရကၿဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိကနွင့္ အစိုးရပူးေပါင္း၍ၿဖစ္ေစ 



ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူအၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။ 
 (ခ) အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေထာင္ရာတြင္ ရာခုိင္နႈန္းၿပည့္ နိုင္ငံသား ရင္းနွီး 

ၿမႇဳပ္နံွမႈၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရာခုိင္နႈန္းၿပည့္ နိုင္ငံၿခားရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈၿဖင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံသားနွင့္ နိုင္ငံၿခားဖက္စပ္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈၿဖင့္ ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ အစုိးရအခ်င္းခ်င္း ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈၿဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူအၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။ 

၃၉။ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူသည္- 
 (က) သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီနွင့္ ေၿမငွားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးေနာက္ အထူး 

စီးပြားေရးဇုန္တြင္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း၊ ရင္းနွီး ၿမႇဳပ္နံွသူမ်ားအား 
ထပ္ဆင့္ေၿမ အငွားခ်ထားၿခင္းနွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ မြမ္းမံထိန္းသိမ္းၿခင္း 
ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ၏ ႀကီးႀကပ္မႈၿဖင့္ လုပ္ကုိင္ 
နိုင္သည္။ 

 ( ခ ) ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ 
ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ေသာ္လည္းေကာင္း ၿဖစ္ပါက အထူးစီးပြားေရး ဇုန္တြင္ 
တည္ေဆာက္ၿခင္း၊ စီမံခန္႔ခဲြၿခင္း၊ မြမ္းမံထိန္းသိမ္းၿခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
တုိက္ရိုက္ၿဖစ္ေစ၊ အၿခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လုပ္ငန္းအပ္နံွ၍ၿဖစ္ေစ ပြင့္လင္း 
ၿမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။ 

 ( ဂ ) တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းတစ္ခုစီအတြက္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လုပ္ငန္း 
ၿပီးဆုံးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလအတြင္း 
တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းၿပီးစီးနုိင္ၿခင္း မရိွပါက ခိုင္လုံေသာ အေႀကာင္းၿပခ်က္ 
ကုိ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီသုိ႔ ႀကိဳတင္တင္ၿပရမည္။ ခိုင္လုံသည့္ အေႀကာင္း 
ၿပခ်က္ မရိွဘဲ ႀကန္႔ႀကာမႈရိွေႀကာင္း ေတြ႕ရွိရပါက သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
ေကာ္မတီနွင့္ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူတုိ႔ ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ ေၿမငွားစာခ်ဳပ္သည္ 
ပ်က္ၿပယ္မည္ ၿဖစ္သည္။ 

 (ဃ) အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရွိ အေၿခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ မိမိ ကုိယ္တုိင္ 
ၿဖစ္ေစ၊ အၿခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လုပ္ငန္းအပ္နံွ၍ၿဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ 
နိုင္သည္။ 

 ( င ) အထူးစီးပြားေရးဇုန္ၿပင္ပရိွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္နွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာ 
အေၿခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္မည္ဆုိပါက ဗဟုိအဖြဲ႕၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ အေၿခခံအေဆာက္အအုံတစ္ခုခ်င္းစီ တည္ေဆာက္ေရး 



အတြက္ သီးၿခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ကာ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္ 
နိုင္သည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သီးၿခား ေငြစာရင္းမ်ား ထားရွိရမည္။ 
ယင္းဆက္စပ္အေဆာက္အအုံ ရင္းနွီး တည္ေဆာက္သူသည္ အထူးစီးပြားေရး 
ဇုန္ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူ၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတုိင္း ခံစားခြင့္ရိွနိုင္သည္။ 
ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈ ၿပန္လည္ကာမိရန္ အခိ်န္ႀကာၿမင့္သည့္ လမ္း၊ ရထားလမ္း၊ 
တံတား၊ ေရေပးေဝေရး စသည့္ ဆက္စပ္အေၿခခံအေဆာက္အအုံမ်ား 
တည္ေဆာက္ၿခင္းအား ဗဟုိအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ား 
ပိုမို၍ ေပးနုိင္သည္။ 

 ( စ ) ဆက္စပ္ အေၿခခံအေဆာက္အအုံတစ္ခုသည္ ၎ဝန္ေဆာင္မႈအား အထူး 
စီးပြားေရးဇုန္ အတြင္းတြင္ သာမက ဇုန္ၿပင္ပသုိ႔ပါ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ ဆုိပါက 
ယင္းဇုန္ ၿပင္ပဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားနွင့္ က႑အလုိက္ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိရမည္။ 

၄ဝ။ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူသည္ ေအာက္ပါ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္ သက္သာ 
ခြင့္တုိ႔ကုိ ခံစားခြင့္ရိွသည္- 

 (က) စီးပြားၿဖစ္ စတင္လည္ပတ္သည့္ေန႔မွ ပထမရွစ္နွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ 
ကင္းလြတ္ခြင့္၊ 

 ( ခ ) ဒုတိယငါးနွစ္အတြက္ တည္ဆဲဥပေဒအရ သတ္မွတ္သည့္ ဝင္ေငြခြန္နႈန္း 
ထား၏ ၅ဝ ရာခုိင္နႈန္း သက္သာခြင့္၊ 

 ( ဂ ) တတိယငါးနွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းမွရရိွသည့္ အၿမတ္ေငြကုိ ၿပန္လည္ ရင္းနွီး 
ၿမႇဳပ္နံွရန္ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြထား၍ တစ္နွစ္အတြင္း ယင္းလုပ္ငန္း၌ ၿပန္လည္ 
ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွလွ်င္ ထုိရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသည့္ ၿမတ္စြန္းေငြအေပၚ တည္ဆဲဥပေဒအရ 
သတ္မွတ္သည့္ ဝင္ေငြခြန္နႈန္းထား၏ ၅ဝ ရာခုိင္နႈန္း သက္သာခြင့္။ 

၄၁။ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူသည္ ပုဒ္မ ၄ဝ ပါ ကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္ သက္သာခြင့္ ကာလ 
ကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ ဤဥပေဒအရ ကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္ သက္သာခြင့္ကုိ ထပ္မံ ခြင့္ၿပဳၿခင္း 
မရိွလွ်င္ တည္ဆဲဥပေဒအရ သတ္မွတ္သည့္ ဝင္ေငြခြန္နႈန္းထားအတုိင္း ထမ္းေဆာင္ 
ရမည္။ 

၄၂။ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူကုိယ္တုိင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ၿခင္း 
ၿဖစ္ပါက ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရရိွထားသည့္ ကာလအတြင္းၿဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ 
သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီနွင့္ ေၿမငွားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ ကာလအတြင္း 
ၿဖစ္ေစ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူမ်ားအား အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရိွေၿမနွင့္ အေဆာက္ 



အအုံမ်ားကုိ ထပ္ဆင့္ အငွားခ်ထားနုိင္သည္။ 
၄၃။ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူသည္ ေၿမအသုံးၿပဳခြင့္နွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္တုိ႔အတြက္ 

ေပးရန္ရိွသည့္ အဖိုးအခကုိ သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီနွင့္ သေဘာတူ 
ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ ေၿမငွားစာခ်ဳပ္အရ တစ္လုံးတစ္ခဲတည္းၿဖစ္ေစ၊ ပံုမွန္အရစ္က် 
ၿဖစ္ေစ သက္ဆုိင္ရာဌာနသုိ႔ ေပးသြင္းရမည္။ 

အခန္း (၁ဝ) 
ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူနွင့္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နွံသူတုိ႔၏ သြင္းကုန္ဆုိင္ရာ အခြန္အခ 

ကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္သက္သာခြင့္ 
၄၄။ သြင္းကုန္ဆုိင္ရာ အခြန္အခ ကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္ သက္သာခြင့္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ အတုိင္း 

ခံစားခြင့္ရိွသည္- 
 (က) ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူသည္ အေၿခခံအေဆာက္အအုံမ်ားနွင့္ ကုိယ္ပိုင္ 

ရံုးခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ စက္ပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ား၊ စက္ယႏၱရားႀကီးမ်ား၊ လုပ္ငန္းသုံး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားနွင့္ 
လုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ားကုိ ၿပည္ပမွ တင္သြင္းရာတြင္ အေကာက္ခြန္နွင့္ အၿခား 
အခြန္အခမ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္၊ 

 ( ခ ) ကင္းလြတ္ဇုန္ရိွ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ အသုံးၿပဳမည့္ ကုန္ႀကမ္း 
ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားနွင့္ လုိအပ္သည့္ အရန္ ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ရံု၊ 
သုိေလွာင္ရံု၊ ကုိယ္ပိုင္ရံုးခန္းတုိ႔ တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး 
ပစၥည္းမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းသုံး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တုိ႔ကုိ ၿပည္ပမွ တင္သြင္းရာတြင္ 
အေကာက္ခြန္နွင့္ အၿခားအခြန္အခမ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္၊ 

 ( ဂ ) ကင္းလြတ္ဇုန္ရိွ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ အခြန္လြတ္ လက္ကားေရာင္းဝယ္ေရး 
လုပ္ငန္း၊ ၿပည္ပတင္ပို႔သည့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းနွင့္ ေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္ေရး 
ကဲ့သုိ႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တင္သြင္းသည့္ ကုန္သြယ္မႈ 
ၿပဳလုပ္မည့္ ေရာင္းကုန္မ်ား၊ ေရာင္းခ်ၿပီးမွေငြေခ်မည့္ ကုန္စည္မ်ား၊ ယင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားနွင့္ 
အၿခားပစၥည္းမ်ားကုိ ၿပည္ပမွ တင္သြင္းရာတြင္ အေကာက္ခြန္နွင့္ အၿခားအခြန္ 
အခမ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္၊ 

 (ဃ) လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္ရိွ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ ေရာင္းကုန္မဟုတ္ေသာ 
စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားနွင့္ ယင္းတုိ႔အတြက္ လုိအပ္သည့္ အရန္ပစၥည္းမ်ား၊ 
စက္ရံု၊ သုိေလွာင္ရံု၊ ကုိယ္ပိုင္ရံုးခန္းတုိ႔အတြက္ တည္ေဆာက္ေရး ပစၥည္းမ်ား၊ 



ယင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နွင့္ အၿခား 
ပစၥည္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္အညီ ၿပည္ပမွ တင္သြင္းရာတြင္ လုပ္ငန္း 
စတင္သည့္နွစ္မွ ငါးနွစ္အတြင္း အေကာက္ခြန္နွင့္ အၿခားအခြန္အခမ်ား 
ကင္းလြတ္ခြင့္၊ တစ္ဆက္တည္း ေနာက္ထပ္ ငါးနွစ္အထိ အေကာက္ခြန္နွင့္ 
အၿခားအခြန္အခမ်ား၏ ၅ဝ ရာခုိင္နႈန္း သက္သာခြင့္။ 

၄၅။ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္ရိွ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူသည္- 
 (က) ကုန္ထုတ္ရာတြင္ အသုံးၿပဳမည့္ ကုန္ႀကမ္းပစၥည္းမ်ားနွင့္ အၿခားကုန္စည္မ်ား 

တင္သြင္းသည့္အခါ အေကာက္ခြန္နွင့္ အၿခားအခြန္အခမ်ားကုိ ပံုမွန္အတုိင္း 
ေပးေဆာင္ရမည္။ 

 ( ခ ) ပုဒ္မခဲြ (က) အရ တင္သြင္းေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ အသုံးၿပဳ၍ ထုတ္လုပ္ 
ထားေသာ ကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကုန္ေခ်ာ ပစၥည္း 
မ်ားကုိ ၿပည္ပသုိ႔ၿဖစ္ေစ၊ ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္းသုိ႔ၿဖစ္ေစ တင္ပို႔ၿခင္း ၿဖစ္လွ်င္ 
ယင္းပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းသည့္အခိ်န္က ေပးေဆာင္ခဲ့ရသည့္ အေကာက္ခြန္ 
နွင့္ အၿခားအခြန္အခမ်ားကုိ ၿပန္လည္ထုတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။ 

၄၆။ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူနွင့္ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူတုိ႔သည္- 
 (က) ၿပည္ပမွတင္သြင္းသည့္ စက္ယႏၱရား၊ ပစၥည္းကိရိယာနွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 

မ်ားကုိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ၿပင္ပသုိ႔ လဲႊေၿပာင္းေရာင္းခ်ၿခင္းမၿပဳရ။ 
 ( ခ ) ပုဒ္မခဲြ (က) ပါ ပစၥည္းမ်ားအား လဲႊေၿပာင္းေရာင္းခ်ၿခင္းကုိ အထူးကိစၥရပ္ 

အၿဖစ္ၿပဳလုပ္ရလွ်င္ ယင္းပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းသည့္အခိ်န္က ရရိွခဲ့သည့္ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္မ်ားကုိ ၿပန္လည္ေပးသြင္းရမည္။ 

၄၇။ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူနွင့္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူတုိ႔သည္ ကနဦးတည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းတြင္ အသုံးၿပဳရန္ ကာလတုိ တင္သြင္းေသာ စက္ယႏၱရားႀကီးမ်ားနွင့္ စက္ 
ကိရိယာပစၥည္းမ်ား၏ ယာယီတင္သြင္းခြင့္ကာလကုိ သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
ေကာ္မတီ၏ အဆုံးအၿဖတ္ ရယူရမည္။ 

၄၈။ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူနွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရွိ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူတုိ႔အား 
အရံႈးေငြ သယ္ယူ ခုနိွမ္မည့္ ကာလကုိ အရံႈးေပၚသည့္နွစ္မွ ေနာက္ထပ္ငါးနွစ္ 
သတ္မွတ္ခြင့္ၿပဳသည္။ 

၄၉။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ သုိ႔မဟုတ္ တန္ဖိုးၿဖည့္အခြန္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍- 
 (က) ကင္းလြတ္ဇုန္တြင္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူအား ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ သုိ႔မဟုတ္ 

တန္ဖိုးၿဖည့္အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ၿပဳနုိင္သည္။ 



 ( ခ ) လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္တြင္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူအား ဤဥပေဒ၌ ၿပ႒ာန္းထားသည့္ 
သက္သာခြင့္ကာလအတြင္း ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ သုိ႔မဟုတ္ တန္ဖိုးၿဖည့္ 
အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္ သက္သာခြင့္ၿပဳနုိင္သည္။ ယင္း သက္သာခြင့္ကာလ 
ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒနွင့္အညီ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ 
သုိ႔မဟုတ္ တန္ဖိုးၿဖည့္ အခြန္ကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

 ( ဂ ) ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ ယင္းတုိ႔ထုတ္လုပ္ၿပီး ၿပည္ပသုိ႔ တင္ပို႔မည့္ ပို႔ကုန္ပစၥည္း 
မ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ သုိ႔မဟုတ္ တန္ဖိုးၿဖည့္အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ 
ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။ 

 (ဃ) ကင္းလြတ္ဇုန္ရိွ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္းသုိ႔ ၿပည္တြင္း မွ 
ၿဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္မွၿဖစ္ေစ တင္သြင္းလာသည့္ ကုန္စည္မ်ား 
အတြက္ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းခြန္ သုိ႔မဟုတ္ တန္ဖိုးၿဖည့္ အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ 
ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။ 

၅ဝ။ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က တားၿမစ္ကန္႔သတ္ထားသည့္ ပစၥည္းမွတစ္ပါး အထူး 
စီးပြားေရးဇုန္မွ တုိက္ရိုက္ၿဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ၿဖစ္ေစ၊ ၿပန္လည္တင္ပို႔ၿခင္းၿဖစ္ေစ 
ၿပဳသည့္ ၿပည္ပပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ အခြန္နွင့္ အၿခားစည္းႀကပ္မႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ 
ၿပဳသည္။ 

၅၁။ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူနွင့္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူမ်ားသည္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးသည့္ 
ၿပည္တြင္းမွရရိွေသာ အၿမတ္အေပၚ ခဲြေဝေပးသည့္ အစုရွယ္ယာဝင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
အၿမတ္ေဝစုမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။ 

၅၂။ ကြ်မ္းက်င္အလုပ္သမားကုိၿဖစ္ေစ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ မၿပည့္စံုေသးသည့္ အလုပ္သမားကုိ 
ၿဖစ္ေစ၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈက႑မွ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိၿဖစ္ေစ ကင္းလြတ္ဇုန္ အတြင္းရွိ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နွံ 
သူက ၿပည္တြင္း၌ ေလ့က်င့္သင္ႀကား ေပးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 
သုေတသနနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အမွန္ကုန္က်သည့္ စရိတ္ 
မ်ားကုိ အခြန္စည္းႀကပ္ထုိက္ေသာ ဝင္ေငြမွ နုတ္ပယ္ခြင့္ ၿပဳသည္။ 

အခန္း (၁၁) 
အၿငင္းပြားမႈမ်ား ေၿဖရွင္းၿခင္း 

  ၅၃။ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အၿငင္းပြားမႈ တစ္စံုတစ္ရာေပၚေပါက္ပါက 
အၿငင္းပြားသူ ပုဂၢိုလ္မ်ားအႀကား ခ်စ္ႀကည္ရင္းနွီးစြာ ေၿဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၅၄။ ပုဒ္မ ၅၃ အရ ေၿဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ေၿပလည္မႈမရရိွပါက- 
 (က) သက္ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္တြင္ အၿငင္းပြားမႈေၿဖရွင္းနည္း သတ္မွတ္ထားၿခင္း ရိွလွ်င္ 



ယင္းသတ္မွတ္ထားသည့္ ေၿဖရွင္းနည္းမ်ားနွင့္အညီ ေၿဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္။ 

 ( ခ ) သက္ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္တြင္ အၿငင္းပြားမႈေၿဖရွင္းနည္း သတ္မွတ္ထားၿခင္း မရိွလွ်င္ 
နိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ ေၿဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

အခန္း(၁၂) 
ပင္ရင္းမွ နုတ္ယူေပးသြင္းသည့္အခြန္ 

၅၅။ ၿပည္ပေန နိုင္ငံၿခားသားသည္ ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအၿဖစ္ တည္ 
ေထာင္ထားၿခင္း မရိွေသာ္လည္း ပစၥည္းနွင့္အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး 
တစ္ခုခုအရ အထူးစီးပြားေရးဇုန္နွင့္ဆက္စပ္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရိွလွ်င္- 

 (က) ခိုင္ေႀကး၊ အတုိး၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးေစၿခင္းမ်ားအတြက္ ေပးရမည့္ 
ေငြမ်ား အေပၚတြင္ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒအရ သတ္မွတ္သည့္ ဝင္ေငြခြန္ နႈန္းထား 
နွင့္အညီ ေငြေပးေခ်သူက ပင္ရင္းမွၿဖတ္ေတာက္၍ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ ေပးသြင္း 
ရမည္။ 

 ( ခ ) ငွားရမ္းခနွင့္ အလားတူ အၿခားရေငြမ်ားအေပၚ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ 
သည့္ ဝင္ေငြခြန္နႈန္းထားၿဖင့္ ေငြေပးေခ်သူက ပင္ရင္းမွၿဖတ္ ေတာက္၍ 
သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ ေပးသြင္းရမည္။ 

၅၆။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရိွ လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္သည့္ ၿပည္တြင္း၊ ၿပည္ပမွ 
ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လစာဝင္ေငြအေပၚတြင္ တည္ဆဲဥပေဒအရ 
သတ္မွတ္သည့္ ဝင္ေငြခြန္နႈန္းထားတုိ႔နွင့္အညီ ဝင္ေငြခြန္ကုိ ဗဟုိအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ 
သည့္ ေငြေႀကးအမ်ဳိးအစားၿဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူက ေကာက္ခံေပးသြင္း 
ရမည္။ 

အခန္း(၁၃) 
ဘဏ္နွင့္ ေငြေရးေႀကးေရး စီမံခန္႔ခဲြၿခင္းနွင့္ အာမခံလုပ္ငန္း 

၅၇။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ နိုင္ငံၿခားေငြၿဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၿမန္မာ 
နိုင္ငံအတြင္းရွိ နိုင္ငံၿခားဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ရိွသည့္ ဘဏ္တစ္ခုခုတြင္ 
နိုင္ငံၿခားေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရိွၿပီး ယင္းနုိင္ငံၿခားေငြၿဖင့္ ရေငြေပးေငြကိစၥရပ္မ်ားကုိ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္။ 

၅၈။ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူနွင့္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ နိုင္ငံၿခားသုံးေငြကုိ 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း၌ ၿဖစ္ေစ၊ ၿပည္ပသုိ႔ၿဖစ္ေစ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ 
လဲလွယ္ခြင့္နွင့္ လဲႊေၿပာင္းခြင့္ၿပဳနုိင္သည္။ 



၅၉။ နိုင္ငံသားပုိင္အာမခံကုမၸဏီမ်ား၊ နိုင္ငံၿခားသားပုိင္ အာမခံကုမၸဏီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
နိုင္ငံသားနွင့္ နိုင္ငံၿခားသား ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ အာမခံကုမၸဏီမ်ားသည္ အထူး 
စီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ယင္းတုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္ရံုးမ်ားနွင့္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
လုပ္ကုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 

အခန္း(၁၄) 
အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက စီမံခန္႔ခဲြၿခင္းနွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား စစ္ေဆးၿခင္း 

၆ဝ။ ကင္းလြတ္ဇုန္တြင္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူ သုိ႔မဟုတ္ ကင္းလြတ္ဇုန္လုပ္ငန္းသည္ ဤ 
ဥပေဒနွင့္ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ၿပန္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ 
အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔နွင့္ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္ၿဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္း 
ၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္တြင္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူ သုိ႔မဟုတ္ အၿခားလုပ္ငန္းသည္ တည္ဆဲ 
အေကာက္ခြန္ဥပေဒ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ 

၆၁။ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္ ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္းတြင္ အေကာက္ခြန္ဆုိင္ရာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္းမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်၍ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရး 
လုံၿခံဳမႈရိွေစေရး၊ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကုိ တားဆီးေရးနွင့္ နိုင္ငံတကာသေဘာ 
တူညီမႈမ်ားအတုိင္း လုိက္နာက်င့္သုံးေရးဆုိင္ရာ  လုိအပ္ခ်က္ထက္ ပိုမို၍ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
မၿပဳရ။ 

၆၂။ ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္းသုိ႔ ၿပည္ပပို႔ကုန္ထုတ္လုပ္ရန္ ကုန္ႀကမ္းပစၥည္းနွင့္ ပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ား ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၿပည္ပပို႔ကုန္ကုိ ၿပည္ပသုိ႔ အၿပီးအပုိင္ 
တင္ပို႔ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္ အေကာက္ခြန္ေႀကညာ 
ခြင့္ၿပဳၿခင္း၊ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးၿခင္းနွင့္ လုိအပ္ပါက 
ကုန္ပစၥည္းမ်ား စိစစ္ၿခင္းတုိ႔ကုိ နိုင္ငံတကာထုံးစံအတုိင္း တစ္ႀကိမ္စီသာ ၿပဳလုပ္ရမည္။

၆၃။ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္ ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္းသုိ႔ တင္သြင္းသည့္ ကုန္စည္ 
မ်ား၏ အႏၱရာယ္ရိွနိုင္မႈေပၚ မူတည္၍ အေကာက္ခြန္ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
နွင့္အညီ အေကာက္ခြန္စစ္ေဆးၿခင္း နည္းလမ္းကုိအသုံးၿပဳ၍ စစ္ေဆးရာ၌ ယင္း 
ကုန္စည္မ်ားအား လုိအပ္သည္ထက္ ပိုမို၍ စစ္ေဆးၿခင္း မၿပဳရ။ 

၆၄။ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္ ထုတ္ကုန္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးၿခင္းကုိ ၿပဳၿပင္ရန္ လုိအပ္ 
ပါက ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာတြင္ စစ္ေဆးရမည္ၿဖစ္ေသာ္လည္း 
စစ္ေဆးရာတြင္မူ ၿမန္ဆန္ေစရန္ အေကာက္ခြန္ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ရမည္။ စစ္ေဆးၿပီး ကုန္စည္မ်ားကုိ ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ေလလြင့္ ဆုံးရံႈးမႈမရိွေစ 
ေရးအတြက္ အေကာက္ခြန္အရာရွိသည္ လုိအပ္လွ်င္ ခိ်တ္ပိတ္ နိုင္သည္။ 



၆၅။ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေခ်ာေမြ႕ 
အဆင္ေၿပေစရန္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ထုတ္ယူခြင့္ၿပဳၿပီးေနာက္ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ 
ကုန္သြယ္မႈတြင္ တုိက္ရိုက္ သုိ႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္ 
မ်ား စသည့္ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္း၊ တင္ပို႔သူမ်ားက ထိန္းသိမ္းထားေသာ စာရင္း 
စာအုပ္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား၊ လုပ္ငန္းစနစ္မ်ားနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး 
ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေကာက္ခြန္ဌာနမွ ေက်နပ္သည္ အထိ 
စစ္ေဆးနုိင္သည့္ ေနွာင္းစာရင္းစစ္ေဆးၿခင္းနည္းလမ္းကုိ အသုံးၿပဳခြင့္ ရိွသည္။ 

၆၆။ ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုန္သြယ္မႈေနရာတြင္ ကုန္သြယ္သည့္ 
ကုန္စည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ၿပသသည့္ ကုန္စည္ၿပပဲြ က်င္းပရာ၌ 
ခင္းက်င္းၿပသသည့္ ကုန္စည္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၏ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၆၇။ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္ ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းအဆင့္ 
ဆင့္တြင္ အသုံးၿပဳသည့္ ကုန္စည္မ်ား ေရႊ႕ေၿပာင္းသယ္ယူမႈနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီ ေစာင့္ႀကည့္စစ္ေဆးနုိင္သည္။ 

၆၈။ ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္း ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ ၿပည္ပပို႔ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းအတြက္ အသုံးၿပဳရန္ လုိအပ္ေသာ ကုန္ႀကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ ၿဖည့္စြက္ 
ပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား၊ ထုပ္ပိုးပစၥည္း 
မ်ားနွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကုန္ေခ်ာမ်ားကုိ ၿပည္တြင္းမွၿဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရး 
ဇုန္မွၿဖစ္ေစ တုိက္ရိုက္ဝယ္ယူနိုင္သည္။ ယင္းကုန္စည္မ်ားကုိ ကင္းလြတ္ဇုန္ 
အတြင္းသုိ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ထုံး လုပ္နည္း 
မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ 

အခန္း(၁၅) 
ကူးစက္ေရာဂါ ရွိမရွိစစ္ေဆးၿခင္းနွင့္ ၿပန္႔ပြားမႈမရွိေစရန္ သီးသန္႔ထားရွိၿခင္း 

၆၉။ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူသည္- 
 (က) အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းသုိ႔ တုိက္ရိုက္တင္သြင္းမည့္ သုိ႔မဟုတ္ အထူး 

စီးပြားေရးဇုန္မွ ယင္းဇုန္၏ ၿပင္ပသုိ႔ တုိက္ရိုက္တင္ပို႔မည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ 
ယာဥ္မ်ား၊ ကုန္ေသတၲာမ်ား၊ တိရစၧာန္မ်ားနွင့္အပင္မ်ားကုိ ဆိပ္ကမ္း၊ ေလဆိပ္၊ 
ဘူတာရုံနွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တစ္ခုနွင့္တစ္ခုအႀကား သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ 
ရာတြင္ ကူးစက္ေရာဂါ ၿပန္႔ပြားမႈ မရိွေစေရးအတြက္ သီးသန္႔ထား ရိွၿခင္းတုိ႔ကုိ 
လုိအပ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 



 ( ခ ) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ပစၥည္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ၿဖစ္ေစ၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္း 
ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ၿဖစ္ေစ၊ ကူးစက္ေရာဂါ ရိွမရိွ 
စစ္ေဆးၿခင္းနွင့္ ကူးစက္ေရာဂါ ၿပန္႔ပြားမႈမရိွေစရန္ သီးသန္႔ထားရိွၿခင္း တုိ႔ကို 
လုိအပ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

အခန္း(၁၆) 
အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား 

၇ဝ။ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရွိ အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥရပ္ 
မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ - 

 (က) အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
နွင့္အညီ ခ်ဳပ္ဆုိေစေရးအတြက္ ႀကီးႀကပ္ရမည္။ 

 ( ခ ) အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမား 
တုိ႔၏ အခြင့္အေရးနွင့္ တာဝန္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကုိင္ ဆုိင္ရာ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိလည္းေကာင္း သတ္မွတ္ရာ၌ အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာ၊ 
ခြင့္ရက္၊ အလုပ္ပိတ္ရက္၊ အခိ်န္ပိုလုပ္ခ၊ အလုပ္ထုတ္ နစ္နာေႀကးနွင့္ 
အလုပ္သမားေလ်ာ္ေႀကး စသည္တုိ႔အပါအဝင္ တည္ဆဲ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ 
ဥပေဒမ်ားအရ အခြင့္အေရးမ်ား ရရိွေစေရးအတြက္ ညႇိနိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပး 
ရမည္။ 

 ( ဂ ) အလုပ္သမား၊ အတတ္ပညာရွင္နွင့္ ဝန္ထမ္းတုိ႔၏ အခြင့္အေရးနွင့္ ရပိုင္ 
ခြင့္မ်ား နစ္နာဆုံးရံႈးၿခင္းမရွိေစရန္ စစ္ေဆးၿခင္းနွင့္ ႀကီးႀကပ္ၿခင္းၿပဳရမည္။ 

 (ဃ) အလုပ္သမားနွင့္ဝန္ထမ္းတုိ႔၏ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာကုိ သတ္မွတ္နိုင္သည္။ 
၇၁။ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ အလုပ္သမားစုေဆာင္းၿခင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ရိွ 

အလုပ္အကုိင္နွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရုံးမွလည္းေကာင္း၊ ၿပည္တြင္း အလုပ္အကုိင္ 
ရွာေဖြေရး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွလည္းေကာင္း၊ မိမိ၏အစီအစဥ္ၿဖင့္ လည္းေကာင္း 
လြတ္လပ္စြာ ရွာေဖြစုေဆာင္းနုိင္သည္။ 

၇၂။ အလုပ္ခန္႔ထားၿခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နိုင္ငံသားကြ်မ္းက်င္သူ အလုပ္သမားမ်ား၊ အတတ္ 
ပညာရွင္မ်ားနွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားရာတြင္ တည္ဆဲအလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကုိ 
အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမားတုိ႔ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ခန္႔ထားရမည္။ 

၇၃။ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ နိုင္ငံသားဝန္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ တုိးတက္ 
လာေစေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားအလုိက္ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားနွင့္ 



စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့က်င့္ေပးၿခင္း၊ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ၿခင္းတုိ႔ကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္။
၇၄။ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ အဆင့္ၿမင့္နည္းပညာနွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ မလုိအပ္ေသာ 

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နိုင္ငံသားမ်ားကုိသာ ခန္႔ထားရမည္။ 
၇၅။ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ အဆင့္ၿမင့္နည္းပညာနွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ေသာ 

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ နိုင္ငံသားကြ်မ္းက်င္သူ အလုပ္သမားမ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္ 
မ်ားနွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ခန္႔ထားရာတြင္ လုပ္ငန္းစတင္သည့္နွစ္မွ ပထမနွစ္နွစ္ 
အတြင္း၌ နိုင္ငံသား အနည္းဆုံး ၂၅ ရာခုိင္နႈန္း၊ ဒုတိယနွစ္နွစ္ အတြင္း၌ အနည္းဆံုး 
၅ဝ ရာခုိင္နႈန္း၊ တတိယနွစ္နွစ္အတြင္း၌ အနည္းဆုံး ၇၅ ရာခုိင္နႈန္း ခန္႔ထားၿပီး 
ၿဖစ္ရမည္။ 

၇၆။ (က) အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ အလုပ္ရွင္နွင့္အလုပ္သမား၊ အတတ္ပညာရွင္ 
သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းတုိ႔အႀကား ေပၚေပါက္သည့္ အၿငင္းပြားမႈမ်ားကုိ 
သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီက ေစ့စပ္ညႇိနိႈင္းၿခင္းနွင့္ ဖ်န္ေၿဖၿခင္း 
ၿပဳလုပ္ရမည္။ 

 ( ခ ) ပုဒ္မခဲြ (က) အရ သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီက ေစ့စပ္ညႇိနိႈင္း ဖ်န္ေၿဖ 
ေသာ္လည္း ေၿပလည္မႈ မရရိွလွ်င္ အၿငင္းပြားမႈကုိ အလုပ္သမားေရးရာ 
အၿငင္းပြားမႈ ေၿဖရွင္းေရးဥပေဒနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၇၇။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း အလုပ္လုပ္ကုိင္သည့္ နိုင္ငံၿခားသားဝန္ထမ္း မ်ားအတြက္ 
အလုပ္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္ကုိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရိွ တစ္ေနရာတည္း၌ တစုတစည္းတည္း 
အလုံးစုံ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ဌာနတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အလုပ္သမားဌာန၏ 
ကုိယ္စားလွယ္ရံုးမွ ထုတ္ေပးရမည္။ 

၇၈။ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ မိမိ၏ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္း အေၿခအေနအရ နည္းပညာနွင့္ 
စီမံခန္႔ခဲြမႈ အတြက္ နိုင္ငံၿခားသားဝန္ထမ္းမ်ားအား သတ္မွတ္ထားသည့္ အေရအတြက္ 
ထက္ ပိုမိုခန္႔ထားရန္ လုိအပ္ပါက သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ 
ၿဖင့္သာ ခန္႔ထားနုိင္သည္။ 

အခန္း(၁၇) 
ေၿမအသုံးၿပဳၿခင္း 

၇၉။ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီသည္ ေၿမငွားရမ္းခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေၿမအသုံးၿပဳခြင့္အတြက္ ရင္းနွီး 
တည္ေဆာက္သူ သုိ႔မဟုတ္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူအား ေၿမငွားရမ္းခ သုိ႔မဟုတ္ ေၿမအသုံး 
ၿပဳခ ေပးသြင္းေစၿပီး နွစ္ ၅ဝ အထိ ခြင့္ၿပဳနုိင္သည္။ ယင္းသက္တမ္း ကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ 
ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူက ဆက္လက္လုပ္ကုိင္လုိလွ်င္ ၂၅ နွစ္အထိ သက္တမ္း တုိးၿမႇင့္ 



ေပးနုိင္သည္။ 
၈ဝ။ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူ သုိ႔မဟုတ္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူသည္- 
 (က) ငွားရမ္းခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ အသုံးၿပဳခြင့္ရရိွထားသည့္ ေၿမေပၚတြင္ လူေနအိမ္ 

ေၿခမ်ား၊ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ၿခံေၿမမ်ား၊ သီးပင္ စားပင္မ်ား၊ 
စိုက္ခင္းမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ေၿပာင္းေရႊ႕ရွင္းလင္းေပးရန္ရိွပါက ယင္းတုိ႔အား 
ေၿပာင္းေရႊ႕ေနရာ ခ်ထားၿခင္းနွင့္ ေလ်ာ္ေႀကးေပးၿခင္းတုိ႔ အတြက္ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားကုိ ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားနွင့္အညီ က်ခံရမည္။ 

 ( ခ ) ေၿပာင္းေရႊ႕ရသူမ်ားအတြက္ မူလအဆင့္အတန္းထက္ မနိမ့္က်ေစရန္၊ 
ယင္းတုိ႔၏ အေၿခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား ၿပည့္စံုေစရန္နွင့္ အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ား 
အဆင္ေၿပေခ်ာေမြ႕ေစရန္တုိ႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီနွင့္ လုိအပ္ 
သလုိ ညႇိနိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္၊၊ 

 ( ဂ ) ငွားရမ္းခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ အသုံးၿပဳခြင့္ရရိွေသာေၿမကုိ သတ္မွတ္ထားေသာ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ အသုံးၿပဳရမည္။ 

 (ဃ) ငွားရမ္းခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ အသုံးၿပဳခြင့္ရရိွေသာ ေၿမ၏ သဘာဝေၿမမ်က္နွာ 
သြင္ၿပင္ သုိ႔မဟုတ္ ေၿမအနိမ့္အၿမင့္ အေနအထားကုိ သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္မရိွဘဲ သိသာထင္ရွားစြာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲၿခင္း မၿပဳရ။ 

 ( င ) ငွားရမ္းခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ အသုံးၿပဳခြင့္ရရိွေသာ ေၿမ၏ေၿမေပၚေၿမေအာက္၌ 
မိမိအား ခြင့္ၿပဳသည့္ လုပ္ငန္းနွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္ မူလစာခ်ဳပ္တြင္ မပါ 
ဝင္ေသာ သဘာဝသယံဇာတ တြင္းထြက္ပစၥည္းကုိၿဖစ္ေစ၊ ေရွးေဟာင္း ဝတၳဳ 
ပစၥည္းကုိၿဖစ္ေစ၊ ရတနာသုိက္ကုိၿဖစ္ေစ ေတြ႕ရွိလွ်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီသို႔ 
ခ်က္ခ်င္း အေႀကာင္းႀကားရမည္။ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီက  ခြင့္ၿပဳလွ်င္ 
ယင္းေၿမေပၚ၌ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္နိုင္သည္။ ခြင့္ၿပဳခ်က္ မရလွ်င္ အစားထုိး 
စီစဥ္ေပးသည့္ ေနရာသုိ႔ ေၿပာင္းေရႊ႕ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 ( စ ) လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ၿပဳထားသည့္ကာလအတြင္း အၿခား သူ 
သုိ႔မဟုတ္ အၿခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ ေၿမငွားရမ္းၿခင္း၊ ေၿမအသုံးၿပဳခြင့္နွင့္ 
အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ၿခင္း၊ ေပါင္နံွၿခင္း၊ ငွားရမ္းၿခင္း၊ လဲလွယ္ၿခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေပးကမ္းၿခင္းတုိ႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီ၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ ၿပဳလုပ္နိုင္သည။္ 

၈၁။ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူ သုိ႔မဟုတ္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ မိမိ၏ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈကုိ 
ပိတ္သိမ္းၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းၿခင္းၿပဳလွ်င္ ေၿမငွားရမ္းခြင့္ 



သုိ႔မဟုတ္ အသုံးၿပဳခြင့္ကုိပါ ရုပ္သိမ္း၍ ေၿမကုိၿပန္လည္အပ္နံွရမည္ၿဖစ္ၿပီး လုိအပ္ပါက 
ေၿမေပၚရွိ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရမည္။ 

၈၂။ ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဗဟုိအဖြဲ႕က အထူးစီးပြားေရးဇုန္အၿဖစ္ သတ္မွတ္ 
တည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ေဒသတစ္ခုတြင္ တည္ရိွသည့္ ေၿမမ်ားကုိ သိမ္းဆည္း 
ရန္ သုိ႔မဟုတ္ လဲႊေၿပာင္းေပးရန္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

အခန္း(၁၈) 
အေထြေထြ 

၈၃။ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူ သုိ႔မဟုတ္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွသူ ပိုင္ဆုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ အက်ဳိး 
အၿမတ္မ်ားနွင့္ အၿခားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ အသိအမွတ္ၿပဳ 
အကာအကြယ္ ေပးရမည္။ 

၈၄။ ကင္းလြတ္ဇုန္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္ပပို႔ကုန္မ်ားကုိ ေဈးနႈန္းကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္း 
မၿပဳရ။ 

၈၅။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေနထုိင္ေသာ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူ သုိ႔မဟုတ္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွ 
သူနွင့္ ယင္း၏ အလုပ္သမားမ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ မိသားစုဝင္ 
တုိ႔သည္ ဤဥပေဒၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအၿပင္ ၿမန္မာနုိင္ငံ၏ အၿခားတည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား 
ကုိလည္း လုိက္နာႀကရမည္။ 

၈၆။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရွိ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ခြင့္ၿပဳထားသည့္ သက္တမ္း 
ကာလအတြင္း နိုင္ငံပိုင္ သိမ္းယူၿခင္းမၿပဳဟု အာမခံသည္။ 

၈၇။ သက္ဆုိင္ရာ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားနွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ 
အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ ယင္းတုိ႔နွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ဤဥပေဒပါ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

၈၈။ သက္ဆုိင္ရာ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ 
အစိုးရအဖြဲ႕တုိ႔၏ တာဝန္ေပးအပ္ၿခင္း ခံရသူသည္ ဤဥပေဒအရ ရရန္ရိွေသာ အခြန္ 
အခမ်ားနွင့္ ဒဏ္ေႀကးေငြမ်ားကုိ ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္သူထံမွ တည္ဆဲ 
အခြန္အခဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ အရေကာက္ခံရမည္။ 

၈၉။ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ မည္သုိ႔ပင္ ပါရွိေစကာမူ ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ 
တစ္ရပ္ရပ္နွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဤဥပေဒနွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္။ 

၉ဝ။ တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဗဟုိအဖြဲ႕၏ရုံးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရ 



မည့္အၿပင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိလည္း က်ခံရမည္။ 
၉၁။ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သည္- 
 (က) တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာန သုိ႔မဟုတ္ အၿခားၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုခုအား 

ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္နွင့္ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားကုိက်ခံရန္ တာဝန္ေပးအပ္နိုင္သည္။ 

 ( ခ ) အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ ဗဟုိအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ 
နိုင္ရန္ လုိအပ္ပါက အထူးေကာ္မတီတစ္ရပ္ရပ္ကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ 
မ်ားၿဖင့္ အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာထုတ္ၿပန္၍ ဖြဲ႕စည္းနုိင္သည္။ 

 ( ဂ ) စီမံခန္႔ခဲြေရးနွင့္ ႀကီးႀကပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖင့္ အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ 
ထုတ္ၿပန္၍ ဖြဲ႕စည္းနုိင္သည္။ 

 (ဃ) ပုဒ္မခဲြ (က) နွင့္ (ခ) ပါ ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ 
ေပးနုိင္သည္။ 

၉၂။ ဤဥပေဒအရ ဗဟုိအဖြဲ႕၊ ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႕နွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းၿခင္း 
မၿပဳနုိင္ေသးမီ ဤဥပေဒၿဖင့္ရုပ္သိမ္းလုိက္သည့္ ၿမန္မာအထူးစီးပြားေရး ဇုန္ဥပေဒ 
(နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္ ၈/ ၂ဝ၁၁) အရ 
ဖြဲ႕စည္းထားရွိသည့္ ၿမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ ဗဟုိအဖြဲ႕၊ ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႕နွင့္ 
စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီမ်ားသည္ ဤဥပေဒနွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္း ထားသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

၉၃။ ဤဥပေဒၿဖင့္ ရုပ္သိမ္းလုိက္သည့္ ၿမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ (နိုင္ငံေတာ္ 
ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္ ၈/၂ဝ၁၁) အရ ထုတ္ၿပန္ 
ခဲ့ေသာ အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ႀကားခ်က္နွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို 
ဤဥပေဒနွင့္ မဆန္႔က်င္သေရြ႕ က်င့္သုံးခြင့္ရိွသည္။ 

၉၄။ ဗဟုိအဖြဲ႕၊ ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႕နွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
ေကာ္မတီတုိ႔က ထုတ္ၿပန္သည့္ အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ႀကားခ်က္နွင့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားသည္ ယင္းထုတ္ၿပန္ခိ်န္မတုိင္မီ၌ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ရင္းနွီး 
ၿမႇဳပ္နံွရန္ မွတ္ပံုတင္ၿပီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ထိခိုက္ၿခင္းမရွိေစရ။ 

၉၅။ ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ - 
 (က) တာဝန္ခံ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာ 

တူညီခ်က္ၿဖင့္ လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းနွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ 
ထုတ္ၿပန္နိုင္သည္။ 



 ( ခ ) ဗဟုိအဖြဲ႕၊ ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႕နွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီတုိ႔သည္ လုိအပ္ေသာ 
အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ႀကားခ်က္နွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို 
ထုတ္ၿပန္နိုင္သည္။ 

၉၆။ ၿမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ (နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္ ၈/၂ဝ၁၁) နွင့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ (နိုင္ငံေတာ္ 
ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္ ၁၇/ ၂ဝ၁၁) တုိ႔ကုိ 
ဤဥပေဒၿဖင့္ ရုပ္သိမ္းလုိက္သည္။ 

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒအရ ကြ်န္ုပ္လက္မွတ္ 
ေရးထုိးသည္။ 
                                                                                        

                                                                                  (ပုံ)သိန္းစိန္ 

                                                              နုိင္ငံေတာ္သမၼတ                          

  ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနုိင္ငံေတာ္ 

 

   

   

     

  

  

  



ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ၿပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 

( ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂ ။) 

၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ ၿပာသုိလၿပည့္ေက်ာ္ ၁ဝ ရက္ 

( ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္) 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကုိ ၿပ႒ာန္းလုိက္သည္။
၁။ ဤဥပေဒကို ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ၿပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ဟု

ေခၚတြင္ေစရမည္။ 
၂။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ၂၊ ပုဒ္မခဲြ(ဆ)ကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း

အစားထုိးရမည္ - 
 ''(ဆ) ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရုံး ဆုိသည္မွာ ညႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တစ္ဦးက

ဦးေဆာင္သည့္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ရုံးလုပ္ငန္းနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ကိစၥအဝဝတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ရုံးကုိ ဆုိသည္။'' 

၃။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ ''လႊတ္ေတာ္ရုံး'' ဆုိသည့္
စကားရပ္မ်ားကို ''ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရုံး'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ၿဖင့္ အသီးသီး 
အစားထုိးရမည္။ 

၄။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဆ) ၏ ေနာက္တြင္
ေအာက္ပါ ပုဒ္မခဲြမ်ားကုိ ပုဒ္မခဲြ (ဇ) နွင့္ (ဈ) အၿဖစ္ ၿဖည့္စြက္ရမည္ - 

 ''(ဇ) ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဆုိသည္မွာ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
တုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ တူညီစြာ ပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဈ) လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆုိသည္မွာ ပုဒ္မ ၇-က နွင့္ ၇-ခ တုိ႔အရ
လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းေသာ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္နွင့္ အဖြဲ႕မ်ားကို 
ဆုိသည္။'' 

၅။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇ ၏ ေနာက္တြင္ ''လႊတ္ေတာ္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား'' ဆုိသည့္ ေခါင္းစီးစကားရပ္နွင့္ ေအာက္ပါပုဒ္မမ်ားကုိ ပုဒ္မ ၇-က၊ 
ပုဒ္မ ၇-ခ၊ ပုဒ္မ ၇-ဂ၊ ပုဒ္မ ၇-ဃ နွင့္ ပုဒ္မ ၇-င တုိ႔အၿဖစ္ ၿဖည့္စြက္ရမည္ - 

 ''လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
 ၇-က။ နာယကသည္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နွင့္  

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔မွ ဥပေဒႀကမ္းေကာ္မတီနွင့္ၿပည္သူ႔ ေငြစာရင္း 
ေကာ္မတီမ်ားကုိ ပူးေပါင္းလ်က္ ေအာက္ပါလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားကို 
ဖြဲ႕စည္းရမည္- 



  (က) ဥပေဒႀကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊
  (ခ) ၿပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ။
 ၇-ခ ။ နာယကသည္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ နွင့္

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေရတူညီစြာ ပါဝင္သည့္ 
လုိအပ္ေသာ အၿခားေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္နွင့္ အဖြဲ႕မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းရာ၌ 
ယင္းတုိ႔၏ အမည္၊ အဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ၊ တာဝန္၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ ရပုိင္ခြင့္နွင့္ 
သက္တမ္းတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ 

 ၇-ဂ ။ ေကာ္မရွင္နွင့္ အဖြဲ႕မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းသည့္အခါ၌ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား
လွယ္မ်ားၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နုိင္ငံသားမ်ားၿဖင့္ 
လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းနုိင္သည္။ 

 ၇-ဃ။ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းသည့္ အၿခားေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္နွင့္ အဖြဲ႕တုိ႔သည္
ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔နွင့္ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ၿပီး 
သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ တာဝန္ခံေၿဖႀကားနုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 
အားလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းနွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ားကုိ 
သိရွိနားလည္သည္ဟု ယူဆရသူမ်ားအားလည္းေကာင္း ဖိတ္ႀကား၍ 
ေမးၿမန္းၿခင္း၊ ေဆြးေႏြးၿခင္းနွင့္ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
တင္ၿပေစၿခင္း ၿပဳနုိင္သည္။ 

 ၇-င ။ လႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိ တာဝန္ခံရမည္။
လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက်င္းပခိ်န္ မဟုတ္လွ်င္ နာယကကုိ တာဝန္ခံ 
ရမည္။'' 

၆။ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၈ တြင္ -
 (က) ပုဒ္မခြဲ(ဃ)၏ ေနာက္တြင္ ေအာက္ပါပုဒ္မခဲြမ်ားကုိ ပုဒ္မခဲြ(င)၊ (စ) နွင့္ (ဆ) 

တုိ႔အၿဖစ္ ၿဖည့္စြက္ရမည္ - 
  ''(င) နုိင္ငံေတာ္နွင့္ မဲဆႏၵနယ္ေၿမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံ

အေၿခခံဥပေဒနွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ၿဖစ္ေစ၊ အာဏာပုိင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ၿဖစ္ေစ 
ေပါင္းစပ္ ညိွနိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း၊ 

  (စ) မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္အေတြ႕အႀကံဳ ၿပန္လည္ရွင္းလင္း
တင္ၿပၿခင္း၊ 

  (ဆ) မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ တင္ၿပခ်က္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္သို႔
တင္ၿပၿခင္း၊'' 

 (ခ) ပုဒ္မ ၈၊ မူလ ပုဒ္မခဲြ (င) ကုိ ပုဒ္မခဲြ (ဇ)အၿဖစ္ ၿပန္လည္ အမွတ္စဥ္ရမည္။



၇။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ တြင္ -
 (က) ပုဒ္မခြဲ(ခ) ၌ ပါရွိေသာ ''ေမးၿမန္းၿခင္းနွင့္ ေဆြးေႏြးၿခင္း'' ဆုိသည့္

စကားရပ္ကုိ ''ေမးၿမန္းၿခင္း၊ ေဆြးေႏြးၿခင္းနွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူၿခင္း'' 
ဆုိသည့္ စကားရပ္ၿဖင့္ အစားထုိးရမည္။ 

 (ခ) ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ၏ ေနာက္တြင္ ေအာက္ပါပုဒ္မခဲြကုိ ပုဒ္မခဲြ (ဃ) အၿဖစ္
ၿဖည့္စြက္ ရမည္- 

  ''(ဃ) လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသုိ႔ ေလ့လာသူအၿဖစ္ တက္ေရာက္ရန္
နာယက၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ၿပည္သူမ်ားကုိ ဖိတ္ႀကားၿခင္း။'' 

၈။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁ဝ၊ ပုဒ္မခဲြ (င) ၏ ေနာက္တြင္
ေအာက္ပါ ပုဒ္မခဲြကုိ ပုဒ္မခြဲ (စ) အၿဖစ္ ၿဖည့္စြက္ရမည္ - 

 ''(စ) လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို
လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။'' 

၉။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁ ပုဒ္မခဲြ (ခ)ကုိ ပယ္ဖ်က္ရမည္။
၁ဝ။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အစားထိုး

ရမည္ - 
 ''ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား
 ၁၂။ (က) လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတစ္ရပ္၏ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ

ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ပထမအစည္းအေဝးစတင္သည့္ ေန႔ရက္မွ 
၁၅ရက္အတြင္းက်င္းပရမည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သည္လည္း 
အဆုိပါကာလအတြင္း စတင္က်င္းပၿပီး ၿဖစ္ရမည္။ 

  (ခ) လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားကုိ နာယကက ေခၚယူက်င္းပရမည္။
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး က်င္းပရန္ လုိအပ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား 
ကုိ နာယကက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။'' 

၁၁။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄ ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အစားထိုး
ရမည္ - 

 ''၁၄။ (က) နာယကသည္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း တစ္ရပ္၏ ပထမ ပုံမွန္
အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား စိစစ္အတည္ၿပဳရန္ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖင့္ 
ဖြဲ႕စည္းၿပီး ယင္းလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအတြက္ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းၿပီးသည္အထိ 
တာဝန္ေပးအပ္ရမည္။ 



  (ခ) ပုဒ္မခဲြ (က) အရ တာဝန္ေပးအပ္ၿခင္း ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕သည္ လႊတ္ေတာ္ပထမ ပုံမွန္ 
အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား နွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
အား ၿပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က အသိအမွတ္ၿပဳလႊာ 
ထုတ္ေပးထားၿခင္း ရွိ မရွိကိုလည္းေကာင္း၊ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
သုိ႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာၿပဳၿပီးၿခင္း ရွိ မရွိ 
ကုိလည္းေကာင္း စိစစ္အတည္ၿပဳရမည္။ 

  (ဂ) နာယကသည္ သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ပထမ ပုံမွန္အစည္း
အေဝးမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္း 
ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီကုိ ယင္း 
လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရး ေကာ္မတီနွစ္ရပ္မွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ေကာ္မတီဝင္မ်ားၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စိစစ္ 
အတည္ၿပဳေရးလုပ္ငန္းတာဝန္ကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေစ 
ရမည္။ 

  (ဃ) ပုဒ္မခဲြ(က) အရ ဖြဲ႕စည္းေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး
အဖြဲ႕သည္ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) အရ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီသုိ႔ မိမိ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ လဲႊအပ္ရ
မည္။'' 

၁၂။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)အၿဖစ္ ေအာက္ပါ
အတုိင္း ၿဖည့္စြက္ရမည္ - 

 ''၂၂။ (ဃ) နာယကသည္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အဆံုးအၿဖတ္
ရယူရာ၌ စက္ခလုတ္အသုံးၿပဳ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ဆႏၵၿပဳသည့္ 
နည္းလမ္းၿဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ အသုံးၿပဳ၍ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ဆႏၵမဲေပးသည့္ နည္းလမ္းၿဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ 
မတ္တတ္ရပ္၍ ဆႏၵၿပဳသည့္နည္းလမ္းၿဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
သင့္ေလ်ာ္သည့္ အၿခားနည္းလမ္းတစ္ခုခုၿဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း 
ေဆာင္ရြက္နုိင္သည္။'' 

၁၃။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ နွင့္ ၂၉ တုိ႔ကို
ေအာက္ပါအတုိင္း အစားထုိးရမည္ - 

 ''၂၅။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္က
ဖြဲ႕စည္းသည့္ အၿခားေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္နွင့္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြး 



ေၿပာဆုိရာ၌ ၿပည္ေထာင္စု မၿပိဳကဲြေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ
မၿပိဳကဲြေရးနွင့္ အခ်ဳပ္အၿခာအာဏာ တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရးတုိ႔ကို ထိခုိက္ၿခင္း၊ 
အၿခားဘာသာသာသနာကုိ ပုတ္ခတ္ေၿပာဆုိၿခင္း၊ အၿခား နုိင္ငံေရး ပါတီ 
တစ္ခုခုကုိ ထိခုိက္ပုတ္ခတ္ေၿပာဆုိၿခင္း၊ နုိင္ငံေတာ္နွင့္ နုိင္ငံသား မ်ား၏ 
အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထိခုိက္ေစၿခင္း၊ နုိင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာကုိ 
ေဖာက္ဖ်က္ၿခင္း၊ နုိင္ငံေတာ္၏ လုံၿခံဳေရးနွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကို တုိက္ရုိက္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေပါက္ႀကားေစၿခင္း၊ 
ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦး၏ အက်င့္စာရိတၲ သုိ႔မဟုတ္ အၿပဳအမူနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေၿပာဆုိၿခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ၿခင္း 
စသည့္ ေဆြးေႏြးေၿပာဆုိၿခင္းမွအပ လြတ္လပ္စြာေၿပာဆုိခြင့္နွင့္ ဆႏၵမဲ 
ေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ထုိသုိ႔ လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္း 
သည့္ အၿခားေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္နွင့္အဖြဲ႕တုိ႔တြင္ တင္ၿပ ေဆြးေႏြးၿခင္း၊ 
ေမးခြန္းမ်ား ေမးၿမန္းၿခင္းတုိ႔နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
တစ္ဦးအား ဤဥပေဒမွအပ အၿခားဥပေဒအရ အေရးယူၿခင္းမၿပဳရ။  

ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တင္ၿပခြင့္
 ၂၆။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္

အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ရပ္ကို ကုိယ္စားၿပဳေသာ အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားသည္ - 
  (က) နာယက၏ ခြင့္ၿပဳခ်ကၿ္ဖင့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသုိ႔

တက္ေရာက္သည့္အခါ မိမိအဖြဲ႕အစည္းနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒ 
ႀကမ္းမ်ား၊ အဆုိမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အၿခား ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေၿပာဆုိ ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိသည္။ 

  ( ခ ) လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းသည့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ အၿခားေကာ္မတီ၊
ေကာ္မရွင္နွင့္ အဖြဲ႕တစ္ရပ္ရပ္၏ အစည္းအေဝးသုိ႔ ယင္းေကာ္မတီ 
ဥကၠ႒၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ တက္ေရာက္သည့္အခါ မိမိအဖြဲ႕အစည္းနွင့္ 
သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒႀကမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အၿခားကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေၿပာဆုိ ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိသည္။ 

  ( ဂ ) လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားက မိမိအဖြဲ႕အစည္းနွင့္ သက္ဆုိင္သည့္
ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေမးၿမန္းလာပါက ေဆာင္ရြက္မႈအေၿခအေန၊ ၿပီးစီးမႈ 
အေၿခအေနနွင့္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း မူလသတ္မွတ္ခ်က္ 
အတုိင္း ၿပီးစီးၿခင္းမရွိပါက ထုိသုိ႔ ၿပီးစီးၿခင္းမရွိသည့္ အေႀကာင္းရင္း 
ကုိ ၿပန္ႀကားခြင့္ရွိသည္။ 

  (ဃ) ေကာ္မတီမ်ားက လုပ္ငန္းတာဝန္နွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကိစၥအတြက္



ေဆြးေႏြးတင္ၿပရန္ ဖိတ္ႀကားပါက လာေရာက္ရွင္းလင္း
ေၿဖႀကားခြင့္ ရွိသည္။ 

 ၂၇။ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသုိ႔
တင္ၿပသင့္ေသာ မိမိအဖြဲ႕အစည္းနွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေၿခအေန 
အရပ္ရပ္ကုိ နာယက၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ တင္ၿပနုိင္သည္။ 

 ၂၈။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသုိ႔ၿဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းသည့္ အၿခား
ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္နွင့္ အဖြဲ႕တစ္ရပ္ရပ္၏ အစည္းအေဝးသုိ႔ ၿဖစ္ေစ 
တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ႀကားၿခင္းခံရေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒအရ 
ဖြဲ႕စည္းသည့္ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ကုိယ္စား 
ၿပဳေသာ အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ 
သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းသည့္ အၿခားေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္နွင့္ 
အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးေၿပာဆုိရာ၌ ၿပည္ေထာင္စုမၿပိဳကဲြေရး၊ တုိင္းရင္း 
သားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကဲြေရးနွင့္ အခ်ဳပ္အၿခာအာဏာ တည္တံ့ 
ခုိင္ၿမဲေရးတုိ႔ကုိ ထိခုိက္ၿခင္း၊ အၿခားဘာသာသာသနာကုိ ပုတ္ခတ္ေၿပာ 
ဆုိၿခင္း၊ နုိင္ငံေတာ္နွင့္ နုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထိခုိက္ေစၿခင္း၊ 
နုိင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာကုိ ေဖာက္ဖ်က္ၿခင္း၊ နုိင္ငံေတာ္၏ လုံၿခံဳေရး 
နွင့္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကုိ တုိက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝုိက္၍ေသာ္ 
လည္းေကာင္း ေပါက္ၾကားေစၿခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ အက်င့္စာရိတၱ 
သုိ႔မဟုတ္ အၿပဳအမူနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေၿပာဆုိၿခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံ  ဥပေဒပါ 
ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ၿခင္း စသည့္ေဆြးေႏြးေၿပာ ဆုိၿခင္းမွအပ 
လြတ္လပ္စြာ ေၿပာဆုိခြင့္ရွိသည္။ ထုိသုိ႔ လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ 
က ဖြဲ႕စည္းသည့္အၿခားေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္နွင့္ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ တင္ၿပ 
ေၿပာဆုိမႈမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယင္းအဖြဲ႕အစည္း ဝင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ 
မ်ားအား ဤဥပေဒမွအပ အၿခားဥပေဒအရ အေရးယူၿခင္း မၿပဳရ။ 

 ၂၉။ ပုဒ္မ ၂၅ နွင့္ ၂၈ တုိ႔တြင္ ပါရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အထက္ပါ အခြင့္
အေရးမ်ားကုိ က်င့္သုံးႀကရာတြင္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား 
ရွိခဲ့ပါက ယင္းတုိ႔သည္လႊတ္ေတာ္၏ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ လည္းေကာင္း 
အေရးယူၿခင္း ခံရမည္။'' 

၁၄။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃ ကုိပယ္ဖ်က္ရမည္။ 
၁၅။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃ ၏ ေနာက္တြင္ ေအာက္ပါ ပုဒ္မကုိ

ပုဒ္မ ၄၃-က အၿဖစ္ ၿဖည့္စြက္ရမည္ - 



 ''၄၃-
က။ 

လႊတ္ေတာ္၌သာ ေဆြးေႏြးဆုံးၿဖတ္ရမည့္ ဥပေဒႀကမ္းမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြးၿခင္းမၿပဳမီ အေသးစိတ္ေလ့လာ 
စိစစ္ရန္ လုိအပ္ပါက ဥပေဒႀကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီအား ေလ့လာစိစစ္ 
ေစၿခင္း၊ ယင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္နွင့္ သေဘာထား 
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္အညီ ဥပေဒႀကမ္း 
နွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသုိ႔ တင္ၿပ ေဆာင္ရြက္ေစၿခင္းတုိ႔ကုိ 
ၿပဳနုိင္သည္။'' 

၁၆။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၏ ေနာက္တြင္
ေအာက္ပါ ပုဒ္မခဲြကုိ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) အၿဖစ္ ၿဖည့္စြက္ရမည္ - 

 ''(ဂ) လႊတ္ေတာ္က အတညၿ္ပဳသည့္ ဥပေဒႀကမ္းကုိလည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္
က အတည္ၿပဳသည္ဟု မွတ္ယူရမည္ၿဖစ္ေသာ ဥပေဒႀကမ္းကုိလည္း 
ေကာင္း နာယကသည္ နုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေပးပုိ႔ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံ 
ဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္။'' 

၁၇။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၃ ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အစားထိုး
ရမည္ - 

 ''၈၃။ (က) လႊတ္ေတာ္၏ ရုံးလုပ္ငန္းနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကိစၥအဝဝကုိ ၿပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္ရုံးက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

  (ခ) လႊတ္ေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒအရ အပ္နွင္းထားေသာ
လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ က်င့္သုံး၍ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား 
ေအာင္ၿမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ ဝန္ထမ္း 
ဖြဲ႕စည္းပုံနွင့္အညီ လုိအပ္ေသာ ရုံးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿခင္းနွင့္ 
ရုံးဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးၿခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
မ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

  (ဂ) ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရုံးသည္ လႊတ္ေတာ္၏ ရုံးလုပ္ငန္းနွင့္
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ နွစ္စဥ္ဘ႑ာေငြ အရအသုံး 
ဆုိင္ရာ ခန္႔မွန္းေၿခေငြစာရင္းကို ေရးဆဲြၿပဳစုၿပီး ဘ႑ာေရး 
ေကာ္မရွင္နွင့္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ၿပရမည္။'' 

၁၈။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၃ ၏ ေနာက္တြင္ ေအာက္ပါ
ပုဒ္မခဲြကုိ ပုဒ္မ ၈၃-က အၿဖစ္ ၿဖည့္စြက္ရမည္ - 

 ''၈၃-
က။ 

နွစ္စဥ္ ၿပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒတြင္
လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ေၿမအလုိက္ခြဲေဝသတ္မွတ္သည့္ နယ္ေၿမေဒသ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္၊ 



အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္နွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္
ၿပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေဒသခံၿပည္သူမ်ားနွင့္ 
ညိွနိႈင္းၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္အညီ သုံးစဲြခြင့္ရွိသည္။'' 

၁၉။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၄ ၏ ေနာက္တြင္ ေအာက္ပါ
ပုဒ္မမ်ားကုိ ပုဒ္မ ၈၄-က၊ ၈၄-ခ နွင့္ ၈၄-ဂ အၿဖစ္ ၿဖည့္စြက္ရမည္ - 

 ''၈၄-
က။ 

လႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္နွင့္မွတ္တမ္းမ်ားကုိ အမ်ားၿပည္သူ သိရွိ
နုိင္ရန္ ထုတ္ၿပန္ရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရၿဖစ္ေစ၊ 
လႊတ္ေတာ္၏ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္အရၿဖစ္ေစ တားၿမစ္ထားသည့္ ေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားနွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ထုတ္ၿပန္ၿခင္းမၿပဳရ။ 

 ၈၄-
ခ။ 

နာယကသည္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာကိစၥမ်ားကုိ ပိုမုိထိေရာက္ေအာင္ၿမင္စြာ
ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ အလုိ႔ငွာ ၿမန္မာနုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕ကုိ 
လႊတ္ေတာ္၏သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းနုိင္သည္။ 

 ၈၄-
ဂ။ 

လႊတ္ေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာကိစၥမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အၿပည္ၿပည္
ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ၿပည္တြင္းၿပည္ပလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ 
ညိွနိႈင္း ေဆာင္ရြက္နုိင္သည္။'' 

၂ဝ။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၆ ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းအစားထုိး
ရမည္ - 

 ''၈၆။ ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
လႊတ္ေတာ္သည္ လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ 
အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ႀကားခ်က္နွင့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကုိ 
ထုတ္ၿပန္နုိင္သည္။'' 

၂၁။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒတြင္ -
 (က) ဇယား ၁၊ အပုိဒ္ ၇ ၏ ေနာက္တြင္ ေအာက္ပါအပုိဒ္မ်ားကုိ အပုိဒ္ ၈၊ ၉၊ ၁ဝ၊

၁၁ အၿဖစ္ ၿဖည့္စြက္ရမည္ - 
  ''၈။ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားနွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊

ေဒသဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ားနွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ ကိစၥ၊ 
  ၉။ အခြန္အေကာက္မ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥ၊  
  ၁ဝ။ သဘာဝစြမ္းအင္မ်ား၊ သယံဇာတပစၥည္းမ်ား ထုတ္ေဖာ္မႈနွင့္

သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥ၊ 
  ၁၁။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကိစၥ။''
 ( ခ ) ဇယား ၂၊ အပုိဒ္ ၃ ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အစားထုိးရမည္ - 



  ''၃။ ႏွစ္ၿပည္ေထာင္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္
ကိစၥ၊'' 

 ( ဂ ) ဇယား ၂၊ အပုိဒ္ ၁၃ နွင့္ ၂၇ တုိ႔ကုိ ပယ္ဖ်က္ရမည္။ 
   



ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးဥပေဒ 

(၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃ ။) 

၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ တပုိ႔တဲြလဆန္း ၁ ရက္ 

(၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္) 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကုိ ၿပ႒ာန္းလုိက္သည္။ 

အခန္း(၁)
အမည္၊ စတင္အာဏာတည္ၿခင္းနွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္မ်ား 

၁။ (က) ဤဥပေဒကုိ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးဥပေဒ ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။ 
 (ခ) ဤဥပေဒသည္ နုိင္ငံေတာ္သမၼတက အမိန္႔ေႀကာၿ္ငာစာထုတ္ၿပန္၍ သတ္မွတ္

သည့္ ေန႔ရက္မွ စတင္အာဏာတည္ေစရမည္။ 
၂။ ဤဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာၿ္ပပါအတုိင္း အဓိပၸာယ္

သက္ေရာက္ေစရမည္- 
 (က) ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ ဆုိသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနုိင္ငံေတာ္

ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ဆုိသည္။ 
 ( ခ) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ဆုိသည္မွာ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ပဋိညာဥ္အရ နုိင္ငံ

တစ္နုိင္ငံရွိ ေဒသတစ္ခုခုမွ အၿခားနုိင္ငံရွိ သတ္မွတ္ေဒသသို႔ ဘက္စုံ 
ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူက ကုန္စည္ကုိတာဝန္ယူ လက္ခံ၍ 
အနည္းဆုံးပုိ႔ေဆာင္ေရးနည္းလမ္းနွစ္သြယ္ၿဖင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ၿခင္းကို 
ဆုိသည္။ 

 (ဂ) ပုိ႔ေဆာင္ေရးနည္းလမ္း ဆုိသည္မွာ ကုန္စည္ကုိ ကုန္းလမ္း၊ ရထားလမ္း၊
ၿပည္တြင္းေရေႀကာင္းလမ္း၊ပင္လယ္ေရေႀကာင္းလမ္း သို႔မဟုတ္ ေလေႀကာင္း 
လမ္းၿဖင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိဆုိသည္။ 

 (ဃ) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ ဆုိသည္မွာ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး
ပဋိညာဥ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ၿဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားလွယ္ၿဖင့္ၿဖစ္ေစ ခ်ဳပ္ဆုိသူၿဖစ္ၿပီး 
ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ကုန္စည္အပ္နွံသူ သို႔မဟုတ္ ကုန္စည္လက္ခံ 
သူ၏ ကုိယ္စားလွယ္အၿဖစ္ မဟုတ္ဘဲ ကုိယ္တိုင္ပဋိညာဥ္ကုိ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိသူကုိ ဆုိသည္။ 

 (င) သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သူ ဆုိသည္မွာ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူ
ကဲ့သို႔ ထပ္တူထပ္မွ် လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သည္ၿဖစ္ေစ၊ မေဆာင္ရြက္သည္ 



ၿဖစ္ေစ ကုန္းလမ္း၊ ရထားလမ္း၊ ၿပည္တြင္းေရေႀကာင္းလမ္း၊ ပင္လယ္
ေရေႀကာင္းလမ္း၊ ေလေႀကာင္းလမ္း သို႔မဟုတ္ အၿခားနည္းလမ္း တစ္ရပ္ရပ္ 
ၿဖင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုလုံး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္ တစ္ပုိင္းကုိ 
ေဆာင္ရြက္သူ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ယူသူကို ဆုိသည္။ 

 (စ) ကုန္စည္အပ္နွံသူ ဆုိသည္မွာ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ပဋိညာဥ္ကုိ ဘက္စုံ
ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူနွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဆ) ကုန္စည္လက္ခံသူ ဆုိသည္မွာ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုန္စည္တင္ေဆာင္
သည့္ သက္ေသခံအေထာက္အထား လက္မွတ္တြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ 
ကုန္စည္ကုိ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူထံမွ လက္ခံရယူ ပုိင္ခြင့္ 
ရွိသူကုိ ဆိုသည္။ 

 (ဇ) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ သက္ေသခံအေထာက္
အထားလက္မွတ္ ဆုိသည္မွာ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူက 
ကုန္စည္ကုိ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးပဋိညာဥ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ 
လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ရန္ တာဝန္ယူသည့္အၿပင္ ၄င္းက ကုန္စည္ကုိ လက္ခံ တာဝန္ 
ယူေႀကာင္း ကုန္စည္အပ္နွံသူသို႔ ထုတ္ေပးသည့္ ဘက္စုံ ပုိ႔ေဆာင္ေရး 
ပဋိညာဥ္၏ သက္ေသခံစာတမ္း အမွတ္အသားကို ဆုိသည္။ 

 (ဈ) ကုန္စည္လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ၿခင္း ဆုိသည္မွာ ေအာက္ပါတစ္ခုခုကုိ ဆုိသည္-
  (၁) ကုန္စည္လက္ခံသူသို႔ ကုန္စည္ကုိ လက္ေရာက္လဲႊေၿပာင္းေပးအပ္ၿခင္း၊
  (၂) ကုန္စည္ကုိ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးပဋိညာဥ္နွင့္အညီ ကုန္စည္လက္ခံ

သူ၏ အစီအမံၿဖင့္ ေနရာခ်ထားၿခင္း သို႔မဟုတ္ ကုန္စည္လဲႊေၿပာင္း 
ေပးပုိ႔ရမည့္ ေနရာတြင္ရွိသည့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဥပေဒနွင့္ 
ဓေလ့ထုံးစံအရ ေနရာခ်ထားၿခင္း၊ 

  (၃) ကုန္စည္လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ရမည့္ ေနရာတြင္ က်င့္သုံးသည့္ဥပေဒ
သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ လဲႊအပ္ထားၿခင္းခံရသူသို႔ ၿဖစ္ေစ၊ 
အၿခားပုဂၢိဳလ္သို႔ ၿဖစ္ေစ ကုန္စည္လဲႊေၿပာင္း ေပးအပ္ၿခင္း။ 

 (ည) အထူးေငြေႀကး ထုတ္ယူပုိင္ခြင့္ယူနစ္ ဆုိသည္မွာ နုိင္ငံတကာေငြေႀကး
ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕က အထူးေငြေႀကးထုတ္ယူပုိင္ခြင့္ယူနစ္ဆုိသည့္ အဓိပၸာယ္ 
ဖြင့္ဆုိခ်က္နွင့္အညီ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ၿပန္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ားအရ 
ေငြေႀကး ထုတ္ယူၿခင္းအတြက္ အထူးသတ္မွတ္ထားသည့္ ေငြေႀကးစနစ္ 
တစ္ခုကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဋ) ကုန္စည္ ဆုိရာတြင္ ထုပ္ပိုးထားသည္ၿဖစ္ေစ၊ ထုပ္ပုိးထားၿခင္း မရွိသည္
ၿဖစ္ေစ သယ္ယူသည့္ သို႔မဟုတ္ သယ္ယူရန္ရွိသည့္ သက္ရွိတိရစၧာန္၊ 



ကုန္ေသတၲာ၊ သယ္ယူရန္ကုန္စည္တင္ အခင္းၿပား သို႔မဟုတ္ အလားတူ
ကိရိယာၿဖင့္ သယ္ယူသည့္ ေရႊ႕ေၿပာင္းနုိင္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုခု ပါဝင္သည္။ 

 (ဌ) ထုပ္ပုိးပစၥည္း ဆိုသည္မွာ ကုန္စည္တစ္ခုခ်င္းစီကို တစ္အိတ္၊ တစ္စိတ္၊
တစ္ပုိင္း၊ တစ္စည္၊ တစ္လိပ္၊ တစ္ၿခင္း၊ ေဘထုပ္ တစ္ထုပ္၊ တစ္စီး၊ တစ္ဖာ၊ 
ေသတၲာတစ္ေသတၲာ သို႔မဟုတ္ အၿခားအေခၚအေဝၚ ယူနစ္တစ္ခုခု ဟူ၍ 
ေရတြက္နုိင္ၿပီး တစ္ခုခ်င္းစီ သီးၿခားခဲြ၍ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္နုိင္သည့္ ကုန္စည္ 
ယူနစ္တစ္ခုခုကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဍ) လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္စာ ဆုိရာတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္
စာအၿပင္ ေႀကးနန္း၊ တဲလက္စ္၊ ဖက္စ္ၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စက္မႈ 
သို႔မဟုတ္ အီလက္ထရြန္နစ္နည္းၿဖင့္ ပုံနွိပ္စာ၊ မွတ္တမ္း သို႔မဟုတ္ ၿပန္လည္ 
ေဖာ္ၿပခ်က္ သို႔မဟုတ္ ထုတ္လႊင့္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ၿဖင့္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ အဆုိပါ ကိစၥအလို႔ငွာ ရည္ရြယ္၍အၿခား စာခ်ဳပ္စာတမ္း 
တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းကိရိယာၿဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၿပဳလုပ္ၿခင္းတုိ႔ 
ပါဝင္သည္။ 

 (ဎ)  မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ေပးသည့္ ဘက္စုံ
ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ မွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဏ) ပဋိညာဥ္ဆုိသည္မွာ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူက ကုန္စည္ကို
သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ခရယူ၍ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး 
နည္းလမ္းအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္မႈကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ယူခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ပဋိညာဥ္ကုိ ဆုိသည္။ 

 (တ) ဗဟုိအဖြဲ႕ ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ကုန္စည္မ်ား ဘက္စုံ
ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဗဟုိအဖြဲ႕ကုိ ဆုိသည္။ 

 (ထ) ဝန္ႀကီးဌာနဆုိသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရ ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကို
ဆုိသည္။ 

 (ဒ) မွတ္ပုံတင္အရာရွိ ဆုိသည္မွာ ပုိ႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ႀကားေရးမွဴး
ခ်ဳပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ မွတ္ပုံတင္အရာရွိ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ၄င္းက ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးသည့္ အခြင့္ရ အရာရွိကုိေသာ္ 
လည္းေကာင္း ဆုိသည္။ 

အခန္း (၂)
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္သည္- 



 (က) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းပါ
ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ေဒသဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ 
ကတိၿပဳခ်က္မ်ားကုိလည္းေကာင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

 (ခ) ၿပည္တြင္းၿပည္ပတြင္ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ား ပူးေပါင္း
ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စည္းကမ္း 
က်နစြာ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေထာက္အကူၿပဳရန္၊ 

 (ဂ) အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးနွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုိအပ္
ခ်က္မ်ား ၿပည့္စုံေစေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိၿပီး ထိေရာက္ၿမန္ဆန္ေသာ 
ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္လာေစရန္၊ 

 (ဃ) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ားက ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္၍
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေစရန္၊ 

 (င) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ အသုံးၿပဳသူမ်ားနွင့္ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္
သူမ်ားအႀကား မွ်တသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ခံစားနုိင္ေစရန္နွင့္ ေပၚေပါက္ 
လာသည့္ ၿပႆနာမ်ားကုိ ၿငိမ္းေအးစြာေၿဖရွင္းနုိင္ရန္၊ 

 (စ) ကုန္စည္ကုိ သမားရုိးက်နည္းၿဖင့္ ႀကားခံနုိင္ငံမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပုိ႔ေဆာင္ရာတြင္
အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အခက္အခဲနွင့္ၿပႆနာမ်ား ေလ်ာ့နည္း 
ကင္းေဝးေစၿပီး ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိသြက္လက္လ်င္ၿမန္ 
လာေစရန္။ 

အခန္း(၃)
သက္ဆုိင္ၿခင္း

၄။ ဤဥပေဒသည္ ေအာက္ပါတုိ႔နွင့္ သက္ဆုိင္ေစရမည္-
 (က) ဤဥေဒအရ ဗဟုိအဖြဲ႕တြင္ မွတ္ပုံတင္ၿပီး မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ရယူထားသည့္

ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ား၊ 
 (ခ) တရားမေႀကာင္းအရ ေတာင္းဆုိသည့္ နစ္နာမႈမ်ားေၿဖရွင္းရန္အလို႔ငွာ ဘက္စုံ

ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူက ပဋိညာဥ္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
အတုိင္း- 

  (၁) ပဋိညာဥ္အရ ကုန္စည္ကုိ တာဝန္ယူ၍ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရန္ လဲႊေၿပာင္း
လက္ခံသည့္ ေနရာသည္ ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ တည္ရွိၿပီး လဲႊေၿပာင္း 
ေပးပုိ႔ရမည့္ေနရာသည္ စာခ်ဳပ္ဝင္ အၿခားနုိင္ငံတစ္နုိင္ငံတြင္ တည္ရွိ 
သည့္ ပဋိညာဥ္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) ကုန္စည္ကုိ လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ရမည့္ ေနရာသည္ ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္
တည္ရွိၿပီး ပဋိညာဥ္အရ ကုန္စည္ကုိ တာဝန္ယူ၍ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ 



ရန္လဲႊေၿပာင္းလက္ခံသည့္ေနရာသည္ စာခ်ဳပ္ဝင္ အၿခားနုိင္ငံ တစ္နုိင္ငံ
တြင္ တည္ရွိသည့္ ပဋိညာဥ္မ်ား။ 

၅။ ဤဥပေဒတြင္ သုံးနႈန္းထားေသာ ''ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး၊'' ''ဘက္စုံ ပုိ႔ေဆာင္ေရး
လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူ၊'' ''ပဋိညာဥ္'' နွင့္ ''ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးကုန္စည္ တင္ေဆာင္ 
သည့္ သက္ေသခံအေထာက္အထား လက္မွတ္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္မ်ားသည္ 
အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ ေဒသဆုိင္ရာ သေဘာသဘာဝရွိသည့္ အသုံးအနႈန္း 
ၿဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

အခန္း(၄)
ကုန္စည္မ်ား ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးဗဟုိအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿခင္းနွင့္ ယင္း၏ တာဝန္နွင့္

လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 
၆။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤဥပေဒပါ

ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ 
သက္ဆုိင္ရာ ၿပည္တြင္းၿပည္ပမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရးနွင့္ ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ 
ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းနွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ 
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္သည့္ ကုန္စည္မ်ား ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးဗဟုိအဖြဲ႕ကို 
ၿပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ သေတာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ 

၇။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္- 
 (က) ပုဒ္မ ၆ အရ ဗဟုိအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၿပည္ေထာင္စု

အဆင့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ဥကၠ႒အၿဖစ္လည္းေကာင္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီး ဌာန၏ 
ညႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က အတြင္းေရးမွဴးအၿဖစ္ လည္းေကာင္း တာဝန္ 
ေပးအပ္ရမည္။ 

 (ခ) ဗဟုိအဖြဲ႕တြင္ ဒုတိယဥကၠ႒နွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔ကိုလည္း ထည့္သြင္း
ဖြဲ႕စည္းနုိင္သည္။ 

 (ဂ) ဗဟုိအဖြဲ႕ကုိ ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ လုိအပ္သလုိ
ၿပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းနုိင္သည္။ 

၈။ ဗဟုိအဖြဲ႕၏ တာဝန္နွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္သည္- 
 (က) ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေအာင္ၿမင္စြာ အေကာင္

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းနွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 
အားလည္းေကာင္း၊ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ားအား 
လည္းေကာင္း၊ လမ္းညႊန္ၿခင္း၊ ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲၿခင္းနွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ 
အႀကံၿပဳခ်က္မ်ား တင္ၿပၿခင္း၊ 



 (ခ) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးကုိ အဆင္ေၿပေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္နုိင္ေရးအတြက္
ၿပည္တြင္းၿပည္ပမွ အခြင့္အာဏာပုိင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ 
လည္းေကာင္း၊ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ား၊ သယ္ယူ 
ပုိ႔ေဆာငသူမ်ား၊ ကုန္စည္အပ္နွံသူနွင့္ ကုန္စည္လက္ခံသူမ်ားနွင့္ 
လည္းေကာင္း ပူးေပါင္းညိွႏႈိင္း ေပးၿခင္း၊ 

 ( ဂ) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ားအား စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
သတ္မွတ္၍ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးၿခင္း၊ 

 (ဃ) ဤဥပေဒနွင့္ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ၿပန္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔
ေႀကာ္ၿငာစာမ်ားနွင့္ အမိန္႔တို႔ပါ တားၿမစ္ခ်က္ တစ္ခုခုကုိၿဖစ္ေစ၊ မွတ္ပံုတင္ 
လက္မွတ္ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုခုကုိၿဖစ္ေစ၊ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္သူအား 
ပုဒ္မ ၄၃ အရ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ အမိန္႔ခ်မွတ္ၿခင္း၊ 

 (င) သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သူမ်ား၊ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ားနွင့္
အသုံးၿပဳသူမ်ားက ဤဥပေဒနွင့္ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ၿပန္သည့္နည္းဥပေဒမ်ား၊ 
အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ႀကားခ်က္နွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 
လည္းေကာင္း၊ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိလည္းေကာင္း 
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၿခင္း ရွိမရွိ လုိအပ္သလို စစ္ေဆးၿခင္း၊ ထုိသို႔စစ္ေဆး 
နုိင္ရန္ ဗဟုိအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္ပါဝင္သည့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ၿဖစ္ေစ၊ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုိၿဖစ္ေစ တာဝန္ေပးအပ္ၿခင္း၊ 

 (စ) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းနွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ေထာက္ပ့ံၿဖည့္ဆည္း
စီမံေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားနွင့္ သင္တန္းမ်ားကုိ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္၍ လုိင္စင္ 
ထုတ္ေပးၿခင္း သို႔မဟုတ္ ခြင့္ၿပဳခ်က္ ထုတ္ေပးၿခင္းနွင့္ ႀကီးႀကပ္ၿခင္း၊ 

 (ဆ) ဗဟုိအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူၿပဳရန္
ဝန္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပုံနွင့္အညီ လုိအပ္သည့္ နုိင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ားအား ခန္႔ထားၿခင္း၊ 

 (ဇ) ဗဟုိအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ
ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ၿပၿခင္း၊ 

 (ဈ) ဤဥပေဒပါ ကိစၥအလုိ႔ငွာ ဝန္ႀကီးဌာနက အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္သည့္
အၿခားတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။ 

အခန္း(၅)
မွတ္ပုံတင္ၿခင္း

၉။ (က) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူအၿဖစ္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊
နုိင္ငံေတာ္က အဖြဲ႕ဝင္ၿဖစ္ေသာ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးနွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 



အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသဆုိင္ရာ သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္၏အဖြဲ႕ဝင္ၿဖစ္သည့္ ၿပည္ပနုိင္ငံတစ္ခုခုမွ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ 
ရရွိေသာ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူ၏ ကုိယ္စားလွယ္အၿဖစ္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္လုိသူ 
သို႔မဟုတ္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူသည္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရရွိရန္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ဗဟုိအဖြဲ႕သို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

 (ခ) ဗဟုိအဖြဲ႕သည္ ပုဒ္မခဲြ(က)အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားအား သတ္မွတ္
ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္ ခြင့္ၿပဳၿခင္း 
သို႔မဟုတ္ ၿငင္းပယ္ၿခင္း ၿပဳနုိင္သည္။  

 (ဂ) ဗဟုိအဖြဲ႕က ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရ ခြင့္ၿပဳသည့္အခါ မွတ္ပုံတင္အရာရွိသည္
ေလွ်ာက္ထားသူအား သတ္မွတ္ထားသည့္ မွတ္ပုံတင္ခကုိ ေပးသြင္းေစၿပီး 
သတ္မွတ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားၿဖင့္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ကုိ ထုတ္ေပး 
ရမည္။ 

၁ဝ။ (က) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူသည္ မွတ္ပုံတင္သက္တမ္း
ကုန္ဆုံးသည့္အခါ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္လုိ 
ပါက မွတ္ပုံတင္သက္တမ္း တုိးၿမွင့္ေပးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ 
ဗဟုိအဖြဲ႕သို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

 (ခ) ဗဟုိအဖြဲ႕က ပုဒ္မခဲြ(က)အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ စိစစ္ၿပီး ခြင့္ၿပဳပါက
မွတ္ပုံတင္အရာရွိသည္ ေလွ်ာက္ထားသူအား သတ္မွတ္သည့္ အခေႀကး 
ေငြမ်ားကုိ ေပးသြင္းေစၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ 
မွတ္ပုံတင္ သက္တမ္းတုိးၿမွင့္ေပးရမည္။ 

အခန္း(၆)
ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ 

သက္ေသခံအေထာက္အထားလက္မွတ္ ထုတ္ေပးၿခင္း 
၁၁။ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူသည္ ပဋိညာဥ္အရ ကုန္စည္ကုိ

တာဝန္ယူ၍ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရန္ လဲႊေၿပာင္းလက္ခံသည့္အခါ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး 
ကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ သက္ေသခံ အေထာက္အထားလက္မွတ္မွာ လဲႊေၿပာင္း 
နုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းၿဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္ လဲႊေၿပာင္းၿခင္း မၿပဳနုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္ 
စာတမ္းၿဖစ္သည္ကို ကုန္စည္အပ္နွံသူက ေရြးခ်ယ္လက္ခံသည့္အတုိင္း ေဖာ္ၿပ၍ 
ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ သက္ေသခံအေထာက္အထား 
လက္မွတ္ကုိ ကုန္စည္အပ္နွံသူအား ထုတ္ေပးရမည္။ 

၁၂။ ပုဒ္မ ၁၁ အရ ထုတ္ေပးေသာလက္မွတ္တြင္ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း



လုပ္ကုိင္သူကၿဖစ္ေစ၊ ၄င္း၏အခြင့္အာဏာရ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကၿဖစ္ေစ
လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္။ 

၁၃။ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ သက္ေသခံအေထာက္အထား
လက္မွတ္တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါရွိရမည္- 

 (က) ကုန္စည္အပ္နွံသူကေပးေသာ ကုန္နွင့္စပ္ဆုိင္သည့္ ေဖာ္ၿပခ်က္၊ မည္သည့္
ကုန္စည္ၿဖစ္ေႀကာင္း ေဖာ္ၿပခ်က္၊ လုိအပ္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္၊ ပ်က္စီး 
လြယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ကုန္စည္ၿဖစ္လွ်င္ ထုိသို႔ၿဖစ္ေႀကာင္း 
ေဖာ္ၿပခ်က္၊ ထုပ္ပုိးပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းအစိတ္အပုိင္း အေရအတြက္၊ 
အၿခားနည္းၿဖင့္ ေဖာ္ၿပသည့္ ကုန္စည္စုစုေပါင္း အေလးခိ်န္၊ ပမာဏ 
သို႔မဟုတ္ အေရအတြက္၊ 

 (ခ) ကုန္စည္၏ လက္ရွိမ်က္ၿမင္ အေၿခအေန၊
 (ဂ) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ၏ လုပ္ငန္းအမည္နွင့္ အေၿခစုိက္

(ရုံးခ်ဳပ္)တည္ေနရာလိပ္စာ၊ 
 (ဃ) ကုန္စည္အပ္နွံသူအမည္၊
 (င) ကုန္စည္အပ္နွံသူကေပးသည့္ ကုန္စည္လက္ခံမည့္သူအမည္၊ 
 (စ) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူက ပဋိညာဥ္အရ ကုန္စည္ကုိ

တာဝန္ယူ၍ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရန္ လဲႊေၿပာင္းလက္ခံသည့္ ေနရာနွင့္ရက္စြဲ၊   
 (ဆ) ကုန္စည္လဲႊေၿပာင္း ေပးပုိ႔ရမည့္ေနရာ၊
 (ဇ) ကုန္စည္လဲႊေၿပာင္း ေပးပုိ႔ရမည့္ေနရာ၊ ေန႔ရက္ သို႔မဟုတ္ အခိ်န္ကာလကုိ

စာခ်ဳပ္ဝင္မ်ားက အတိအလင္း သေဘာတူေဖာ္ၿပထားလွ်င္ ယင္းသုိ႔ 
ေဖာ္ၿပသည့္ လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ရမည့္ေနရာ၊ ေန႔ရက္ သို႔မဟုတ္ အခိ်န္ ကာလ၊ 

 (ဈ) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ သက္ေသခံအေထာက္
အထားလက္မွတ္မွာ လဲႊေၿပာင္းနုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းၿဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္ 
လဲႊေၿပာင္းၿခင္း မၿပဳနုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းၿဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ၿပခ်က္၊ 

 (ည) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ သက္ေသခံအေထာက္
အထားလက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္ ေနရာနွင့္ ေန႔ရက္၊ 

 (ဋ) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏အခြင့္အာဏာရ
ပုဂၢိဳလ္၏ လက္မွတ္၊ 

 (ဌ) စာခ်ဳပ္ဝင္မ်ားက အတိအလင္းသေဘာတူထားလွ်င္ ယင္းသို႔ သေဘာတူ
ထားသည့္အတုိင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးနည္းလမ္း တစ္ခုစီအတြက္ ကုန္စည္ 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ခ သို႔မဟုတ္ ကုန္စည္လက္ခံသူက ေပးရမည့္ေငြေႀကး 
အမ်ဳိးအစား အပါအဝင္ ကုန္စည္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ခ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းက 



ကုန္စည္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ခအတြက္ ေပးရမည့္ အၿခားေဖာ္ၿပခ်က္၊
 (ဍ) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ သက္ေသခံအေထာက္

အထားလက္မွတ္ ထုတ္ေပးခိ်န္တြင္သိရွိရသည့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးခရီးစဥ္လမ္း 
ေႀကာင္း၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးနည္းလမ္းနွင့္ တစ္ဆင့္လဲႊေၿပာင္း သယ္ေဆာင္ရ 
မည့္ေနရာ၊ 

 (ဎ) စာခ်ဳပ္ဝင္တို႔ သေဘာတူညီထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင့္ ဆန္႔က်င္ၿခင္း
မရွိေသာ အၿခားေဖာ္ၿပခ်က္။ 

၁၄။ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ သက္ေသခံအေထာက္အထား
လက္မွတ္တြင္ ပုဒ္မ ၁၃ ပါ အခ်က္တစ္ရပ္ၿဖစ္ေစ၊ တစ္ရပ္ထက္ပုိ၍ၿဖစ္ေစ မပါရွိ 
ေသာ္လည္း ပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ)ပါ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ 
သက္ေသခံ အေထာက္အထားလက္မွတ္၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္နွင့္ ညီညြတ္လွ်င္ 
ထုိကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ သက္ေသခံ အေထာက္အထား လက္မွတ္၏ 
တရားဝင္မႈကုိ ထိခုိက္ၿခင္း မရွိေစရ။ 

၁၅။ (က) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူက လက္ခံတာဝန္ယူခ့ဲသည့္
ကုန္စည္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ 
သက္ေသခံ အေထာက္အထားလက္မွတ္ေပၚတြင္ ပုံနွိပ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ 
ထပ္၍ရုိက္နွိပ္ထားေသာ ကုန္အေလးခိ်န္၊ ဝန္နွင့္ေရတြက္ပုံ၊ ကုန္စည္ 
တင္သူထည့္သြင္းသည့္ ကုန္ေသတၲာ သို႔မဟုတ္ အၿခားအလားတူ စကား 
ရပ္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ေဖာ္ၿပခ်က္မ်ားသည္ ဆန္႔က်င္ကဲြလဲြမႈမရွိပါက အဆုိပါ 
ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးကုန္စည္ တင္ေဆာင္သည့္သက္ေသခံ အေထာက္ 
အထားလက္မွတ္သည္ ၿမင္သာေသာ သက္ေသခံအေထာက္အထား 
ၿဖစ္ေစရမည္။ 

 (ခ) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ သက္ေသခံအေထာက္
အထားလက္မွတ္ကုိ ကုန္စည္လက္ခံသူသို႔ လဲႊေၿပာင္းေပး၍ၿဖစ္ေစ၊ 
အလားတူ အီလက္ထရြန္နစ္ အခ်က္အလက္ၿဖင့္ အၿပန္အလွန္ ပုိ႔လႊတ္၍ 
ၿဖစ္ေစ ေပးပုိ႔သည္ကို ကုန္စည္လက္ခံသူက သေဘာရုိးၿဖင့္ လက္ခံရရွိၿပီး 
ၿဖစ္ေႀကာင္း အသိအမွတ္ၿပဳၿပီးၿဖစ္လွ်င္ ထုိကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ 
သက္ေသခံ အေထာက္အထားလက္မွတ္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆန္႔က်င္ကဲြလဲြၿပီး 
တင္ၿပသည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံၿခင္း မၿပဳရ။ 

အခန္း(၇)
ဘက္စုံသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ၏ တာဝန္ႏွင့္ေပးအပ္ရန္ တာဝန္ရိွမႈမ်ား
၁၆။ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူသည္ ကုန္စည္ကုိ ၄င္းကတာဝန္ယူ၍



ပုိ႔ေဆာင္ရန္ လက္ခံသည့္အခိ်န္မွစ၍ သေဘာတူညီခ်က္အရ ကုန္စည္ကုိ လဲႊေၿပာင္း
ေပးပုိ႔သည့္ အခိ်န္အထိ ထုိကုန္စည္အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ 

၁၇။ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူသည္ မိမိ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္
ေနစဥ္အတြင္း မိမိ၏ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္၏ ၿပဳလုပ္မႈနွင့္ 
ပ်က္ကြက္မႈမ်ား အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အၿခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးနွင့္ ထပ္ဆင့္ 
ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ ပဋိညာဥ္အရ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထုိသူ၏ၿပဳလုပ္မႈနွင့္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား 
အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိကုိယ္တုိင္ၿပဳလုပ္မႈနွင့္ ပ်က္ကြက္မႈၿဖစ္ သကဲ့သို႔ 
တာဝန္ရွိေစရမည္။ 

၁၈။ ကုန္စည္လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ၿခင္းကုိ ေသခ်ာေစရန္အလို႔ငွာ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ
လုိအပ္ေသာ ၿပဳလုပ္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း 
လုပ္ကုိင္သူသည္- 

 (က) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ သက္ေသခံအေထာက္
အထားလက္မွတ္ကုိ လဲႊေၿပာင္းနုိင္ေသာပုံစံၿဖင့္ ထုတ္ေပးၿပီးသည့္အခါ- 

  (၁)  ''လက္ဝယ္ကုိင္ေဆာင္သူသို႔ လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ရန္'' ဟု ေဖာ္ၿပပါက
အဆုိပါကုန္စည္ တင္ေဆာင္သည့္ သက္ေသခံအေထာက္အထား 
လက္မွတ္မူရင္း တစ္ေစာင္ေပးအပ္သူအား ကုန္စည္ကုိ လဲႊေၿပာင္း 
ေပးပုိ႔ရမည္။ 

  (၂) ''အမိန္႔ရသူသို႔ လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ရန္'' ဟု ေဖာ္ၿပပါက မွန္ကန္ေႀကာင္း
ထပ္ဆင့္ အတည္ၿပဳေထာက္ခံသည့္ အဆုိပါကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ 
သက္ေသခံအေထာက္အထား လက္မွတ္မူရင္းတစ္ေစာင္ ေပးအပ္ 
သူအား ကုန္စည္ကိုလဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ရမည္။ 

  (၃) လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ရမည့္သူ၏ အမည္မပါရွိဘဲ ကြက္လပ္ၿဖင့္ ''----- သုိ႔
လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ရန္'' ဟု ေဖာ္ၿပပါက ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂) ပါၿပ႒ာန္းခ်က္ 
နွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ခ) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ သက္ေသခံအေထာက္
အထားလက္မွတ္ကုိ လဲႊေၿပာင္းၿခင္းမၿပဳနုိင္ေသာ ပုံစံၿဖင့္ ထုတ္ေပးၿပီး 
သည့္အခါ- 

  (၁) ''အမည္ေဖာ္ၿပထားသူသို႔ လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ရန္''ဟု ေဖာၿ္ပပါက ထုိသူ
မွန္ကန္ေႀကာင္း သက္ေသခံ အေထာက္အထားၿပသနုိင္လွ်င္ အဆုိပါ 
ကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ သက္ေသခံအေထာက္အထား လက္မွတ္ 
မူရင္း တစ္ေစာင္ေပးအပ္သူအား ကုန္စည္ကုိ လဲႊေၿပာင္း ေပးပုိ႔ရမည္။ 

  (၂) အဆုိပါ သက္ေသခံအေထာက္အထားလက္မွတ္တြင္ ကုန္စည္



လက္ခံသူအၿဖစ္ အမည္ေဖာ္ၿပထားသူ မွန္ကန္ေႀကာင္း သက္ေသခံ
အေထာက္အထားၿပသပါက ထုိသူအား ထုတ္ေပးရမည္။ 

 (ဂ) အဆုိပါ ကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ သက္ေသခံအေထာက္အထား
လက္မွတ္ကုိ ထုတ္ေပးခဲ့ၿခင္း မရွိသည့္အခါ ပဋိညာဥ္အရ ကုန္စည္အပ္နွံ 
သူက ညႊန္ႀကားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ထံသို႔ၿဖစ္ေစ၊ ကုန္စည္အပ္နွံသူ သို႔မဟုတ္ 
ကုန္စည္ လက္ခံသူ၏ အခြင့္အေရးရရွိသူက ညႊန္ႀကားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ထံသို႔ 
ၿဖစ္ေစ ကုန္စည္ကုိ လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ရမည္။ 

၁၉။ (က) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူသည္ ပဋိညာဥ္အရ တာဝန္ယူ
ပုိ႔ေဆာင္ရန္ ကုန္စည္ကုိ စတင္လက္ခံသည့္ အခိ်န္မွစ၍ ကုိယ္တုိင္ 
တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၿဖစ္ေစ၊ ပုဒ္မ ၁၇ ပါ မိမိ၏ဝန္ထမ္း၊ 
ကုိယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ အၿခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ၿဖစ္ေစ ကုန္စည္မ်ား ဆုံးရံႈးမႈ၊ ပ်က္စီးမႈ သို႔မဟုတ္ ကုန္စည္လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ 
ရန္ ေနွာင့္ေနွး ႀကန္႔ႀကာမႈေႀကာင့္ ဆုံးရံႈးမႈအတြက္ မိမိကုိယ္တုိင္တြင္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ဝန္ထမ္း၊ ကုိယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ အၿခား 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း တာဝန္မရွိေႀကာင္း သက္ေသခံ 
ခ်က္ အေထာက္အထား မတင္ၿပနုိင္လွ်င္ ယင္းဆုံးရံႈးမႈတစ္ခုခုအတြက္ 
တာဝန္ရွိေစရမည္။ 

 (ခ) ကုန္စည္လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ရမည့္ အခိ်န္ကာလနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုန္စည္
အပ္နွံသူက ေႀကညာၿခင္း မၿပဳလုပ္ခ့ဲဘဲ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း 
လုပ္ကုိင္သူက ကုန္စည္ကုိ လက္ခံခဲ့ၿခင္းၿဖစ္လွ်င္ ကုန္စည္လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ရန္ 
ေနွာင့္ေနွး ႀကန္႔ႀကာမႈေႀကာင့္ ၿဖစ္ေပၚလာသည့္ဆုံးရံႈးမႈအတြက္ ဘက္စုံ 
ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူတြင္ တာဝန္မရွိေစရ။ 

၂ဝ။ အတိအလင္း သေဘာတူညီခဲ့သည့္ အခိ်န္အတြင္းကုန္စည္ကုိ လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ၿခင္း
မၿပဳလွ်င္ သေဘာတူညီခ်က္ ကုန္ဆုံးသည့္ေန႔၏ ေနာက္ရက္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ထုိသို႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ဳိးမရွိသည့္ကိစၥတြင္ ဂရုၿပဳလုံ႔လစုိက္ေသာ ဘက္စုံ 
ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူအေနၿဖင့္ ကိစၥရပ္အေၿခအေနေပၚ မူတည္၍ 
ေလ်ာ္ကန္သင့္ၿမတ္ေသာ အခိ်န္အတြင္း လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ၿခင္း မၿပဳလွ်င္ ေလ်ာ္ကန္ 
သင့္ၿမတ္ေသာ အခိ်န္ကုန္ဆုံးသည့္ေန႔ ေနာက္ရက္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုန္စည္ 
လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ရန္ ေနွာင့္ေနွးႀကန္႔ႀကာမႈ ေပၚေပါက္သည့္ေန႔ဟု သတ္မွတ္သည္။ 

၂၁။ ပုဒ္မ ၂ဝ အရ ကုန္စည္ကုိ လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ရန္ ေနွာင့္ေနွးႀကန္႔ႀကာမႈ ေပၚေပါက္
ေႀကာင္း သတ္မွတ္သည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၉ဝ အတြင္း ကုန္စည္ကို လဲႊေၿပာင္း 
ေပးပုိ႔ၿခင္း မၿပဳနုိင္လွ်င္ ကုန္စည္ကုိ ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္ရွိသူတစ္ဦးဦးသည္ အၿခား 



ဆန္႔က်င္ ကဲြလဲြသည့္ သက္ေသခံအေထာက္အထား မရွိပါက ေပ်ာက္ဆုံးသည့္
ကုန္စည္အၿဖစ္ မွတ္ယူ၍ ေဆာင္ရြက္နုိင္သည္။ 

၂၂။ ပုဒ္မ ၁၉ တြင္ မည္သို႔ပင္ ၿပ႒ာန္းပါရွိေစကာမူ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း
လုပ္ကုိင္သူသည္ ကုန္စည္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သည့္ ကာလအေတာ 
အတြင္း ေအာက္ပါအေၿခအေန တစ္ရပ္ၿဖစ္ေစ၊ တစ္ရပ္ထက္ပုိ၍ၿဖစ္ေစ ေပၚေပါက္ 
ေႀကာင္း၊ သက္ေသထင္ရွားၿပနုိင္ပါက အဆုိပါကုန္စည္ဆုံးရံႈးမႈ၊ ပ်က္စီးမႈ သို႔မဟုတ္ 
ကုန္စည္ လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ရန္ ေနွာင့္ေနွးႀကန္႔ႀကာမႈအတြက္ တာဝန္မရွိေစရ- 

 (က) ကုန္စည္အပ္နွံသူ၊ ကုန္စည္လက္ခံသူ၊ ၄င္း၏ ကုိယ္စားေဆာင္ရြက္သူ
သို႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္၏ ၿပဳလုပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ေပါ့ဆမႈ၊ 

 (ခ) ကုန္စည္ထုပ္ပုိးၿခင္း၊ အမွတ္တံဆိပ္ၿပဳလုပ္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ကုန္စည္
နံပါတ္တပ္ၿခင္း ၿပဳလုပ္ရာတြင္ မလုံေလာက္မႈ သို႔မဟုတ္ အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ၊ 

 (ဂ) ကုန္စည္အပ္နွံသူ၊ ကုန္စည္လက္ခံသူ သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏ကုိယ္စား
ေဆာင္ရြက္သူ သို႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္က ကုန္စည္ကုိင္တြယ္ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ 
ကုန္စည္တင္မႈ၊ ကုန္စည္ခ်မႈ သို႔မဟုတ္ သုိေလွာင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈ၊ 

 (ဃ) ကုန္စည္၏ ပင္ကုိသဘာဝခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ သို႔မဟုတ္ မၿမင္သာေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ၊
 (င) သက္ဆုိင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား အစုအေဝးၿဖင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ၊ အလုပ္

ပိတ္မႈ၊ အလုပ္ရပ္နားထားမႈ၊ အလုပ္ကုိ လုံးဝၿဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ 
ၿဖစ္ေစ မလုပ္ေစရန္ တားဆီးခံရမႈ၊ 

 (စ) သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ၿဖစ္ေပၚမႈ သို႔မဟုတ္ မလြန္ဆန္နုိင္ေသာ ၿဖစ္ရပ္
ေပၚေပါက္မႈ။ 

၂၃။ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူသည္ ပုဒ္မ ၂၂ ပါ အေၿခအေနမ်ား အၿပင္
ပင္လယ္ေရေႀကာင္းနွင့္ ၿပည္တြင္းေရေႀကာင္းတို႔ၿဖင့္ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ရာ၌ ဆုံးရံႈးမႈ၊ 
ပ်က္စီးမႈ သို႔မဟုတ္ ကုန္စည္လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ရန္ ေနွာင့္ေနွးႀကန္႔ႀကာမႈအတြက္ 
ေအာက္ပါအေၿခအေန တစ္ရပ္ရပ္ေပၚေပါက္ပါကလည္း တာဝန္မရွိေစရ- 

 (က) ေရယာဥ္မွဴး၊ သေဘၤာသား၊ ေရေႀကာင္းၿပအရာရွိ သို႔မဟုတ္ သယ္ယူ
ပုိ႔ေဆာင္သူ၏ ဝန္ထမ္းက တမင္ၿပဳလုပ္မႈ၊ ေပါ့ဆမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈ၊ 

 (ခ) သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သူနွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္ မီးေလာင္မႈ၊ 
 (ဂ) သတ္မွတ္ေရေႀကာင္း ခရီးစဥ္စတင္ခိ်န္၌ အသုံးၿပဳသည့္ သေဘၤာမွာ

သြားလာေရးအတြက္ ႀကံ႕ခုိင္၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ၿပည့္စုံမႈရွိေႀကာင္း ဘက္စုံ 
ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူက သက္ေသထင္ရွားၿပနုိင္ၿပီး သတ္မွတ္ 
ေရေႀကာင္းခရီးစဥ္ အတြင္းတြင္ သေဘၤာမွာ ႀကံ႕ခုိင္ၿခင္း၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ၿပည့္စုံၿခင္းမရွိ ၿဖစ္လာမႈ။ 



၂၄။ ကုန္စည္ဆုံးရံႈးၿခင္း သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးၿခင္းအတြက္ ေလ်ာ္ေႀကးကုိ သတ္မွတ္ရာ၌
ကုန္စည္လက္ခံသူသို႔ ကုန္စည္လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔သည့္ေနရာနွင့္ အခိ်န္ကာလတို႔တြင္ 
တည္ရွိေသာ ကုန္စည္တန္ဖုိးကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပဋိညာဥ္နွင့္အညီ ကုန္စည္ 
လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ရမည့္ ေနရာနွင့္ အခိ်န္ကာလတို႔တြင္ တည္ရွိေသာ ကုန္စည္တန္ဖုိး 
ကုိေသာ္လည္းေကာင္း အေၿခခံရမည္။ 

၂၅။ ကုန္စည္တန္ဖုိးနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လက္ရွိၿဖစ္ေပၚေနေသာ ကုန္စည္ခ်င္း ဖလွယ္သည့္
ကုန္စည္ဒုိင္ ေဈးနႈန္းကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆုိပါ ေဈးနႈန္းမရွိလွ်င္ ကာလေပါက္ 
ေဈးနႈန္းကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆုိပါ ကုန္စည္ခ်င္းဖလွယ္သည့္ ေဈးနႈန္းနွင့္ 
ကာလေပါက္ေဈးနႈန္းတုိ႔ မရွိလွ်င္ အဆုိပါကုန္စည္အမ်ဳိးအစားနွင့္ အရည္အေသြးတူ 
ကုန္စည္၏ ပုံမွန္တန္ဖုိးကုိေသာ္လည္းေကာင္း အေၿခခံ၍ ဆုံးၿဖတ္ရမည္။ 

အခန္း(၈)
ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ၏
ေပးအပ္ရန္တာဝန္ရွိမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ 

၂၆။ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူက ပုိ႔ေဆာင္ရန္ တာဝန္မယူမီ ကုန္စည္
အပ္နွံသူက ကုန္စည္၏သဘာဝနွင့္ တန္ဖုိးကုိေႀကညာၿခင္း မၿပဳခ့ဲသည့္အၿပင္ ဘက္စုံ 
ပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ သက္ေသခံ အေထာက္အထား 
လက္မွတ္တြင္လည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ၿပၿခင္း မရွိခဲ့လွ်င္ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း 
လုပ္ကုိင္သူသည္ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးနွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ 
ကြန္ဗင္းရွင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ အေၿခခံ၍ ထုပ္ပုိး 
ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္း အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဆုံးရံႈးသည့္ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးသည့္ 
ကုန္စည္၏ စုစုေပါင္းအေလးခိ်န္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဤဥပေဒအရ 
ထုတ္ၿပန္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ားၿဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အမ်ားဆုံးေပးေလ်ာ္ရမည့္ 
အထူးေငြေႀကး ထုတ္ယူပုိင္ခြင့္ ယူနစ္ပမာဏထက္ပုိ၍ ေပးေလ်ာ္ရန္ တာဝန္ 
မရွိေစရ။ 

၂၇။ ကုန္ေသတၲာနွင့္ ကုန္စည္တင္ အခင္းၿပားတို႔ကို ထုပ္ပုိးပစၥည္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္
တစ္ယူနစ္ထက္ပုိ၍ ကုန္စည္တင္သည့္အခါ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုန္စည္ 
တင္ေဆာင္သည့္ သက္ေသခံအေထာက္အထား လက္မွတ္တြင္ တစ္ခုခ်င္းစီ 
စာရင္းသြင္းထားေသာ ထုပ္ပုိးပစၥည္း သို႔မဟုတ္ အၿခားသေဘၤာတင္ ပစၥည္းယူနစ္ 
မ်ားသည္ ထုပ္ပုိးပစၥည္း သို႔မဟုတ္ သေဘၤာတင္ပစၥည္းမ်ားၿဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူ 
ရမည္။ ထိုသို႔မွတ္ယူရန္ အခ်က္မွအပ အဆုိပါပုိ႔ေဆာင္ေရး ပစၥည္းမ်ားသည္ 
ထုပ္ပုိးပစၥည္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ယူနစ္ ၿဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

၂၈။ ပုဒ္မ ၂၆ နွင့္ ပုဒ္မ ၂၇ တို႔တြင္ မည္သို႔ပင္ ၿပ႒ာန္းပါရွိေစကာမူ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး



တြင္ ပဋိညာဥ္အရ ပင္လယ္ေရေႀကာင္း သို႔မဟုတ္ ၿပည္တြင္းေရေႀကာင္းခရီးၿဖင့္
ကုန္စည္ ပုိ႔ေဆာင္ၿခင္းမပါဝင္ပါက ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူ၏ 
ေပးေလ်ာ္ရန္ တာဝန္သည္ ဆုံးရံႈးေသာ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးေသာကုန္စည္၏ စုစုေပါင္း 
အေလးခိ်န္အတြက္ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးနွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ 
ကြန္ဗင္းရွင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ အေၿခခံ၍ ဤဥပေဒအရ 
ထုတ္ၿပန္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ားၿဖင့္ သတ္မွတ္ေသာ အထူးေငြေႀကး ထုတ္ယူပုိင္ခြင့္ 
ယူနစ္ပမာဏထက္ မပုိေစရ။ 

၂၉။ ကုန္စည္ဆုံးရံႈးမႈ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈသည္ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး၏ သီးၿခား
ပုိ႔ေဆာင္ေရး နည္းလမ္းတစ္လမ္းၿဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္သည့္ ကာလအတြင္း ေပၚေပါက္သည့္ 
အခါ အဆုိပါၿဖစ္ရပ္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ 
အၿခားေပးအပ္ရန္ တာဝန္ကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ ၿပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားၿပီး အဆုိပါ 
သီးၿခားသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး နည္းလမ္းအတြက္ ပဋိညာဥ္ကုိလည္း သီးၿခားခ်ဳပ္ဆို 
ထားလွ်င္ အဆုိပါဆုံးရံႈးမႈ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈအတြက္ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း 
လုပ္ကုိင္သူ၏ ေပးေလ်ာ္ရန္ တာဝန္ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ ေဖာ္ၿပပါကြန္ဗင္းရွင္းနွင့္ 
ေဒသဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တို႔ကုိ အေၿခခံ၍ ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္သည့္ 
အတုိင္းၿဖစ္ေစရမည္။ 

၃ဝ။ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူသည္ ကုန္စည္ဆုံးရံႈးမႈ သို႔မဟုတ္
ပ်က္စီးမႈမွအပ ကုန္စည္ထုတ္ေပးရာတြင္ ေနွာင့္ေနွးႀကန္႔ႀကာမႈေႀကာင့္ ဆုံးရံႈးမႈ 
သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆက္တဲြ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈအတြက္ ေပးေလ်ာ္ရန္ တာဝန္ရွိလွ်င္ 
ထုိသူ၏ တာဝန္ရွိမႈသည္ ပဋိညာဥ္အရ ကုန္စည္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ခနွင့္ ညီမွ်ေသာ 
ေငြပမာဏ ထက္မပုိေစရ။ 

၃၁။ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ၏ စုစုေပါင္းေပးေလ်ာ္ရန္ တာဝန္ရွိမႈသည္
ကုန္စည္အားလုံး ဆုံးရံႈးမႈအတြက္ ေပးေလ်ာ္ရန္ တာဝန္ထက္မပုိေစရ။ 

၃၂။ ကုန္စည္ဆုံးရံႈးမႈ၊ ပ်က္စီးမႈ သို႔မဟုတ္ ကုန္စည္လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ရန္ ေနွာင့္ေနွး
ႀကန္႔ႀကာမႈသည္ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူက ထုိသို႔ဆုံးရံႈးေစရန္၊ 
ပ်က္စီးေစရန္ သို႔မဟုတ္ ေနွာင့္ေနွးႀကန္႔ႀကာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အေလးမထား ဂရုမစုိက္ဘဲ သိလ်က္နွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ၿပဳလုပ္ 
ေႀကာင္း သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္ေႀကာင္း သက္ေသထင္ရွား ၿပသနုိင္လွ်င္ ဘက္စုံ 
ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူသည္ ေပးအပ္ရန္တာဝန္ရွိမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္၏ 
အက်ဳိးေက်းဇူးကုိ ခံစားခြင့္မရွိေစရ။ 

အခန္း(၉)



ကုန္စည္အပ္နွံသူ၏ တာဝန္နွင့္ ေပးအပ္ရန္တာဝန္ရွိမႈမ်ား 
၃၃။ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူက ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးကုိ စတင္တာဝန္ယူ

လက္ခံသည့္ အခိ်န္တြင္ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ သက္ေသခံ 
အေထာက္အထားလက္မွတ္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ၿပရန္ ကုန္စည္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
သေဘာသဘာဝ၊ အမွတ္တံဆိပ္၊ ကိန္းဂဏန္းနံပါတ္၊ အေလးခိ်န္၊ ပမာဏနွင့္ 
အေရအတြက္၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ၿဖစ္ေစတတ္ေသာ ပစၥည္းၿဖစ္ပါက ထုိသို႔ ၿဖစ္ေႀကာင္း 
ေဖာ္ၿပခ်က္တို႔ကုိ ကုန္စည္အပ္နွံသူ ကုိယ္တုိင္ သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏ ကုိယ္စား 
ေဆာင္ရြက္သူက ေဖာ္ၿပသည့္အတိုင္း တိက်မွန္ကန္ေႀကာင္း ၄င္းက အာမခံၿပီး 
ၿဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

၃၄။ ကုန္စည္အပ္နွံသူသည္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ ကုန္စည္ေပၚတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္
ရွိေႀကာင္း ေဖာ္ၿပသည့္ အမွတ္တံဆိပ္ကိုၿဖစ္ေစ၊ ခိ်တ္ဆဲြတံဆိပ္ သို႔မဟုတ္ 
ကပ္တံဆိပ္ကုိၿဖစ္ေစ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ၿပဳလုပ္ တပ္ဆင္ေပးရမည္။ 

၃၅။ ကုန္စည္အပ္နွံသူသည္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ ကုန္စည္ကုိ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး
လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ၊ ထုိသူ၏ကုိယ္စားေဆာင္ရြက္သူ သို႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ 
တစ္ဦးဦးအားၿဖစ္ေစ လဲႊေၿပာင္းေပးအပ္သည့္အခါ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ ကုန္စည္၏
လကၡဏာနွင့္လုိအပ္လွ်င္ ႀကိဳတင္သတိထားေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ထုိသူ 
အားအသိေပးရမည္။အကယ္၍ ကုန္စည္အပ္နွံသူက ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္
သည့္အၿပင္ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူကလည္း လဲႊေၿပာင္း 
ေပးအပ္သည့္ ကုန္စည္မွာ ေဘးအႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစနုိင္ေသာ လကၡဏာရွိေႀကာင္း 
အၿခားနည္းၿဖင့္ သိရွိမထားလွ်င္- 

 (က) ထုိကုန္စညပုိ္႔ေဆာင္ၿခင္းၿဖင့္ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ဆုံးရံႈးမႈအားလုံးအတြက္
ဘက္စုံ ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူအား ကုန္စည္အပ္နွံသူက 
ေပးအပ္ရန္ တာဝန္ရွိေစရမည္။ 

 (ခ) ၿဖစ္ေပၚလာေသာ အေၿခအေန လုိအပ္ခ်က္အရ မည္သည့္အခိ်န္အခါတြင္မဆို
လဲႊေၿပာင္းေပးအပ္ထားသည့္ ကုန္စည္အတြက္ ေလ်ာ္ေႀကးေပးရန္ မလုိဘဲ 
ေဘးအႏၱရာယ္ မၿဖစ္ေစရန္ ယင္းကုန္စည္ကုိ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း 
လုပ္ကုိင္သူ သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ကုိယ္စား ေဆာင္ရြက္သူကခ်ထားၿခင္း၊ 
ဖ်က္ဆီးၿခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးအပ္ၿခင္းၿပဳနုိင္သည္။ 

၃၆။ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူက ၄င္းတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ အတြင္း
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိသည့္ လကၡဏာကုိ သိရွိထားၿပီးၿဖစ္လွ်င္ မည္သူမွ် 
ပုဒ္မ ၃၅ ပါၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ကုိးကား၍ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း မၿပဳနုိင္။ 

၃၇။ အကယ္၍ ပုဒ္မ ၃၅ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္နွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္ အခါတြင္



ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၃၆ အရ ကုိးကားၿခင္း မၿပဳနုိင္သည့္ အခါတြင္ေသာ္လည္း
ေကာင္း ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ ကုန္စည္သည္ လ့ူအသက္ကုိၿဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းဥစၥာ 
ကုိၿဖစ္ေစ အမွန္တကယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ၿပဳလာလွ်င္ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ အေၿခအေန 
လုိအပ္ခ်က္အရ ကုန္စည္ဆုံးရံႈးမႈ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈကုိ မွ်ေဝက်ခံရသည့္ ပ်မ္းမွ် 
ထည့္ဝင္ေႀကး သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၁၉၊ ပုဒ္မ ၂ဝ နွင့္ ပုဒ္မ ၂၁ တို႔ပါ 
ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ၏ တာဝန္ရွိမႈမ်ားမွ 
အပ ေလ်ာ္ေႀကးေပးရန္ မလုိဘဲ ကုန္စည္ကုိ ေဘးအႏၱရာယ္မၿဖစ္ေစရန္ ခ်ထားၿခင္း၊ 
ဖ်က္ဆီးၿခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးအပ္ၿခင္းၿပဳနုိင္သည္။ 

၃၈။ ပုဒ္မ၃၃၊ ပုဒ္မ ၃၄၊ ပုဒ္မ ၃၅၊ ပုဒ္မ ၃၆ နွင့္ ပုဒ္မ ၃၇ တို႔တြင္ ရည္ညႊန္းထားသည့္
အခ်က္မ်ားမွာ တိက်မွန္ကန္ၿခင္း မရွိမႈ သို႔မဟုတ္ မလုံေလာက္မႈ တစ္ခုခုေႀကာင့္ 
ၿဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆုံးရံႈးမႈတစ္ရပ္ရပ္အတြက္ ကုန္စည္အပ္နွံသူသည္ ဘက္စုံ 
ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူအား နစ္နာေႀကးေပးအပ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 

၃၉။ ကုန္စည္အပ္နွံသူသည္ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ သက္ေသခံ
အေထာက္အထားလက္မွတ္ကုိ ၄င္းကလဲႊေၿပာင္းေပးၿပီးသည့္တုိင္ ေပးအပ္ရန္ 
တာဝန္ ရွိမႈသည္ ဆက္လက္၍ တည္ရွိေစရမည္။ 

၄ဝ။ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ၏ ပုဒ္မ ၃၈ နွင့္ ပုဒ္မ ၃၉ တို႔ပါ နစ္နာေႀကး
ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးကုိ ကုန္စည္အပ္နွံသူမွအပ အၿခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး သို႔ ပဋိညာဥ္ 
အရ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ၏ ေပးအပ္ရန္တာဝန္ ရွိမႈအား 
ကန္႔သတ္ၿခင္း မရွိေစရ။ 

အခန္း(၁ဝ)
အေႀကာင္းႀကားၿခင္း၊ ေတာင္းဆုိၿခင္း၊အေရးယူၿခင္းနွင့္ ကာလစည္းကမ္းသတ္

၄၁။ (က) ကုန္စည္လက္ခံသူအား ကုန္စည္ကုိလဲႊေၿပာင္း ေပးအပ္ခိ်န္တြင္ ကုန္စည္
ဆုံးရံႈးမႈ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈ၏ အၿဖစ္အပ်က္သဘာဝ အတိအက် ေဖာ္ၿပ 
ထားေသာ အေႀကာင္းႀကားခ်က္ကို ကုန္စည္လက္ခံသူက ဘက္စံုပုိ႔ 
ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူထံသို႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ လက္ 
မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ စာၿဖင့္ ေပးပုိ႔ထားၿခင္းမရွိလွ်င္ အဆုိပါ လဲႊေၿပာင္း 
ေပးအပ္မႈသည္ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ သက္ေသခံ 
အေထာက္အထား လက္မွတ္တြင္ ေဖာ္ၿပထားသည့္အတုိင္း ဘက္စုံပုိ႔ 
ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူက ကုန္စည္လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔ေႀကာင္း 
ၿမင္သာေသာ သက္ေသခံခ်က္ အေထာက္အထားၿဖစ္သည္။ 

 (ခ) ကုန္စည္ဆုံးရံႈးမႈ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈကုိ အၿပင္ပန္းအားၿဖင့္ သိသာ
ထင္ရွားၿခင္း မရွိသည့္ ကိစၥတြင္ ကုန္စည္လက္ခံသူသို႔ ကုန္စည္ကုိ လဲႊေၿပာင္း 



ေပးအပ္ၿပီးေနာက္ ၄င္းက ဤဥပေဒအရ ထုတ္ၿပန္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ားအရ
သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလအတြင္း လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ စာၿဖင့္ 
အေႀကာင္းႀကား ေပးပုိ႔ၿခင္းမရွိလွ်င္ ထုိကုန္စည္ဆုံးရံႈးေႀကာင္း သို႔မဟုတ္ 
ပ်က္စီးေႀကာင္း ၿမင္သာေသာ သက္ေသခံအေထာက္ အထားမရွိဟု 
မွတ္ယူရမည္။ 

၄၂။ ဤဥပေဒအရ နစ္နာဆုံးရံႈးမႈ တစ္ခုခုအတြက္ အေႀကာင္းႀကားစာေပးပုိ႔ၿခင္း၊
တရားရုံးနွင့္ အႏုညာတခုံ သမာဓိရုံးတို႔တြင္ တရားစဲြဆုိၿခင္း၊ တင္ၿပေတာင္းဆုိၿခင္း၊ 
ေလွ်ာက္ထားၿခင္းနွင့္ ကာလစည္းကမ္းသတ္တုိ႔နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤဥပေဒအရ 
ထုတ္ၿပန္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ႀကားခ်က္နွင့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား တစ္ရပ္ရပ္ၿဖင့္ သီးၿခားထုတ္ၿပန္၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
အတုိင္း ၿဖစ္ေစရမည္။ ထုိသို႔သတ္မွတ္ထားၿခင္း မရွိလွ်င္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားတြင္ 
ၿပ႒ာန္းထားသည့္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

အခန္း(၁၁)
စီမံခန္႔ခဲြေရးနည္းလမ္းအရ အေရးယူၿခင္း

၄၃။ ဗဟုိအဖြဲ႕သည္ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ၿပန္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ
နွင့္အမိန္႔တို႔ပါ တားၿမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိၿဖစ္ေစ၊ မွတ္ပုံတင္စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုခု 
ကုိၿဖစ္ေစ ေဖာက္ဖ်က္က်ဳးလြန္ေသာ သို႔မဟုတ္ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ 
ဘက္စုံ ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူအား ေအာက္ပါစီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ အမိန္႔ 
တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္နုိင္သည္- 

 (က) သတိေပးၿခင္းနွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဒဏ္ေႀကးကုိ ေပးေဆာင္ေစၿခင္း၊
 (ခ) မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ကုိ ကာလသတ္မွတ္၍ ရပ္ဆုိင္းၿခင္း၊ 
 (ဂ) မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ကုိပယ္ဖ်က္ၿခင္း။

အခန္း(၁၂)
အယူခံၿခင္း

၄၄။ ဗဟုိအဖြဲ႕က ခ်မွတ္ေသာ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ ၿငင္းပယ္သည့္
အမိန္႔ သို႔မဟုတ္ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခဲြေရးဆုိင္ရာ အမိန္႔ကုိၿဖစ္ေစ 
မေက်နပ္သူသည္ ထုိအမိန္႔ကုိ လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၆ဝ အတြင္း ဝန္ႀကီး 
ဌာနသို႔ အယူခံနုိင္သည္။ 

၄၅။ (က) ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပုဒ္မ ၄၄ အရ အယူခံမႈကုိ စိစစ္ၿပီး ပလပ္ၿခင္း သို႔မဟုတ္
ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အမိန္႔ကုိ ပယ္ဖ်က္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ၿပင္ဆင္ၿခင္း ၿပဳနုိင္သည္။ 

 (ခ) ပုဒ္မခြဲ(က)အရ ဝန္ႀကီးဌာနက ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔ သို႔မဟုတ္ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္
သည္ အၿပီးအၿပတ္ ၿဖစ္ေစရမည္။ 



အခန္း(၁၃)
စီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာ

၄၆။ ဤဥပေဒအရ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေပၚေပါက္သည့္ တရားစီရင္
ေရးဆုိင္ရာ အမႈမ်ားကုိ တရားလုိ၏ဆႏၵအရ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ေနရာေဒသတစ္ခုခုရွိ 
စီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ တရားရုံးတစ္ခုခုတြင္ တရားစဲြပုိင္ခြင့္ ရွိသည္- 

 (က) တရားၿပိဳင္၏ ပင္မစီးပြားေရးလုပ္ငန္း တည္ရွိရာေနရာေဒသ သို႔မဟုတ္
အၿမဲတမ္း၊ ေနထုိင္ရာေနရာေဒသ၊ 

 (ခ) ပဋိညာဥ္ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ ေနရာၿဖစ္ၿပီး တရားၿပိဳင္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ရုံးခြဲ
သို႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ရွိရာေနရာေဒသ၊ 

 (ဂ) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ကုန္စည္ကုိ တာဝန္ယူလက္ခံသည့္ေနရာ
သို႔မဟုတ္ ကုန္စည္လဲႊေၿပာင္းေပးပုိ႔သည့္ ေနရာေဒသ၊ 

 (ဃ) ဤကိစၥအလို႔ငွာ ပဋိညာဥ္တြင္ ေဖာၿ္ပသည့္ အၿခားေနရာေဒသ တစ္ခုခုနွင့္
ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ သက္ေသခံအေထာက္ 
အထား လက္မွတ္တြင္ သက္ေသခံအၿဖစ္ ေဖာ္ၿပသည့္ အၿခားေနရာေဒသ 
တစ္ခုခု။ 

၄၇။ ပုဒ္မ ၄၆ တြင္ မည္သို႔ပင္ ၿပ႒ာန္းပါရွိေစကာမူ ရပုိင္ခြင့္ေတာင္းဆုိရန္ အေႀကာင္း
ေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ စာခ်ဳပ္ဝင္တို႔ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ တရားစဲြဆုိ 
နုိင္ရန္ သီးၿခားသတ္မွတ္သည့္ ေနရာေဒသရွိ စီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ တရားရုံးသည္ စီရင္
ပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။ 

၄၈။ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေပၚေပါက္လာသည့္ အၿငင္းပြားမႈကုိ အႏုညာတခုံ
သမာဓိၿဖင့္ ေၿဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဆႏၵအရ ပုဒ္မ ၄၆၊ ပုဒ္မခဲြ 
(က)မွ (ဃ) အထိ ေဖာ္ၿပထားေသာ ေနရာေဒတစ္ခုခု၌ အႏုညာတခုံသမာဓိၿဖင့္ 
ေၿဖရွင္းၿခင္းကုိ ပဋိညာဥ္နွင့္အညီ ၿပဳလုပ္နုိင္သည္။ 

၄၉။ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေပၚေပါက္လာသည့္ အၿငင္းပြားမႈကုိ အႏုညာတခုံ
သမာဓိၿဖင့္ ေၿဖရွင္းၿခင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တည္ဆဲဥပေဒတြင္ မည္သို႔ပင္ ၿပ႒ာန္းပါရွိ 
ေစကာမူ ပဋိညာဥ္တြင္ သေဘာတူညီထားသည့္အတုိင္း မည္သည့္ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းၿဖင့္ ေၿဖရွင္းမည္ကုိ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ ရွိသည္။ 

၅ဝ။ ပုဒ္မ ၄၈ တြင္ မည္သို႔ပင္ၿပ႒ာန္းပါရွိေစကာမူ အၿငင္းပြားမႈအတြက္ အႏုညာတခုံ
သမာဓိၿဖင့္ ေၿဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိေလွ်ာက္ထားၿပီးေနာက္ စာခ်ဳပ္ဝင္တုိ႔ 
ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ သီးၿခားသတ္မွတ္သည့္ ေနရာေဒသရွိ 
အႏုညာတခုံသမာဓိၿဖင့္ ေၿဖရွင္းၿခင္းကုိ ၿပဳလုပ္နုိင္သည္။ 

အခန္း(၁၄)



ၿပစ္မႈနွင့္ၿပစ္ဒဏ္
၅၁။ မည္သူမဆုိ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္မရွိဘဲ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္

ေႀကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္း ခံရလွ်င္ ထိုသူသည္ ေငြဒဏ္အနည္းဆံုး က်ပ္ ၂၅ 
သိန္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္သိန္း ၁၅ဝ အထိ ခ်မွတ္ၿခင္းခံရမည္။ 

အခန္း(၁၅)
အေထြေထြ

၅၂။ ဤဥပေဒတြင္ အၿခားနည္းၿဖင့္ ၿပ႒ာန္းထားၿခင္းမရွိလွ်င္ ဤဥပေဒပါ ဘက္စုံ
ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ၏ တာဝန္မ်ား၊ ေပးအပ္ရန္ တာဝန္ရွိမႈမ်ား၊ 
ကင္းလြတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ေပးအပ္ရန္တာဝန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္- 

 (က) မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ရရွိေသာ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူနွင့္  
သက္ဆုိင္ေစရမည္။ 

 (ခ) မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ရရွိေသာ ကုိယ္စားလွယ္နွင့္လည္းေကာင္း၊ သီးၿခား
ဆန္႔က်င္ ကဲြလဲြသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ မရွိပါက ကုိယ္စားလွယ္လဲႊအပ္ 
သူနွင့္လည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ေစရမည္။ 

၅၃။ (က) ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုန္စည္တင္ေဆာင္သည့္ သက္ေသခံအေထာက္
အထားလက္မွတ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္သည္ ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္း 
ခ်က္မ်ားနွင့္ ေသြဖည္သည့္အၿပင္ ကုန္စည္တင္ပုိ႔သူကုိၿဖစ္ေစ၊ ကုန္စည္ 
လက္ခံသူကုိၿဖစ္ေစ ထိခုိက္နစ္နာေစပါက ပ်က္ၿပယ္ေစရမည္ၿဖစ္ၿပီး အက်ဳိး 
သက္ေရာက္ေစရန္ တင္ၿပခြင့္မရွိေစရ။ သို႔ရာတြင္ ထုိၿပ႒ာန္းခ်က္သည္ 
အဆုိပါ သက္ေသခံအေထာက္အထား လက္မွတ္၌ပါရွိေသာ အၿခား 
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားကုိ ထိခုိက္ၿခင္း မရွိေစရ။ 

 (ခ) အခန္း(၇)ပါ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ၏ တာဝန္နွင့္
ေပးအပ္ရန္ တာဝန္ရွိမႈမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အခန္း(၈)ပါ ေပးအပ္ရန္ 
တာဝန္ရွိမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း မည္သို႔ပင္ပါရွိေစကာမူ 
ဘက္စုံ ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူသည္ ကုန္စည္အပ္နွံသူ၏ သေဘာ 
တူညီခ်က္ၿဖင့္ ပဋိညာဥ္တြင္ မိမိ၏တာဝန္ရွိမႈနွင့္ ေပးအပ္ရန္ တာဝန္မ်ားကုိ 
ပုိမုိ၍တုိးၿမွင့္သတ္မွတ္ေပးနုိင္သည္။ 

၅၄။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ခ၊ မွတ္ပုံတင္သက္တမ္း၊ မွတ္ပုံတင္
သက္တမ္းတုိးၿမွင့္ခ၊ ရက္လြန္ေႀကး၊ ဒဏ္ေႀကး၊ အာမခံအေထာက္အထားနွင့္ အၿခား 
အခေႀကးေငြမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားရမည္။ 

၅၅။ ပုဒ္မ ၅၁ အရ တရားစဲြဆုိမႈတြင္ တရားရုံးက အၿပီးသတ္အမိန္႔ ခ်မွတ္ၿခင္းမၿပဳမီ
တရားစဲြဆုိၿခင္းခံရေသာ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူက ပုဒ္မ ၅၁ တြင္ 



သတ္မွတ္ထားသည့္ အမ်ားဆုံးဒဏ္ေငြကို ဤဥပေဒပါ ကိစၥအလို႔ငွာ ဗဟုိအဖြဲ႕က
စီမံခန္႔ခဲြနုိင္ရန္ မွတ္ပုံတင္အရာရွိထံ ေပးေဆာင္လွ်င္ မွတ္ပုံတင္အရာရွိသည္ 
တရားရုံးတြင္ ထုိအမႈကုိေက်ေအးရမည္။ 

၅၆။ မွတ္ပုံတင္အရာရွိသည္ ဤဥပေဒအရ ရရန္ရွိေသာ အခေႀကးေငြနွင့္ ဒဏ္ေႀကး
ေငြမ်ား ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္သူထံမွ ထုိအခေႀကးေငြနွင့္ဒဏ္ေႀကးေငြမ်ားကုိ 
ဝင္ေငြခြန္မေၿပ က်န္ေငြၿဖစ္ဘိသကဲ့သို႔ မွတ္ယူ၍ အရေကာက္ခံရမည္။ 

၅၇။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ၿခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
အမ်ားၿပည္သူ အက်ဳိးငွာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုသို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ဤ 
ဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရယူၿခင္းမွၿဖစ္ေစ၊ မွတ္ပုံတင္ခ သို႔မဟုတ္ အၿခား 
အခေႀကးေငြ ေပးသြင္းရၿခင္းမွၿဖစ္ေစ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္၍ ကင္းလြတ္ခြင့္ 
ၿပဳနုိင္သည္။ 

၅၈။ ၿပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒတြင္ မည္သို႔ပင္ ၿပ႒ာန္းပါရွိေစကာမူ ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးမွ
မည္သည့္ စီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာရ တရားသူႀကီးမဆုိ ဤဥပေဒပါ ၿပစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ ဒဏ္ေငြကုိ ခ်မွတ္စီရင္ပုိင္ခြင့္ အာဏာရရွိေစရမည္။ 

၅၉။ ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္-
 (က) ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ၿပည္ေထာင္စု အစုိးရ

အဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ထုတ္ၿပန္နုိင္သည္။ 
 (ခ) ဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ ဗဟုိအဖြဲ႕တို႔သည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ေႀကာၿ္ငာစာ၊ အမိန္႔၊

ညႊန္ႀကားခ်က္နွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ၿပန္နုိင္သည္။ 
 (ဂ) ပုိ႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔နွင့္ ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ားကို

ထုတ္ၿပန္နုိင္သည္။ 
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒအရ ကြ်ႏ္ုပ္ လက္မွတ္
ေရးထုိးသည္။ 

  

                                                         (ပုံ)သိန္းစိန္ 

                                                            နုိင္ငံေတာ္သမၼတ 

                                                                 ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနုိင္ငံေတာ္ 



ရှးဦးအရွယ်က လးသူငယ်ြပုစပျို း ထာင် ရးနငှ့် ဖွ ဖ့ိုး ရးဆိင်ရာဥပ ဒြပ ာန်း 

ရှးဦးအရွယ်က လးသူငယ်ြပုစပျိုး ထာင် ရးနှင့် ဖွ ဖ့ိုး ရးဆိင်ရာဥပ ဒ 

(၂ဝ၁၄ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ ်ဥပ ဒအမှတ် ၄ ။) 

၁၃၇၅ ခနှစ်၊ တပိတဲွ့လဆန်း ၇ ရက် 

(၂ဝ၁၄ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ ၆ ရက်) 

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည ်ဤဥပ ဒကိ ြပ ာန်းလိက်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက ်

၁။ ဤဥပ ဒကိ ရှးဦးအရွယ်က လးသူငယ်ြပုစပျို း ထာင် ရးနငှ့် ဖွ ဖ့ိုး ရးဆိင်ရာ 

ဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။ 

၂။

  

ဤဥပ ဒတွင်ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာြ်ပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ် 

သက် ရာက် စရမည ်- 

 (က) 

 

ရှးဦးအရွယ်က လးသူငယ် ဆိသည်မှာ မွးကင်းစမှ အသက် 

ရှစ်နှစ်ြပည့်သည့် အရွယ်အထိ ရိှသူကိ ဆိသည်။ 

 ( ခ ) 

 

နက့ လးထိန်းဌာန ဆိသညမ်ှာ အသက် ြခာက်လြပည့် ပီး အသက် သးနှစ် 

မြပည့် သး သာ ရှးဦး အရွယ်က လးသူငယ်များအား ကာယ၊ ဉာဏ၊ 

စာရိတ္တ ၊ လူမဆက်ဆ ရး၊ စိတ်လပ်ရှားခစားမ၊ အာဟာရနှင့် 

ကျနး်မာ ရးဆိင်ရာ ဘက်စ ဖွ ဖ့ိုးမရရှိ စရန ် ြပုစပျိုး ထာင် ပး သာ ဌာန၊ 

ကျာင်း သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းကိ ဆိသည်။ 

 ( ဂ ) မူလတန်းကို ကျာင်း ဆိသည်မှာ အသက်သးနှစြ်ပည့် ပီး အသက်ငါးနစ်ှ 

မြပည့် သး သာ ရှးဦးအရွယ် က လးသူငယ်များနှင့် အသက်ငါးနှစ် 

ြပည့် ပးီ သာ်လညး် မူလတန်း ကျာင်းသိ ့ အပ်နှြခင်း မြပု သး သာ 

သူများအား ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတ္တ ၊ လူမဆက်ဆ ရး၊ စိတ်လပ်ရာှး 

ခစားမဆိင်ရာ ဘက်စဖွ ဖ့ိုးမရရှိ စရန်နှင့် ဘဝ တစ်သက်တာအတွက် 

အ လ့အကျင့် ကာင်းများ ရရိှ စရန် ြပုစ ပျို း ထာင် လ့ကျင့် ပး သာ ဌာန၊ 

ကျာင်း သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းကိ ဆိသည်။ 



 (ဃ) 

 

သးနှစမ်ြပည့်မီ က လးများြပုစပျို း ထာင် ရးလမ်းညန ် ဆိသည်မှာ 

အသက်သးနှစ် မြပည့် သး သာ ရှးဦးအရွယ်က လးသူငယ်များ၏ ကာယ၊ 

ဉာဏ၊ စာရိတ္တ ၊ လူမဆက်ဆ ရး၊ စိတ်လပ်ရှားခစားမ၊ အာဟာရ 

နှင့်ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ ဘက်စဖွ ဖ့ိုးမရရှိ စရန် ဝန်ကီးဌာနက ထတ်ြပန် သာ 

လမ်းညနခ်ျက်ကိ ဆိသည်။ 

 ( င ) 

 

မူလတန်းကိုအရွယ်က လးများ ဘက်စဖွ ဖ့ို း ရး သင်ရိးညနး်တမ်း 

ဆိသညမှ်ာ အသက် သးနှစ်ြပည့် ပီး အသက်ငါးနှစ်မြပည့် သး သာ 

ရှးဦးအရွယ်က လးသူငယ်များအား ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတ္တ ၊ လူမ 

ဆက်ဆ ရး၊ စိတ်လပ်ရှားမဆိင်ရာ ဘက်စဖွ ဖ့ို းမရရှိ စရန်နှင့် 

ဘဝတစ်သက်တာအတွက် အ လ့အကျင့် ကာင်းများရရှိ စရန် ြပုစ 

ပျို း ထာင်ရာတွင် လိက်နာ ဆာင်ရွက် ရးအတွက် ဝန် ကီးဌာနက 

သတ်မှတ်ထတ်ြပန် သာ သင်ရိးညန်းတမ်းကိ ဆိသည။်  

 ( စ ) 

 

မူလတန်းကိုအတနး် ဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စ အစိးရ ပညာ ရး 

ဝန်ကီးဌာနက ပညာ ရးြမင့်တင်မ အစီအစဉ်အရ အ ြခခပညာ 

ကျာင်းများတွင် တွဲဖက်ဖွင့်လှစ်ထား သာ မူလတန်း ကို အတန်းကိ 

ဆိသည။် 

 (ဆ) ရပ်ရွာအ ြခြပုလပ်ငနး် ဆိသည်မှာ ြပည်တွင်း ြပည်ပမ ှ ပဂ္ဂလိကနှင့် အစိးရ 

မဟတ် သာ အဖွဲအ့စည်းတစ်ခခ၏ ထာက်ပ့မ သိမ့ဟတ ် စီမခန်ခ့ွဲမြဖင့် 

ြပည်သူလူထက မိမိတိရ့ပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာ အတွင်းတွင် 

ဆာင်ရွက် သာ ရှးဦးအရွယ် က လးသူငယ်ြပုစ ပျိုး ထာင် ရးနှင့် 

ဖွ ဖိ့ုး ရးဆိင်ရာ လပ်ငန်းကိ ဆိသည။် 

 ( ဇ ) 

 

အိမအ် ြခြပုလပ်ငန်း ဆိသည်မှာ ြပည်တွင်း ြပည်ပမှပဂ္ဂလိကနှင့်အစိးရ 

မဟတ် သာ အဖွဲအ့စည်းတစ်ခခ၏ ထာက်ပ့မ သိမ့ဟတ ် စီမခန်ခ့ွဲမြဖင့် 

စတနာ့ဝန်ထမ်း မိခင်တစ်ဦး သိမ့ဟတ် မိခင်များက အနီး ပတ်ဝနး်ကျင်ရှိ 

ရးှဦးအရွယ် က လးသူငယ်တိကိ့ အိမ်တစ်အိမ်တွင် စစညး်၍ 

လြခုစိတ်ချရ သာ နရာနှင့် လ ့ ဆာ်မ၊ ကာင်း သာ သင်ယူမ 



ပတ်ဝနး်ကျင်တိက့ိ ဖန်တီး ပီး ဆာင်ရွက် သာ ရှးဦးအရွယ် 

က လးသူငယ်ြပုစ ပျို း ထာင် ရး နှင့်ဖွ ဖ့ိုး ရးဆိင်ရာ လပ်ငန်းကိ ဆိသည။် 

 (ဈ) 

 

တည် ထာငခ်ငွ့်ြပုမနိ် ့ ဆိသည်မှာ နက့ လးထိန်းဌာနကိြဖစ် စ၊ 

မူလတန်း ကို ကျာင်းကိ ြဖစ် စ တည် ထာင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပု၍ မှတ်ပတင် ပီး 

ဤဥပ ဒအရ ထတ် ပး သာ ခွင့်ြပုမိန်ကိ့ ဆိသည။် 

 (ည) 

 

ခွင့်ြပုချက် ဆိသည်မှာ ရပ်ရွာအ ြခြပုလပ်ငန်းကိြဖစ် စ၊ အိမ်အ ြခြပု 

လပ်ငန်းကိြဖစ် စ ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပု ကာင်း ဤဥပ ဒအရထတ် ပး သာ 

ခွင့်ြပုချက်ကိဆိသည်။ 

 ( ဋ ) 

 

ဝန်ကီးဌာန ဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စအစးိရ လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ် ရး 

နှင့် ြပန်လည် နရာချထား ရးဝန်ကီးဌာနက ိဆိသည်။ 

 ( ဌ ) 

 

ဝန်ကီး ဆိသညမ်ှာ ြပည် ထာင်စအစိးရ လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ် ရးနှင့် 

ြပန်လည် နရာချထား ရးဝန် ကီးဌာန ဝန်ကီးကိဆိသည်။ 

 ( ဍ ) 

 

ဗဟိကီးကပ် ရးအဖွဲ  ့ ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ ဖွဲ စ့ည်း သာ ရှးဦးအရွယ ်

က လးသူငယ်ြပုစ ပျိုး ထာင် ရးနှင့်ဖွ ဖိ့ုး ရးလပ်ငန်း ဗဟိကီးကပ် ရး 

အဖွဲ ကိ့ ဆိသည်။ 

 ( ဎ ) 

 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပညန်ယ်ကီးကပ် ရးအဖွဲ ဆ့ိသညမ်ှာ 

ဤဥပ ဒအရ ဖဲွ စ့ည်း သာ ရှးဦးအရွယ် က လးသူငယ်ြပုစ 

ပျို း ထာင် ရးနှင့် ဖွ ဖိ့ုး ရး လပ်ငန်းတိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် 

ြပည်နယ်ကီးကပ် ရး အဖွဲက့ိ ဆိသည။် 

အခန်း(၂) 

ရည်ရွယ်ချက်များ 

၃။ ဤဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည ်-  

 (က) ရှးဦးအရွယ်က လးသူငယ်များကိ မှန်ကန် သာ အသိစိတ်ဓာတ် 

အ ြခခသည့် ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရတိ္တ ၊ လူမဆက်ဆ ရးစသည်များ 

ဘက်စဖွ ဖ့ို း စ ရးအတွက် က လးသူငယ်ဖွ ဖ့ို း ရး စနန်းများနှင့်အညီ 

ြပုစပျိုး ထာင်ရန်၊ 



 ( ခ )

  

နိင်ငတစ်ဝန်းလး နက့ လးထိန်းဌာနများ၊ မူလတန်း ကို ကျာင်းများ၊ 

ရပ်ရွာအ ြခြပုလပ်ငန်း၊ အိမ်အ ြခြပုလပ်ငန်းများ ကျယက်ျယ်ြပန်ြ့ပန် ့

တည် ထာင်ဖွင့်လှစ်နိင်ရန်နှင့် က လးသူငယ်များအား စနစ်တကျ ြပုစ 

ပျို း ထာင် ရး၊ ဖွ ဖ့ိုး ရးအတွက ် နည်းပညာနှင့် စီမခန်ခ့ွဲမဆိင်ရာ 

အကူအညီများ ပးရန်၊ 

 ( ဂ ) ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ပဂ္ဂလိကနှင့် အစိးရမဟတ် သာအဖွဲအ့စည်းများအား 

နက့ လးထိန်းဌာနများနှင့် မူလတန်းကို ကျာင်းများကိ စနစ်တကျ 

တည် ထာင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပုြခင်းအားြဖင့် လူသားအရင်းအြမစ် ဖွ ဖ့ိုး 

တိးတက် ရးကိ အ ထာက်အကူြပုနိင်ရန်၊ 

 (ဃ)

  

ကာကွယ် စာင့် ရာှက်ရန ်လိအပ် သာ ရှးဦးအရွယ် က လး သူငယ်များအား 

အ ြခခကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်ခွင့်၊ ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်ခွင့်၊ 

ကာကွယ် စာင့် ရာှက်ခွင့်နှင့် ပါဝင် ဆာင်ရွက်ခွင့်ရရှိ စ ရးအတွက် 

ြဖည့်ဆည်း ပးနိင်ရန်။ 

အခန်း(၃) 

ဗဟိကီးကပ် ရးအဖွဲ ဖဲွ့ စ့ညး်ြခင်း 

၄။ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲသ့ည် - 

 (က) 

 

ရှးဦးအရွယ်က လးသူငယ် ြပုစပျိုး ထာင် ရးနှင့်ဖွ ဖိ့ုး ရးလပ်ငန်း 

ဗဟိကးီကပ် ရးအဖဲွကိ့ အာက်ပါပဂ္ဂိုလ်များြဖင့် ဖဲွ စ့ည်းရမည် - 

  (၁) ြပည် ထာငစ်ဝန် ကီး၊  

လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ် ရးနှင့် 

ြပန်လည် နရာချထား ရးဝန်ကီးဌာန 

 ဥက္က  

 

  (၂) ဒတိယဝန် ကီး၊  

လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ် ရးနှင့် 

ြပန်လည် နရာချထား ရးဝန်ကီးဌာန 

 

ဒတိယဥက္က  

 

  (၃) ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ အဖွဲ ဝ့င် 



အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ြပညထ်ဲ ရးဝန် ကီးဌာန  

 

  (၄) ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ ပညာ ရးစီမကိန်းနှင့် 

လ့ကျင့် ရး ဦးစီးဌာန၊ 

ပညာ ရးဝန်ကးီဌာန  

အဖွဲ ဝ့င် 

 

  (၅)

  

ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်၊ 

ကျနး်မာ ရးဦးစးီဌာန၊ 

ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန  

အဖွဲ ဝ့င် 

  (၆)

  

ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ 

သာသနာ ရးဦးစီးဌာန၊ 

သာသနာ ရးဝန် ကီးဌာန  

အဖွဲ ဝ့င် 

 

  (၇)

  

ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်၊ 

 ြပန်ကား ရးနှင့် ြပညသ်ူဆ့က်ဆ ရး ဦးစီး 

ဌာန၊ ြပန်ကား ရးဝန် ကီးဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 

 

  (၈)

  

ဥက္က ၊  

ြမန်မာနိင်ငမိခင်နှင့်က လး စာင့် ရှာက် ရး 

အသင်း  

အဖွဲ ဝ့င် 

 

  (၉)

  

သင့် လျာ် သာ စတနာ့ဝန်ထမ်း 

လူမ ရးအဖွဲ အ့စည်းများမှကိယ်စားလှယ်များ

အဖွဲ ဝ့င် 

 

  (၁ဝ)

  

ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ 

လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ လူမဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ် ရးနှင့် ြပန်လည် နရာ 

ချထား ရး ဝန် ကီးဌာန  

အတွင်း ရးမှူး 

 

  (၁၁)

  

ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ 

လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ လူမဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ် ရးနှင့် ြပန်လည် နရာ 

တွဲဖက်အတွင်း ရးမှူး 

 



ချထား ရး ဝန် ကီးဌာန

 ( ခ )

  

ပဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ စ့ည်းထား သာ ဗဟိ ကီးကပ် ရးအဖွဲ ကိ့ လိအပ်ပါက 

ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်းြခင်း ြပုနိင်သည်။ 

၅။

  

ဗဟိကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ည် ဤဥပ ဒအရ ပးအပ် သာ အြခားတာဝန်နှင့် 

လပ်ပိင်ခွင့်များအြပင် အာက်ပါလပ်ငန်းတာဝနန်ှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များကိ ကျင့်သး 

ဆာင်ရွက်ရမည် - 

 (က)

  

ရှးဦးအရွယ်က လးသူငယ်ြပုစပျိုး ထာင် ရးနှင့်ဖွ ဖ့ိုး ရးဆိင်ရာ နည်း 

ပညာအကူအညီနှင့် အသိပညာ ပး ရးတိအ့တွက် စီမ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 ( ခ )

  

နက့ လးထိန်းဌာနများ၊ မူလတန်း ကို ကျာင်းများ၊ ရပ်ရွာ အ ြခြပု 

လပ်ငန်း၊ အိမ်အ ြခြပုလပ်ငန်းများကိ မို မ့ျားတွင်သာမက ကျးရွာများ 

အထိပါ နိင်ငတစ်ဝန်းလး ကျယ်ကျယ်ြပန်ြ့ပန်တ့ည် ထာင်ဖွင့်လှစ်နိင်ရန ်

စီမ ဆာင်ရက်ွြခငး်နှင့် သင့် လျာ် သာ အကူအညီနငှ့် အ ထာက် အပ့များ 

ပးြခင်း၊ 

 ( ဂ )

  

ရှးဦးအရွယ်က လးသူငယ်ြပုစပျိုး ထာင် ရးနှင့် ဖွ ဖ့ို း ရးဆိင်ရာ 

အစိးရဌာနများ၊ ကလသမဂ္ဂအဖဲွအ့စည်းများ၊ ြပည်တွင်း ြပည်ပ 

အစိးရမဟတ် သာအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် စတနာ့ဝန်ထမ်းပဂ္ဂိုလ်များကိ 

ပါင်းစပ်ညိနင်း ပးြခင်း၊ 

 (ဃ) တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်ကီးကပ် ရးအဖွဲ မ့ျား ဖွဲ စ့ည်းြခင်းနှင့် 

ယင်းအဖွဲ မ့ျား၏ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

 ( င )

  

ြပည်ပမှပဂ္ဂလိကနှင့် အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲအ့စည်းများအား 

နက့ လးထိန်းဌာနနှင့် မူလတန်းကို ကျာင်းများ တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန် ့

ထတ် ပးြခင်း၊ ရပ်ရွာအ ြခြပုလပ်ငန်းနှင့် အိမ်အ ြခြပုလပ်ငန်းများအား 

ခွင့်ြပုချကမ်ျား ထတ် ပးြခင်း၊ 

 ( စ ) ြပည်တွင်း ြပည်ပမှပဂ္ဂလိကနှင် ့ အစိးရမဟတ် သာ အဖဲွအ့စညး်များက 

တည် ထာင်ဖွင့်လှစ် သာ နက့ လးထိန်းဌာနနှင် ့ မူလတန်းကို ကျာင်း 

များ၊ ရပ်ရွာအ ြခြပုလပ်ငန်းနှင့် အိမ်အ ြခြပုလပ်ငန်းများကိ ကီးကပ် 



ြခင်းနှင့် စစ် ဆးြခင်း၊ 

 (ဆ)

  

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်ရန်လိအပ် သာ ရှးဦးအရွယ် က လးသူငယ်များ 

အား အ ြခခကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်ခွင့်၊ ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်ခွင့်၊ ကာကွယ် 

စာင့် ရှာက်ခငွ့်၊ ပါဝင် ဆာင်ရွက်ခွင့်ရရှိ စရန် အကူအညီ ပး ရးအတွက် 

လမ်းညန်မ ပးြခင်းနှင့် ကီးကပ်ြခင်း၊ 

 ( ဇ )

  

ရှးဦးအရွယ်က လးသူငယ်များအား ြဖည့်စွက်အာဟာရ ကး မွးမ 

အစီအစဉ်များ ချမှတ် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် အြမာပူးက လး မွးဖွားသည့် 

မိခင်နှင့် က လးများအား သင့် လျာ်သည့် အကူအညီ အ ထာကအ်ပ့ 

များ ပးြခင်း၊ 

 ( ဈ )

  

ဤဥပ ဒအရ ထူ ထာင် သာ ရန်ပ ငွကိ ရှးဦးအရွယ်က လးသူငယ် 

ြပုစပျိုး ထာင် ရးနှင့် ဖွ ဖ့ိုး ရးလပ်ငန်းတိ၌့ လိအပ်သလိ ခဲွ ဝ အသးြပုခွင့် 

ပးြခင်းနှင့်လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မကိ ကီးကပ်ြခင်း။ 

အခန်း(၄) 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပညန်ယ်ကီးကပ် ရးအဖွဲ ဖ့ွဲ စ့ညး်ြခင်း  

၆။ ဗဟိကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ည် သက်ဆိငရ်ာ တိငး် ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပညန်ယ် 

အစိးရအဖဲွ နှ့င့် ညိနင်း ပီး - 

 (က) 

 

ရှးဦးအရွယ်က လးသူငယ်ြပုစပျိုး ထာင် ရးနှင့် ဖွ ဖိ့ုး ရးလပ်ငန်း 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်ကီးကပ် ရးအဖွဲ က့ိ အာက်ပါ 

ပဂ္ဂိုလ်များြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းရမည် - 

  (၁)

  

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် ဝန်ကီးချုပ်က 

တာဝန် ပးအပ် သာ ဝန် ကီး တစ်ဦးဦး  

ဥက္က  

 

  (၂)

  

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပညန်ယ် အ ထွ ထွ 

အပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာနမှ ကိယ်စားလှယ်တစ်ဦး  

အဖဲွဝ့င် 

 

  (၃)

  

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် 

ပညာ ရးမှူးရးမှ ကိယ်စားလှယ်တစ်ဦး  

အဖဲွဝ့င် 

 

  (၄) တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် အဖဲွဝ့င် 



  ကျနး်မာ ရးဦးစးီဌာနမှ ကိယ်စားလှယ် တစ်ဦး   

  (၅)

  

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် သာသနာ ရး 

ဦးစီးဌာနမှ ကိယ်စားလယှ် တစ်ဦး  

အဖဲွဝ့င် 

 

 

  (၆)

  

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် 

ြပန်ကား ရးနှင့် ြပည်သူဆ့က်ဆ ရး ဦးစီးဌာနမှ 

ကိယ်စားလှယ်တစ်ဦး   

အဖဲွဝ့င် 

 

  (၇) တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် 

မိခင်နှင့်က လး စာင့် ရာှက် ရးအသင်းမှ 

ကိယ်စားလှယ်တစ်ဦး  

အဖဲွဝ့င်

  (၈)

  

သင့် လျာ် သာ စတနာ့ဝန်ထမ်း လူမ ရး 

အဖွဲအ့စည်းများမှ ကိယ်စားလှယ်များ  

အဖဲွဝ့င်

  (၉)

  

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် လူမဝန်ထမ်း 

ဦးစီးမှူး 

အတွင်း ရးမှူး 

 

 ( ခ ) ပဒ်မခွဲ(က)အရ ဖွဲ စ့ည်းထား သာ တိငး် ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် 

ကီးကပ် ရးအဖွဲက့ိ လိအပ်ပါ က ြပငဆ်င်ဖွဲ စ့ညး်ြခင်း ြပုနိင်သည်။  

၇။

  

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်ကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ည် ဤဥပ ဒအရ 

ပးအပ် သာ အြခားတာဝန်နှင် ့ လပ်ပိင်ခွင့်များအြပင် အာက်ပါလပ်ငန်း 

တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များကိ ကျင့်သး ဆာင်ရွက်ရမည် - 

 (က)

  

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အတွင်း ရှးဦးအရွယ်က လးသူငယ် 

ြပုစပျိုး ထာင် ရးနှင့် ဖွ ဖ့ိုး ရးဆိင်ရာ နည်းပညာအကူအညီနှင့်အသိ 

ပညာ ပး ရးတိအ့တကွ် စီမ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 ( ခ )

  

သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အတွင်းရှိ ပဂ္ဂိုလ် သိမ့ဟတ် 

အဖွဲအ့စည်းတိက့ လည်း ကာင်း၊ ဗဟိကးီကပ် ရးအဖွဲက့ 

ပါင်းစပ်ညိနင်း ပးသည့် ြပည်ပမှ ပဂ္ဂလိကနှင့် အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ  ့

အစည်းတိက့လည်း ကာင်း ဖွင့်လှစ်သည့် နက့ လးထိန်းဌာနနှင့် 



မူလတန်း ကို ကျာင်းများ၊ ရပ်ရွာအ ြခြပုလပ်ငန်းနှင့် အိမ်အ ြခြပု 

လပ်ငန်းများကိကီးကပ်ြခင်းနှင့် စစ် ဆးြခင်း။ 

အခနး်(၅) 

နက့ လးထန်ိးဌာနနင့်ှ မလူတန်းကို ကျာင်းများ  

၈။

  

နက့ လးထန်ိးဌာနကိြဖစ် စ၊ မူလတန်းကို ကျာင်းကိြဖစ် စ တည် ထာင် 

ဖွင့်လှစ်လိသည့် ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ပဂ္ဂလိကနှင့် အစိးရမဟတ် သာ 

အဖွဲ အ့စည်းသည် တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိရန ် တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပညန်ယ် 

လူမဝန်ထမ်းရးသိ ့သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လာက်ထားရမည်။ 

၉။

  

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်လူမဝန်ထမ်းရးသည် ပဒမ် ၈ အရ 

လာက်ထားချက်ကိ စိစစ် ပးီ သ ဘာထားမှတ်ချက်ြဖင့် တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် 

ြပည်နယ်ကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ိ ့ဆက်လက်တင်ြပရမည်။ 

၁ဝ။

  

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်ကီးကပ် ရးအဖဲွသ့ည် ပဒ်မ ၉ အရ 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် လူမဝန်ထမ်းရး၏ တင်ြပချက်ကိ လက်ခ 

ရရှိသည့် အခါ  စိစစ် ပီး - 

 (က)

  

ြပညပ်မှ ပဂ္ဂလိကနှင့် အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ အ့စည်းက တင်ြပ သာ 

လာက်ထားချက်ြဖစ်ပါက သ ဘာထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ လူမဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့် ဗဟိ ကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ိ ့တင်ြပရမည်။ 

 ( ခ )

  

ြပည်တွငး်မှ ပဂ္ဂလိကနှင့်အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ အ့စည်းက တင်ြပ သာ 

လာက်ထားချက်ြဖစ်ပါက တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးြခင်း သိမ့ဟတ် 

ထတ် ပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်းြပုနိင်သည်။ ခွင့်ြပုပါက ဗဟိ ကီးကပ် ရး အဖွဲ၏့ 

သတ်မှတ်ထား သာ သက်တမ်းနှင့် စည်းကမ်းချက်များအတိင်း 

ထတ် ပးရမည်။  

 ( ဂ ) ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးလင ် ယင်းသိ ့

ထတ် ပးြခင်းမြပုမီ မတ်ှပတင် ကး ပးသွင်း စရမည်။ 

 (ဃ)

  

မှတ်ပတင် ကး၊ တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန် ့ သက်တမ်းတိးြမင့် ကးနှင့် 

အြခားအခ ကး ငွတိကိ့ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် အစိးရ အဖွဲ၏့ 



အတည်ြပုချက်ြဖင့် သတ်မှတ်ရမည်။

၁၁။ ဗဟိကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ည် -

 (က)

  

ပဒ်မ ၁ဝ၊ ပဒ်မခွဲ (က) အရ တင်ြပ သာ လာက်ထားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

တည် ထာငခွ်င့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးြခငး် သိမ့ဟတ် ထတ် ပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း 

ြပုနိင်သည်။ 

 ( ခ )

  

ပဒ်မခွဲ (က) အရ တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန်က့ိ ထတ် ပးလင် ယင်းသိ ့

ထတ် ပးြခင်း မြပုမီ မှတ်ပတင် ကး ပးသွင်း စရမည်။ 

 ( ဂ )

  

မှတ်ပတင် ကး၊ တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန် ့ သက်တမ်းတိးြမင့် ကးနှင့် 

အြခားအခ ကး ငွတိကိ့ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ အတည်ြပုချက်ြဖင့် 

သတ်မှတ်ရမည်။ 

၁၂။ ဗဟိကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ည် ြပည်ပမ ှ ပဂ္ဂလိကနှင့် အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ  ့

အစည်းအား နက့ လးထိန်းဌာနနှင် ့ မူလတန်းကို ကျာင်းတိကိ့ တည် ထာင် 

ဖွင့်လှစ်ရန် ခွင့်ြပုသည့်အခါ တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန် ့သက်တမ်းနှင့် စည်းကမ်းချက်များ 

သတ်မှတ်၍ တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန် ့ထတ် ပးရမည်။ 

၁၃။

  

တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိထားသည့် ြပည်တွင်းြပညပ်မှ ပဂ္ဂလိကနှင့်အစိးရ 

မဟတ် သာ အဖွဲ အ့စည်းသည ်တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန်သ့က်တမ်းတိးြမင့်လိပါက 

ယင်းသက်တမ်းမကန်ဆးမီ အနည်းဆး ရက် ပါငး် ၆ဝ ကိုတင်၍ သက်ဆိင်ရာ 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် လူမဝန်ထမ်းရးသိ ့ လာက်ထားရမည်။ 

၁၄။

  

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပညန်ယ် လူမဝန်ထမ်းရးသည် ပဒမ် ၁၃ အရ 

လာက်ထားချက်ကိ စိစစ် ပးီ သ ဘာထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ တိင်း ဒသကီး 

သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်ကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ိ ့တင်ြပရမည။် 

၁၅။

  

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်ကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ည် ပဒ်မ ၁၄ အရ တင်ြပ 

ချက်ကိ လက်ခ ရရိှသည့်အခါ စိစစ် ပီး- 

 (က) တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိထားသည့် ြပည်ပမှပဂ္ဂလိကနှင့် အစိးရ မဟတ် သာ 

အဖွဲ အ့စည်းြဖစ်ပါက တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန် ့ သက်တမ်း တိးြမင့် ပးရန် 

လာက်ထားချက်ကိ သ ဘာထား မှတ်ချက်နှင့်အတူ 



လူမဝန်ထမ်းဦးစးီဌာနမှတစ်ဆင့် ဗဟိကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ိ ့တင်ြပရမည။်

 ( ခ )

  

တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိထားသည့် ြပည်တွင်းမှပဂ္ဂလိကနှင့် အစိးရ 

မဟတ် သာ အဖဲွအ့စည်းြဖစ်ပါက တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန်က့ိ သက်တမ်း 

တိးြမင့် ပးြခင်း သိမ့ဟတ် သက်တမ်းတိးြမင့် ပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း 

ြပုနိင်သည်။ 

 ( ဂ )

  

ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ သက်တမ်းတိးြမင့်ရန် ခွင့်ြပုလင် ယင်းသိ ့ သက်တမ်း 

တိးြမင့် ပးြခင်းမြပုမီ သက်တမ်းတိးြမင့် ကး ပးသွင်း စရမည်။ 

၁၆။

  

ဗဟိကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ည် - 

 (က) 

 

ပဒ်မ ၁၅၊ ပဒ်မခဲွ(က)အရ တင်ြပလာ သာ တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန် ့

သက်တမ်းတိးြမင့် ပးရန် လာက်ထားချက်ကိ စိစစ် ပီး သက်တမ်း 

တိးြမင့် ပးရန် ခွင့်ြပုြခင်း သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုနိင်သည်။ 

 ( ခ ) ပဒ်မခွဲ(က) အရ တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန် ့သက်တမ်းတိးြမင့် ပးရန် ခွင့်ြပုလ င် 

သက်တမ်း တိးြမင့် ကး ပးသွင်း စ ပီး ခငွ့်ြပုမိန်ကိ့ ထတ် ပးရမည်။ 

အခနး်(၆) 

နက့ လးထိန်းဌာနနှင့်မူလတန်းကို ကျာင်းများအတွက ်သတ်မှတ်ချက်များ 

၁၇။ နက့ လးထိန်းဌာနဖင့်ွလစှရ်ာတွင် - 

 (က) တာဝန်ခ ကျာင်းအပ်သည် အသက် ၂၅ နှစ်ြပည့် ပီးသူြဖစ်ရမည့်အြပင် အစိးရ 

အသိအမှတ်ြပု တက္ကသိလ်တစ်ခခမှ ဘွဲတ့စ်ခခြဖစ် စ၊ က လး 

သူငယ်ကမ်းကျင်မဆိင်ရာ ဒီပလိမာ အာင်လက်မှတ်ြဖစ် စရရိှသူ သိမ့ဟတ် 

သက်ဆိင်ရာ ဒသ အ ြခအ နအရ လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက လက်ခသည့် 

ပညာအရည်အချင်းနှင့် ြပည့်စသူြဖစ်ရမည်။ 

 ( ခ )

  

တာဝန်ခ ကျာင်းအပ်နှင့်အနည်းဆးဆရာတစ်ဦးတိသ့ည် လူမဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာနက ကီးကပ်ဖွင့်လှစ် သာ သိမ့ဟတ် သင့် လျာ်သည်ဟ လက်ခ 

သာ အသက်သးနှစ ် မြပည့် သးသူများ ြပုစပျိုး ထာင် ရး သင်တန်း 

တစ်ခခကိ တက် ရာက် အာင်ြမင် ပီးသူများ ြဖစ်ရမည်။ 



 ( ဂ )

  

သးနှစ်မြပည့်မီ က လးများ ြပုစပျိုး ထာင် ရးလမ်းညန်အြပင် သီးြခား 

ညန်ကားချက်များနှင့်အညီ ရှးဦးအရွယ်က လးသူငယ်များအား ြပုစ 

စာင့် ရှာက်ရမည်။ 

 (ဃ) 

 

အသက်တစ်နှစ်မြပည့် သးသူများအတွက် အိပ်ရန် နရာ၊ ကစားရန ် နရာနှင့် 

ပစ္စည်းများ စီစဉ်ထားရှိရမည့်အြပင် အသက်သးနှစ် 

မြပည့် သးသူများအတွက်လည်း သင့် လျာ် သာ နရာနှင့်ပစ္စည်းများ 

စီစဉ်ထားရှိရမည်။ 

 ( င ) အသက်နှစ်နှစ် အာက် က လးသးဦးလင် ဆရာတစ်ဦး၊ အသက်နှစ်နှစ်မှ 

သးနှစ်အထိ က လး ြခာက်ဦးလင် ဆရာတစ်ဦးရှိရမည်။ 

 ( စ )

  

နက့ လးထန်ိးဌာန ဖွင့်လှစ်မည့် အ ဆာကအ်အသည် ရှးဦးအရွယ် 

က လးသူငယ်တစ်ဦးစီအတွက် အနည်းဆးဧရိယာပမ်းမ  ၁၈ စတရန်း ပစီ 

အကျယ်အဝန်းရှိရမည်။ 

 (ဆ) 

 

လူမဝန်ထမ်းဦးစးီဌာနက အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ် သာ အချက်များနှင့် 

ညီညွတ်ရမည်။ 

၁၈။ မူလတန်းကို ကျာင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် -   

 (က)

  

တာဝန်ခ ကျာင်းအပ်သည် အသက် ၂၅ နှစ်ြပည့် ပီးသူြဖစ်ရမည့်အြပင် အစိးရ 

အသိအမှတ်ြပု တက္ကသိလ်တစ်ခခမှ ဘွဲတ့စ်ခခြဖစ် စ၊ က လး 

သူငယ်ကမ်းကျင်မဆိင်ရာ ဒီပလိမာ အာင်လက်မှတ်ြဖစ် စ ရရှိသ ူသိမ့ဟတ် 

သက်ဆိင်ရာ ဒသ အ ြခအ နအရ လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက လက်ခသည့် 

ပညာအရည်အချင်းနှင့် ြပည့်စသူြဖစ်ရမည်။ 

 ( ခ )

  

တာဝန်ခ ကျာင်းအပ်နှင့် အနည်းဆးဆရာတစ်ဦးတိသ့ည် လူမ 

ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက ကီးကပ်ဖွင့်လှစ် သာ သိမ့ဟတ် သင့် လျာသ်ည်ဟ 

လက်ခ သာမူလတန်းကို ဆရာသင်တန်းတစ်ခခကိ တက် ရာက် 

အာင်ြမင် ပီးသူများ ြဖစ်ရမည်။ 

 ( ဂ )

  

မူလတန်း ကိုအရွယ်က လးများ ဘက်စဖွ ဖ့ိုး ရး သင်ရိးညန်းတမ်း၊ 

ဆရာလက်စွဲ၊ သီးြခားညန်ကားချက်များနှင့်အညီ ရးှဦးအရွယ် က လး 



သူငယ်များအား ြပုစပျို း ထာင် ပးရမည်။

 (ဃ) အသက်သးနှစ်မှ ငါးနှစအ်တွင်း က လး ၁၅ ဦးလင် ဆရာတစ်ဦးရှိရမည်။

 ( င )

  

မူလတန်းကို ကျာင်းဖွင့်လှစ်မည့် အ ဆာက်အအသည် ရှးဦးအရွယ် 

က လးသူငယ် တစ်ဦးစီအတွက် အနည်းဆးဧရိယာ ပမ်းမ  ၁၈ စတရန်း ပစီ 

အကျယ်အဝန်းရှိရမည်။  

 ( စ ) လူမဝန်ထမ်းဦးစးီဌာနက အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ် သာ အချက်များ နှင့် 

ညီညွတ်ရမည်။ 

အခနး်(၇) 

ရပ်ရွာအ ြခြပုလပ်ငနး်နှင့်အိမ်အ ြခြပုလပ်ငန်းများ 

၁၉။

  

ရပ်ရွာအ ြခြပုလပ်ငန်းကိြဖစ် စ၊ အိမ်အ ြခြပုလပ်ငန်းကိြဖစ် စ ဆာင်ရွက် 

လိသည့် ြပည်တွင်း ြပည်ပမှ ပဂ္ဂလိကနှင့် အစိးရမဟတ် သာ အဖဲွအ့စည်းသည် 

သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်လူမဝန်ထမ်းရးသိ ့ လ ာက်ထား 

ရမည်။ 

၂ဝ။

  

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်လူမဝန်ထမ်းရးသည် ပဒ်မ ၁၉ အရ 

လာက်ထားချက်ကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီစိစစ် ပီး သ ဘာထား မှတ်ချက်ြဖင့် 

သက်ဆိင်ရာ တိငး် ဒသကးီ သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် ကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ိ ့

ဆက်လက်တင်ြပရမည်။ 

၂၁။

  

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်ကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ည် - 

 (က) 

 

ပဒ်မ၂ဝ အရ တိငး် ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်လူမဝန်ထမ်းရး၏ 

တင်ြပချက်ကိ လက်ခရရှိသည့်အခါစိစစ် ပီး - 

  (၁)

  

ြပည်ပမှပဂ္ဂလိကနှင့် အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲအ့စည်းက တင်ြပ သာ 

လာက်ထားချက်ြဖစ်ပါက သ ဘာထား မှတ်ချက်နှင့်အတူ 

လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့် ဗဟိ ကီးကပ် ရး အဖွဲသ့ိ ့

တင်ြပရမည်။   

  (၂) ြပည်တွင်းမှပဂ္ဂလိကနှင့်အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ အ့စည်းက 



  တင်ြပ သာ လာက်ထားချက်ြဖစ်ပါက စိစစ် ပီး ခွင့်ြပုချက် 

သက်တမ်းနှင့်စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ခင့်ွြပုချက် 

ထတ် ပးြခင်း သိမ့ဟတ် ထတ် ပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုနိင်သည်။ 

  (၃)

  

ပဒ်မခွဲငယ်(၂)အရ ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးပါက ခွင့်ြပုချက်အတွက် 

နှစ်စဉ် ကး ပးသွင်း စရမည်။  

 ( ခ )

  

ခွင့်ြပုချက်အတွက် နှစ်စဉ် ကးကိ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် 

အစိးရအဖဲွ၏့ အတည်ြပုချက်ြဖင့် သတ်မှတ်ရမည်။ 

၂၂။ ဗဟိကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ည် - 

 (က) ပဒ်မ၂၁၊ ပဒ်မခွဲ (က) အရ ြပည်ပမှပဂ္ဂလိကနှင့် အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ  ့

အစည်းက တင်ြပ သာ လာက်ထားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းချက် များ 

သတ်မှတ် ပီး ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးြခင်း သိမ့ဟတ် ထတ် ပးရန် 

ြငင်းပယ်ြခင်းြပုနိင်သည်။ 

 ( ခ ) ပဒ်မခွဲ(က)အရ ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးပါက ခွင့်ြပုချက်အတွက် နှစ်စဉ် ကး 

ပးသွင်း စရမည်။ 

 ( ဂ )

  

ခွင့်ြပုချက်အတွက် နှစ်စဉ် ကးကိ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ 

အတည်ြပုချက်ြဖင့် သတ်မှတ်ရမည်။ 

၂၃။ ဗဟိကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ည် ရပ်ရွာအ ြခြပုလပ်ငန်းနှင့်အိမ်အ ြခြပုလပ်ငန်းတိကိ့ 

တည် ထာင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပုသည့်အခါ ခွင့်ြပုချက်သက်တမ်းကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

၂၄။

  

ခွင့်ြပုချက်သက်တမ်းကန်ဆး ပီး နာက် ရပ်ရွာအ ြခြပုလပ်ငန်း သိမ့ဟတ် 

အိမ်အ ြခြပုလပ်ငန်းကိ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်လိလင် ခွင့်ြပုချက် 

သက်တမ်းမကန်ဆးမီ အနည်းဆးရက် ပါင်း ၆ဝ ကိုတင်၍ သက်ဆိင်ရာ 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် လူမဝန်ထမ်းရးသိ ့ လာက်ထားရမည်။ 

၂၅။

  

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်လူမဝန်ထမ်းရးသည် ပဒ်မ ၂၄ အရ 

လာက်ထားချက်ကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်၍ သ ဘာထား 

မှတ်ချက်နှင့်အတသူက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် ကီးကပ် ရး 

အဖဲွသ့ိ ့တင်ြပရမည်။ 



၂၆။

  

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်ကီးကပ် ရးအဖဲွသ့ည် ပဒ်မ ၂၅ အရ 

ခွင့်ြပုချက်ရရှိထားသည့် တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ ် ြပည်နယ်လူမဝန်ထမ်းရး 

၏ လာက်ထားချက်ကိ လက်ခရရှိသည့်အခါ စိစစ် ပီး- 

 (က) 

 

ြပညပ်မှ ပဂ္ဂလိကနှင့် အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ အ့စည်းက တင်ြပ သာ 

လာက်ထားချက်ြဖစ်ပါက သ ဘာထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ လူမဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့် ဗဟိ ကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ိ ့တင်ြပရမည်။   

 ( ခ ) ြပည်တွငး်မှ ပဂ္ဂလိကနှင့်အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ အ့စည်းက တင်ြပ သာ 

လာက်ထားချက်ြဖစ်လင ် သက်တမ်းတိးြမင့်ရန် ခွင့်ြပုြခင်း သိမ့ဟတ် 

ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုနိင်သည်။ 

 ( ဂ ) ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ ခွင့်ြပုချက်သက်တမ်းတိးြမင့်ရန ် ခွင့်ြပုလင ် ယင်းသိ ့

သက်တမ်းတိးြမင့်ြခင်း မြပုမီ သက်တမ်းတိးြမင့် ကး ပးသွင်း စရမည်။ 

၂၇။

  

ဗဟိကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ည် -  

 (က)

  

ပဒ်မ၂၆၊ ပဒ်မခွဲ (က) အရ တင်ြပ သာ သက်တမ်းတိးြမင့် ပးရန် 

လာက်ထားချက်ကိ စိစစ် ပီး သက်တမ်းတိးြမင့်ရန် ခွင့်ြပုြခင်း သိမ့ဟတ် 

ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုနိင်သည်။ 

 ( ခ ) ပဒ်မခွဲ (က) အရ ခွင့်ြပုချက်သက်တမ်းတိးြမင့်ခွင့်ြပုလင် ယင်းသိ ့

သက်တမ်းတိးြမင့်ြခင်း မြပုမီ သက်တမ်းတိးြမင့် ကး ပးသွင်း စရမည်။ 

၂၈။ ရပ်ရွာအ ြခြပုလပ်ငန်းနှင့် အိမ်အ ြခြပုလပင်န်းများ ဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

 (က) 

 

ရပ်ရွာအတွင်းရှိ ရှးဦးအရွယ်က လးသူငယ်များ၏ ဘက်စဖွ ဖ့ိုး ရးကိ 

ဦးတည်၍ ြပုစပျို း ထာင် လ့ကျင့် ပးသည့် လပ်ငန်းကိ ဆာင်ရွက် ရမည။် 

 ( ခ )

  

တာဝနခ် ဆာင်ရွက်သူသည် အနညး်ဆး အ ြခခပညာအလယ်တန်း 

အာင်ြမင် ပီးသူ ြဖစ်ရမည်။ 

 ( ဂ ) ရပ်ရွာအတွင်းရှိ က လးြပုစ စာင့် ရာှက်သည့် နရာ သိမ့ဟတ် နအိမ် 

သည ်သပ်ရပ်လြခုမရှိ ပီး သင့်တင့် သာ အကျယ်အဝန်းရှိရမည်။  

 (ဃ) သန်ရ့ှင်း ကာင်းမွန် သာ ရအိမ်စနစရ်ှိရမည်။



 ( င )

  

လူမဝန်ထမ်းဦးစးီဌာနက အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ် သာ အချက် များနှင့် 

ညီညွတ်ရမည်။ 

အခနး်(၈) 

စီမခန်ခ့ွဲ ရးနည်းလမ်းအရ အ ရးယြူခင်း 

၂၉။

  

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်ကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ည် တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန် ့

သိမ့ဟတ် ခွင့်ြပုချက်ရရှိထားသည့် ြပည်တွင်းမှ ပဂ္ဂလိကနှင့် အစိးရမဟတ် သာ 

အဖွဲအ့စည်းက ပဒ်မ ၁၇၊ ပဒ်မ ၁၈ နှင့် ပဒ်မ၂၈ တိပ့ါ သက်ဆိင်ရာ 

သတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ လိက်နာရန် ပျက်ကွက် ကာင်း သိမ့ဟတ် 

သတ်မှတ်ထား သာ လပ်ငန်းဆိင်ရာ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ် ဖာက်ဖျက် ကာင်း 

တွရ့ှိရလင် အာက်ပါစီမခန်ခ့ွဲ ရးဆိင်ရာ အမိန် ့တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်နိင်သည ်- 

 (က) သတိ ပး ပီး သတ်မှတ်ထား သာ ဒဏ် ကးကိ ပး ဆာင် စြခင်း၊

 ( ခ )

  

တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန် ့ သိမ့ဟတ် ခငွ့်ြပုချက်ကိ ကာလကန်သ့တ်၍ 

ရပ်ဆိင်းြခင်း၊ 

 ( ဂ ) တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန် ့သိမ့ဟတ် ခွင့်ြပုချက်ကိ ပယ်ဖျက်ြခင်း။ 

၃ဝ။ ဗဟိကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ည် တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန် ့ သိမ့ဟတ် ခွင့်ြပုချက် 

ရရှိထားသည့် ြပညပ်မ ှ ပဂ္ဂလိကနှင့် အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ အ့စည်းက ပဒ်မ ၁၇၊ 

ပဒ်မ ၁၈ နှင့် ပဒ်မ၂၈ တိပ့ါ သက်ဆိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ လိက်နာရန် 

ပျက်ကွက် ကာင်း သိမ့ဟတ ် သတ်မှတ်ထား သာ လပ်ငန်းဆိင်ရာ 

စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက် ကာင်း တွရ့ှိရလင ် အာက်ပါ 

စီမခန်ခ့ွဲ ရးဆိင်ရာ အမိန်တ့စ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်နိင်သည် - 

 (က) သတိ ပး ပီး သတ်မှတ်ထား သာ ဒဏ် ကးကိ ပး ဆာင် စြခင်း၊

 ( ခ )

  

တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန် ့ သိမ့ဟတ် ခငွ့်ြပုချက်ကိ ကာလကန်သ့တ်၍ 

ရပ်ဆိင်းြခင်း၊ 

 ( ဂ ) တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန် ့သိမ့ဟတ် ခွင့်ြပုချက်ကိ ပယ်ဖျက်ြခင်း။ 

အခနး်(၉) 

အယူခြခင်း 



၃၁။ (က) ြပည်တွငး်မှ ပဂ္ဂလိကနှင့် အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ အ့စည်းက ဆာင်ရွက် 

သည့် နက့ လးထိန်းဌာန၊ မူလတန်းကို ကျာင်းများ၊ ရပ်ရွာအ ြခြပု 

လပ်ငန်းနှင့် အိမ်အ ြခြပုလပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပဒ်မ ၂၉ အရ 

ချမှတ်သည့် တိင်း ဒသကးီ သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်ကီးကပ် ရးအဖွဲ ၏့ အမိန်ကိ့ 

မ ကျနပ်သူသည် ယင်းအမိန်ကိ့ လက်ခရရှိသည့် နမ့ှ ရက် ပါင်း ၃ဝ အတွင်း 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီဗဟိကီးကပ် ရး အဖွဲသ့ိ ့အယူခနိင်သည်။ 

 ( ခ ) ဗဟိကီးကပ် ရးအဖွဲသ့ည် ပဒ်မခွဲ(က)အရ တင်ြပချက်ကိ ြပန်လည် 

သးသပ် ပီး တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် ကီးကပ် ရး အဖဲွက့ 

ချမှတ် သာ အမိန်က့ိအတည်ြပုြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း 

ြပုနိင်သည်။   

၃၂။ (က) ဗဟိကးီကပ် ရးအဖဲွက့ ြပည်ပမှပဂ္ဂလိကနှင့် အစိးရမဟတ် သာ 

အဖွဲအ့စည်းက ဆာင်ရွက်သည့် နက့ လးထိန်းဌာန သိမ့ဟတ် 

မူလတန်း ကို ကျာင်းများ၊ ရပ်ရွာအ ြခြပုလပ်ငန်း သိမ့ဟတ် အိမ်အ ြခြပု 

လပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပဒ်မ ၃ဝ အရ ချမှတ်သည့် 

အမိန်က့ိမ ကျနပ်သူသည ်ယင်းအမိန်ကိ့ လက်ခရရှိသည့် နမ့ှ ရက် ပါင်း ၃ဝ 

အတွင်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဝန် ကီးထ အယူခနိင်သည်။ 

 ( ခ )

  

ဝန်ကီးသည် ပဒ်မခွဲ(က) အရ တင်ြပချက်ကိ ြပနလ်ည်သးသပ် ပီး 

ဗဟိကးီကပ် ရးအဖဲွက့ ချမှတ် သာ အမိန်က့ိ အတည်ြပုြခင်း၊ 

ြပင်ဆင်ြခင်းသိမ့ဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပုနိငသ်ည။် ဝန် ကီး၏ 

ဆးြဖတ်ချက်သည်အပီးအြပတ် ြဖစ် စရမည်။ 

အခန်း(၁ဝ) 

ြပစ်မနှင့်ြပစ်ဒဏ်များ 

၃၃။

  

မည်သူမဆိ အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ ် ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား 

စီရင်ြခငး်ခရလင် ထိသူကိ ြခာက်လထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ငွဒဏ် 

ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည် - 

 (က) တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန်မ့ရှိဘဲ နက့ လးထိန်းဌာန သိမ့ဟတ် မူလတန်း 



  ကို ကျာင်း တည် ထာင်ဖွင့်လှစ်ြခင်း၊

 ( ခ )

  

တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန်ကိ့ ကာလအကန်အ့သတ်ြဖင် ့ ရပ်သိမ်းထားသည့် 

ကာလအတွင်းတွင် သာ်လည်း ကာင်း၊ ပယ်ဖျက် ပီး နာက်တွင် သာ် 

လည်း ကာင်း နက့ လးထိန်းဌာန သိမ့ဟတ် မူလတန်း ကို ကျာင်း 

တည် ထာင်ဖွင့်လှစ်ြခင်း။ 

၃၄။

  

မည်သူမဆိ အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ ် ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား 

စီရင်ြခငး်ခရလင် ထိသူကိ ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းထက်မပိ သာ ငွဒဏ် ချမှတ်ရမည-် 

 (က) 

 

ခွင့်ြပုချက်မရရှိဘဲ ရပ်ရွာအ ြခြပုလပ်ငန်း သိမ့ဟတ် အိမ်အ ြခြပု 

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 ( ခ )

  

ခွင့်ြပုချက်ကိ ကာလအကန်အ့သတ်ြဖင် ့ ရပ်သိမ်းထားသည့် ကာလ 

အတွင်းတွင် သာ် လည်း ကာင်း၊ ပယ်ဖျက် ပီး နာက်တွင် သာ် လည်း ကာင်း 

ရပ်ရွာအ ြခြပုလပ်ငန်း သိမ့ဟတ် အိမ်အ ြခြပုလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

အခန်း (၁၁) 

ရန်ပ ငွထူ ထာင်ြခင်း၊ ထိနး်သိမ်းြခင်းနှင့် သးစွဲြခင်း 

၃၅။ ဗဟိကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ည် -

 (က)

  

နက့ လးထိန်းဌာန၊ မူလတန်းကို ကျာင်းများ၊ ရပ်ရွာအ ြခြပုလပ်ငန်း 

နှင့်အိမ်အ ြခြပုလပ်ငန်းများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအတွက် ရန်ပ ငွ တစ်ရပ်ကိ 

အာက်ပါရ ငွများြဖင့် ထူ ထာင်နိင်သည် - 

  (၁)

  

ဤဥပ ဒအရ ပးသွင်းသည့် မှတ်ပတင် ကး၊ တည် ထာင်ခွင့်ြပု 

မိန် ့ သက်တမ်းတိးြမင့် ကး၊ စီမခန်ခ့ွဲ ရး အမိန်အ့ရချမတ်ှသည့် 

ဒဏ် ကးနှင့်အြခားအခ ကး ငွများ၊    

  (၂) ကလသမဂ္ဂ အဖွဲ အ့စည်းများ၊ ဒသဆိင်ရာအဖဲွအ့စည်းများ၊ 

အစိးရမဟတ် သာ အဖဲွအ့စညး်များနှင့် ြပည်တွင်းြပည်ပမှ 

စတနာရှင်များ၏ လှူဒါန်း ထာက်ပ့ ငွများ။ 

 ( ခ ) ယင်းရန်ပ ငွများကိ ဝန်ကီး၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် သးစွဲနိင်သည်။

၃၆။ ဗဟိကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ည ် ရန်ပ ငွထိန်းသိမ်းြခင်း၊ သးစွဲြခင်း၊ စာရင်းြပုစြခင်း၊ 



  စစ် ဆးြခင်းတိနှ့င့် စပ်လျဉ်း၍ လိအပ် သာ ဘ ာ ရးစည်းမျဉး်၊ စည်းကမ်းနှင့် 

လပ်ထးလပ်နည်းများကိ ြပည် ထာင်စ စာရင်းစစ်ချုပ်ရးနှင့် ညိနင်း ရးဆွဲ၍ ယင်း 

စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ ကျင့်သး ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း(၁၂) 

အ ထွ ထ ွ

၃၇။

  

ဗဟိကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ည် ကလသမဂ္ဂအဖဲွအ့စညး်များ၊ ဒသဆိင်ရာ 

အဖွဲအ့စည်းများ၊ အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ြပည်တွင်းြပည်ပမှ 

စတနာရှငမ်ျားက နက့ လးထိန်းဌာန၊ မူလတန်းကို ကျာင်းများ၊ ရပ်ရာွ 

အ ြခြပုလပ်ငန်းနှင့် အိမ်အ ြခြပုလပ်ငန်းများ ဖွ ဖ့ိုးတိးတက် ရးအတွက် 

လှူ ဒါန်း ထာက်ပ့သည့် ငွ ကး၊ ပစ္စည်းများနှင့် နည်းပညာများကိ 

လပ်ငန်းစီမချက်များနှင့်အညီ ထိ ရာက်စွာ အသးြပုရမည်။ 

၃၈။

  

လူမဝန်ထမ်းဦးစးီဌာနက တည်ဆဲက လးသူငယ်ဥပ ဒများအရ မှတ်ပတင် 

အသိအမှတ်ြပုထားသည့် နက့ လးထိန်းဌာန သိမ့ဟတ် မူလတန်း ကို ကျာင်းကိ 

ဆက်လက်တည် ထာင်ဖွင့်လှစ်လိသူသည် ဤဥပ ဒ ြပ ာနး် ပီး နာက် ရက် ပါင်း 

၃ဝ အတွင်း ဤဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များနှင့်အည ီ တည် ထာင်ခွင့်ြပုမိန်ကိ့ 

လာက်ထားရယရူမည်။ 

၃၉။

  

ဤဥပ ဒပါြပစ်မများကိ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် 

လူမဝန်ထမ်းဦးစးီမှူး၏ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်သာ သက်ဆိင်ရာတရားရးတွင် 

တရားစွဲဆိခွင့် ရှိသည။် 

၄ဝ။

  

ဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင်- 

 (က)

  

ဝန်ကီးဌာနသည် လိအပ်ပါက နည်းဥပ ဒများကိ ြပည် ထာင်စ အစိးရအဖွဲ ၏့ 

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

 ( ခ )

  

ဗဟိကီးကပ် ရးအဖွဲ န့ငှ့်လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတိသ့ည် လိအပ်ပါက 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန်၊့ ညန်ကားချက်နှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများကိ 

ထတ်ြပန်နိငသ်ည်။ 



ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖဲွ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ ကန်ပ်လက်မှတ် 

ရးထိးသည်။ 

(ပ) သိန်းစိန်

နိင်င တာ်သမ္မတ  

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်

 

  

   

  

 



အဆပမ အကဥပ ဒက ပငဆငသညဥပ ဒ 

၂ဝ၁၄ ခ စ၊ ပည ထ ငစလတ တ ဥပ ဒအမတ ၅။) 

၁၃၇၅ ခ စ၊ တပတလဆန  ၇ ရက 

(၂ဝ၁၄ ခ စ၊ ဖ ဖ ဝ ရလ ၆ ရက) 

ပည ထ ငစလတ တ သည ဤဥပ ဒက ပ န လကသည။ 

၁။ ဤဥပ ဒက အဆပမ အကဥပ ဒက ပငဆငသည ဥပ ဒဟ ခ တင စရမည။ 

၂။  အဆပမ အကဥပ ဒ ပဒမ ၄၊ ပဒမခ (၂) တင ပ ရ သ “ With fine which may extend to 

one Thousand kyats,” ဆသည စက ရပက “With fine which may extend to five hundred 

thousand kyats,” ဆသည စက ရပဖင အစ ထ ရမည။ 

၃။  အဆပမ အကဥပ ဒပဒမ ၆၊ ပဒမခ (ဂ) တင- 

(က)   ပဒမခငယ(၁)၌ ပ ရ သ  “With fine which may extend to five hundred kyats,” 

ဆသည စက ရပက “With fine which may extend to three hundred thousand 

kyats,” ဆသည စက ရပဖင အစ ထ ရမည။ 

(ခ)   ပဒမခငယ (၂)၌ ပ ရ သ  “With fine which may extend to one thousand 

kyats,” ဆသည စက ရပက “With fine which may extend to five hundred 

thousand kyats,” ဆသည စက ရပဖင အစ ထ ရမည။ 

ပည ထ ငစသမတမနမ ငင တ  ဖစည ပအ ခခဥပ ဒအရ က ပ လကမတ ရ ထ သည။ 

 

(ပ) သန စန 

ငင တ သမတ 

ပည ထ ငစသမတမနမ ငင တ  



အလကထ ရ နစ ဆကသယ ဆ ငရက ရ  ဥပ ဒက ပငဆငသည ဥပ ဒ 
(၂၀၁၄ ခ စ၊ ပည ထ ငစလတ တ  ဥပ ဒအမတ ၆ ။) 

၁၃၇၅ ခ စ၊ တပတလပည က  ၁၁ ရက 
(၂၀၁၄ ခ စ၊ ဖ ဖ ဝ ရလ ၂၅ ရက) 

  

ပည ထ ငစလတ တ သည ဤဥပ ဒက ပ န လကသည။ 

၁။     ဤဥပ ဒက အလကထ ရ နစ ဆကသယ ဆ ငရက ရ  ဥပ ဒက ပငဆငသည ဥပ ဒဟ 
ခ တင စရမည။ 

 ၂။     အလကထ ရ နစ ဆကသယ ဆ ငရက ရ  ဥပ ဒ ပဒမ ၃၃ တငပ ရ သ  “အနည ဆ  ၇ စမ  
အမ ဆ  ၁၅ စအထ” ဆသည့် စက ရပ အစ  “အနည ဆ  င စမ အမ ဆ  ခနစ စအထ” ဆသည 
စက ရပဖင အစ ထ ရမည။ 

 ၃။     အလကထ ရ နစ ဆကသယ ဆ ငရက ရ  ဥပ ဒ ပဒမ ၃၄ တငပ ရ သ  “ ထ ငဒဏ ၅ စအထ 
ဖစ စ၊ ငဒဏဖစ စ၊ ဒဏ စရပလ  ဖစ စ ခမတရမည။” ဆသည့် စက ရပအစ  “ ငဒဏကပသန  
င ဆယမ ကပသန တစရ အထ ခမတရမည။ ငဒဏမ ဆ င ပက ထ ငဒဏအနည ဆ  တစ စမ 
အမ ဆ  သ စအထ ခမတရမည။” ဆသည့် စက ရပဖင အစ ထ ရမည။ 

 ၄။     အလကထ ရ နစ ဆကသယ ဆ ငရက ရ ဥပ ဒ ပဒမ ၃၅ တငပ ရ သ  “ ထ ငဒဏ ၃ 
စအထဖစ စ၊ ငဒဏဖစ စ၊ ဒဏ စရပလ  ဖစ စ ခမတရမည။”ဆသည့် စက ရပအစ  “ ငဒဏကပ 
တစဆယသန မ ကပသန င ဆယအထ ခမတရမည။ ငဒဏမ ဆ င ပက ထ ငဒဏအနည ဆ  ခ ကလမ 
အမ ဆ  တစ စအထ ခမတရမည။” ဆသည စက ရပဖင အစ ထ ရမည။ 

 ၅။     အလကထ ရ နစ ဆကသယ ဆ ငရက ရ ဥပ ဒ ပဒမ ၃၆ တငပ ရ သ  “ ထ ငဒဏ ၁ 
စအထဖစ စ၊ ငဒဏဖစ စ၊ ဒဏ စရပလ  ဖစ စ ခမတရမည။” ဆသည့် စက ရပအစ  

“ ငဒဏကပတစသန မ ကပသ သန အထ ခမတရမည။ ငဒဏမ ဆ ငပက ထ ငဒဏ သ လအထ 
ခမတရမည။” ဆသည စက ရပဖင အစ ထ ရမည။ 

၆။     အလကထ ရ နစ ဆကသယ ဆ ငရက ရ  ဥပ ဒ ပဒမ ၃၇ တငပ ရ သ  “ ထ ငဒဏ ၁ 
စအထဖစ စ၊ ငဒဏဖစ စ၊ ဒဏ စရပ လ ဖစ စ ခမတရမည။” ဆသည့် စက ရပအစ  “ ငဒဏ 
ကပတစသန မ ကပသ သန အထ ခမတရမည။ ငဒဏမ ဆ ငပက ထ င ဒဏ သ လအထ ခမတရမည။” 
ဆသည စက ရပဖင အစ ထ ရမည။ 

 ပည ထ ငစသမတမနမ ငင တ  ဖစည ပအ ခခဥပ ဒအရ က ပလကမတ ရ ထ သည။ 

(ပ) သန စန                                 
ငင တ သမတ                           
ပည ထ ငစသမတမနမ ငင တ  



မနမ ငင ရ နတပဖဥပ ဒက ပသမ သည ဥပ ဒ 

( ၂၀၁၄ ခ စ၊ ပည ထ ငစလတ တ ဥပ ဒအမတ  ၇ ။) 

၁၃၇၅  ခ စ၊ တပတလကယ န 

( ၂၀၁၄ ခ စ၊  ဖ ဖ ဝ ရလ ၂၈   ရက) 

ပည ထ ငစလတ တ သည ဤဥပ ဒက ပ န လကသည။ 

၁။   ဤဥပ ဒက မနမ ငင ရ နတပဖ  ဥပ ဒက ပသမ သည ဥပ ဒဟ ခ တင စရမည။ 

၂။  The Myanmar Auxiliary Force Act (Vol.II) က ဤဥပ ဒဖင ပသမ လကသည။ 

ပည ထ ငစသမတမနမ ငင တ  ဖစည ပအ ခခဥပ ဒအရ က ပလကမတ ရ ထ သည။ 

 

                                                                                              (ပ) သန စန 

                                                                                         ငင တ သမတ 

                                                                            ပည ထ ငစသမတမနမ ငင တ  

 



တင ရင ဆ ဝ ဥပ ဒက ပငဆငသည ဥပ ဒပ န  

တင ရင ဆ ဝ ဥပ ဒက ပငဆငသည ဥပ ဒ 

(၂၀၁၄ ခ စ၊ ပည ထ ငစလတ တ  ဥပ ဒအမတ ၈ ။) 

၁၃၇၅ ခ စ၊ တပတလကယ န 

(၂၀၁၄ ခ စ၊ ဖ ဖ ဝ ရလ ၂၈ ရက) 

 

ပည ထ ငစလတ တ သည ဤဥပ ဒက ပ န လကသည။ 

၁။ ဤဥပ ဒက တင ရင ဆ ဝ ဥပ ဒက ပငဆငသည ဥပ ဒဟ ခ တင စရမည။ 

၂။ တင ရင ဆ ဝ ဥပ ဒပဒမ ၂ တင- 

(က) ပဒမခ (က) ၌ "တင ရင ဆ ဝ  ဆသညမ  လ င့်တရစ နတအတက ရ ဂ  ရ ဖရန၊ 
က ကယရန၊ ကသရန၊ ကန မ ရ  တ တက စရန တင ရင ဆ ပည က အ ခခ၍ ခ ကယအတင  
သမဟတ ခ ကယ ပ တင တက ကဖစ စ၊ သယဝက၍ ဖစ စ အသ ပ ရန အ န ကတင ဆ မ  
မပ ဝငဘ ပညတင တင ဖ စပသည ပစည က ဆသည။ " ဟ အစ ထ ရမည။ 

(ခ) ပဒမခ(ဌ)၌ ပ ရ သ  " ဆ မ တ"  ဆသည့်စက ရပက "အလယတက ဖ စပ သ စ င သ  
အရပသ ဆ ဝ " ဆသည စက ရပဖင အစ ထ  ရမည။ 

(ဂ) ပဒမခ(ဍ)က ပယဖကရမည။ 

(ဃ) ပဒမခ(ဎ)၊ (ဏ)၊ (တ) င (ထ) တက ပဒမခ (ဍ)၊ (ဎ)၊ (ဏ) င (တ) တအဖစ 
ပ င လသတမတရမည။ 

၃။ တင ရင ဆ ဝ  ဥပ ဒပဒမ ၃၁ တငပ ရ သ  " ငဒဏကပ ၃၀၀၀၀ အထ ဖစ စ" ဆသည 
စက ရပက " ငဒဏကပသ သန အထဖစ စ"ဆသည စက ရပဖင့် အစ ထ ရမည။ 

၄။ တင ရင ဆ ဝ ဥပ ဒပဒမ ၃၂ တင- 

(က) ပဒမခ(က) ၌ပ ရ သ  " ငဒဏကပ ၃၀၀၀၀ အထဖစ စ" ဆသည စက ရပက 
" ငဒဏကပသ သန အထဖစ စ" ဆသည စက ရပဖင အစ ထ ရမည။ 



(ခ) ပဒမခ(ခ)၌ပ ရ သ  " ငဒဏကပ ၁၀၀၀၀ အထဖစ စ" ဆသည့် စက ရပက " ငဒဏကပ 
တစသန အထဖစ စ" ဆသည စက ရပဖင အစ ထ ရမည။ 

၅။ တင ရင ဆ ဝ ဥပ ဒ ပဒမ ၃၃ တငပ ရ သ  " ငဒဏ ကပ ၅၀၀၀ အထ ဖစ စ" ဆသည 
စက ရပက " ငဒဏကပ င သ င အထ ဖစ စ"ဆသည စက ရပဖင အစ ထ ရမည။ 

၆။ တင ရင ဆ ဝ ဥပ ဒ ပဒမ ၄၃ တင ပဒမခ(က)၌ပ ရ သ  "လပထ  လပနည မ " ဆသည 
စက ရပက ပယဖကပ  ပဒမခ (ခ) ၌ " နက ခက" ဆသည စက ရပ၏ န ကတင 
" ငလပထ လပနည မ " ဆသည စက ရပက ဖညစကရမည။ 

ပည ထ ငစသမတမနမ ငင တ  ဖစည ပအ ခခဥပ ဒအရ က ပလကမတ ရ ထ သည။ 

 

(ပ)သန စန                

ငင တ သမတ         

ပည ထ ငစသမတမနမ ငင တ  



ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြဥပေဒ 

(၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၉ ။) 

၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁၂ ရက္ 

(၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁၂ ရက္) 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။ 

အခန္း(၁) 

အမည္နွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္ 

၁။ ဤဥပေဒကုိ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြဥပေဒဟု ေခၚတြင္ 

ေစရမည္။ 

၂။ ဤဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ၿပပါအတုိင္း အဓိပၸာယ္ 

သက္ေရာက္ ေစရမည္ - 

 (က) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ကိ ု အေၿခခံ၍ ခြဲေဝသတ္မွတ္သည့္ 

ၿပည္ေထာင္စု၏ ေထာက္ပံ့ေငြၿဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း 

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းကုိဆုိသည္။ 

 (ခ) ဗဟုိေကာ္မတီ ဆုိသည္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ရန္ပံုေငြလ်ာထား 

ၿခင္း၊ ထိန္းသိမ္းၿခင္း၊ သုံးစဲြၿခင္းတို႔နွင္ ့ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းေသာ ေကာ္မတီကုိ 

ဆုိသည္။ 

 (ဂ) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဆုိသည္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည့္ 

သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္၏ ၿပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ အမ်ိဳးသား 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္နွင္ ့ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တို႔ကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဃ) ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ ဆုိသည္မွာ 

သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ 



ေဆာင္ရြက္ရာ၌ တာဝန္ခံ ႀကီးၾကပ္ရန္ ပုဒ္မ ၈ အရ ဖြဲ႕စည္းေသာအဖြဲ႕ကိ ု

ဆုိသည္။ 

 (င) ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ ဆုိသည္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒအရ နိုင္ငံေတာ္ 

သမၼတက ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္သည့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ကို ဆုိသည္။ 

 (စ) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ ဆုိသည္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

ၿပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆုိင္ရာ ဥပေဒတြင ္ ထည့္သြင္း 

ၿပ႒ာန္းထားေသာ ေထာက္ပံ့ေငြကို ဆိုသည္။ 

 (ဆ) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ နွစ္စဥ္လ်ာထားခ်က္ ဆုိသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာ 

နွစ္အလုိက္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုးက ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္သုိ႔ 

အရအသုံး ခန္႔မွန္းေၿခ ေငြစာရင္း၌ လ်ာထားခြင့္ၿပဳေပးရန ္ အဆုိၿပဳသည့္ 

ေထာက္ပံ့ေငြကို ဆုိသည္။ 

 (ဇ) လုပ္ငန္းနွင့္ စာရင္းစစ္ေဆးေရးဗဟုိအဖြ႕ဲ ဆုိသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ 

ၿမိဳ႕နယ္၌ ဗဟိုေကာ္မတီက ခြင့္ၿပဳသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

ရန္ပံုေငြခြဲေဝ သုံးစဲြရာတြင ္ ဗဟိုေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထားသည့္ 

စည္းကမ္းမ်ားနွင္ ့ ကိုက္ညီမႈ ရိ ွ မရွိ၊ လုပ္ငန္း၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ၿခင္း ရွိ 

/မရွိ၊ လုပ္ငန္းမ်ားနွင္ ့ စာရင္းမ်ားကိ ု စစ္ေဆးေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ 

ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစခ္်ဳပ္္ရံုးက စစ္ေဆးနုိင္ရန ္စီစဥ ္ေဆာင္ရြက္ထားေရး 

အတြက္ လည္းေကာင္း ဗဟိုေကာ္မတီက ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္သည့္ 

အဖြဲ႕ကိ ုဆိုသည္။ 

 (ဈ) ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေထာက္အကူၿပဳေကာ္မတီ ဆုိသည္မွာ 

နိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၏ ၂၆-၂-၂ဝ၁၃ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာအမွတ္ 

(၂၇/၂ဝ၁၃) ၿဖင္ ့ ဖြဲ႕စည္းေသာ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္ 

အကူၿပဳေကာ္မတီကို ဆုိသည္။ 

 



အခန္း(၂) 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္သည္ - 

 (က) ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အားလုံးနွင္ ့

ေက်းလက ္ ေဒသမက်န ္ နွစ္စဥ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္လာေစရန ္ ေဆာင္ရြက္ 

နိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယအ္လုိက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြကို နွစ္စဥ္ ၿပည္ေထာင္စ ု

၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ခန္႔မွန္းေၿခေငြစာရင္း ေရးဆဲြရာတြင ္

ပါဝင္လာေစရန္၊ 

 (ခ) မဆဲႏၵနယ္ေၿမရွိ ၿပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ၿဖည့္ဆည္းေပးနုိင္ရန္၊ 

 (ဂ) ၿပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ၿဖည့္ဆည္းရာတြင ္အဓိက ေဆာင္ရြက္ရမည္ ့

လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကိ ု အပုခ္်ဳပ္္ေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အေကာင္ 

အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္၊ 

 (ဃ) ေက်းလက္ေဒသမ်ား လ်င္ၿမန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ 

အေထာက္အကူၿဖစ္ေစရန္၊ 

 (င) ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္သံုးစြဲရန ္ ခြင့္ၿပဳထားေသာ ေထာက္ပံ့ေငြၿဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားကိ ု ဥပေဒနွင့္အညီ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္သည္ ့ အေလ့ 

အက်င့္ ရရွိေစရန္။ 

အခန္း(၃) 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ နွစ္စဥ္လ်ာထားခြင့္ၿပဳၿခင္း 

၄။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုးသည္ ဘ႑ာေငြခဲြေဝသံုးစြဲေရးဆိုင္ရာ ၿပ႒ာန္းခ်က္ 

မ်ားနွင္အ့ညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြကုိ နွစ္စဥ္လ်ာထားၿပီး ဗဟုိေကာ္မတီသုိ႔ တင္ၿပ 

ရမည္။ 

၅။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုးက နွစ္စဥ္အဆုိၿပဳသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ရန္ပံုေငြ လ်ာထားခ်က္ကို သက္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးနွစအ္လိုက ္ ၿပည္ေထာင္စု၏ 

ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင ္ ၿပည္ေထာင္စု၏ ေထာက္ပံ့ေငြအၿဖစ ္



ထည့္သြင္းခြင့္ၿပဳနုိင္ရန္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္နွင္ ့ညွိနိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

အခန္း(၄) 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဗဟုိေကာ္မတီဖြ႕ဲစည္းၿခင္းနွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 

၆။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဗဟုိေကာ္မတီကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖင္ ့

ဖြဲ႕စည္းရမည္- 

 (က) နာယက၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္  ဥကၠ႒ 

 (ခ) ဥကၠ႒၊ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ 

ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 

ဒုတိယဥကၠ႒ 

 

 (ဂ) ဒုတိယဥကၠ႒၊ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္  အဖြဲ႕ဝင္ 

 (ဃ) ဒုတိယဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္  အဖြဲ႕ဝင္ 

 (င) ဥကၠ႒၊ 

ၿပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊  

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 

အဖြဲ႕ဝင္ 

 (စ) ဥကၠ႒၊  

စီမံကိန္းမ်ားနွင္ ့ ဘ႑ာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး 

တုိးတက္မႈ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 

အဖြဲ႕ဝင္ 

 (ဆ) အတြင္းေရးမွဴး၊  

ၿပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 

အတြင္းေရးမွဴး 

 (ဇ) အတြင္းေရးမွဴး၊  

စီမံကိန္းမ်ားနွင့္ဘ႑ာေရးဖြံ႕ၿဖိဳး 

တုိးတက္မႈ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 

 

တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး 

 



၇။ ဗဟုိေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္သည္- 

 (က) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြၿဖင္ ့ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားနွင္ ့ စပ္လ်ဥ္း၍ မူဝါဒ 

ခ်မွတ္ၿခင္း၊ 

 (ခ) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြကို နွစ္စဥ္လ်ာထားသတ္မွတ္၍ ၿပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြ 

အရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆဲြနိုင္ရန္ ဘ႑ာေရး 

ေကာ္မရွင္နွင္ ့ညွိနိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ 

 (ဂ) သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

အဖြဲ႕က အဆိုၿပဳတင္ၿပေသာ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၿပည္ေထာင္စ ု

လႊတ္ေတာ္ပူးေပါင္း ေကာ္မတီမ်ားအား စိစစ္တင္ၿပရန္ လုိအပ္သလုိ 

တာဝန္ေပးအပ္ၿခင္း၊ 

 (ဃ) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြကို ၿမိဳ႕နယ္အရြယ္အစားနွင္ ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအလုိက္ စိစစ ္

ခြင့္ၿပဳၿခင္း၊ 

 (င) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြကို သုံးစဲြရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ၿခင္း၊ 

သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားနွင္အ့ညီ သံုးစြဲေစၿခင္း၊ 

 (စ) လုပ္ငန္းနွင္ ့ စာရင္းစစ္ေဆးေရးဗဟုိအဖြဲ႕ကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 

ၿဖင္ ့လုိအပ္သလုိ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ၿခင္း၊ 

 (ဆ) ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ 

ၿပီးစီးမႈ အေၿခအေနမ်ားကုိ စာရင္းခ်ဳပ္္ၿပဳစု၍ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ 

တင္ၿပအစီရငခ္ံၿခင္း၊ 

 (ဇ) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရံုးလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိ ု

ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုးအား တာဝန ္

လဲႊအပ္ေဆာင္ရြက္ေစၿခင္း။ 

 

 

 



 

အခန္း(၅) 

ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား 

ဖြ႕ဲစည္းၿခင္းနွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 

၈။ (က) ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ကိ ု ေအာက္ပါ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည ္- 

  (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး  ဥကၠ႒ 

  (၂) ဥကၠ႒အၿဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ 

လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မွအပ 

က်န္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 

 

  (၃) အမႈေဆာင္အရာရွိ၊ 

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ 

သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္အပု္ခ်ဳပ္္ေရးမွဴး၊ 

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ 

အဖြဲ႕ဝင္ 

 

  (၄) ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး၊ ေက်းလက္ေဒသ  

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန 

အဖြဲ႕ဝင္ 

  (၅) ဥကၠ႒၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး  

အေထာက္အကူၿပဳေကာ္မတီ 

အဖြဲ႕ဝင္ 

  (၆) ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအပု္ခ်ဳပ္္ေရးမွဴး၊  

ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအပု္ခ်ဳပ္္ေရးဦးစီးဌာန 

အတြင္းေရးမွဴး 

 (ခ) ပုဒ္မခဲြ (က) အရ ဖြဲ႕စည္းေသာအဖြဲ႕တြင္ လုိအပ္ပါက အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထဲမွ 

ပုဂၢိဳလ္နွစ္ဦးကုိ ဒုတိယဥကၠ႒နွင္ ့ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴးအၿဖစ္ ထည့္သြင္း 

ဖြဲ႕စည္းနိုင္သည္။ 

၉။ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ 

မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္သည္ - 



 (က) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေဒသအတြက္ အမွန္တကယ္ 

လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိ ု ကုန္က်စရိတ္မႀကီးၿမင့္ေစဘဲ အေလးထား 

ေဆာင္ရြက္ၿခင္းနွင္ ့ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ၿခင္း၊ 

 (ခ) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေဒသခံၿပည္သူမ်ား၏ ပါဝင္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ရယူသည့္ နည္းလမ္းအား အေလးထား 

အသုံးၿပဳၿခင္း၊ 

 (ဂ) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးမ်ား၏ သေဘာထားကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားနုိင္ရန ္ သက္ဆုိင္ရာ 

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ားကုိ လုိအပ္ပါက အၾကံဉာဏ္္မ်ား 

ရယူနိုင္ၿခင္း၊ 

 (ဃ) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စနစ္တက် 

ရိွေစေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

အဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴးအား တာဝန္ေပးအပ္ၿခင္း၊ 

 (င) ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အေထာက္ 

အကူၿပဳေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ားနွင္ ့

ညိွနိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္းနွင္ ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအလုိက္ လုပ္ေဆာင္မည့္ဌာန 

သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းသုိ႔ လုပ္ငန္းအပ္နွံၿခင္း၊ 

 (စ) ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ လဲႊေၿပာင္းေပးပို႔လာေသာေငြကုိ သက္ဆိုင္ရာ 

ၿမိဳ႕နယ္ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင ္ ၿပည္ေထာင္စုဘ႑ာ ရန္ပံုေငြစာရင္း (အၿခား 

စာရင္းရွင)္ UFA (OA) အား ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုး၏ ေဒသ နယ္ေၿမ 

မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရန္ပုံေငြအမည္ၿဖင့္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေငြထုတ္သူ အရာရွိ 

အၿဖစ ္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအပု္ခ်ဳပ္္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အပု္ခ်ဳပ္ ္

ေရးဦးစီးဌာနနွင္ ့ အမႈေဆာင္အရာရွိ၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕ 

သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္အပု္ခ်ဳပ္္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ 

တုိ႔၏ အမည္စာရင္းနွင့္ ေငြစာရင္းအမွတ္တို႔ကိ ုေကာ္မတီသို႔ေပးပုိ႔ၿခင္း၊ 



 (ဆ) လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းအေထာက္အထားမ်ားကို 

စနစ္တက် ထိန္းသိမ္း၍ စာရင္းဇယားမ်ား ၿပဳစုၿခင္းနွင္ ့ ယင္းမွတ္တမ္း 

အေထာက္အထားမ်ားနွင့္ စာရင္းဇယားမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ 

အပု္ခ်ဳပ္္ေရးဦးစီးဌာနတြင ္ထိန္းသိမ္းထားရွိၿခင္း၊ 

 (ဇ) ဗဟုိေကာ္မတီက အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ၿပန္သည့္ အမိန္႔၊ 

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိ ုလုိက္နာေဆာင္ရြက္ၿခင္း။ 

အခန္း(၆) 

လုပ္ငန္းနွင့္ စာရင္းစစ္ေဆးမႈခံယူၿခင္း 

၁ဝ။ ၿပည္ေထာင္စ ု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္္သည္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက 

အေၾကာင္းၾကားသည့္ အခါ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင္ ့ စာရင္းမ်ားကိ ု စစ္ေဆးၿပီး 

စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာကုိ တင္ၿပရမည္။ 

၁၁။ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕သည ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

လုပ္ငန္းနွင္ ့သက္ဆိုင္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား၊ စာရင္း စစ္ေဆးခ်က္ 

နွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔တင္ၿပရမည္။ 

အခန္း(၇) 

ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား နွစ္စဥ္လ်ာထားသတ္မွတ္ၿခင္း 

၁၂။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လ်ာထားသတ္မွတ္ရာ၌ ေဒသခံၿပည္သူမ်ား၏ ပါဝင္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ရယူနိုင္သည့္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကိ ု ဦးစားေပး 

လ်ာထားရမည္ - 

 (က) ေသာက္သံုးေရ ရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 

 (ခ) ေက်းလက္လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား ၿပဳၿပင္ေဆာက္လုပ္ၿခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ 

 (ဂ) ၿပည္သူလူထု၏ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနေသာ အၿခားလုပ္ငန္းမ်ား။ 

၁၃။ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕သည ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း 

မ်ားကိ ု သက္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးနွစအ္တြင္း ၿပီးၿပတ္ေအာင ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ 

ၿဖစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္နိုင္ၿခင္း မရွိပါက ပိုလံွ်ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ၿပန္လည္ အပ္နွံရမည္။ 



အခန္း(၈) 

အေထြေထြ 

၁၄။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈကုိ 

ပ်က္ၿပားေစရန္၊ ကိုးကြယ္မႈဘာသာအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡၿဖစ္ေစရန္၊ နိုင္ငံေရး 

ပါတီမ်ား အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကဲြၿပားေစရန္၊ ေဒသတြင္း နားလည္ ခ်စ္ၾကည္မႈကုိ 

ထိပါးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္းမ်ိဳးကိ ုေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 

၁၅။ မည္သူမဆုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြကို မရုိးမေၿဖာင့္ေသာ သေဘာၿဖင္ ့ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း 

ၿပဳလုပ္ပါက ၿပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ အလဲြသံုးစားၿပဳမႈ က်ဴးလြန္သည္ဟု 

မွတ္ယူရမည္။ 

၁၆။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ၿခင္း 

မၿပဳရ - 

 (က) အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင္ ့ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ ေဒသနၲရ 

စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ 

 (ခ) အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တာဝန္နွင္ ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို ထိခိုက္ 

ေစေသာ လုပ္ငန္းမ်ား။ 

၁၇။ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူၿပဳ ေကာ္မတီသည္ - 

 (က) လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးပါက ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွတ္တမ္းနွင္ ့

ရန္ပံုေငြသံုးစြဲမႈ စာရင္းဇယားတုိ႔ကုိ အမ်ားၿပည္သူသိရိွေစရန ္သက္ဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းေနရာ၌ အမွတ္အသားဆုိင္းဘုတ္ၿဖင့္ ၿပသထားရမည္။ 

 (ခ) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ကုန္က်စရိတ္ တြက္ခ်က္ 

တင္ၿပရာတြင ္ အမွန္သုံးစဲြရေသာ အေထြေထြ ကုန္က်စရိတ္ကို 

သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီ အလုိက္ ကုန္က်စရိတ္၏ 

သုံးရာခိုင္နႈန္းထက္ မေက်ာ္လြန္ေစဘ ဲထည့္သြင္းေတာင္းခံနိုင္သည္။ 

 

 



၁၈။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုးသည္ - 

 (က) ဗဟုိေကာ္မတီနွင့္ ယင္းကဖြ႕ဲစည္း တာဝန္ေပးအပ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ား၏ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိ ုက်ခံရမည္။ 

 (ခ) ဗဟုိေကာ္မတီ၏ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ဂ) ဤဥပေဒပါ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေအာင္ၿမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ရန ္ ဗဟုိေကာ္မတီ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ ဝန္ထမ္းဖြ႕ဲစည္းပုံကို 

တုိးခဲ့်ဖြဲ႕စည္းနိုင္ရန္ လုိအပ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၁၉။ (က) တည္ဆဲဥပေဒမ်ားတြင ္ မည္သုိ႔ပင္ပါရိွေစကာမူ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဤဥပေဒအရသာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ခ) ဤဥပေဒ မထုတ္ၿပန္မ ီ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းနွင္ ့ သက္ဆိုင္သည့္လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဤဥပေဒနွင္အ့ညီ ေဆာင္ရြက္သည္ဟု 

မွတ္ယူရမည္။ 

 (ဂ) ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုးက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ထုတ္ၿပန္ခဲ့ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာမ်ားသည္ ဤဥပေဒပါၿပ႒ာန္းခ်က္ 

မ်ားနွင္ ့မဆန္႔က်င္သေရႊ႕ ဆက္လက္ က်င့္သုံးနိုင္သည္။ 

၂ဝ။ ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိ ု အေကာငအ္ထည္ေဖာ ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

ဗဟုိေကာ္မတီသည္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းနွင့္စည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ 

ေၾကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္နွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ၿပန္နိုင္သည္။ 

 



စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ 

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၁၀။) 

၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁၄ ရက္ 

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္) 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကုိ ၿပ႒ာန္းလုိက္သည္။ 

အခန္း ( ၁ ) 

အမည္ႏွင့္အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္ 

၁။  ဤဥပေဒကုိ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။ 

၂။  ဤဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ၿပပါအတုိင္း အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္

ေစရမည္- 

 

(က)  စားသံုးသူ ဆိုသည္မွာ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ကုန္သြယ္ ေရာင္းဝယ္မႈ 

အတြက္ မဟုတ္ဘဲ စားေသာက္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ သုံးစြၿဲခင္း ၿပဳသူကို ဆုိသည္။ 

 

( ခ ) စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဆုိသည္မွာ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ စားသံုးသူအား ဥပေဒဆုိင္ရာ အကာအကြယ္ ေပးေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ အာမခံခ်က္ေပးေရးကုိ ဆုိသည္။ 

 

( ဂ ) ကုန္စည္ ဆုိသည္မွာ လူအမ်ားအသုံးၿပဳႏုိင္ရန္ႏွင့္ စားသုံးရန္ တို႔အတြက္ ထိေတြ႕

ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အၿပည့္အဝ မထိေတြ႕ႏိုင္ေသာ၊ ေ႐ႊ႕ေၿပာင္းႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ 

မေ႐ႊ႕ေၿပာင္းႏိုင္ေသာ၊ စားသုံးႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ မစားသံုးႏိုင္ေသာ ကုန္သြယ္

ႏိုင္သည့္အရာကုိ ဆိုသည္။ 

 

(ဃ) ဝန္ေဆာင္မႈ ဆုိသည္မွာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈ 

အသြင္ၿဖင့္ စားသံုးသူ၏ လိုအပ္ခ်က္ကုိ ၿဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ေဆာင္႐ြက္မႈကို 

ဆိုသည္။ 

 

( င ) ကုန္သြယ္မႈ ဆိုသည္မွာ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို တန္ဖိုး သတ္မွတ္၍ 

အက်ိဳးအၿမတ္ရရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္ေသာ အေရာင္းအဝယ္ ၿပဳလုပ္ၿခင္းကို 

ဆိုသည္။ 

 

( စ ) ေၾကာ္ၿငာ ဆုိသည္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ၿဖစ္ေစ၊ အသင္းအဖြ႕ဲ တစ္ခုကၿဖစ္ေစ၊ 

လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ကၿဖစ္ေစ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္စည္ႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေသာ 

ဝန္ေဆာင္မႈကုိ အမ်ားၿပည္သူ သိရွိရန္ အသိေပး ထုတ္ၿပန္ေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈကို 

ဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ လူထု ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းၿဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ 

ၿခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ 



 

(ဆ)  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဆုိသည္မွာ ကုန္စည္ကို ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ၿဖန္႔ၿဖဴးၿခင္း၊

သိုေလွာင္ၿခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ၿခင္း၊ ေရာင္းခ်ၿခင္း၊ ၿပဳၿပင္ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ၿပည္ပသို႔ 

တင္ပို႔ၿခင္း၊ ၿပည္ပမွ တင္သြင္းၿခင္း၊ ၿပန္လည္ေရာင္းခ်ၿခင္းကို ၿဖစ္ေစ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ 

ေပးၿခင္းကိုၿဖစ္ေစ၊ ေၾကာ္ၿငာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ၿခင္း ကိုၿဖစ္ေစ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္သူကို ဆိုသည္။ 

 

( ဇ ) လိမ္လည္လွည့္ၿဖားမႈ ဆိုသည္မွာ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

စားသံုးသူ ထင္ေယာင္ထင္မွား ၿဖစ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ၿဖင့္ မွားယြင္းေသာ ေဖာ္ၿပမႈ 

ကိုၿဖစ္ေစ၊ မမွန္ကန္ေသာ ေၾကာ္ၿငာကုိၿဖစ္ေစ သေဘာ႐ုိးၿဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း 

မဟုတ္သည့္ ၿပဳလုပ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ သဘာ၀ အရည္အေသြးကိုၿဖစ္ေစ၊ ထုတ္လုပ္မႈၿဖစ္စဥ္ကိုၿဖစ္ေစ၊

ေဆာင္႐ြက္မႈ ၿဖစ္စဥ္ကိုၿဖစ္ေစ၊ ဝိေသသလကၡဏာကိုၿဖစ္ေစ၊ သတ္မွတ္ထားေသာ 

စံခ်ိန္စံၫႊန္းကိုၿဖစ္ေစ၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကိုၿဖစ္ေစ၊ အေရအတြက္ကုိ ၿဖစ္ေစ အမ်ား 

ၿပည္သူက ယုံၾကည္မႈလြမဲွားစြာလက္ခံရန္ မ႐ုိးမေၿဖာင့္ေသာ သေဘာၿဖင့္ ၿပဳလုပ္မႈကို 

လည္းေကာင္း ဆိုသည္။ 

 

(ဈ )   ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ ဆိုသည္မွာ ေသဆုံးမႈ၊ လူပုဂၢိဳလ္ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေၿပာင္းႏိုင္ေသာ 

သို႔မဟုတ္ မေ႐ႊ႕ေၿပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္း တစ္ရပ္ရပ္ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈကုိ ဆုိသည္။ 

 

(ည)  အေရာင္းၿမင့္တင္ၿခင္း ဆိုသည္မွာ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို စားသုံးသူက 

ပိုမိုက်ယ္ၿပန္႔စြာ ဝယ္ယူရန္ သို႔မဟုတ္ အသုံးၿပဳရန္ ရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္ၿခင္းကို 

ဆိုသည္။ 

 

( ဋ )  စားသံုးသူအၿငင္းပြားမႈေၿဖရွင္းေရးအဖြ႕ဲ ဆိုသည္မွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ 

စားသံုးသူတို႔အၾကား ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၿဖစ္ပြားေသာ 

အၿငင္းပြားမႈကုိ ညွိႏႈိင္း ေၿဖရွင္းေပးရန္ ဤဥပေဒအရ ဖြ႕ဲစည္းေသာ အဖြ႕ဲကုိ ဆိုသည္။ 

 

( ဌ )  ဝန္ႀကီးဌာန ဆုိသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စအုစိုးရ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး

ဝန္ႀကီးဌာနကို ဆုိသည္။ 

 

( ဍ )  ဗဟုိေကာ္မတီ ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စားသုံးသူ အကာ

အကြယ္ေပးေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို ဆိုသည္။ 

 

( ဎ )  ဦးစီးဌာန ဆုိသည္မွာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနကို 

ဆိုသည္။ 

အခန္း ( ၂ ) 

ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား 

၃။ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္း ၿဖစ္သည္- 

 

(က)  စားသုံးသူတို႔သည္ မိမိတို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို သိရွိနားလည္၍ ေတာင္းဆိုရယူ 

ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို သုံးစြဲရာတြင္ လိမ္လည္လွည့္ၿဖားမႈတို႔ 



မခံရေစရန္၊ 

 

( ခ )  စားသုံးသူတို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကိ ု ထိေရာက္စြာ  ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ စနစ္တစ္ရပ္ 

ေပၚေပါက္လာေစရန္၊ 

 

( ဂ )  စားသုံးသူအား ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးၿခင္း၊ မွန္ကန္ ရွင္းလင္းသည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၿဖန္႔ေဝအသိေပးၿခင္းတို႔ ပါဝင္ေသာ စားသုံးသူ 

အကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္း အစီအမံ ေပၚေပါက္လာေစရန္၊ 

 

(ဃ) စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တို႔က စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းအေပၚ 

အေလးထားလိုက္နာၿခင္းၿဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ 

အၿပဳအမူမ်ား ၿဖစ္ေပၚေစရန္၊ 

 

( င )  စားသုံးသူတို႔၏ ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး၊  က်န္းမာေရး၊ စိတ္ေက်နပ္မႈ 

ရရွိေစေရးတို႔အတြက္ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ အရည္အေသြး ၿမင့္မားေသာ ကုန္စည္ 

သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေဖာ္ေဆာင္ ၿဖည့္ဆည္းေပး ရန္။ 

အခန္း ( ၃ ) 

ဗဟုိေကာ္မတီဖြ႕ဲစည္းၿခင္း 

၄။ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သည္- 

 

(က)  စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒ 

အၿဖစ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားမွ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ 

အစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၿဖစ္ လည္းေကာင္း၊ 

ဥကၠ႒က တာဝန္ေပးအပ္ ၿခင္း ခံရသူမ်ားက အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တြဖဲက္အတြင္းေရးမွဴး

အၿဖစ္လည္းေကာင္း ပါဝင္သည့္ စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို 

ဖြ႕ဲစည္းရ မည္။ 

 

( ခ )  ပုဒ္မခြဲ(က) အရ ဖြ႕ဲစည္းေသာ ဗဟိုေကာ္မတီကုိ လိုအပ္သလို ၿပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္း

ႏိုင္သည္။ 

အခန္း(၄) 

ဗဟုိေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 

၅။  ဗဟိုေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္သည္- 

 

(က)  ဤဥပေဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ၿမင္ေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 

( ခ )  စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ 

ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕သုိ႔ အႀကံဉာဏ္မ်ား၊ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား 

ေဆာင္႐ြက္ေပးၿခင္း၊ 



 

( ဂ )  ကုန္စည္၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စားသုံးသူေဘးဥပဒ္ အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး 

အတြက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာေဆာင္႐ြက္ ၿခင္း၊ 

 

(ဃ) အစိုးရမဟုတ္ေသာ စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕မ်ား ဖြ႕ဲစည္း 

ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ယင္းအဖြ႕ဲမ်ား လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 

အတြက္ အားေပးေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 

( င )  စားသုံးသူ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လူထုဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ သတင္း

ၿဖန္႔ေဝ ေပးၿခင္းႏွင့္ စားသုံးသူတို႔၏ သေဘာထားကို ရယူၿခင္း၊ 

 

( စ )  စားသုံးသူထံမွၿဖစ္ေစ၊ စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ 

အၿခားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ထံမွၿဖစ္ေစ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကုိ လက္ခံ ေၿဖရွင္းေပးၿခင္း၊ 

 

(ဆ) စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူ၍ 

သုေတသနၿပဳၿခင္းႏွင့္ ယင္း သုေတသနၿပဳမႈမ်ားကို ၿပန္လည္ သုံးသပ္၍ 

စားသုံးသူမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ လိုအပ္သလို ေဆာင္႐ြက္ ေပးၿခင္း၊ 

 

( ဇ )  အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအဖြ႕ဲအစည္း မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 

( ဈ )  ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ရိွေသာ စားသုံးရန္မသင့္သည့္ ကုန္စည္ႏွင့္ စပလ္်ဥ္း၍ 

တားၿမစ္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသုိ႔ အေၾကာင္း ၾကားၿခင္း၊ 

 

(ည)  ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ စံခ်ိန္စံၫႊန္းကၽြမ္းက်င္မႈ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 

ဓာတ္ခြခဲန္းမ်ားကို လုိအပ္ပါက သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းေပး ႏိုင္ရန္ 

သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 

( ဋ )  စားသုံးသူအက်ိဳးစီးပြားကိ ု ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင္ ့ ယင္းတို႔၏ အေရးကိစၥ မ်ားကို 

ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ပညာေပးၿခင္း၊ 

 

( ဌ ) စားသုံးသူ အၿငင္းပြားမႈေၿဖရွင္းေရးအဖြ႕ဲက  ခ်မွတ္ေသာ  စီမံခန္႔ခြေဲရး ၿပစ္ဒဏ္အေပၚ 

အယူခံမႈကုိ အဆံုးအၿဖတ္ေပး ၿခင္း၊ 

 

( ဍ ) တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းၿပီးၿဖစ္သည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ စားသုံးသူ 

အကာအကြယ္ေပးေရး အသင္းအဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း။ 

အခန္း(၅) 

စားသံုးသူ၏ အခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္မ်ား 

၆။ (က) စားသုံးသူ၏အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္-  

  

(၁)  ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ အသုံးၿပဳ

ႏိုင္ၿခင္း၊ 

  

(၂)  ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကိ ု ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ၿခင္းႏွင့္ ဝန္ခံကတိၿပဳ

ထားေသာ တန္ဖိုး၊ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ား၊ အာမခံမႈတို႔ႏွင့္ အညီ ရယူႏိုင္ၿခင္း၊ 



  

(၃)  ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ အေၿခအေန၊ အာမခံခ်က္တို႔ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ၿပည့္စုံမွန္ကန္စြာ ရယူခြင့္ ရွိၿခင္း၊ 

  

(၄)  စားသုံးသူ အသံုးၿပဳေသာ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

အၿငင္းပြားမႈအေပၚ ၾကားနာေၿဖရွင္းေပးရန္ အေရးဆို တိုင္တန္းႏိုင္ၿခင္း၊ 

စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား ရရွိႏိုင္ၿခင္းႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ ေၿဖရွင္းမႈ 

ရရွိႏိုင္ၿခင္း၊ 

  
(၅)  ခြဲၿခားဆက္ဆံမႈမရွိသည့္ မၽွတေသာ ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိၿခင္း။ 

 
( ခ ) စားသုံးသူ၏တာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္သည္- 

  

(၁) ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစရန္ ရည္႐ြယ္ေဖာ္ၿပထားေသာ  ကုန္စည္ 

သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္

မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

  

(၂)  စားသုံးသူအၿငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္စြာ ေၿဖရွင္းေပးသည့္ စားသုံးသူ 

အၿငင္းပြားမႈ ေၿဖရွင္းေရးအဖြဲ႕၏ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာၿခင္း၊ 

  

(၃)  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ မဟုတ္မမွန္ 

စြပ္စြဲေၿပာဆိုမႈ ၿပဳလုပ္ၿခင္း တို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿခင္း၊ 

  

 (၄)  စားသုံးသူအၿငင္းပြားမႈကို သက္ဆုိင္ရာမွေၿဖရွင္းေနစဥ္ လူထု ဆက္သြယ္ေရး 

နည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ၊ အၿခား နည္းလမ္းၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ သက္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းရွငအ္ေပၚ ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ေၿပာဆုိၿခင္း၊ ေရးသားၿခင္းႏွင့္ 

ၿပဳမူၿခင္းတုိ႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿခင္း။ 

အခန္း(၆) 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ား 

၇။ (က) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၏ အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ၿဖစ္သည္ - 

  

(၁)  ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ အေရာင္းအဝယ္ ၿပဳလုပ္ရာတြင္ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္အညီ ေငြေပးေခ်မႈ လက္ခံ

ရယူၿခင္း၊ 

  
(၂)  စားသုံးသူအၿငင္းပြားမႈတြင္ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ခုခံ ေခ်ပခြင့္ ရရွိၿခင္း၊  

  

(၃) စားသုံးသူ၏ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈသည္ မိမိ၏ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ

ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါက နာမည္ေကာင္းၿပန္လည္ ရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္

ႏိုင္ၿခင္း၊ 

  

(၄) စားသုံးသူ၏ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈသည္ ၎ဝယ္ယူေသာ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ 

ဝန္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ေသၿပႏိုင္

ပါက နာမည္ေကာင္းကို ၿပန္လည္ ရရွိႏုိင္ၿခင္း။ 

 
( ခ ) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၏တာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္းၿဖစ္သည္- 



  

(၁) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ 

လုပ္ကိုင္ၿခင္း၊ 

  

(၂)  ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ ရွင္းလင္းမွန္ကန္ေသာ သတင္း 

အခ်က္အလက္ မ်ား ေပးၿခင္း ၊ 

  
(၃) စားသုံးသူမ်ားကို ခြဲၿခားမႈမရွိဘဲ ေၿဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ ဆက္ဆံၿခင္း၊ 

  

(၄)  ေရာင္းဝယ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ 

ဝန္ေဆာင္မႈကို သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း၊ အရည္အေသြးမ်ား 

အေပၚ အေၿခခံ၍ အာမခံခ်က္ေပးၿခင္း၊ 

  

(၅)  အရည္အေသြး စမ္းသပ္ရန္ လုိအပ္ေသာ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ 

ဝန္ေဆာင္မႈကို ဝယ္ယူၿခင္းမၿပဳမီ စားသုံးသူမ်ားအား စမ္းသပ္ ႏိုင္သည 

့္အခြင့္အေရးေပးၿခင္း၊ 

  

(၆)  အာမခံေပးထားသည့္ ကာလအတြင္း ကုန္စည္ကို စားသုံးၿခင္း 

သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ သံုးစြဲၿခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား 

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အာမခံခ်က္ ေပးအပ္ထားသည့္ အတိုင္း တာဝန္ယူ 

ေဆာင္႐ြက္ေပးၿခင္း၊ 

  

(၇)  စားသုံးသူက လက္ခံရရိွထားေသာ သို႔မဟုတ္ အသုံးၿပဳထားေသာ 

ကုန္စည္သည္ သေဘာတူညီ ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိပါက သေဘာ 

တူညီထားသည့္ စည္းကမ္းအတုိင္း တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေပး ၿခင္း၊ 

  

(၈)  ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သေဘာတူညီ ထားေသာ 

သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ပါဝန္ခံ ကတိအတိုင္း တိက်စြာ 

လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

  

(၉)  စားသုံးသူအၿငင္းပြားမႈကုိ သက္ဆိုင္ရာမွ ေၿဖရွင္းေနစဥ္ လူထု 

ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား ၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊ အၿခားနည္းလမ္းၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ 

သက္ဆိုင္ရာ စားသံုးသူအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာေစ ရန္ ေၿပာဆို ၿခင္း၊ 

ေရးသားၿခင္းႏွင့္ ၿပဳမူၿခင္းတို႔ကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ၿခင္း။ 

အခန္း (၇) 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အတြက္ တားၿမစ္ခ်က္မ်ား 

၈။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ ေအာက္ပါတို႔ကုိ ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ကုန္သြယ္ၿခင္း၊  ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း 

မၿပဳရ- 

 

(က)  သက္ဆိုင္ရာကုန္စည္၏ သတင္းအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ တံဆိပ္အမွတ္

အသားေပၚတြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ အေၿခအေန၊ အာမခံခ်က္၊ ထူးၿခားခ်က္၊ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ အသားတင္အေလးခ်ိန္၊ အသားတင္ ထုထည္၊ 

စုစုေပါင္းပမာဏ၊ အရည္အေသြး၊ အဆင့္အတန္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ၿပဳလုပ္ပုံနည္းလမ္း၊ 



ပုံစံတို႔ႏွင့္ကိုက္ညီမႈ မရွိေသာ ကုန္စည္၊ 

 

( ခ ) တံဆိပ္အမွတ္အသားပါ အခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ ေၾကာ္ၿငာႏွင့္  အေရာင္း

ၿမႇင့္တင္ေရးတို႔တြင္ ပါဝင္ေသာ ေဖာ္ၿပခ်က္တုိ႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိေသာ ကုန္စည္၊ 

 

( ဂ ) အမည္၊ အ႐ြယ္အစား၊ အသားတင္ အေလးခ်ိန္၊ ထုထည္၊ ဖြ႕ဲစည္းပုံ၊ 

ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ ထုတ္လုပ္သည့္ရက္စြဲႏွင့္ ထုတ္လုပ္သည့္အမွတ္စဥ္၊ ေနာက္ဆံုး 

သုံးစြဲရမည့္ ရက္စြဲ၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး၊ ဓာတ္မတည့္ေၾကာင္း ေဖာ္ၿပခ်က္၊ 

ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီအမည္ႏွင့္ လိပ္စာ၊ ေရာင္းခ် ၿဖန္႔ၿဖဴးသူအမည္၊ 

အမွတ္တံဆိပ္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္တို႔မပါရွိေသာ 

ကုန္စည္၊ 

 

(ဃ) သုံးစြဲပံုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္း၊ အခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္

မ်ားကို ဗဟုိေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔ရက္မွစ၍ ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ 

ၿဖစ္ေစ၊ ၿမန္မာႏွင့္အၿခားဘာသာတြလဲ်က္ ၿဖစ္ေစ ေဖာ္ၿပ ထားၿခင္းမရွိေသာ 

ကုန္စည္၊ 

 

( င ) မူလထြက္ရွိသည့္ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

မမွန္မကန္ ေဖာ္ၿပထားသည့္ ကုန္စည္၊ 

 

(စ )  ၿပည္တြင္းၿပည္ပ အသိအမွတ္ၿပဳဌာန သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု၏ 

ေထာက္ခံခ်က္ အရၿဖစ္ေစ၊ သတ္မွတ္ ထားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

အရၿဖစ္ေစ ကုိက္ညီမႈမရွိေသာ ကုန္စည္၊ 

 

(ဆ)  သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းက သိပၸံနည္းက် သုေတသနၿပဳ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္၊ 

ေတြ႕ရွိခ်က္ အေထာက္အထားမ်ား မရွိဘဲ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အာဟာရဆိုင္ရာ 

အာမခံခ်က္မ်ား ေဖာ္ၿပထားသည့္ ကုန္စည္၊ 

 
(ဇ ) သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ ကုန္စည္၊ 

 

(ဈ) သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္  သတင္း အခ်က္အလက္ တြင္ 

ေဖာ္ၿပထားေသာ အေၿခအေန၊ အာမခံခ်က္၊ ထူးၿခားခ်က္၊ ကာလ 

သတ္မွတ္ခ်က္၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတို႔ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ 

 

(ည)  ေၾကာ္ၿငာႏွင့္ အေရာင္းၿမႇင့္တင္ေရးတို႔တြင္ ပါဝင္ေသာ ေဖာ္ၿပခ်က္တို႔ႏွင့္ 

ကိုက္ညီမႈ မရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ။ 

၉။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္သည္ ေအာက္ပါ အေၿခအေနမ်ားတြင္ ဝယ္ယူသူ သို႔မဟုတ္ 

အသုံးၿပဳသူအား ထင္ေယာင္ထင္မွား ၿဖစ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ေရာင္းခ်ရန္ ကမ္းလွမ္းၿခင္း 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေရာင္းၿမႇင့္တင္ၿခင္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေၾကာ္ၿငာၿခင္း ေသာ္ လည္းေကာင္း 

မၿပဳလုပ္ရ- 

 

(က) ထုတ္ေဖာ္ၫႊန္းဆိုထားေသာ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံၫႊန္း၊ ပုံစံ သို႔မဟုတ္ 

နည္းလမ္း၊ ထူးၿခားေသာ လကၡဏာ၊ အသံုးၿပဳမႈတို႔ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရိွသည့္ 



ေဈးႏႈန္းေလၽွာ႔ ေပးထားေသာ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အထူးေဈးႏႈန္း 

သတ္မွတ္ထားေသာ ကုန္စည္ၿဖစ္ၿခင္း၊ 

 
( ခ ) သစ္လြင္ေကာင္းမြန္ေသာ အေၿခအေနတြင္ မရွိေသာ ကုန္စည္ၿဖစ္ၿခင္း၊ 

 

( ဂ ) အၿခားကုမၸဏီ တစ္ခုခု၏ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ခိုင္မာေသာ 

ေထာက္ပ့ံမႈႏွင့္ အာမခံမႈၿပဳၿခင္း၊ 

 

(ဃ)  အသုံးမၿပဳႏိုင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ မရရွိႏိုင္ေသာ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ

ၿဖစ္ၿခင္း၊ 

 

( င ) အၿပစ္အနာအဆာ၊ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားကုိ ဖုံးကြယ္ထားသည့္ ကုန္စည္ 

သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈၿဖစ္ၿခင္း၊ 

 

(စ) အၿခားေသာ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ 

သြယ္ဝိုက္၍ ခ်ိဳးႏွိမ္ေဖာ္ၿပၿခင္း၊ 

 

(ဆ)  သတင္းအခ်က္အလက္ အၿပည့္အစုံ ခိုင္မာမႈမရွိေသာ ခ်ဲ႕ကား ေဖာ္ၿပမႈမ်ားကို 

အသုံးၿပဳၿခင္း၊ 

 

(ဇ ) မေသခ်ာ မေရရာေသာ ကတိကဝတ္ၿပဳမႈမ်ားၿဖင့္ ကမ္းလွမ္း၍ ေရာင္းခ်ေသာ 

သို႔မဟုတ္ ေပးအပ္ေသာ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ၿဖစ္ၿခင္း။ 

၁၀။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ ေရာင္းဝယ္မႈၿပဳလုပ္ရာတြင္ စားသုံးသူအား ေအာက္ပါ 

အေၿခအေနတစ္ခုခုၿဖင့္ လိမ္လည္ လွည့္ၿဖားမႈမၿပဳရ - 

 

(က) ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္း၊ အရည္အေသြး

တို႔ႏွင့္ ကုိက္ညီသည္ဟု မမွန္မကန္ ေဖာ္ၿပၿခင္း၊ 

 
( ခ ) ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ကုိ ဖုံးကြယ္ ေဖာ္ၿပၿခင္း၊ 

 

(ဂ ) ကမ္းလွမ္းထားေသာ ကုန္စည္မဟုတ္ဘဲ အၿခားကုန္စည္ကို အစားထိုး 

ေရာင္းခ်ၿခင္း၊ 

 

(ဃ)  ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအား အေရာင္းၿမႇင့္တင္ေရာင္းခ်ၿခင္း မၿပဳလုပ္မီ 

ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ ေဈႏႈန္းမ်ားကို တိုးၿမႇင့္ၿခင္း၊ 

 

( င ) ေနာက္ဆံုး သုံးစြဲရမည့္ ရက္စြဲေက်ာ္လြန္ေနေသာ ကုန္စည္ကို ၿပဳၿပင္မြမ္းမံ၍ 

ေရာင္းခ် ၿခင္း၊ ေရာေႏွာ ေရာင္းခ်ၿခင္း၊ 

 

( စ ) အမ်ိဳးအစားတူ အရည္အေသြးနိမ့္ ကုန္စည္ကို ေရာေႏွာေရာင္းခ်ၿခင္းႏွင့္ 

အမ်ိဳးအစားမတူ စားသုံးရန္ မသင့္ေသာ ကုန္စည္ကို ေရာေႏွာ ေရာင္းခ်ၿခင္း။ 

၁၁။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ မူလကကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို  သတ္မွတ္ထားေသာ 

ကာလအတြင္း ေရာင္းခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ ကမ္းလွမ္းထားေသာ၊ အေရာင္းၿမႇင့္တင္ထားေသာ၊ 

ေၾကညာထားေသာ ပမာဏ အေရအတြက္အတိုင္း ေရာင္းခ်ရန္ အစီအစဥ္မရွိဘ ဲ ယင္းတုိ႔ကို 

အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း အထူး ေဈးႏႈန္းၿဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ ကမ္းလွမ္းၿခင္း၊ အေရာင္း 

ၿမႇင့္တင္ၿခင္းႏွင့္ ေၾကညာၿခင္းတုိ႔ မၿပဳရ။ 



၁၂။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ အၿခားကုန္စည္ကို ဆုေၾကးအေနၿဖင့္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ 

အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ကတိၿပဳထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ေပးအပ္ႏိုင္ၿခင္း မရွိပါက 

ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေရာင္းခ်ရန္ ကမ္းလွမ္းၿခင္း၊ အေရာင္းၿမႇင့္တင္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ 

ေၾကညာၿခင္း မၿပဳရ။ 

၁၃။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ စားသုံးသူ၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာကိုၿဖစ္ေစ၊ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာကိုၿဖစ္ေစ 

အေႏွာင့္အယွက္ၿဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုခုၿဖင့္ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအား 

ေရာင္းခ်ရန္ ကမ္းလွမ္းၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကညာၿခင္းမၿပဳရ။ 

၁၄။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ ေအာက္ပါေၾကာ္ၿငာ အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ေၾကာ္ၿငာၿခင္း မၿပဳလုပ္ရ - 

 

(က)  ကုန္စည္၏ အရည္အေသြး၊ အေရအတြက္၊ ကုန္စည္တြင္ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ 

ကုန္စည္အား အသုံးၿပဳပုံ၊ ကုန္စည္၏ ေဈးႏႈန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏႈန္းထားႏွင့္ 

ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္ ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

စားသုံးသူမ်ားအား လိမ္လည္ ထားေသာ ေၾကာ္ၿငာမ်ား၊ 

 

(ခ)  ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ အာမခံေပးထားမႈအေပၚ လိမ္လည္

ထားေသာ ေၾကာ္ၿငာမ်ား၊ 

 

(ဂ)  ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မဟုတ္မမွန္ေသာ သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္ ေၾကာ္ၿငာမ်ား၊ 

 

(ဃ) ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးၿပဳၿခင္းၿဖင့္ အႏၲရာယ္ရွိမႈအား 

အသိေပးၿခင္း မရွိေသာ ေၾကာ္ၿငာမ်ား၊ 

 

(င) သက္ဆိုင္သူ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္မရရိွဘဲတစ္စုံတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ အၿဖစ္အပ်က္ 

တစ္ခုအေပၚ အသုံးၿပဳ ထားေသာ ေၾကာ္ၿငာ မ်ား၊ 

 
( စ)  ဥပေဒၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ လူမႈက်င့္ဝတ္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္သည့္ ေၾကာ္ၿငာမ်ား။ 

၁၅။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ သို႔မဟုတ္ ေၾကာ္ၿငာလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သူတို႔သည္ မိမိတို႔ေၾကာ္ၿငာ၏ 

အက်ိဳးဆက္မ်ားကို တာဝန္ယူရမည္။ 

အခန္း (၈) 

စားသံုးသူအၿငင္းပြားမႈေၿဖရွင္းေရးအဖြ႕ဲ ဖြ႕ဲစည္းၿခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 

၁၆။  ဗဟိုေကာ္မတီသည္ စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္

ႏိုင္ရန္ႏွင့္ စားသုံးသူမ်ား၏ အၿငင္းပြားမႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ေၿဖရွင္းႏိုင္ေရး အတြက္ စားသုံးသူ

အၿငင္းပြားမႈ ေၿဖရွင္းေရးအဖြ႕ဲမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ 

ၿပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ 

၁၇။ စားသုံးသူအၿငင္းပြားမႈေၿဖရွင္းေရးအဖြ႕ဲ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းၿဖစ္သည္- 

 
(က)  စားသုံးသူအၿငင္းပြားမႈမ်ားကို ေစ့စပ္ၫိွႏႈိင္းေပးၿခင္း၊ ေၿဖရွင္းေပးၿခင္း၊ 

 
(ခ) 

စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားကို 

စားသုံးသူအား ၿဖန္႔ၿဖဴးေပးၿခင္း၊ 



 
(ဂ) 

ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စားသုံးသူ၏ စာၿဖင့္ေသာ္

လည္းေကာင္း၊ ႏႈၿဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း တုိင္ၾကားမႈကုိ လက္ခံ စစ္ေဆးၿခင္း၊ 

 
(ဃ)  ဗဟုိေကာ္မတီက အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း။ 

အခန္း (၉) 

စားသံုးသူအၿငင္းပြားမႈအား ေၿဖရွင္းၿခင္း 

၁၈။  စားသံုးသူအၿငင္းပြားမႈ ေၿဖရွင္းေရးအဖြ႕ဲသည္ စားသုံးသူ အၿငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေၿဖရွင္းရာတြင္ 

ေအာက္ပါတို႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ရမည္- 

 
(က) 

ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ကို ေခၚယူ 

စစ္ေဆးၿခင္း၊ 

 
(ခ )  

စားသုံးသူအၿငင္းပြားမႈကို သိရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ မ်က္ၿမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူ

တို႔ကုိ ေခၚယူစစ္ေဆးၿခင္း၊ 

 
(ဂ )  

စုံစမ္းစစ္ေဆးရာ၌ လိုအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အၿခားသက္ ေသခံ 

ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ အကဲၿဖတ္ၿခင္း၊ 

 
(ဃ)  စားသုံးသူဘက္မွ ဆုံး႐ႈံးမႈရွိ မရွိ စစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ ဆုံးၿဖတ္ၿခင္း၊ 

 
(င ) 

စားသုံးသူ အၿငင္းပြားမႈတြင္ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ကို 

စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကုိ အသိေပး 

အေၾကာင္းၾကားၿခင္း၊ 

 
(စ )  ပုဒ္မ ၈ ပါ တားၿမစ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက အေရးယူၿခင္း။ 

အခန္း (၁၀) 

စားသံုးသူအၿငင္းပြားမႈ ေၿဖရွင္းေရးအဖြ႕ဲ၏ အေရးယူပိုင္ခြင့္ 

၁၉။  စားသုံးသူအၿငင္းပြားမႈ ေၿဖရွင္းေရးအဖြဲ႕သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္က ပုဒ္မ ၇၊ ပုဒ္မခြ(ဲခ)တြင္ 

ေဖာ္ၿပထားသည့္ တာဝန္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၈ တြင္ 

ေဖာ္ၿပထားသည့္ တားၿမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ေအာက္ပါ 

အေရးယူမႈ တစ္ရပ္ရပ္ကိုၿဖစ္ေစ၊ တစ္ရပ္ ထက္ပိုေသာ အေရးယူမႈမ်ားကိုၿဖစ္ေစ

ဆုံးၿဖတ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္- 

 
(က) သတိေပးၿခင္း၊ 

 
(ခ ) ၿပင္းထန္စြာသတိေပးၿခင္း၊ 

 
(ဂ) ေလ်ာ္ေၾကးေပးေစၿခင္း၊ 

 

(ဃ) အၿငင္းပြားလ်က္ရွိေသာ ကုန္စည္ကို ေရာင္းခ်ၿဖန္႔ၿဖဴးၿခင္းအား ကာလ အကန္႔

အသတ္ၿဖင့္ တားၿမစ္ၿခင္း၊ 

 
(င) ကုန္စည္ကို ေဈးကြက္အတြင္းမွ ၿပန္လည္ သိမ္းဆည္းေစၿခင္း၊ 

 
(စ) စားသုံးသူတို႔အား ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ ၿဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ကုန္စည္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီး



ေစၿခင္း၊ 

 

(ဆ) လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ယာယီပိတ္သိမ္းၿခင္း သို႔မဟုတ္ အၿမတဲမ္းပိတ္သိမ္းၿခင္း တုိ႔ကို 

ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း။ 

၂၀။ ပုဒ္မ ၁၉ ပါ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ၿခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်မွတ္သည့္ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္

သူသည္ ယင္းဆံုးၿဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ေန႔ မွ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ဗဟိုေကာ္မတ ီ သို႔ 

အယူခံ ဝင္ႏိုင္သည္။ 

၂၁။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ စားသုံးသူအၿငင္းပြားမႈေၿဖရွင္းေရးအဖြ႕ဲက ခ်မွတ္ေသာ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ကုိ

အတည္ၿပဳၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ၿခင္း ၿပဳႏိုင္သည္။ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ 

ဆုံးၿဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအၿပတ္ ၿဖစ္ေစရမည္။ 

၂၂။ ဦးစီးဌာနသည္ ဤအခန္းပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခ်မွတ္ထားေသာ အမိန္႔အရ 

ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္သူအေပၚ ဝင္ေငြခြန္မေၿပ က်န္ေငြၿဖစ္ ဘိသကဲ့သုိ႔အရ 

ေကာက္ခံခြင့္ရွိသည္။ ထိုသို႔ ေကာက္ခံရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရာရွိတစ္ဦးဦး ကို 

ေကာ္လိတ္ေတာ္အရာရွိအၿဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပးႏိုင္သည္။ 

အခန္း (၁၁) 

ၿပစ္မႈႏွင့္ၿပစ္ဒဏ္မ်ား 

၂၃။  မည္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မဆို ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မ ၁၀၊ ပုဒ္မ ၁၁၊ ပုဒ္မ ၁၂၊ ပုဒ္မ ၁၃ 

သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၁၄ ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဳးလြန္ ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား 

စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ သုံးႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ ၿဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္း ငါးဆယ္ထက္ မပိုေသာ 

ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ ၿခင္းခံရမည္။ 

၂၄။  ပုဒ္မ ၂၃ အရ ၿပစ္ဒဏ္က်ခံေစရကာမူ စားသုံးသူသည္ မိမိ၏ နစ္နာမႈအတြက္ 

တရားမေၾကာင္းအရလည္း တရားစြဆဲိုႏိုင္သည္။ 

အခန္း(၁၂) 

အေထြေထြ 

၂၅။  ကုန္စည္ေရာင္းခ်သူသည္ ဝယ္ယူသည့္ ကုန္စည္အတြက္ ဝယ္ယူသူအား ေၿပစာ ေပးအပ္

ရမည္။ ေၿပစာတြင္ ဝယ္ယူသူလိပ္စာ၊ အမည္၊ ဝယ္ယူသည့္ေန႔စြဲ၊ ဝယ္ယူသည့္ ပစၥည္း အမ်ိဳးအမည္၊ 

အေရအတြက္၊ ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းအတြက္ က်သင့္ေငြ ပမာဏ၊ အခြန္ကဲ့သို႔ေသာ သီးၿခားေဖာ္ၿပခ်က္ 

အပါအဝင္ စုစုေပါင္း က်သင့္ေငြ ပမာဏ၊ ကုန္စည္ေမာ္ဒယ္နံပါတ္၊ ထုတ္လုပ္သည့္ ေနရာေဒသႏွင့္ 

 သက္ဆုိင္ရာက သတ္မွတ္ထားေသာ အၿခားအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ရမည္။ 

၂၆။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ ပုဒ္မ ၉ ပါ ထင္ေယာင္ထင္မွားၿဖစ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ မရိွေၾကာင္း 

သက္ေသၿပရန္ တာဝန္ရိွသည္။ 

၂၇။ ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဤ ဥပေဒႏွင့္ 

အညီသာလၽွင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 



၂၈။ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ 

ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကုိ သီးၿခား ကၽြမ္းက်င္မႈအဖြ႕ဲမ်ား ဖြ႕ဲစည္း၍ 

ၿဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပးထားေသာ စစ္ေဆးေရး 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာင္ထား ေသာ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား အား ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္၍ၿဖစ္ေစ 

ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည္။ 

၂၉။ (က) ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စံခ်ိန္စံၫႊန္း

မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ ဌာနႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို 

အသိအမွတ္ၿပဳႏိုင္သည္။ 

 

(ခ ) ပုဒ္မခြ ဲ (က) အရ ဗဟုိေကာ္မတီက အသိအမွတ္ၿပဳေသာ ဌာနႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္း

တစ္ခုခု၏ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ စစ္ေဆးခ်က္သည္ အၿပီးသတ္ သက္ေသခံခ်က္ 

ၿဖစ္ေစရမည္။ 

၃၀။ စားသုံးသူအၿငင္းပြားမႈ ေၿဖရွင္းေရးအဖြဲ႕သည္ စားသုံးသူ အၿငင္းပြားမႈမ်ားကို 

ဆုံးၿဖတ္ေၿဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လုိအပ္ပါက တည္ဆဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းထား ေသာ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာ စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရး အသင္းအဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ 

အႀကံဉာဏ္မ်ားကုိ ရယူေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ 

၃၁။  ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ - 

 

(က) ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လိုအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို 

ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြ႕ဲ၏ သေဘာ တူညီခ်က္ၿဖင့္ ထုတ္ၿပန္နိုင္သည္။ 

 

(ခ ) ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီတို႔သည္ လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔၊ 

ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ဦးစီး ဌာနသည္ 

အမိန္႔ႏွင့္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း ထုတ္ၿပန္ႏိုင္သည္။ 

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒအရ ကၽြႏု္ပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးသည္။  

 

                                                                                  (ပံ)ု သိန္းစိန္ 

                                                                                    ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ 

                                                                                   ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ ္

                    



ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး Uပေဒ 

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္UပေဒAမွတ္ ၁၁။) 

၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁၄ ရက္ 

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္) 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤUပေဒကုိ ၿပ႒ာန္းလုိက္သည္။ 

Aခန္း (၁) 

Aမည္၊ စီရင္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ Aဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္ 

၁။ ဤUပေဒကုိ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရး Uပေဒ ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။ 

၂။   ဤUပေဒAရ Aေရးယူႏိုင္ေသာ ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ မည္သူမဆုိ ၿပည္တြင္းတြင္ 

ၿဖစ္ေစ၊ ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ တည္ဆဲUပေဒAရ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ေရယာU ္၊ ေလယာU ္ 

ႏွင့္ စက္တပ္ယာU ္ တစ္ခုခုေပၚတြင္ၿဖစ္ေစ က်ဴးလြန္လၽွင္လည္းေကာင္း၊ 

ၿမန္မာႏုိင္ငံသား သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ Aၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ရသူက ၿပည္ပတြင္ 

က်ဴးလြန္လၽွင္လည္းေကာင္း ဤUပေဒAရ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။ 

၃။ ဤUပေဒတြင္ပါရိွေသာ ေAာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ၿပပါAတုိင္း Aဓိပၸာယ္ 

သက္ေရာက္ေစရမည္-  

 (က)   ဗဟုိAဖြဲ႕ ဆုိသည္မွာ ဤUပေဒAရ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ 

တုိက္ဖ်က္ေရး ဗဟုိAဖြဲ႕ကုိဆုိသည္။ 

 ( ခ ) ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးAဖြဲ႔ ဆုိသည္မွာ ဤUပေဒႏွင့္ 

သက္ဆုိင္သည့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ စုံစမ္းAေရးယူႏိုင္ရန္ 

ဤUပေဒAရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ Aဖြဲ႕ကုိဆုိသည္။ 

 ( ဂ ) စိစစ္ေရးAဖြဲ႕ ဆုိသည္မွာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး Aဖြဲ႕က 

ဖြဲ႕စည္းေပးေသာ Aဖြဲ႕ကုိဆုိသည္။ 



 (ဃ)   စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး Aဖြဲ႕ ဆုိသည္မွာ ဤUပေဒAရ ဗဟုိAဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္း 

တာဝန္ေပးAပ္ေသာ Aဖြဲ႕ကုိဆုိသည္။ 

 ( င ) သတင္းပုိ႔Aဖြဲ႕Aစည္း ဆုိသည္မွာ ဤUပေဒက သတင္းပုိ႔ရန္ သတ္မွတ္ 

ထားသည့္ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရး 

မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ Aသက္ေမြး 

ဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ဗဟုိAဖြဲ႕က 

AခါAားေလ်ာ္စြာ Aမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္၍ သတင္းပို႔ရန္ သတ္မွတ္ 

တာဝန္ေပးAပ္ၿခင္းခံရသည့္ Aဖြဲ႕Aစည္းလည္း ပါဝင္သည္။ 

 ( စ ) ႀကီးၾကပ္ေရးAာဏာပုိင္ ဆုိသည္မွာ သတင္းပုိ႔ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားAေနၿဖင့္ 

ဤUပေဒAရ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားAား လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ေစေရး Aတြက္ 

ႀကီးၾကပ္ရန္ ဗဟုိAဖြဲ႕က တာဝန္ေပးAပ္ၿခင္း ခံရသူကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဆ)   ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း ဆုိသည္မွာ ၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 

ေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားUပေဒႏွင့္ Aၿခားသက္ဆုိင္ေသာ Uပေဒမ်ား 

Aရ တည္ေထာင္ထားေသာ ဘဏ္ႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားကုိ 

ဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ဘဏ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္သူ တစ္U ီးU ီး 

Aတြက္ၿဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ၎၏ ကုိယ္စား ေAာက္ပါ ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခု 

သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ ပိုေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိၿဖစ္ေစ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

တစ္ရပ္Aေနၿဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္ သုိ႔မဟုတ္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္၊ ေငြစုေငြေခ်းAသင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရးကုမၸဏီ၊ ေငြေခ်း 

သက္ေသခံ လက္မွတ္ ေရာင္းဝယ္ေရးကုမၸဏီ၊ ႏိုင္ငံၿခားေငြ ဝယ္ယူ ေရာင္းခ် 

လဲလွယ္ေရး ေကာင္တာ၊ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္း Aဖြဲ႕Aစည္း၊ 

Aာမခံကုမၸဏီႏွင့္ AၿခားAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္ - 



  (၁) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းAတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေပးၿခင္း၊ 

ၿပည္သူမ်ားထံမွ Aပ္ေငြမ်ားႏွင့္ ၿပန္လည္ေပးAပ္ရမည့္ ရန္ပုံေငြမ်ား 

လက္ခံၿခင္း၊ 

  (၂) ပစၥည္းသိမ္းဆည္းၿခင္း AပါAဝင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ေဆာင္႐ြက္ 

ခ်က္မ်ား Aတြက္ ေငြေၾကးၿဖည့္ဆည္းေပးၿခင္း၊ စားသံုးသူေခ်းေငြ၊ 

Aေပါင္ၿဖင့္ ေခ်းေငြမ်ား AပါAဝင္ ေငြထုတ္ေခ်းၿခင္း၊ 

  (၃)   စားသံုးသူဆုိင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ AစီAစU ္ 

မ်ားမွ တစ္ပါး ေငြေခ်းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရး 

ဆုိင္ရာ Aခြင့္Aေရးကုိ ငွားရမ္းၿခင္း၊ 

  (၄)   ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ တန္ဖိုးတစ္ရပ္ရပ္ကုိ လႊဲေၿပာင္းေပးၿခင္း၊ 

  (၅) Aေႂကြးဝယ္ကတ္ႏွင့္ၿမီစားကတ္မ်ား၊ ခရီးသြားခ်က္လက္မွတ္၊ ေငြေပး 

Aမိန္႔မ်ား၊ ဘဏ္ေငြလႊဲလက္မွတ္၊ Aီလက္ထေရာနစ္ နည္းလမ္း 

မ်ားၿဖင့္ ေငြေပးေခ်ၿခင္း၊ ထုတ္ေဝၿခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း၊  

  (၆)   ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ Aာမခံႏွင့္ ကတိစာခ်ဳပ္မ်ား ထုတ္ေဝၿခင္း၊ 

  (၇)   ေAာက္ပါ ေငြေရးေၾကးေရး စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ၿခင္း-    

   (ကက)  ခ်က္လက္မွတ္မ်ား၊ ေငြေပးAမိန္႔လက္မွတ္မ်ား၊ Aပ္ေငြ 

လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ဆင့္ပြား စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံၿခား 

သံုးေငြ၊ Aတုိးႏႈန္းႏွင့္ေဈးႏႈန္း ၫႊန္းကိန္း စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ား၊ 

လႊဲေၿပာင္းႏုိင္ေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား 

AပါAဝင္ ေငြေၾကးေဈးကြက္ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ားAား 

ေရာင္းဝယ္ၿခင္း၊  

   ( ခခ )   ကုန္စည္မ်ားကုိ  Aနာဂတ္ ကာလAတြက္  ေမၽွာ္မွန္း 



ေရာင္းဝယ္ၿခင္း။ 

   (၈)   ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေဝရာတြင္ ပါဝင္ၿခင္းႏွင့္ 

Aဆုိပါ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို 

ပံ့ပိုးေပးၿခင္း၊ 

   (၉)   ရင္းႏီွးၿမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုခ်င္းကုိၿဖစ္ေစ၊ ရင္းႏီွးၿမႇဳပ္ႏွံမႈ Aားလံုးကုိ ၿဖစ္ေစ 

စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း၊ 

  (၁၀) Aာမခံေသတၱာမ်ား လက္ခံထိန္းသိမ္းၿခင္းႏွင့္ Aၿခားပုဂၢိဳလ္မ်ား 

ကုိယ္စား ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ေငြၿဖစ္လြယ္ေသာ ေငြေခ်း သက္ေသခံ 

လက္မွတ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေပးၿခင္း၊ 

  (၁၁) Aၿခားပုဂၢိဳလ္မ်ား ကုိယ္စား ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ဘ႑ာ ရန္ပုံေငြမ်ား 

စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ စီမံAုပ္ခ်ဳပ္ၿခင္း၊ ရင္းႏီွးၿမႇဳပ္ႏွံၿခင္း၊ 

  (၁၂) ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တစ္ဆင့္ၾကားခံ ေဆာင္႐ြက္ေပးသူမ်ားက 

Aာမခံလုပ္ငန္း ၾကားခံဝန္ေဆာင္မႈေပးၿခင္း AပါAဝင္ Aၿခား 

ရင္းႏီွးၿမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနသည့္ Aာမခံလုပ္ငန္း၊ Aသက္နွင့္ 

Aေထြေထြ Aာမခံလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း။ 

  (၁၃) ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြမ်ားလဲလွယ္ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း။ 

 ( ဇ ) သဏၭာန္ေဆာင္ဘဏ္ ဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံAတြင္း တရားဝင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 

Aဖြဲ႕ တည္ေထာင္ထားၿပီး လုိင္စင္ရယူထားၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ Aေၿခစိုက္ထားၿခင္း 

ၿဖစ္ေသာ္လည္း ႐ုပ္ၿဒပ္Aရ တည္ရွိေနၿခင္း မရွိသည့္Aၿပင္ ထိေရာက္ခိုင္မာစြာ 

ႀကီးၾကပ္မႈခံရေသာ ေငြေရးေၾကးေရး Aုပ္စုတစ္ခုႏွင့္ ေပါင္းစည္းထားၿခင္း 

မရွိသည့္ ဘဏ္ကုိဆုိသည္။ 

 (ဈ ) တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူ၊ သူတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ ဆုိရာတြင္ UပေဒAရ 



ဖြဲ႕စည္းသည္ၿဖစ္ေစ၊ မဖြဲ႕စည္းသည္ၿဖစ္ေစ ကုမၸဏီ၊ Aသင္း၊ Aဖြဲ႕Aစည္း 

တစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ လူတစ္စုလည္း ပါဝင္သည္။ 

 (ည)   Aက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူပုိင္ရွင္  ဆုိသည္မွာ မူလAဓိက ပိုင္ဆုိင္သူကုိၿဖစ္ေစ၊ 

ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္သူ တစ္ဦးAား ထိန္းခ်ဳပ္သူကုိၿဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ 

လႊဲေၿပာင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တစ္ခုခုကုိ မိမိကုိယ္စား Aၿခားသူတစ္ဦးက 

ေဆာင္႐ြက္ေစသည့္ သူတစ္ဦးကုိဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ကုမၸဏီ 

Aဖြဲ႕Aစည္း တစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ စီစU ္ေဆာင္႐ြက္မႈ တစ္ခုခုကုိ ထိေရာက္ေသာ 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈၿပဳလုပ္သည့္ သူတစ္ဦးလည္း ပါဝင္သည္။  

 ( ဋ ) ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူ ဆုိသည္မွာ ေAာက္ပါ Aခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ 

Aက်ဳံးဝင္သူကုိ ဆုိသည္-    

  (၁)   ေငြလႊဲေၿပာင္းၿခင္း၊ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကတိကဝတ္ 

ၿပဳၿခင္း ေဆာင္႐ြက္သူ၊ 

  (၂)   ေငြလႊဲၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေငြစာရင္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးသူ၊ 

  (၃)   ေငြလႊဲရန္ တာဝန္ေပးAပ္ခံရသူ၊ ေငြလႊဲေၿပာင္းသူ၊ ေငြလႊဲရန္ 

Aခြင့္Aေရးရွိသူ သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ရွိသူ၊ 

    (၄)   ေငြလႊဲေၿပာင္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြစာရင္းAားထိန္းခ်ဳပ္ရန္ Aခြင့္Aာဏာ 

ရွိသူ၊ 

  (၅)   ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁) မွ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၄) Aထိပါ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ 

ေဆာင္႐ြက္ရန္ Aားထုတ္သူ။ 

 ( ဌ ) ၿပည္တြင္းၿပည္ပတြင္ Oဇာတိကၠမရိွသူ ဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္Aတြင္း၌ ၿဖစ္ေစ၊ 

ၿပည္ပႏိုင္ငံတစ္ခုခု၌ၿဖစ္ေစ Aမ်ားၿပည္သူဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားၿဖင့္ ထင္ရွားသူ 

သုိ႔မဟုတ္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားAတြက္ ယံုၾကည္ၿခင္း ခံရသူကုိ လည္းေကာင္း၊ 



ယင္း၏ မိသားစုဝင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္သူ 

ကုိလည္းေကာင္း ဆုိသည္။ 

 ( ဍ ) Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာတြင္ Oဇာတိကၠမရိွသူမ်ား ဆုိသည္မွာ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ 

Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ခု၏ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္သည့္ ဒါ႐ုိက္တာ၊ ဒုတိယ 

ဒါ႐ုိက္တာ၊ ဒါ႐ိုက္တာAဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ Aဆင့္ၿမင့္Aဖြဲ႕ဝင္ၿဖစ္သူ၊ Aလားတူ 

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယင္းAဆင့္ႏွင့္ ညီမၽွေသာ Aဖြဲ႕ဝင္ၿဖစ္သူ သုိ႔မဟုတ္ 

ယင္းလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ယံုၾကည္ၿခင္းခံရသူႏွင့္ ယင္း၏ မိသားစုဝင္မ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သူ တုိ႔ကုိ ဆုိသည္။  

 ( ဎ )  ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ ဆုိသည္မွာ ေAာက္ပါAခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ က်ဴးလြန္ၿခင္းကုိ 

ဆုိသည္-  

   (၁)   တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္း 

ၿဖစ္သည္ဟု သိရွိလ်က္ႏွင့္ ၿဖစ္ေစ၊ သိရွိရန္ Aေၾကာင္းရွိလ်က္ ႏွင့္ 

ၿဖစ္ေစ ယင္းေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္း၏ ဇာစ္ၿမစ္ကုိ Aသြင္ 

ေၿပာင္းလဲရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဖုံးကြယ္ရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤUပေဒႏွင့္ 

သက္ဆုိင္သည့္ ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ရာ တြင္ ပါဝင္သူ တစ္ဦး 

တစ္ေယာက္Aား ယင္း၏ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿခင္းႏွင့္ စပ္လ်U ္း၍ 

ဤUပေဒAရ Aေရးယူ ခံရၿခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏုိင္ေရးAတြက္ ၿပစ္မႈ 

မက်ဴးလြန္မီၿဖစ္ေစ၊ ၿပစ္မႈ က်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္ ၿဖစ္ေစ AကူAညီ 

ေပးရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ၿဖင့္ ယင္းေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းကုိ ေၿပာင္းလဲၿခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေၿပာင္းၿခင္း၊  

  (၂)   တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္း 

ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသည့္ သုိ႔မဟုတ္ သိရွိရန္ Aေၾကာင္းရွိသည့္ 



ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်U ္း၍ မူလသဘာ၀၊ ဇာစ္ၿမစ္၊ 

တည္ေနရာႏွင့္ပင္ကုိစ႐ိုက္ လကၡဏာတုိ႔ကုိ ေၿပာင္းလဲမႈေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ ယင္းေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းတုိ႔ကုိ ပိုင္ဆုိင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ 

Aခြင့္Aေရးတုိ႔Aား ဖုံးကြယ္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ Aသြင္ေၿပာင္းလဲၿခင္း 

ေသာ္လည္းေကာင္းၿပဳၿခင္း၊ 

  (၃)   တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္း 

ၿဖစ္ေၾကာင္း မိမိလက္ဝယ္ လက္ခံရရွိသည့္Aခ်ိန္တြင္ သိရွိေသာ 

သုိ႔မဟုတ္ သိရွိရန္ Aေၾကာင္းရွိေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းကုိ ရယူၿခင္း၊ 

လက္ဝယ္ထားၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ Aသံုးၿပဳၿခင္း၊ 

  (၄)   ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁) မွ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၃) Aထိပါ ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

က်ဴးလြန္ၿခင္း၊ က်ဴးလြန္ရန္ Aားထုတ္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ရန္ 

Aႀကံၿဖင့္ စီစU ္ေဆာင္႐ြက္ၿခင္းကုိ ၿပဳလုပ္မႈၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ပ်က္ကြက္မႈၿဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ပူးေပါင္း ပါဝင္ၿခင္း၊ AကူAညီ 

ေပးၿခင္း၊ ပံ့ပိုးၿခင္း၊ Aေထာက္Aပံ့ေပးၿခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း၊ Aႀကံဉာဏ္ 

ေပးၿခင္း၊ ဂိုဏ္းAဖြဲ႕ဝင္ၿဖစ္ၿခင္းႏွင့္ Aၿခားတစ္နည္းနည္းၿဖင့္ ဆက္စပ္ 

ပတ္သက္ၿခင္းဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿခင္း။  

 (ဏ)  ေငြေၾကး ဆုိသည္မွာ ၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္ပ ႏိုင္ငံ 

တစ္ခုခုက ထုတ္ေဝထားၿပီး တရားဝင္လဲလွယ္Aသံုးၿပဳႏုိင္သည့္ ေငြဒဂၤါး၊ 

ေငြAေႂကြႏွင့္ ေငြစကၠဴမ်ား၊ လႊဲေၿပာင္းႏုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားၿဖစ္သည့္ 

ေငြေပး ကတိစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေငြလႊဲလက္မွတ္မ်ား၊ ခ်က္လက္မွတ္မ်ား၊ ေငြေခ်း 

စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေႂကြးၿမီ Aာမခံစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံၿခား 

သံုးေငြမ်ား၊ ယင္းေငြမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ စာခ်ဳပ္ စာတမ္း တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး 



သုိ႔မဟုတ္ လက္မွတ္မ်ားကုိ ဆုိသည္။ 

 (တ)   ပစၥည္း ဆုိသည္မွာ ၿဒပ္ရွိသည္ၿဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ၿဖစ္ေစ၊ ထိေတြ႕၍ ရႏိုင္သည္ 

ၿဖစ္ေစ၊ မရႏိုင္သည္ၿဖစ္ေစ မည္သည့္ပုံစံၿဖင့္မဆုိ တည္ရွိေသာ ေ႐ႊ႕ေၿပာင္း 

ႏိုင္သည့္ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ မေ႐ႊ႕ေၿပာင္းႏုိင္သည့္ပစၥည္းကုိ ဆုိသည္။ 

ယင္းစကားရပ္တြင္ ပစၥည္းႏွင့္စပ္လ်U ္း၍ ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း စာ႐ြက္စာတမ္း 

Aမွတ္Aသား၊ Aီလက္ထေရာနစ္ နည္းလမ္းၿဖင့္ ပစၥည္းကုိ Aသံုးခ်၍ 

ေဆာင္႐ြက္ရာမွ ရရွိသည့္ Aက်ိဳးAၿမတ္၊ Aခြင့္Aေရး၊ AစုေပၚAၿမတ္၊ 

ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ Aၿခားဝင္ေငြမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

 (ထ)   တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ရရိွသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား ဆုိသည္မွာ 

ဤUပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ရာမွၿဖစ္ေစ၊ 

ယင္းၿပစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ က်ဴးလြန္ၿခင္းႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ ၿပဳလုပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ 

ပ်က္ကြက္မႈမွၿဖစ္ေစ တုိက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္ 

လည္းေကာင္း ရရွိေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္ 

တြင္ Aဆုိပါေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ Aေၿခခံ၍ ၿဖစ္ထြန္းလာေသာ ေငြေၾကး 

သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ Aက်ိဳးAၿမတ္တုိ႔သည္ လည္းေကာင္း၊ Aၿခား 

ပစၥည္းAၿဖစ္ ၿဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းAၿဖစ္ ၿဖစ္ေစ လႊဲေၿပာင္းၿခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ေၿပာင္းလဲၿခင္း ၿပဳလုပ္ထားသည့္ ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္း 

မ်ားသည္ လည္းေကာင္း ပါဝင္သည္။  

 ( ဒ ) လႊဲေၿပာင္းႏုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ဆုိသည္မွာ ပိုင္ရွင္ကုိယ္စား ေငြထုတ္ 

သည့္ ပုံစံၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ မထားရိွဘဲ မွန္ကန္ေၾကာင္း လက္မွတ္ 

ေရးထုိးၿခင္းၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ၊ ဖန္တီးထားေသာ ေငြလက္ခံသူAမည္ ၿဖည့္စြက္၍ 

ၿဖစ္ေစ၊ လႊဲေၿပာင္းေပးAပ္ရန္ Aက်ဳံးဝင္သည့္ Aၿခားပံုစံၿဖင့္ ၿဖစ္ေစရွိသည့္ 



ခ်က္လက္မွတ္မ်ား၊ ေငြေပးေခ်ရန္ ကတိစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေငြေပးAမိန္႔မ်ား 

AပါAဝင္ လႊဲေၿပာင္းႏုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ ခရီးသြားခ်က္လက္မွတ္ 

မ်ားကဲ့သုိ႔ လႊဲေၿပာင္းႏုိင္သည့္ ပုံစံရွိေသာ ေငြေရးေၾကးေရး စာခ်ဳပ္စာတမ္း 

မ်ားကုိ ဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး ထားေသာ္လည္း 

ေငြလက္ခံမည့္သူ၏ Aမည္ မပါဝင္သည့္ ခ်က္လက္မွတ္မ်ား၊ ေငြေပးေခ်ရန္ 

ကတိစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေငြေပး Aမိန္႔မ်ားႏွင့္ တစ္ပိုင္းတစ္စ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားလည္း 

ပါဝင္သည္။ 

 ( ဓ ) Aသံုးၿပဳပစၥည္း ဆုိသည္မွာ ဤUပေဒပါ ၿပစ္မႈမ်ား၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ သုိ႔မဟုတ္ 

Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ က်ဴးလြန္ရန္ Aလုိ႔ငွာ Aသံုးၿပဳသည့္ 

သုိ႔မဟုတ္ Aသံုးၿပဳရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဆုိသည္။ 

 ( န ) ေငြစာရင္း ဆုိသည္မွာ ဘဏ္ႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္း သုိ႔မဟုတ္ 

ေငြေရးေၾကးေရး မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ 

Aသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားက ၿပဳလုပ္ေသာ ေAာက္ပါ 

ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ တစ္ခုခုကုိ ဆုိသည္-  

  (၁)   ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ားAပ္ႏွံသည္ကုိ လက္ခံၿခင္း၊ 

  (၂)   ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းလႊဲေၿပာင္းၿခင္းကုိေသာ္ လည္းေကာင္း၊ 

ဘဏ္စာရင္းမွ ထုတ္ယူၿခင္းကုိေသာ္လည္းေကာင္း ခြင့္ၿပဳၿခင္း၊  

  (၃) Aၿခားသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကုိယ္စား လႊဲေၿပာင္းႏုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္ 

စာတမ္းမ်ား ေပးAပ္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ Aမိန္႔ေပးၿခင္း၊ ေငြေပး 

Aမိန္႔လႊာမ်ား ထုတ္ယူၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ စုေဆာင္းၿခင္းAတြက္ Aမိန္႔ 

ေပးၿခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

  (၄)   Aာမခံေသတၱာ သုိ႔မဟုတ္ Aၿခားလံုၿခဳံမႈရွိေသာ Aာမခံပုံစံမ်ား 



Aတြက္ Aေထာက္Aကူ သုိ႔မဟုတ္ စီစU ္ေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ခုခု။ 

 ( ပ ) ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူ Aေပၚ Aေလးထား စိစစ္ၿခင္း ဆုိသည္မွာ 

ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လႊဲေၿပာင္း ေဆာင္႐ြက္မႈသည္ 

ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ တုိ႔ႏွင့္စပ္ဆုိင္မႈ ရွိ 

မရွိ ဆက္လက္ စိစစ္ႏိုင္ရန္Aတြက္ စီးပြားဆက္ဆံမႈ စတင္သည့္ Aခ်ိန္မွစ၍ 

Aဆုိပါ ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္သူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းAခ်က္ 

Aလက္မ်ားႏွင့္ လႊဲေၿပာင္း ေဆာင္႐ြက္မႈဆုိင္ရာ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကုိ 

ၿပည့္စုံစြာ ရရွိရန္ စU ္ဆက္မၿပတ္ Aာ႐ံုစိုက္ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ 

Aာဏာပုိင္မ်ားသုိ႔ ဆက္လက္ သတင္းပုိ႔ၿခင္း စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည့္ လုပ္နည္း 

စနစ္ကုိ ဆုိသည္။ 

 ( ဖ ) ေၾကးနန္းၿဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ Aီလက္ထေရာနစ္ နည္းလမ္းၿဖင့္ ေငြလႊဲၿခင္း 

ဆုိသည္မွာ သူတစ္ဦး၏ ကုိယ္စား ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ တစ္ဆင့္ 

Aၿခားေငြေရး ေၾကးေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ Aက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိသူထံ 

Aီလက္ထေရာနစ္ နည္းလမ္းၿဖင့္ ေငြေၾကးလႊဲေၿပာင္းၿခင္း Aားလံုးကုိ ဆုိသည္။ 

 ( ဗ ) ေငြေရးေၾကးေရး မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဆုိင္ရာ 

Aသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းဆုိရာတြင္ ေAာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္သည္ - 

  (၁) ကာဆီႏိုမ်ား၊ 

  (၂) Aိမ္ၿခံေၿမ Aက်ိဳးေဆာင္မ်ား၊ 

  (၃) Aဖိုးတန္သတၱဳႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္သူမ်ား၊ 

  (၄)   မိမိAမႈသည္၏ ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းလႊဲေၿပာင္းမႈ၊ လက္ခံမႈႏွင့္ 

Aပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်U ္း၍ ေAာက္ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 

ေဆာင္႐ြက္ေပးေသာ ေရွ႕ေန၊ ႏိုထရီ ပတ္ဗလစ္ႏွင့္ စာရင္းကုိင္မ်ား 



သုိ႔မဟုတ္ Uပေဒၿဖင့္ Aသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းၿပဳသူမ်ား-  

   (ကက)   မေ႐ႊ႕မေၿပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္း ေရာင္းခ်ၿခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူၿခင္း၊ 

   ( ခခ ) Aမႈသည္၏ ေငြေၾကးမ်ား၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ Aၿခား ပိုင္ဆုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားAား စီမံ 

ခန္႔ခြဲၿခင္း၊ 

   ( ဂဂ ) ဘဏ္မ်ား၊ စုေငြမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္မ်ားစာရင္းကုိ စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း၊ 

   (ဃဃ)   ကုမၸဏီမ်ား ထူေထာင္မႈ၊  လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ  သုိ႔မဟုတ္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား Aတြက္ Aေထာက္Aကူၿပဳ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ 

မ်ားကုိ စု႐ုံးစီစU ္ၿခင္း၊  

   ( ငင ) တရားဝင္ Aသင္းAဖြဲ႕မ်ား သုိ႔မဟုတ္ AစီAစU ္မ်ား 

ထူေထာင္ၿခင္း၊ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ၿခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း၊ 

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဝယ္ယူၿခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ၿခင္း။ 

  (၅) ေAာက္ပါဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ Aၿခားသူမ်ားAတြက္ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္း တစ္ရပ္Aေနၿဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ား 

Aုပ္ထိန္းမႈAဖြဲ႕ႏွင့္ ကုမၸဏီ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား-  

   (ကက)   တရားဝင္ Aသင္းAဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေရးဆုိင္ရာ 

ကုိယ္စားလွယ္ Aၿဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊  

   ( ခ ခ ) ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဒါ႐ုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ Aတြင္းေရးမွဴး 

Aၿဖစ္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ Aစုစပ္ လုပ္ကုိင္သူ သုိ႔မဟုတ္ 

Aၿခားတရားဝင္ Aသင္းAဖြဲ႕တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ AစီAစU ္ 

တစ္ခုတြင္ ယင္းAဆင့္ႏွင့္ တူညီေသာသူAၿဖစ္ 



ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

   ( ဂ ဂ ) ကုမၸဏီတစ္ခု  သုိ႔မဟုတ္   Aစုစပ္လုပ္ငန္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ 

Aၿခားေသာ တရားဝင္ Aသင္းAဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ AစီAစU ္ 

တစ္ခုAတြက္ မွတ္ပုံတင္႐ုံး သုိ႔မဟုတ္ ေနရာထုိင္ခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလိပ္စာ သုိ႔မဟုတ္ စာေပးစာယူ 

သုိ႔မဟုတ္ Aုပ္ခ်ဳပ္မႈလိပ္စာ တုိ႔ကုိ တာဝန္ယူေပးၿခင္း။ 

  (၆) ယံုၾကည္Aပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ယံုၾကည္Aပ္ႏွံခံရသူAၿဖစ္ 

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ တရားဝင္Aသင္းAဖြဲ႕ AစီAစU ္ 

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ယင္းလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ိဳးႏွင့္ တူညီစြာ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊  

  (၇)   သူတစ္ဦးAတြက္ Aမည္ခံ Aစုရွယ္ယာရွင္ Aၿဖစ္ၿဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ သူတစ္ဦးAတြက္ Aမည္ခံ Aစုရွယ္ယာရွင္Aၿဖစ္ Aၿခားသူ 

တစ္ဦးဦးက ေဆာင္႐ြက္ ေပးေစရန္ စီစU ္ၿခင္း။  

 (ဘ)   Aုပ္စုလုိက္ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္မႈ ဆုိသည္မွာ ပင္ရင္းကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ 

Aၿခားေသာ ကုမၸဏီAဖြဲ႕Aစည္း Aမ်ိဳးAစား တစ္ရပ္ရပ္က ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ 

ႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ လုိက္နာ 

ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ Aခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်U ္း၍ မိမိ၏႐ုံးခြဲမ်ားႏွင့္ လက္ေAာက္ခံ 

ကုမၸဏီမ်ားAား ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ ဆုိသည္။ 

 

 

 

 

 



Aခန္း (၂) 

ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား 

၄။ ဤUပေဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေAာက္ပါAတုိင္းၿဖစ္သည္-  

 (က)   ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ားႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈတို႔ကို 

ထိေရာက္စြာ Aေရးယူႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဆင့္ပြားေပၚေပါက္ႏိုင္သည့္ ၿပစ္မႈမ်ားကုိ 

ကာကြယ္ဟန္႔တားရန္၊ 

 ( ခ )   ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈတုိ႔မွ 

တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑မ်ားတြင္ 

ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ၿခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၊ 

 ( ဂ )   ႏိုင္ငံေတာ္က လက္ခံထားသည့္ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား ႏွင့္Aညီ 

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး 

ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ 

 (ဃ)   ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ မူလၿပစ္မႈမ်ား 

တုိက္ဖ်က္ေရးAတြက္ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ 

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ Aိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ 

 ( င )   Aမ်ိဳးသားAဆင့္ Aႏၲရာယ္ Aကဲၿဖတ္ၿခင္း ေဆာင္႐ြက္၍ ေငြေရး ေၾကးေရး 

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင့္ Aၿခားေသာ သက္ဆုိင္သည့္ Aစိုးရဌာန Aဖြဲ႕Aစည္း 

မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈၿဖင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကး 

ေထာက္ပံ့မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး စနစ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ 

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ၿပန္ရန္။ 

 

 



Aခန္း (၃) 

ဤUပေဒႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ၿပစ္မႈမ်ား 

၅။ ေAာက္ပါၿပစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ရာမွ ရရွိေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကို 

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ ၿပဳလုပ္ၿခင္းသည္ ဤUပေဒႏွင့္သက္ဆုိင္ေစရမည္- 

 (က) ဂိုဏ္းဖြဲ႕က်ဴးလြန္သည့္ ၿပစ္မႈမ်ား၊ 

 ( ခ )   ကေလးသူငယ္မ်ားAား  လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ Aၿမတ္ထုတ္မႈ AပါAဝင္ လိင္ပိုင္း 

ဆုိင္ရာ Aၿမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ၿပစ္မႈမ်ား၊  

 ( ဂ )   ဉာဏပစၥည္းဆုိင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ ထိပါးမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ၿပစ္မႈမ်ား 

(ဉာဏပစၥည္းဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈမ်ား)၊ 

 (ဃ)   သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခိုက္နစ္နာသည့္ ၿပစ္မႈမ်ား၊ 

 ( င ) Aခြန္တိမ္းေရွာင္မႈႏွင့္ AၿခားAခြန္ဆုိင္ရာ မႈခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 

ၿပစ္မႈမ်ား၊ 

 ( စ )   ပင္လယ္ဓားၿပမႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ၿပစ္မႈမ်ား၊ 

 (ဆ) Aၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈမ်ား၊ 

 ( ဇ )   သတင္းAခ်က္Aလက္ကုိ ဦးစြာ သိရွိႏိုင္သူက မိမိသိရွိသည့္ သတင္း Aခ်က္ 

Aလက္ကုိ Aသံုးၿပဳ၍ မိမိကုိယ္တုိင္ၿဖစ္ေစ၊ ယင္းသတင္း Aခ်က္Aလက္ကုိ 

သူတစ္ပါးAား ေပးAပ္၍ၿဖစ္ေစ တရားမဝင္ Aက်ိဳးAၿမတ္ ရရွိေရးAတြက္ 

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္းႏွင့္ ေဈးကြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၿပဳလုပ္ၿခင္းဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈမ်ား၊ 

 ( ဈ )   ႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲUပေဒတစ္ရပ္ရပ္Aရ Aနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ 

တစ္ႏွစ္ႏွင့္Aထက္ ၿပစ္ဒဏ္ထုိက္သည့္ ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ၿခင္း၊ 

 (ည)   ဤUပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ဟု ၿပည္ေထာင္စုAစိုးရAဖြဲ႕က Aမိန္႔ 

ေၾကာ္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္၍ AခါAားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္သည့္ ၿပစ္မႈမ်ား၊ 



 ( ဋ )   ပုဒ္မခြဲ(က) မွ ပုဒ္မခြဲ (ည) ပါ ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ၿခင္း၊ က်ဴးလြန္ရန္ 

Aားထုတ္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ရန္ Aႀကံၿဖင့္ စီစU ္ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္းကို 

ၿပဳလုပ္မႈၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ကြက္မႈၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပူးေပါင္း 

ပါဝင္ၿခင္း၊ AကူAညီေပးၿခင္း၊ ပံ့ပိုးၿခင္း၊ Aေထာက္Aပံ့ေပးၿခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း၊ 

Aႀကံဉာဏ္ေပးၿခင္း၊ ဂိုဏ္းAဖြဲ႕ဝင္ၿဖစ္ၿခင္းႏွင့္ Aၿခားတစ္နည္းနည္းၿဖင့္ 

ဆက္စပ္ပတ္သက္သည့္ ၿပစ္မႈ။ 

Aခန္း (၄) 

ဗဟုိAဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿခင္းႏွင့္ ယင္းAဖြဲ႕၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

၆။ ၿပည္ေထာင္စုAစိုးရAဖြဲ႕သည္ ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးAား 

Uကၠ႒Aၿဖစ္ လည္းေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားAား Aဖြဲ႕ဝင္Aၿဖစ္ 

လည္းေကာင္း ပါဝင္ေစလ်က္ ဗဟုိAဖြဲ႕ကုိ Aဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦးၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ 

၇။ ဗဟုိAဖြဲ႕၏တာဝန္မ်ားမွာ ေAာက္ပါAတုိင္းၿဖစ္သည္-  

 (က)    ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ 

စပ္လ်U ္း၍ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ၿခင္း၊ ယင္းမူဝါဒႏွင့္Aညီ သက္ဆုိင္ရာ Aစိုးရ 

ဌာနမ်ား၊ Aၿခားသက္ဆုိင္သည့္ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းAေရးယူ 

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 ( ခ )   ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ  ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ  တုိက္ဖ်က္ေရး 

ဆုိင္ရာ Aမ်ိဳးသား မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ၿခင္းႏွင့္ Aေကာင္Aထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္း၊ 

 ( ဂ )   ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာ Aမ်ိဳးသား 

Aဆင့္ Aႏၲရာယ္ကုိ Aကဲၿဖတ္ၿခင္း ေဆာင္႐ြက္၍ သက္ဆုိင္ရာ Aစိုးရဌာန 

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ သတင္းပုိ႔ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈၿဖင့္ Aႏၲရာယ္ 



ကုိ Aေၿခၿပဳ ခ်U ္းကပ္ၿခင္း နည္းလမ္းမ်ား Aသံုးၿပဳလ်က္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ 

Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး စနစ္တစ္ရပ္လံုးကို 

ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးAတြက္ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ တာဝန္ 

ေပးAပ္ၿခင္း၊ 

 (ဃ)   ပုဒ္မခြဲ(က) ႏွင့္ (ခ) Aရ ခ်မွတ္ထားသည့္ Aမ်ိဳးသားမူဝါဒ၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 

Aေကာင္Aထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ(ဂ) Aရ Aမ်ိဳးသားAဆင့္ 

Aႏၲရာယ္ကုိ Aကဲၿဖတ္ၿခင္း ေဆာင္႐ြက္မႈကုိ လည္းေကာင္း၊ သတင္းပို႔ 

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ Aစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ Aၿခားဆက္စပ္ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏ 

သတင္းပုိ႔ၿခင္းဆုိင္ရာ လုိAပ္ခ်က္တုိ႔ကုိ လည္းေကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ 

စစ္ေဆးၿခင္း၊ 

 ( င )   သတင္းပုိ႔Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား လုိက္နာရန္ ေAာက္ပါ Aခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ 

ၿပ႒ာန္းသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ၿပန္ၿခင္း-   

  (၁)   ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူAေပၚ Aေလးထား စိစစ္ၿခင္းဆုိင္ရာ 

လုပ္ငန္းစU ္မ်ားႏွင့္ Aႏၲရာယ္Aဆင့္ ၿမင့္မားသည့္ AေၿခAေနမ်ိဳးတြင္ 

ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္သူAေပၚ တုိးၿမႇင့္Aေလးထား စိစစ္ၿခင္း 

လုပ္ငန္းစU ္မ်ား၊ 

  (၂)   စီးပြားဆက္ဆံ ေဆာင္႐ြက္မႈ ထူေထာင္ၿပီးေနာက္ သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေၿပာင္း 

ေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ရပ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးေနာက္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္သူ 

Aေပၚ Aတည္ၿပဳ စိစစ္ၿခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစU ္မ်ား။  

 ( စ )   ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သတင္း Aခ်က္Aလက္မ်ား ဖလွယ္ေရး၊ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး၊ Aေရးယူေရး တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်U ္း၍ ကုလသမဂၢ ကြန္ဗင္းရွင္းဝင္ 

ႏိုင္ငံမ်ား၊ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္း 



မ်ား၊ Aိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 (ဆ)   ေငြေၾကးခဝါခ်၍ ဘဏ္ႏွင့္ေငြေရး ေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး 

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း မၿပဳႏုိင္ေစရန္ သက္ဆုိင္ရာ Aစိုးရ 

ဌာန၊ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားAား လမ္းၫႊန္ၿခင္း၊ 

 ( ဇ )   ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ 

တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစU ္ တြင္ပါဝင္သည့္ သတင္းပုိ႔ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား က႑၊ 

Uပေဒေရးရာက႑၊ တရားစီရင္ေရးက႑ႏွင့္ တားဆီးႏိွမ္နင္းေရး က႑တို႔မွ 

ၿပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ Aစိုးရမဟုတ္ေသာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားAား ေငြေၾကး 

ခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ 

Aသိပညာေပးေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းစU ္မူဝါဒ 

ခ်မွတ္ၿခင္း ႏွင့္ လမ္းၫႊန္ၿခင္း၊ 

 ( ဈ )   ဗဟုိAဖြဲ႕၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ Aစီရင္ခံစာကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ 

ၿပည္ေထာင္စု AစိုးရAဖြဲ႕သုိ႔ တင္ၿပၿခင္း။ 

၈။ ဗဟုိAဖြဲ႕၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေAာက္ပါAတုိင္းၿဖစ္သည္-  

 (က)   ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈAႏၲရာယ္ 

ေဖာ္ထုတ္ Aကဲၿဖတ္ၿခင္းကုိ စU ္ဆက္မၿပတ္ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ ေဖာ္ထုတ္ 

Aကဲၿဖတ္မႈ၏ ေနာက္ဆံုး ရလဒ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းၿခင္း၊ ယင္းရလဒ္မ်ားAနက္ 

သင့္ေလ်ာ္သည့္ သတင္း Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ Aာဏာပုိင္မ်ား၊ 

သတင္းပုိ႔ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားAား Aသိေပးၿဖန္႔ေဝၿခင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔ရရွိသည့္ 

Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးAဖြဲ႕သို႔ 

သတင္းပုိ႔ေစၿခင္း၊ 

 ( ခ )   သတင္းပုိ႔ရမည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုးပမာဏကုိ ၿပည္ေထာင္စု 



AစိုးရAဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ သတ္မွတ္ၿခင္း၊ 

 ( ဂ )   ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံသို႔ 

စိစစ္ေရးAဖြဲ႕က ဘဏ္ႏွင့္ေငြေရး ေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားရိွ ေငြေၾကး 

ႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကုိ သက္ေသခံ ပစၥည္းAၿဖစ္ ရွာေဖြသိမ္းဆည္းၿခင္း၊ 

ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈၿခင္း၊ မိတၱဴ ကူးယူၿခင္း၊ 

လုိAပ္ပါက သက္ေသခံပစၥည္းAၿဖစ္ ရွာေဖြ သိမ္းဆည္းၿခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ 

ခြင့္ၿပဳႏုိင္ရန္ Aမိန္႔ထုတ္ဆင့္ၿခင္းႏွင့္ ႐ုပ္သိမ္းၿခင္း၊ 

 (ဃ)   ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဤUပေဒAရ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးေနသည့္ ကာလAတြင္း ေၿပာင္းလဲၿခင္း၊ လႊဲေၿပာင္းၿခင္း၊ 

ဖုံးကြယ္ၿခင္း၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္ၿခင္း၊ Aသြင္ေၿပာင္းလဲၿခင္း မၿပဳရန္ သက္ဆုိင္ရာ 

ဌာန၊ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားAား တားၿမစ္မိန္႔ ထုတ္ဆင့္ၿခင္း၊ 

ခ်ိပ္ပိတ္ထားရန္ ၫႊန္ၾကားၿခင္းႏွင့္ ႐ုပ္သိမ္းၿခင္း၊ 

 ( င ) ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ ၿပဳလုပ္ရာမွရရွိေသာ  ေငြေၾကး  သုိ႔မဟုတ္  ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်U ္း၍ စိစစ္ၿခင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿခင္း၊ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၿခင္း၊ 

ရွာေဖြၿခင္း၊ သက္ေသခံပစၥည္းAၿဖစ္ သိမ္းဆည္းၿခင္းတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ခ်က္ 

မ်ားႏွင့္Aညီ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စုံစမ္း ေထာက္လွမ္းေရး 

Aဖြဲ႕Aား တာဝန္ေပးAပ္ၿခင္း၊ 

 ( စ )   စိစစ္ေရးAဖြဲ႕က သက္ေသခံAၿဖစ္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ပစၥည္းကုိ 

ခံဝန္ခ်ဳပ္ၿဖင့္ ၿပန္လည္ေပးAပ္ရန္ ခြင့္ၿပဳသည့္ Aမိန္႔ခ်မွတ္ၿခင္းႏွင့္ ယင္း 

ခြင့္ၿပဳခ်က္ကုိ ၿပန္လည္႐ုပ္သိမ္းၿခင္းတုိ႔ကုိ ႀကီးၾကပ္ၿခင္း၊ 

 (ဆ)   ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ Aသံုးၿပဳ 

ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်U ္း၍ သတင္းေပးသူAား လုိAပ္ေသာ AကာAကြယ္ 



ေပးၿခင္းႏွင့္ ထုိက္သင့္သည့္ ဆုေငြခ်ီးၿမႇင့္ၿခင္း၊ 

 ( ဇ )   ဗဟုိAဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ Aေထာက္Aကူၿပဳႏုိင္ရန္ ကၽြမ္းက်င္ 

သူမ်ား ပါဝင္ေသာ ႐ုံးAဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းၿခင္း၊ 

 ( ဈ )   ဤUပေဒAရ  တရား႐ံုးက ၿပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿခင္း ခံရေသာ ကုမၸဏီAဖြဲ႕Aစည္း 

သုိ႔မဟုတ္ သတင္းပုိ႔ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားကုိ ေAာက္ပါ Aေရးယူမႈမ်ားAနက္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ Aေရးယူမႈကုိ ေဆာင္႐ြက္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ 

ဦးစီးဌာန သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္ သုိ႔မဟုတ္ Aဖြဲ႕Aစည္းထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ 

ၫွိႏႈိင္းAေၾကာင္းၾကားၿခင္း-  

  (၁)   စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရပ္ဆုိင္းေစၿခင္းႏွင့္ Aဆုိပါ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ 

Aဖြဲ႕Aစည္း၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုိင္စင္ကုိ ႐ုပ္သိမ္းၿခင္း၊ 

  (၂) မည္သည့္လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈကုိမဆုိ ႏွစ္ႏွစ္ထက္ မပိုသည့္ ကာလ 

Aတြင္း ေဆာင္႐ြက္ၿခင္းမၿပဳရန္ တားၿမစ္ၿခင္း၊ 

  (၃) ကုမၸဏီAဖြဲ႕Aစည္း၏ လုပ္ငန္းခြဲကုိ ငါးႏွစ္ထက္ မပိုသည့္ ကာလ 

သတ္မွတ္၍ ပိတ္သိမ္းၿခင္း၊ 

   (၄)   ဤUပေဒပါ ၿပစ္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ၿခင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ 

Aေဆာက္AAံုကုိ ငါးႏွစ္ထက္ မပိုသည့္ ကာလAထိ Aသံုး မၿပဳရန္ 

တားၿမစ္ၿခင္း၊ 

  (၅) ေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရး မဟုတ္ေသာ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ Aသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆုိင္းင့ံၿခင္း၊ ကန္႔သတ္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ လုိင္စင္ ႐ုပ္သိမ္း 

ေစၿခင္းႏွင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ တားၿမစ္ၿခင္း။  

 (ည)   ဤUပေဒAရ တရား႐ံုးက ၿပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿခင္း ခံရေသာ ကုမၸဏီAဖြဲ႕ Aစည္း 



သုိ႔မဟုတ္ သတင္းပို႔ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားကုိ တစ္ႏွစ္ထက္ မပိုသည့္ ကာလ 

Aတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္Aညီ ဗဟုိAဖြဲ႕၏ 

ႀကီးၾကပ္မႈေAာက္တြင္ ထားရိွႏိုင္ၿခင္း၊  

 ( ဋ )   ပုဒ္မခြဲ (ဈ) ႏွင့္ ပုဒ္မခြ ဲ (ည) တုိ႔ပါ Aေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကုိ စာေပ 

စာနယ္ဇင္းမ်ား၊ ေရဒီယုိ၊ ႐ုပ္ၿမင္သံၾကားမ်ားမွ တစ္ဆင့္ၿဖစ္ေစ၊ 

Aီလက္ထေရာနစ္ နည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ၊ Aၿခားနည္းလမ္း တစ္ခုခုၿဖင့္ 

ၿဖစ္ေစ Aမ်ားၿပည္သူသုိ႔ ထုတ္ၿပန္ေၾကညာAသိေပးၿခင္း။  

Aခန္း (၅) 

ေငြေၾကးဆုိင္ရာစံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးAဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 

၉။ ဗဟုိAဖြဲ႕သည္ သတင္းပုိ႔ခ်က္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ 

Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ 

Aၿခားေသာ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း လက္ခံၿခင္း၊ 

ေတာင္းဆုိၿခင္း၊ စိစစ္ၿခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကး 

ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤUပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ၿပစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္ႏႊယ္သည္ဟု သံသယရိွသည့္Aခါ စိစစ္ေတြ႕ရိွခ်က္ 

ရလဒ္ႏွင့္ Aၿခားသက္ဆုိင္သည့္ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ 

တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားထံသုိ႔ ေဆာလ်င္စြာ ေပးAပ္ၿခင္း၊ 

ၿပည္တြင္းၿပည္ပ မိတ္ဖက္ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္ Aညီ ေပးAပ္ၿခင္း 

မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ ဗဟုိAဖြဲ႕Aစည္း တစ္ရပ္Aၿဖစ္ 

ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးAဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းရမည္။  

၁၀။ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး Aဖြဲ႕သည္ - 

 (က) သတင္းပုိ႔ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားက လုိက္နာ Aသံုးၿပဳ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ 



သတင္းပုိ႔ခ်က္ သတ္မွတ္ပုံစံမ်ား၊ သတင္းပို႔ခ်က္တြင္ ပါဝင္ရမည့္ Aခ်က္မ်ား၊ 

သတင္းေပးပုိ႔ၿပီးေနာက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 

သတင္းပုိ႔ၿခင္းဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ Aခါ Aားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ၿပန္ရမည္။ 

 ( ခ )  ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ သုိ႔မဟုတ္ ဤUပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ၿပစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

က်ဴးလြန္သည္ဟု သံသယရိွလၽွင္ စိစစ္ခ်က္ရလဒ္ သုိ႔မဟုတ္ Aၿခားေသာ 

သက္ဆုိင္ရာ ရရွိသည့္ သတင္းAခ်က္Aလက္ မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိ 

ပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားထံသုိ႔ ေဆာလ်င္စြာ ေပးAပ္ၿခင္း၊ 

ၿပည္တြင္းၿပည္ပ မိတ္ဖက္ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္Aညီ 

ေပးAပ္ၿခင္းၿပဳႏုိင္သည္။ 

 ( ဂ )  ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္  Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ  ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ၏ Aလား 

Aလာမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ Aကဲၿဖတ္မႈ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ယင္းၿပစ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ 

သည့္ ပုံစံမ်ား၊ ဦးတည္ရာမ်ား၊ Aႏၲရာယ္ရွိမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်U ္း၍ ေလ့လာ 

ရရွိသည့္ သတင္းAခ်က္Aလက္ႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ စုေဆာင္းၿခင္း၊ 

ထိန္းသိမ္းၿခင္းႏွင့္ ၿဖန္႔ေဝၿခင္း ၿပဳရမည္။ 

 (ဃ)   ဤUပေဒပါ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္သည့္ ၿပည္တြင္းမွ Aၿခား 

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ သတင္း Aခ်က္Aလက္ 

ဖလွယ္ၿခင္းတုိ႔ ၿပဳရမည္။ 

 ( င )  ဤUပေဒကုိ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ Aေထာက္Aကူ 

ၿဖစ္ေစေရးAတြက္ Aစိုးရဌာန၊ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားAား Aသိ ပညာေပးၿခင္း၊ 

သင္တန္းေပးၿခင္းႏွင့္ လုိAပ္ေသာ AကူAညီ Aေထာက္Aပံ့ ေပးၿခင္းတို႔ 

ၿပဳရမည္။ 

 ( စ )  Aဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး Aတြက္ 



လုိAပ္ေသာ သတင္းAခ်က္Aလက္ Aသစ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ သတင္းပို႔ 

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားက သတ္မွတ္သည့္ ပုံစံၿဖင့္ ေပးပုိ႔ရန္ ကာလ သတ္မွတ္၍ 

ေတာင္းခံႏိုင္သည္။  

 (ဆ)   သတင္းပုိ႔Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္သည့္ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင့္ 

AၿခားAစိုးရဌာန၊ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားက ရရွိထိန္းသိမ္းထားသည့္ မည္သည့္ 

သတင္းပုိ႔ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ မဆုိ ရယူ သံုးစြဲခြင့္ရွိသည္။ 

 ( ဇ )  ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ 

တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၿပည္တြင္း ၿပည္ပ 

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ 

 (ဈ )   ၿပည္ပမိတ္ဖက္ Aဖြဲ႕Aစည္းႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ စီစU ္ 

ေဆာင္႐ြက္မႈ ၿပဳလုပ္ခြင့္ရွိသည္။ သေဘာတူညီခ်က္ မရွိသည့္ AေၿခAေန 

တြင္ စည္းမ်U ္း သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ Aေၿခခံ၍ Aၿပန္Aလွန္ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္႐ြက္မႈ ၿပဳႏုိင္သည္။ 

 (ည)   တည္ဆဲUပေဒ တစ္ရပ္ရပ္က Aပ္ႏွင္းေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို 

ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 

၁၁။ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး Aဖြဲ႕သည္ ဗဟုိAဖြဲ႕၏ သေဘာ 

တူညီခ်က္ၿဖင့္-  

 (က)   မိမိAဖြဲ႕Aစည္းႏွင့္ Aလားတူ လုပ္ငန္းတာဝန္ရွိၿပီး လၽွိဳ႕ဝွက္ခ်က္ 

ထိန္းသိမ္းရန္ တာဝန္ရွိေသာ ၿပည္တြင္း၊ ၿပည္ပAာဏာပုိင္ Aဖြဲ႕Aစည္း 

မ်ားႏွင့္ မိမိဆႏၵAေလ်ာက္ ၿဖစ္ေစ၊ ေတာင္းဆုိခ်က္Aရ ၿဖစ္ေစ သတင္း 

Aခ်က္Aလက္မ်ား ဖလွယ္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း 

ၿပဳႏုိင္သည္။ 



 (ခ )   ပုဒ္မခြဲ (က) Aရ ဖလွယ္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း ၿပဳသည့္ 

မည္သည့္ သတင္းAခ်က္Aလက္ကုိမဆုိ ၿပည္ပမိတ္ဖက္ Aဖြဲ႕Aစည္း 

မ်ားAား ေAာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္Aညီ လုိက္နာ ေဆာင္႐ြက္ရန္ 

Aေၾကာင္းၾကားရမည္- 

  ( ၁ ) ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးAဖဲြ႕က Aသုံးၿပဳသည့္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ AသုံးၿပဳပုံAတုိင္းသာ Aသုံးၿပဳေစၿခင္း၊ 

  ( ၂ ) ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ သုိ႔မဟုတ္ 

ပုဒ္မ ၅ ပါ ၿပစ္မႈမ်ား တုိက္ဖ်က္ေရးAတြက္ Aသုံးၿပဳေစၿခင္း၊ 

  ( ၃ ) Aၿခားကိစၥ တစ္ရပ္ရပ္Aတြက္ Aသုံးၿပဳရန္ ရည္ရြယ္ပါက 

ယင္းသတင္း Aခ်က္Aလက္ကုိ ေပးAပ္သည့္ Aဖဲြ႕Aစည္း၏ 

သေဘာတူ ခြင့္ၿပဳခ်က္ ရယူေစၿခင္း။ 

 (ဂ) ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး Aဖဲြ႕သည္ ၿပည္ပမိတ္ဖက္ 

Aဖဲြ႔Aစည္းထံမွ လက္ခံရရိွသည့္ AကူAညီ ေတာင္းခံမႈကုိ Aေၿခခံကာ ပုဒ္မ 

၁ဝ၊ ပုဒ္မခဲြ (ဆ) တြင္ ရည္ညႊန္းထားသည့္ သတင္း Aခ်က္Aလက္မ်ားကို 

ရယူနိုင္သည့္Aၿပင္ ၿပည္တြင္း ကိစၥရပ္မ်ားAတြက္ Aပ္နွင္းထားေသာ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားနွင့္Aညီ AကူAညီ ေတာင္းခံမႈကုိ Aေထာက္Aကူၿဖစ္ေစမည့္ 

Aၿခားေသာ Aေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ၿပဳလုပ္နိုင္သည္။ 

၁၂။ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးAဖဲြ႔သည္ - 

 (က) စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသည့္ ကိစၥရပ္Aသီးသီးကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိရမည္။ 

 ( ခ ) စိစစ္ေရးAဖဲြ႔က တင္ၿပေသာ တင္ၿပခ်က္မ်ားကုိ ဗဟုိAဖဲြ႔သုိ႔ Aစီရင္ခံ 

တင္ၿပရမည္။ 

 



Aခန္း (၆) 

စိစစ္ေရးAဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 

၁၃။ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးAဖြဲ႕သည္ ဤUပေဒပါၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားAရ 

လက္ခံရရွိသည့္ သတင္းပုိ႔ခ်က္မ်ားႏွင့္ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ 

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ ဤUပေဒႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ၿပစ္မႈမ်ားဆုိင္ရာ သတင္း 

Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိလည္းေကာင္း လက္ခံ၍ စိစစ္သံုးသပ္ၿပီးေနာက္ ေတြ႕ရိွခ်က္ 

မ်ားAရ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ သုိ႔မဟုတ္ ဤUပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

က်ဴးလြန္ေၾကာင္း သံသယၿဖစ္ဖြယ္ေတြ႕ရိွလၽွင္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာစံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး 

Aဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္ေသာ စိစစ္ေရးAဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးAပ္ရမည္။ 

၁၄။ စိစစ္ေရးAဖြဲ႕သည္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ၊ 

တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား၊ Aၾကမ္းဖက္သမား 

တုိ႔၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်U ္း၍ စိစစ္ၿခင္းႏွင့္ ယင္းေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားAား 

ယာယီထိန္းသိမ္းၿခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္- 

 (က)   ေငြေၾကးခဝါခ်ရာမွ ရရွိေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္ 

သမား သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ သူတုိ႔၏ ပိုင္ဆုိင္မႈ 

မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿခင္း၊ ကြင္းဆက္မ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿခင္း၊ 

 ( ခ ) တရားမဝင္ေသာ  နည္းလမ္းၿဖင့္ရရွိသည့္  ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

Aၾကမ္းဖက္သမား သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူတုိ႔၏ 

ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ရွာေဖြၿခင္း၊ တားဆီးၿခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္း၊ ဖမ္းဆီးၿခင္း၊ 

သက္ေသခံ ပစၥည္းAၿဖစ္ သိမ္းဆည္းၿခင္း၊ သိမ္းဆည္းထားေသာ ပစၥည္း 

မ်ားAား ခံဝန္ခ်ဳပ္ၿဖင့္ ၿပန္လည္ေပးAပ္ ထားရိွၿခင္း၊ 

 



 (ဂ)    စိစစ္သည့္ကာလAတြင္း Aဆုိပါေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားAား ခ်ိပ္ပိတ္ၿခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ Aၿခားနည္းၿဖင့္ ေရာင္းဝယ္မႈ မၿပဳလုပ္ရန္ တားၿမစ္ၿခင္း၊ 

 (ဃ)   သတင္းပုိ႔ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ Aၿခားေသာ 

မွတ္တမ္းမ်ားAား ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိၿခင္းႏွင့္ ဖတ္႐ႈၿခင္း၊ 

 (င)   စိစစ္ၿခင္းခံရသူထံမွၿဖစ္ေစ၊ Aၿခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထံမွ ၿဖစ္ေစ Aစိုးရဌာန၊ 

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားထံမွၿဖစ္ေစ၊ ဘဏ္ႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားထံမွ 

ၿဖစ္ေစ လုိAပ္ေသာ Aေထာက္Aထားမ်ားကုိ ေတာင္းယူစစ္ေဆးၿခင္း၊ 

 (စ) တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ားမွ ဆင္းသက္ 

လာၿပီး Aၿခားသူ၏ Aမည္ခံထားေသာ Aေဆာက္AAံု၊ ေၿမႏွင့္ လုပ္ငန္း 

ေနရာတစ္ခုခုကုိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၿခင္း၊ ရွာေဖြၿခင္း၊ သက္ေသခံ 

ပစၥည္း Aၿဖစ္ သိမ္းဆည္းၿခင္း။ 

၁၅။ စိစစ္ေရးAဖြဲ႕သည္ - 

 (က)   စိစစ္သည့္ ကိစၥရပ္ Aသီးသီးကုိ လၽွိဳ႕ဝွက္ထားရိွရမည္။ 

 (ခ) ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး Aဖြဲ႕သုိ႔ 

Aစီရင္ခံ တင္ၿပရမည္။  

Aခန္း (၇) 

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးAဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 

၁၆။ ဗဟုိAဖြဲ႕သည္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးAဖြဲ႕က တင္ၿပလာသည့္ 

စိစစ္ခ်က္ Aစီရင္ခံစာAရ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ စပ္လ်U ္း၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္ေရး 

Aတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးAဖြဲ႕ကုိ ဗဟုိAဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးဦးAား Uကၠ႒Aၿဖစ္ 

ေဆာင္႐ြက္ေစၿပီး Aဖြဲ႕ဝင္Aနည္းဆံုး သံုးဦးၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။  

 



၁၇။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးAဖြဲ႕သည္-  

 (က)   စိစစ္ေရးAဖြဲ႕၏ Aစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်U ္း၍ လုိAပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ဆင့္ဆုိ 

စစ္ေဆး၍ လုိAပ္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား ထပ္မံရယူႏိုင္သည္။  

 (ခ)   စိစစ္ေရးAဖြဲ႕၏ Aစီရင္ခံစာႏွင့္ ထပ္မံရယူသည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားAရ 

မိမိ၏ ေတြ႕ရိွခ်က္ကုိ သံုးသပ္ခ်က္၊ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္Aတူ 

ဗဟုိAဖြဲ႕သုိ႔ တင္ၿပရမည္။  

 (ဂ) စုံစမ္းစစ္ေဆးသည့္ ကိစၥရပ္Aသီးသီးကုိ လၽွိဳ႕ဝွက္ထားရိွရမည္။ 

Aခန္း (၈) 

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သတင္းပုိ႔ရန္တာဝန္ 

၁၈။ သတင္းပုိ႔Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသည္ ပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္Aညီ ဗဟုိAဖြဲ႕က ေပးAပ္ 

သည့္ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားAရ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကို 

ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈAႏၲရာယ္ Aကဲၿဖတ္ၿခင္းကုိ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ Aႏၲရာယ္Aကဲ 

ၿဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ထင္ရွားသည့္ မည္သည့္ သက္ေသခံ Aေထာက္Aထားႏွင့္ 

သတင္းမ်ားကုိမဆုိ စာၿဖင့္ေရးသား မွတ္တမ္းတင္ရမည္ၿဖစ္ၿပီး ယင္းမွတ္တမ္းသည္ 

ေနာက္ဆံုး AေၿခAေနႏွင့္ ကုိက္ညီရမည့္Aၿပင္ သက္ဆုိင္ရာ Aာဏာပုိင္မ်ားက 

Aသံုးၿပဳႏုိင္ေရးAတြက္ Aသင့္ရွိရမည္။ 

၁၉။ သတင္းပုိ႔Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသည္-  

 (က)   ဤUပေဒမၿပ႒ာန္းမီက တည္ရွိခဲ့သည့္ ေငြစာရင္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္ 

သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤUပေဒAရ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူAေပၚ 

Aေလးထား စိစစ္ၿခင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ကုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ 

ႏွင့္ Aႏၲရာယ္ရွိမႈAေပၚ Aေၿခၿပဳ၍ သင့္ေလ်ာ္သည့္Aခ်ိန္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ 

ရမည္။ ပုဒ္မ ၇၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) Aရ Aႏၲရာယ္ Aကဲၿဖတ္ၿခင္းဆုိင္ရာ ရလဒ္မ်ား 



ႏွင့္ ပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မခြဲ (က) Aရ ဗဟုိAဖြဲ႕က ေပးAပ္သည့္ သတင္း 

Aခ်က္Aလက္မ်ား ရရွိပါက ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူAေပၚ Aေလးထား 

စိစစ္ၿခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစU ္မ်ားကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္႐ြက္ရမည္-   

  (၁)   Aကဲၿဖတ္ခ်က္Aရ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ Aႏၲရာယ္Aဆင့္ ၿမင့္မားသည္ဟု 

ေဖာ္ထုတ္ရရွိသည့္Aခါ ယင္းAႏၲရာယ္Aဆင့္ႏွင့္Aညီ ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္႐ြက္သူAေပၚ Aေလးထား စိစစ္ၿခင္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကုိ 

တုိးၿမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္Aၿပင္ လႊဲေၿပာင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ 

Aၿခားေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ ပုံမွန္ဟုတ္ မဟုတ္ကို 

လည္းေကာင္း၊ သံသယၿဖစ္ဖြယ္ ရွိ မရွိ ကုိလည္းေကာင္း ဆံုးၿဖတ္ၿခင္း၊ 

  (၂) Aကဲၿဖတ္ခ်က္Aရ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ Aႏၲရာယ္Aဆင့္နိမ့္သည္ဟု 

ေဖာ္ထုတ္ ရရွိသည့္Aခါ ယင္းAႏၲရာယ္Aဆင့္ႏွင့္Aညီ ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္႐ြက္သူAေပၚ Aေလးထား စိစစ္ၿခင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ 

မ်ားကုိ ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿခင္း၊ 

   (၃)  ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂) Aရ ရွင္းလင္းလြယ္ကူသည့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္သူ 

Aေပၚ Aေလးထား စိစစ္ၿခင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေငြေၾကး 

ခဝါခ်မႈ သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈဟု 

သံသယရိွသည့္ Aခါ၌ၿဖစ္ေစ Aႏၲရာယ္Aဆင့္ ၿမင့္မားသည့္ကိစၥရပ္၌ 

ၿဖစ္ေစ Aသံုးၿပဳၿခင္းမွ ရပ္စဲၿခင္း။  

 (ခ)   ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္သူAေပၚ Aေလးထားစိစစ္ၿခင္း 

ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေAာက္ပါAခ်ိန္Aခါႏွင့္ AေၿခAေနမ်ားတြင္ 

ေဆာင္႐ြက္ရမည္-  



    (၁)  ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူ တစ္ဦးAတြက္ လႊဲေၿပာင္းေဆာင္႐ြက္မႈ 

တစ္ရပ္ မၿပဳလုပ္ေပးမီ သုိ႔မဟုတ္ ေငြစာရင္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ေပးၿခင္း 

မၿပဳမီ၊ 

    (၂)  သတင္းပုိ႔Aဖြဲ႕Aစည္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈ ထူေထာင္ထားၿခင္း 

မရွိသည့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္သူတစ္ဦးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

လႊဲေၿပာင္း ေဆာင္႐ြက္မႈသည္ တစ္ႀကိမ္တည္း ၿဖစ္ေစ ဆက္ႏႊယ္မႈ 

ရွိေသာ Aႀကိမ္AေရAတြက္ မ်ားစြာၿဖင့္ၿဖစ္ေစ သတင္းပုိ႔ရန္ 

သတ္မွတ္သည့္ ပမာဏ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းထက္ပိုေသာ ပမာဏ 

ၿဖစ္သည့္Aခါ Aဆုိပါဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူAတြက္ လႊဲေၿပာင္း 

ေဆာင္႐ြက္မႈကုိ ေဆာင္႐ြက္ေပးၿခင္း မၿပဳမီ၊  

    (၃)  ၿပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ ေၾကးနန္း သုိ႔မဟုတ္ Aီလက္ထေရာနစ္ 

နည္းလမ္းၿဖင့္ ေငြေၾကးလႊဲေၿပာင္း ေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ရပ္ကုိ ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္႐ြက္သူAတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးၿခင္း မၿပဳမီ၊  

  (၄)   ယခင္ရရွိထားသည့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူဆုိင္ရာ Aခ်က္ 

Aလက္မ်ားသည္ မွန္ကန္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ၿပည့္စုံမႈမရွိဟု သံသယ ရွိသည့္ 

Aခါတုိင္း၊ 

    (၅)  ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ 

သည္ဟု သံသယရိွသည့္Aခါတုိင္း။ 

 (ဂ)   ပုဒ္မခြဲ (ခ) တြင္ ရည္ၫႊန္းထားသည့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေသာ လႊဲေၿပာင္း 

ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်U ္း၍ လႊဲေၿပာင္းေဆာင္႐ြက္မႈၿပဳသည့္ တန္ဖိုး 

ပမာဏကုိ လုပ္ငန္းေဆာင္ ႐ြက္ခ်ိန္တြင္ မသိရွိပါက Aဆုိပါ ပမာဏကို 

သိရွိလၽွင္ သိရွိခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ Aဆုိပါတန္ဖိုး ပမာဏသည္ သတ္မွတ္ 



ပမာဏသုိ႔ ေရာက္ရွိလၽွင္ ေရာက္ရွိခ်င္း ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္Aညီ 

Aတည္ၿပဳေဖာ္ထုတ္ၿခင္းကုိ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။  

 (ဃ)   ပုဒ္မခြဲ (က) Aရ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူAေပၚ Aေလးထား စိစစ္ၿခင္း 

ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္-   

  (၁)   လြတ္လပ္၍ ယံုၾကည္Aားထားရေသာ ဇာစ္ၿမစ္မ်ား၊ Aေထာက္ 

Aထားမ်ား၊ Aခ်က္Aလက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သတင္းAခ်က္Aလက္ 

မ်ားၿဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူAား စိစစ္Aတည္ ၿပဳၿခင္းႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္သူ၏ မွတ္ပုံတင္ကုိ Aတည္ၿပဳၿခင္း၊ 

    (၂)  စီးပြားေရးဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္မႈ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ သေဘာ သဘာ၀ 

ဆုိင္ရာ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား စုေဆာင္းရယူၿခင္းႏွင့္ နားလည္ 

သိရွိၿခင္း၊ 

    (၃)  သတင္းပုိ႔Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားAေနၿဖင့္ Aက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ ပိုင္ရွင္ 

မည္သူမည္ဝါ ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္၍ ကုမၸဏီ Aဖြဲ႕Aစည္း သုိ႔မဟုတ္ 

Uပေဒေရးရာ စီစU ္ေဆာင္႐ြက္မႈ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈပုံစံတုိ႔ကုိ 

နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး စိစစ္ Aတည္ၿပဳႏုိင္မည့္ Aက်ိဳးခံစားခြင့္ 

ရွိသူ ပိုင္ရွင္ကုိ Aတည္ၿပဳ ေဖာ္ထုတ္ၿခင္းႏွင့္ AဆုိပါAက်ိဳး 

ခံစားခြင့္ရွိသူ ပိုင္ရွင္၏ သက္ေသခံ Aေထာက္Aထားကုိ စိစစ္ရန္ 

Aလုိ႔ငွာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ Aေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ Aားလံုးကုိ 

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

    (၄)  ပုဂၢိဳလ္၊ ကုမၸဏီ၊ Aဖြဲ႕Aစည္း သုိ႔မဟုတ္ Uပေဒေရးရာ စီစU ္ 

ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားAတြက္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္သူ ကုိယ္စား 

ေဆာင္႐ြက္သူသည္ AာဏာAပ္ႏွင္းၿခင္းခံရသူ ဟုတ္ မဟုတ္ 



စိစစ္ၿခင္းႏွင့္ ယင္း၏မွတ္ပုံတင္ကုိ မွန္ကန္ေၾကာင္း Aတည္ၿပဳၿခင္း၊ 

ပုဂၢိဳလ္၊ ကုမၸဏီ၊ Aဖြဲ႕Aစည္း သုိ႔မဟုတ္ Uပေဒေရးရာ စီစU ္ 

ေဆာင္႐ြက္မႈ၏ တရားဝင္တည္ရွိမႈ AေၿခAေနAား စိစစ္ၿခင္း၊ 

ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူ၏ Aမည္၊ တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းမႈပုံစံ၊ လိပ္စာ၊ 

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား 

ရယူၿခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီAဖြဲ႕Aစည္း သုိ႔မဟုတ္ UပေဒAရ စီစU ္ 

ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားAေပၚ စည္းေႏွာင္မႈရွိေစသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာ 

စည္းမ်U ္းမ်ား သတ္မွတ္ၿခင္း၊ 

    (၅)  ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူသည္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပတြင္ Oဇာ 

တိကၠမရွိသူ သုိ႔မဟုတ္ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ Oဇာတိကၠမရွိသူ 

ၿဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ရန္ Aေၾကာင္းရိွပါက ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁) မွ ပုဒ္မ 

ခြဲငယ္ (၄) Aထိပါ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူAေပၚ Aေလးထား 

စိစစ္ၿခင္းကုိ တုိးၿမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

 (င)   ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ပါ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿခင္း မရွိလၽွင္ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ 

ပုဒ္မ ခြဲငယ္ (၁) မွ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၃) Aထိ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ 

ေဆာင္႐ြက္မေပးၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရပ္စဲၿခင္းၿပဳ၍ ယင္းAေၿခAေနကို 

ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးAဖြဲ႕သုိ႔ သတင္းပုိ႔ရမည္။ 

 (စ)   ပုဒ္မခြဲ (ဃ) Aရ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူAေပၚ 

Aေလးထား စိစစ္ၿခင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကုိ စီးပြားဆက္ဆံမႈ 

ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ေသာ္လည္း ၿပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

 (ဆ)   Aထူးသၿဖင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ 

Aႏၲရာယ္ Aဆင့္ၿမင့္မားသည့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ 



သည့္ Aခ်က္မ်ား၊ စီးပြားေရးဆက္ဆံ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားဆုိင္ရာ Aခ်က္ 

Aလက္မ်ား AပါAဝင္ ဤပုဒ္မAရ စုေဆာင္းရယူထားသည့္ Aေထာက္ 

Aထား စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ Aခ်က္Aလက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သတင္းAခ်က္ 

Aလက္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးAေၿခAေနႏွင့္ ကုိက္ညီေစေရးႏွင့္ 

Aက်ဳံးဝင္ေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ား ၿဖစ္ေစေရး ေဆာင္႐ြက္ထားရိွရမည္။ 

၂၀။   သတင္းပုိ႔Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသည္ စီးပြားဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္မႈ တစ္ခုခ်င္း Aတြက္ 

ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္သူAေပၚ Aေလးထားစိစစ္ၿခင္းကုိ စU ္ဆက္မၿပတ္ 

ေဆာင္႐ြက္ ရမည္။ ထုိ႔Aၿပင္ မိမိတုိ႔သိရွိထားသည့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူဆုိင္ရာ 

Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၊ Aႏၲရာယ္ရွိမႈ 

Aဆင့္Aတန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစေရး Aတြက္ မည္သည့္လႊဲေၿပာင္း ေဆာင္႐ြက္မႈကုိ 

မဆုိ ေသခ်ာစြာ စိစစ္ရမည္။ လုိAပ္ပါက ေငြေၾကးဇာစ္ၿမစ္ကုိလည္း စိစစ္ရမည္။ 

၂၁။ သတင္းပုိ႔Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသည္ - 

 (က) ေAာက္ပါေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရမည္- 

  (၁)   စီးပြားေရး လုပ္ငန္း Aရင္းခံ ထင္ရွားၿခင္းမရိွဘဲႏွင့္ၿဖစ္ေစ၊ Uပေဒႏွင့္ 

ညီေၾကာင္း ထင္ရွားၿခင္းမရိွဘဲႏွင့္ၿဖစ္ေစ ႐ႈပ္ေထြးေသာ၊ ပုံမွန္ 

မဟုတ္ေသာ ပမာဏမ်ားၿပားသည့္ လႊဲေၿပာင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 

Aားလံုး၊ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ပုံစံၿဖင့္ လႊဲေၿပာင္းသည့္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 

Aားလံုး၊   

   (၂)  ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တားဆီး 

ကာကြယ္ေရး Aတြက္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကုိ လံုေလာက္စြာ လုိက္နာ 

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း မရွိသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းႏုိင္ငံရွိသူ 

တစ္ဦးႏွင့္ စီးပြားဆက္ဆံ ေဆာင္႐ြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေၿပာင္း 



ေဆာင္႐ြက္မႈAားလံုး၊ 

 (ခ)   ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ေဆာင္႐ြက္မႈAားလံုး၏ ေနာက္ခံ AေၿခAေနႏွင့္ 

ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ၿဖစ္ႏိုင္သမၽွ စစ္ေဆးရမည့္Aၿပင္ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား 

ကုိလည္း ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ရမည္။ 

 (ဂ)   ပုဒ္မခြဲ (က) Aရ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကး 

ေထာက္ပံ့မႈ Aႏၲရာယ္ Aဆင့္ၿမင့္မားသည္ဟု ေဖာ္ထုတ္သိရွိရပါက 

ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္သူAေပၚ Aေလးထားစိစစ္ၿခင္း လုပ္ငန္းစU ္ကုိ 

တုိးၿမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

၂၂။ သတင္းပုိ႔Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ 

သုိ႔မဟုတ္ Aက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ ပိုင္ရွင္တစ္ဦးAား ၿပည္တြင္းၿပည္ပတြင္ 

Oဇာတိကၠမရွိသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာတြင္ Oဇာတိကၠမရွိသူမ်ား 

ဟုတ္မဟုတ္ ဆံုးၿဖတ္ႏိုင္ရန္ Aႏၲရာယ္Aဆင့္Aလုိက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

စနစ္ထားရိွၿပီး ေAာက္ပါ Aတုိင္းေဆာင္႐ြက္ရမည္- 

 (က)   Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာတြင္ Oဇာတိကၠမရွိသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်U ္း၍-  

  (၁)   စီးပြားဆက္ဆံ ေဆာင္႐ြက္မႈ ထူေထာင္ၿခင္းမၿပဳမီ သုိ႔မဟုတ္ 

ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း မၿပဳမီ Aႀကီးတန္းစီမံAုပ္ခ်ဳပ္သူထံမွ 

သေဘာတူညီခ်က္ ရယူၿခင္း၊ 

  (၂) ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈႏွင့္ ေငြေၾကးAရင္းAၿမစ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ဆီေလ်ာ္ 

သည့္ Aေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားAားလံုး ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

   (၃)  ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူAေပၚ တုိးၿမႇင့္Aေလးထား စိစစ္ၿခင္းကုိ 

စU ္ဆက္မၿပတ္ က်င့္သံုး၍ ယင္းစီးပြားဆက္ဆံမႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ၿခင္း။ 

 



 (ခ)   ၿပည္တြင္းၿပည္ပတြင္ Oဇာတိကၠမရွိသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်U ္း၍ သတင္းပုိ႔ Aဖြဲ႕ 

Aစည္းမ်ားက Aႏၲရာယ္Aဆင့္ၿမင့္သည္ဟု ဆံုးၿဖတ္ပါက ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ 

Aေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ က်င့္သံုးၿခင္း။  

၂၃။ သတင္းပုိ႔Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသည္ ေAာက္ပါ သတင္းAခ်က္Aလက္ဆုိင္ရာ မွတ္တမ္း 

မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည့္Aၿပင္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးAဖြဲ႕ႏွင့္ 

AၿခားAာဏာပုိင္မ်ား ထံသုိ႔ ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ Aေရးပါသည့္ သတင္းAခ်က္ 

Aလက္မ်ားကုိ ေပးပုိ႔ႏိုင္ေစရန္ Aဆင္သင့္ ေဆာင္႐ြက္ထားရမည္ ၿဖစ္ၿပီး 

ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားသည္ လႊဲေၿပာင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တစ္ခုခ်င္းစီကုိ ၿပန္လည္ ဆက္စပ္ 

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္Aထိ ၿပည့္စုံလံုေလာက္မႈရွိရမည္- 

 (က)   စီးပြားဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္မႈ ရပ္စဲၿပီးခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ ရံဖန္ရံခါ လႊဲေၿပာင္း 

ေဆာင္႐ြက္မႈကုိ ၿပဳလုပ္ၿပီးခ်ိန္မွ ငါးႏွစ္Aထိ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူ 

သုိ႔မဟုတ္ Aက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ ပိုင္ရွင္၏ ေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 

စာAဆက္Aသြယ္မ်ား AပါAဝင္ သက္ေသခံ Aေထာက္Aထားဆုိင္ရာ 

စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူAေပၚ Aေလးထား စိစစ္ၿခင္းမွ 

တစ္ဆင့္ ရရွိထားေသာ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးေသာ 

စိစစ္ေတြ႕ရိွခ်က္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ 

 (ခ)   ၿပည္တြင္းၿပည္ပ လႊဲေၿပာင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ Aားထုတ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေၿပာင္း 

ေဆာင္႐ြက္မႈကုိ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးခ်ိန္မွ ေနာက္ထပ္ ငါးႏွစ္တာကာလ Aထိ 

လႊဲေၿပာင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား၊ 

 (ဂ) ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးAဖြဲ႕သုိ႔ သတင္းပို႔တင္ၿပခဲ့သည္မွာ 

Aနည္းဆံုး ငါးႏွစ္ၾကာၿပီၿဖစ္သည့္ ဤUပေဒ Aခန္း (၈) Aရ လႊဲေၿပာင္း 

ေဆာင္႐ြက္မႈ သတင္းပုိ႔ခ်က္မိတၱဴမ်ားႏွင့္ Aၿခား သက္ဆုိင္သည့္ စာ႐ြက္ 



စာတမ္းမ်ား၊ 

 (ဃ)   ေဆာင္႐ြက္မႈ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္မွာ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ဆံုးAခ်ိန္ ၿပင္ဆင္ မြမ္းမံ 

ခဲ့သည္မွာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္လြန္သည့္ Aႏၲရာယ္Aဆင့္ Aကဲၿဖတ္ခ်က္ႏွင့္ 

AၿခားAေရးပါသည့္ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား။ 

၂၄။ (က) သတင္းပုိ႔Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူAေပၚ Aေလးထား 

စိစစ္ၿခင္းဆုိင္ရာ Aခ်က္မ်ားAနက္ ေAာက္ပါAခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ 

ႏိုင္စြမ္းရိွေသာ ၾကားခံပုဂၢိဳလ္ကုိ Aားထား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္ -  

  (၁)   ပုဒ္မ ၁၉၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ပါ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကုိ  ေႏွာင့္ေႏွးမႈ 

မရွိဘဲ ရယူႏိုင္ၿခင္း၊ 

  (၂)   ပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ Aတည္ၿပဳႏုိင္သည့္  Aေထာက္ 

Aထားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူAေပၚ Aေလးထား စိစစ္ၿခင္း 

ဆုိင္ရာ Aေထာက္Aထား စာ႐ြက္ စာတမ္းမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိပါက 

ေႏွာင့္ေႏွးမႈ မရွိဘဲ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္ၿခင္း၊ 

  (၃)   ပုဒ္မ ၂၁ မွ ၂၃ ပါ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိAပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကုိယ္စား  

လုိက္နာ ေဆာင္႐ြက္ေရးAတြက္ ထိန္းသိမ္းခန္႔ခြဲၿခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ၿခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ Aကဲၿဖတ္ၿခင္းမ်ားကုိ 

ေက်နပ္ဖြယ္ ေဆာင္႐ြက္ထားႏုိင္ၿခင္း။ 

 (ခ)   ပုဒ္မခြဲ (က) Aရ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူကုိ မည္သူမည္ဝါၿဖစ္ေၾကာင္း 

ေဖာ္ထုတ္ၿခင္းႏွင့္ စိစစ္Aတည္ၿပဳၿခင္း ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ သတင္းပို႔ 

Aဖြဲ႕Aစည္း၌ Aဓိက တာဝန္ၿဖစ္သည္။ 

၂၅။ သတင္းပုိ႔Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသည္ Aသစ္တီထြင္ထားသည့္ ထုတ္ကုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္၍ ေပၚေပါက္ေသာ ေငြေၾကး 



ခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ Aႏၲရာယ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿခင္းႏွင့္ 

Aကဲၿဖတ္ၿခင္း၊ ယင္းAႏၲရာယ္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

Aေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္းတုိ႔ကုိ Aေကာင္Aထည္ ေဖာ္ရမည္။ 

၂၆။ ဘဏ္ႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသည္ နယ္စပ္ၿဖတ္ေက်ာ္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ 

ကုိယ္စားလွယ္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ Aလားတူ Aၿခားဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 

မၿပဳလုပ္မီ ပုဒ္မ ၁၉ ၿပ႒ာန္းခ်က္ပါ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူAေပၚ Aေလးထား 

စိစစ္ၿခင္းမ်ားကုိ ပုံမွန္ ၿပဳလုပ္ရမည့္Aၿပင္ ေAာက္ပါတုိ႔ကုိလည္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္-  

 (က)   မိမိႏွင့္စီးပြားဆက္ဆံ ေဆာင္႐ြက္ေသာ Aၿခားႏုိင္ငံမွ Aဖြဲ႕Aစည္း၏ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ယင္း၏ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ သုိ႔မဟုတ္ 

Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္စပ္လ်U ္း၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးခံရၿခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းၿခင္းဆုိင္ရာ Aေရးယူခံရၿခင္း ရွိမရွိ ကို 

လည္းေကာင္း၊ ႀကီးၾကပ္မႈဆုိင္ရာ Aရည္Aေသြးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 

သတင္းAခ်က္Aလက္ မ်ားကုိလည္းေကာင္း စုေဆာင္းရယူၿခင္းႏွင့္ သိရွိရန္ 

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 (ခ)   Aႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲသူထံမွ ခြင့္ၿပဳခ်က္ ရယူၿခင္း၊ 

 (ဂ)   Aဆက္Aသြယ္ဘဏ္ Aဖြဲ႕Aစည္း၏ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကို 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္မႈ Aရည္Aေသြး 

ကုိ Aကဲၿဖတ္ၿခင္း၊ 

 (ဃ)   Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကး 

ေထာက္ပံ့မႈတုိက္ဖ်က္ေရး တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ၿခင္း။ 

၂၇။ (က)   ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသည္ ေၾကးနန္း သုိ႔မဟုတ္ 

Aီလက္ထေရာနစ္ နည္းလမ္းၿဖင့္ ေငြလႊဲၿခင္း ပါဝင္ေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို 



ၿပဳလုပ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ စိစစ္ရမည္။ ယင္းသတင္း Aခ်က္ 

Aလက္မ်ားတြင္ ေၾကးနန္း သုိ႔မဟုတ္ Aီလက္ထေရာနစ္ နည္းလမ္းၿဖင့္ 

ေငြလႊဲရာ၌ပါရိွသည့္ မွာၾကားခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားလည္း 

ပါဝင္ရမည္။ Aကယ္၍ ေငြစာရင္း Aမွတ္မရွိပါက ထုိလႊဲေၿပာင္းမႈAတြက္ 

သီးၿခားရည္ၫႊန္း နံပါတ္ကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ဤပုဒ္မ၏ ၿပ႒ာန္းခ်က္ပါ 

သတင္းAခ်က္Aလက္ကုိ ေငြေပးေခ်မႈေဆာင္႐ြက္ေသာ ၾကားခံေငြေရး 

ေၾကးေရး Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားက ထိန္းသိမ္းၿခင္းႏွင့္ တစ္ဆင့္ေပးပုိ႔ၿခင္းမ်ား 

ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

 (ခ)   ပုဒ္မခြဲ (က) သည္ ေAာက္ပါတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ၿခင္းမရိွေစရ-  

  (၁)   Aေႂကြးဝယ္ကတ္ သုိ႔မဟုတ္ ၿမီစားကတ္ၿဖင့္ လႊဲေၿပာင္း  ေဆာင္႐ြက္မႈ၊ 

ယင္းလႊဲေၿပာင္းမႈႏွင့္Aတူ Aေႂကြးဝယ္ကတ္ႏွင့္ ၿမီစားကတ္ Aမွတ္မ်ား 

ပါရိွေသာ လႊဲေၿပာင္းမႈ၊ 

  (၂)   ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားကုိယ္စား ေဆာင္႐ြက္ 

သည့္ ကနဦး လႊဲေၿပာင္းသူႏွင့္ Aက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ ပိုင္ရွင္တုိ႔သည္ 

ဘဏ္ႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားၿဖစ္ပါက ယင္း ေငြေရး 

ေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားAၾကား ေဆာင္႐ြက္သည့္ လႊဲေၿပာင္းမႈ။ 

 (ဂ) ေငြေပးေခ်မႈ ေဆာင္႐ြက္ေသာ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္း 

တစ္ရပ္သည္ ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿခင္း 

မရွိသည့္ ေၾကးနန္း သုိ႔မဟုတ္ Aီလက္ထေရာနစ္ နည္းလမ္းၿဖင့္ ေငြလႊဲၿခင္းကို 

ေဆာင္႐ြက္ေပးၿခင္း မၿပဳရ၊ 

 (ဃ)   ႏိုင္ငံၿဖတ္ေက်ာ္၍ ေၾကးနန္း သုိ႔မဟုတ္ Aီလက္ထေရာနစ္နည္းလမ္းၿဖင့္ 

ေငြလႊဲၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးလက္ခံၿခင္းၿပဳသည့္ ဘဏ္ႏွင့္ေငြေရး ေၾကးေရး 



Aဖြဲ႕Aစည္းသည္- 

  (၁) Aဆုိပါလႊဲေၿပာင္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ႏွင့္Aတူ ကနဦး လႊဲေၿပာင္းေပးသူႏွင့္ 

Aက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ သုိ႔မဟုတ္ ပိုင္ရွင္တုိ႔၏ သတင္းAခ်က္Aလက္ 

မ်ား ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

  (၂)   ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ Aက်ဳံးမဝင္ေသာ ေၾကးနန္း သုိ႔မဟုတ္  

Aီလက္ထေရာနစ္ နည္းလမ္းၿဖင့္ ေငြလႊဲၿခင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ 

ထုိက္သင့္ေသာ Aေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္ရမည္။ 

  (၃)   ယင္းလႊဲေၿပာင္းမႈ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ လက္ခံၿခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ၿခင္း  

သုိ႔မဟုတ္ ဆုိင္းင့ံထားၿခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ Aေရးယူၿခင္းမ်ား 

ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိAပ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ၿပန္ 

ထားရမည္။ 

 (င)   ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ကနဦးလႊဲေၿပာင္းသူ သုိ႔မဟုတ္ Aက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိေသာ 

ပိုင္ရွင္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားသည္ ၿပည္တြင္း 

ေၾကးနန္း သုိ႔မဟုတ္ Aီလက္ထေရာနစ္ နည္းလမ္းၿဖင့္ ေငြလႊဲၿခင္း တစ္ရပ္တြင္ 

မွတ္တမ္းက်န္ရွိေစေရးAတြက္ နည္းပညာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 

AတားAဆီး ၿဖစ္ပါက ယင္းေငြေၾကး လႊဲေၿပာင္းမႈ ၿပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားသည့္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ Aဖြဲ႕Aစည္းထံမွ ေဖာ္ၿပပါ သတင္းAခ်က္ 

Aလက္Aားလံုး ရရွိေသာ Aဖြဲ႕Aစည္းသည္ မွတ္တမ္းကုိ သိမ္းဆည္းထား 

ရွိရမည္။  

 (စ)   ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ လုိAပ္သည့္ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား မပါရိွေသာ ေၾကးနန္း 

သုိ႔မဟုတ္ Aီလက္ထေရာနစ္နည္းလမ္းၿဖင့္ ႏိုင္ငံၿဖတ္ေက်ာ္၍ ေငြလႊဲေၿပာင္း 

ၿခင္းကုိ လက္ခံေဆာင္႐ြက္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း တစ္ရပ္သည္ 



ယင္းလႊဲေၿပာင္း ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္စပ္လ်U ္း၍ Aက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ ပိုင္ရွင္Aား 

Aတည္ၿပဳ စိစစ္ရမည္။ 

 (ဆ)   ၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္သည္ ေၾကးနန္း သုိ႔မဟုတ္ Aီလက္ထေရာနစ္ 

နည္းလမ္းၿဖင့္ ေငြေၾကးလႊဲေၿပာင္း ေဆာင္႐ြက္မႈၿပဳလုပ္သည့္ ဘဏ္ႏွင့္ေငြေရး 

ေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားက လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 

ထုတ္ၿပန္ရမည္။ 

၂၈။ (က)   သတင္းပုိ႔ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသည္ ဤUပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို 

Aေကာင္Aထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဤUပေဒႏွင့္Aညီ ေဖာ္ထုတ္ရရွိသည့္ 

Aႏၲရာယ္မ်ားကုိ ေလ်ာ့ပါးေစေရးAတြက္ ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ဌာနတြင္း 

AစီAစU ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ ထိန္းသိမ္းမႈ 

မ်ားကုိ ၿပ႒ာန္းၿခင္း၊ ထပ္မံၿဖည့္စြက္ ၿပ႒ာန္းၿခင္းႏွင့္ Aေကာင္Aထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္ရမည္။ ထုိ႔ၿပင္ လုိAပ္ပါက ယင္းမူဝါဒမ်ားႏွင့္ 

ႀကီးၾကပ္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားAား Aေကာင္Aထည္ေဖာ္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ 

စစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ တုိးၿမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ၿခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္ရမည္။ ယင္းမူဝါဒမ်ားႏွင့္ 

ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားတြင္ ေAာက္ပါ Aခ်က္မ်ားပါဝင္သည္- 

  (၁) ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူAေပၚ Aေလးထား စိစစ္ၿခင္းဆုိင္ရာ 

ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၊ စU ္ဆက္မၿပတ္ Aေလးထားစိစစ္ၿခင္း၊ လႊဲေၿပာင္း 

ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ သတင္းပုိ႔ရန္ 

တာဝန္ႏွင့္ မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းၿခင္းဆုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ 

  (၂)   မိမိဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာAဆင့္Aတန္း ၿမင့္မားေစရန္  ႀကီးၾကပ္ 

သည့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကုိယ္ေရးAခ်က္ 

Aလက္မ်ား၊ Aလုပ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး 



ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းတုိ႔ကုိ Aကဲၿဖတ္ရန္ နည္းစနစ္တစ္ရပ္၊ 

  (၃) မိမိႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူကုိ သိရွိၿခင္း၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ 

Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ Aထူး 

တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ Aခန္း (၈) ပါ သတင္းပို႔ရန္ လုိAပ္သည့္ 

လႊဲေၿပာင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ သိရွိၿခင္းတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်U ္း၍ ဝန္ထမ္း 

မ်ားက AကူAညီေပးႏုိင္ေရးAတြက္ စU ္ဆက္မၿပတ္ ေလ့က်င့္ေရး 

AစီAစU ္မ်ား၊ 

  (၄)   ဤUပေဒကုိ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လုိက္နာ  

က်င့္သံုးမႈႏွင့္ Aေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကုိ စစ္ေဆးရန္ 

လြတ္လပ္ေသာ စစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းစU ္တစ္ရပ္။ 

 (ခ) Aႀကီးတန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈAဆင့္ရွိေသာ Aေကာင္Aထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရး 

Aရာရိွတစ္ဦးAား ခန္႔Aပ္ထားရိွရမည္။ 

 (ဂ)   ဤပုဒ္မပါ Aခ်က္တစ္ခ်က္ခ်င္းစီAတြက္ Aေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ Aမ်ိဳးAစား 

မ်ားကုိ သတ္မွတ္ရမည္။ ယင္းသုိ႔ သတ္မွတ္ရာတြင္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ 

Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈAႏၲရာယ္ႏွင့္တကြ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ား ပမာဏ၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၊ လႊဲေၿပာင္းေဆာင္ 

႐ြက္မႈမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ နည္းလမ္း 

ႏွင့္ Aတုိင္းAတာ၊ Aဆုိပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ Aက်ဳံးဝင္ ပတ္သက္သည့္ 

ပထဝီဝင္ AေနAထားႏွင့္ႏိုင္ငံမ်ားစသည္ တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္း သံုးသပ္ရမည္။  

 (ဃ) ေAာက္ပါလုပ္ငန္းစU ္မ်ားကုိ တိက်စြာ လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည္-  

  (၁)   ဤUပေဒAရ ထုတ္ၿပန္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းမႈ 

မ်ားကုိ ႏိုင္ငံရပ္ၿခား လုပ္ငန္းခြဲမ်ားႏွင့္Aမ်ားစု ပိုင္ဆုိင္မႈရွိသည့္ 



လက္ေAာက္ခံ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား AပါAဝင္ လုပ္ငန္းAုပ္စုAလုိက္ 

က်ယ္ၿပန္႔စြာ လုိက္နာက်င့္သံုးေစၿခင္း၊ 

  (၂) ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူAေပၚ Aေလးထား စိစစ္ၿခင္းဆုိင္ရာ 

လုပ္ငန္းစU ္Aား ေဆာင္႐ြက္ၿခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္း 

ဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ Aႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း တုိ႔ကုိ 

ေဆာင္႐ြက္ရန္ သတင္းAခ်က္Aလက္ ဖလွယ္မႈ လံုၿခဳံေရးႏွင့္ 

Aသံုးၿပဳေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား AပါAဝင္ ဘ႑ာေရးAုပ္စု 

တစ္ခုAတြင္း သတင္းAခ်က္Aလက္ ဖလွယ္ၿခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

မ်ား ထားရိွေစၿခင္း။ 

၂၉။ သတင္းပုိ႔Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသည္ ပုဒ္မ ၂၈၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) Aရ ခန္႔Aပ္ထားသည့္ Aရာရိွ 

Aား ေAာက္ပါလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား Aပ္ႏွင္းရမည္-  

 (က)   လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိAပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္း 

Aေထာက္Aထားမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား၊ မွတ္ပုံတင္မ်ားႏွင့္ ေငြစာရင္းမ်ားကုိ 

ရယူပိုင္ခြင့္၊ 

 (ခ)   သတင္းပုိ႔ Aဖြဲ႕Aစည္း၏ မည္သည့္ ဝန္ထမ္းထံမွမဆုိ၊ မည္သည့္ 

သတင္းAခ်က္Aလက္၊ Aေၾကာင္းၾကားစာ၊ ရွင္းလင္းခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ 

စာ႐ြက္စာတမ္း Aေထာက္Aထားမ်ား ကုိမဆုိ ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 

ရယူပိုင္ခြင့္။ 

၃၀။ (က)   မည္သူမၽွ ႏိုင္ငံေတာ္Aတြင္း သဏၭာန္ေဆာင္ဘဏ္ကုိ ဖြဲ႕စည္း ထူေထာင္ၿခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း မၿပဳရ၊  

 (ခ) ေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသည္ သဏၭာန္ေဆာင္ဘဏ္မ်ားနွင့္ၿဖစ္ေစ၊ 

၎ဘဏ္မ်ား တည္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၌ ၿဖစ္ေစ စီးပြားေရးဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မႈ 



ဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္မႈ စတင္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားဆက္ဆံမႈ ဆက္လက္ 

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း မၿပဳလုပ္ရ၊ 

 (ဂ) ေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသည္ သဏၭာန္ေဆာင္ ဘဏ္မ်ားAား 

ယင္းတုိ႔၏ ေငြစာရင္းမ်ားကုိ Aသံုးၿပဳရန္ ခြင့္ၿပဳထားသည့္ Aဆက္Aသြယ္ 

ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းႏွင့္ စီးပြားဆက္ဆံ ေဆာင္႐ြက္မႈ 

စတင္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားဆက္ဆံ ေဆာင္႐ြက္မႈ မၿပဳရ။ 

၃၁။ (က) ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး Aဖြဲ႕သည္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ 

Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ Aေရးယူ 

ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ Aခ်က္မ်ားကုိ လံုေလာက္စြာ လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ၿခင္း 

မရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရမည့္Aၿပင္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ 

ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 

ထုတ္ၿပန္ရမည္။ 

 (ခ)   သတင္းပုိ႔ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသည္ ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ထုတ္ၿပန္သည့္ 

ၫႊန္ၾကားခ်က္ ကုိ တိက်စြာ လုိက္နာက်င့္သံုးရမည္။  

 (ဂ)   စည္းမ်U ္းထိန္းသိမ္း ႀကီးၾကပ္သည့္ Aာဏာပုိင္မ်ားသည္ သတင္းပို႔ 

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားက တိက်စြာ လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ရမည္။ 

၃၂။ သတင္းပုိ႔ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသည္ သတင္းပုိ႔ရန္သတ္မွတ္ထားသည့္ တန္ဖိုး ပမာဏ 

သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတန္ဖိုးပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္း 

လႊဲေၿပာင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ၿဖစ္လၽွင္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္း 

တစ္ရပ္ရပ္ကုိ တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ ရရွိသည္ဟုေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ 

ပတ္သက္သည္ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ၿဖစ္ေစရန္ Aားထုတ္သည္ဟု 



ေသာ္လည္းေကာင္း သံသယၿဖစ္ဖြယ္ရာ Aေၾကာင္းရွိလၽွင္ ပုဒ္မ ၁၀၊ ပုဒ္မခြဲ (က) Aရ 

သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားAတုိင္း ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး 

Aဖြဲ႕သုိ႔ ခ်က္ခ်င္း သတင္းပုိ႔ရမည္။  

၃၃။ Aစိုးရဌာန၊ AစိုးရAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သတင္းပို႔ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားမွ 

တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ပုဒ္မ ၃၂ Aရ သတင္းပုိ႔ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ 

သတင္းAခ်က္Aလက္ႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာကုိ မိမိတုိ႔ ဝန္ထမ္း 

Aခ်င္းခ်င္းႏွင့္ UပေဒAက်ိဳးေဆာင္မ်ား Aၾကားမွ တစ္ပါး Aၿခား မည္သူ႕ကုိမၽွ 

ထုတ္ေဖာ္ ေၿပာၾကားၿခင္း မၿပဳရ။  

၃၄။ ေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ တန္ဖိုးပမာဏႏွင့္ 

ယင္းတန္ဖိုး ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ ေငြေၾကးလႊဲေၿပာင္းေဆာင္႐ြက္မႈကုိ 

တစ္ႀကိမ္တည္း ေဆာင္႐ြက္သည္ၿဖစ္ေစ၊ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည္ဟု ယူဆရသည့္ 

လႊဲေၿပာင္းမႈ Aေၿမာက္Aၿမားၿဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည္ၿဖစ္ေစ ေငြေၾကးဆုိင္ရာစံုစမ္း 

ေထာက္လွမ္းေရးAဖြဲ႕သုိ႔ သတင္းပုိ႔ရမည္။  

၃၅။ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ႏိုထရီပတ္ဗလစ္မ်ားႏွင့္ Uပေဒၿဖင့္ Aသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ၿပဳသူမ်ား 

သည္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆုိၿခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ တရားစြဲဆုိမႈကုိ ေရွာင္ရွားၿခင္းဆုိင္ရာ Aႀကံေပးၿခင္း AပါAဝင္ 

Uပေဒေရးရာ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ဆံုးၿဖတ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားဆုိင္ရာ Aခ်က္Aလက္ 

မ်ားကုိ သတင္းပုိ႔ရန္ တာဝန္မရွိေစရ။ 

 

 

 

 



Aခန္း (၉) 

ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း 

၃၆။ ႀကီးၾကပ္ေရးAာဏာပုိင္သည္- 

 (က)   သတင္းပုိ႔ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားက ဤUပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားAား မပ်က္မကြက္ 

တိက်စြာ လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ရမည္။ 

 (ခ)   သတင္းပုိ႔Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားတြင္ ရွိႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈ 

ကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ Aႏၲရာယ္Aကဲၿဖတ္ၿခင္းကုိ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

Aဆုိပါ Aကဲၿဖတ္မႈသည္ AခါAားေလ်ာ္စြာ ေနာက္ဆံုးAေၿခAေနႏွင့္ 

ကုိက္ညီေနေစရမည့္ Aၿပင္ Aဆုိပါ ေဖာ္ထုတ္ရရွိသည့္ Aႏၲရာယ္မ်ားAေပၚ 

လံုေလာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ၿပဳႏုိင္ေရးAတြက္ Aေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ Aခ်က္ 

မ်ားကုိ ခ်မွတ္ရမည္။ 

 (ဂ) သတင္းပုိ႔Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားထံမွ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားႏွင့္ Aၿခားေသာ 

Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ ရယူစုေဆာင္းၿခင္းႏွင့္ Aုပ္စုလုိက္ Aေကာင္Aထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္မႈAေပၚ Aေၿခၿပဳ၍ လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးၿခင္း၊ 

လုပ္ငန္းခြင္ၿပင္ပမွ စစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ စပ္လ်U ္း၍ မိမိကုိယ္တုိင္ၿဖစ္ေစ၊ 

ကုိယ္စားလွယ္ၿဖင့္ၿဖစ္ေစ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ 

 (ဃ)   သတင္းပုိ႔ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားက သိမ္းဆည္းထားေသာ သတင္းAခ်က္ Aလက္ 

Aေထာက္Aထား မိတၱဴကုိ ယင္းAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားထံမွ ရယူႏိုင္သည္။ 

 (င)   Aခန္း (၈) ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားAား လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ 

သတင္းပုိ႔ Aဖြဲ႕Aစည္းကုိ Aေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ AစီAစU ္မ်ားခ်မွတ္၍ 

က်င့္သံုးႏုိင္သည္။  

 (စ)   ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ သုိ႔မဟုတ္ 



ဤUပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ၿပစ္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ စုံစမ္း စစ္ေဆးၿခင္း 

၌ ၿဖစ္ေစ၊ တရားစြဲဆုိ တင္ပို႔ၿခင္း၌ၿဖစ္ေစ AၿခားAာဏာပုိင္မ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ သတင္း Aခ်က္Aလက္ ဖလွယ္ၿခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ 

ႏိုင္သည္။ 

 (ဆ)   သတင္းပုိ႔Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံၿခားလုပ္ငန္းခြဲမ်ားကၿဖစ္ေစ၊ ယင္းတုိ႔က 

Aမ်ားစု ပိုင္ဆုိင္မႈရွိသည့္ လက္ေAာက္ခံ ကုမၸဏီခြ ဲမ်ားကၿဖစ္ေစ ဤUပေဒပါ 

ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တည္ဆဲၿပည္တြင္း Uပေဒႏွင့္ 

စည္းမ်U ္းမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ညီၫြတ္သည့္ Aေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ 

မ်ားကုိ ၿပ႒ာန္းသတ္မွတ္ၿခင္းႏွင့္ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္ Aတုိင္း က်င့္သံုး 

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း ရွိ မရွိတုိ႔ကုိ စိစစ္ႏိုင္သည္။ 

 (ဇ)   ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ 

ဆက္စပ္ႏိုင္ေသာ မည္သည့္လႊဲေၿပာင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ Aခ်က္Aလက္မ်ားကို 

မဆုိ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စုံစမ္း ေထာက္လွမ္းေရးAဖြဲ႕သုိ႔ ခ်က္ခ်င္း သတင္းပုိ႔ 

ရမည္။ 

 (ဈ)   သတင္းပုိ႔Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏ Aုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း 

လည္ပတ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တုိက္႐ိုက္ၿဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ၿဖစ္ေစ 

ပိုင္ဆုိင္ၿခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပါဝင္ၿခင္းAတြက္ ကုိက္ညီ သင့္ေလ်ာ္မႈ 

ရွိသည့္ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထားရိွၿပီး က်င့္သံုးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ 

 (ည)   ေငြေရးေၾကးေရး မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ 

Aသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းကုိ ဆုိင္းင့ံၿခင္း၊ ကန္႔သတ္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

လုိင္စင္႐ုပ္သိမ္းၿခင္းႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မႈကုိ တားၿမစ္ၿခင္းတို႔ကို 

ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ဗဟုိAဖြဲ႕သုိ႔တင္ၿပၿခင္း၊ 



 (ဋ)   ဤUပေဒAရ Aေရးယူေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ စာရင္းဇယား 

မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္။ 

၃၇။ ႀကီးၾကပ္ေရးAာဏာပုိင္သည္ Aခန္း (၈) ပါ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ လုိက္နာ 

ေဆာင္႐ြက္ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ သတင္းပုိ႔Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ယင္းAဖြဲ႕ 

Aစည္းမ်ား၏ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၊ ဒါ႐ိုက္တာAဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ Aမႈေဆာင္Aရာရိွမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားAား ေAာက္ပါႀကီးၾကပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ Aေရးယူ 

ေဆာင္႐ြက္မႈတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးၿဖစ္ေစ၊ တစ္မ်ိဳးထက္ပို၍ၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္- 

 (က) စာၿဖင့္ေရးသား သတိေပးၿခင္း၊ 

 (ခ) သီးၿခားၫႊန္ၾကားခ်က္ၿဖင့္ ကန္႔သတ္ၿခင္း၊ 

 (ဂ)   ေဖာ္ထုတ္သိရွိသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈကုိ Aေရးယူေဆာင္႐ြက္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်U ္း၍ 

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္Aညီ Aစီရင္ခံစာမ်ား တင္ၿပေစၿခင္း၊ 

 (ဃ)   Aၿခားေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ Aေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္ၿခင္း။ 

၃၈။ ႀကီးၾကပ္ေရးAာဏာပုိင္မ်ားသည္ ပုဒ္မ ၃၇ Aရ ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ Aေရးယူ 

ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ ေငြေၾကးဆုိင္ရာစံုစမ္း ေထာက္လွမ္းေရးAဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ 

ဗဟုိAဖြဲ႕သုိ႔ သတင္းပုိ႔ရမည္။ 

Aခန္း (၁၀) 

ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ကုိင္ေဆာင္သူလႊဲေၿပာင္းႏုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားAား 

ႏုိင္ငံၿဖတ္ေက်ာ္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ 

၃၉။ ဗဟုိAဖြဲ႕ကသတ္မွတ္ေသာ တန္ဖိုးပမာဏ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ 

ေငြေၾကး၊ ကုိင္ေဆာင္သူလႊဲေၿပာင္းႏုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း၊ Aဖိုးတန္ 

ေက်ာက္မ်က္ရတနာ သုိ႔မဟုတ္ သတၱဳမ်ားကုိ ၿပည္တြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္သူ သုိ႔မဟုတ္ 

ၿပည္ပထြက္ခြာသူသည္ ၎၏ လက္ဝယ္၌ ၿဖစ္ေစ၊ ဝန္စည္စလယ္၌ ၿဖစ္ေစ 



ပါရိွလ်ွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿပည္တြင္းသုိ႔ သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္ပသုိ႔ ယာU ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင့္ 

ၿဖစ္ေစ၊ ေခ်ာစာပုိ႔ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းၿဖင့္ၿဖစ္ေစ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္ စီစU ္ 

ေဆာင္႐ြက္လၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း Aေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသုိ႔ တရားဝင္ ေၾကညာ 

ရမည္။ 

၄၀။ Aေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္ ပုဒ္မ ၃၉ ႏွင့္Aညီ ေၾကညာရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ 

သုိ႔မဟုတ္ လိမ္လည္ေၾကညာသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကး 

ခဝါခ်မႈ သုိ႔မဟုတ္ ဤUပေဒႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ၿပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္ 

သည္ဟု သံသယရိွေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကး၊ ကုိင္ 

ေဆာင္သူ လႊဲေၿပာင္းႏုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ Aဖိုးတန္သတၱဳႏွင့္ 

ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား Aခ်ိဳ႕ကုိၿဖစ္ေစ၊ Aားလံုးကုိၿဖစ္ေစ ဖမ္းဆီးရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

ရွိသည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်U ္း၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္ရန္ 

ပင္လယ္ေရေၾကာင္းAေကာက္ခြန္ Aက္Uပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ 

လုိAပ္သလုိ က်င့္သံုးႏုိင္သည္။ 

၄၁။ Aေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္ ဤAခန္းပါၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေAာက္ပါ Aခ်က္မ်ား 

ႏွင့္ Aေကာက္ခြန္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္Uပေဒမ်ားAရ သက္ဆုိင္သူမ်ားက လုိက္နာ 

ေဆာင္႐ြက္ေစေရးAတြက္ Aပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိေစရမည္- 

 (က) ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ယင္းတုိ႔၏ ဝန္စည္စလယ္မ်ား၊ ယင္းတုိ႔၏ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္မႈႏွင့္ 

ေခ်ာစာေပးပုိ႔မႈ နည္းလမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုန္ေသတၱာမ်ားAေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 

မ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 (ခ)   လိမ္လည္ေၾကညာၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကညာရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္းမ်ားကို 

ေတြ႕ရိွလၽွင္ၿဖစ္ေစ၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ 

သုိ႔မဟုတ္ ဤUပေဒပါ ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ သံသယရိွလၽွင္ ၿဖစ္ေစ ပုဒ္မခြဲ (က) 



ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ Aဆုိပါ ေငြေၾကး၊ ကုိင္ေဆာင္သူ လႊဲေၿပာင္းႏုိင္ေသာ 

စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ Aဖိုးတန္ သတၱဳႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ား၏ ပိုင္ဆုိင္မႈ 

မူလဇာစ္ၿမစ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သတင္းAခ်က္Aလက္ Aသစ္မ်ားကို 

ေတာင္းခံၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရယူၿခင္း။ 

၄၂။ ဤUပေဒ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားAရ Aေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက ရရွိထားသည့္ သတင္း 

Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး Aဖြဲ႕ႏွင့္ ၿမန္မာ 

ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ၏ ႏိုင္ငံၿခားသံုးေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ 

Aခန္း (၁၁) 

ၿပစ္မႈႏွင့္ ၿပစ္ဒဏ္မ်ား 

၄၃။ မည္သူမဆုိ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈကုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ 

ထုိသူကုိ တစ္ဆယ္ႏွစ္Aထိ ေထာင္ဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးၿဖစ္ေစ 

ခ်မွတ္ရမည္။ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ Aဖြဲ႕Aစည္းၿဖစ္ပါက 

ယင္းကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ Aဖြဲ႕Aစည္းကုိ က်ပ္သန္းငါးရာထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။ 

Aက်ိဳး ခံစားခြင့္ရွိသူ ပိုင္ရွင္Aား ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္Aထိ ခ်မွတ္ရမည္။ 

၄၄။ သတင္းပုိ႔Aဖြဲ႕Aစည္းမွ တာဝန္ရွိသူ မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၁၈ မွ ပုဒ္မ ၂၅ Aထိ၊ ပုဒ္မ 

၂၈ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၉ တုိ႔ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း သုိ႔တည္း 

မဟုတ္ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရး ေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူ မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ 

၂၆ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၇ တုိ႔ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈ 

ထင္ရွားစီရင္ၿခင္း ခံရလၽွင္ ထုိသူကုိ ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္Aထိ ခ်မွတ္ရမည့္Aၿပင္ 

ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ 

Aဖြဲ႕Aစည္း ၿဖစ္ပါက ယင္းကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ Aဖြဲ႕Aစည္းကုိ က်ပ္သန္း တစ္ရာထိ 

ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ ရမည္။ 



၄၅။ မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၃၀၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း 

သုိ႔တည္းမဟုတ္ ဘဏ္ႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမွ တာဝန္ရွိသူ မည္သူမဆုိ 

ပုဒ္မ ၃၀၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ 

က်ဴးလြန္ရန္ Aားထုတ္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထုိသူကုိ ခုနစ္ႏွစ္Aထိ 

ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္ Aၿပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ၿပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူ 

သည္ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ Aဖြဲ႕Aစည္းၿဖစ္ပါက ယင္းကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ Aဖြဲ႕Aစည္း 

ကုိ က်ပ္သန္းသံုးရာAထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။ 

၄၆။ မည္သည့္သတင္းပုိ႔Aဖြဲ႕Aစည္းမွ တာဝန္ရွိသူမဆုိ ပုဒ္မ ၃၂ Aရ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 

စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးAဖြဲ႕သုိ႔ သတင္းေပးပုိ႔ရာတြင္ လိမ္လည္ေဖာ္ၿပေၾကာင္း 

သုိ႔မဟုတ္ Aခ်က္Aလက္မ်ား ဖုံးကြယ္ထားေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ 

ထုိသူကုိ Aနည္းဆံုးသံုးႏွစ္မွ Aမ်ားဆံုးခုနစ္ႏွစ္Aထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ ရမည့္Aၿပင္ 

ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ 

Aဖြဲ႕Aစည္း ၿဖစ္ပါက ယင္းကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ Aဖြဲ႕Aစည္းကုိ က်ပ္သန္းသံုးရာ Aထိ 

ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။ 

၄၇။ မည္သူမဆုိ ရည္႐ြယ္ခ်က္ၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊ ေပါ့ေလ်ာ့၍ၿဖစ္ေစ ပုဒ္မ ၃၉ ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ကုိ 

ေဖာက္ဖ်က္ၿခင္း၊ လုိက္နာေဆာင္ ႐ြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ 

၄၀ Aရ ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေၿပာင္းႏုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားဆုိင္ရာ 

လိမ္လည္ေၾကညာမႈကုိ ၿပဳလုပ္ၿခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ Aေကာက္ခြန္ Aရာရိွ၊ 

Aရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ Aာဏာပုိင္ တစ္ဦးဦးထံ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရမည့္ Aခ်က္ 

Aလက္မ်ားကုိ ဖုံးကြယ္ၿခင္းေသာ္ လည္းေကာင္း က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား 

ေတြ႕ရိွပါက ထုိသူကုိ သံုးႏွစ္Aထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿခင္းခံရမည့္Aၿပင္ ေငြဒဏ္လည္း 

ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီAဖြဲ႕Aစည္းက ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါက ယင္းကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ 



Aဖြဲ႕Aစည္းကုိ ေငြဒဏ္ က်ပ္သန္းသံုးရာAထိ ခ်မွတ္ရမည္။ 

၄၈။ မည္သူမဆုိ ဤUပေဒAရ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနသည့္ ကာလAတြင္း ၎Aား 

ထုတ္ဆင့္္သည့္ ေငြေႀကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာ တားၿမစ္မိန္႔မ်ား၊ ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ားကို 

လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထုိသူကို 

ခုနစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္Aၿပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ 

ႏိုင္သည္။ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ Aဖြဲ႕Aစည္းၿဖစ္ပါက 

ယင္းကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ Aဖြဲ႕Aစည္းကုိ က်ပ္သန္းသံုးရာAထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။ 

၄၉။ မည္သည့္ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမွ တာဝန္ရွိသူမဆုိ ပုဒ္မ ၃၄ ပါ 

ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ 

ထုိသူကုိ သံုးႏွစ္Aထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္Aၿပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ Aဖြဲ႕Aစည္းၿဖစ္ပါက ယင္းကုမၸဏီ 

သုိ႔မဟုတ္ Aဖြဲ႕Aစည္းကုိ က်ပ္သန္းသံုးရာAထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။ 

၅၀။ မည္သည့္ သတင္းပို႔Aဖြဲ႕Aစည္း၊ Aစိုးရဌာန၊ AစိုးရAဖြဲ႕Aစည္း သုိ႔မဟုတ္ 

ယင္းတုိ႔၏ ဒါ႐ုိက္တာ၊ Aရာရိွႏွင့္ ဝန္ထမ္းမဆုိ ပုဒ္မ ၃၃ ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ 

ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထုိသူကုိ သံုးႏွစ္Aထိ 

ေထာင္ဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ 

၅၁။ မည္သည့္ စိစစ္ေရးAဖြဲ႕ဝင္ သုိ႔မဟုတ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး Aဖြဲ႕ဝင္မဆုိ ဤUပေဒႏွင့္ 

သက္ဆုိင္သည့္ ၿပစ္မႈႏွင့္စပ္လ်U ္း၍ စိစစ္ၿခင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿခင္းၿပဳရာတြင္ 

ေAာက္ပါၿပဳလုပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈ 

ထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထုိသူကုိ Aနည္းဆံုး သံုးႏွစ္မွ Aမ်ားဆံုး ခုနစ္ႏွစ္Aထိ 

ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္Aၿပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ -  

 (က) မိမိAတြက္ၿဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါးAတြက္ၿဖစ္ေစ တံစိုးလက္ေဆာင္Aၿဖစ္ 



ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း တစ္စုံတစ္ရာကုိ ေတာင္းခံၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံ ရယူၿခင္း၊ 

 (ခ)    ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သူAား Aေရးယူၿခင္းမၿပဳႏုိင္ေစရန္ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို 

Aၿခားသူ တစ္ဦးဦးၿဖင့္ Aစားထုိးၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို 

Aေရးမယူဘဲ ထိမ္ခ်န္ၿခင္း၊ 

 (ဂ)   ေငြေၾကးခဝါခ်ရာမွ ရရွိေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းကုိ Aေရးယူၿခင္း မၿပဳႏုိင္ 

ေစရန္ ဖုံးကြယ္ၿခင္း၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္ၿခင္း၊ ေၿပာင္းလဲၿခင္း၊ တစ္နည္း နည္းၿဖင့္ 

လႊဲေၿပာင္းၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ Aသြင္ေၿပာင္းလဲၿခင္း၊ 

 (ဃ)   စာတမ္းAမွတ္Aသားမ်ားAား ၿပဳၿပင္ၿခင္း၊ ေၿပာင္းလဲၿခင္း၊ ၿဖည့္စြက္ၿခင္း၊ 

Aစားထုိးၿခင္း၊ မမွန္မကန္ေရးသြင္းၿခင္း။ 

၅၂။ တရား႐ံုးသည္ -  

 (က)   ဤUပေဒပါ ၿပစ္မႈတစ္ခုခုၿဖင့္ ၿပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လၽွင္ Aမႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ 

သက္ေသခံပစၥည္းႏွင့္ ေငြေၾကးကုိ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာAၿဖစ္ သိမ္းယူၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ စီမံခန္႔ခြဲၿခင္းၿပဳသည့္ Aမိန္႔ခ်မွတ္ ရမည္။ 

 (ခ)   ခ်မွတ္ေသာ ဒဏ္ေငြ၏ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကို 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးရန္ပုံေငြသုိ႔ ေပးသြင္းႏုိင္ေရး Aတြက္ 

သက္ဆုိင္ရာ AစိုးရAဖြဲ႕ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

 (ဂ)   ဤUပေဒAရ ဒဏ္ေငြခ်မွတ္ၿခင္းခံရသူက ေပးေဆာင္ၿခင္းမရိွလၽွင္ ယင္း 

ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ Aဖြဲ႕Aစည္းAား ဝင္ေငြခြန္မေၿပ က်န္ေငြၿဖစ္ဘိသကဲ့သုိ႔ 

Aရေကာက္ခံရမည္။  

 

 

 



Aခန္း (၁၂) 

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း 

၅၃။ ဗဟုိAဖြဲ႕သည္ ေAာက္ပါကိစၥရပ္မ်ား AပါAဝင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ Aေရးယူ 

ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္ရန္Aတြက္ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ ေဒသ 

ဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ 

စပ္လ်U ္းသည့္ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသဆုိင္ရာAဖြဲ႕Aစည္းဝင္ႏိုင္ငံမ်ား 

ႏွင့္လည္းေကာင္း ပူးေပါင္းၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္- 

 (က)   ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာ သတင္း 

ဖလွယ္ၿခင္း၊ 

 (ခ)   ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး 

ဆုိင္ရာ စီစU ္ၫႊန္ၾကားၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ၿခင္း၊ စီမံၿခင္းႏွင့္ ၿပစ္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ 

မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံAခ်င္းခ်င္း AကူAညီေပးေရး Uပေဒႏွင့္Aညီ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 (ဂ)   ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး 

ဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္ေရး၊ နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ စြမ္းရည္ 

ၿမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 (ဃ)   ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး 

ဆုိင္ရာ Aသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 (င)   ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တုိက္ဖ်က္ရာတြင္ 

ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္Aညီ ၿဖစ္ေစရန္ စြမ္းရည္ၿမႇင့္တင္ေရးAတြက္ 

ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 (စ)   ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ သုေတသနႏွင့္ 



ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း။ 

Aခန္း (၁၃) 

တရားခံလႊဲေၿပာင္းေပးၿခင္း 

၅၄။ (က)   ဤUပေဒပါ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈကုိ တရားခံလႊဲေၿပာင္းေပးႏုိင္သည့္ ၿပစ္မႈAၿဖစ္ 

သတ္မွတ္ရမည့္Aၿပင္ တရားခံလႊဲေၿပာင္းေရးကုိ တည္ဆဲUပေဒမ်ားႏွင့္Aညီ 

ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

 (ခ)   ဤUပေဒAရ တရားခံလႊဲေၿပာင္းၿခင္းႏွင့္ စပ္လ်U ္း၍ တရားခံ လႊဲေၿပာင္းေပးရန္ 

ေတာင္းဆုိၿခင္းခံရသည့္ ႏိုင္ငံ၏Uပေဒၿဖင့္ ၿပ႒ာန္းထားသည့္ Aၿခား 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ Aေထာက္Aထားၿပဳ၍ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။  

၅၅။ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခုမွၿဖစ္ေစ၊ ေဒသဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕ဝင္ 

ႏိုင္ငံတစ္ခုခုမွၿဖစ္ေစ ဤUပေဒပါ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ၿပည္တြင္း၌ 

က်ဴးလြန္သည့္ တရားခံAား ၿပည္ပသုိ႔ လႊဲေၿပာင္းေပးရန္ႏွင့္ ၿပစ္မႈဆုိင္ရာ 

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ Aၿပန္Aလွန္ AကူAညီေပးရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံခ်က္တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်U ္း၍- 

 (က)   ဤUပေဒႏွင့္ Aက်ဳံးဝင္သည့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေရးၿပစ္မႈ၊ ယင္းႏွင့္ 

ဆက္ႏႊယ္သည့္ၿပစ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္Aတြက္ က်ဴးလြန္ 

သည့္ ၿပစ္မႈဟု မွတ္ယူၿခင္းမၿပဳရ။ 

 (ခ)   ယင္းေမတၱာရပ္ခံခ်က္တြင္ ေဖာ္ၿပပါရိွသည့္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ေငြေၾကး 

ခဝါခ်မႈမွာ ႏိုင္ငံေရးၿပစ္မႈ၊ ယင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ၿပစ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး 

ရည္႐ြယ္ခ်က္Aတြက္ က်ဴးလြန္သည့္ ၿပစ္မႈဟူေသာ Aေၾကာင္းၿပခ်က္ 

တစ္ခုတည္းၿဖင့္ ၿငင္းပယ္ၿခင္း မၿပဳရ။ 

 

 



Aခန္း (၁၄) 

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ရန္ပံုေငြ 

၅၆။ ဗဟုိAဖြဲ႕သည္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ 

တုိက္ဖ်က္ေရး ရန္ပုံေငြကုိ ေAာက္ပါရေငြမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားၿဖင့္ ထူေထာင္ရမည္-  

 (က)   တည္ဆဲUပေဒႏွင့္Aညီ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ ေထာက္ပံ့ေငြ၊  

 (ခ) တရား႐ံုးမွခ်မွတ္ေသာ ဒဏ္ေငြ၏ ငါးရာခုိင္ႏႈန္း၊  

 (ဂ)   ၿပည္တြင္းၿပည္ပမွ ေစတနာရွင္မ်ား၏ ေထာက္ပံ့လႉဒါန္းေငြႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား။ 

၅၇။ ဗဟုိAဖြဲ႕သည္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တုိက္ဖ်က္ 

ေရး ရန္ပုံေငြကုိ ေAာက္ပါကိစၥမ်ားAတြက္ Aသံုးၿပဳရန္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားက်ခံရန္ 

ခြင့္ၿပဳႏုိင္သည္-  

 (က)   ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးAဖြဲ႕၊ စိစစ္ေရးAဖြဲ႕၊ စုံစမ္း 

စစ္ေဆးေရး Aဖြဲ႕တုိ႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ လုိAပ္ေသာ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ 

 (ခ)   ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး 

Aတြက္ လုိAပ္ေသာ AစီAမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ကိစၥမ်ား၊ 

 (ဂ)   ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားAား စိစစ္ၿခင္း၊ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ 

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားAား ထုိက္သင့္သည့္ ဆုေၾကးေငြ ခ်ီးၿမႇင့္သည့္ ကိစၥမ်ား၊ 

 (ဃ)   ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး 

ႏွင့္စပ္လ်U ္း၍ Aသိပညာေပး AစီAစU ္မ်ား၊ စြမ္းရည္ၿမႇင့္တင္ေရး AစီAမံ 

မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ 

 (င)   ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး 



လုပ္ငန္းမ်ားAတြက္ Aေထာက္Aကူၿပဳပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူတပ္ဆင္ၿခင္း 

ဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ 

 (စ)   ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ 

စပ္လ်U ္း၍ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္း 

မ်ား၊ ၿပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ ကိစၥမ်ား၊ 

 (ဆ)   ဗဟုိAဖြဲ႕က သတ္မွတ္ေသာ AၿခားလုိAပ္သည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ Aၿခား 

Aေရးေပၚ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ 

 (ဇ)   ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား စြမ္းစြမ္းတမံ 

ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္႐ြက္သူAား ဆုေငြခ်ီးၿမႇင့္သည့္ ကိစၥမ်ား။ 

Aခန္း (၁၅) 

Aေထြေထြ 

၅၈။ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးAဖြဲ႕ Aတြက္ 

ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ သီးၿခားသတ္မွတ္ေပးရမည္။ 

၅၉။ (က)   ဤUပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ သေဘာ႐ုိးၿဖင့္ သတင္းပုိ႔ခ်က္မ်ား 

တင္ၿပသည့္ သုိ႔မဟုတ္ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား ေပးAပ္သည့္ သတင္းပို႔ 

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔၏ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၊ Aရာရိွမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ဝန္ထမ္းမ်ားAား ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိၿဖစ္ေစ၊ 

Aသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လၽွိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထားရိွေရး ၿပ႒ာန္းခ်က္ 

မ်ားကုိၿဖစ္ေစ၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိၿဖစ္ေစ ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ 

Aေၾကာင္းေၾကာင့္ ၿပစ္မႈေၾကာင္းAရလည္းေကာင္း၊ တရားမေၾကာင္း Aရ 

လည္းေကာင္း၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းမ်ားAရ 

လည္းေကာင္း တရားစြဲဆုိၿခင္း၊ Aေရးယူၿခင္း မၿပဳရ၊ 



 (ခ)   သတင္းပုိ႔Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔၏ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၊ Aရာရိွမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားက လုိက္နာရမည့္ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ Aသက္ေမြး 

ဝမ္းေက်ာင္း ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ လၽွိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထားရိွေရးႏွင့္ လံုၿခဳံမႈ 

သတိၿပဳေရးဆုိင္ရာ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ဤUပေဒဆုိင္ရာ ၿပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားက 

လႊမ္းမုိးသည္။  

၆၀။ ပုဒ္မ ၅ ပါ ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်U ္း၍ တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းၿဖင့္ ရရွိသည့္ 

ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွားတင္ၿပရန္ တာဝန္သည္ 

စြပ္စြဲခံရသူတြင္ ရွိေစရမည္။ 

၆၁။ တရားစြဲ Aဖြဲ႕Aစည္းသည္ တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ 

ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်U ္း၍ တရားစြဲဆုိရာတြင္-  

 (က)  တရားမဝင္ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ားသည္ ပုဒ္မ ၅ ပါ ၿပစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

က်ဴးလြန္ရာမွရရွိေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွား တင္ၿပႏုိင္လၽွင္ Uပေဒေၾကာင္း 

Aရ ၿမင္သာေသာ Aေထာက္Aထားၿဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ ယင္းေငြေၾကး 

ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ရရွိေစခဲ့သည့္ မူလၿပစ္မႈကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း 

သက္ေသတင္ၿပရန္ လုိAပ္ၿခင္း မရွိေစရ။  

 (ခ)   ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ၿပစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာမွရရွိေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ 

ပစၥည္းမ်ား၏ ပမာဏကုိ ထည့္သြင္း စU ္းစားၿခင္း မၿပဳရ။  

 (ဂ)   ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏ AသိAၿမင္၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ႀကံ႐ြယ္ခ်က္တုိ႔သည္ 

မူလၿပစ္မႈ၏ AေၿခခံAခ်က္မ်ား Aထုိက္Aေလ်ာက္ ၿဖစ္ေစကာမူ ေငြေၾကး 

ခဝါခ်မႈႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈၿပစ္မႈမ်ားတြင္ ၎၏ 

Aခ်က္မ်ားကုိ ၿဖစ္ရပ္မွန္ Aေၾကာင္းၿခင္းရာမ်ားမွ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္သည္။ 

၆၂။ ေငြေၾကးခဝါခ်ရာမွ ရရွိေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်U ္း၍ စိစစ္ၿခင္း၊ 



စုံစမ္းစစ္ေဆးၿခင္း ခံေနရသူမဟုတ္ေသာ Aၿခားသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ယင္း 

ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားAား သေဘာ႐ုိးၿဖင့္ Aဖိုးစားနားေပး၍ လႊဲေၿပာင္းရယူထားၿခင္း 

ၿဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွား တင္ၿပႏုိင္ပါက ယင္း၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ Aခြင့္Aေရးတုိ႔ကုိ 

ထိခိုက္ၿခင္း မရွိေစရ။ 

၆၃။ မည္သူမဆုိ ဤUပေဒAရ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈဆုိင္ရာ စိစစ္ၿခင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ 

Aေရးယူၿခင္းတုိ႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ လူ႕Aခြင့္Aေရး Uပေဒႏွင့္ 

လုိက္ေလ်ာညီသည့္ သတ္မွတ္ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားAရ တရားမၽွတစြာ ၿပဳမူ ဆက္ဆံေရး 

ႏွင့္ Aၿခားခံစားခြင့္ Aခြင့္Aေရးမ်ား ရရွိေစေရးတုိ႔Aတြက္ Aာမခံခ်က္ ရရွိေစရမည္။ 

၆၄။ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈၿဖင့္ စြပ္စြဲခံရၿပီး ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿခင္းခံရသူ မည္သူမဆုိ ယင္း၏ 

Aခြင့္Aေရးမ်ား ရရွိေရးAတြက္ ယင္းပုဂၢိဳလ္ႏိုင္ငံသား ၿဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ Aနီးစပ္ဆုံး 

သင့္ေလ်ာ္ရာ သံ႐ုံးသုိ႔ၿဖစ္ေစ၊ ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးသုိ႔ၿဖစ္ေစ၊ ကုိယ္စားလွယ္ထံသုိ႔ၿဖစ္ေစ 

ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာၿခင္း မရွိေစဘဲ ဆက္သြယ္Aေၾကာင္းၾကားႏုိင္ရန္ Aခြင့္Aေရး 

ရရွိေစရမည္။ 

၆၅။ ဤUပေဒႏွင့္Aညီ ထုတ္ၿပန္သည့္ Aမိန္႔မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ Aစိုးရဌာန၊ 

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားက လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

၆၆။ ဗဟုိAဖြဲ႕၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးAဖြဲ႕၊ ႀကီးၾကပ္ေရးAာဏာပုိင္၊ 

သတင္းပုိ႔Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ ဤUပေဒကုိ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေဆာင္ရသည့္ Aၿခား 

ေသာ Aစိုးရဌာနဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းဌာနAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားတြင္ လက္ရွိ 

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ယခင္က တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ တစ္ဦး 

သည္ မိမိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစU ္Aတြင္း လက္ခံရရွိသည့္ မည္သည့္ သတင္း 

Aခ်က္Aလက္ကုိမဆုိ တာဝန္ၿပီးဆံုးသည့္တုိင္ေAာင္ လၽွိဳ႕ဝွက္ ထိန္းသိမ္း 

ထားရိွရမည္ၿဖစ္ၿပီး တာဝန္ရွိသူတုိင္းသည္ ရရွိထားေသာ သတင္းAခ်က္Aလက္ 



မ်ားကုိ ဤUပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ တရား႐ံုး၏Aမိန္႔Aရသာ 

Aသံုးၿပဳႏုိင္သည္။ ဤၿပ႒ာန္းခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက ၿမန္မာႏုိင္ငံAစိုးရ 

လၽွိဳ႕ဝွက္ခ်က္ UပေဒAရ Aေရးယူၿခင္းခံရမည္။ 

၆၇။ ပုဒ္မ ၅ ပါ ဤUပေဒႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ရာမွ ရရွိေသာ 

ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းAား -  

 (က)   ဤUပေဒ စတင္Aာဏာတည္ၿပီးေနာက္ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ဎ) ပါ ၿပစ္မႈ 

တစ္ရပ္ရပ္ က်ဴးလြန္ရာမွရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 

ၿပစ္မႈမ်ားကုိ ဤUပေဒAရသာ Aေရးယူရမည္။ 

 (ခ)   ဤUပေဒ စတင္Aာဏာမတည္မီက ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ဎ) ပါ ၿပစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ 

ကုိ က်ဴးလြန္ရာမွ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 

ၿပစ္မႈမ်ားကုိ တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား 

ထိန္းခ်ဳပ္ေရး Uပေဒၿဖင့္ Aေရးယူရမည္။  

၆၈။ ဤUပေဒပါ ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ၿဖင့္ တရားစြဲဆုိရာတြင္ ဗဟုိAဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ ဗဟုိAဖြဲ႕က 

လႊဲAပ္ထားေသာ Aဖြဲ႕၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ၿပဳခ်က္ကုိ ရယူရမည္။ 

၆၉။ ဤUပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္-  

 (က)   ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိAပ္ေသာ နည္းUပေဒမ်ား၊ စည္းမ်U ္းႏွင့္ 

စည္းကမ္းမ်ားကုိ ၿပည္ေထာင္စုAစိုးရAဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ထုတ္ၿပန္ 

ႏိုင္သည္။ 

 (ခ)   ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဗဟုိAဖြဲ႕သည္ လုိAပ္ေသာ Aမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ၊ 

Aမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ၿပန္ႏိုင္သည္။ 

 (ဂ)   ၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္၊ ႀကီးၾကပ္ေရးAာဏာပုိင္ႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 

စုံစမ္း ေထာက္လွမ္းေရး Aဖြဲ႕တုိ႔သည္ လုိAပ္ေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ လုပ္ထံုး 



လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ဗဟုိAဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ 

ထုတ္ၿပန္ႏိုင္သည္။ 

၇၀။ တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းၿဖင့္ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး Uပေဒ 

(ႏိုင္ငံေတာ္ေAးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီUပေဒ Aမွတ္ ၆/၂၀၀၂) Aရ 

ၿဖစ္ေစ၊ Aၿခားလုပ္ပိုင္ခြင့္ တစ္ခုခုAရၿဖစ္ေစ ထုတ္ၿပန္သည့္ နည္းUပေဒမ်ား၊ 

စည္းမ်U ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ Aမိန္႔ႏွင့္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ဤUပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္ 

သေ႐ြ႕ ဆက္လက္ က်င့္သံုးႏုိင္သည္။ 

၇၁။ တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး Uပေဒ 

(ႏိုင္ငံေတာ္ေAးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီUပေဒ Aမွတ္ ၆/၂၀၀၂) ကုိ 

ဤUပေဒၿဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္သည္။ 

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုAေၿခခံUပေဒAရ ကၽြႏု္ပ္ လက္မွတ္ 

ေရးထုိးသည္။  

                                                                  

                                                                          (ပံု) သိန္းစိန္  

                                                                              ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ                

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္    



သတင္းမီဒီယာUပေဒ 

( ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္UပေဒAမွတ္ ၁၂ ။) 

၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁၄ ရက္ 

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္) 

 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤUပေဒကုိ ၿပ႒ာန္းလုိက္သည္။ 

Aခန္း(၁)

Aမည္ႏွင့္Aဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္ 

၁။ ဤUပေဒကုိ သတင္းမီဒီယာUပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။ ဤUပေဒတြင္ပါရိွေသာ ေAာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ၿပပါAတုိင္း Aဓိပၸာယ္

သက္ေရာက္ေစရမည္- 

 (က) သတင္းမီဒီယာ ဆုိသည္မွာ သတင္းရွာေဖြၿခင္း၊ ရယူၿခင္း၊ ပုိင္ဆုိင္ၿခင္း၊

မွတ္တမ္းတင္ၿခင္း၊ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို ခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာၿခင္း၊ 

ၿဖန္႔ခ်ိၿခင္း Aစရိွသည္တုိ႔ကုိ စာ၊ Aသံ၊ A႐ုပ္၊ ႐ုပ္သံ၊ ကိန္းဂဏန္း 

Aခ်က္Aလက္၊ ႐ုပ္ပံုဒီဇုိင္းစသည့္ Aသြင္သဏၭာန္မ်ား Aသံုးၿပဳကာ 

ပံုႏိွပ္မီဒီယာ၊ ႐ုပ္သံလႊင့္မီဒီယာ၊ Aယ္ဒီတာ တာဝန္ယူမႈရိွေသာ 

Aင္တာနက္မီဒီယာ သုိ႔မဟုတ္ Aၿခားနည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ လုပ္ကုိင္သည့္ 

Aမ်ားၿပည္သူဆုိင္ရာ ၿပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆုိသည္။ 

 (ခ) သတင္းမီဒီယာသမား ဆုိသည္မွာ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ စပ္လ်U္းေသာ

လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္ လုပ္ကုိင္သူကုိဆုိသည္။ 

 (ဂ) ေကာင္စီ ဆုိသည္မွာ ဤUပေဒႏွင့္Aညီ ဖြဲ႕စည္းေသာ ၿမန္မာႏုိင္ငံသတင္း

မီဒီယာ ေကာင္စီကုိ ဆိုသည္။ 

 (ဃ) သတင္းထုတ္လႊင့္ၿပသၿခင္း ဆုိသည္မွာ Aသံၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊ စာၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊

႐ုပ္ပံုၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ Aမ်ားၿပည္သူAား ထုတ္လႊင့္ၿပသၿခင္းကုိ ဆုိသည္။ 

 (င) သတင္းစာ ဆုိသည္မွာ ေန႔စU္ ၿဖစ္ပ်က္ေနေသာ ၿပည္တြင္း ၿပည္ပ
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သတင္းမ်ား၊ ယင္းတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်U္းေသာ ေရးသားေဖာ္ၿပမႈမ်ားကုိ ပံုမွန္

ၿဖန္႔ခ်ိေသာ ထုတ္ေဝစာကုိ ဆုိသည္။ 

 (စ) သတင္းေထာက္ ဆိုသည္မွာ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား ရွာေဖြရယူ၍

သတင္းမီဒီယာ တစ္ခုခုသုိ႔ ေပးပုိ႔သူကုိဆုိသည္။ 

 (ဆ) စာနယ္ဇင္း ဆုိသည္မွာ သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္းကုိ Aခ်ိန္မွန္ၿဖစ္ေစ၊

Aခ်ိန္ကာလ မသတ္မွတ္ဘဲၿဖစ္ေစ လုပ္ကုိင္လ်က္ သတင္း၊ ဝတၳဳ၊ 

ေဆာင္းပါး၊ ကဗ်ာ၊ ကာတြန္း၊ ႐ုပ္ပံု၊ ဓာတ္ပံု၊ သ႐ုပ္ေဖာ္ပံု စသည္တုိ႔ကုိ 

႐ုပ္သံလႊင့္ နည္းပညာၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ၊ Aင္တာနက္ နည္းပညာၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊ 

Aၿခားနည္းပညာ တစ္ရပ္ရပ္ၿဖင့္ၿဖစ္ေစ ေဖာ္ၿပထားေသာ စာAုပ္၊ 

စာေစာင္၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း စသည့္ ထုတ္ေဝစာတုိ႔ကုိ ဆုိသည္။

 (ဇ) သတင္းေAဂ်င္စီ ဆိုသည္မွာ ၿပည္တြင္းၿပည္ပမွ သတင္းAခ်က္

Aလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းရယူ၍ နည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင့္ မီဒီယာမ်ားသို႔ 

Aခေၾကးေငြၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ၊ Aခေၾကးေငြ မယူဘဲ ၿဖစ္ေစ ၿဖန္႔ေဝေပးသည့္ 

လုပ္ငန္း၊ ေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ Aဖြဲ႕Aစည္းကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဈ) စိစစ္ၿခင္း ဆုိသည္မွာ စာနယ္ဇင္းတစ္ခုခုတြင္ ပါဝင္သည့္ Aေၾကာင္း

Aရာမ်ားကုိ ပံုႏိွပ္ၿခင္းမၿပဳမီ ၿဖတ္ေတာက္ၿခင္း၊ ဖယ္ရွားၿခင္း၊ တားၿမစ္ၿခင္း၊ 

ပိတ္ပင္ၿခင္းတုိ႔ကုိ ဆုိသည္။ 

 (ည) ဝန္ႀကီးဌာန ဆုိသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရ ၿပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိ

ဆုိသည္။ 
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Aခန္း(၂)

ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား 

၃။ ဤUပေဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေAာက္ပါAတုိင္းၿဖစ္သည္- 

 (က) ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု AေၿခခံUပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္Aညီ ႏုိင္ငံသားတိုင္း

လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဝၿဖန္႔ခ်ိခြင့္ရိွသည့္ သတင္းမီဒီယာ 

လုပ္ငန္းမ်ား ၿဖစ္ေပၚေစရန္၊ 

 (ခ) သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္းသည္ စတုတၳမ႑ိဳင္Aၿဖစ္ ပီၿပင္စြာ ရပ္တည္

ႏုိင္ေစရန္၊ 

 (ဂ) သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား Aၿပည့္Aဝ

ရရိွေစရန္၊ 

 (ဃ) သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား လုိက္နာရမည့္တာဝန္၊ က်င့္ဝတ္၊ စည္းကမ္းႏွင့္

က်င့္စU္မ်ားကုိ ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း၊ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားAတြင္း သတ္မွတ္ 

ေရးဆြဲရန္၊ 

 (င) ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ သတင္းသိပုိင္ခြင့္ကုိ ၿဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ 

 (စ) သတင္းမီဒီယာတစ္ခုခုတြင္ ေရးသားေဖာၿ္ပထုတ္လႊင့္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္

စပ္လ်U္း၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ တုိင္ၾကားခ်က္၊ Aၿငင္းပြားခ်က္မ်ားကို 

ႏွစ္ဖက္ ၫွိႏႈိင္းေၿဖရွင္းေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ ေက်ေAးေၿပၿငိမ္းေစရန္။ 

Aခန္း(၃)

သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ား 

၄။ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားသည္-

 (က) Uပေဒၿပဳေရး၊ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာတုိ႔၏ လုပ္ငန္း

ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းပံုAေၿခခံUပေဒႏွင့္Aညီ လြတ္လပ္စြာေဝဖန္၊ 

ေထာက္ၿပ၊ Aႀကံၿပဳ ေရးသားခြင့္ရိွသည္။ 

 (ခ) ႏုိင္ငံသားတုိင္း သိခြင့္ရိွေသာ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားႏွင့္ သေဘာထား
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Aၿမင္မ်ားကုိ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္Aညီ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ ေရးသားခြင့္ႏွင့္

သတင္း ထုတ္လႊင့္ခြင့္တို႔ ရိွသည္။ 

 (ဂ) ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏ Aခြင့္Aေရးဆံုး႐ႈံးမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္

ေရးသားခြင့္ရိွသည္။ 

 (ဃ) သက္ဆုိင္ရာဌာန၊ Aဖြဲ႕Aစည္းက သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းႏွင့္

Aညီ Aစုိးရ႐ံုး၊ ဌာန၊ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားတြင္ သတင္းAခ်က္Aလက္ 

ရယူခြင့္၊ ေနရာထုိင္ခင္း ရခြင့္ႏွင့္ ဝင္ထြက္သြားလာခြင့္တုိ႔ ရိွသည္။ 

၅။ သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္း၏ ထုတ္ေဝစာသည္ စိစစ္ၿခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရိွသည္။

၆။ သတင္းမီဒီယာသမားတစ္ဦးသည္-

 (က) Uပေဒတစ္ရပ္ရပ္Aရၿဖစ္ေစ၊ Aာဏာပုိင္ Aဖြဲ႕Aစည္း တစ္ရပ္ရပ္က

ၿဖစ္ေစ၊ Aမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ၿဖင့္ လံုၿခဳံေရးAဆင့္Aတန္း သတ္မွတ္ 

ထားေသာ စာရင္းဇယား၊ ဓာတ္ပံု၊ မွတ္တမ္းေရးသားခ်က္မ်ားမွAပ 

Aမ်ားၿပည္သူ သိခြင့္ရိွေသာ သတင္း Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ 

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားထံမွ ေတာင္းယူၾကည့္႐ႈခြင့္ ရိွသည္။ 

 (ခ) Aမ်ားၿပည္သူ၏ ရန္ပံုေငြၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ Aစုိးရမဟုတ္သည့္

Aသင္း၊ Aဖြဲ႕၊ လုပ္ငန္းမ်ားမွ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကုိ ပုဒ္မခြဲ (က) 

ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္Aညီ ေတာင္းယူၾကည့္႐ႈခြင့္ ရိွသည္။ 

၇။ သတင္းမီဒီယာသမားတစ္ဦးသည္ စစ္မက္ၿဖစ္ပြားရာေဒသ၊ AေရးAခင္း၊

Aဓိက႐ုဏ္း၊ Aမ်ားၿပည္သူဆႏၵၿပရာ ေနရာေဒသတို႔၌ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရိွ 

Aဖြဲ႕Aစည္းက သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္Aညီ သတင္းရယူစU္တြင္-

 (က) လံုၿခဳံေရးဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ရပ္ရပ္၏ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းၿခင္း၊

သတင္းမွတ္တမ္း စသည့္ သတင္းရယူၿခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကိရိယာ 

မ်ားကုိ သိမ္းယူ ခံရၿခင္းႏွင့္ဖ်က္ဆီးခံရၿခင္းတုိ႔မွ ကင္းလြတ္ ေစရမည္။ 

 (ခ) လံုၿခဳံေရးဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားရိွက ယင္းတုိ႔၏ ကာကြယ္
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ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေတာင္းခံခြင့္ ရိွေစရမည္။

၈။ သတင္းမီဒီယာသမား တစ္ဦးသည္-

 (က) က်င့္ဝတ္ႏွင့္Aညီ မိမိAမည္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆုိ၍ သတင္းရယူရမည္။

သုိ႔ရာတြင္ Aမ်ားၿပည္သူႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားၿဖစ္သည့္ ၿပည္သူ႕ 

က်န္းမာေရး၊ ၿပည္သူတို႔၏ ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ 

တုိ႔ကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ Uပေဒၿပဳေရး၊ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ 

တရားစီရင္ေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ မ်ားတြင္ 

မမွန္မကန္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ Aက်င့္ပ်က္ ၿခစားမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ 

မၿဖစ္မေန စံုစမ္းရမည့္ သတင္းၿဖစ္ပါက သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္Aညီ 

သက္ဆုိင္ရာ Aယ္ဒီတာ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ Aမည္မေဖာ္ၿပဘဲ စံုစမ္းခြင့္ရိွၿပီး 

ထုိသုိ႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ၿပေပးရမည္။ 

 (ခ) ဤUပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ၿဖင့္ Aေရးယူခံရေသာ Aမႈတြင္

တရား႐ံုး၏ Aမိန္႔Aရမဟုတ္ဘဲ သတင္းမီဒီယာဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းသံုး 

ပစၥည္းမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းၿခင္း၊ ခ်ိပ္ပိတ္ၿခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးၿခင္းတုိ႔မွ 

ကင္းလြတ္ခြင့္ရရိွေစရမည္။ 

Aခန္း(၄)

သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား လုိက္နာရမည့္တာဝန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ား 

၉။ သတင္းမီဒီယာ သမားတစ္ဦးသည္ ေAာက္ပါ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကုိ

လုိက္နာရန္ တာဝန္ရိွသည္- 

 (က) သတင္းတုိင္းAခ်က္Aလက္ တိက်မွန္ကန္ေစရန္ႏွင့္ တတ္ႏုိင္သမၽွ

ၿပည့္စံုေစရန္ စိစစ္ၿခင္း၊ 

 (ခ) တိက်မွန္ကန္မႈမရိွေသာ သတင္းကုိ ေဖာ္ၿပမိ၍ ၿပင္ဆင္ရန္လ ိုAပ္ပါက

ပံုႏိွပ္မီဒီယာၿဖစ္လၽွင္ ၿပင္ဆင္ခ်က္ကုိ ထင္ရွားေသာ စာမ်က္ႏွာ၌ 

လည္းေကာင္း၊ Aၿခားမီဒီယာၿဖစ္လၽွင္ Aနီးစပ္ဆံုးAခ်ိန္၌လည္းေကာင္း 
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Aၿမန္ဆံုး ေဖာ္ၿပၿခင္း၊

 (ဂ) တရား႐ံုးတြင္ စစ္ေဆးဆဲAမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်U္း၍ သတင္းေဖာ္ၿပရာတြင္

တရား႐ံုးက ၿပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ၿခင္းမၿပဳသမၽွ ကာလပတ္လုံး တရားစြဲဆုိ 

ခံရသူAား Aၿပစ္ကင္းစင္သူAၿဖစ္ မွတ္ယူၿခင္းႏွင့္ တရား႐ံုးAား 

မထီမဲ့ၿမင္ၿပဳရာ ေရာက္ေသာ သတင္း ေဝဖန္ခ်က္မ်ိဳးကုိ ေဖာ္ၿပၿခင္းမွ 

ေရွာင္ၾကU္ၿခင္း၊ 

 (ဃ) သတင္းဓာတ္ပံုႏွင့္ A႐ုပ္Aသံမ်ား ေဖာ္ၿပရာတြင္ နည္းပညာတစ္ရပ္ရပ္

Aသံုးၿပဳ၍ မေလ်ာ္ကန္ေသာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကU္ၿခင္း၊ 

 (င) သတင္းေဝဖန္ခ်က္၊ Aာေဘာ္ႏွင့္ေဆာင္းပါး ေရးသားၿခင္းမွတစ္ပါး

သတင္း ေရးသားသူ၏ ထင္ၿမင္ယူဆခ်က္၊ Aာေဘာ္လံုး၀ မပါရိွေစၿခင္း၊ 

 (စ) တစ္ပါးသူပုိင္ဆုိင္သည့္ ဉာဏဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို ခြင့္ၿပဳခ်က္မရဘဲ

ကူးယူ ေဖာ္ၿပၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကU္ၿခင္း၊ 

 (ဆ) Aမ်ားၿပည္သူ၏ Aက်ိဳးစီးပြားႏွင့္စပ္ဆုိင္သည့္ သတင္းေရးသားၿခင္း

မဟုတ္လၽွင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၊ Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ခု၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ တမင္ 

ထိခုိက္ေစေသာ AေရးAသားႏွင့္ လူ႕Aခြင့္Aေရးကုိ ထိခုိက္ေစေသာ 

AေရးAသားမ်ိဳး ေဖာ္ၿပၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကU္ၿခင္း၊ 

 (ဇ) ဇာတိ၊ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကုိ Aေၾကာင္းၿပဳ၍ ပဋိပကၡ

ၿဖစ္ေစႏုိင္ေသာ လႈံ႔ေဆာ္ေရးသားမႈမွ ေရွာင္ၾကU ္ၿခင္း၊ 

 (ဈ) ၿမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက ထုတ္ၿပန္သည့္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္

စည္းကမ္းမ်ားကုိ လိုက္နာၿခင္း။ 
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Aခန္း(၅)

သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္း ထူေထာင္ၿခင္း 

၁၀။ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္လုိသူသည္ ေAာက္ပါ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္Aရ

လုပ္ငန္း ထူေထာင္ခြင့္ရိွသည္- 

 (က) တည္ဆဲၿမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား Aက္UပေဒAရ Aမ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္

ေသာ ကုမၸဏီကုိၿဖစ္ေစ၊ Aမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီကုိ ၿဖစ္ေစ 

ဖြဲ႕စည္း၍ တည္ေထာင္ လုပ္ကုိင္ၿခင္း၊ ဖက္စပ္ ကုမၸဏီကုိၿဖစ္ေစ ဖြဲ႕စည္း၍ 

လုပ္ငန္း ထူေထာင္ၿခင္း၊ 

 (ခ) တည္ဆဲ ၿမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏီွးၿမႇဳပ္ႏံွမႈUပေဒ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံၿခား

ရင္းႏီွးၿမႇဳပ္ႏံွမႈ UပေဒAရ လုပ္ငန္းထူေထာင္ၿခင္း။ 

၁၁။ သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္လုိသူသည္ လုပ္ငန္း Aမ်ိဳးAစားAလုိက္

သက္ဆုိင္ရာ Uပေဒႏွင့္Aညီ လုပ္ငန္းAသိAမွတ္ၿပဳလက္မွတ္ သုိ႔မဟုတ္ 

လုပ္ငန္း လုိင္စင္ရယူရမည္။ 

Aခန္း(၆)

ေကာင္စီဖြဲ႕စည္းၿခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 

၁၂။ ေကာင္စီသည္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ ဤUပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

ႏွင့္Aညီ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ Aဖြဲ႕Aစည္း 

ၿဖစ္သည္။ 

၁၃။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ဤUပေဒပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ

ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ ေAာက္ပါAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ၿမန္မာႏုိင္ငံ 

သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီကုိ Aမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္၍ ဖြဲ႕စည္းေပးရမည္- 

 (က) ေကာင္စီဝင္မ်ားAၿဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက Aဆုိၿပဳသည့္ ကုိယ္စားလွယ္

တစ္ဦး၊ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ Aမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ Uကၠ႒တုိ႔က 

Aဆုိၿပဳသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီ၊ 
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 (ခ) သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၊ သတင္းေAဂ်င္စီမ်ား၊ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝသူမ်ား၊

စာေရးဆရာမ်ား၊ ကဗ်ာဆရာမ်ား၊ ကာတြန္း႐ုပ္ၿပဆရာမ်ားက သတ္မွတ္ 

Aခ်ိဳးAစား Aလုိက္ Aဆုိၿပဳသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ 

 (ဂ) လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ စာေပယU္ေက်းမႈ၊ Uပေဒေရးရာ၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ

ဆုိင္ရာ Aသိပညာရွင္၊ Aတတ္ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည့္ လူထု 

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ 

 (ဃ) ေကာင္စီဝင္ဦးေရကုိ Aနည္းဆံုး ၁၅ ဦးမွ Aမ်ားဆံုး ၃၀ ဦးAထိ

သတ္မွတ္ေပးရမည္။ 

၁၄။ (က) ေကာင္စီUကၠ႒၊ ဒုတိယUကၠ႒မ်ား၊ Aတြင္းေရးမွဴး၊ တြဲဖက္ Aတြင္းေရးမွဴး

မ်ားကုိ ေကာင္စီဝင္မ်ားထဲမွ Aမ်ားဆႏၵAရ ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေၿမႇာက္ရမည္။ 

 (ခ) ပုဒ္မခြ(ဲက)Aရ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေၿမႇာက္သည့္ ေကာင္စီဝင္မ်ား၏ Aမည္

စာရင္းကုိ ခန္႔Aပ္တာဝန္ေပးႏုိင္ေရးAတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ၿပ 

ရမည္။ 

၁၅။ (က) ေကာင္စီဝင္တစ္ဦး၏ သက္တမ္း တစ္ႀကိမ္သည္ ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေၿမႇာက္

ခံရသည့္ ေန႔မွစ၍ သံုးႏွစ္ၿဖစ္သည္။ 

 (ခ) ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးသည္ သက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ပုိ၍ တစ္ဆက္တည္း

ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ မရိွေစရ။ 

၁၆။ ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးသည္ ေAာက္ေဖာ္ၿပပါ Aေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္

ေကာင္စီဝင္ Aၿဖစ္မွ ရပ္စဲသည္- 

 (က) မိမိသေဘာဆႏၵAရ ႏုတ္ထြက္ၿခင္း၊

 (ခ) ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးဦးက သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား လုိက္နာရမည့္

တာဝန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကုိ တမင္ ေဖာက္ဖ်က္ၿခင္းေၾကာင့္ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ ေကာင္စီဝင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေက်ပြန္စြာ 

ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ မရိွၿခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္စီက 
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သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားကုိ တမင္ခ်ိဳးေဖာက္မႈ တစ္ခုခုေၾကာင့္

ဆက္လက္ တာဝန္ေပးရန္ မသင့္လၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာင္စီဝင္ 

မ်ား၏ သံုးပံု ႏွစ္ပံု ေထာက္ခံတင္ၿပခ်က္Aရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက 

ရာထူးမွ ရပ္စဲၿခင္း၊ 

 (ဂ) Aက်င့္သိကၡာ ပ်က္ၿပားရာေရာက္သည့္ ၿပစ္မႈၿပစ္ဒဏ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး

Aၿပစ္ေပးခံရၿခင္း၊ 

 (ဃ) ႐ူးသြပ္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကြယ္လြန္Aနိစၥေရာက္ၿခင္း။ 

၁၇။ ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေAာက္ပါAတုိင္းၿဖစ္သည္- 

 (က) သတင္းမီဒီယာကုိ ေစာင့္ၾကည့္ၿခင္းႏွင့္ Aရည္Aေသြးၿမႇင့္တင္ေပးၿခင္း၊

 (ခ) သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ား ၿပည္ပမွ တင္သြင္းရာတြင္

Aဆင္ေၿပေခ်ာေမြ႕ ေစေရးAတြက္ သက္ဆုိင္ရာ Aစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ 

ၫွိႏႈိင္းၿခင္း၊ 

 (ဂ) သတင္းမီဒီယာဆုိင္ရာ Aလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေဟာေၿပာပြဲမ်ား

က်င္းပရန္ စီစU္ၿခင္း၊ 

 (ဃ) သတင္းဆုိင္ရာထူးခၽြန္သူမ်ားကုိ ဆုခ်ီးၿမႇင့္ေရးAတြက္ စာနယ္ဇင္း

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင့္ ၫိွႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 (င) သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္း တုိးတက္ေရးAတြက္ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲ

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 (စ) လုိAပ္သည့္ Aခ်ိန္တုိင္း သတင္းထုတ္ၿပန္ၿခင္း၊

 (ဆ) ၿပည္သူမ်ား သတင္းမွန္သိခြင့္ ရရိွေရးAတြက္ Aစုိးရဌာန၊ Aစုိးရ

Aဖြဲ႕Aစည္း၊ လူထု AေၿခၿပဳAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားတြင္ သတင္းထုတ္ၿပန္ေရး 

တာဝန္ခံတစ္ဦး သတ္မွတ္ထားရိွေရးAတြက္ ေကာင္စီက ၫိွႏႈိင္း 

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 (ဇ) မိမိလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ AေၿခAေနႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစU္မ်ားကုိ
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ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ တစ္ႏွစ္လၽွင္တစ္ႀကိမ္ မပ်က္မကြက္ Aစီရင္ခံၿခင္း။

၁၈။ ေကာင္စီသည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လုိAပ္ေသာ

ေကာ္မတီမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ 

ေပးႏုိင္သည္။ 

Aခန္း (၇)

ရန္ပံုေငြႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေရး 

၁၉။ ေကာင္စီသည္ မိမိလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ ေAာက္ပါရေငြမ်ားၿဖင့္ ရန္ပံုေငြ

ထူေထာင္ရမည္- 

 (က) ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႕မွ ေထာက္ပ့ံေငြ၊

 (ခ) ၿပည္တြင္း၊ ၿပည္ပ ေစတနာရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ား၊ 

 (ဂ) ႏုိင္ငံတကာAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ Aစုိးရမဟုတ္ေသာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားက

ေထာက္ပ့ံ ကူညီမႈမ်ား၊ 

 (ဃ) သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထည့္ဝင္ေငြမ်ား။

၂၀။ ေကာင္စီသည္ မိမိထူေထာင္ထားသည့္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ထိန္းသိမ္းၿခင္း၊

စာရင္းၿပဳစုၿခင္း၊ ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ စစ္ေဆးမႈခံယူၿခင္း၊ ေငြစာရင္း 

ဆုိင္ရာႏွင့္ ရန္ပံုေငြသံုးစြဲၿခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သတ္မွတ္ၿခင္းတုိ႔ကို 

ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

Aခန္း (၈)

Aေရးယူၿခင္း 

၂၁။ နစ္နာေသာဌာန၊ Aဖြဲ႕Aစည္း သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္သည္ သတင္းမီဒီယာသမား

တစ္ဦးက ပုဒ္မ ၉ တြင္ ၿပ႒ာန္းထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္က်င့္ဝတ္သိကၡာ တစ္ရပ္ရပ္ကို 

ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ယူဆလၽွင္ ေရွးဦးစြာ ေကာင္စီသုိ႔ တုိင္ၾကား ႏုိင္သည္။ 

၂၂။ ေကာင္စီသည္ ပုဒ္မ ၂၁ Aရ တုိင္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံရရိွပါက ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆုံ

ၫိွႏႈိင္း ေၿဖရွင္းၿခင္းဆုိင္ရာ နည္းUပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ၿပ႒ာန္းခ်က္ 
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မ်ားႏွင့္Aညီ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

၂၃။ ပုဒ္မ ၂၂ Aရ ေကာင္စီ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ၫိွႏႈိင္းေၿဖရွင္းရာ၌ ေၿပလည္မႈ မရွိပါက

တုိင္ၾကားသူ သုိ႔မဟုတ္ ေက်နပ္မႈမရိွသူသည္ သက္ဆုိင္ရာတရား႐ံုးတြင္ Uပေဒႏွင့္ 

Aညီ တရားစြဲဆုိႏုိင္သည္။ 

၂၄။ ပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ(က) Aရ Aမ်ားၿပည္သူ သိခြင့္ရိွေသာ သတင္း Aခ်က္Aလက္

မ်ားကုိ ေတာင္းယူ ၾကည့္႐ႈရာတြင္ ၿငင္းဆန္ၿခင္း၊ Aခ်ိန္ဆြဲၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

သတင္းယူသူAား ေႏွာင့္ယွက္ၿခင္းတုိ႔ မၿဖစ္ေစရန္ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရိွသူက 

စီစU္ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။ 

Aခန္း (၉)

ၿပစ္မႈႏွင့္ၿပစ္ဒဏ္မ်ား 

၂၅။ (က) မည္သည့္ သတင္းမီဒီယာသမားမဆုိ ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ပါ တာဝန္ႏွင့္

က်င့္ဝတ္ကုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထုိသူကုိ 

ေငြဒဏ္ Aနည္းဆံုး က်ပ္တစ္သိန္းမွ Aမ်ားဆံုး က်ပ္သံုးသိန္းAထိ 

ခ်မွတ္ ရမည္။ 

 (ခ) မည္သည့္ သတင္းမီဒီယာသမားမဆုိ ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)၊ ပုဒ္မခြဲ (စ)

ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ (ဆ) တုိ႔ပါ တာဝန္ႏွင့္က်င့္ဝတ္တစ္ရပ္ရပ္ၿဖင့္ ၿပစ္မႈ 

က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ၿခင္း ခံရလၽွင္ ထုိသူကုိ ေငြဒဏ္ 

Aနည္းဆံုး က်ပ္သံုးသိန္းမွ Aမ်ားဆံုး က်ပ္ ၁၀ သိန္း Aထိ ခ်မွတ္ရမည္။

၂၆။ မည္သည့္ သတင္းမီဒီယာသမားမဆုိ ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ) ပါ တားၿမစ္ခ်က္ကုိ

ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့လၽွင္ တည္ဆဲUပေဒတစ္ရပ္ရပ္ၿဖင့္ Aေရးယူၿခင္းခံရမည္။ 
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Aခန္း (၁၀)

Aေထြေထြ 

၂၇။ ေကာင္စီဝင္မ်ားသည္ ဤUပေဒAရ ေပးAပ္ေသာတာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္

ရာဇသတ္ႀကီး Uပေဒပုဒ္မ ၂၁ Aရ ၿပည္သူ႕ဝန္ထမ္းၿဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

၂၈။ ေကာင္စီသည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ႐ံုးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ

ေန႔စU္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေရးAတြက္ ႐ံုးAဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္း၍ 

လုိAပ္ေသာ Aရာထမ္းႏွင့္Aမႈထမ္းမ်ားကုိ ခန္႔Aပ္ တာဝန္ေပးႏုိင္သည္။ 

၂၉။ UပေဒAရ တားၿမစ္ပိတ္ပင္ထားၿပီး ၿပစ္မႈၿဖင့္ Aေရးယူခံရသည့္ သတင္းစာ၊

ဂ်ာနယ္၊ စာေစာင္ စသည့္ မီဒီယာဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ရွာေဖြသိမ္းဆည္းရာတြင္ 

ၿပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးUပေဒႏွင့္Aညီ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

၃၀။ ပုဒ္မ ၂၅ Aရ တရားစြဲဆိုေလၽွာက္ထားရန္ရိွက-

 (က) သက္ဆုိင္ရာAစုိးရဌာန၊ AစုိးရAဖြဲ႕Aစည္း၏ တာဝန္ေပးAပ္ၿခင္း ခံရသူ

တစ္ဦးဦးက တရား႐ံုးသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ ေလၽွာက္ထား စြဲဆိုရမည္။ 

 (ခ) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးၿဖစ္ပါက တရား႐ံုးသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ေလၽွာက္ထား စြဲဆုိႏုိင္သည္။

၃၁။ (က) ဤUပေဒ Aာဏာမတည္မီက တည္ဆဲUပေဒ တစ္ရပ္ရပ္Aရ

တည္ေထာင္ထားေသာ မီဒီယာလုပ္ငန္းသည္ သတ္မွတ္သည့္ သက္တမ္း 

ကုန္သည္Aထိ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရိွသည္။ 

 (ခ) သက္တမ္းကုန္ဆံုးၿပီး ဆက္လက္၍ လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္လုိပါက သတ္မွတ္

သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္Aညီ သက္တမ္းတုိး၍ ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ 

ရိွသည္။ 

၃၂။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ပံုႏိွပ္သူမ်ားႏွင့္ထုတ္ေဝသူမ်ား မွတ္ပံုတင္UပေဒAရ ထုတ္ၿပန္ခဲ့

သည့္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဝခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ တားၿမစ္ေသာ Aမိန္႔မ်ား၊ 

ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ Aမွာစာမ်ားႏွင့္ ထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားသည္ ဤUပေဒပါ 

ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္သမၽ ွပ်က္ၿပယ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 
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၃၃။ ဤUပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္-

 (က) ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေကာင္စီႏွင့္ ၫိွႏႈိင္းၿပီး ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႕၏

သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ လုိAပ္ေသာ နည္းUပေဒမ်ား၊ စည္းမ်U္းႏွင့္ 

စည္းကမ္းမ်ားကုိ ထုတ္ၿပန္ႏုိင္သည္။ 

 (ခ) ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေကာင္စီတုိ႔သည္ လုိAပ္ေသာ Aမိန္႔ေၾကာၿ္ငာစာ၊ Aမိန္႔၊

ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ၿပန္ႏုိင္သည္။ 

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုAေၿခခံUပေဒAရ ကၽြႏု္ပ္ လက္မွတ္

ေရးထုိးသည္။ 

 

 

                                                        ပံု 

                                                        သိန္းစိန္ 

                                                          ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ 

                                                     ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 

 

 

 

 



ပံုႏိွပ္ၿခင္းႏွင့္ထုတ္ေဝၿခင္းလုပ္ငန္းUပေဒ 

( ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္UပေဒAမွတ္ ၁၃။) 

၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁၄ ရက္ 

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္) 

 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤUပေဒကုိ ၿပ႒ာန္းလုိက္သည္။

Aခန္း(၁)

Aမည္ႏွင့္Aဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္ 

၁။ ဤUပေဒကုိ ပုံႏိွပ္ၿခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝၿခင္းလုပ္ငန္း Uပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။ 
ဤUပေဒတြင္ပါရိွေသာ ေAာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ၿပပါAတုိင္း Aဓိပၸာယ္

သက္ေရာက္ေစရမည္- 

  

(က)  ပံုႏိွပ္စက္  ဆုိသည္မွာ Aမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဆက္သြယ္မႈလုပ္ငန္း

Aတြက္ ပံုႏိွပ္ရန္ Aသံုးၿပဳသည့္ စက္၊ Aီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာ 

သုိ႔မဟုတ္ ေလဆာAသံုးၿပဳပံုႏိွပ္ယႏၲရား၊ စက္ကိရိယာ AသံုးAေဆာင္ႏွင့္

Aၿခားနည္း Aသံုးၿပဳေသာ ပံုႏိွပ္စက္ယႏၲရားစုကုိ ဆုိသည္။ 

  

(ခ)  ပံုႏိွပ္တုိက္ ဆုိသည္မွာ ပံုႏိွပ္စက္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စက္၊

စက္ယႏၲရားစု၊ စက္ကိရိယာတန္ဆာ၊ စက္Aစိတ္Aပုိင္း၊ စာတမ္း 

Aမွတ္Aသားႏွင့္ ႐ုပ္ပံုAေၿမာက္Aၿမား ႐ုိက္ႏိွပ္ရန္ ေဆာင္႐ြက္သည့္

လုပ္ငန္း တည္ရိွရာ Aေဆာက္AAံု သုိ႔မဟုတ္ ေနရာကုိ ဆုိသည္။ 

  

(ဂ)  ထုတ္ေဝစာ ဆုိသည္မွာ လက္ေရးစာ၊ ပံုႏိွပ္စာ၊ Aီလက္ထေရာနစ္ႏွင့္

Aၿခားနည္းပညာ တစ္ရပ္ရပ္ၿဖင့္ ဖန္တီး၍ ထုတ္ေဝလုိက္သည့္စာတုိ႔Aၿပင္ 

ယင္းတုိ႔ႏွင့္ Aမ်ိဳးAစား တူသည္ၿဖစ္ေစ၊ မတူသည္ၿဖစ္ေစ ထင္ရွား

ၿမင္သာေသာ ပံုသဏၭာန္ရိွသည့္Aရာ သုိ႔မဟုတ္ ပံုAားၿဖင့္ေသာ္

လည္းေကာင္း၊ သဏၭာန္Aားၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Aၿခားနည္းလမ္း



Aားၿဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း စကားလံုးမ်ားကုိၿဖစ္ေစ၊ AေတြးAေခၚမ်ားကုိ

ၿဖစ္ေစ သိရိွေစႏုိင္သည့္ Aရာမ်ားႏွင့္ သတင္းစာ၊ စာေစာင္၊ ဂ်ာနယ္၊

မဂၢဇင္းႏွင့္ စာAုပ္မ်ားကုိ ဆုိသည္။ 

  

(ဃ) ပံုႏိွပ္သူ ဆုိသည္မွာ ပံုႏိွပ္စက္ သုိ႔မဟုတ္ ပုံႏိွပ္တုိက္ ပုိင္ဆုိင္သူကုိ ဆုိသည္။

ယင္းစကားရပ္တြင္ Aစုစပ္၊ ကုမၸဏီ၊ မိသားစုလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္

Aသင္းAဖြဲ႕၏ သက္ဆုိင္ရာ စီမံAုပ္ခ်ဳပ္ေသာ Aစုရွင္၊ Uကၠ႒၊ မန္ေနဂ်င္း

ဒါ႐ုိက္တာ၊ Aတြင္းေရးမႉး သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ခံပုဂၢိဳလ္လည္း ပါဝင္သည္။ 

  

(င)  ထုတ္ေဝသူ ဆုိသည္မွာ ထုတ္ေဝစာတစ္ခုခုကုိ စီးပြားေရးAက်ိဳးAၿမတ္

ရယူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မရယူဘဲေသာ္လည္းေကာင္း ထုတ္ေဝသည့္

သူကုိ ဆုိသည္။ ယင္း စကားရပ္တြင္ Aစုစပ္၊ ကုမၸဏီ၊ မိသားစုလုပ္ငန္း

သုိ႔မဟုတ္ Aသင္းAဖြဲ႕၏ သက္ဆုိင္ရာ စီမံAုပ္ခ်ဳပ္ေသာ Aစုရွင္၊ Uကၠ႒၊

မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ုိက္တာ၊ Aတြင္းေရးမွဴး သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ခံ ပုဂၢိဳလ္လည္း

ပါဝင္သည္။ 

  

(စ)  သတင္းေAဂ်င္စီ ဆုိသည္မွာ ၿပည္တြင္းၿပည္ပမွ သတင္းAခ်က္Aလက္

မ်ားကုိ စုေဆာင္းရယူ၍ နည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင့္ မီဒီယာမ်ားသုိ႔ Aခေၾကးေငြၿဖင့္

ၿဖစ္ေစ၊ Aခေၾကးေငြမယူဘဲၿဖစ္ေစၿဖန္႔ေဝေပးသည့္လုပ္ငန္း၊ ေကာ္ပုိေရးရွင္း၊

ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ Aဖြဲ႕Aစည္းကုိ ဆုိသည္။ 

  

(ဆ) ဝက္ဘ္ဆုိက္  ဆုိသည္မွာ Aေၾကာင္းAရာတစ္ခုခုႏွင့္စပ္လ်U္း၍ သတင္း

Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ ရယူႏုိင္ရန္ Aင္တာနက္ကြန္ရက္Aတြင္း၌ လႊင့္တင္

ထားေသာ စာမ်က္ႏွာကုိ ဆုိသည္။ 

  
(ဇ)  ညစ္ညမ္းစာ ဆုိသည္မွာ ဟီရိOတၱပၸကင္းေသာ ၿမန္မာ့လူ႕Aဖြဲ႕Aစည္းက

လက္မခံေသာ- 

    (၁)  လိင္ကိစၥAား တုိက္႐ုိက္ သုိ႔မဟုတ္ သြယ္ဝုိက္၍ ေဖာ္ၿပၿခင္းမ်ား၊

    (၂)  ကာမရာဂကုိ လႈံ႔ေဆာ္ရာေရာက္ေသာ Aက်င့္ပ်က္ၿပားေစသည့္



သ႐ုပ္ေဖာ္ပံုမ်ား၊ စာမ်ား၊ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ပန္းခ်ီမ်ား၊ 

    

(၃)  ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ ဆဲေရးတုိင္းထြာသည့္ AသံုးAႏႈန္းမ်ားႏွင့္

႐ုပ္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ၿပၿခင္းကုိ ဆုိသည္။  ယင္းစကားရပ္တြင္ ဇီ၀သိပၸံႏွင့္ 

ေဆးပညာAရလည္းေကာင္း၊ ႐ုိးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ကုိးကြယ္ရာ 

ဘာသာAရ လည္းေကာင္း သေဘာ႐ုိးၿဖင့္ ေဖာ္ၿပရန္လုိAပ္ေသာ

ကိစၥရပ္မ်ား မပါဝင္။ 

  

(ဈ)  AသိAမွတ္ၿပဳလက္မွတ္ ဆုိသည္မွာ ဝန္ႀကီးဌာနက ပံုႏိွပ္သူ၊ ထုတ္ေဝသူ

ႏွင့္ သတင္းေAဂ်င္စီမ်ားAား သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ရန္

ဤUပေဒAရ ထုတ္ေပးသည့္ AသိAမွတ္ၿပဳလက္မွတ္ကုိ ဆုိသည္။ 

  
(ည) ဝန္ႀကီး ဆုိသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရ ၿပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊

ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးကုိ ဆုိသည္။ 

  
(ဋ)  ဝန္ႀကီးဌာန ဆုိသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရ ၿပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနကို

ဆုိသည္။ 

Aခန္း(၂)

ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား 

၃။   ဤUပေဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေAာက္ပါAတုိင္း ၿဖစ္သည္- 

  
(က)  ႏုိင္ငံေတာ္Aတြင္း၌ Aရည္Aေသြး Aဆင့္Aတန္းမီ၍ က်င့္ဝတ္သိကၡာ

ရိွေသာ ပံုႏိွပ္ၿခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝၿခင္းလုပ္ငန္း မ်ား ၿဖစ္ထြန္းေရးကို ဦးတည္ရန္၊

  

(ခ) ပံုႏိွပ္သူႏွင့္ထုတ္ေဝသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တည္ၿငိမ္ခုိင္မာစြာ 

ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္Aတြက္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ သီးၿခားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ

Uပေဒ တစ္ရပ္Aၿဖစ္ ၿပ႒ာန္းရန္၊ 

  

(ဂ)  ပံုႏိွပ္ၿခင္းႏွင့္ထုတ္ေဝၿခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ၾကရာ၌ လြတ္လပ္စြာ

ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ေရးသားၿဖန္႔ေဝခြင့္တုိ႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာ Uပေဒမ်ား 

ႏွင့္Aညီ စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေစရန္။ 



Aခန္း(၃)

ပံုႏိွပ္ၿခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝၿခင္းလုပ္ငန္းကုိ AသိAမွတ္ၿပဳၿခင္း 

၄။ (က) ပံုႏိွပ္ၿခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝၿခင္းလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္႐ြက္လုိေသာ ပံုႏိွပ္သူႏွင့္

ထုတ္ေဝသူ မ်ားသည္ မိမိလုပ္ငန္းကုိ AသိAမွတ္ၿပဳရန္Aတြက္

လုိAပ္ေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ား ၿပည့္စံု မွန္ကန္စြာ ၿဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔

ေလၽွာက္ထားရမည္။ 

  

(ခ) သတင္းေAဂ်င္စီ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္လုိေသာ ၿပည္တြင္းAေၿခစုိက္Aဖြဲ႕၊

ၿပည္ပ Aေၿခစုိက္Aဖြဲ႕၊ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ Aဖြဲ႕Aစည္းသည္

မိမိလုပ္ငန္းကုိ AသိAမွတ္ၿပဳရန္ Aတြက္ လုိAပ္ေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ား 

ၿပည့္စံု မွန္ကန္စြာၿဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေလၽွာက္ထားရမည္။ 

၅။ 

ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပုဒ္မ ၄ Aရ ေလၽွာက္ထားလာသူကုိ သတ္မွတ္ေသာ

AခေၾကးေငြAား ေပးသြင္းေစၿပီးလၽွင္ သတ္မွတ္ကာလAတြက္ လုပ္ငန္း

AသိAမွတ္ၿပဳ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးရမည္။ 

၆။  

လုပ္ငန္းAသိAမွတ္ၿပဳ လက္မွတ္ရရိွသူသည္ ယင္းလက္မွတ္ကုိ ရရိွရန္ မ႐ုိး 

မေၿဖာင့္ေသာ သေဘာၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊ လိမ္လည္လွည့္ၿဖား၍ၿဖစ္ေစ ေလၽွာက္ထား

ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရိွရပါက ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယင္းလုပ္ငန္းAသိAမွတ္ၿပဳ

လက္မွတ္ကုိ ၿပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကာလAကန္႔Aသတ္ၿဖင့္

ရပ္ဆုိင္းၿခင္း ၿပဳႏုိင္သည္။ 

၇။ (က)  

ပုဒ္မ ၆ Aရ လုပ္ငန္းAသိAမွတ္ၿပဳလက္မွတ္ကုိ ၿပန္လည္႐ုပ္သိမ္းၿခင္း

သို႔မဟုတ္ ကာလAကန္႔Aသတ္ၿဖင့္ ရပ္ဆုိင္းၿခင္းခံရသူသည္ ဝန္ႀကီးထံသို႔

ၿပန္လည္ စိစစ္သံုးသပ္ေပးႏုိင္ရန္Aတြက္ သတ္မွတ္ကာလAတြင္း

ေလၽွာက္ထားခြင့္ ရိွသည္။ 

  (ခ)  
ဝန္ႀကီးသည္ ပုဒ္မခြဲ (က)Aရ ေလၽွာက္ထားလႊာကုိ လက္ခံရရိွပါက ၿပန္လည္

စိစစ္သံုးသပ္ၿပီး မူလဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကုိ လက္ခံၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ၿခင္း



ၿပဳႏုိင္သည္။ 

Aခန္း(၄)

ပံုႏိွပ္ၿခင္းႏွင့္ထုတ္ေဝၿခင္းလုပ္ငန္းAတြက္ လုိက္နာရန္စည္းကမ္း 

၈။  ပုံႏိွပ္သူ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ေဝသူသည္ ေAာက္ပါAခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ Aက်ဳံး 

ဝင္ေသာ ထုတ္ေဝစာမ်ားကုိ ပံုႏိွပ္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဝၿခင္းမၿပဳရ- 

  (က)  

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး Aခ်င္းခ်င္း၊ ႏုိင္ငံသား Aခ်င္းခ်င္း လူမ်ိဳးေရးAရ၊

ဘာသာေရးAရ၊ ယU္ေက်းမႈAရ ထိခုိက္နစ္နာေစမည့္

Aေၾကာင္းAရာမ်ားကုိ ေဖာ္ၿပၿခင္း၊ 

  (ခ)  

ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခဳံေရး၊ တရားUပေဒစုိးမုိးေရး၊ Aမ်ားၿပည္သူေAးခ်မ္းသာ

ယာေရး တုိ႔ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားတုိင္း တန္းတူမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊

တရားမၽွတမႈ Aခြင့္Aေရး တုိ႔ကုိေသာ္လည္းေကာင္း ထိခုိက္ေစမည့္

Aေၾကာင္းAရာမ်ားကုိ ေဖာ္ၿပၿခင္း၊ 

  (ဂ) ညစ္ညမ္းစာမ်ားကုိ ေဖာ္ၿပၿခင္း၊

  (ဃ)  

ရာဇဝတ္မႈ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၊ Aၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေလာင္းကစားမႈႏွင့္

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကုိေၿပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈ

က်ဴးလြန္ၿခင္းတုိ႔ကို Aားေပးၿခင္းႏွင့္ လႈံ႔ေဆာ္ၿခင္း။ 

၉။  သက္ဆုိင္ရာAစုိးရဌာန သုိ႔မဟုတ္ AစုိးရAဖြဲ႕Aစည္းကၿဖစ္ေစ၊ ထိခုိက္နစ္နာသည့္ 

ပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ Aဖြဲ႕Aစည္းကၿဖစ္ေစ ပုဒ္မ ၈ ပါ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ 

ၿငိစြန္းသည္ဟု သံသယရိွေသာ ထုတ္ေဝစာႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ တရားမဝင္ထုတ္ေဝ စာAၿဖစ္

ေၾကညာေပးႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ ကုိယ္ပုိင္Aုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ပုိင္

Aုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ သုိ႔မဟုတ္ ခ႐ုိင္တရား႐ံုးသုိ႔ ေလၽွာက္ထားႏုိင္သည္။ ထုိသို႔

ေလၽွာက္ထားလာၿခင္းကုိ သက္ဆုိင္ရာတရား႐ံုးက Aၿမန္ဆံုးစစ္ေဆး စီရင္ရမည္။ 

၁၀။ ေလၽွာက္ထားလႊာ လက္ခံရရိွေသာ တရား႐ံုးသည္ တရားဝင္ ထုတ္ေဝစာ

မဟုတ္ေၾကာင္း Aမိန္႔တစ္စံုတစ္ရာမခ်မွတ္မီ ေလၽွာက္ထားခံရေသာ ထုတ္ေဝစာကို



ၿဖန္႔ခ်ိၿခင္းမၿပဳရန္ ယာယီတား၀ရမ္း ထုတ္ဆင့္ၿခင္းကုိ Uပေဒႏွင့္Aညီ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည္။

Aခန္း(၅)

ထုတ္ေဝစာမ်ားကုိ ၿပည္တြင္းသုိ႔တင္သြင္းၿခင္းႏွင့္ ၿပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ၿခင္း 

၁၁။ ထုတ္ေဝစာကုိ- 

  (က)  

ၿပည္တြင္းသုိ႔ တင္သြင္းသူ သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္ပသို႔ တင္ပုိ႔သူသည္

တင္သြင္းေသာ သုိ႔မဟုတ္ တင္ပုိ႔ေသာ ထုတ္ေဝစာႏွင့္ ပတ္သက္၍

ေခါင္းစU္၊ Aမ်ိဳးAစားႏွင့္ AေရAတြက္ စာရင္းကုိ သတ္မွတ္ပံုစံၿဖင့္

ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ 

  (ခ)  

ၿပည္တြင္း၌ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝၿခင္းၿဖစ္ပါက ပံုႏိွပ္သူသည္ ၎ပံုႏိွပ္ေသာ

မည္သည့္ ထုတ္ေဝစာကုိမဆုိ မွတ္ပံုတင္စာရင္း ေရးသြင္းၿခင္းႏွင့္ 

မူပုိင္ခြင့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ

ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ 

၁၂။ ထုတ္ေဝၿခင္းလုပ္ငန္း AသိAမွတ္ၿပဳလက္မွတ္ ရရိွသူသည္ မိမိ၏ ထုတ္ေဝ

စာမူရင္းကုိ Aင္တာနက္သတင္း ၿဖန္႔ခ်ိေသာနည္းၿဖင့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား Aသံုးၿပဳ၍

ၿဖန္႔ခ်ိခြင့္ရိွသည္။ 

၁၃။ သတင္းေAဂ်င္စီလုပ္ငန္းAတြက္ AသိAမွတ္ၿပဳလက္မွတ္ရရိွသူသည္ မိမိ လႊင့္တင္

ၿဖန္႔ခ်ိလုိသည့္ သတင္းAခ်က္Aလက္ႏွင့္ ပုံမ်ားကုိ Aင္တာနက္သတင္း ၿဖန္႔ခ်ိေသာ

နည္းၿဖင့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား Aသံုးၿပဳ၍ ၿဖန္႔ခ်ိခြင့္ရိွသည္။ 

၁၄။  ပုဒ္မ ၁၂ ႏွင့္ ၁၃ Aရ Aင္တာနက္ သတင္းၿဖန္႔ခ်ိေသာနည္းၿဖင့္ လႊင့္တင္ 

ၿဖန္႔ခ်ိထားေသာ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားသည္ ပုဒ္မ၈ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလုိက္နာရမည္။ 

Aခန္း(၆)

တားၿမစ္ခ်က္မ်ား 

၁၅။ မည္သူမၽွ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း AသိAမွတ္ၿပဳလက္မွတ္မရိွဘဲ ပံုႏိွပ္ၿခင္း၊

ထုတ္ေဝၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ သတင္းေAဂ်င္စီလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ၿခင္းမၿပဳရ။ 



၁၆။ မည္သူမၽွလုပ္ငန္း AသိAမွတ္ၿပဳလက္မွတ္ကုိ ႐ုပ္သိမ္းၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကာလ

Aကန္႔Aသတ္ၿဖင့္ ရပ္ဆုိင္းထားၿခင္းခံရစU္Aတြင္း ထုတ္ေဝစာတစ္ခုခုကို ပံုႏိွပ္ၿခင္း၊

ထုတ္ေဝၿခင္း၊ ၿဖန္႔ခ်ိၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ သတင္းေAဂ်င္စီလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ၿခင္းမၿပဳရ။ 

၁၇။  မည္သူမၽွ ပုဒ္မ ၈ ပါ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ၿငိစြန္းသည့္ ထုတ္ေဝစာကို

ပံုႏိွပ္ၿခင္း၊ ထုတ္ေဝၿခင္း၊ ၿဖန္႔ခ်ိၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္ပမွတင္သြင္းၿခင္း မၿပဳရ။ 

၁၈။  မည္သူမၽွ ပုဒ္မ ၁၁ ပါ တာဝန္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ပ်က္ကြက္ၿခင္း မရိွေစရ။ 

Aခန္း(၇)

ၿပစ္မႈႏွင့္ ၿပစ္ဒဏ္မ်ား 

၁၉။  မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၁၅ ႏွင့္ ၁၆ ပါ တားၿမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ 

က်ဴးလြန္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာတရား႐ံုးက ၿပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထုိသူကို

ေငြဒဏ္က်ပ္ သိန္းႏွစ္ဆယ္မွ က်ပ္သိန္းငါးဆယ္Aထိ ခ်မွတ္ရမည္။ 

၂၀။  မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၁၇ ပါ တားၿမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း 

သက္ဆုိင္ရာတရား႐ံုးက ၿပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထုိသူကုိ ေငြဒဏ္က်ပ္ သိန္း

တစ္ဆယ္မွ က်ပ္ သိန္းသံုးဆယ္Aထိ ခ်မွတ္ရမည္။ 

၂၁။  မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၁၈ ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ကုိ လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း

သက္ဆုိင္ရာ တရား႐ံုးက ၿပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထုိသူကို ေငြဒဏ္ က်ပ္ 

တစ္သိန္းမွ က်ပ္ သံုးသိန္းAထိ ခ်မွတ္ရမည္။ 

Aခန္း(၈)

Aေထြေထြ 

၂၂။  ဤUပေဒပါ တားၿမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သည့္ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္

Aတြင္း ေလၽွာက္ထားၿခင္း၊ Aေရးယူၿခင္းသုိ႔မဟုတ္ Aမႈစြဲဆုိၿခင္းၿပဳရမည္။ 

၂၃။  ေAာက္ပါထုတ္ေဝစာမ်ားသည္ ဤUပေဒ Aခန္း(၃)၊ Aခန္း(၅)ႏွင့္ Aခန္း (၆)၊ ပုဒ္မ 

၁၈ ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ၿခင္း မရိွေစရ- 

  (က)  ႏုိင္ငံေတာ္၏ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ၿဖစ္သည့္ Uပေဒၿပဳေရး၊ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရား



စီရင္ေရးဆုိင္ရာ ၿပည္ေထာင္စုAဆင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္

Aဆင့္၊ ကုိယ္ပုိင္Aုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ပုိင္Aုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ

Aဆင့္တုိ႔ႏွင့္ လက္ေAာက္Aဆင့္ Aသီးသီးရိွ ဌာန၊ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားက

ၿဖန္႔ခ်ိေသာ သတ္မွတ္ထုတ္ေဝစာမ်ား၊ 

  (ခ)  
ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ သက္ဆုိင္ရာေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္ Aဖြဲ႕ခြဲ

မ်ားက ၿဖန္႔ခ်ိေသာ သတ္မွတ္ထုတ္ေဝစာမ်ား၊ 

  (ဂ)  
မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက မိမိ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္

သတ္မွတ္ထုတ္ေဝစာမ်ား၊ 

  (ဃ)  
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက မိမိမဲဆႏၵနယ္ရိွ ၿပည္သူမ်ားသုိ႔ ၿဖန္႔ခ်ိသည့္

သတ္မွတ္ထုတ္ေဝစာမ်ား၊ 

  (င)  

ၿပည္တြင္းAေၿခစုိက္ ႏုိင္ငံၿခားသံ႐ံုးမ်ား၊ ကုလသမဂၢ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊

ႏုိင္ငံတကာ Aစုိးရမဟုတ္ေသာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္Aစုိးရႏွင့္

သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္Aရ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာ

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားက မိမိတုိ႔၏႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ သတ္မွတ္

ထုတ္ေဝစာမ်ား၊ 

  (စ)  

တကၠသုိလ္မ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ စည္ပင္

သာယာေရးAဖြဲ႕မ်ား၊ Uပေဒႏွင့္Aညီ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လူထု လူတန္းစား

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ ပရဟိတAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင့္ Aစုိးရ မဟုတ္ေသာ

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားက မိမိတုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ သတ္မွတ္

ထုတ္ေဝစာမ်ား၊ 

  (ဆ)  
သာေရး၊ နာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေၾကာ္ၿငာ၊ ဖိတ္စာ စသည့္သတ္မွတ္

ထုတ္ေဝစာမ်ား။ 

၂၄။  ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ပံုႏိွပ္သူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဝသူမ်ား မွတ္ပံုတင္UပေဒAရ

ထုတ္ေပးထားသည့္ မွတ္ပံုတင္ သက္ေသခံလက္မွတ္၏ သက္တမ္းသည္ သတ္မွတ္သည့္



ကာလAပုိင္းAၿခားAထိ Aတည္ၿဖစ္ေစရမည္။ ယင္းမွတ္ပံုတင္ သက္ေသခံ လက္မွတ္၏

သက္တမ္း ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ မိမိလုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္လုိပါက လုပ္ငန္း

AသိAမွတ္ၿပဳ သက္တမ္းတုိးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ ေလၽွာက္ထားရမည္။ 

၂၅။  ဤUပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္-

  (က)  

ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လိုAပ္ေသာ နည္းUပေဒမ်ား၊ စည္းမ်U္းႏွင့္

စည္းကမ္းမ်ားကုိ ၿပည္ေထာင္စုA စုိးရAဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္

ထုတ္ၿပန္ႏုိင္သည္။ 

  (ခ)  
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိAပ္ေသာ Aမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ၊ Aမိန္႔၊

ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ၿပန္ႏုိင္သည္။ 

၂၆။  ဤUပေဒၿဖင့္ ေAာက္ပါUပေဒမ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္သည္-

  (က) The Press (Emergency Powers)Act.

  (ခ)  ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ပံုႏိွပ္သူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဝသူမ်ား မွတ္ပံုတင္Uပေဒ။ 

  

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုA ေၿခခံUပေဒA ရ ကြ်ႏ္ုပ္ လက္မွတ္ 

ေရးထုိးသည္။ 

 

                                                           ပံု 

                                                            သိန္းစိန္ 

                                                                            ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ 

                                                              ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္  

 



 

 

ရံုးခွန်အက်ဥပေဒကုိ ပြ င်ဆင်သည့်ဥပေဒ 
 

( ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်  ၁၄  ။) 

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလပြ ည့်ေကျာ်  ၄  ရက် 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ    ၁၉   ရက်) 
 

 ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကိ ုပြ ဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

 

၁။ ဤဥပေဒကို ရံုးခွန်အက်ဥပေဒကုိ ပြ င်ဆင်သည့် ဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။ 

 

၂။ ရုံးခွန်အက်ဥပေဒတွင် ပုဒ်မ ၃၅ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် - 

“35. The  Union Government may,  from  time to time, by  notification   in 

the  Gazette, reduce or remit  all  or any   of  the    fees    mentioned   

in   the   First    and    Second     Schedules    to   this   Act    annexed, 

and  may  like   manner cancel or  vary such order.” 

 
၃။       ရုံးခွန်အက်ဥပေဒ ဇယား ၁ နှင့် ဇယား ၂ တို့ကို ေအာက်ပါအတုိင်း အစားထိုးရမည် -  
 

SCHEDULE  I 

AD VALOREM fees 

Number - Proper fee 

1.  Plaint, written  statement  pleading 

set-off or counter claim or, mem- 

orandum of appeal (not otherwise  

provided for in this Act ) or of cross-

objection presented  to any Civil Court 

or Revenue authority  except  those 

mentioned in  section 3. 

On   the   amount  or  

value  of the subject- 

matter in  dispute. 

- 0.5 per centum 

on the amount or 

value specified  in 

such document. 

-  Provided that 

the maximum fee 

leviable shall be 

kyat  500,000. 

2.  Plaint in a suit for possession under 

the Specific Relief Act, section 9. 

 

 - - - - - - -  - A fee of one-half 

the amount pre -  
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Number - Proper fee 

 

 

3. - - - - - - - 
 

 

 

- - - - - - - 
 

scribed   in   the 

foregoing  scale. 

- - - - - - - 
 

4. Application for review of judgment, 

if presented on or after the ninetieth 

day from the date of the decree. 

 

 

 

 

5. Application for review of 

judgment, if presented before the 

ninetieth day from the date of the 

decree. 

 

 

 
 
6. Copy or translation of  a  judgment  

or order not being, or having the 

force  of a decree. 

 

 

 

 - - - - - - - 

    

 

 

 

 

 

 - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 
 

(a)When such judg- 

ment or order is 

passed by any Civil 

Court other than the 

Supreme Court,  or by 

any officer of any  

Revenue   authority   or 

 Office or by any 
 Developement 
 Comittee or by any 
 other Judicial or 

 Executive authority – 

 The fee leviable 

on the plaint or 

memorandum of 

appeal under 

Article No.1 of this 

schedule.  

 

- One-half of the 

fee leviable on 

the plaint or me- 

morandum of 

appeal under 

Article No.1 of this 

schedule. 
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Number - Proper fee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Copy of a decree or order having 

the force of a decree. 

(i) If the amount or 

value of the  

subject-matter is 

kyat 100,000 or less 

than kyat  100,000 . 

(ii) If such amount or 

value exceeds 

kyat  100,000 . 

(b)When  such judgment 

      or  order is  passed  by 

      the  Supreme  Court. 
 

(a)When such decree or 

order is made by any 

Civil Court  other than 

the Supreme Court, or 

by  any Revenue Court - 

(i) If the amount or 

value of the 

subject-matter of 

the suit wherein 

such decree or 

order is made is 

kyat 100,000 or less 

than kyat 100,000 . 

(ii) If such  amount   or 

value exceeds 

kyat  100,000 . 

(b) When such decree or 

-  Kyat 50. 

 

 

 

 

-  Kyat 100. 

 

 

-  Kyat 150. 

 

 

 

 

 

 

 
 

-  Kyat 150. 

 

 

 

 

 

 

 

-  Kyat 250. 

 

 

-  Kyat 1,000. 
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Number - Proper fee 

 

 

 

8. Copy   of  any  document liable to  

stamp - duty under the Myanmar 

Stamp Act, when left by any party to 

a suit or proceeding in place of the 

original withdrawn. 
 

  
9. Copy of any revenue or judicial 

proceeding or order not otherwise 

provided for by this Act, or copy of 

any  account, statement, report or 

the like, taken out of any Court  or 

Revenue Appellate Tribunal or Office, 

or from the office of any chief officer  

charged       with       the      executive  

administration     of  a    Region. 

 

10. - - - - - - - 
 

11. Probate  of a will or  letters of 

administration with or without will 

annexed. 

         order is made by the 

Supreme Court. 

 

(a) When the stamp-duty 

chargeable  on    the 

 original does not 

exceed kyat  50 . 
 

(b)   In any other case. 
 

For every page of the 

original  and  part 

thereof.   

 

 

 

 

 

 
    

      
 

  - - - - - - - 
 
(a) When the amount  

or value of the pro- 

perty  in respect of 

which the grant of 

probate or   letters of  

administration  is  

made exceeds kyat 

100,000  but does  

 

 

 

- The amount  

of the duty 

chargeable on 

the  originnal. 
 

- Kyat  100. 
 

- Kyat     50. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

- - - - - - - 
 
- Five per cen–

tum on such 

amount or 

value. 
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Number - Proper fee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

        not exceed kyat 

1,000,000. 

(b) When  such  amount  

or value exceeds 

kyat 1,000,000 but 

does  not exceed 

kyat 10,000,000. 

(c) When such amount  

or value exceeds 

kyat 10,000,000 . 

Provided that when, 

after  the g rant   of   a 

Succession Certificate 

in respect of any 

property included in an 

estate, a grant of 

probate or letters of 

administration is made 

in respect of the same 

estate, the fee payable 

in respect of the latter 

grant shall be reduced 

by the amount of the 

fee paid in respect of 

the former grant.    

 
 

 

- Six per cen- 

tum on such 

amount or 

value. 

 

 

- Seven per ce -

ntum on such 

amount or value. 
  

     Provided    that 

the maximum fee 

leviable  on App- 

lication or  mem- 

orandum of 

appeal for such 

probate or letters  

shall be kyat 

500,000. 
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Number - Proper fee 

12.   Succession Certificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In any case. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Five per cen- 

tum on the 

amount or value 

of any debt or 

security specified 

in the certificate, 

and seven per 

centum on the 

amount or value 

of any debt or se- 

curity  to   which 

the certificate is 

extended. 

     Provided    that 

the maximum fee 

leviable on app- 

lication or mem- 

orandum of app -

eal for such 

certificate shall be  

kyat  500,000. 

 Note(1) The 

amount of a 

debt is its 

amount, includ-

ing interest on 

the day on  
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Number - Proper fee 

       which the 

inclusion of the 

debt in the 

certificate is 

applied for, so 

far as such 

amount can be 

ascertained. 

   Note(2)   Whether 

or not any power 

with respect to 

a   security   

specified in a 

certificate has 

been con- 

ferred     unde r   

    the Act and 

where  such a 

power has been 

so conferred, 

whether the 

power is for  the 

receiving of 

interest or divid- 

ends on, or for the 

negotiation or 

transfer of the   

security ,  or  for   
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Number - Proper fee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. A.  - - - - - - - 
 
13.      - - - - - - - 
  
14.  Application to any Court for the 

exercise of its  revisional  jurisdiction. 

 

 

 

 

 

 

 
15.    - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- - - - - - - 
 
- - - - - - - 
 
 

(a) When  the amount  

or value  of the 

subject-matter in 

dispute  does  not 

exceed Kyat 100,000. 

(b) When such amount 

or value  exceeding  

kyat 100,000 but not 

exceeding kyat 

10,000,000. 

(c) When such amount 

or value exceeds 

kyat  10,000,000 . 
 

 - - - - - - - 

both purposes, 
the value of the 
security     is     its   
market-value on 
the day on   
which the 
inclusion of  the 
security in   the 
certificate is 
applied  for,  so 
far as such   
value can be 
ascertained. 
 

     - - - - - - - 
 
- - - - - - - 

 
 
- Kyat  2,000. 

 

 

 

 

- Kyat  10,000. 

 

 

 

 

- Kyat  20,000. 

 
 

- - - - - -  
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SCHEDULE   II 

 Fixed fees 

Number - Proper fee 

1.  Application or  Petition. (a) When  presented to  

any Court, Gov-

ernment Depart-

ment and Organi- 

zation or Develop- 

ment Committee at 

Township level. 

(b) When  presented to  

any Court, Govern- 

ment Department 

and  Organization or 

Development Com- 

mittee at District 

Level. 

 (c) When presented    to 

any Court, Govern- 

ment Department 

and  Organization or 

Development Com- 

mittee  at  Regional 

or  State  level. 

(d)  When presented   to 

any Government  

Department and 

Organization at Dire- 

ctorate and Central  

level .  

- Kyat 50. 

 

 

 

 

 

 

- Kyat 100. 

 

 

 

 

 

 

- Kyat  200. 

 

 

 

 

 

 

- Kyat  300. 
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Number - Proper fee 

 

 
 
1.A. Application to any Civil Court that 

records  may be called for from 

another Court. 

 

 

 

 

 
 

2. Application for leave to sue as a  

pauper.  

 

 

 

3. Application for leave to appeal as 

a pauper. 

 

 

 

 

 

 
 
4.  - - - - - - - 

5. Plaint or  memorandum of  appeal 

in a suit to establish or disprove  a right  

of occupancy. 

(e) When presented to 

the Supreme  Court.  
 
When the Court  grants 

the  application  and  is 

of opinion that the tran- 

smission of such records 

involves the use of the 

post. 
 
 
 
 
 

When presented to 

any Court contained 

in No.1. 

 
 
  
 

(a) When   presented  to 

any District Court. 
 
(b) When presented to  

any Regional or 

State Court. 
 
(c) When presented to 

the Supreme Court. 
 

 - - - - - - - 
 

- - - - - - - 

 

 

- Kyat  500. 

 
 
- Kyat 1,000 in add-  

ition to any fee 

levied on the 

application under 

clause (a), clause 

(b), clause (c) or 

clause(d) of 

Article 1 of this 

Schedule. 
 
   One – half    the 

    amount    of   pro- 

    per fee  prescribe- 

    ed   in    Article 1  of 

    this   Schedule.   
- Kyat 100 

 

- Kyat 200 

 

 
 
- Kyat 300 

 
 
- - - - - - - 
 

- Kyat 200 
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Number - Proper fee 

6. Bail-bond or other  instrument of 

obligation given in pursuance of an  

order made by a Court or Magistrate 

under any section of the Code of 

Criminal Procedure, or the Code of 

Civil Procedure, and not otherwise 

provided for by  this Act. 
 
7. Undertaking under section 49 of 

the Myanmar Divorce Act. 
 
8.        - - - - - - - 
 
9.        - - - - - - - 
 
10.   Authority to plead or act for 

another person. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Memorandum of  appeal when 

the   appeal  is  not  from  a decree or 

an order having the force of a 

decree and is  presented. 

- - - - - - - 

 

 

 

 

 

 
 
 
- - - - - - - 
 
  
 - - - - - - - 
 
 - - - - - - - 
 

When presented for 

the conduct of any  

one case to any Court, 

Department and Org- 

anization or   Commit- 

tee prescribed in 

clauses (a),  (b),  (c), 

(d)  and  (e)  of  Article 

No.1 of this Schedule. 

 

(a) to any Government 

Department  and  

Organization or Dev- 

elopment Commit- 

tee at District  and  

Regional or  State  

levels. 

 

- Kyat 200 

 

 

 

 

 

 
 
- Kyat 200 

  
 
 - - - - - - - 
 
 - - - - - - - 
 

  The same 

amount of 

proper fee 

prescribed in 

Article No.1 of 

this Schedule. 

 

 
 
 
 
- Kyat 200 
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Number - Proper fee 

 

 

 

 

 

 

12.   Caveat  ...   ..... 

13.    - - - - - - - 

14.    - - - - - - - 

15.    - - - - - - - 

16.    - - - - - - - 

17.  Plaint  or  memorandum  of appeal  

in each of the following suits - 

(i) To alter or set aside   a summary 

     decision or order of any Court 

     other than the Supreme Court; 

(ii) To  alter or  cancel  any entry  in  a 

       register of the names  of  proprie- 

       tors of revenue-paying  estates; 

    (iii) To obtain a declaratory decree  

where no consequential relief is 

prayed; 

(iv)To set aside an award;   

(v) To   set   aside   an    adoption; 

(vi)Every other suit where it is not  

possible to estimate at a money-

value the subject-matter in  dispute, 

and which is not otherwise provided 

for by this Act. 

 (b) to any Directorate, 

Central level City 

Development Dep- 

artment and the 

Supreme Court.  

     

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

 

- Kyat 500 

    

 

 

 

 

-  Kyat 1,000. 

  - - - - - - - 

  - - - - - - -  

  - - - - - - - 

  - - - - - - - 

-  Kyat  1,000. 
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Number - Proper fee 

18. Application under the Arbitration 

Act, 1944, or for arbitration or 

settlement of dispute or enforcement 

of award under any other Laws and  

Agreements. 

19. Agreement in writing stating a 

question for the opinion of the Court 

under  the  Code  of  Civil  Procedure. 

20. Every petition under the Myanmar 

Divorce Act, except petitions under 

section 44 of the same Act, and every 

memorandum of appeal under 

section  55  of  the  same  Act. 

21. Plaint or memorandum of appeal 

under the Parsi Marriage and Divorce 

Act. 

- - - - - - - 

 

 

 

 

- - - - - - - 

 

 

- - - - - - - 

 

 

 

 

- - - - - - - 

 

- Kyat 2,000. 

 

 

 

 

- Kyat 2,000. 

 

 

- Kyat 4,000. 

 

 

 

 

- Kyat 4,000. 

 

 

 

  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုငင်ံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခြ ခံဥပေဒအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုး 

သည်။ 

 

 

 

 

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 



ဝင္ေငြခြန္Uပေဒကုိ ၿပင္ဆင္သည့္Uပေဒ 

(၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ UပေဒAမွတ္ ၁၅ ။) 

၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ တေပါင္းလၿပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္ 

(၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၂၄ ရက္) 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤUပေဒကုိ ၿပ႒ာန္းလုိက္သည္။

၁။ (က)  ဤUပေဒကုိ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒကုိ ၿပင္ဆင္သည့္ Uပေဒဟု ေခၚတြင္

ေစရမည္။ 

 (ခ) ဤUပေဒသည္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဝင္ေငြနွစ္မွစ၍ Aက်ိဳးသက္ေရာက္

ေစရမည္။ 

၂။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒတြင္ ပါရွိေသာ -

 (က) ''တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သုိ႔မဟုတ္

ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ ''Aခြန္ရုံးဌာနမွဴး'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကို 

''ၿပည္ေထာင္စုနယ္ေၿမ Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး 

သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ဆုိင္ရာ 

Aခြန္ရုံးဌာနမွဴး သုိ႔မဟုတ္ Aခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ Aခြန္ရုံး ဌာနမွဴး'' 

ဆုိသည့္ စကားရပ္ၿဖင့္လည္းေကာင္း Aသီးသီး Aစားထုိးရမည္။ 

  (ခ) ''ဝင္ေငြရလမ္း မေဖာ္ၿပနုိင္သည့္ ဝင္ေငြ'' ဆုိသည့္ စကားရပ္Aစား

''စည္းၾကပ္္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြ'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ၿဖင့္ 

Aသီးသီး Aစားထုိးရမည္။ 

၃။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၃ တြင္ -

 (က) ပုဒ္မခြဲ (ထ) နွင့္ (ဓ) တုိ႔ကို ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ -

  “(ထ) Aေၿခပစၥည္းဆုိသည္မွာ ေၿမ၊ Aေဆာက္AAုံနွင့္ ယင္းတုိ႔၏

Aခန္းမ်ား၊ ယာU္နွင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ မတည္ပစၥည္းကုိဆုိသည္။ 

ယင္းစကားရပ္တြင္ Aစုရွယ္ယာနွင့္ ကတိဝန္ခံခ်ဳပ္တုိ႔Aၿပင္ 

ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၊ ယင္းတုိ႔ ကဲ့သုိ႔ေသာ 



Aလားတူ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

  (ဓ) ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္Uီးစီးဌာနမွဴး ဆုိသည္မွာ ဤUပေဒAရ

Aခြန္ထမ္းက ေပးေဆာင္ရမည့္ Aခြန္ကုိ စည္းၾကပ္္ 

ေကာက္ခံရန္ တာဝန္ေပးထားသည့္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ 

Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး ရုံး၏ တာဝန္ခံAရာရွိနွင့္ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ 

Aခြန္ရံုး သုိ႔မဟုတ္ Aခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ Aခြန္ရံုးတုိ႔၌ 

Aခြန္စည္းၾကပ္္ ေကာက္ခံရန္ တာဝန္ေပးAပ္ထားေသာ 

ဦးစီးAရာရွိမ်ားကုိ ဆုိသည္။'' 

 (ခ) ပုဒ္မခြဲဲြ (န)၏ ေနာက္တြင္ပုဒ္မခြဲ (ပ)၊ (ဖ) နွင့္ (ဗ) တုိ႔ကုိ

ေAာက္ပါAတုိင္း ၿဖည့္စြက္ရမည္ - 

  “(ပ) ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ဆုိသည္မွာ ေငြေခ်းသက္ေသခံ

လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး Uပေဒတြင္ Aဓိပၸာယ္ဖြင့္ 

ဆုိထာသည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ကုိဆုိသည္။ 

  (ဖ) စည္းၾကပ္မႈ ဆုိသည္မွာ ဤUပေဒAရ ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္

Uီးစီးဌာနမွဴး က Aခြန္ကုိ တြက္ခ်က္ စည္းၾကပ္္ၿခင္းAၿပင္ 

Aခြန္ထမ္း ကုိယ္တုိင္မွ Uပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားနွင့္Aညီ 

ဝင္ေငြ ေၾကညာလႊာနွင့္Aတူ မိမိ ေပးေဆာင္ရမည့္ 

Aခြန္ကုိေပးသြင္း၍ စည္းၾကပ္မႈ ခံယူၿခင္း၊ ယာယီ စည္းၾကပ္္မႈ 

ခံယူၿခင္းနွင့္ ဝင္ေငြ နွစ္Aတြင္း စည္းၾကပ္္မႈ ခံယူၿခင္း တုိ႔လည္း 

ပါဝင္သည္။ 

  (ဗ) ၿပည္ေထာင္စု၏ Aခြန္Aေကာက္Uပေဒ ဆုိသည္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံု

Aေၿခခံ Uပေဒပါ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္Aညီ ၿပည္ေထာင္စု 

AစုိးရAဖြဲ႔က ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ 

နွစ္စU္တင္သြင္းရမည့္ Aခြန္ Aေကာက္မ်ား ဆုိင္ရာ Uပေဒ 

ကုိဆုိသည္။'' 



၄။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒပုဒ္မ ၄ ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ - 

 “၄။ 

 

(က) မည္သည့္ စည္းၾကပ္္နွစ္ Aတြက္မဆုိ ၿပည္ေထာင္စု၏ Aခြန္

Aေကာက္ Uပေဒၿဖင့္ ေAာက္ပါဝင္ေငြႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္နႈန္းမ်ားကုိ 

သတ္မွတ္ၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ၿခင္းနွင့္ ၿဖည့္စြက္ၿခင္း တုိ႔ၿပဳနုိင္သည္ - 

 ဝင္ေငြခြန္ က်သင့္ေစၿခင္း (၁) ဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္္ထုိက္သည့္ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ၊

   (၂) ဝင္ေငြ Aမ်ိဳးAစားတစ္ခုစီAတြက္ ဝင္ေငြႏႈန္းမ်ား၊

   (၃) နုိင္ငံၿခားေငြၿဖင့္ ဝင္ေငြရရွိမႈAေပၚ စည္းၾကပ္္ထုိက္သည့္

ဝင္ေငြ Aမ်ိဳး Aစား တစ္ခုစီAတြက္ ဝင္ေငြခြန္နႈန္း။ 

  (ခ) ပုဒ္မခဲြ(က)Aရ သတ္မွတ္ၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ၿခင္းနွင့္ ၿဖည့္စြက္ၿခင္း

ၿပဳသည့္Aခါ Aဆုိပါစည္းၾကပ္နွစ္နွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဝင္ေငြနွစ္ 

Aတြင္း စည္းၾကပ္္ထုိက္သည့္ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြရရွိသူ Aားလုံး 

Aား ဝင္ေငြ Aမ်ိဳးAစား တစ္ခုစီAတြက္ သတ္မွတ္သည့္ 

ႏႈန္းမ်ားၿဖင့္ ဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္္ေစရမည္။'' 

၅။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၅ ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ - 

 “၅။ (က) ဤUပေဒသည္ ေAာက္ပါဝင္ေငြ Aမ်ိဳးAစားတုိ႔နွင့္ မသက္ဆိုင္

ေစရ- 

 ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား   (၁) ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ကုသုိလ္ေရး Aဖြဲ႔Aစည္း

တစ္ခုခုက ရရိွ၍ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ကုသိုလ္ေရး 

ကိစၥမ်ား Aတြက္ သက္သက္ Aသုံးၿပဳ ေသာဝင္ေငြ၊ 

   (၂)   ေဒသဆုိင္ရာ Aာဏာပုိင္ Aဖြဲ႔Aစည္း၏ Aခြန္Aခ

ရရိွေငြ၊ 

   (၃) ပင္စင္မွ ေၿပာင္းလဲ၍ ရရွိေသာ ေငြ၊ လစာဝင္ေငြ

ေခါင္းစU္တြင္ ပါဝင္သည့္ ကရုဏာေၾကး၊ 

   (၄)   ေသဆုံး၍ သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာရ၍ ရရွိသည့္ ေလ်ာ္ေၾကး၊

   (၅)   AာမခံေပၚလစီAတြက္ ထုတ္ေပး၍ ရရွိေငြ၊ 



   (၆)   Aဖန္တလဲလဲမဟုတ္ဘဲ တစ္ခါတစ္ရံ ရရိွသည့္ ဝင္ေငြ၊

သုိ႔ေသာ္ ေAာက္ပါတုိ႔မပါဝင္ေစရ - 

    (ကက) Aေၿခပစၥည္းမွ ၿမတ္စြန္းေငြ၊ 

    ( ခခ ) လုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္မွရရွိသည့္ ဝင္ေငြ၊

   (၇)   ပုဂၢိဳလ္္စု တစ္ခုခုမွ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ၿပီး ရရွိသည့္

ၿမတ္ေဝစု။ 

  (ခ) (၁) ၿပည္ေထာင္စု၏ Aခြန္Aေကာက္ Uပေဒၿဖင့္ဝင္ေငြ

ရရိွသူ တစ္UီးUီး သုိ႔မဟုတ္ ဝင္ေငြရရိွသူ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ 

စပ္လ်U္း၍ ၿဖစ္ေစ၊ ဝင္ေငြ တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ဝင္ေငြ 

Aမ်ိဳးAစား တစ္ရပ္ရပ္နွင့္ စပ္လ်U္း၍ ၿဖစ္ေစ Aခြန္ 

ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္၊ Aခြန္နွင့္ စပ္လ်U္းသည့္ 

Aၿခားခံစားခြင့္ ေပးၿခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္နုိင္သည္။ 

   (၂) ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရသည္ ေAာက္ပါဝင္ေငြ Aမ်ိဳးAစား

မ်ားနွင့္ စပ္လ်U္း၍ ဝင္ေငြ ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးၿခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ ေပးၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ Aခြန္နွင့္ 

စပ္လ်U္းသည့္ Aၿခားခံစားခြင့္ေပးၿခင္း တုိ႔ကုိ 

ၿပဳလုပ္နုိင္သည္ - 

    (ကက)  ၿပည္တြင္းၿပည္ပ Aလွဴရွင္မ်ား၊ နိုင္ငံတကာ

Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ နုိင္ငံေတာ္ Aတြင္း 

လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 

ပညာေရး ကိစၥရပ္ မ်ားAတြက္ လွဴဒါန္းၿခင္းမွ 

ရရိွသည့္ဝင္ေငြ၊ 

    (ခခ) နုိင္ငံေတာ္ Aတြက္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပ Aဖြဲ႔

Aစည္းမ်ားမွွ ေပးAပ္သည့္ Aေထာက္ 

Aပ့ံမ်ား၊ 



    (ဂဂ)  နိုင္ငံေတာ္မွ ရယူသည့္ သက္သာေသာ

ေခ်းေငြ သုိ႔မဟုတ္ တရားဝင္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ 

AကူAညီ ေခ်းေငြတို႔ Aတြက္ ေပးေခ် 

ရသည့္ Aတုိး၊ 

    (ဃဃ) သဘာဝ ေဘးAႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္

ခ်ိန္တြင္ ၿပည္တြင္း ၿပည္ပမွ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ 

ေထာက္ပ့ံ လွဴဒါန္းသည့္ ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ 

Aလွဴေငြ။ 

  (ဂ) Aသစ္ ထူေထာင္ေသာ စက္မႈလက္မႈကုိ Aေၿခခံသည့္

Aေသးစား၊ Aလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ 

တစ္ရပ္ရပ္နွင့္ စပ္လ်U္း၍ လုပ္ငန္း စတင္ေသာနွစ္ AပါAဝင္ 

တစ္ဆက္တည္း သံုးနွစ္ကာလ Aထိ ၿပည္ေထာင္စု၏ 

Aခြန္Aေကာက္ Uပေဒၿဖင့္ သတ္မွတ္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၿပဳသည့္ 

ဝင္ေငြပမာဏAထိ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ ခြင့္ၿပဳရမည္။ 

  (ဃ) တည္ဆဲ AၿခားUပေဒ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ဝင္ေငြခြန္နွင့္

စပ္လ်U္းသည့္ Aက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ၿပ႒ာန္းပါရွိလွ်င္ ယင္း 

ၿပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားနွင့္Aညီ ခံစားခြင့္ရွိေစရမည္။'' 

၆။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒပုဒ္မ ၆ တြင္ -

 (က) ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ပါရွိေသာ ''ဘ႑ာေရးနွင့္ Aခြန္ဝန္ႀကီးဌာနသည္

ၿပည္ေထာင္စု AစုိးရAဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ Aမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ 

ထုတ္ၿပန္၍ ''ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုုိ ''မည္သည့္စည္းၾကပ္နွစ္ 

Aတြက္မဆုိ ၿပည္ေထာင္စု၏ Aခြန္ Aေကာက္ Uပေဒၿဖင့္ ' ဟူေသာ 

စကားရပ္ၿဖင့္ Aစားထုိးရမည္။ 

 (ခ) ပုဒ္မ ၆ ၏ ပုဒ္မခဲြ (ခ)နွင့္ (ဃ) တုိ႔ကုိ ပယ္ဖ်က္ရမည္။ 

 (ဂ) ပုဒ္မ ၆ ၏ ေနာက္တြင္ ပုဒ္မ ၆-က Aၿဖစ္ ေAာက္ပါAတိုင္း ၿဖည့္စြက္



ရမည္ - 

  ''၆-က။ 

လွဴဒါန္း 

ေငြမ်ား 

 

ပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) Aရ တြက္ခ်က္ၿပီး စည္းၾကပ္္ရာတြင္

နုိင္ငံေတာ္ Aဖြဲ႔Aစည္း Aဆင့္ဆင့္က ကမကထ ၿပဳေသာ 

သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္ေထာင္စုAစိုးရ Aဖြဲ႔၏ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး 

ဌာနက Aမိန္႔ ေၾကာ္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္၍ AသိAမွတ္ ၿပဳေသာ 

ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ကုသုိလ္ေရးဆိုင္ရာ Aဖြဲ႔Aစည္း 

တစ္ခုခုသုိ႔ ၿဖစ္ေစ၊ ယင္းကိစၥ နွင့္သက္ဆုိင္ သည့္ ရန္ပံုေငြ 

တစ္ရပ္ရပ္သို႔ၿဖစ္ေစ လွဴဒါန္းထည့္ဝင္ေငြ ကုိလည္း နုတ္ပယ္ 

ရမည္။ ယင္းသုိ႔ လွဴဒါန္း ထည့္ဝင္ေငြ သည္ Aခြန္ထမ္း၏ 

စုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏ နွစ္ဆယ့္ငါး ရာခုိင္နႈန္းနွင့္ ညီမွ်ေသာ 

ေငြထက္ မပုိေစရ။ 

  ရွင္းလင္းခ်က္။  ကုသုိလ္ေရး ဆုိသည္တြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊

ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူမ်ားနွင့္ သဘာဝေဘးAႏၱရာယ္ က်ေရာက္ခံရသူ 

မ်ားAား ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စသည့္ Aမ်ားၿပည္သူ 

Aက်ိဳးAတြက္ ေထာက္ပ့ံ ေပးကမ္းၿခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။'' 

၇။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒပုဒ္မ ၈ တြင္ -

 (က) ပုဒ္မခြဲ(ခ)ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ -

  “(ခ) လစာမွ ဝင္ေငြ၊ Aသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြ၊

ပစၥည္းမွ ဝင္ေငြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြနွင့္ Aၿခားရလမ္းမွ 

ဝင္ေငြၿဖစ္လွ်င္ ဝင္ေငြကို စုေပါင္း ၿပီး စုစုေပါင္းဝင္ေငြAေပၚတြင္ 

Aခြန္စည္းၾကပ္္ရမည္။ က်န္ေခါင္းစU္မ်ားမွ ဝင္ေငြၿဖစ္လ်ွင္ 

ဝင္ေငြေခါင္းစU္ တစ္ခ်င္းAလုိက္ ခြဲၿခားၿပီး Aခြန္ကုိ သီးၿခားစီ 

စည္းၾကပ္ရမည္။” 

 (ခ) ပုဒ္မခြဲ(ဂ)ကုိ ပယ္ဖ်က္ရမည္။

၈။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ ၏ ရွင္းလင္းခ်က္ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစား



ထုိးရမည္- 

 ''ရွင္းလင္းခ်က္။   စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆုိသည္တြင္ -

 (က) မည္သည့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္း၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း

သုိ႔မဟုတ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ 

သေဘာသဘာဝ ပါဝင္သက္ေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ မည္သည့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမဆို ပါဝင္သည္။ 

 (ခ) ထုိ႔ၿပင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားကုိ နွစ္တစ္နွစ္Aတြင္း

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသဖြယ္ Aဖန္တလဲလဲ ဝယ္ယူၿခင္း၊ လဲလွယ္၊ 

လႊဲေၿပာင္းၿခင္းနွင့္ Aတုိးရရန္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နွံၿခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။'' 

၉။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၄ ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ - 

 “၁၄။ မည္သူမဆုိ မိမိမည္ကဲ့သုိ႔ ရရိွခ့ဲသည္ကုိ AတိAက် မေၿဖရွင္းနိုင္သည့္  

မေရႊ႕မေၿပာင္းနိုင္သည့္ပစၥည္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေငြAပါAဝင္ၿဖစ္ေသာ 

ေရႊ႕ေၿပာင္းနိုင္သည့္ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္Aတြက္  စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္း 

ေနေသာ ဝင္ေငြေခါင္းစU္ၿဖင့္ ယင္းပစၥည္းတန္ဖုိး၊ သုိ႔မဟုတ္ ေငြ 

Aေပၚတြင္ Aခြန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 

စည္းၾကပ္

မႈမွ 

လြတ္ကင္း 

ေနေသာ 

ဝင္ေငြ 

   ဤပုဒ္မAရ ဝင္ေငြကို နည္းUပေဒမ်ားၿဖင့္ ၿပ႒ာန္းသည့္Aတုိင္း

တြက္ခ်က္ရ မည္။'' 

၁ဝ။ ဝင္ေငြခြန္ Uပေဒပုဒ္မ ၁၄-ခ တြင္ပါရိွေသာ ''ဇနီးနွင့္ Aိမ္ေထာင္မက်ေသးသည့္

သားသမီး'' ဆုိသည့္ စကားရပ္Aစား ''Aိမ္ေထာင္ဖက္နွင့္ Aိမ္ေထာင္ မက် 

ေသးသည့္ သားသမီး''ဆုိသည့္ စကားရပ္ၿဖင့္ Aစားထုိးရမည္။ 

၁၁။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ - 

 “၁၆။  

ဝင္ေငြ 

ရရိွသည့္ 

Aခ်ိန္၌ 

Aခြန္ 

(က) လစာေခါင္းစU္နွင့္ Aက်ဳံးဝင္ေသာ ဝင္ေငြ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္

စပ္လ်U္း၍ ေငြထုတ္ေပးရန္ တာဝန္ရိွသူသည္ ထုိေငြထုတ္ 

ေပးခ်ိန္၌ ထုတ္ေပးသည့္ ေငြမွ က်သင့္ေသာ Aခြန္ကုိ 

နုတ္ယူရမည္။ ထုိသုိ႔ နုတ္ယူရာတြင္ သက္ဆုိင္သူ၏ နွစ္တစ္ 



ထုတ္ 

ေပးေငြမွ 

ႏုတ္ယူ 

ေပးသြင္း

ရန္ နည္း 

လမ္းမ်ား 

နွစ္Aတြင္း Aဆုိပါ ေခါင္းစU္မွ ဝင္ေငြ Aရပ္ရပ္ ေပါင္း Aေပၚ

က်သင့္သည့္Aခြန္ကုိ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္၍ Aတတ္နိုင္ဆုံး 

AညီAမ်ွ Aရစ္မ်ားၿဖင့္ နုတ္ယူၿပီး ေပးသြင္းရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ 

ဝင္ေငြရရွိသည့္ နွစ္Aတြင္းAခြန္ကုိ ပုိမုိနုတ္မိလွ်င္ ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ ေလ်ာ့နည္းနုတ္မိလ်ွင္ ေသာ္လည္းေကာင္း 

က်န္Aရစ္ သုိ႔မဟုတ္ Aရစ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့၍ ၿဖစ္ေစ၊ 

တုိး၍ၿဖစ္ေစ နုတ္ယူနုိင္သည္။ 

  (ခ) လစာေခါင္းစU္ၿဖင့္ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမွAပ က်န္ေခါင္းစU္

မ်ားၿဖင့္ ရရွိေသာ ဝင္ေငြAမ်ိဳးAစား တစ္ရပ္ရပ္နွင့္ စပ္လ်U္း၍ 

ေငြထုတ္ေပးခိ်န္၌ Aခြန္ နုတ္ယူေပးသြင္း ေစရန္ ကိစၥAလုိ႔ငွာ 

ၿပည္ေထာင္စု AစုိးရAဖြဲ႔၏ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာနသည္ 

ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီ ခ်က္ၿဖင့္ Aမိန္႔ 

ေၾကာ္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္ သတ္မွတ္နုိင္သည္။ 

  (ဂ) ပုဒ္မခြဲ (က) နွင့္ (ခ)Aရ နုတ္ယူေသာ ေငြAားလုံးကုိ နုတ္ယူ

သူသည္ စည္းမ်U္းမ်ားၿဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ Aခိ်န္နွင့္ 

နည္းလမ္းမ်ား Aတုိင္း ၿပည္ေထာင္စု Aစုိးရသုိ႔ ေပးသြင္း 

ရမည္ၿဖစ္ၿပီး ဤကိစၥနွင့္ စပ္လ်U္းေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ 

Aားလုံးကုိ လည္း လုိက္နာရမည္။ 

  (ဃ) မည္သူမဆုိ လုံေလာက္ေသာ Aေၾကာင္းမရွိဘ ဲ ပုဒ္မခဲြ (က) 

နွင့္ (ခ) တုိ႔Aရ Aခြန္ကုိ နုတ္ယူေပးသြင္းၿခင္း မၿပဳလွ်င္ 

ထုိAခြန္နွင့္ စပ္လ်U္း၍ ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္သူAၿဖစ္ 

မွတ္ယူ Aေရးယူၿခင္းခံရမည္။ ယင္းသုိ႔ ပ်က္ကြက္သည့္ 

Aတြက္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ဒဏ္ေငြကုိ ၿပည္ေထာင္စု Aစုိးရ 

Aဖြဲ႔၏ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ Aမိန္႔ ေၾကာ္ၿငာစာ 

ထုတ္ၿပန္ သတ္မွတ္နုိင္သည္။ 



  ရွင္းလင္းခ်က္။ ဤပုဒ္မAရ ေငြထုတ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသူဆုိသည္မွာ

တစ္ဦး တစ္ေယာက္ပုိင္ လုပ္ငန္းၿဖစ္လွ်င္ ပုိင္ရွင္ကုိယ္တုိင္ၿဖစ္ၿပီး 

ပုဂၢိဳလ္္စုပုိင္လုပ္ငန္းၿဖစ္ လ်ွင္ထုိပုဂၢိဳလ္စုသာ ၿဖစ္သည္။ ထုိ႔ၿပင္ 

ၿပည္ေထာင္စုAစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသဆုိင္ရာ Aာဏာပုိင္ Aဖြဲ႔Aစည္း 

ၿဖစ္လွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ ေငြထုတ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည့္ စီမံ 

ခန္႔ခဲြေရးဝန္ထမ္း ၿဖစ္သည္။'' 

၁၂။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ ၏ ေနာက္တြင္ ၁၆-က နွင့္ ၁၆-ခ တုိ႔ကုိ ေAာက္ပါ

Aတုိင္း ၿဖည့္စြက္ရမည္ - 

 ''၁၆-က။ 

ဝင္ေငြနွစ္ 

Aတြင္း 

Aခြန္ကို 

ၾကိဳတင္ 

ေပးေဆာင္

ရန္ 

နည္းလမ္း 

မ်ား 

(က) ပုဒ္မ ၁၆ ပါ ဝင္ေငြရရွိသည့္ Aခိ်န္၌ Aခြန္နုတ္ယူေပး  

ေဆာင္ရမည့္ ဝင္ေငြ Aမ်ိဳးAစားမ်ားမွAပ က်န္ဝင္ေငြ 

ေခါင္းစU္ပါ ဝင္ေငြ Aမ်ိဳးAစားမ်ားနွင့္ စပ္လ်U္း၍ 

Aခြန္ထမ္းသည္ သက္ဆုိင္ရာ ဝင္ေငြနွစ္Aတြင္း မိမိ 

ရရွိသည့္ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြကုိ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္၍ ယင္း 

Aေပၚ က်သင့္မည့္ Aခြန္ကုိ ႀကိဳတင္၍ေပး ေဆာင္ရမည္။ 

  ( ခ) ပုဒ္မခဲြ (က) ပါ က်သင့္မည့္Aခြန္ကို သုံးလတစ္ႀကိမ္

Aရစ္ၿဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ သုံးလမကုန္မီ သတ္မွတ္ထားေသာ 

နည္းလမ္း Aတုိင္း ေပးသြင္းရမည္။ 

  (ဂ) ဤပုဒ္မAရ ေပးသြင္းရမည့္Aခြန္ကုိ မေပးသြင္းလွ်င္

သုိ႔မဟုတ္ ေပးသြင္းရမည့္ Aခြန္သည္ သက္ဆုိင္ရာ 

စည္းၾကပ္မႈတြင္ က်သင့္သည့္ Aခြန္ထက္ ေလ်ာ့လ်ွင္ ယင္း 

ေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ေငြ၏ 

တစ္ဆယ္ရာခုိင္နႈန္းနွင့္ ညီမွ်ေသာေငြကုိ ဒဏ္ေငြAၿဖစ္ 

ေပးေဆာင္ေစရမည္။  

 ၁၆-ခ။  ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၿပည္



ေထာင္စုAစုိးရ Aဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ဝင္ေငြ

ရရွိသည့္Aခိ်န္၌ Aခြန္ေပးေဆာင္ေစၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ဝင္ေငြနွစ္Aတြင္း ႀကိဳတင္ခြန္ ေပးေဆာင္ေစၿခင္းတုိ႔Aတြက္ 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ Aမိန္႔ 

ေၾကာ္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္သတ္မွတ္နုိင္သည္။'' 

၁၃။ ဝင္ေငြခြန္ Uပေဒပုဒ္မ ၁၉ ပုဒ္မ ခြဲ (ခ)ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္-

 “(ခ) ဝင္ေငြနွစ္Aတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ဝင္ေငြရရိွခ်ိန္၌  ဝင္ေငြေပးေဆာင္

ထားသူAား ၿဖစ္ေစ၊ ဝင္ေငြေၾကညာလႊာ ေပးပုိ႔ၿပီးသူAားၿဖစ္ေစ၊ 

ဝင္ေငြေၾကၿငာလႊာ ေပးပုိ႔ရန္ သက္ဆိုင္ရာ စည္းၾကပ္နွစ္ ကုန္ဆုံးၿပီး 

သုံးနွစ္Aတြင္း  ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္ဦးစီးဌာန မွဴးက Aေၾကာင္းၾကားစာ 

Aတည္ၿပဳခ်Aပ္ထားၿပီးသူAားၿဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ Aခိ်န္တြင္မဆုိ 

သက္ေသခံ Aေထာက္Aထားမ်ား၊ စာရင္းမ်ားနွင့္ ထုိစာရင္းမ်ားတြင္ 

မပါဝင္ေသာ ပစၥည္းစာရင္းပုံစံကုိ ၿပသရန္Aေၾကာင္းၾကား နုိင္သည္။ 

ေခၚယူစစ္ေဆးၿခင္း၊  စည္းၾကပ္္ၿခင္း ၿပဳလုပ္ နုိင္သည္။ ဤပုဒ္မခဲြပါ 

ပစၥည္းစာရင္းကုိ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝင္ေငြခြန္ စည္းမ်U္းမ်ားၿဖင့္ 

ၿပ႒ာန္းနုိင္သည္။'' 

၁၄။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ -

 “(ဃ) မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၁၇ ပုဒ္မခြဲ(က) Aရၿဖစ္ေစ၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ) Aရၿဖစ္ေစ

ဝင္ေငြ ေၾကညာလႊာေပးပုိ႔ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ခ) Aရ Aေၾကာင္းၾကားစာကို လုိက္နာရန္ 

ပ်က္ကြက္လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္ ဦးစီးဌာနမွဴးသည္ 

ရနုိင္သေရြ႕ Aေထာက္Aထားမ်ားကုိ Aေၿခၿပဳ၍ ဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္ 

ရမည္။ ယင္းသို႔ စည္းၾကပ္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 

ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ Aမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္ သတ္မွတ္ 

နုိင္သည္။'' 



၁၅။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၂၉ တြင္ ပါရွိေသာ ''ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရ'' ဆုိသည့္

စကားရပ္Aစား ''ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန'' ဆုိသည့္ 

စကားရပ္ၿဖင့္ Aစားထုိး ရမည္။ 

၁၆။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၄၃ ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ - 

 “၄၃။ ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္Uီးစီးဌာနမွဴး၊ ၿပည္ေထာင္စုနယ္ေၿမ Aခြန္Uီးစီးဌာနမွဴး

သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး 

သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ဆုိင္ရာ Aခြန္ရုံးဌာနမွဴး သုိ႔မဟုတ္ 

Aခြန္ထမ္းႀကီးမ်ား ဆုိင္ရာ Aခြန္ရုံးဌာနမွဴး သည္ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ 

၇ Aရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ Aဖြဲ႔နွင့္လဲႊAပ္တာဝန္ ေပးAပ္ၿခင္းခံရေသာ 

ပုဂၢိဳလ္နွင့္ Aဖြဲ႔မ်ားသည ္လည္းေကာင္း ဤUပေဒပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ 

တရားမက်င့္ထုံး Uပေဒနွင့္Aညီ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ နုိင္သည္။'' 

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ AေၿခခံUပေဒAရ ကြ်န္ုပ္လက္မွတ္ 

ေရးထုိးသည္။ 

 

                                                              (ပုံ) သိန္းစိန္ 

                                                                   ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ 

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 



ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္Uပေဒကုိ ၿပင္ဆင္သည့္ Uပေဒ 

(၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ UပေဒAမွတ္ ၁၆ ။) 

၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ တေပါင္းလၿပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္ 

(၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၂၄ ရက္) 

 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤUပေဒကုိ ၿပ႒ာန္းလုိက္သည္။

၁။ ဤUပေဒကုိ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒကုိ ၿပင္ဆင္သည့္ Uပေဒဟု ေခၚတြင္ေစ

ရမည္။ 

၂။ ဤUပေဒသည္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ္မွစ၍ Aက်ိဳးသက္ေရာက္ ေစရမည္။

၃။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ''တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္

Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ Aခြန္ရုံးဌာနမွဴး'' ဆုိသည့္ 

စကားရပ္Aစား ''ၿပည္ေထာင္စုနယ္ေၿမ Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သုိ႔မဟုတ္ 

တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္Aခြန္ ဦးစီးဌာနမွဴး သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ား 

ဆုိင္ရာAခြန္ရုံး ဌာနမွဴး သုိ႔မဟုတ္ Aခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ Aခြန္ရုံးဌာနမွဴး'' 

ဆုိသည့္ စကားရပ္ၿဖင့္ လည္းေကာင္း Aသီးသီး Aစားထုိးရမည္။ 

၄။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၃ တြင္ -

 (က) ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ (ဃ)၊ (ဈ) နွင့္ (ထ) တုိ႔ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္-

  ''(ခ) Aခြန္ထမ္း ဆုိသည္မွာ ဤUပေဒAရ Aခြန္ေပးေဆာင္ရန္

တာဝန္ရွိသူကုိ ဆုိသည္။ 

  (ဃ) ဝန္ေဆာင္မႈ ဆုိသည္မွာ Aခေၾကးေငြ၊ AဖုိးAခ သုိ႔မဟုတ္

Aဖုိးစားနားၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္းကုိ ဆုိသည္။ 

  (ဈ) တင္သြင္းသူ ဆုိသည္မွာ ကုန္စည္ကုိ ၿဖစ္ေစ၊ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ

ၿဖစ္ေစ မည္သည့္ နည္းလမ္းၿဖင့္မဆို ၿပည္ပမွ တင္သြင္း 

ေဆာင္ရြက္သူကုိ ဆိုသည္။ 

  (ထ) ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး ဆုိသည္မွာ ဤUပေဒAရ Aခြန္ထမ္းက  



ေပးေဆာင္ရမည့္ Aခြန္ကုိ စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံရန္ တာဝန္

ေပးထားသည့္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရုံး၏ 

တာဝန္ခံ Aရာရွိကုိ ဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ကုန္သြယ္ 

လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒပုဒ္မ ၁ဝ Aရ တာဝန္ ခဲြေဝေပးAပ္ထားေသာ 

ဦးစီးAရာရွိမ်ားနွင့္ ဒုတိယဦးစီးမွဴးမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။'' 

 ( ခ ) ပုဒ္မခြဲ (ထ) ၏ ေနာက္တြင္ ပုဒ္မခြဲ (ဒ)၊ (ဓ) နွင့္ (န) တုိ႔ကုိ ေAာက္ပါ

Aတုိင္း ၿဖည့္စြက္ရမည္- 

  ''(ဒ) ကုန္သြယ္မႈ ဆုိသည္မွာ ကုန္စည္ကုိ လက္ငင္း ၿဖစ္ေစ၊

Aေၾကြးၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ၊ Aၿခား ဆုိင္းင့ံစနစ္ၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ၊ ႀကိဳတင္ 

Aေရာင္းစနစ္ၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ၊ ကုန္စည္ခ်င္း လဲလွယ္ၿခင္းစနစ္ၿဖင့္ 

ၿဖစ္ေစ၊ Aပ္ကုန္စနစ္ၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ ဝယ္ယူေရာင္းခ်သည့္ 

ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ဆုိသည့္။ 

  (ဓ) ကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္သူ ဆုိသည္မွာ ကုန္သြယ္မႈကုိ ကုိယ္တိုင္

ၿဖစ္ေေစ၊ ကုိယ္စားလွယ္ Aၿဖစ္ၿဖစ္ေစ၊ Aၿခား မည္သည့္ 

နည္းလမ္းၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္သူကုိ ဆုိသည္။''  

  ( န ) ၿပည္ေထာင္စု၏Aခြန္Aေကာက္Uပေဒ ဆုိသည္မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံ

AေၿခခံUပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္Aညီ ၿပည္ေထာင္စု Aစုိးရ 

Aဖြဲ႔က ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ နွစ္စU္ တင္သြင္းရမည့္ 

Aခြန္Aေကာက္မ်ားဆုိင္ရာ Uပေဒကုိ ဆုိသည္။'' 

၅။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒပုဒ္မ၄ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္-

 “၄။ မည္သူမဆုိ ေAာက္ေဖာ္ၿပပါ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားAတြက္ ဇယား၌ ေဖာၿ္ပ

ထားသည့္ Aတုိင္း Aခြန္က်သင့္ေစရမည္-  

  (က) ၿပည္တြင္း၌ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ၿခင္း၊ 

  ( ခ) ကုန္စည္တင္သြင္းၿခင္း၊

  (ဂ) ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊



  (ဃ) ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ၿခငး္။”

၆။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ၅ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္-

 ''၅။ ပုဒ္မ ၄ Aရ က်သင့္ေသာ Aခြန္ကုိ-

  (က) ကုန္စည္ တင္သြင္းၿခင္း ၿဖစ္ပါက ကုန္စည္ တင္သြင္းသူက

ေပးေဆာင္ရမည္။ 

  (ခ) ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း

သုိ႔မဟုတ္ တင္သြင္းလာသည့္ ကုန္စည္ကုိ ၿပန္လည္ေရာင္းခ်ၿခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖစ္ပါက  ကုန္စည္ 

ထုတ္လုပ္သူ သုိ႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္သူ သို႔မဟုတ္ 

ကုန္စည္ တင္သြင္းသူ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္သူက 

ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ မက်သင့္မီ ေရာင္းရေငြ သုိ႔မဟုတ္ 

ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ မက်သင့္မီ ရေငြနွင့္Aတူ ကုန္စည္ကို 

ဝယ္ယူသူ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ရယူသူထံမွ Aခြန္ကုိ 

တစ္ပါတည္း ေကာက္ခံၿပီး ေပးေဆာင္ရမည္။ 

  (ဂ) ၿပည္ေထာင္စု၏ Aခြန္Aေကာက္ Uပေဒပါ Aထူးကုန္စည္မ်ား

ၿဖစ္ပါက ကုန္ထုတ္လုပ္သူ၊ ကုန္စည္ကုိ တင္သြင္းသူက 

ေပးေဆာင္ ရမည္။'' 

၇။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒ ပုဒ္မ ၆ ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္-

 ''၆။ မည္သည့္နွစ္Aတြက္မဆုိ ၿပည္ေထာင္စု၏Aခြန္Aေကာက္Uပေဒၿဖင့္-

  (က) ဤUပေဒ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယားပါ ေဖာ္ၿပခ်က္မ်ားကုိ ၿဖစ္ေစ၊

Aခြန္ႏႈန္းမ်ားကုိ ၿဖစ္ေစ ၿပင္ဆင္ၿခင္း၊ ၿဖည့္စြက္ၿခင္း၊ 

ပယ္ဖ်က္ၿခင္းတို႔ ၿပဳနိုင္သည္။ 

  (ခ) Aခြန္မစည္းၾကပ္ထိုက္သည့္ ေရာင္းရေငြ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ

ရေငြ ပမာဏကုိ သတ္မွတ္နိုင္သည္။” 

၈။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒ ပုဒ္မ ၇ ၏ ေနာက္တြင္ ရွင္းလင္းခ်က္ကုိ ေAာက္ပါ



Aတုိင္း ၿဖည့္စြက္ရမည္-

 ''ရွင္းလင္းခ်က္။  ကုသုိလ္ေရး ဆုိသည္တြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဆင္းရဲ

ႏြမ္းပါးသူမ်ားနွင့္ သဘာဝေဘးAနၲရာယ္က်ေရာက္ ခံရသူ 

မ်ားAား ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စသည့္ Aမ်ားၿပည္သူ 

Aက်ိဳးAတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးကမ္းၿခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။'' 

၉။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒ ပုဒ္မ ၈ ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္-

 ''၈။ (က) ၿပည္ေထာင္စု၏ Aခြန္Aေကာက္ Uပေဒၿဖင့္ ေAာက္ပါတုိ႔ကို

ေဆာင္ရြက္နုိင္သည္ - 

   (၁) ကုန္စည္ တမ်ိဳးမ်ိဳးAတြက္ ၿဖစ္ေစ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ရပ္

Aတြက္ ၿဖစ္ေစ၊ Aခြန္ထမ္း တစ္ဦးဦးAတြက္ၿဖစ္ေစ 

Aခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ ၿပဳၿခင္း၊ 

ၿပန္လည္ရုပ္သိမ္းၿခင္း၊  

   (၂) Aသစ္ ထူေထာင္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္

လက္ရွိေဆာင္ရြက္ဆဲ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္နွင့္ စပ္လ်U္း၍ 

ေAာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း- 

    (ကက) Aသစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ သုိ႔မဟုတ္

ေဆာင္ရြက္ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ 

Aသုံးၿပဳရန္ ၿပည္ပမွ တင္သြင္းေသာ စက္ပစၥည္း 

မ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ားနွင့္ Aၿခား ပစၥည္းမ်ား 

Aေပၚတြင္ Aခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ 

သက္သာခြင့္ၿပဳၿခင္း၊ 

    (ခခ) ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္း စီးပြားၿဖစ္ စတင္ေသာေန႔မွ တစ္ဆက္ 

တည္း ၃၆ လAထိ နွစ္ကန္႔သတ္ခ်က္ၿဖင့္ Aခြန္ 

ကင္းလြတ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ သက္သာ ခြင့္ၿပဳၿခင္း၊  



   (၃) နုိင္ငံေတာ္Aတြင္း ထုတ္လုပ္၍ ၿပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔

ေရာင္းခ်ေသာ ကုန္စည္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ စပ္လ်U္း၍ Aခြန္ 

ကင္းလြတ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ၿပဳၿခင္း။ 

  (ခ) ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရသည္ ေAာက္ေဖာ္ၿပပါ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္

စပ္လ်U္း၍ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးၿခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ေပးၿခင္း ၿပဳလုပ္နုိင္သည္- 

   (၁) ၿပည္တြင္း ၿပည္ပ Aလွဴရွင္မ်ား၊ နုိင္ငံတကာ Aဖြဲ႔Aစည္း

မ်ားမွ နိုင္ငံေတာ္Aတြင္း လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ 

က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ကိစၥရပ္မ်ားAတြက္ လွဴဒါန္းသည့္ 

ကုန္စည္မ်ား၊  

   (၂) ၿပည္တြင္း ၿပည္ပ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ နုိင္ငံေတာ္သုိ႔

Aေထာက္Aပ့ံမ်ား Aၿဖစ္ ေပးAပ္ေသာ ကုန္စည္မ်ား၊  

   (၃) နုိင္ငံေတာ္၏ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးAတြက္ ေဆာင္ရြက္

ေပးလ်က္ရွိသည့္ Aလွဴရွင္ နုိင္ငံမ်ား၊ နုိင္ငံတကာ Aဖြဲ႔ 

Aစည္းမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ၿမန္မာနုိင္ငံ 

Aတြင္း ေနထုိင္စU္ Aသုံးၿပဳရန္ တင္သြင္းလာသည့္ 

AသုံးAေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား၊ 

   (၄) တစ္နုိင္ငံနွင့္ တစ္နုိင္ငံ Aၿပန္Aလွန္ Aခြင့္Aေရးမူ

(Reciprocal Basis) Aရ သံတမန္မ်ားနွင့္ စပ္လ်U္းသည့္ 

ကုန္စည္မ်ား။'' 

၁ဝ။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၅ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ၏ ေနာက္တြင္ ပုဒ္မခဲြ (ဃ) ကို

ေAာက္ပါAတုိင္း ၿဖည့္စြက္ရမည္- 

  “(ဃ) လစU္ပုံေသႏႈန္းထားၿဖင့္ Aခြန္ေပးေဆာင္သူ။” 

 

၁၁။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၅ ေနာက္တြင္ ပုဒ္မ ၁၅-က ကုိ ေAာက္ပါ



Aတုိင္း ၿဖည့္စြက္ရမည္-

  ''၁၅-က။ မည္သူမဆုိ ၿမန္မာနုိင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားမည့္သူ ၿဖစ္ပါက

ဤUပေဒAရ Aခြန္ေပးေဆာင္ရန္ စီမံၿပီးေၾကာင္း ေထာက္ခံ 

စာ လက္မွတ္ကုိ စည္းမ်U္းမ်ားပါ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားနွင့္Aညီ 

ရယူရမည္။  

သုိ႔ရာတြင္ ယင္းကိစၥနွင့္ စပ္လ်U္း၍ ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရ 

ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန သည္ Aမိန္႔ေၾကာ္္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္၍ 

ၿခြင္းခ်က္ၿပဳနုိင္သည္။'' 

၁၂။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ပုဒ္မခဲြ (ခ) ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစား

ထုိးရမည္- 

  ''(ခ) Aခြန္ထမ္းသည္ မိမိနွင့္သက္ဆုိင္ေသာ မည္သည့္ Aမိန္႔ကုိမဆုိ

မေက်နပ္လွ်င္ စည္းမ်U္းမ်ားနွင့္Aညီ Aယူ ခံဝင္ခြင့္ရွိသည္။ 

Aခြန္ထမ္းသည္ ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္ ဦးစီးဌာနမွဴးက ခ်မွတ္သည့္ 

Aမိန္႔ၿဖစ္ပါက Aခြန္ေတာင္းခံလႊာသုိ႔မဟုတ္ မိမိမေက်နပ္ 

ေသာAမိန္႔ ရရွိသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း သုံးဆယ္Aတြင္း Aယူခံလႊာ 

တင္သြင္းရမည္၊ ၿပည္ေထာင္စုနယ္ေၿမ Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး 

သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး 

သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ Aခြန္ရုံးဌာနမွဴး သုိ႔မဟုတ္ 

Aခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ Aခြန္ရံုးဌာနမွဴးက ခ်မွတ္သည့္ 

Aမိန္႔ကုိ မေက်နပ္လွ်င္ AယူခံAခြန္ထမ္း သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္ 

Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးသည္ ယင္းမေက်နပ္ေသာ Aမိန္႔ ရရွိသည့္ေန႔မွ 

ရက္ေပါင္း ေၿခာက္ဆယ္Aတြင္း Aယူခံလႊာကုိ တင္သြင္းရမည္။ 

ကာလ စည္းကမ္းသတ္ တြက္ခ်က္ရာတြင္ ေAာက္ပါ ကာလ 

မ်ားကုိ နုတ္ပယ္ရမည္- 

   (၁) Aယူခံဝင္လုိသည့္ Aမိန္႔ မိတၲဴကူးရန္ လုိAပ္ေသာကာလ၊



   (၂) Aခြန္Aေက် မေပးသြင္းဘဲ Aယူခံခြင့္ ေတာင္းခံရယူ

သည့္ကာလ။'' 

၁၃။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ၏ ေနာက္တြင္ ပုဒ္မ ၁၉-က ကုိ ေAာက္ပါ

Aတုိင္း ၿဖည့္စြက္ရမည္- 

  ''၁၉-က။ (က) Aခြန္AယူခံခုံAဖြဲ႔၏ Aမိန္႔တြင္ Uပေဒေၾကာင္းနွင့္

စပ္လ်U္း၍ ေၿဖရွင္းရမည့္ Aခ်က္တစ္ခုခု 

ေပၚေပါက္လွ်င္ Aခြန္ထမ္းကၿဖစ္ေစ၊ ၿပည္ေထာင္စု 

နယ္ေၿမ Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး 

သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ Aခြန္ဦးစီး ဌာနမွဴး သုိ႔မဟုတ္ 

ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ Aခြန္ရုံးဌာနမွဴး သုိ႔မဟုတ္ 

Aခြန္ထမ္းႀကီး မ်ားဆုိင္ရာ Aခြန္ရံုးဌာနမွဴးကၿဖစ္ေစ 

ၿပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္္သုိ႔ လဲႊAပ္ 

ဆုံးၿဖတ္ေစရန္ Aခြန္Aယူခံ ခုံAဖြဲ႔ထံသုိ႔ ယင္းAဖြဲ႔၏ 

Aမိန္႔ရရွိသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ေၿခာက္ဆယ္Aတြင္း 

Aဆုိၿပဳနုိင္သည္။ 

   ( ခ ) ပုဒ္မခြဲ(က)Aရ Aဆုိၿပဳခ်က္ကို Aခြန္Aယူခံ ခုံAဖြဲ႔က

ၿငင္းပယ္လွ်င္ ယင္းသုိ႔ ၿငင္းပယ္ၿခင္း ခံရသူက ၿငင္းပယ္ 

သည့္Aမိန္႔ ရရွိသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ေၿခာက္ဆယ္ 

Aတြင္း ၿပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္္သုိ႔ 

ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။'' 

၁၄။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒ ပုဒ္မ ၂၁ ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထိုးရမည္-

 ''၂၁။ မည္သူမဆုိ လံုေလာက္ေသာ Aေၾကာင္းမရွိဘဲ ေAာက္ပါ ပ်က္ကြက္မႈ

တပ္ရပ္ရပ္ရိွလ်ွင္ ထုိသူAား ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္Uီးစီးဌာနမွဴးသည္ သက္ဆုိင္ရာ 

ပ်က္ကြက္မႈ တစ္မ်ိဳးစီAတြက္ ေAာက္ေဖာ္ၿပပါ သတ္မွတ္ ရာခုိင္ႏႈန္း 

Aတုိင္း ဒဏ္ေငြAၿဖစ္ ေပးေဆာင္ေစရမည္။ ထုိသုိ႔ဒဏ္ေငြ ေပးေဆာင္ 



ရာတြင္ ပုဒ္မခြဲ(စ)ပါ ဒဏ္ေငြကုိ ဘ႑ာနွစ္ ကုန္Aထိ ေစာင့္ဆုိင္းရန္

မလုိဘဲ သီးၿခားစည္းၾကပ္ ေကာက္ခံရမည္- 

  (က)  မွတ္ပုံတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္း၊ လုပ္ငန္းစတင္ေၾကာင္း Aေၾကာင္း

ၾကားစာေပးပုိ႔ရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္းAတြက္ စည္းၾကပ္မႈAရ က်သင့္ 

Aခြန္၏ တစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 

  (ခ) သတ္မွတ္ထားေသာ Aခိ်န္Aတြင္း လစU္ က်သင့္Aခြန္ ေပးသြင္း

ရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္း၊ သုံးလတစ္ၿကိမ္ ေၾကညာလႊာ ေပးပုိ႔ရန္ 

ပ်က္ကြက္ၿခင္း၊ နွစ္ခ်ဳပ္္ ေၾကညာလႊာ ေပးပုိ႔ရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္း 

တုိ႔Aတြက္ ပ်က္ကြက္မႈတစ္မ်ိဳးစီAလုိက္ စည္းၾကပ္မႈAရ က်သင့္ 

Aခြန္၏ တစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 

  (ဂ) နွစ္ခ်ဳပ္္ေၾကညာလႊာAရ က်သင့္ေသာ Aခြန္ကုိ ေပးသြင္းရန္

ပ်က္ကြက္ၿခင္း၊ စည္းၾကပ္မႈနွင့္ စပ္လ်U္း၍ စစ္ေဆးရန္ 

Aေၾကာင္းၾကား ေခၚယူၿခင္းကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္းတုိ႔ 

Aတြက္ ပ်က္ကြက္မႈတစ္မ်ိဳးစီAလုိက္ စည္းၾကပ္မႈAရ ထပ္မံ 

ေပးသြင္းရမည့္ Aခြန္၏ တစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 

  (ဃ) Aခြန္ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ တုိးၿမွင့္

ေပးထားေသာ ရက္Aတြင္း ေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္း Aတြက္ 

စည္းၾကပ္မႈAရ ထပ္မံ ေပးသြင္းရမည့္ Aခြန္၏ တစ္ဆယ္ 

ရာခိုင္ႏႈန္း၊ 

  (င) ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ စည္းမ်U္းAရ သတ္မွတ္ထားေသာ ေၿပစာ

သုိ႔မဟုတ္ ေငြလက္ခံ ရရွိေၾကာင္း Aေထာက္Aထား ထားရွိရန္ 

ပ်က္ကြက္ၿခင္းAတြက္ စည္းၾကပ္မႈAရ က်သင့္Aခြန္၏ တစ္ဆယ္ 

ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 

  (စ) ေၿပစာ သုိ႔မဟုတ္ ေငြလက္ခံ ရရွိေၾကာင္း Aေထာက္Aထားကို

ထားရွိေသာ္လည္း ဝယ္ယူသူ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူထံသို႔ 



ထုတ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္းကုိ ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးက

စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိပါက ယင္းသုိ႔ ပ်က္ကြက္ၿခင္းAတြက္ ေၿပစာ 

သုိ႔မဟုတ္ ေငြလက္ခံရရွိေၾကာင္း Aေထာက္Aထား တန္ဖုိးAေပၚ 

က်သင့္Aခြန္၏ တစ္ရာ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 

၁၅။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒ ပုဒ္မ ၂၇ ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္-

 ''၂၇။ မည္သည့္နွစ္Aတြက္မဆုိ ကုန္စည္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ စပ္လ်U္း၍ ၿဖစ္ေစ၊

ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ရပ္နွင့္ စပ္လ်U္း၍ၿဖစ္ေစ ေရာင္းရေငြ သို႔မဟုတ္ 

ဝန္ေဆာင္မႈ ရေငြတြင္ နိုင္ငံၿခားေငြ ပါဝင္ပါက ၿပည္ေထာင္စု၏ 

Aခြန္Aေကာက္ Uပေဒၿဖင့္ Aခြန္က်သင့္ေစရန္ သတ္မွတ္ နုိင္သည္။'' 

၁၆။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒ ပုဒ္မ ၃ဝ တြင္ ပါရွိေသာ ''ကုန္ထုတ္လုပ္သူ၊

ဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္သူ၊ ကုန္တင္သြင္းသူ” ဆုိသည့္ စကားရပ္Aစား 

“ကုန္ထုတ္ လုပ္သူ၊ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္သူ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္သူ၊ 

တင္သြင္းသူ”  ဆုိသည့္ စကားရပ္ၿဖင့္ Aစားထုိးရမည္။ 

၁၇။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၃ဝ ၏ ေနာက္တြင္ ပုဒ္မ ၃၁၊ ၃၂ နွင့္ ၃၃ တို႔ကို

ေAာက္ပါAတုိင္း ၿဖည့္စြက္ရမည္- 

 (၃၁)

  

သြင္းကုန္ တင္သြင္းမႈAေပၚ ေကာက္ခံရရိွသည့္ ေငြမွAပၿဖစ္သည့္

တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္Aလုိက္္ ၿမန္မာက်ပ္ေငြၿဖင့္ ကုန္သြယ္ 

လုပ္ငန္းခြန္ ေကာက္ခံရေငြ Aေပၚ ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႔က 

တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ Aလုိက္ သတ္မွတ္ ရာခုိင္ႏႈန္း Aခ်ိဳး 

Aတုိင္း သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ ဘ႑ာ 

ရန္ပုံေငြသုိ႔ ေပးသြင္းနုိင္သည္။ 

 (၃၂) ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္

တင္သြင္းလာသည့္ ကုန္စည္ကုိ ၿပန္လည္ ေရာင္းခ်ၿခင္း  သုိ႔မဟုတ္ 

ဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖစ္ပါက ကုန္စည္ထုတ္လုပ္သူ သို႔မဟုတ္ 

ကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္သူ သို႔မဟုတ္ တင္သြင္းသူ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ 



ေဆာင္ရြက္သူသည္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ခြန္မက်သင့္မီ ေရာင္းရေငြ

သုိ႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ မက်သင့္မီ ဝန္ေဆာင္မႈ ရေငြနွင့္Aတူ  

ကုန္စည္ကုိ ဝယ္ယူသူ သုိ႔မဟုတ္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူသူ ထံမွ 

Aခြန္ကုိ တစ္ပါတည္း ေကာက္ခံၿပီး ေၿပစာ သုိ႔မဟုတ္ ေငြလက္ခံ 

ရရွိေၾကာင္း Aေထာက္Aထား ထုတ္ေပးၿခင္းကုိ စည္းမ်U္းမ်ားနွင့္Aညီ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

သုိ႔ရာတြင္ Aထူးကုန္စည္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ၿခင္း ၿဖစ္ပါက ေၿပစာ 

သုိ႔မဟုတ္ ေငြလက္ခံ ရရွိေၾကာင္း Aေထာက္Aထား ထုတ္ေပးၿခင္းကုိ 

စည္းမ်U္းမ်ားနွင့္Aညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 ၃၃။ Aထူးကုန္စည္မ်ား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ၿခင္းနွင့္ ၿပည္ပမွ တင္သြင္းၿခင္း

Aေပၚ Aခြန္Aမွတ္တံဆိပ္ ကပ္နွိပ္ေရာင္းခ်ေစၿခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ 

စည္းမ်U္းမ်ားၿဖင့္ သတ္မွတ္နုိင္သည္။'' 

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံAေၿခခံUပေဒAရ ကြ်န္ုပ္ လက္မွတ္

ေရးထုိးသည္။ 

 

 

                                                                          (ပုံ) သိန္းစိန္ 

                                                                        နုိင္ငံေတာ္သမၼတ 

                                                              ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနုိင္ငံေတာ္ 

 



၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒ 

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၇ ။) 

၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလၿပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္ 

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္) 

နိဒါန္း 

ႏိုင္ငံေတာ္တြင ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကုိ ပိုမုိတိုးတက္ေအာင ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ေခတ္မီစက္မႈႏုိင္ငံ 

ထူေထာင္ေရးႏွင္ ့ က႑စံု ဘက္စု ံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ 

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင္ ့ ၿပည္နယ္မ်ား အခ်ိဳးက် မၽွတစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ၿပည္သူလူထု 

တစ္ရပ္လုံး ရရိွခံစားႏုိင္မည္ ့ လူမႈစီးပြားေရးနယ္ပယ္ အသီးသီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ 

စာရင္းအင္း ကိန္းဂဏန္းမ်ား အရည္အေသြး ၿပည့္ဝေရး စသည့္ စီးပြားေရး မူဝါဒ(၄)ရပ္ကုိ 

ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ ေလ်ာ့နည္းေရး၊ ၿပည္သူလူထု၏ 

လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ၿမင့္မားတုိးတက္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရႏွင္ ့ ေကာင္းမြန္ေသာ   

အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္    ၿဖစ္ေပၚေရးစသည့္   ႏိုင္ငံေရး၊   စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ားကိ ုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အလုိ႔ငွာ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ 

ဤဥပေဒကုိ ၿပ႒ာန္းလုိက္သည္။ 

အခန္း(၁) 

အမည္၊စတင္အာဏာတည္ၿခင္းႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္ 

၁။ (က) ဤဥပေဒကုိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒဟု 

ေခၚတြင္ေစရမည္။  

 (ခ)   ဤဥပေဒသည္  ၂၀၁၄-၂၀၁၅  ဘ႑ာႏွစ္အတြက ္၂၀၁၄  ခ ုႏ ွစ ္ဧၿပီလ 

(၁) ရက္ေန႔မ ွစတင္အာဏာတည္ေစရမည္။ 

၂။ ဤဥပေဒသည္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ပထမ 

ငါးႏွစ ္စီမံကိန္း၏ စတုတၳႏွစ္အတြက္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒ ၿဖစ္သည္။ 

၃။ ဤဥပေဒတြင ္ ပါရွိေသာ  ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္  ေဖာၿ္ပပါအတုိင္း  

အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေစရမည္- 

 (က)    အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဆုိသည္မွာ  တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ လူမႈစီးပြားေရး 



တစ္ရပ္လုံး အတြက္ၿဖစ္ေစ၊ က႑အလုိက္ၿဖစ္ေစ၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 

ၿပည္နယ္အလိုက္ၿဖစ္ေစ  သတ္မွတ္ထားသည့္  အခ်ိန္ကာလအတြင္း 

မည္ေ႐ြ႕မည္မ် ွ တုိးတက္ရမည္ ဆုိသည့္ ၿပည္ေထာင္စ ု အစိုးရအဖြဲ႔၏ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္  လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား  ၿဖစ္သည္။    စီမံကိန္းမ်ား၌ 

အႏွစ္ ၂၀ ႏွစ္ရွည ္စီမံကိန္း၊ ငါးႏွစ္ကာလတုိ စီမံကိန္း၊ အဆုိပါ စီမံကိန္းမ်ား 

ကုိ ႏွစ္စဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းတြင္ က႑အလုိက္ၿဖစ္ေစ၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင္ ့

ၿပည္နယ္အလိုက္ၿဖစ္ေစ ဝိေသသၿပဳေရးဆြဲခ်မွတ္ေသာ လူ႕စြမ္းအား 

အရင္းအၿမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္း စမီံကိန္းမ်ား၊ 

စက္မႈဇုန္မ်ား၊  အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ၿပစီမံကိန္းမ်ား၊ စက္မႈဖံြ႔ၿဖိဳး 

တုိးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏံွမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ ေက်းလက္ 

ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး   စီမံကိန္းမ်ား စသည့္  

စီမံကိန္းမ်ား  ဘက္စံု ဆက္စပ္အက်ဳံးဝင္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

 (ခ)   စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ ဆုိသည္မွာ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း စီးပြားေရး 

တစ္ရပ္လုံး အတြက္ၿဖစ္ေစ၊  က႑အလုိက္ၿဖစ္ေစ၊  တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 

ၿပည္နယ္အလိုက္ ၿဖစ္ေစ မည္ေ႐ြ႕မည္မၽွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရမည္ဟု 

ရည္မွန္း လ်ာထားခ်က္မ်ား ၿဖစ္သည္။ 

 (ဂ)   ပံုမွန္ေဈးႏႈန္း ဆုိသည္မွာ အေၿခခံႏွစ္ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၿဖစ္ေပၚ 

ေသာ ကုန္ပစၥည္းႏွင္ ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ေဈးႏႈန္းၿဖစ္သည္။ 

 (ဃ)   ႏွစ္အလုိက္ေဈးႏႈန္း ဆုိသည္မွာ သက္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလုိက္ 

ၿဖစ္ေပၚေသာ ကုန္ပစၥည္းႏွင္ ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ေဈးႏႈန္းၿဖစ္သည္။ 

 (င)   သက္ဆုိင္ရာဌာနႏွင္ ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆုိသည္မွာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ဗဟုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၿပည္ေထာင္စ ု

ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့ ္ ၿပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔မ်ား၊ စည္ပင္ 

သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားကို ဆုိသည္။ 

အခန္း(၂) 

စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

၄။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ ္ စီမံကိန္း၏ အေရးႀကီးသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ 

ေအာက္ပါ အတုိင္းၿဖစ္သည္- 

 (က)   တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ ၿပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 

တန္ဖိုး(GDP) ကုိ  ၂၀၁၀-၂၀၁၁  ဘ႑ာႏွစ္  ပုံမွန္ေဈးႏႈန္းမ်ားအရ ၉.၁ 



ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ရန္၊ 

 (ခ)    ပုံမွန္ေဈးႏႈန္းမ်ားအရ - 

  (၁)   လယ္ယာက႑တြင ္၂.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ရန္၊ 

  (၂) သားငါးက႑တြင္ ၈.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္ရန္၊ 

  (၃)   ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကုိ  အေလးထား  ေဆာင္႐ြက္လ်က္ 

ရွိသၿဖင့ ္ သစ္ေတာက႑တြင ္ ၂၉.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္း 

ၿဖစ္ေပၚရန္၊ 

  (၄)   စြမ္းအင္က႑တြင ္၁၃.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ရန္၊ 

  (၅)   သတၱဳနွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းက႑တြင္ ၈.၈ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ရန္၊   

  (၆)   စက္မႈလက္မႈက႑တြင္ ၉.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္ရန္၊ 

  (၇)   လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား က႑တြင ္၁၁.၆ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ရန္၊ 

  (၈)   ေဆာက္လုပ္မႈက႑တြင ္၁၄.၁ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ရန္၊ 

  (၉)   ပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင ္၇.၆ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္ရန္၊ 

  (၁၀)   ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင ္၆၈.၉ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ရန္၊ 

  (၁၁)   ေငြေရးေၾကးေရးက႑တြင၂္၃.၉ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ရန္၊ 

  (၁၂)   လူမႈေရးႏငွ္ ့စီမံခန္႔ခြဲေရးက႑တြင္ ၂၁.၂ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ရန္၊ 

  (၁၃)   ငွားရမ္းခႏွင္ ့ အၿခားဝန္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ၁၁.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း 

တုိးတက္ရန္၊ 

  (၁၄)   ကုန္သြယ္မႈက႑တြင္ ၅.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ရန္၊ 

 (ဂ)    တုိင္းေဒသႀကီးႏွင္ၿ့ပည္နယ္အလုိက္ တုိးတက္မႈႏႈန္းမ်ားမွာ  ပုံမွန ္

ေဈးႏႈန္းမ်ားအရ - 

  (၁)   ကခ်င္ၿပည္နယ္တြင ္၂.၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ရန္၊ 

  (၂)    ကယားၿပည္နယ္တြင ္၁၀.၁ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ရန္၊ 

  (၃)    ကရင္ၿပည္နယ္တြင္ ၁၅.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ရန္၊ 

  (၄)    ခ်င္းၿပည္နယ္တြင ္၂၆.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္ရန္၊ 

  (၅)    စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးတြင ္၉.၆ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ရန္၊ 

  (၆)    တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင ္၉.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ရန္၊ 

  (၇)    ပခဲူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင ္၈.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္ရန္၊ 

  (၈)    မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၈.၂ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ရန္၊ 

  (၉)    မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင ္၁၂.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္ရန္၊ 

  (၁၀)   မြနၿ္ပည္နယ္တြင္ ၁၀.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္ရန္၊ 



  (၁၁)   ရခုိငၿ္ပည္နယ္တြင္ ၅.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္ရန္၊ 

  (၁၂)   ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင ္၉.၃ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ရန္၊ 

  (၁၃)   ရွမ္းၿပည္နယ္တြင ္၅.၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္ရန္၊ 

  (၁၄)   ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင ္၆.၂ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ရန္၊ 

  (၁၅)   ေနၿပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေၿမတြင္  ၂၈.၂  ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ရန္၊ 

 (ဃ)   တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ ၿပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 

တန္ဖိုးတြင္ နွစ္အလုိက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ လယ္ယာက႑ႀကီး၏ ပါဝင္မႈ 

အခိ်ဳးအစားကုိ ၂၉.၉ ရာခ္ုိင္ႏႈန္းမ ွ၂၈.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ လည္းေကာင္း၊ စက္မႈ 

က႑ႀကီး၏ ပါဝင္မႈ အခ်ိဳးအစားကုိ ၃၃.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၃၅.၀ 

ရာခုိငႏ္ႈန္းသို႔လည္းေကာင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈက႑ႀကီး၏ ပါဝင္မႈ အခ်ိဳးအစားကုိ 

၃၆.၃ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၃၆.၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ လည္းေကာင္း အသီးသီးၿဖစ္ေပၚရန္၊ 

 (င)   ႏွစ္အလုိက္ ေဈးႏႈန္းမ်ားအရ စုစုေပါင္းစားသံုးမႈတန္ဖိုးကုိ  က်ပ္  ၄၈,၈၀၉.၇ 

ဘီလီယ ံၿဖစ္ေပၚရန္၊ 

 (စ)  

 

နွစ္အလ္ုိက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏံွမႈတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္အခန္းမွ 

အခ်ိဳးအစားအားၿဖင့္ ၂၉.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ သမဝါယမပိုင ္ အခန္းမွ အခ်ိဳးအစား 

အားၿဖင့္ ၀.၀၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပုဂၢလိကပုိင္အခန္းမ ွ အခ်ိဳးအစားအားၿဖင့္ ၇၀.၆ 

ရာခုိင္ႏႈန္း ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏံွရန္၊ 

 (ဆ)   ႏွစ္အလုိက္ေဈးႏႈန္းမ်ားအရ ၿပည္ပပုိ႔ကုန္ကို က်ပ္ ၁၂,၄၄၆.၀ ဘီလီယံ 

တင္ပို႔ရန္ႏွင့္ ၿပည္ပသြင္းကုန္ကုိ က်ပ္၁၂,၇၄၀.၀ ဘီလီယံ တင္သြင္းရန္၊ 

 (ဇ)   လူတစ္ဦးစီ၏ ပ်မ္းမၽၿွပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင္ ့ ဝန္ေဆာင္မႈ 

တန္ဖိုး (Per capita GDP) မွာ ႏွစ္အလုိက္ေဈးႏႈန္းမ်ားအရ က်ပ ္၉၆၂,၂၄၀ 

မ ွက်ပ္ ၁,၀၆၅.၂၇၇ သုိ႔ ၿဖစ္ေပၚလာရန္၊ 

အခန္း(၃) 

အေထြေထြ 

၅။ သက္ဆုိင္ရာဌာနႏွင္ ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပူးတြ ဲ (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ 

(၆)ႏွင့္(၇) တုိ႔တြင ္ ေဖာၿ္ပထားေသာ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အဆက္အစပ္ 

မိမိေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရနၿ္ဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအလုိက္၊  ေဒသအလုိက္  လုိအပ္ေသာ  လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင္ ့

ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိ ုအေသးစိတ္ ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ 

၆။ သက္ဆုိင္ရာဌာနႏွင္ ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္  စီမံကိန္းမ်ားအား  ေလ့လာဆန္းစစ္၍  ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ 



ႏိုင္ငံသားမ်ား   အက်ိဳးစီးပြားအတြက္   အမွန္တကယ္   အက်ိဳးၿဖစ္ထြန္းေစမည္ ့

စီမံကိန္းမ်ားအား ဆက္လက ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ အက်ိဳးစီးပြား 

ၿဖစ္ထြန္းမႈ မရိွေသာ စီမံကိန္းမ်ားအား ၿငင္းပယ္ၿခင္း၊ ဆိုင္းငံ့ၿခင္း၊ ေလ်ာ့၍ 

ခြင္ၿ့ပဳၿခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

၇။ သက္ဆုိင္ရာဌာနႏွင္ ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ားကိ ု

ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လက္ငင္း၊ ေရတုိအတြက ္အက်ိဳးၿဖစ္ထြန္းေစေသာ စီမံကိန္းမ်ား 

ကုိ ဦးစားေပးရမည္။ ထုိ႔ၿပင ္ ေရရွည္အက်ိဳးရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိလည္း မ်ွတစြာ 

ထည့္သြင္း စီမံ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

၈။   သက္ဆုိင္ရာဌာနႏွင္ ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 

လက္ငင္း၊ ေရတုိႏွင့္ ေရရွည္အက်ိဳး ၿဖစ္ထြန္းေစေသာ ႏုိင္ငံေတာ္နွင္ ့ ႏုိင္ငံသားမ်ား 

အတြက ္ ထာ၀ရ ရွင္သန္ေစမည္ ့ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းၿဖစ္ေသာ 

လူသားအရင္းအၿမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအတြက ္ ရင္းႏီွးၿမႇဳပ္ႏံွမႈကိုလည္း 

အေလးထား ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

၉။ သက္ဆုိင္ရာဌာနႏွင္ ့ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းမ်ား တင္ၿပေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ အဂၤါရပ္မ်ား၊ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ၿပည့္စုံမွသာလၽွင ္ ေဆာင္႐ြက္ 

ရမည္။  

၁၀။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းတြင္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊ အမ်ိဳးသား စည္းလံုး 

ညီၫြတ္ေရး၊ ၿပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိ ု ေဖာ္ေဆာင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 

တရားဥပေဒ စိုးမုိးရးနွင္ ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတုိ႔ကို အေထာက္အကူၿပဳေသာ 

စီမံကိန္းမ်ား ပါဝင္ရမည္။ 

၁၁။ သက္ဆုိင္ရာဌာနႏွင္ ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းတြင္ ႏိုင္ငံပုိင္ 

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ပုဂၢလိက လုပ္ပုိင္ခြင့္အၿဖစ္ လႊဲေၿပာင္းေပးသင့္ေသာ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏွစ္အလုိက္ လႊဲေၿပာင္းေပးမည့္ စီမံကိန္းမ်ားအၿဖစ္ 

ထည့္သြင္း ေရးဆြဲရမည္။  

၁၂။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားသည္ 

ၿဖစ္ေၿမာက္  ႏိုင္စြမ္း  ရွ ိ မရိွ၊  စီးပြားေရးအရ  တြက္ေၿခကုိက္မႈ  ရွ ိ မရိွ၊  ၿပည္သူမ်ား 

အတြက ္ အက်ိဳး ရွ ိ မရိွ၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ အေထာက္အကူ ၿပဳ မၿပဳ၊ 

ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိခိုက္မႈ ရွ ိ မရိွ စသည္တုိ႔ကုိ ဘက္စံုေလ့လာ ဆန္းစစ္ၿပီး 

ၿပည္ေထာင္စ ု အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူ ခြင္ၿ့ပဳခ်က္ ရရိွထားၿပီးေသာ လုပ္ငန္း 

စီမံကိန္းမ်ား ၿဖစ္ရမည္။ 

၁၃။ သက္ဆုိင္ရာဌာနႏွင့္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ဤဥပေဒအရထုတ္ၿပန္သည့္ ၂၀၁၄-



၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏံွမႈ လ်ာထားခ်က္တြင ္ ပါရွိသည့္ 

ႏိုင္ငံပုိင္အခန္း ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင္ ့ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏံွမႈ 

လ်ာထားခ်က္တြင္ ပါရွိေသာ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင ္  တည္ဆဲ ဥပေဒ၊  နည္းဥပေဒမ်ား၊  

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ၊  အမိန္႔၊  ၫႊန္ၾကားခ်က္၊  

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အည ီ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

 

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒအရ ကြ်ႏု္ပ္ လက္မွတ္ 

ေရးထိုးသည္။ 

                                                                       (ပံု) သိန္းစိန္ 

                                                                  ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ 

                                                        ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ပူးတြ-ဲ၁    

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းအရ 

က႑ႀကီးမ်ားအလုိက္ အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တန္ဖုိးရည္မွန္းခ်က္ 

(၂၀၁၀-၂၀၁၁ဘ႑ာႏွစ္၊ ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းမ်ားအရ) 

(တန္ဖုိး-က်ပ္သန္း) 

အ 

မွတ္ 

စဥ္ 

 

 

 

က႑ၾကီး 

 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္  

(အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း) 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ 

(အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း) 

တန္ဖုိး ပါဝင္မႈ အခ်ိဳး   

(ရာခုိင္ 

ႏႈန္း) 

တုိးတက္    

မႈႏႈန္း  

(ရာခုိင္ 

ႏႈန္း) 

တန္ဖုိး ပါဝင္မႈ 

အခ်ိဳး   

(ရာခုိင္ 

ႏႈန္း) 

တုိးတက္    

မႈႏႈန္း  

(ရာခုိင္ 

ႏႈန္း) 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ 

၁  လယ္ယာ 

က႑ႀကီး 

၁၅,၈၆၅,၂၉၆.၇   ၃၁.၈   ၃.၃   ၁၆,၄၈၉,၃၀၈.

၂   

၃၀.၃   ၃.၉ 

 

 ၁ လယ္ယာ ၁၁,၆၃၃,၁၂၈.၃   ၂၃.၃   ၂.၃   ၁၁,၉၄၄,၀၈၇.

၈   

၂၁.၉   ၂.၇ 

 ၂  အသားငါး   ၄,၀၈၂,၈၄၄.၆   ၈.၂   ၆.၇   ၄,၄၃၉,၈၀၉.၉  ၈.၂   ၈.၇  

 ၃ သစ္ေတာ ၁၄၉,၃၂၃.၈   ၀.၃   - ၆.၁   ၁၀၅,၄၁၀.၅   ၀.၂   -၂၉.၄ 

၂  စက္မႈ 

က႑ႀကီး 

  

၁၄,၃၃၈,၅၇၃.၉   

၂၈.၈   ၁၃.၃   ၁၅,၈၂၇,၆၁၂.

၇   

၂၉.၁   ၁၀.၄ 

 ၁ စြမ္းအင္ ၇၀,၉၉၈.၉   ၀.၂   ၅.၅   ၈၀,၅၂၄.၁   ၀.၂   ၁၃.၄ 

 ၂ သတၱဳႏွင့္ 

တြင္းထြက္  

ပစၥည္း 

၄၁၅,၁၂၆.၈   ၀.၈   ၂၄.၆   ၄၅၁,၆၇၈.၆   ၀.၈   ၀.၈ 

 ၃ စက္မႈ 

လက္မႈ   

၁၀,၇၇၈,၇၃၆.၅   ၂၁.၆   ၁၀.၉   ၁၁,၈၀၂,၃၈၄.

၁   

၂၁.၇   ၉.၅ 

 ၄ လၽွပ္စစ္ 

ဓာတ္အား   

၅၇၃,၈၀၄.၄   ၁.၂   ၁၃.၈   ၆၄၀,၂၀၆.၈   ၁.၂   ၁၀.၆ 

 

 ၅  ေဆာက္ 

လုပ္မႈ 

၂,၄၉၉,၉၀၇.၃   ၅.၀   ၂၂.၇   ၂,၈၅၂,၈၁၉.၁  ၅.၂   ၁၄.၁ 

 

၃  ဝန္ေဆာင္မႈ 

က႑ႀကီး 

၁၉,၆၆၄,၉၄၂.၇   ၃၉.၄   ၁၀.၇   ၂၂,၁၁၁,၃၄၂.

၄   

၄၀.၆   ၁၂.၄ 

 

 ၁ ပို႔ေဆာင္ 

ေရး 

၆,၂၀၅,၈၅၄.၁   ၁၂.၄   ၅.၁   ၆,၆၇၅,၂၉၃.၇  ၁၂.၃   ၇.၆ 

 

 ၂ ဆက္သြယ္ ၁,၅၄၇,၇၂၅.၁   ၃.၁   ၅၇.၂   ၂,၆၁၄,၁၇၉.၅  ၄.၈   ၆၈.၉ 



ေရး 

 ၃  ေငြေရး 

ေၾကးေရး 

၁၀၃,၀၇၁. ၄ ၀.၂   ၉၂.၇   ၁၂၇,၆၆၀.၄   ၀.၂   ၂၃.၉ 

 ၄  လူမႈေရးႏွင္ ့ 

စီမံခန္႔ခြေဲရး 

၁,၁၄၄,၂၉၆.၀   ၂.၃   ၂၇.၈   ၁,၃၈၆,၉၃၉.၇  ၂.၆   ၂၁.၂ 

 

 ၅ ငွားရမ္း ခ 

ႏွင္ ့အျခား 

ဝန္ေဆာင္မႈ 

၁,၁၁၉,၆၇၃.၆   ၂.၃   ၁၅.၇   ၁,၂၅၁,၁၃၁.၄  ၂.၃   ၁၁.၇ 

 

 ၆ ကုန္သြယ္မႈ ၉,၅၄၄,၃၂၂.၅   ၁၉.၁   ၆.၆   ၁၀,၁၅၆,၁၃၇.

၇   

၁၈.၄   ၅.၄ 

၄ အသားတင္ 

ထုတ္လုပ္မႈ 

ႏွင့္ 

ဝန္ေဆာင္ 

မႈတန္ဖုိး 

(ဂ်ီဒီပီ) 

၄၉,၈၆၈,၈၁၃.၃   ၁၀၀.၀   ၈.၉   ၅၄,၄၂၈,၂၆၃.

၃   

၁၀၀.၀   ၉.၁ 

 

 

 ပူးတြ-ဲ၂    

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းအရ 

က႑အလုိက္အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖုိးရည္မွန္းခ်က္ 

(၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာႏွစ္၊ ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းမ်ားအရ) 

(တန္ဖုိး-က်ပ္သန္း) 

အ 

မွ

တ္ 

စဥ္ 

 

 

 

က႑ 

ႀကီး 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ 

(အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း) 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ 

(အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း) 

တန္ဖုိး ပါဝင္မႈ 

အခ်ိဳး   

(ရာခုိင္ 

ႏႈန္း) 

တုိးတက္    

မႈႏႈန္း  

(ရာခုိင္ 

ႏႈန္း) 

တန္ဖုိး ပါဝင္မႈ 

အခ်ိဳး   

(ရာခုိင္ 

ႏႈန္း) 

တုိးတက္    

မႈႏႈန္း  

(ရာခုိင္ 

ႏႈန္း) 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ 

၁  ထုတ္လုပ္မႈ 

တန္ဖိုး 

၃၀,၂၀၃,၈၇၀.၆ ၆၀.၆ ၇.၈ ၃၂,၃၁၆,၉၂၀.၉ ၅၉.၄ ၇.၀ 

 ၁ လယ္ယာ ၁၁,၆၃၃,၁၂၈.၃ ၂၃.၃ ၂.၃ ၁၁,၉၄၄,၀၈၇.၈ ၂၁.၉ ၂.၇ 

 ၂ သားငါး ၄,၀၈၂,၈၄၄.၆ ၈.၂ ၆.၇ ၄.၄၃၉,၈၀၉.၉ ၈.၂ ၈.၇ 

 ၃ သစ္ေတာ ၁၄၉,၃၂၃.၈ ၀.၃ -၆.၁ ၁၀၅,၄၀၀.၅ ၀.၂ -၂၉.၄ 



 ၄ စြမ္းအင္ ၇၀,၉၉၈.၉ ၀.၂ ၅.၅ ၈၀,၅၂၄.၁ ၀.၂ ၁၃.၄ 

 ၅ သတၱဳနွင့္ 

တြင္းထြက္ 

ပစၥည္း 

၄၁၅,၁၂၆.၈ ၀.၈ ၂၄.၆ ၄၅၁,၆၇၈.၆ ၀.၈ ၈.၈ 

 ၆ စက္မႈလက္မႈ ၁၀,၇၇၈,၇၃၆.၅ ၂၁.၆ ၁၀.၉ ၁၁,၈၀၂,၃၈၄.၁ ၂၁.၇ ၉.၅ 

 ၇ လ်ွပ္စစ္ 

ဓာတ္အား 

၅၇၃,၈၀၄.၄ ၁.၂ ၁၃.၈ ၆၄၀,၂၀၆.၈ ၁.၂ ၁၀.၆ 

 ၈ ေဆာက္လုပ္မႈ ၂,၄၉၉,၉၀၇.၃ ၅.၀ ၂၂.၇ ၂,၈၅၂,၈၁၉.၀ ၅.၂ ၁၄.၁ 

၂  ဝန္ေဆာင္မႈ 

တန္ဖုိး 

၁၀,၁၂၀,၆၂၀.၂ ၂၀.၃ ၁၅.၀ ၁၂,၀၅၅,၂၀၄.၇ ၂၂.၂ ၁၉.၀ 

 ၁ ပို႔ေဆာင္ေရး ၆,၂၀၅,၈၅၄.၁ ၁၂.၄ ၅.၁ ၆,၆၇၅,၂၉၃.၇ ၁၂.၃ ၇.၆ 

 ၂ ဆက္သြယ္ေရး ၁,၅၄၇,၇၂၅.၁ ၃.၁ ၅၇.၂ ၂,၆၁၄,၁၇၉.၅ ၄.၈ ၆၈.၉ 

 ၃ ေငြေရး 

ေႀကးေရး 

၁၀၃,၀၇၀.၄ ၀.၂ ၉၂.၇ ၁၂၇,၆၆၀.၄ ၀.၂ ၂၃.၉ 

 ၄ လႈမႈေရးႏွင့္ 

စီမံခန္႔ခြေဲရး 

၁,၀၄၄,၂၉၆.၀ ၂.၃ ၂၇.၈ ၁,၃၈၆,၉၃၉.၇ ၂.၆ ၂၁.၂ 

 ၅ ငွားရမ္းခနွင့္ 

အၿခား 

ဝန္ေဆာင္မႈ  

၁,၁၁၉,၆၇၃.၆ ၂.၃ ၁၅.၇ ၁,၂၅၁,၁၃၁.၄ ၂.၃ ၁၁.၇ 

၃  ကုန္သြယ္မႈ 

တန္ဖုိး 

၉,၅၄၄,၃၂၂.၅ ၁၉.၁ ၆.၆ ၁၀,၀၅၆,၀၃၇.၇ ၁၈.၄ ၅.၄ 

၄  အသားတင္ 

ထုတ္လုပ္မႈ 

နွင့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈ 

တန္ဖုိး(ဂ်ီဒီပီ) 

၄၉,၈၆၈,၈၁၃.၃ ၁၀၀.၀ ၈.၉ ၅၄,၄၂၈,၂၆၃.၃ ၁၁၀.၀ ၉.၁ 

 

 

 

 

 

 

 



ပူးတြ-ဲ၃    

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၏ 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ စီမံကိန္းအရ 

အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖုိးရည္မွန္းခ်က္ 

(၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာႏွစ္၊ ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းမ်ားအရ) 

(တန္ဖုိး-က်ပ္သန္း) 

အ 

မွ

တ္ 

စဥ္ 

 

 

 

တုိင္းေဒသႀကီး

/ ၿပည္နယ္ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ 

(အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း) 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ 

(အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း) 

တန္ဖုိး ပါဝင္မႈ 

အခ်ိဳး   

(ရာခုိင္ 

ႏႈန္း) 

တုိးတက္    

မႈႏႈန္း  

(ရာခုိင္ 

ႏႈန္း) 

တန္ဖုိး ပါဝင္မႈ 

အခ်ိဳး   

(ရာခုိင္ 

ႏႈန္း) 

တုိးတက္    

မႈႏႈန္း  

(ရာခုိင္ 

ႏႈန္း) 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ 

၁ ကခ်င္ 

ၿပည္နယ္ 

၁,၂၃၇,၂၂၁.၇ ၂.၅ ၈.၄ ၁,၂၆၀,၇၅၅.၆ ၂.၃ ၂.၀ 

၂ ကယား 

ၿပည္နယ္ 

၁၇၈,၂၄၈.၀ ၀.၄ ၈.၀ ၁၉၆,၃၂၀.၅ ၀.၄ ၁၀.၁ 

၃ ကရင္ 

ၿပည္နယ္ 

၈၆၉.၂၀၃.၈ ၁.၇ ၈.၆ ၁,၀၀၂,၇၄၈.၉ ၁.၉ ၁၅.၄ 

၄ ခ်င္း ၿပည္နယ္ ၁၇၄,၄၉၇.၆ ၀.၄ ၈.၈ ၂၂၀,၆၀၂.၄ ၀.၄ ၂၆.၄ 

၅ စစ္ကုိင္းတိုင္း 

ေဒသႀကီး 

၅,၇၇၅,၀၈၂.၈ ၁၁.၆ ၉.၅ ၆,၃၂၉,၀၀၅.၉ ၁၁.၆ ၉.၆ 

၆ တနသၤာရီတုိင္း 

ေဒသႀကီး 

၁,၇၀၃,၀၄၆.၄ ၃.၄ ၇.၄ ၁,၈၆၃,၁၀၁.၃ ၃.၄ ၉.၄ 

၇ ပဲခူးတုိင္း 

ေဒသႀကီး 

၄,၂၉၈,၅၇၂.၃ ၈.၆ ၈.၇ ၄,၆၇၂,၇၄၅.၃ ၈.၆ ၈.၇ 

၈ မေကြးတိုင္း 

ေဒသႀကီး 

၄,၇၈၀,၆၅၁.၆ ၉.၆ ၈.၀ ၅,၁၇၀,၃၁၉.၀ ၉.၅ ၈.၂ 

၉ မႏၱေလးတိုင္း 

ေဒသႀကီး 

၅,၅၂၉,၀၀၄.၅ ၁၁.၁ ၇.၀ ၆,၂၁၃,၉၇၆.၇ ၁၁.၄ ၁၂.၄ 

၁၀ မြန္ၿပည္နယ္ ၂,၁၃၃,၈၄၆.၃ ၄.၃ ၉.၁ ၂,၃၅၅,၇၉၀.၀ ၄.၃ ၁၀.၄ 

၁၁ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ၁,၉၁၄,၃၁၈.၈ ၃.၈ ၆.၂ ၂,၀၂၂,၈၉၅.၀ ၃.၇ ၅.၇ 

၁၂ ရန္ကုန္တုိင္း 

ေဒသႀကီး 

၁၁,၀၇၉,၄၅၀.၁ ၂၂.၂ ၈.၀ ၁၂,၁၁၂,၈၀၆.၈ ၂၂.၃ ၉.၃ 



၁၃ ရွမ္းၿပည္နယ္ ၃,၅၂၃,၄၀၄.၄ ၇.၁ ၆.၁ ၃,၆၉၉,၇၉၉.၀ ၆.၈ ၅.၀ 

၁၄ ဧရာဝတီတုိင္း 

ေဒသႀကီး 

၅,၆၅၉,၆၃၃.၉ ၁၁.၃ ၅.၆ ၆,၀၀၇,၈၅၄.၆ ၁၁.၀ ၆.၂ 

၁၅ ေနၿပည္ေတာ္  

ေကာင္စီ 

နယ္ေၿမ 

၁,၀၁၂,၆၃၁.၁ ၂.၀ ၇၆.၇ ၁,၂၉၈,၅၃၂.၂ ၂.၄ ၂၈.၂ 

 

ပူးတြ-ဲ၄    

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းအရ 

က႑ႀကီးမ်ားအလုိက္ အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖုိး ရည္မွန္းခ်က္ 

(ႏွစ္အလုိက္ေဈးႏႈန္းမ်ားအရ) 

(တန္ဖုိး-က်ပ္သန္း) 

အ 

မွ

တ္ 

စဥ္ 

 

 

 

က႑ႀကီး 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ 

(အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း) 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ 

(အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း) 

တန္ဖုိး ပါဝင္မႈ အခ်ိဳး   

(ရာခုိင္ႏႈန္း) 

တန္ဖုိး ပါဝင္မႈ 

အခ်ိဳး   

(ရာခုိင္ႏႈန္း) 

ေၿပာင္းလဲမႈ

ႏႈန္း 

(ရာခုိင္ႏႈန္း) 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ 

၁  လယ္ယာ 

က႑ႀကီး 

၁၇,၇၂၉,၃၁၈.၃ ၂၉.၉ ၁၈,၉၁၄,၄၂၁.

၇ 

၂၈.၆ ၆.၇ 

 ၁ လယ္ယာ ၁၃,၀၅၈,၆၄၀.၄ ၂၂.၀ ၁၃,၇၅၉,၀၂၉.

၉ 

၂၀.၈ ၅.၄ 

 ၂ သားငါး ၄,၅၀၉,၅၁၆.၈ ၇.၆ ၅,၀၄၄,၄၁၅.၂ ၇.၆ ၁၁.၉ 

 ၃ သစ္ေတာ ၁၆၁,၁၆၁.၁ ၀.၃ ၁၁၀,၉၇၆.၆ ၀.၂ -၃၁.၁ 

၂  စက္မႈ 

က႑ႀကီး 

၁၉,၉၉၉,၆၈၄.၆ ၃၃.၈ ၂၃,၂၂၉,၁၀၇.

၉ 

၃၅.၀ ၁၆.၁ 

 ၁ စြမ္းအင္ ၃,၇၆၇,၀၉၆.၂ ၆.၄ ၄,၄၇၅,၇၂၂.၈ ၆.၈ ၁၈.၈ 

 ၂ သတၱဳႏွင့္ 

တြင္းထြက္ 

ပစၥည္း 

၇၀၈,၅၁၇.၀ ၁.၂ ၇၁၀,၃၄၄.၁ ၁.၁ ၀.၃ 

 ၃ စက္မႈ လက္မႈ ၁၂,၀၉၉,၅၀၉.၄ ၂၀.၄ ၁၃,၅၄၂,၅၂၈.

၉ 

၂၀.၄ ၁၁.၉ 

 ၄ လ်ွပ္စစ္ 

ဓာတ္အား 

၇၂၈,၅၂၄.၇ ၁.၂ ၁,၀၁၉,၈၉၄.၁ ၁.၅ ၄၀.၀ 

 ၅ ေဆာက္လုပ္မႈ ၂,၆၉၆,၀၃၇.၃ ၄.၆ ၃,၄၈၀,၆၁၈.၀ ၅.၂ ၂၉.၁ 



၃  ဝန္ေဆာင္မႈ  

က႑ႀကီး 

၂၁,၅၁၉,၉၅၀.၁ ၃၆.၃ ၂၄,၀၉၂,၀၇၇.

၀ 

၃၆.၄ ၁၂.၀ 

 ၁ ပို႔ေဆာင္ေရး ၆,၉၅၅,၅၀၄.၁ ၁၁.၇ ၇,၅၄၀,၉၇၀.၄ ၁၁.၄ ၈.၄ 

 ၂ ဆက္သြယ္ေရး ၅၆၀,၇၂၆.၂ ၁.၀ ၅၈၈,၅၃၄.၈ ၀.၉ ၅.၀ 

 ၃ ေငြေရး 

ေႀကးေရး 

၇၉,၈၆၈.၂ ၀.၁ ၉၈,၉၂၄.၀ ၀.၁ ၂၃.၉ 

 ၄ လူမႈေရးနွင့္  

စီမံခန္႔ခဲြေရး 

၁,၃၅၅,၆၁၀.၁ ၂.၃ ၁,၈၈၆,၂၂၂.၀ ၂.၈ ၃၉.၁ 

 ၅ ငွားရမ္းခနွင္ ့

အၿခားဝန္ 

ေဆာင္မႈ  

၁,၂၂၈,၆၂၈.၄ ၂.၁ ၁,၄၉၈,၁၇၀.၃ ၂.၃ ၂၁.၉ 

 ၆ ကုန္သြယ္မႈ ၁၁,၃၃၉,၆၁၃.၁ ၁၉.၁ ၁၂,၄၇၉,၃၅၅.

၄ 

၁၈.၉ ၁၀.၁ 

၄  အသားတင္ 

ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္  

ဝန္ေဆာင္မႈ 

တန္ဖုိး(ဂ်ီဒီပီ) 

၅၉,၂၄၈,၉၅၃.၀ ၁၀၀.၁ ၆၆,၂၃၅,၇၀၆.

၆ 

၁၀၀.၀ ၁၁.၈ 

 

ပူးတြ-ဲ၅ 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းအရ 

က႑အလုိက္အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖုိးရည္မွန္းခ်က္ 

(ႏွစ္အလုိက္ေဈးႏႈန္းမ်ားအရ) 

(တန္ဖုိး-က်ပ္သန္း) 

အ 

မွ

တ္ 

စဥ္ 

 

 

 

က႑ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ 

(အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း) 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ 

(အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း) 

တန္ဖုိး ပါဝင္မႈ အခ်ိဳး   

(ရာခုိင္ႏႈန္း) 

တန္ဖုိး ပါဝင္မႈ 

အခ်ိဳး   

(ရာခုိင္ႏႈန္း) 

ေၿပာင္းလဲမႈ

ႏႈန္း 

(ရာခုိင္ႏႈန္း) 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ 

၁  ထုတ္လုပ္မႈ 

တန္ဖုိး 

၃၇,၇၂၉,၁၁၂.၉ ၆၃.၇ ၄၂,၁၄၃,၅၂၉.

၆ 

၆၃.၆ ၁၁.၇ 

 ၁ လယ္ယာ ၁၃,၀၅၈,၆၄၀.၄ ၂၂.၀ ၁၃,၇၅၉,၀၂၉.

၉ 

၂၀.၈ ၅.၄ 

 ၂ သားငါး ၄,၅၀၉,၅၁၆.၈ ၇.၆ ၅,၀၄၄,၄၁၅.၂ ၇.၆ ၁၁.၉ 

 ၃ သစ္ေတာ ၁၆၁,၁၆၁.၁ ၀.၃ ၁၁၀,၉၇၆.၆ ၀.၂ -၃၁.၁ 



 ၄ စြမ္းအင္ ၃,၇၆၇,၀၉၆.၂ ၆.၄ ၄,၄၇၅,၇၂၂.၈ ၆.၈ ၁၈.၈ 

 ၅ သတၱဳႏွင့္ 

တြင္းထြက္ 

ပစၥည္း 

၇၀၈,၅၁၇.၀ ၁.၂ ၇၁၀,၃၄၄.၁ ၁.၁ ၀.၃ 

 ၆ စက္မႈလက္မႈ ၁၂,၀၉၉,၅၀၉.၄ ၂၀.၄ ၁၃,၅၄၂,၅၂၈.

၉ 

၂၀.၄ ၁၁.၉ 

 ၇ လ်ွပ္စစ္ 

ဓာတ္အား 

၇၂၈,၅၂၄.၇ ၁.၂ ၁,၀၁၉,၈၉၄,၁ ၁.၅ ၄၀.၀ 

 ၈ ေဆာက္လုပ္မႈ ၂,၆၉၆,၀၃၇.၃ ၄.၆ ၃,၄၈၀,၆၁၈.၀ ၅.၂ ၂၉.၁ 

၂  ဝန္ေဆာင္မႈ 

တန္ဖုိး 

၁၀,၁၈၀,၃၃၇.၀ ၁၇.၂ ၁၁,၆၁၂,၈၂၁.

၆ 

၁၇.၅ ၁၄.၀ 

 ၁ ပို႔ေဆာင္ေရး ၆,၉၅၅,၅၀၄.၁ ၁၁.၇ ၇,၅၄၀,၉၇၀.၄ ၁၁.၄ ၈.၄ 

 ၂ ဆက္သြယ္ေရး ၅၆၀,၇၂၆.၂ ၁.၀ ၅၈၈,၅၃၄.၈ ၀.၉ ၅.၀ 

 ၃ ေငြေရး 

ေႀကးေရး 

၇၉,၈၆၈.၂ ၀.၁ ၉၈,၉၂၄.၀ ၀.၁ ၂၃.၉ 

 ၄ လႈမွူေရး 

နွင့္ 

စီမံခန္႔ခြေဲရး 

၁,၃၅၅,၆၁၀.၁ ၂.၃ ၁,၈၈၆,၂၂၂.၁ ၂.၈ ၃၉.၀ 

 ၅ ငွားရမ္းခႏွင္ ့

အၿခား 

ဝန္ေဆာင္မႈ  

၁,၂၂၈,၆၂၈.၄ ၂.၁ ၁,၄၉၈,၁၇၀.၃ ၂.၃ ၂၁.၉ 

၃  ကုန္သြယ္မႈ 

တန္ဖုိး 

၁၁,၃၃၉,၆၁၃.၁ ၁၉.၁ ၁၂,၄၇၉,၃၅၅.

၄ 

၁၈.၉ ၁၀.၁ 

၄  အသားတင္ 

ထုတ္လုပ္မႈနွင့္  

ဝန္ေဆာင္မႈ 

တန္ဖုိး(ဂ်ီဒီပီ) 

၅၉,၂၄၈,၉၅၃.၀ ၁၀၀.၀ ၆၆,၂၃၅,၇၀၆.

၆ 

၁၀၀.၀ ၁၁.၈ 

 

 

 

 

 

 

 



ပူးတဲြ-၆ 

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ စီမံကိန္းအရ 

အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖုိး ရည္မွန္းခ်က္ 

(ႏွစ္အလုိက္ေဈးႏႈန္းမ်ားအရ) 

(တန္ဖုိး-က်ပ္သန္း) 

အ 

မွ

တ္ 

စဥ္ 

 

 

 

တုိင္းေဒသႀကီး

/ ၿပည္နယ္ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ 

(အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း) 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ 

(အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း) 

တန္ဖုိး ပါဝင္မႈ အခ်ိဳး   

(ရာခုိင္ႏႈန္း) 

တန္ဖုိး ပါဝင္မႈ 

အခ်ိဳး   

(ရာခုိင္ႏႈန္း) 

ေၿပာင္းလဲမႈ

ႏႈန္း 

(ရာခုိင္ႏႈန္း) 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ 

၁ ကခ်င္ 

ၿပည္နယ္ 

၁,၅၅၀,၃၆၀.၃ ၂.၆ ၁,၅၅၁,၂၉၀.၅ ၂.၃ ၀.၁ 

၂ ကယား 

ၿပည္နယ္ 

၁၉၆,၅၂၃.၅ ၀.၃ ၂၂၇,၈၇၆,၇ ၀.၃ ၁၆.၀ 

၃ ကရင္ 

ၿပည္နယ္ 

၉၅၇,၁၄၇.၄ ၁.၆ ၁,၀၃၃,၀၈၅.၄ ၁.၇ ၁၈.၄ 

၄ ခ်င္း ၿပည္နယ္ ၁၉၂,၂၉၆.၄ ၀.၃ ၂၄၂,၄၇၀.၄ ၀.၄ ၂၆.၁ 

၅ စစ္ကုိင္းတိုင္း 

ေဒသႀကီး 

၆,၄၇၀,၅၀၂.၀ ၁၀.၉ ၇,၂၃၂,၂၅၅.၇ ၁၀.၉ ၁၁.၈ 

၆ တနသၤာရီတုိင္း 

ေဒသႀကီး 

၃,၂၅၄,၈၈၆.၉ ၅.၅ ၃,၅၃၆,၁၆၆.၂ ၅.၃ ၈.၆ 

၇ ပဲခူးတုိင္း 

ေဒသႀကီး 

၄,၇၁၃,၆၉၇.၈ ၈.၀ ၅,၁၈၈,၆၇၄.၁ ၇.၈ ၁၀.၁ 

၈ မေကြးတိုင္း 

ေဒသႀကီး 

၅,၄၈၅,၃၂၇.၆ ၉.၃ ၆,၁၃၉,၁၃၂.၃ ၉.၃ ၁၁.၉ 

၉ မႏၱေလးတိုင္း 

ေဒသႀကီး 

၆,၁၀၉,၉၅၀.၅ ၁၀.၃ ၆,၇၈၆,၀၈၅.၆ ၁၀.၃ ၁၁.၁ 

၁၀ မြန္ၿပည္နယ္ ၂,၃၄၈,၃၁၆.၅ ၄.၀ ၂,၆၅၈,၇၁၉.၆ ၄.၀ ၁၃.၂ 

၁၁ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ၂,၇၉၇,၈၈၈.၁ ၄.၇ ၂,၉၅၆,၄၀၆.၄ ၄.၅ ၅.၇ 

၁၂ ရန္ကုန္တုိင္း 

ေဒသႀကီး 

၁၂,၄၀၇,၁၃၄.၁ ၂၁.၀ ၁၃,၉၉၀,၉၈၆.၅ ၂၁.၀ ၁၂.၈ 

၁၃ ရွမ္းၿပည္နယ္ ၃,၉၀၁,၆၄၉.၆ ၆.၆ ၄,၁၇၃,၄၄၆.၁ ၆.၃ ၇.၀ 

၁၄ ဧရာဝတီတုိင္း ၇,၇၇၇,၉၆၂.၅ ၁၃.၁ ၈,၉၇၄,၇၉၈.၂ ၁၃.၆ ၁၅.၄ 



ေဒသႀကီး 

၁၅ ေနၿပည္ေတာ္  

ေကာင္စီ 

နယ္ေၿမ 

၁,၈၈၅,၃၁၉.၈ ၁.၈ ၁,၄၄၄,၃၁၂.၉ ၂.၂ ၃၃.၁ 

 

ပူးတြ-ဲ၇ 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းအရ ပုိင္ဆုိင္မႈအခန္းအလုိက္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ လ်ာထားခ်က္ 

အ 

မွ 

တ္ 

စဥ္ 

 

 

 

အေႀကာင္း 

အရာ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ 

(အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း) 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ 

(အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း) 

တန္ဖုိး 

(က်ပ္သန္း) 

ပါဝင္မႈ (ရာခုိင္ႏႈန္း) တန္ဖုိး 

(က်ပ္သန္း) 

ပါဝင္မႈ  

(ရာခုိင္ႏႈန္း) 

 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ 

၁ ႏိုင္ငံပုိင္ ၄,၉၂၈,၈၂၄.၀* ၂၅.၅ ၆,၈၅၉,၉၂၂.၅* ၂၉.၄ 

၂ သမဝါယမပုိင္ ၁,၆၇၃.၇ ၀.၀၁ ၂,၀၅၇.၇ ၀.၀၁ 

၃ ပုဂၢလိကပ္ုိင္ ၁၄,၄၁၂,၁၆၇.၇ ၇၄.၅ ၁၆,၄၃၇,၁၁၃.၀ ၇၀.၆ 

 စုစုေပါင္း ၁၉,၃၄၂,၆၆၅.၄ ၁၀၀.၀ ၂၃,၂၉၉,၀၉၃.၂ ၁၀၀.၀  

 

* ႏုိင္ငံၿခားေခ်းေငြႏွင့္ အေထာက္အပ့ံ အပါအဝင္ၿဖစ္ပါသည္။ 



1 

 
 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ် 

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  ပြ ည်ေထာင်စု၏ဘ ာေငွအရအသံုးဆုိင်ရာဥပေဒ 

( ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်  ၁၈ ။ ) 

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလပြ ည့်ေကျာ်   ၁၃ ရက် 

( ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  မတ်လ   ၂၈  ရက် ) 

 ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို   ပြ ဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အပုိင်း  ၁ 

အမည်နှင့်စတင်အကျိုးသက်ေရာက်သည့်ေန့ရက် 

၁။ (က) ဤဥပေဒ ကိ ု  ၂၀၁၄  ခုနှစ်၊    ပြ ည်ေထာငစ်ု၏   ဘ ာေငွအရအသုံး ဆိုင်ရာ 

ဥပေဒဟ ုေခါ်တွင်ေစရမည်။ 

(ခ) ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များသည် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာ ေရးနှစ်အတွက် ၂၀၁၄ 

ခုနှစ်၊ ဧပြ ီလ ၁ ရက်ေန့မှ  စတင် အကျို းသက်ေရာက်ေစရမည်။ 

အပုိင်း  ၂ 

နုိင်ငံေတာ်သမ္မတ၊   ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့၊ပြ ည်ေထာင်စု 

လွှတ်ေတာ်၊  ပြ ည်သူ့လွှတ်ေတာ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၊ 

 ပြ ည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်၊ နုိင်ငံေတာ်ဖဲွ့စည်းပံု အေခြ ခံဥပေဒဆုိင်ရာခံုရံုး၊ 

 ပြ ည်ေထာင်စု ေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်၊ 

 ပြ ည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်၊  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၊ 
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 ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ့၊ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများနှင့် 

ဦးစီးဌာနများ 

အခန်း(၁) 
 

ရေငွများနှင့်သံုးေငွများ 
 

၂။ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ၊  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊  ပြ ည်ေထာငစ်ုလွှတ်ေတာ၊်  ပြ ည်သူ့လွှတ်ေတာ်၊ 

အမျို းသားလွှတ်ေတာ်၊  ပြ ည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်၊ နိုင်ငံေတာ်ဖွဲ့စည်းပု ံ အေခြ ခ ံ

ဥပေဒဆိုင်ရာခုံရုံး၊     ပြ ည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွ ဲ ေကာ်မရှင်၊  ပြ ည်ေထာင်စု ေရှ့ေနချုပ်၊ 

 ပြ ည်ေထာငစ်ု စာရင်းစစ်ချုပ်၊  ပြ ည်ေထာင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့၊  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများနှင့် 

ဦးစီးဌာနများသည်  ပြ ညေ်ထာင်စ၏ု ဘ ာရန်ပုံေငွအစီအစဉ်ဖြ င့် လုပ်ငန်းများကိ ု ေဆာင်ရွက် 

 ကြ ရမည်။ ထိုသို့ေဆာင်ရွက်၍ရေသာရေငွများကိ ု ပြ ည်ေထာင်စ၏ု ဘ ာရန်ပုံေငွသို့ ေပးသွင်း၍ 

ထုတ်ေပးရန်ရှိေသာ သုံးေငွများကို  ပြ ည်ေထာင်စု၏ ဘ ာရန်ပုံေငွမှ ထုတ်ယူသုံးစွဲရမည်။ 

၃။ (က) နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ၊  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊  ပြ ည်ေထာငစ်ု  

လွှတ်ေတာ်၊  ပြ ည်သူ့လွှတ်ေတာ်၊ အမျို းသားလွှတ်ေတာ်၊  ပြ ည်ေထာင်စု  တရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်၊ 

နိုင်ငံေတာ်ဖွဲ့စည်းပု ံ အေခြ ခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံရုံး၊  ပြ ည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွ ဲ ေကာ်မရှင်၊   

 ပြ ည်ေထာင်စုေရှ့ ေနချုပ်၊  ပြ ည်ေထာင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်၊  ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊  ပြ ည်ေထာင် 

စု ဝန်ကီးဌာနများနှင့် ဦးစီးဌာနများ၏ ရေငွနှင့်သံုးေငွအတွက် တာဝန်ေပး အပ်ခြ င်းခံရသည့် 

ပုဂ္ဂုလ်အသီးသီးသည် ဇယား(၁)၊ (၂) ၊ (၃) နှင့် (၄) တို့တွင ်  မိမိနှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ပြ ထားသည့် 

ရေငွတို့ကိ ုစီမံကီးကြ ပ ်ေကာက်ခံခြ င်းနှင့် သုံးေငွတို့ကို စီမံ ခန့်ခွဲ ခြ င်း  ပြ ုရမည်။ 

(ခ) ပုဒ်မခွ(ဲက)ပါ တာဝန်ခံရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည ် မိမိအား အပ်နှင်းထားေသာ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိ ု မိမိလက်ေအာက်ရှိ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပုဂ္ိုဂ လ်အသီးသီးအား လွှဲအပ်ေဆာင်ရွက ်

ေစနိုင်သည်။ 
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(ဂ) ရေငွများကို စီမံကီးကြ ပ်ေကာက်ခံရာတွင်လည်းေကာင်း၊ သုံးေငွများကိ ု စီမံခန ့်ခွဲရာတွင် 

လည်းေကာင်း ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များ၊သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်း 

များ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာများ၊ အမိန့် များ၊ ညွှန်ကြ ားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

နှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဃ) ဇယား(၁)နှင့်(၃)တို့တွင် ေဖာ်ပြ လျာထားေသာ ရေငွများ အနက်  ပြ ည်ပအကူအညီရေငွ၊ 

ေချးယူရေငွတို့သည ်လျာထားသည်ထက် ပိုမိုရရှိလျှင် ယင်းသို့ ပိုမိုရရိှေသာေငွများဖြ င့် ဆက်နွယ် 

ထားသည့် လုပ်ငန်းအသုံးစရိတ်များေကြ ာင့ ် ဇယား(၂) နှင့ ် (၄)တို့တွင ် ေဖာ်ပြ ခွင့် ပြ ုထားေသာ 

သုံးေငွများထက် ပိုမိုသုံးစွဲရန် လိုအပ်ပါက   ပြ ည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့က စိစစ်သုံးသပ်၍ 

 ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်၏အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် ခွင့် ပြ ုနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ယင်းသို့ ေချးယူ 

သုံးစွဲသည့်ေငွသည် ပုဒ်မ ၁၁ တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ေငွထက် မပိုေစရ။ ထိုသို့  ပြ ည်ပမ ှ

အကူအညီရေငွ၊ ေချးယူရေငွများေကြ ာင့် နိုင်ငံေတာ်၏ဘ ာမှ ကျပ်ေငွဖြ င့် ကျခံသုံးစွဲရမည့ ်

အသုံး စရိတ်များအတွက်  ပြ ုပြ င်ပြ ီးခန့်မှန်းေခြ စာရင်း တင်ပြ ချိန ်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ပုဒ်မ ၂၃ ပါ 

 ပြ ဌာန်း ချက်များနှင့်အညီ သီးသန့်ရန်ပုံေငွမှ ကျခံသုံးစွဲနိုင်သည်။ 

 

၄။ (က) နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ၊   ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊  ပြ ည်ေထာငစ်ု  

လွှတ်ေတာ်၊  ပြ ည်သူ့လွှတ်ေတာ်၊ အမျို းသားလွှတ်ေတာ်၊  ပြ ည်ေထာင်စု  တရားလွှတ ်

ေတာ်ချုပ်၊ နိုင်ငံေတာ်ဖွဲ့စည်းပု ံ အေခြ ခံဥပေဒဆုိင်ရာခုံရုံး၊  ပြ ည်ေထာငစ်ု 

ေရွးေကာက်ပွ ဲ ေကာ်မရှင်၊    ပြ ည်ေထာင်စုေရှ့ ေနချုပ်၊  ပြ ညေ်ထာင်စု စာရင်းစစ ်

ချုပ် ၊  ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊  ပြ ည်ေထာငစ်ု ဝန်ကီးဌာနများနှင့် ဦးစီးဌာနများ 

သည် ရေငွများကို စီမံကီးကြ ပ်ေကာက်ခံရာတွင် ဤဥပေဒအရ လျာထားေသာ 

ရေငွတို့ထက် တိုး၍  ဖြ စ်ေစ၊ ေလျာ့၍ဖြ စ်ေစရေသာ ရေငွများနှင့်စပ်လျဉ်း၍  

 ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့ တင်ပြ ေသာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ် အတွက ်  ပြ ုပြ င်ပြ ီး 
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ခန့်မှန်းေခြ  ေငွစာရင်းများတွင် ထည့်သွင်းေဖာ်ပြ ရမည်။  ပြ ုပြ င်ပြ ီးခန့်မှန်းေခြ  

ေငွစာရင်းများ တင်ပြ ချိန် ေနာက်ပိုင်းမ ှ  ဖြ စ်ေပါ်ေသာ ေပြ ာင်းလဲခြ င်းများကို အမှန ်

စာရင်းများတွင် ထည့်သွင်း ေဖာ်ပြ ရမည်။  

 (ခ) နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ၊   ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊  ပြ ည်ေထာငစ်ု   

လွှတ်ေတာ်၊  ပြ ည်သူ့လွှတ်ေတာ်၊ အမျို းသားလွှတ်ေတာ်၊  ပြ ည်ေထာင်စု  တရား 

လွှတ်ေတာ်ချုပ်၊ နိုင်ငံေတာ်ဖွဲ့စည်းပု ံ အေခြ ခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံရုံး၊  ပြ ည်ေထာင်စု 

ေရွးေကာက်ပွ ဲ ေကာ်မရှင်၊    ပြ ည်ေထာင်စုေရှ့ ေနချုပ်၊  ပြ ညေ်ထာင်စု စာရင်းစစ ်

ချုပ်၊  ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊  ပြ ည်ေထာင်စု ဝန်ကီးဌာနများနှင့် ဦးစီးဌာန 

များသည်သုံးေငွများကိ ုစီမံခန ့်ခွဲရာတွင် ဤဥပေဒအရ ခွင့ ်ပြ ုထားေသာ သုံးေငွများ 

အတွင်း ေငွစာရင်းေခါင်းစဉ် လွှဲေပြ ာင်းသုံးစွဲသည့ ်အသုံးစရိတ်များနှင့ ်စပ်လျဉ်း၍ 

လည်းေကာင်း၊ ပုဒ်မ ၃ ပုဒ်မခွဲ(ဃ)အရ  ပြ ည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့် ပြ ု 

ချက်ဖြ င့် သုံးစွဲသည့် အသုံးစရိတ်များနှင့ ် စပ်လျဉ်း၍လည်းေကာင်း  ပြ ည်ေထာင်စ ု

လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ပြ ေသာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ် အတွက်  ပြ ုပြ င်ပြ ီးခန့်မှန်းေခြ  

ေငွစာရင်းများတွင် ထည့်သွင်း ေဖာ်ပြ ရမည်။  ပြ ုပြ င်ပြ ီးခန့်မှန်းေခြ ေငွစာရင်းများ 

တင်ပြ ချိန်ေနာက်ပိုင်းမ ှ  ဖြ စ်ေပါ်ေသာ ေပြ ာင်းလဲခြ င်းများကို အမှန်စာရင်းများတွင ်

ထည့်သွင်း ေဖာ်ပြ ရမည။် 

(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ဤဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၃ ပုဒ်မခွဲ(ဃ)အရ ပိုမိုသုံးစွဲရန် 

ခွင့် ပြ ုသည့် ကိစ္စရပ်များကိ ု ကိစ္စတစ်ရပ်ချင်း အကျိုးအေကြ ာင်းေဖာ်ပြ ချက ်

များနှင့်အတူ   ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့ တင်ပြ အတည်ပြ ုချက် ရယူရမည်။     

 

၅။  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် လူမှုဖူလုံေရးအဖွဲ့က လူမှုဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွနှင့် အလုပ်တွင ်

ထိခိုက်မှု အကျိုးခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွတို့ဖြ င့် ရပ်တည်၍၊  ထိုရန်ပုံေငွတို့မှ အကျို းခံစားခွင့် များေပး 
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ရာတွင် လုံေလာက်မှု မရှိ၍ ေတာင်းခံလာပါက   ပြ ည်ေထာငစ်ု၏ ဘ ာရန်ပုံေငွမှ ထည့ ်

ဝင်ခြ င်း၊  ေထာက်ပံ့ ခြ င်းနှင့် လိုအပ်သည့်  ေချးေငွများ ထုတ်ေချးခြ င်း၊ လူမှုဖူလုံ ေရးအိမ်ရာ 

စီမံကိန်း အတွက်  ပြ ည်ေထာင်စု၏ ဘ ာရန်ပုံေငွမှ လိုအပ်သလို ေထာက်ပံ့ေပးခြ င်းတို့ကိ ု

 ပြ ည်ေထာငစ်ု လွှတ်ေတာ်၏ အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် ခွင့် ပြ ုနိုင်သည်။ 

၆။  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ဘ ာေရးေကာ်မရှင်နှင့် ညှိနိှုင်းရရှ ိသည့ ်တိုင်းေဒသကီး 

သို့မဟုတ ်  ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ၏ အရအသုံး ခန့်မှန်းေခြ ေငွစာရင်းများအရ လိုအပ်သည့် 

ေငွကို  ပြ ညေ်ထာင်စ၏ု ဘ ာရန်ပုံေငွမှ သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်စွာ  ဖြ ည့်ဆည်းေပးခြ င်း၊ အထူးကိစ္စ 

တစ်ရပ်အေနဖြ င့်ေထာက်ပံ့ ခြ င်း၊ လိုအပ်သည့် ေချးေငွများ ထုတ်ေချးခြ င်း တို့ကို  ပြ ည်ေထာင်စု 

လွှတ်ေတာ်၏ အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် ခွင့် ပြ ုနိုင်သည်။ 

အခန်း(၂) 

ေငွေချးယူခြ င်း 

၇။  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် လုပ်ငန်းစီမံချက်များအတွက်ဖြ စ်ေစ၊   ပြ ည်ေထာင်စု၏ရသုံး 

ခန့်မှန်းေခြ ေင ွ စာရင်းပါ အသုံးစရိတ်အတွက်ဖြ စ်ေစ  ပြ ည်ေထာင်စုက တာဝန်ယူသည့ ် ေငွေချး 

စာချုပ်များ သို့မဟုတ ်  အာမခံ စာချုပ်များ ထုတ်ေပးခြ င်းဖြ င့်လည်းေကာင်း၊ အခြ ားနည်းလမ်းဖြ င့် 

လည်းေကာင်း  ပြ ည်တွင်းမှဖြ စ်ေစ၊  ပြ ည်ပမှဖြ စ်ေစ  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်၏အတည်ပြ ုချက ် ဖြ င့် 

ေငွေချးယူနိုင်သည်။ ထိုသို့ေချးေငွရယူသည့်အခါ သင့်သည်ထင်မြ င်သည့် အတိုးနှုန်းများ 

သတ်မှတ်၍ ေပးနိုင်သည်။   ပြ န်ဆပ်ရန်၊  ပြ န်ေရွးရန် သို့မဟုတ် အခြ ားနည်းစီမံရန်  စည်းကမ်းချက ်

များကိုလည်း  ပြ ုလုပ်နိုင်သည်။ 

၈။ ယခင်ဘ ာေရးနှစ်အတွင်းက လိုအပ်ေငွများ  ဖြ ည့်တင်းရန် အာမခ ံ စာချုပ်များ ေရာင်း 

ချခြ င်း ဖြ င့် ရယူခဲ့သည့ ် ေချးေငွများနှင့ ် စပ်လျဉ်း၍ အချိန်ကျေရာက်ေသာအခါ ေပးဆပ်ခြ င်းကို 

အာမခံစာချုပ် အသစ်များဖြ င့်  လဲလှယ်နိုင်သည်။ 



6 

 
၉။  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်၏အတည်ပြ ု ချက်ဖြ င့် လုပ်ငန်း 

စီမံချက်တစ်ရပ်ရပ်အတွက်  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရဌာနတစ်ခုခုအား  ပြ ည်ပမှ ေငွေချးယ ူ ခွင့်ပြ ု 

နိုင်သည်။  ပြ ည်ပမှရရှိေသာ ေချးေငွများကိ ုနိုင်ငံေတာ်နှင့်အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနေသာ လုပ်ငန်း 

များသို့ သင့်ေလျာ်ေသာ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍  ပြ န်လည် ထုတ်ေချး ခွင့် ပြ ုနိုင်သည်။ 

၁၀။ (က)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ဤအခန်း(၂)ပါ  ကိစ္စရပ်များ အားလုံးကိုဖြ စ်ေစ၊   

အချို ့ကိုဖြ စေ်စ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ဘ ာေရးဝန်ကီးဌာနပြ ည်ေထာငစ်ု ဝန်ကီး 

အား လုပ်ပိုင်ခွင့ ်အပ်နှင်းနိုင်သည်။ 

(ခ) ဘ ာေရးဝန်ကီးဌာန  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် ဤအခန်း (၂) အရ ေငွေချး 

ယူေသာ ကိစ္စများအတွက်   နိုင်ငံေတာ ်ကိုယ်စား အာမခံချက် ေပးနိုင်သည်။ ့

၁၁။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြ ီလ ၁ ရက်ေန့မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက် ေန့တွင် ကုန်ဆုံးသည့် 

ဘ ာေရးနှစ်အတွင်း ဤအခန်း (၂)  အရ ေငွေချး  စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုပြ ီးေနာက ်အမှန် 

တကယ် ေချးယူလက်ခ ံရရှိသည့်ေင ွ  စုစုေပါင်းသည် ကျပ်သန်းေပါင်း သုံးဆယ့် ေခြ ာက ်

သိန်း ထက်မပိုေစရ။ 

အခန်း(၃) 

 ပြ ည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပံုေငွ ပြ င်ပမှေဆာင်ရွက်ေသာ 

 ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများနှင့်ဦးစီးဌာနများ 

၁၂။ လူမှုဖူလုံေရးအဖွဲ့သည် မိမိတို့၏လူမှုဖူလံုေရးရန်ပုံေငွနှင့်အလုပ်တွင ် ထိခိုက်မှုအကျိုး 

ခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွတို့အေပါ် ရပ်တည်၍လုပ်ငန်းများကို မိမိတို့၏ ဘ ာေငွအစီအစဉ်ဖြ င့်  ေဆာင် 

ရွက် ကြ ရမည်။ 
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၁၃။  (က) လူမှုဖူလုံေရးအဖွဲ့၏  ရေငွနှင့်  သုံးေငွအတွက် တာဝန ် ေပးအပ်ခြ င်းခံရသည့် 

ပုဂ္ဂုလ် အသီးသီးသည် ဇယား(၅)နှင့ ် (၆) တို့တွင်မိမိနှင့ ်ယှဉ်တွဲေဖာ်ပြ ထားသည့ ်

ရေငွတို့ကိ ုစီမံ  ကီးကြ ပ်ေကာက်ခံခြ င်းနှင့် သုံးေငွတို့ကို စီမံခန့်ခွဲ ခြ င်း  ပြ ုရမည်။ 

(ခ) ပုဒ်မခွ(ဲက)ပါတာဝန်ခံရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည်မိမိအား     အပ်နှင်းထားေသာ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိ ု   မိမိလက်ေအာက်ရှ ိ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂုလ်အသီးသီးအား 

လွှဲအပ် ေဆာင်ရွက်ေစနုိင်သည်။ 

(ဂ) ရေငွများကို စီမံကီးကြ ပ်ေကာက်ခံရာတွင်လည်းေကာင်း၊ သုံးေငွများကိ ု စီမံခန ့်ခွဲ 

ရာတွင်လည်းေကာင်း ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များ၊သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများ၊ 

နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာများ၊ အမိန့်များ၊ 

ညွှန်ကြ ားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့ ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၄။ (က)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် လူမှုဖူလုံေရးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းအရ လိုအပ်လျှင် 

ဇယား(၅)နှင့်(၆) တို့တွင် ေဖာ်ပြ ထားေသာ ေငွများကိုေပြ ာင်းလဲေပးနိုင်သည်။ 

ထိုသို့ေငွများေပြ ာင်းလ ဲ  ခြ င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သုိ့တင်ပြ ေသာ 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက်  ပြ ုပြ င်ပြ ီးခန့်မှန်းေခြ ေငွစာရင်း များတွင ် လည်း 

ေကာင်း၊  ပြ ုပြ င်ပြ ီး ခန့်မှန်းေခြ ေငွစာရင်းများ တင်ပြ ချိန်ေနာက်ပိုင်းမှ  ဖြ စ်ေပါ်ေသာ 

ေပြ ာင်းလဲခြ င်းများကို အမှန်စာရင်းများတွင ် လည်းေကာင်း၊ ကိစ္စတစ်ရပ်ချင်း 

အကျိုးအေကြ ာင်း ေဖာ်ပြ ချက်များနှင့်အတ ူထည့်သွင်း ေဖာ်ပြ ရမည်။ 

(ခ)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် လူမှုဖူလုံေရးအဖွဲ့အား လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံရန် ေသာ်လည်းေကာင်းလိုအပ်သည့်ေငွကို ေထာက်ပံ ့

ေငွဖြ င့်  ဖြ စေ်စ၊ ေချးေငွဖြ င့်ဖြ စေ်စ၊  ပြ ည်ေထာငစ်ုလွှတ်ေတာ၏် အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် 

ရယူေဆာင်ရွက်ခွင့် ပြ ုနိုင်သည်။ 
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အပုိင်း  ၃ 

နုိင်ငံေတာ်ပုိင် စီးပွားေရးအဖဲွ့အစည်းများ 

အခန်း(၁) 

ရေငွများနှင့်သံုးေငွများ 

၁၅။ (က) နိုင်ငံေတာ်ပိုင ် စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများသည်   စီးပွားေရး ဆန်ဆန် 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးနှင့ ် မိမိတို့၏ေငွေကြ းအင်အား အေပါ် မိမိတို့ ရပ်တည် 

နိုင်ေရးမူနှင့်အည ီ ေဆာင်ရွက်ကြ ရာတွင် အဖွဲ့အစည်းများအလိုက် ကုန်ပစ္စည်း 

ထုတ်လုပ်မှု၊ ေဆာင်ရွက်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းများအတွက ် လိုအပ်သည့် 

သာမန်အသုံး စရိတ်ေအာက်ရှ ိ ကုန်ကြ မ်း ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြ င်း အသုံးစရိတ်၊ 

ဝင်ေငွခွန်နှင့ ် နိုင်ငံေတာ်သို့ ထည့်ဝင်ေငွတို့ကိ ု ဘ ာေရး ဝန်ကီးဌာန၏ 

သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လုပ်ငန်း သုံးရင်းနှီးေငွအဖြ စ် မိမိတို့၏ ဘ ာရန်ပုံေငွ 

အစီအစဉ်ဖြ င့ ် ေဆာင်ရွက်ကြ ရမည။် လုပ်ငန်းသုံးရင်းနှီးေငွကို မိမိတို့၏ ဘ ာ 

ရန်ပုံေငွဖြ င့ ် ေဆာင်ရွက်ရန် မလုံေလာက်ပါက  မြ န်မာနိုင်ငံေတာ်ေငွေရးေကြ းေရး 

အဖွဲ့အစည်းများ ဥပေဒအရ တည်ေထာင်ထားေသာ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များမှ ေငွေချး 

ယူ သုံးစွဲနိုင်သည်။ 

 

(ခ) နုိင်ငံေတာ်ပုိင်စီးပွားေရး အဖဲွ့အစည်းများသည် ပုဒ်မ ၁၅ (က) တွင်ပါရိှသည့် သာမန် 

အသုံးစရိတ်များမှအပ အခြ ားသာမန် အသုံးစရိတ်၊  ပြ ည်ပသို့ ေကးမြ ီပြ န် လည ်

ေပးဆပ်ရန် အသုံးစရိတ်နှင့် ေငွလုံးေငွရင်း အသုံးစရိတ်များကိ ု  ပြ ည်ေထာင် စု၏ 

ဘ ာရန်ပုံေင ွအစီအစဉ်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက် ကြ ရမည်။ 
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၁၆။ နိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ေငွအဝင်နှင့်အထွက်ကို စာရင်းပြ ုစုရန်  

အလို့ငှာ  ပြ ည်ေထာင်စု၏ဘ ာရန်ပုံေငွစာရင်းတွင် ေဖာ်ပြ  ရမည်။ 

၁၇။ (က) ဇယား(၇)နှင့်(၈)တို့တွင်  ေဖာ်ပြ ထားသည့်  ရေငွများနှင့်သုံးေငွများသည် နိုင်ငံ 

ေတာ်ပိုင် စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများက  စီမံကိန်း ရည်မှန်းချက်များအရ 

ထေမြ ာက်ေအာင်မြ င်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ရန ်ရည်မှန်းထားေသာ ေငွများ 

 ဖြ စ်သည်။ 

(ခ) နိုင်ငံေတာ်ပိုင ် စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ရေငွနှင့် သုံးေငွအတွက် တာဝန် 

ေပးအပ်ခြ င်းခံရသည့် ပုဂ္ဂုလ်အသီးသီး သည ်ဇယား (၇) နှင့် (၈) တို့တွင် မိမိနှင့် 

ယှဉ်တွဲေဖာ်ပြ  ထားသည့် ရေငွတို့ကိ ု စီမံကီးကြ ပ်ေကာက်ခံခြ င်းနှင့် သုံးေင ွတို့ကို 

စီမံခန့်ခွဲ ခြ ငး်ပြ ုရမည်။ 

(ဂ)   ရေငွများကို စီမံကီးကြ ပ်ေကာက်ခံရာတွင်လည်းေကာင်း၊ သုံးေငွများကုိ 

စီမံခန ့်ခွဲရာတွင်လည်းေကာင်း ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များ၊သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ 

များ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာများ၊ အမိန့ ်

များ၊ ညွှန်ကြ ားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

အခန်း(၂) 

နုိင်ငံေတာ်ပုိင် စီးပွားေရးအဖဲွ့အစည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့၏ 

လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၁၈။ (က)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် စီးပွားေရးဆန်ဆန်ေဆာင်ရွက်ရမည့ ်နိုင်ငံေတာ်ပိုင် 

စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်းများအား သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

(ခ)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် နိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများ ၏ 

လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်အရ ဤဥပေဒ၏ ဇယား(၇)တွင ် ေဖာ်ပြ ထားေသာ ရေငွများ 
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တိုးခြ င်း၊ ေလျာ့ခြ င်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဤဥပေဒ၏ ဇယား (၈) 

အရ ခွင့် ပြ ုထားေသာ အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခု၏ သာမန်သုံးေငွနှင့် ေကးမြ ီသုံးေငွ 

များတွင် ေငွများေပြ ာင်းလဲ သုံးစွဲခြ င်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေငွလုံး 

ေငွရင်းသံုးေငွတွင် လုပ်ငန်း စီမံကိန်းများ ေပြ ာင်းလဲခြ င်း မပြ ုဘဲ မူလလုပ်ငန်း 

စီမံကိန်း တစ်ခုစီအတွင်း ေငွများေပြ ာင်းလဲသုံးစွဲ ခြ င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေသာ် လည်း 

ေကာင်း စိစစ်သုံးသပ်၍ ေပြ ာင်းလဲေပးနိုင်သည်။ ထိုသို့ရေငွများနှင့ ် သုံးေငွများ 

ေပြ ာင်းလဲခြ င်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့ တင်ပြ ေသာ ၂၀၁၄ -

၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက ်  ပြ ုပြ င်ပြ ီးခန့်မှန်းေခြ ေငွစာရင်းများတွင် လည်းေကာင်း၊ 

 ပြ ုပြ င်ပြ ီး ခန့်မှန်းေခြ ေငွစာရင်းများ တင်ပြ  ချိန် ေနာက်ပိုင်းမှဖြ စ်ေပါ်လာေသာ 

ေပြ ာင်းလဲခြ င်းများကို အမှန် စာရင်းများ တွင်လည်း ေကာင်း ကိစ္စ တစ်ရပ်ချင်း 

အကျိုး အေကြ ာင်း ေဖာ်ပြ ချက်များနှင့်အတ ူထည့်သွင်း ေဖာ်ပြ ရမည်။ 

(ဂ) သာမန်သုံးေငွ၊ ေငွလုံးေငွရင်းသုံးေငွနှင့ ်ေကးမြ ီသုံးေင ွများကို အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမ ှ

အခြ ားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့ ေပြ ာင်းလဲသုံးစွဲ ခြ င်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေသာ်လည်း 

ေကာင်း၊ ေငွလုံး ေငွရင်းသုံးေငွတွင ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်း လုပ်ငန်း စီမံကိန်း 

တစ်ခုမ ှအခြ ားလုပ်ငန်း စီမံကိန်း တစ်ခုသို့ ေပြ ာင်းလဲသံုးစွဲ ခြ င်းနှင့်  စပ်လျဉ်း၍ 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊  ပြ ည်ေထာင်စု အစိုးရ အဖွဲ့သည်  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ၏် 

အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် ေပြ ာင်းလဲေပးနိုင်သည်။ ထိုသို့ ရေငွများနှင့် သုံးေငွများ 

ေပြ ာင်းလဲခြ င်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍  ပြ ည်ေထာင်စု လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ပြ ေသာ ၂၀၁၄-

၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက ်  ပြ ုပြ င်ပြ ီးခန ့်မှန်းေခြ  ေငွစာရင်းများတွင ် ထည့်သွင်းေဖာ်ပြ  

ရမည်။  ပြ ုပြ င်ပြ ီး ခန့်မှန်းေခြ ေငွစာရင်းများ တင်ပြ ချိန် ေနာက်ပိုင်းမှ  ဖြ စ်ေပါ် 

လာေသာ ေငွများ ေပြ ာင်းလဲခြ င်းကို ကိစ္စတစ်ရပ်ခြ င်း အကျိုးအေကြ ာင်း ေဖာ်ပြ  

ချက်များနှင့်အတ ူ၂၀၁၄ -၂၀၁၅ ခု၊ ဘ ာေရးနှစ် အတွင်း အနီးစပ်ဆုံး ကျင်းပ 

သည့ ်  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့ တင်ပြ ၍ ခွင့်ပြ ု ချက် ရယူပြ ီး 

ေပြ ာင်းလဲေပးနိုင်သည်။ 
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(ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် နိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်းများအား 

လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်သည့်  လုပ်ငန်းသုံးရင်းနှီးေငွကိုလည်းေကာင်း၊ ရင်းနှီး 

 မြ ှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများအတွက ်လိုအပ်သည့်ေငွကိုလည်းေကာင်း၊ ေထာက်ပံ ့ ေငွဖြ င့် 

 ဖြ စ်ေစ၊ ေချးေငွဖြ င့်ဖြ စ်ေစ  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ၏် အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် ရယူ 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်း  ပြ ုနိုင်သည်။ 

(င)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် နိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်းများက 

နိုင်ငံေတာ်သို့ ထည့်ဝင်ရမည့်ေငွကို  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်၏အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် 

သတ်မှတ်ေပး ရမည်။ 

(စ)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် နိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်းများက 

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းသံုး ရင်းနှီးေငွကိုလည်းေကာင်း၊ ရင်းနှီး 

 မြ ှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သည့်ေငွကို လည်းေကာင်း၊  မြ နမ်ာ နိုင်ငံေတာ ်

ေငွေရးေကြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများ ဥပေဒအရ တည်ေထာင်ထားေသာ နိုင်ငံပိုင ်

ဘဏ်များမ ှေချးယူနိုင်ရန် ေငွပမာဏကို သတ်မှတ်ေပးနိုင်သည်။ 

 

(ဆ) ပုဒ်မခွ(ဲစ)ပါ  နိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်း ဆိုသည့ ်စကားရပ်တွင်  မြ န်မာ 

နိုင်ငံေတာ် ေငွေရးေကြ းေရးအဖွဲ့ အစည်းများ ဥပေဒအရ တည်ေထာင်ထား ေသာ 

နိုင်ငံပိုင ်ဘဏ်များနှင့်ေငွေရးေကြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများ မပါဝင်ေစရ။ 

(ဇ)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ပုဒ်မခွ(ဲစ)ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဘ ာေရးဝန်ကီး 

ဌာန  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီးအား အပ်နှင်း နိုင်သည်။ 

 

 

 



12 

 
အခန်း(၃) 

နုိင်ငံေတာ်ပုိင် စီးပွားေရးအဖဲွ့အစည်းများ၏ 

ဘ ာေရးဆုိင်ရာ လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၁၉။ (က) နိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများသည်  ဇယား (၇)နှင့ ်  (၈)  တို့တွင်  

ေဖာ်ပြ ထားေသာ  သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏  ကီးကြ ပ်ကွပ်ကဲမှုဖြ င့ ်မိမိတို့၏ 

လုပ်ငန်းများကိ ုစီမံခန ့်ခွဲရမည်။ 

(ခ) နိုင်ငံေတာ်ပိုင ်စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်အရ ဇယား(၇) 

တွင် ေဖာ်ပြ ထားေသာ ရေငွများ တိုးခြ င်း၊ ေလျာ့ခြ င်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေသာ်လည်း 

ေကာင်း၊ ဇယား (၈) အရ ခွင့် ပြ ုထားေသာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ သာမန်သုံးေငွနှင့် 

ေကးမြ ီသုံးေငွများတွင် ေငွများေပြ ာင်းလဲ သုံးစွဲခြ င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေသာ်လည်း 

ေကာင်း၊ ေငွလုံးေငွရင်း သုံးေငွတွင်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ ေပြ ာင်းလဲခြ င်းမပြ ုဘဲ 

မူလ လုပ်ငန်းစီမံကိန်း တစ်ခုစီအတွင်း ေငွများေပြ ာင်းလဲ သုံးစွဲခြ င်းနငှ့် စပ်လျဉ်း၍ 

ေသာ်လည်းေကာင်း  ပြ ည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့သုိ့ တင်ပြ ၍ ခွင့် ပြ ုချက်ရယူပြ ီး 

ေပြ ာင်းလဲနုိင်သည်။ 

(ဂ) သာမန်သုံးေငွ၊ ေငွလံုးေငွရင်းသုံးေငွနှင့ ် ေကးမြ သီုံးေငွ များကို အစိုးရဌာနအဖွဲ့ 

အစည်း တစ်ခုခုမှ အခြ ားဌာန အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသုိ့ ေပြ ာင်းလဲသံုးစွဲ ခြ င်းနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေငွလံုးေငွရင်းသုံးေငွတွင် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု 

အတွင်း လုပ်ငန်းစီမံကိန်းတစ်ခုမ ှ အခြ ားလုပ်ငန်း စီမံကိန်းတစ်ခုသို့ ေပြ ာင်းလဲ 

သုံးစွဲ ခြ င်းနငှ့် စပ်လျဉ်း၍ေသာ် လည်းေကာင်း၊  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ 

တင်ပြ ပြ ီး  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်၏ အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် ေပြ ာင်းလဲေပးနိုင်သည်။ 

(ဃ)  နိုင်ငံေတာ်ပိုင ်စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်းများသည် ပုဒ်မ ၁၈ ပုဒ်မခွ(ဲစ)အရ ေငွေချး 

ယူလိုလျှင်  ပြ ည်ေထာငစ်ု အစိုးရ အဖွဲ့က သတ်မှတ်ေပးသည့်ေငွထက် မေကျာ်လွန ်

ဘဲ ေချးယူနိုင်သည်။ 
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အခန်း (၄) 

 ပြ ည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပံုေငွစာရင်းပြ င်ပမှ ေဆာင်ရွက်ေသာ 

နုိင်ငံေတာ်ပုိင်စီးပွားေရးအဖဲွ့အစည်းများ 

၂၀။ (က)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်    ပြ ည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွစာရင်းပြ ငပ်မ ှ 

ေဆာင်ရွက်ေသာ  နိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်းများအား သတ်မှတ်ေပးရ 

မည်။ ထိုသို့သတ်မှတ် ေပးခြ င်းကို အနီးစပ်ဆုံးကျင်းပသည့်  ပြ ည်ေထာင်စ ု

လွှတ်ေတာ်သို့ အကျိုးအေကြ ာင်းေဖာ်ပြ ချက်နှင့်အတ ူအစီရင်ခံရမည်။ 

(ခ)  ပြ ည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွစာရင်းပြ င်ပမှ ေဆာင်ရွက်သည့ ်နိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွား 

ေရး အဖွဲ့အစည်းများသည် စီးပွားေရး ဆန်ဆန် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးနှင့် မိမိတို့၏ 

ေငွေကြ းအင်အား အေပါ် မိမိတို့ ရပ်တည်ေဆာင်ရွက်ကြ ရမည်။  

(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွစာရင်း  ပြ င်ပမှေဆာင်ရွက်ေသာ နိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွား 

ေရး အဖွဲ့အစည်းများ၏ ေငွအဝင်နှင့ ်အထွက်ကိ ု   စာရင်းပြ ုစုရန်အလို့ငှာ နိုင်ငံ 

ေတာ်၏ ရသုံးခန ့်မှန်းေခြ ေငွစာရင်းတွင် ေဖာ်ပြ ရမည်။ 

၂၁။ (က)  ပြ ည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွစာရင်း  ပြ င်ပမှ ေဆာင်ရွက်ေသာနိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွား 

ေရး အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရေငွနှင့် သုံးေငွအတွက် တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသည့ ်

ပုဂ္ဂုလ် အသီးသီး သည် ဇယား (၉)နှင့ ် (၁၀)တို့တွင် မိမိနှင့်ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ပြ ထား 

သည့ ် ရေငွတို့ကို စီမံကီးကြ ပ ် ေကာက်ခံခြ င်းနှင့် သုံးေငွတို့ကိ ု စီမံခန ့်ခွဲခြ င်း 

 ပြ ုရမည်။ 

(ခ) ပုဒ်မခွ(ဲက)ပါ တာဝန်ခံရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအား အပ်နှင်းထားေသာ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိ ု မိမိလက်ေအာက်ရှိ ် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပုဂ္ိဂုလ်အသီးသီးအား 

လွှဲအပ်ေဆာင်ရွက် ေစနိုင်သည်။  
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(ဂ) ရေငွများကို စီမံကီးကြ ပ်ေကာက်ခံရာတွင်လည်းေကာင်း၊ သုံးေငွများကို စီမံခန ့်ခွဲရာ 

တွင်လည်းေကာင်း ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များ၊သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ နည်း 

ဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာများ၊ အမိန့်များ၊ 

ညွှန်ကြ ားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်  ပြ ည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေင ွ စာရင်း  ပြ င်ပမှ 

ေဆာင်ရွက်ေသာ နိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်းများက နိုင်ငံေတာ်သို့ ထည့ ်

ဝင်ရမည့်ေငွကုိ  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်၏ အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၂၂။ (က)  ပြ ည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွစာရင်းပြ င်ပမှ ေဆာင်ရွက်ေသာ နိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွား 

ေရးအဖွဲ့အစည်းများသည် လုပ်ငန်းအရ လိုအပ်လျှင်ဇယား(၉)နှင့်(၁၀)တို့တွင ်

ေဖာ်ပြ  ထားေသာ ရေငွများနှင့် သုံးေငွများကိ ု   ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ 

အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် ေပြ ာင်းလဲေပးနိုင်သည်။ 

(ခ)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်  ပြ ည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွစာရင်းပြ င်ပမှ 

ေဆာင်ရွက် ေသာ နိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်းများအား လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ရင်းနှီး မြ ှုပ်နှံရန်ေသာ်လည်းေကာင်း လိုအပ်သည့် ေငွများကို  မြ န်မာ 

နိုင်ငံေတာ်ေငွေရးေကြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများ ဥပေဒအရ တည်ေထာင်ထားေသာ ဘဏ ်

များမှ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီေချးယူနိုင်ရန် ေငွပမာဏကိ ုသတ်မှတ်ေပးနိုင်သည်။ 

အပုိင်း ၄ 

သီးသန့်ရန်ပံုေငွ 

၂၃။ (က) နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ၊   ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်၊  ပြ ည်သူ့ 

လွှတ်ေတာ်၊ အမျို းသားလွှတ်ေတာ်၊  ပြ ည်ေထာင်စု  တရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်၊ နိုင်ငံေတာ ်

ဖွဲ့စည်းပုံ အေခြ ခံဥပေဒဆုိင်ရာခုံရုံး၊  ပြ ည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွ ဲ ေကာ်မရှင်၊   

 ပြ ည်ေထာင်စုေရှ့ ေနချုပ်၊  ပြ ည်ေထာင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်၊  ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ 
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 ပြ ည်ေထာငစ်ု ဝန်ကီးဌာနများနှင့် ဦးစီးဌာနများ၊ နိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်း 

များနှင့ ်တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့များသည် ဇယား(၄)စာတိုင(်၄) 

တွင် ေဖာ်ပြ ထားေသာ သီးသန့်ရန်ပုံေငွမှ ကျခံသုံးစွဲ ခြ င်းကို ေအာက်ပါစည်းကမ်း 

ချက်များနှင့်အညီသာလျှင ်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်- 

(၁)  ကိုတင်မေမျှာ်မှန်းနိုင်ေသာ သဘာ၀ေဘးအန္တရာယ်များအတွက ် အသုံး 

စရိတ်ဖြ စ်ခြ င်း၊ 

(၂) ဘ ာေရးနှစ်အတွင်း မသုံးစွဲလျှင်မ ဖြ စ်သည့် အထူးကိစ္စရပ်ဖြ စ်ခြ င်း၊ 

(၃) တည်ဆဲဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်း များ၊စည်းကမ်းများအရ ေခါင်းစဉ် 

လွှဲေပြ ာင်း ကျခံရန် မဖြ စ်နိုင်ခြ င်း သို့မဟုတ ်ေခါင်းစဉ်လွှဲေပြ ာင်းကျခံရန် အတွက ်

ရန်ပုံေငွ မရှိခြ င်း။ 

(ခ) သီးသန့်ရန်ပုံေငွမှ ကျခံသုံးစွဲခြ င်းကို  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြ တ်ချက် အရသာ 

ခွင့် ပြ ုရမည။် 

(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် သီးသန့်ရန်ပုံေငွမှ ကျခံ သုံးစွဲသည့ ်ကိစ္စရပ်များကိ ု ကိစ္စ 

တစ်ရပ်ချင်း ကျို းေကြ ာင်း ေဖာ်ပြ ချက်များနှင့်အတ ူ အနီးကပ်ဆုံး ကျင်းပေသာ 

 ပြ ည်ေထာငစ်ု လွှတ်ေတာ်အစည်းအေဝးသို့ တင်ပြ ရမည်။ 

အပုိင်း  ၅ 

တပ်မြ ို့စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွ့များ 

၂၄။ တပ်မြ ို့စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ့များသည် မိမိတို့၏ ဘ ာေင ွ အေပါ် ရပ်တည်၍ 

လုပ်ငန်းများကိ ုမိမိတို့၏ ဘ ာေငွအစီအစဉ်ဖြ င့ ် ေဆာင်ရွက်ကြ ရမည။် 

၂၅။ (က) တပ်မြ ို့စည်ပင ် သာယာေရး အဖွဲ့များ၏  ရေငွနှင့်  သုံးေငွအတွက်တာဝန ်

ေပးအပ်ခြ င်းခံရသည့် ပုဂ္ဂုလ်အသီးသီးသည ် ဇယား(၁၁)နှင့်(၁၂)တို့တွင ် မိမိနှင့် 
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ယှဉ်တွဲေဖာ်ပြ ထားသည့် ရေငွတို့ကို စီမံကီးကြ ပ် ေကာက်ခံခြ င်းနှင့် သုံးေငွတို့ကို 

စီမံခန့်ခွဲ ခြ ငး်ပြ ုရမည်။ 

 (ခ) ပုဒ်မခွ(ဲက)ပါတာဝန်ခံရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည်မိမိအား     အပ်နှင်းထားေသာ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိ ု   မိမိလက်ေအာက်ရှ ိ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂုလ်အသီးသီးအား 

လွှဲအပ် ေဆာင်ရွက်ေစနုိင်သည်။ 

(ဂ) ရေငွများကို စီမံကီးကြ ပ်ေကာက်ခံရာတွင်လည်းေကာင်း၊ သုံးေငွများကိ ု စီမံခန ့် 

ခွဲရာတွင်လည်းေကာင်း ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များ၊သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ နည်း 

ဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာများ၊ အမိန ့်များ၊ 

ညွှန်ကြ ားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့ ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၆။ (က)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်တပ်မြ ို့စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ့များ၏လုပ်ငန်းအရ 

လိုအပ်လျှင်ဇယား(၁၁)နှင့(်၁၂)တို့တွင် ေဖာ်ပြ ထားေသာေငွများကို  ေပြ ာင်းလ ဲ

ေပးနိုင်သည်။ ထိုသို့ေငွများ ေပြ ာင်းလဲခြ ငး်နှင့ ် စပ်လျဉ်း၍  ပြ ည်ေထာင်စ ု

လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ပြ ေသာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက်  ပြ ုပြ င်ပြ ီးခန့်မှန်း ေခြ ေင ွ

စာရင်းများတွင် လည်းေကာင်း၊  ပြ ုပြ င်ပြ ီးခန ့်မှန်းေခြ ေငွစာရင်းများ တင်ပြ ချိန် 

ေနာက်ပိုင်းမှ  ဖြ စ်ေပါ်ေသာ ေပြ ာင်းလဲခြ ငး်များကို အမှန်စာရင်းများတွင ်

လည်းေကာင်း၊ ကိစ္စတစ်ရပ်ချင်း အကျိုးအေကြ ာင်း ေဖာ်ပြ ချက်များနှင့်အတ ူ

ထည့်သွင်း ေဖာ်ပြ ရမည။် 

(ခ)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် တပ်မြ ို့စည်ပင်သာယာေရး အဖွဲ့များအား လုပ်ငန်း 

လုပ်ကိုင်ရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နံှရန်ေသာ်လည်းေကာင်း လိုအပ်သည့် 

ေငွကို ေထာက်ပံ့ေငွဖြ င့်ဖြ စ်ေစ၊ ေချးေငွဖြ င့်ဖြ စ်ေစ၊  ပြ ည်ေထာင်စု လွှတ်ေတာ်၏ 

အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် ရယူေဆာင်ရွက် ခွင့် ပြ ုနိုင် သည်။ 
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၂၇။ တပ်မြ ို့စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ့များသည် မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ေသာ  တည်ဆဲဥပေဒများ၊ 

နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့် ေကြ ာ်ငြ ာစာများ၊အမိန ့်များ၊ ညွှန်ကြ ားချက် 

များအရ ခွင့်ပြ ုထားေသာ အခွန်အေကာက်အမျိုးအစားများကိုသာ ေကာက်ခံနိုင်သည်။ 

အပုိင်း  ၆ 

ေနပြ ည်ေတာ်ေကာင်စီ 

၂၈။ ေနပြ ည်ေတာ်ေကာင်စီသည်  ပြ ည်ေထာင်စု၏ဘ ာရန်ပုံေငွအစီအစဉ်ဖြ င့ ်လုပ်ငန်းများကိ ု

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ထိုသို့ေဆာင်ရွက်၍ရေသာ ရေငွများကို  ပြ ည်ေထာင်စု၏ဘ ာရန်ပုံေငွသို့ 

ေပးသွင်း၍ ထုတ်ေပးရန်ရှိေသာ သုံးေငွများကိ ု  ပြ ည်ေထာင်စ၏ု ဘ ာရန်ပုံေငွမှ ထုတ်ယူ 

သုံးစွဲရမည်။ 

၂၉။ (က) ေနပြ ည်ေတာ်ေကာင်စီ၏  ရေငွနှင့်သုံးေငွအတွက်    တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်း ခံရသည့ ်

ပုဂ္ဂုလ်အသီးသီးသည် ဇယား(၁၃)တွင်  မိမိနှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ပြ ထားသည့် သုံးေငွ 

တို့ကို စီမံခန့်ခွဲ ခြ င်း  ပြ ုရမည်။ 

(ခ) ပုဒ်မခွ(ဲက)ပါ တာဝန်ခံရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအား အပ်နှင်းထားေသာ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိ ု မိမိလက်ေအာက်ရှိ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပုဂ္ိဂုလ်အသီးသီးအား 

လွှဲအပ်ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။ 

(ဂ) သုံးေငွများကိုစီမံခန့်ခဲွရာတွင် ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ 

နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန ့်ေကြ ာ်ငြ ာစာများ ၊အမိန ့်များ၊ 

ညွှန်ကြ ားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက် ရမည်။  

၃၀။  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ေနပြ ည်ေတာ်ေကာင်စီ၏ လုပ်ငန်းအရ လိုအပ်လျှင ်

ဇယား(၁၃)တွင် ေဖာ်ပြ ထားေသာေငွများကို ေပြ ာင်းလဲေပးနိုင်သည်။ ထိုသို့ေငွများေပြ ာင်း 

လဲခြ င်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့ တင်ပြ ေသာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် 
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 ပြ ု ပြ င်ပြ ီး ခန့်မှန်းေခြ ေငွစာရင်းများတွင ် ထည့်သွင်းေဖာ်ပြ ရမည်။  ပြ ုပြ င်ပြ ီးခန့်မှန်းေခြ ေင ွ

စာရင်းများ တင်ပြ ချိန ် ေနာက်ပိုင်းမှ  ဖြ စ်ေပါ်ေသာ ေပြ ာင်းလဲခြ င်းများကို အမှန်စာရင်းများတွင ်

ထည့်သွင်း ေဖာ်ပြ ရမည။်  

အပုိင်း  ၇ 

ေနပြ ည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ 

၃၁။ ေနပြ ည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီသည် မိမိ၏ဘ ာေငွအေပါ်  ရပ်တည်၍  

လုပ်ငန်းများကိ ု  မိမိ၏ ဘ ာေငွအစီအစဉ်ဖြ င့်  ေဆာင်ရွက် ရာတွင်  ပြ ည်ေထာင်စ ု

လွှတ်ေတာ်၏အတည်ပြ ုချက်ရယူရမည်။ 

၃၂။ (က) ေနပြ ည်ေတာ်  စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၏   ရေငွနှင့်သုံးေငွအတွက် တာဝန ်

ေပးအပ်ခြ င်းခံရသည့် ပုဂ္ဂုလ်အသီးသီး သည ် ဇယား (၁၄) နှင့ ် (၁၅) တို့တွင ် 

မိမိနှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ပြ  ထားသည့်ရေငွတို့ကို စီမံကီးကြ ပ်ေကာက်ခံခြ င်းနှင့် သုံးေင ွ

တို့ကို စီမံခန့်ခွဲ ခြ င်း  ပြ ုရမည်။၀့ 

(ခ) ပုဒ်မခွ(ဲက)ပါ တာဝန်ခံရသည့ ်ပုဂ္ဂုလ်အသီးသီးသည် မိမိအား အပ်နှင်းထားေသာ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိ ု မိမိ လက်ေအာက်ရှ ိ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပုဂ္ိဂုလ်အသီးသီးအား 

လွှဲအပ်ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။ 

(ဂ) ရေငွများကို စီမံကီးကြ ပ်ေကာက်ခံရာတွင်လည်းေကာင်း၊ သုံးေငွများကုိ 

စီမံခန ့်ခွဲရာတွင်လည်းေကာင်း ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များ၊သက်ဆိုင်ရာ 

ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာများ၊ 

အမိန့်များ၊ ညွှန်ကြ ားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့ ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၃။ (က)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်  ေနပြ ည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၏ 

လုပ်ငန်းအရ  လိုအပ်လျှင်  ဇယား (၁၄)နှင့(်၁၅) တို့တွင ်ေဖာ်ပြ ထားေသာ ေငွများကိ ုေပြ ာင်းလဲ 
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ေပးနိုင်သည်။ ထိုသို့ေငွများ ေပြ ာင်းလဲခြ ငး်နှင့ ် စပ်လျဉ်း၍   ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့ 

တင်ပြ ေသာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ် အတွက်  ပြ ုပြ င်ပြ ီးခန ့်မှန်းေခြ ေငွစာရင်းများတွင် ထည့်သွင်း 

ေဖာ်ပြ ရမည။်ပြ ုပြ င်ပြ ီးခန့်မှန်းေခြ ေငွစာရင်းများ တင်ပြ ချိန် ေနာက်ပိုင်းမ ှ  ဖြ စ်ေပါ်ေသာ 

ေပြ ာင်းလဲခြ င်းများကို အမှန ် စာရင်းများတွင ် ကိစ္စတစ်ရပ်ချင်း အကျို းအေကြ ာင်း ေဖာ်ပြ ချက် 

များနှင့ ်အတ ူထည့်သွင်းေဖာ်ပြ ရမည်။ 

(ခ)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ေနပြ ည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီအား လုပ်ငန်း 

လုပ်ကိုင်ရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံရန်ေသာ်လည်းေကာင်း လိုအပ်သည့်ေငွကို 

ေထာက်ပံ့ေငွဖြ င့်ဖြ စ်ေစ၊ ေချးေငွဖြ င့် ဖြ စ်ေစ   ပြ ည်ေထာငစ်ု လွှတ်ေတာ်၏ အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် 

ရယူေဆာင်ရွက်ခွင့် ပြ ု နိုင်သည်။ 

၃၄။ ေနပြ ည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီသည် မိမိနှင့် သက်ဆိုင်ေသာ တည်ဆ ဲ

ဥပေဒများ၊နည်းဥပေဒများ၊စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာများ၊ အမိန ့်များ၊ 

ညွှန်ကြ ားချက်များအရ ခွင့် ပြ ု ထားေသာ အခွန်အေကာက် အမျို းအစားများကိုသာ 

ေကာက်ခံနိုင်သည်။ 

(ပု)ံ သိန်းစိန် 

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ 

 ပြ ည်ေထာငစ်ုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 



wevFm? rwf 31? 2014

Oya'
EdkifiHawmfor®w? jynfaxmifpktpdk;&tzGJU? jynfaxmifpkvTwfawmf? jynfolUvTwfawmf? trsKd;om;vTwfawmf? jynfaxmifpkw&m;vTwfawmfcsKyf? EdkifiHawmfzGJUpnf;yHktajccHOya'qdkif&mcHk½Hk;? jynfaxmifpka&G;aumufyGJaumfr&Sif?

jynfaxmifpka&S UaecsKyf? jynfaxmifpkpm&if;ppfcsKyfESifh jynfaxmifpk&mxl;0eftzGJU

EdkifiHawmfor®w? jynfaxmifpktpdk;&tzGJU? jynfaxmifpkvTwfawmf? jynfolUvTwfawmf? trsKd;om;vTwfawmf? jynfaxmifpkw&m;vTwfawmfcsKyf? EdkifiHawmfzGJUpnf;yHktajccHOya'qdkif&mcHk½Hk;? jynfaxmifpka&G;aumufyGJaumfr&Sif?

jynfaxmifpka&S UaecsKyf? jynfaxmifpkpm&if;ppfcsKyfESifh jynfaxmifpk&mxl;0eftzGJU

jynfaxmifpk0efBuD;Xmersm;ESifhOD;pD;Xmersm;

pmrsufESm 18 odkY

pmrsufESm 16 rS



wevFm? rwf 31? 2014

Oya'

jynfaxmifpk0efBuD;Xmersm;ESifhOD;pD;Xmersm;

jynfaxmifpk0efBuD;Xmersm;ESifhOD;pD;Xmersm;

pmrsufESm 17 rS

qufvufazmfjyygrnf
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Oya'

,refaeYrStquf
jynfaxmifpk0efBuD;Xmersm;ESifhOD;pD;Xmersm;

pmrsufESm 16 odkY

jynfaxmifpkb@m&efyHkaiGpm&if;jyifyrS aqmif&Gufaom 0efBuD;Xmersm;ESifhOD;pD;Xmersm;

jynfaxmifpkb@m&efyHkaiGpm&if;jyifyrS aqmif&Gufaom 0efBuD;Xmersm;ESifhOD;pD;Xmersm;

EdkifiHawmfydkifpD;yGm;a&;tzGJUtpnf;rsm;
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Oya'
pmrsufESm 15 rS

EdkifiHawmfydkifpD;yGm;a&;tzGJUtpnf;rsm;

jynfaxmifpkb@m&efyHkaiGpm&if;jyifyrS aqmif&Gufaom EdkifiHawmfydkifpD;yGm;a&;tzGJUtpnf;rsm;

jynfaxmifpkb@m&efyHkaiGpm&if;jyifyrS aqmif&Gufaom EdkifiHawmfydkifpD;yGm;a&;tzGJUtpnf;rsm;

pmrsufESm 17 odkY
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Oya'
pmrsufESm 16 rS

wyfNrdKUpnfyifom,ma&;tzGJUrsm;

aejynfawmfaumifpD

aejynfawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD

wyfNrdKUpnfyifom,ma&;tzGJUrsm;

aejynfawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD



 မြ န်မာနုိင်ငံတံဆိပ်ေခါင်းအက်ဥပေဒကုိ ပြ င်ဆင်သည့်ဥပေဒ 

( ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်  ၁၉ ။) 

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလ ပြ ည့်ေကျာ်  ၁၃  ရက် 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ   ၂၈  ရက်) 

  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကိ ုပြ ဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

၁။ ဤဥပေဒကို  မြ န်မာနုိင်ငံတံဆိပ်ေခါင်းအက်ဥပေဒကုိ ပြ င်ဆင်သည့် ဥပေဒဟုေခါ်တွင်ေစရ 

မည်။ 

၂။  မြ န်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ေခါင်းအက်ဥပေဒတွင် ပုဒ်မ ၉ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ကို ပယ်ဖျက်ရမည်။ 

 

၃။  မြ န်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ေခါင်းအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃ ၏ေနာက် တွင် ပုဒ်မ ၃ - က အဖြ စ် ေအာကပ်ါ 

အတိုင်း ဖြ ည့်စွက်ရမည ်-  

 “Sec.3-A.(1)Stamp duties charged by Articles 23, 33  and 40 (a)  

respectively  of  Schedule   I  annexed to   this Act  shall, in  the 

case  of  instruments  affecting immovable   property     situated 

wheresoever   in   the   whole  of   the  Republic  of   the   Union    

of   Myanmar, other than the Naypyitaw Development  territory,  

the City of Yangon Development territory and the City of 

Mandalay Development territory, be  increased by an 

additional stamp duty of 2 per centum for  a    consideration 

equal  to   the  market  value  of  the  property  so  situated.  

   (2)Increased  stamp  duties   so  collected  shall   be  paid  

     to  the   respective   Township    Development    Funds,   in   the 

     manner   prescribed  by    the     Ministry    of   Finance   of     the   

      Union  Government .” 

 

 



၂ 

၄။  မြ န်မာနုိင်ငံတံဆိပ်ေခါင်းအက်ဥပေဒတွင် ပုဒ်မ ၂၀  ကုိေအာက်ပါအတိုင်းအစားထိုးရမည် - 

               “Sec.20.(1)Where an instrument is chargeable with ad valorem   

duty in  respect of any money expressed in any currency 

other  than  that  of   the  Republic of the Union of    

Myanmar,  such duty  shall  be calculated  on the value of 

such money in the  currency   of the Republic of the Union 

of Myanmar  according to the current  rate of exchange 

on the day of the date of  the instrument. 

     (2)The Current rate of exchange mentioned in  the  foregoing   

sub-section shall be the Daily Reference Rate announced  

by the Central Bank  of  Myanmar  at  the day of the date 

of the instrument.” 

၅။        မြ န်မာနုိင်ငံတံဆိပ်ေခါင်းအက်ဥပေဒဇယား - ၁ ကုိ ေအာက်ပါအတုိင်းအစားထုိးရမည် - 

SCHEDULE I   

Stamp-duty on Instruments 

(See Section 3) 

Description of instrument Proper Stamp - duty 

1. ACKNOWLEDGMENT of a debt exceeding 

kyat 2,000 in amount or value, written or 

signed by, or on   behalf of, a debtor in 

order to supply  evidence of such debt in 

any book (other than a banker's pass-

book) or on a separate piece of  paper 

when such book or  paper is left in the 

creditor's possession; provided that such 

acknowledgment does not contain any 

promise to pay the debt or any   stipulation  

-  Kyat  50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၃ 

Description of instrument Proper Stamp - duty 

to pay interest or to deliver any goods or 

other property. 

  2. ADMINISTRATION BOND,  given under  the 

      section 291 , section 375 or  section  376  of   

      the  Succession  Act:- 

     (a)where the amount does not exceed  

 kyat  100,000; 

     (b) in any other case. 

 3. ADOPTION-DEED,  that  is  to  say,  any  

 instrument  (other   than  a  will)   recording  

 an adoption or conferring or purporting to 

confer an authority  to  adopt. 

     ADVOCATE.   See    ENTRY   AS    AN    

     ADVOCATE  (No.30)  

4. AFFIDAVIT,   including   an    affirmation    or 

    declaration  in the case  of   persons by  

law allowed to affirm or declare instead of 

swearing. 

Exemptions. 

Affidavit or declaration in writing when made – 

(a)  as a condition of enrolment under the  

       Defence  Services Act, 1959; 

     (b) for the immediate purpose of being  

        filed or used in any Court or before 

        the officer of any Court; or  

 

 

 

 

 

The   same   duty   as   a  BOND  

(No.15) for  such amount. 

-  Kyat 2,000. 

-  Kyat 150. 

 

 

 

 

 

-  kyat  150. 

 

 

 

 

 

 

 

 



၄ 

Description of instrument Proper Stamp - duty 

  (c) for the sole purpose of enabling any  

         person to receive any pension  

       or charitable al lowance. 

5. AGREEMENT  OR   MEMORANDUM   OF  

    AGREEMENT – 

   (a) if relating to the sale of a bill of  

 exchange; 

   (b) if relating to the sale of a Government  

 security or share in an incorporated 

 company or other body corporate; 

 

 

   (c) if relating  to  joint venture  agreement, 

production or  profit  sharing contract, 

construction agreement or other similar 

agreement  or  contract;  

 
 

   (d) if not otherwise provided for ...  ... 

Exemptions. 

Agreement or memorandum of  agreement:- 

(a)   for or relating to the sale of goods or  

 merchandise   exclusively,  not   being  a 

         NOTE OR MEMORANDUM chargeable 

under  No.  43; 

 

 

 

 

 
 

-   Kyat  50. 

 

-  Subject   to   a   maximum   of  

   kyat   10,000 kyat 25 for every 

   kyat 100,000 or part thereof of 

   the  value  of  the  security  or 

   share. 

- One per centum on the 

amount or value of the 

subject-matters. Provided  

that  the  maximum duty  

shall  be  Kyat   150,000. 
 

-    Kyat  300 

 



၅ 

Description of instrument Proper Stamp - duty 

  (b) made in the form of tenders to the Republic 

of  the Union of Myanmar for or relating to 

any  loan; 

   (c) made  under  the  Land  Acquisition  Act.  

     AGREEMENT TO LEASE See   LEASE. (NO. 35) 

6.    AGREEMENT RELATING TO DEPOSIT OF TITLE -

DEEDS, PAWN OR PLEDGE, that is to say, any 

instrument  evidencing  an  agreement  relating 

to  – 

(1) the deposit of title-deeds or instruments 

constituting or being  evidence of the 

title to any property whatever (other 

than a marketable security) , or 

     (2) the pawn or pledge of  moveable  

property.  

     Where such deposit, pawn or pledge, 

 has been made by way of security for 

 the repayment of money advanced or 

 to be advanced by way of loan or an 

 existing or future debt  - 

 (a) if such  loan or debt  is repayable on  

   demand or more than three months 

   from   the  date  of  the  instrument 

   evidencing the agreement; 

 (b) if  such loan  or  debt  is repayable 

  not more than three months from the  

  date   of   such  instrument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 The same duty as a Bill of  

Exchange [No. 13(a)] for the  

amount   secured. 

 

- Half the duty payable on a Bill   

 of   Exchange   [No.13(a)]   for 

 the amount  secured. 



၆ 

Description of instrument Proper Stamp - duty 

Exemption. 
 Instrument of pawn or pledge of goods 
if  unattested. 
7. APPOINTMENT IN  EXECUTION OF A  

 POWER,   where made by any writing not 

 being a will  - 

 (a) of  trustees …    …    
 

 (b) of   property, moveable or immovable   …

8. APPRAISEMENT OR VALUATION made 

otherwise than under an order of the Court 

in the course of a suit – 

 (a)where the amount does not exceed 

 kyat  100,000;    

 (b)in any other case   …   … 

Exemptions. 

 (a)Appraisement or valuation made for the 

 information of one party only, and not 

 being in any manner obligatory 

 between parties either by agreement 

  or operation of law.  

 (b)Appraisement of crops  for the purpose 

 of  ascertaining   the amount  to  be 

 given  to  a   landlord  as  rent. 

9. APPRENTICESHIP-DEED - including every 

writing relating to the service or tuition of 

any apprentice, clerk or trainee, placed 

with any master to learn any profession, 

trade or employment, not being ARTICLES  OF 

 

 

 

 
 

 

-  Kyat 1,500. 
 

-  Kyat 3,000. 

 

 

 

   The same duty  as  a  Bond      

    (No.15)  for  such  amount. 

-   Kyat  2,000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Kyat 150. 

 



၇ 

Description of instrument Proper Stamp - duty 

CLERKSHIP (No.11).  

Exemption. 

Instruments  of   apprenticeship  executed  by 

which  a  person  is  apprenticed  by  or  at  

the  charge  of  any  public  charity. 

10 . ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY – 

 (a)Where the company has no share  

capital or the nominal  share  capital  

does   not   exceed  kyat   100,000,000. 

 (b) where the nominal share capital exceeds  

kyat  100,000,000. 

Exemption. 

  Articles of any association not formed for  

profit and registered under section 26 of the 

Myanmar Companies Act. See  also  

MEMORANDUM   OF     ASSOCIATION   OF  A  

COMPANY (No.39). 

11. -  ARTICLES   OF   CLERKSHIP    or   contract 

       whereby any   person   first   becomes  

   bound  to serve  as a clerk in order to 

   his admission    as an  advocate  of  the 

   Supreme  Court. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   Kyat    50,000. 

 
 

-   Kyat  150,000. 

 

 

 

 

 

 
 

 

-   Kyat  1,500.  

 



၈ 

Description of instrument Proper Stamp - duty 

 - ASSIGNMENT,  See   CONVEYANCE  (No. 23), 

TRANSFER (No.62), and TRANSFER OF 

LEASE (No.63), as the case may  be. 

 - ATTORNEY. See POWER OF  ATTORNEY  

(No.48).  

 - AUTHORITY TO ADOPT. See 

ADOPTION - DEED (NO.3). 

12. AWARD , that  is to say, any decision in  

 writing by an arbitrator  or  umpire, not  

 being  an  award directing  a  partition, 

  on a reference made otherwise  than 

 by an order of the  Court in the course 

 of  a  suit - 

(a) where the amount  or value  of the  

property to which the award relates 

as set  forth in such award does not 

exceed kyat 100,000; 

   

 

 

  (b)Where it exceeds kyat 100,000 and  

      does not exceed kyat   500,000; 

  (c)Where it exceeds kyat  500,000 and 

      does not  exceed kyat 1,000,000; 

  (d)Where  it exceeds kyat  1,000,000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Two kyat for every kyat 100  

 or part thereof  of the 

 amount or value of the 

 award. 
 Provided that the maximum 

 proper stamp - duty shall  be 

 kyat  500. 

-  kyat  1,500. 

 

- kyat   2,500. 
 

     kyat  250 for every additional    

     kyat  100,000  or part thereof   

     in excess of  kyat  1,000,000     

     in  addition   to   the  proper 

     stamp - duty under No. 12(c). 

 



၉ 
 

Description of instrument Proper Stamp- duty 

13. BILL  OF  EXCHANGE as defined by 
section 2(2)  not being a BOND,  
banknote or currency note- 

  (a)where payable otherwise than 
       on demand but not more than  

    one year  after date or  sight  –
  if the amount of the bill or note 

does not exceed  Kyat  5,000,000 
  if  it exceeds  Kyat  5,000,000 and 

does not exceed Kyat  7,000,000 
  if it exceeds  Kyat  7,000,000 and 

does not exceed Kyat  9,000,000 
  if it exceeds  Kyat  9,000,000 and 

does not exceed Kyat  13,000,000 
  if it exceeds  Kyat  13,000,000 and 

does not exceed Kyat  17,000,000 
  if it exceeds  Kyat  17,000,000 and 

does not exceed Kyat  21,000,000 
  if it exceeds  Kyat  21,000,000 and 

does not exceed Kyat  25,000,000 
  if it exceeds  Kyat  25,000,000 and 

does not exceed Kyat  30,000,000 
  if it exceeds  Kyat  30,000,000 and 

does not exceed  Kyat  50,000,000 
  if it exceeds  Kyat  50,000,000 and 

does not exceed  Kyat  75,000,000 
  if  it exceeds  Kyat  75,000,000 and 

does not  exceed  Kyat  100,000,000 
  and for every additional Kyat  

10,000,000 or part thereof and 
excess  of  Kyat   100,000,000; 

 (b) where  payable otherwise than on 
demand   but  at more than 
one year after date or sight. 

If drawn 

Singly 

 

 

 
 

450 
 

650 
 

800 
 

1200 
 

1500 
 

1900 
 

2250 

 

2700 
 

4500 
 

6750 
 

9000 
 

650 

if   drawn 

in  set  of   

two ,   for 

each  part 

of  the  set 
 

300 
 

400 
 

550 
 

800 
 

1000 
 

1250 
 

1500 

 

1800 
 

3000 
 

4500 
 

6000 
 

        400 

if  drawn  in 

set of three, 

for   each  

part  of  the 

set 
 

150 
 

200 
 

300 
 

400 
 

500 
 

650 
 

750 

 

900 
 

1500 
 

2250 
 

3000 
 

200 

 

 

 

 

The same duty as a Bond (No.15) for the 
same amount. 



၁၀ 

Description of instrument Proper Stamp - duty 

14. BILL  OF  LADING (including a through bill 

of lading). 

 

 

 

Exemptions. 

(a) Bill of lading when the goods therein 

described are received at a place 

within the limits of any port as defined 

under the Ports Act, and are to be 

delivered at another place within the 

limits of the same port. 

(b) Bill  of  lading when executed out of the 

Republic  of the Union of Myanmar and 

relating to property to be delivered in 

the Republic of the Union of Myanmar. 

15.BOND [as defined by section 2(5)] not 

 being a  DEBENTURE (No.27), and not 

 being otherwise provided for by this 

 Act or by  the Court  Fees Act -  

 See ADMINISTRATION-BOND(No.2), BOTTO-  

MRY BOND (No.16), CUSTOMS  BOND (No.26), 

INDEMNITY - BOND (No.34), RESPONDENTIA  

BOND (No.56), SECURITY BOND (No.57). 

Exemption. 

Bond, when executed by - 

Any person for the purpose of guaranteeing 

that  the  local income  derived from   private 

- Kyat 150. 

N.B.-  If a bill of lading is drawn 

in  parts,  the   proper   stamp 

therefor  must   be  borne  by 

each one of the set. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

one  and  a  half  per centum     

on     the amount  or value. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၁၁ 

Description of instrument Proper Stamp - duty 

subscriptions to a charitable dispensary or 

hospital   or   any  other  object   of  public  

utility  shall   not   be  less  than  a specified 

sum per mensem. 

16.BOTTOMRY BOND, that is to say, any 

 instrument  whereby the master of a 

 sea - going  ship borrows  money on the 

 security of the ship to enable him to 

 preserve the ship or prosecute her 

 voyage. 

17. CANCELLATION - Instrument of (including  

 any instrument by which any 

 instrument  previously  executed is 

 cancelled), if attested and not other- 

 wise  provided  for. 

 See also RELEASE (No.55),REVOCATION OF 

 SETTLEMENT (No. 58-B), SURRENDER OF 

 LEASE (No. 61),  REVOCATION OF  TRUST 

 (No.64-B). 

18. CERTIFICATE OF SALE (In respect of each 

 property  put up as a separate lot and sold) 

 granted  to  the  purchaser of any 

 property sold by public  auction  by any 

 Civil court, Revenue Authority, Collector or 

 other Revenue Officer - 

 (a)  Where the purchase -money does not 

     exceed   kyat 500,000; 

 (b)  in any other case …   … 

 

 

 

 

 The same duty as a Bond (No.    

  15) for the same amount. 

 

 

 
 

-  Kyat 150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

One per centum on the 

amount of purchase- money.  

The same duty as a CONVEYA CE. 

 



၁၂ 

Description of instrument Proper Stamp - duty 

 

 

 

19.CERTIFICATE  OR  OTHER DOCUMENT,  

 evidencing  the right or title  of  the holder 

 thereof, or any other  person,  either to 

 any shares, scrip or stock in  or  of  any  

 incorporated   company  or  other  body 

       corporate,  or  to  become   proprietor   of      

       shares,  scrip  or  stock  in  or  of  any   such   

      company or body. 

See also LETTER OF ALLOTMENT   OF 

SHARES (No. 36). 

20.CHARTER-PARTY, that is to say, any 

 instrument (except an agreement for the 

 hire of a tug steamer) whereby a vessel or 

 some specified  principal  part  thereof is 

 let   for the specified purposes of the 

 charterer, whether it includes a penalty 

 clause or not : 

(a) less than horse power 20; 

(b) not less than horse power   20  but   not 

more than horse power 50; 

(c) more than horse power 50. 

21. CHEQUE  [ as defined by section  2(7)] 

 22. COMPOSITION-DEED,   that is to say, any  

      instrument  executed  by  a  debtor whereby 

       he conveys his property for the benefit of  

       his creditors, or  whereby  payment   of   a  

(No. 23)   for     a  consideration 

equal   to   the  amount  of   the 

purchase- money only. 

-   Kyat  50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   Kyat  3,000. 

-   Kyat  7,500. 

 

-   Kyat  15,000. 

-   Kyat   5. 

-   Kyat  1,500. 
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 composition or dividend on their debts is 

 secured to the creditors, or whereby 

 provision is made for the continuance of the 

 debtor’s business,  under the supervision of 

 inspectors or  under letter  of license  for 

 the benefit of his creditors. 

23. CONVEYANCE, [as defined  by section 

2(10)] not being a TRANSFER charged or 

exempted under No. 62 – 

Exemption. 

 Assignment of copyright made under the 

 Myanmar Copyright   Act. 

 CO- PARTNERSHIP-DEED. See PARTNERSHIP  

 (No.46). 

24.COPY  OR  EXTRACT certified to be a true 

 copy  or extract by or by order of any 

 public officer  and not chargeable under 

 the law for the time  being in force 

 relating to court- fees - 

 (i) if the original was not chargeable with 

     duty  or if  the  duty   with which  it  was   

       chargeable does not exceed kyat  100; 

 (ii) in any other case…    … 

Exemptions. 

   (a) Copy of any paper which a public 

officer is expressly required by law to 

make or furnish for record in any public 

office   or     for   any   public    purposes. 

 

 

 

 

 

 

   Three per centum  on  the 

 amount  or value. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-   Kyat 150. 

 

 

-   Kyat  250. 
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    (b)Copy of or extract from any register 

relating  to  births, baptisms,  namings, 

dedications,    marriages,      divorces,  

deaths  or  burials. 

25.COUNTERPART   OR   DUPLICATE    of    any  

  instrument chargeable with duty and in  

  respect of which the proper duty has been  

  paid – 

 (a) if the duty with  which  the  original  

instrument is chargeable does not 

exceed kyat  100; 

 (b)in  any  other case…    … 

Exemption. 

      Counterpart of any  lease  granted  to  a     

cultivator when such lease is exempted from 

duty. 

26. CUSTOMS  BOND:- 

     (a) where the amount  does not   exceed   

             kyat  1,000,000 ; 

 (b) in any other case…    … 

 

 
27. DEBENTURE       (whether    a    mortgage  

   debenture  or  not ) being  a   marketable 

    security transferable – 

(a) by endorsement or by a separate 

instrument of transfer ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  The same duty as is payable on

the  original. 

 

-  kyat  100. 

 

 

 

 

 

  The  same  duty   as  a  Bond 

(No.15) for such amount. 

-  Kyat 20 for every kyat 10,000 or 

part  thereof  for value excee- 

ding   kyat  1,000,000. 

 

 

 
  The  same  duty  as  a  Bond 

(No.15)for the same amount. 
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(b)by delivery…    … 

 

 

 

Explanation -The term “ Debenture” includes 

any  interest  coupons attached  thereto,  but 

the  amount  of  such  coupons  shall  not  be 

included   in  estimating   the duty. 

Exemption 

 A debenture issued by an incorporated 

company or   other   body   corporate   in  

terms   of  a  registered  mortgage-deed , duly  

stamped in respect of the full-amount of 

debenture to be issued   thereunder, whereby 

the  company  or body borrowing makes 

over, in whole or in part,  their property to 

trustees for  the  benefit  of the debenture- 

holders: Provided that  the  debentures so 

issued are expressed to be issued in terms of 

the said mortgage - deed. 

 See  also BOND (No.15),  and   sections  8  

and 55. 

DECLARATION OF ANY TRUST .  See TRUST  

(No. 64). 

28. DELIVERY-ORDER IN RESPECT OF GOODS, 

that   is to say, any instrument entitling any 

person   therein  named, or his assigns or 

the  holder  thereof, to the delivery  of  any  

  The  same duty as  a CONVEY - 

ANCE (No. 23) for  a  consider- 

ation equal to face amount of 

the debenture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-   Kyat   50. 
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      goods  lying  in any dock or port, or  in any  

 warehouse in which goods are stored or 

deposited on rent  or hire, or upon any 

wharf, such  instrument  being signed 

by or on  behalf  of  the  owner of such 

goods upon the sale or transfer of the  

property therein, when such goods 

exceed  in  value kyat  2,000. 

DEPOSIT   OF TITLE - DEEDS, 

See  AGREEMENT  relating to DEPOSIT   OF 

TITLE - DEEDS, PAWN OR  PLEDGE (No.6). 

DISSOLUTION OF PARTNERSHIP. See 

PARTNERSHIP (No.46). 

29. DIVORCE - Instrument of, that is to say, any 

instrument by  which  any  person   effects  

the dissolution  of  his  or   her   marriage. 

 DOWER-  Instrument of  See  SETTLEMENT 

(No.58). 

      DUPLICATE - See  COUNTERPART  (No.25). 

30. ENTRY  AS  AN  ADVOCATE   ON THE  ROLL   

      OF THE SUPREME  COURT.                

31.EXCHANGE OF PROPERTY-  Instrument     of - 

      EXTRACT.  -   See    Copy  (No.24). 

 

 

 

 

32.FURTHER  CHARGE -  Instrument of, that  is      

      to say, any  instrument  imposing  a further 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   Kyat  250. 

 

 

 

 

 

-   Kyat  30,000. 

 

The same duty as a  

CONVEYANCE(No. 23) for a 

consideration  equal to the 

value of the property   of  

greatest  value   as   set  

forth  in  such  instrument. 
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      charge  on  mortgaged  property - 

(a) when the original mortgage is one of 

the description referred to in clause (a) 

of Article No.40 (that  is, with possession) ; 

 

 

   (b)when such mortgage is one of the 

description  referred to   in   clause(b)of 

Article No. 40 (that is, without possession) – 

    (i)   if   at    the    time    of   execution   of  

  the  instrument  of  further  charge  

  possession   of    the property  is given 

  or  agreed  to  be given   under  

  such    instrument; 

 

 

 

 

 

  (ii) if possession is not given    …  …  

 

 

 

33.GIFT -  Instrument of,  not being  a   

SETTLEMENT   (No.58) OR  WILL  OR  

TRANSFER  (No.62). 

  

 

The same duty as a 

CONVEYANCE (No. 23) for    a  

consideration equal to the 

amount of  the further charge 

secured by such instrument. 

 

 

 
 

The same duty as a 

CONVEYANCE (No. 23) for a 

consideration  equal    to the 

total   amount  of   the   charge  

( including the original 

mortgage and any further 

charge already made) less the  

duty already paid on such 

original  mortgage and further  

charge. 

The   same   duty   as   a    Bond  

(No. 15) for the whole amount 

payable or deliverable under 

such  instrument. 

The same duty as a 

CONVEYANCE (No.23) for a 

consideration equal to the  

value of the property as set 

forth in such instrument.  
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  HIRING  AGREEMENT  or agreement  for service- See   

        AGREEMENT (No.5). 

34.INDEMNITY   BOND …  …     

  

 

     INSPECTORSHIP-DEED . See   COMPOSITION –  

     DEED (No.22).   INSURANCE  -  See    POLICY   OF   

     INSURANCE (No.47) 

35.LEASE, including an under-lease or sub-lease and 

any agreement to let or sub-let – 

  (a)where by such lease the rent is fixed and no 

premium is paid or delivered – 

    (i) where  the   lease  purports   to   be  for  a 

         term   of   less   than   one  year; 

 

 
 

(ii)  where  the lease purports to be for a  

      term of not less than one year but  

  not  more  than  three years; 

  (iii) where the lease purports to be for a 

term in excess of  three years; 

 

 

 
 (iv) where the lease does not purport to 

       be  for any definite term ;  

 

 

The same duty as a SECURITY 

BOND (No.57) for the same  

amount.  

 

 

 

 

 

 
The   same   duty   as   a    BOND 

(No. 15) for the whole amount 

payable or deliverable under such  

lease. 
 

The same duty as a BOND (No.15) 

for the amount or value of the 

average annual rent  reserved. 

The same duty as a 

CONVEYANCE (No.23) for a 

consideration equal to the amount 

or value of the average annual 

rent  reserved.  

The same duty as a 

CONVEYANCE (No.23) for a 

consideration equal  to the 

amount   or   value  of   the  



၁၉ 
 

Description of instrument Proper Stamp - duty 

   

 

 

 

  (v) where the lease purports to be in  

perpetuity; 

 

 

 

 

 

(b) where the  lease  is granted  for  a  fine  

or premium  or  for  money advanced 

and where no rent is reserved ; 

 

 

 

 (c) where the lease is granted for a fine or  

premium or  for money advanced  in 

addition  to rent   reserved ; 

 

 

 

  

average annual rent which 

would  be  paid or delivered for 

 the first ten years if the lease 

continued  so  long. 

The same duty as a 

CONVEYANCE (No.23) for a  

consideration equal to one-fifth 

of  the  whole amount of the  

rents which would be paid or 

delivered  in respect of the first  

fifty years of the lease.  

The  same  duty  as  a 

CONVEYANCE (No.23) for a  

consideration  equal   to   the 

amount  or value of such fine or 

premium or advance as  set 

forth  in  the  lease.  

The same duty as a 
CONVEYANCE(No.23) for a 
consideration equal to the 
amount or value of such fine or 
premium or advance  as set 
forth  in  the  lease, in addition 
to the duty which would have 
been payable on such lease if 
no fine or premium or advance  
had been  paid   or  delivered: 
Provided that, in any case 
when an agreement to lease is 
stamped  with  the ad valorem    

 



၂၀ 

Description of instrument Proper Stamp - duty 

 

 

 

 

 
Exemptions. 

 (a) Lease   executed   in  the  case  of  a 

       cultivator  and  for  the  purposes  of 

        cultivation (including  a  lease of  trees  

        for   the  production  of  food or drink),  

        without  the  payment  or  delivery  of  

        any  fine or premium, when a definite  

        term  is  expressed  and  such  term does  

        not  exceed  one  year,  or  when  the  

        average annual rent reserved  does not  

        exceed  kyat  10,000. 

 (b)Leases of Fisheries granted under the 

existing   Laws. 

36. LETTER OF  ALLOTMENT  OF  SHARES in any 

company or proposed    company or in 

respect of any loan to be raised by any 

company or  proposed company. 

 See also CERTIFICATE  OR   OTHER  

DOCUMENT  (No.19). 

37.LETTER  OF  CREDIT, that is to say, any 

instrument by which one person authorises  

another to give credit to the  person  in  

whose  favour  it  is  drawn. 

 LETTER  OF  GUARANTEE-  See AGREEMENT(No.5). 

stamp required   for  a  lease, 

and a lease  in  pursuance  of  

such agreement  is subsequently 

executed, the duty on such 

lease  shall  not exceed kyat 600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- Kyat   600. 

 

 

 

 
 
 

- Kyat   200. 
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38. LETTER  OF  LICENCE, that is to say, any 

agreement  between  a debtor   and  his  

creditors  that   the  latter shall, for a 

specified time, suspend their claims and  

allow the debtor to carry on business at his  

own  discretion. 

39. MEMORANDUM   OF   ASSOCIATION OF  A  

COMPANY – 

 (a) if  accompanied  by articles of    

   association  under section 17 of  the   

   Myanmar  Companies   Act:  

 (b)  if  not  so  accompanied   …    …     

Exemption. 

 Memorandum of any association not 

formed for profit and registered under 

section  26  of  the Myanmar Companies Act. 

40. MORTGAGE   -  DEED not being  an 

AGREEMENT   RELATING   TO   DEPOSIT OF  

TITLE-DEEDS,   PAWN  OR  PLEDGE (No.6) ,  

BOTTOMRY  BOND (No.16), MORTGAGE  

OF  A  CROP  (No.41),    RESPONDENTIA  

BOND  (No.56),   OR  SECURITY   BOND  

(No.57)-     

       (a)when possession of the property or any 

            part of the property comprised   in such 

            deed is given by the  mortgagor or 

            agreed to be given; 

-  kyat  1,000. 

 

 

 

 

 

 

 
 

-  kyat   15,000. 

 

 
 

-  kyat  150,000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

The same duty as a CONVEYA- 

NCE(No.23) for a consideration 

equal   to  the amount   secured   

by  such  deed. 
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   (b) when possession is not given or agreed 

        to be given as aforesaid; 
 

Explanation - A mortgagor who gives to the 

mortgagee a power-of-attorney to collect 

rents or a lease of the property mortgaged 

or part thereof, is deemed to give 

possession within the meaning of this 

Article; 

(c) when a collateral or auxiliary or 

additional or substituted security, or by way 

of further assurance for the 

abovementioned purpose, where  the  

principal  or  prim- 

             ary security  is duly stamped – 

- for every sum secured not exceeding   

  kyat   1,000,000; and 

- for every kyat 100,000  or  part thereof  

  secured  in   excess of  kyat 1,000,000. 

Exemptions. 

(1)  Instruments executed by persons taking 

advances under the existing relevant 

Laws, or by their sureties as security for 

the repayment  of such advances. 

(2)      Letter of hypothecation accompanying  

 a  bill   of   exchange. 

41.MORTGAGE  OF A CROP including any  

      instrument evidencing an agreement to  

      secure the repayment  of a  loan  made  

      upon any  mortgage  of  a  crop, whether 

The  same  duty  as   a BOND 

(No.15) for the amount secured 

by such deed. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-    Kyat 50. 

 

-    Kyat 50. 
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the crop is or  not  in existence at  the  time of  

the mortgage - 

(a) when the loan is repayable not more 

than three months from the date of the 

instrument – 

- for every sum secured not exceeding    

   kyat   200,000; and 

- for every kyat  200,000 or part thereof    

  secured in excess of  kyat  200,000; 

     (b) when the loan is repayable more than 

 three months, but not more than 

 eighteen months  from the date of the 

 instrument – 

 -  for  every  sum secured  not excee- 

    ding   kyat  100,000;   and 

 - for every kyat 100,000 or part thereof  

    secured   in  excess   of  kyat  100,000. 

42. NOTARIAL  Act, that  is  to  say, any 

instrument, endorsement, note, attestation, 

certificate or entry not being a PROTEST 

(No.50) made or signed by a Notary  

Public in the execution of the duties of his 

office, or by any other person  lawfully 

acting as a Notary Public.   

See also PROTEST OF   BILL OR   NOTE  (No.50). 

43.NOTE  OR  MEMORANDUM  sent by a broker 

or  agent  to  his  principal  intimating  the  

 

 

 

 

 
 

-    Kyat 50. 

 

-    Kyat 50. 

 

 

 

 
 

 
 

-    Kyat  50. 

 
-    Kyat  50. 

 
-    Kyat 1,000. 
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  purchase or sale on account of such 

principal – 

(a)  of any goods exceeding  in  value  

kyat  100,000; 

(b)  of any stock or marketable security 

exceeding  in  value   kyat  100,000. 

 

 

44.NOTE OF PROTEST BY THE MASTER   OF   A  

SHIP.  

    See  also    PROTEST  BY  THE MASTER  OF  A  

    SHIP   (No.51). 

 ORDER  FOR  THE  PAYMENT  OF MONEY. 

See  BILL  OF   EXCHANGE  (No.13). 

45. PARTITION -  Instrument of [as defined by  

 section 2(15)]. 

 

 

N.B.- The  largest  share remaining   after  

the  property   is  partitioned  (or  if  there 

are  two  or more  shares  of  equal value 

and  not  smaller  than any of the other 

shares then  one of  such equal  shares) 

shall  be deemed  to  be  that  from  

which  the  other  shares  are   separated: 

Provided  always  that - 

     (a)when  an  instrument  of  partition  

 containing  an  agreement  to  divide 

 

 
-    Kyat 50. 

 
 

Subject to a maximum of kyat 

10,000, kyat  15 for every kyat 

100,000 or part thereof  of  the 

value of the stock or security. 
 

-    Kyat 100. 

 

 

 

 

 
The same  duty as a  BOND 

(No.15) for the amount of the 

value of the separated  share 

or shares  of  the  property. 
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 property in severalty is executed and a 

 partition is effected in  pursuance of 

 such agreement the duty chargeable 

 upon the instrument effecting such 

 partition shall be reduced by  the 

 amount of duty paid in respect of the 

 first instrument,  but  shall  not be less  than  

 kyat  2,000 ; 

   (b) where  land  is held  on Revenue  

 Settlement   for  a period not exceeding  

 thirty years and paying the full assess -

 ment, the value for the  purpose  of 

 duty shall be calculated at not more 

 than five times  annual  revenue; 

   (c) where  a  final   order  for effecting a  

  partition  passed by   any  Revenue  

  authority  or  any   Civil   Court,  or an 

  award  by  an arbitrator directing a  

  partition, is stamped  with  the stamp 

  required for an instrument  of partition, 

  and   an   instrument  of  partition  in  

  pursuance of  such order or award  

  is  subsequently executed, the duty on 

  such  instrument    shall  not  exceed  

  kyat  2,000. 

46. PARTNERSHIP _ 

      A. Instrument  OF – 

      (a) where  the  capital  of  the partnership 

 does not exceed  kyat   500,000      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

-   Kyat   300. 
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      (b) in any other case  …   …  
 
 
 
 
 
 

B. Dissolution  of  …    … 
PAWN OR PLEDGE- See  AGREEMENT  RELATING  
TO DEPOSIT OF TITLE DEEDS, PAWN OR  
PLEDGE (No.6). 
47. POLICY   OF   INSURANCE -  
  A. SEA-INSURANCE (see section 7) -  

(1)   for or upon any voyage - 
(i)  Where the premium  or 

consideration does not 
exceed the rate of ten pya  
or one-tenth per centum of 
the amount insured by the 
policy; 

(ii)  in any other case, in respect 
of every full sum of kyat  
100,000  and also any 
fractional part of kyat  100,000 
insured  by the policy ; 

         (2) for time  - 
             (iii)      in respect of  every full  sum of   
                            kyat  100,000   and    also   any  
                   fractional  part of kyat 100,000 
                           insured  by  the   policy -              
 - where the insurance shall be made    for   

 any time not  exceeding  six  months;  
        - where the insurance shall be made     
 for  any  time  exceeding  six   months
 and  not   exceeding  twelve  months 

- One per centum on such 
exceeding amount or value 
in addition to the proper 
stamp duty under above 
Clause A(a). 

 Provided  that  the  maximum 
duty   shall   be  Kyat   100,000. 

-    Kyat  2,000. 
 
 

if  drawn      if   drawn   in 
singly               duplicate, for  
     each part 

 

10   10 

 

 

 10   10 

 
        10          10 
 

        10          10 
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B.-FIRE - INSURANCE  AND   OTHER  CLASSES  OF 

INSURANCE, not elsewhere included in this 

Article,  covering  goods,  merchandise, 

personal effects, crops, and other property 

against loss or damage – 

(1) in respect of an original policy- 

 (i) when the sum insured does not 

         exceed  kyat 500,000; 

 (ii) in any other case   …    … 

(2)  in respect of each receipt for any 

payment of a premium on any renewal 

of an original  policy. 

 

C.-ACCIDENT  AND  SICKNESS-INSURANCE  -       
     (a) against railway accident valid for a 
            single  journey  only, 

Exemption. 
 When issued to a passenger 
travelling by  the intermediate or the 
third class in any railway. 

(b) in  any other case, in respect of every  
full sum of  kyat  100,000 and also  any 
fractional  part  of  kyat  100,000 insured  
by the policy, 

 

 

 

 

 

 

-    Kyat  50. 

 

-    Kyat  100. 

    One half of the duty payable in 

respect of the original policy in 

addition to the amount, if any, 

chargeable under No.53. 

 

-    Kyat  10. 
 
 
 

 
 

-     Kyat 30. 
      Provided that in case of a 
policy of insurance against death 
by accident, when the annual 
premium payable does not 
exceed 500 kyat per K 100,000 
the duty on such instrument shall  
be  30 kyat   for  every K 100,000 
or part thereof of the maximum 
amount which may be come 
payable under it. 
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CC.-INSURANCE BY WAY  OF  INDEMNITY against  
         Liability  to   pay   damages   on  account   of  
         accidents   to   workmen  employed   by    or  
         under the  insurer or  against  liability  to   pay  
        compensation    under   the    Workmen's   
         Compensation   Act,  1923,  for    every   kyat  
         100,000   or    part   thereof    payable     as  
        premium. 
 
D.-LIFE INSURANCE  OR   OTHER  INSURANCE  

 NOT SPECIFICALLY   PROVIDED FOR, except  

     such a RE-INSURANCE   as   is   described   in   

     Division E of this Article - 

(i) for  every   sum   insured  not  exceeding   

           kyat  25,000; 

(ii) for every  sum  insured   exceeding  kyat  

            25,000  but not exceeding  kyat 50,000 

  (iii) for  every  sum  insured   exceeding 

        kyat  50,000,  but   not   exceeding  

        kyat  100,000   and   also  for  every  

        kyat   100,000   or   part  thereof    in 

        excess of kyat 100,000. 

Exemption. 

  Policies  of  life-insurance  granted  in 

accordance with  the  rules   for  Postal  Life-  

insurance. 

E.-RE-INSURANCE BY AN INSURANCE COMPANY,  

which has   granted a  POLICY of the nature 

 

 

 
 

One quarter of the duty 

payable in     respect of    the   

If drawn 
singly 

(Kyat) 

If drawn in 
duplicate, for 
each part 

 10 

 

 

 

 

 

 

 10 
 

 20 

  

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
 

10 

 

10 
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specified  in  Division A or  Division  B of this 

Article with another company by way of inde- 

mnity or guarantee against the payment on 

the original insurance of a certain part of the 

sum insured thereby. 

General Exemption. 

 Letter of cover or engagement to issue a 

policy of insurance: 

     Provided that, unless such letter or 

engagement bears the stamp prescribed by this 

Act for such policy, nothing shall be claimable 

thereunder, nor shall it be available for any 

purpose except to compel the delivery of the 

policy therein mentioned. 

48.POWER-OF-ATTORNEY [as defined by section 

2(21)] not being a  PROXY (No.52)  - 

(a)when executed for the sole purpose of 

 procuring the registration of one or 

 more documents in relation to a single 

 transaction or for admitting execution 

 of one or more such documents; 

(b)when  required in suits or proceedings; 

(c) when authorizing one person or more to 

act in a single transaction other than 

the case mentioned in clause(a) ; 

(d) when  authorizing  not more than five  

persons to act jointly and severally in 

more than one transaction or generally; 

original insurance but  not less 

than kyat 10 or more than kyat  

50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-    Kyat 100. 

 

 

 

 

-    Kyat 100. 

-    Kyat 300. 

 

 

-    Kyat 1,000. 
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(e)when authorizing more than five but not 

       more than ten persons to act jointly and  

       severally in more  than  one  transaction  or  

       generally ; 

(f) when given for consideration and authoriz-  

      ing the attorney to sell  any  immoveable   

      property; 

(g) in any other case   …    …   

 

 

 

 

 

Explanation. – For  the  purposes  of  this  Article 

more persons than one when belonging to the 

same firm shall be deemed to be one person.    
 

49.PROMISSORY NOTE[as defined  by section 

2(22)] – 

    (a)when payable on demand  - 

 (i)when the amount or value does  

    not exceed  kyat 25,000; 

          (ii)when the amount or value exceeds 

                kyat  25,000 but does not exceed  kyat 

              100,000; 

          (iii)in any  other case        …   … 

    (b)when payable otherwise than on 

 demand. 

-    Kyat 2,500. 

 

 
 

The same duty as a 

CONVEYANCE (No.23) for the 

amount of the consideration.  
 

Kyat  800 for each person 

authorized. 

N.B.-           The  term “registration”  

includes every operation  incid- 

ental to registration under the  

Registration   Act, 1908. 

 

 

 

 

 
 

 

-   Kyat 50. 

 

-   Kyat 100. 

 

 

-   Kyat 150. 

The  same  duty  as  a  BILL  OF 

EXCHANGE ( No.13 )   for    the 

same       amount       payable 
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50. PROTEST  OF   BILL   OR   NOTE, that is to 

 say, any declaration in writing made by a 

 Notary Public or other person lawfully 

 acting as such, attesting the dishonour of 

 a bill of exchange or  promissory note. 

51. PROTEST  BY   THE  MASTER OF  A SHIP, 

that is to say, any declaration of the  

particulars of her voyage drawn up by him  

with a view to the adjustment of losses or 

the calculation of averages, and every 

declaration  in writing made by him 

against the charterers or the consignees 

for not loading or   unloading the ship, 

when such declaration is attested or 

certified by a  Notary Public or other 

person lawfully   acting as such. 

 See also   NOTE  OF  PROTEST  BY  THE  

MASTER  OF  A  SHIP (No.44). 

52.PROXY empowering any person to vote at 

any one meeting of (a) members of an 

incorporated company or other body 

corporate whose stock or funds is or are 

divided into shares and transferable, (b) a 

local authority, or (c) proprietors, members 

or  contributors to the funds   of any 

institution. 

53.RECEIPT as [ defined by section  2(23)] for 

any money or other property the amount 

or value of which exceeds kyat  5,000. 

otherwise  than  on  demand . 

-    Kyat  250. 

 

 

 

 

-   Kyat 250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    Kyat  50. 

 

 

 

 

 

 
 

-   Kyat   5. 
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                            Exemptions. 

RECEIPT –  

    (a) endorsed on or contained in any    instru- 

         ment duly stamped  or  any instrument 

         exempted under the proviso to section3  

        (instruments executed on behalf of the 

         Government)  or any cheque or bill of  

         exchange payable on demand  acknow-

         ledging  the  receipt  of  the  consider- 

         ation-money therein expressed, or the 

         receipt of any  principal  money, interest  

         or  annuity, or other periodical    payment 

         thereby  secured ; 

   (b)for any  payment  of  money  without  

 consideration ; 

   (c)for any payment of  rent by a   cultivator    

         on    account    of    land   assessed    to  

         Government   revenue ; 

   (d) for   pay  or allowances  by non-  

 commissioned officers, soldiers, or airmen 

 of the Myanmar Military, Naval or Air 

 Forces,  when serving  in such capacity. 

   (e) given by holders of family- certificates  in  

 cases where the person from whose 

 pay or allowances the sum comprised in 

 the receipt  has  been assigned is a 

 non-commissioned officer, soldier, or 

 airman or any of the said forces and 

 serving in such capacity ; 
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 (f)for pensions  or  allowances  by persons 

     receiving such pensions or allowances in 

     respect  of  their  service  as  such  non-

    commissioned  or petty officers, soldiers, 

     sailors  or  airmen  and  not serving the 

    Government in any other  capacity; 

 (g)given by any administrator of a village 

  tract    for     land-revenue   or    taxes 

  collected by him; 

(h)given for money or securities   for money 

deposited in the hands of any banker, to 

be  accounted for. 

 Provided that the same is not expressed to 

 be  received of, or by the hands of, any 

 other than the  person to whom the same 

 is to be accounted for: 

   provided also that this exemption shall not  

   extend to a receipt or acknowledgement 

      for any  sum paid or  deposited  for or  

   upon a  letter  of  allotment  of  a share,  

   or in   respect of a call upon any scrip or 

   share of or in any incorporated company 

   or other body corporate, or such proposed  

   or intended company  or body, or in  respect 

   of a debenture  being  a marketable  

   security. 

See also POLICY OF   INSURANCE [ No.47-B(2)]. 

54.RECONVEYANCE of  mortgaged  property  

   or  instrument   of    extinguishment   of    a    

      mortgage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Subject  to  the  maximum  of 

kyat  10,000  the same duty   as 

a CONVEYANCE (No.23) for the  
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55.RELEASE, that is to say, any instrument   (not   
     being such  a release as is provided for  by 
     section  23 A  or  article  No.54)  whereby a 
     person  renounces  a  claim  upon  another 

     person or against any specified property – 
(a) if the amount or value of the claim does 

 not exceed kyat  150,000; 
 
 

(b) in  any  other case. 
56.RESPONDENTIA BOND, that is to say, any 

instrument securing a loan on the  cargo  
laden or to be laden on board a ship and  
making repayment contingent on the 
arrival of the cargo at the port of 
destination. 

 REVOCATION  OF  ANY  TRUST  OR 
SETTLEMENT. See SETTLEMENT (No.58), 
TRUST (No.64). 

57.SECURITY-BOND  OR  MORTGAGE-DEED 
executed by way of security for the 
 due execution of an office, or to account 
for money or other property  received by 
virtue  thereof or executed by a surety to 
secure the due performance of  a  

contract - 
(a) when  the  amount   secured   does  not 
      exceed kyat 150,000; 

 

 (b) in any other case    …   … 

amount   of   the   consideration   
for   the mortgage. 
 
 
 
 
 

The  same  duty  as   a   BOND 
(No.15) for   such   amount    or 
value   as   set    forth    in    the 
RELEASE. 
-    Kyat  2,500. 
The  same  duty   as   a   BOND 
(No.15)  for  the  amount  of the 
loan secured. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The  same  duty   as   a   BOND 
(No.15)  for  the  amount  of the 
  secured.        
-  kyat   2,500. 
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Exemptions. 

Bond or other instrument, when executed - 

 (a) by any person for the purpose of 

guaranteeing that the local income 

derived from private subscriptions to a  

charitable dispensary or hospital or any 

other object of public utility shall not be 

less than a specified sum per mensem ; 

 (b) executed by persons taking advances 

under the existing relevant Laws or by 

their sureties, as security for the 

repayment of such advances; 

 (c) executed by officers of Government or 

their sureties to secure the due 

execution of an office or the due 

accounting for money or other property 

received by virtue thereof.   

58. SETTLEMENT – 

 A. INSTRUMENT OF (including a deed of 

dower). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The same duty as a BOND(No. 

15) for a sum equal to the 

amount or value of the 

property settled as set forth in 

such settlement; Provided that 

where an agreement to settle is 

stamped with the  stamp  

required  for  an  instrument  of 

settlement, and an instrument 

of settlement  in  pursuance of 

such  agreement  is  subsequently  
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Exemptions. 

(a) Deed   of   dower   executed  on   the  

occasion  of  a   marriage  between  

Muhammadans. 

  (b)Hludansa,  that is to say,  any  settlement  

of immovable property executed by a 

Buddhist in the Republic of the Union of 

Myanmar for a religious purpose in which 

no value has been specified and on 

which  a duty of kyat 1,000  has been 

paid. 

B. REVOCATION  OF - 

    See also TRUST (No.64); 

 

 

 

 

 

59.SHARE -WARRANTS  to bearer  issued under  

      the Myanmar  Companies Act. 

 

 

 

Exemptions. 

Share warrant when issued  by a  company in  
pursuance of the Myanmar  Companies  Act, 
section 43, to have  effect only upon  payment, as 

executed,  the   duty   on such  

instrument   shall   not exceed 

kyat  600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

The same duty as a 

BOND(No.15) for a sum equal to 

the amount  or value of the 

property concerned as set 

forth in the Instrument of 

Revocation but not exceeding  

kyat  3,000. 

The duty payable on a 

CONVEYANCE (No.23) for a 

consideration equal to the 

nominal amount of the shares 

specified in the warrant. 
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composition for that duty, to the Collector of 

Stamp-revenue, of – 

(a) one and a half per centum of the whole 

subscribed capital of the company, or  

(b) if any company which has paid the 

said duty or composition in full 

subsequently issues an addition to its 

subscribed capital one and a half per 

centum of the additional capital  so  

issued.  

SCRIP - See CERTIFICATE (NO.19). 

60. SHIPPING  ORDER    for   or   relating  to  the  

       conveyance  of  goods  on board of any vessel. 

61.SURRENDER  OF  LEASE:- 

    (a) when the duty with which the lease is 

  chargeable does not exceed kyat  500; 

   (b) in any other case     …   … 

Exemption. 

     Surrender  of  lease,  when   such   lease   is 

exempted from duty. 

62.TRANSFER ( whether  with  or  without   con-  

      sideration )- 

     (a)of shares  in  an incorporated  company 

       or  other  body  corporate; 

     (b) of  debentures,    being    marketable  

         securities,  whether  the   debenture  is  

          liable to duty or not,except  debentures  

      provided  for  by  section 8; 

     (c) of  any  interest    secured   by a  bond,    

       mortgage-deed or policy of insurance-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-    Kyat  50. 

 

 

 

 The  duty   with    which   such 

  lease is chargeable. 

-   kyat  600. 

 
 

 

 
 

-  0.3 Per centum  on  the  value  

 of  share. 

-  0.3 Per centum  on  the  value 

 of  the  debenture 
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(i) if the duty on such bond, mortgage- 

           deed   or policy does not exceed  

            kyat  100; 

(ii) in any other case   …   … 

      (d)  of any property under the Administrator 

     General's Act, section 25; 

(e)  of any trust - property without consider- 

    ation  from   one   trustee  to  another 

    trustee or from a trustee   to a benefi -

     ciary. 

Exemptions. 

 Transfers by endorsement - 

     (a) of a bill of exchange, cheque  or  

promissory note; 

 (b) of a bill of lading, delivery order, 

warrant  for goods, or other mercantile  

document of title to goods; 

 (c) of a policy of insurance; 

 (d) of securities of the Republic of the  Union 

of Myanmar. 

See  also section 8. 
63.TRANSFER  OF  LEASE  by way of  assignment 

and not by way of  under  lease. 

 

 

 

Exemption.  

 Transfer  of any  lease exempt  from   duty 

except  No. 20  and  35.35. 

The duty with which such bond, 

mortgage-deed     or   policy     of  

insurance    is   chargeable. 

-    Kyat  300. 

-    Kyat  300. 

 
- 300 kyat or such smaller 

amount as may be chargeable 

under clauses (a) to (c) of this 

Article. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

The same duty as a 

CONVEYANCE (No. 23)for a 

consideration equal to the 

amount of the consideration for 

the transfer. 

 



၃၉ 

Description of instrument Proper Stamp - duty 

64.TRUST - 
A .DECLARATION OF: - of or concerning any  
 property when made by any  writing not  
 being a WILL. 
 

   
 

B. REVOCATION OF: - of  or concerning  any  
 property when  made  by  any  instrument   
 other  than  a  WILL. 
 
 
 
See also SETTLEMENT (No.58). 
VALUATION. See  APPRAISEMENT (No.8) 
65.WARRANT  FOR   GOODS,    that is to say,  
 any instrument evidencing the title of any  
 person therein named, or his  assigns, or  
 the holder thereof, to the property in any  
    goods lying in or upon any dock, warehouse  
     or wharf, such  instrument being signed  or  
      certified by or on behalf of the person in whose  
 custody such goods may be. 

 
 
 
 
The   same  duty  as  a  BOND  
(No.15)  for  a sum   equal to 
the amount  or value of the 
property concerned as set forth 
in the instrument, but not  
exceeding  kyat  600. 
The same duty as a 
BOND(No.15) for a sum equal to 
the amount  or value of the 
property concerned as set forth 
in the instrument, but not  
exceeding  kyat  600. 
 
 
- Kyat  50 
 

 

    

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ်  ဖဲွ့စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒအရ  ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 

 
 
  

    နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ 
 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 



 
 
 

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  ပြ ည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေကာက် ဥပေဒ 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၂၀ ။) 

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလ ပြ ည့်ေကျာ်  ၁၃ ရက် 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၈ ရက်) 

  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာသ်ည် ဤဥပေဒကို  ပြ ဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်၊ စတင်အကျိုးသက်ေရာက်သည့် ေန့ရက်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

၁။ (က) ဤဥပေဒကုိ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊   ပြ ည်ေထာင်စု၏  အခွန်အေကာက်ဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။  

 ( ခ ) ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များသည် - 

(၁) အခန်း (၅)၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာေရးနှစ်အတွက် 

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြ ီလ ၁ ရက်ေန့မှ စတင် အကျို းသက်ေရာက်ေစရမည်။ 

(၂) အခန်း (၆) ဝင်ေငွခွန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍-  

 (ကက) ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ပါ လစာမှ ဝင်ေငွနှင် ့ပုဒ်မ ၂၃ တို့ပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များ 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြ လီ ၁ ရက်ေန့မှ စတင် အကျို းသက်ေရာက် 

ေစရမည်။ 

 ( ခခ ) ကျန်ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဝင်ေငွနှစ်မှစ၍ အကျိုး 

သက်ေရာက်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက် 

ေစရမည် - 

(က) အခွန်အေကာက် ဆုိသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရက  ပြ ည်ေထာင်စုအတွက် ေကာက်ခံသည့် 

အခွန်အေကာက်တို့ကိ ုဆိုသည်။  

( ခ ) ဥပေဒ ဆိုသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရက  ပြ ည်ေထာင်စုအတွက် ေကာက်ခံသည့် 

အခွန်အေကာက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြ န်ထားသည့် ဥပေဒများကိ ုဆိုသည်။ 

( ဂ ) နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်း၊ ညွှန်ကြ ားချက်များ ဆုိသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရက  ပြ ည်ေထာင်စု 

အတွက် ေကာက်ခံသည့် အခွန်အေကာက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများအရ ထုတ်ပြ န်ထားသည့ ်

နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် ညွှန်ကြ ားချက်များကို ဆိုသည်။ 

(ဃ) သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရက  ပြ ည်ေထာငစ်ုအတကွ် 

ေကာက်ခံသည့် အခွန်အေကာက်များကုိ တာဝန်ယူေကာက်ခံသည့်  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရ 

ဝန်ကးီဌာနများကို ဆိုသည်။ 
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( င ) ဘ ာေငွအရအသံုးဆုိင်ရာဥပေဒ ဆုိသည်မှာ နှစ်အလုိက် ထုတ်ပြ န်သည့်  ပြ ည်ေထာင်စု၏ 

ဘ ာေငွအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပေဒနှင့်ေနာက်ထပ်ဘ ာေငွ ခွဲေဝသုံးစွဲေရးဥပေဒကို 

ဆိုသည်။ 

( စ ) နှုန်း ဆိုသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရက  ပြ ည်ေထာင်စုအတွက် ေကာက်ခံသည့် 

အခွန်အေကာက်များကုိေကာက်ခံရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်အေကာက်နှုန်းများကုိ 

ဆိုသည်။ 

အခန်း(၂) 

ေကာက်ခံရန် အခွန်လျာထားချက် 

၃။ ဘ ာေငွအရအသံုးဆုိင်ရာ ဥပေဒပါ  ပြ ည်ေထာင်စု၏ အခွန်ရေငွသည် သက်ဆုိင်ရာ ဘ ာနှစ် 

အတွက် ဤဥပေဒ၏ ဇယား(၁)ပါ အခွန်အေကာက ်ေကာက်ခံရန ်လျာထားချက်ဖြ စ်သည်။  

အခန်း(၃) 

အခွန်နှုန်းများ သတ်မှတ်ခြ င်း နှင့် အစီရင်ခံခြ င်း 

၄။ ဤဥပေဒ၏ အခွန်အေကာက် အမျိုးအစားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနသည်  

ေကာက်ခံရန ်အခွန်လျာထားချက်များကို ဤဥပေဒပါ အခွန်နှုန်းများဖြ င့ ်ေကာက်ခံရမည်။ 

၅။ ဤဥပေဒပါ အခွန်အေကာက်နှုန်းထားများကုိ  ပြ င်ဆင်ခြ င်း၊  ဖြ ည်စ့ွက်ခြ င်း၊ အစားထိးုခြ ငး် 

ေဆာင်ရွက်လိုလျှင်  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်တွင ်ေဆွးေနွး ဆုံးဖြ တ ်

နုိင်ေရးအတွက် တင်သွင်းရမည်။ 

၆။ သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနသည် ဤဥပေဒ၏ ဇယား(၁) ပါ အခွန်ေကာက်ခံရန် လျာထားချက်အေပါ် 

ေကာက်ခံရရိှမှု အေခြ အေနကုိ သံုးလပတ်အလုိက် ရသံုးမှန်းေခြ ေငွစာရင်းဦးစီးဌာနသုိ့ ေပးပုိ့ရမည်။ 

၇။ ရသုံးမှန်းေခြ  ေငွစာရင်းဦးစီးဌာနသည် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနများမှ ေပးပို့လာသည့် 

အခွန်အေကာက် ေကာက်ခံရရှိမှုစာရင်းများကို စုစည်း၍ ဘ ာေရးဝန်ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် 

သံုးသပ်ချက်ဖြ င့် သံုးလပတ်အလုိက်  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့သုိ့ အစီရင်ခံတင်ပြ ရမည်။  

၈။  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့သည် ဤဥပေဒ၏ ဇယား (၁) ပါ အခွန်ေကာက်ခံရန် လျာထားချက် 

အေပါ် ေကာက်ခံရရိှမှုအ ေြခအေနကုိ ေခြ ာက်လပတ်အလုိက်  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သုိ့ အစီရင်ခံ 

တင်ပြ ရမည်။ 

အခန်း(၄) 

သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာန၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့် 

၉။ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနများသည် ဤဥပေဒ၏ ဇယား (၁) ပါ အခွန်အေကာက် 

ေကာက်ခံရန် လျာထားချက်များ ေကာက်ခံရရိှေရးအတွက် တာဝန်ခံစီမံကီးကြ ပ်ရမည်။ 
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၁၀။ အခွန်ေပးေဆာင်ထိုက်သူများဥပေဒနှင့်အညီ ေပးေဆာင်လာေစေရးအတကွ် လိုအပ်သည့် 

သတင်းအချက်အလက်များ၊ ကူညီပ့ံပုိးမှုများကုိ သက်ဆုိင်ရာ ဝန်ကီးဌာနသည်  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဌာနများ၊ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့ 

သို့မဟုတ် ကိုယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ ဦးစီးအဖွဲ့ များ၏ အကူအညီကို ရယူနိုင်သည်။  

အခန်း (၅) 

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် 

၁၁။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ အရ ယင်းဥပေဒ၏ ေနာက်ဆက်တဲွ ဇယားများကုိ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း  ပြ ဋ္ဌာန်းလိုက်သည် - 

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒ ေနာက်ဆက်တဲွဇယားများ 

(က) မည်သူမဆုိ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ ပုဒ်မခဲွ (ခ) နှင့် (ဂ) တုိ့တွင် ေဖာ်ပြ ပါရိှသည့် ကုန်စည် 

များမှအပ ကုန်စည်တစ်မျို းမျို းကုိ  ပြ ည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချခြ င်းဖြ စ်ပါက ေရာင်းရေငွ 

အေပါ်တွင်လည်းေကာင်း၊  ပြ ည်ပမှ တငသွ်င်းခြ ငး်ဖြ စ်ပါက ကုန်းေပါ်ေရာက် တန်ဖုိး 

အေပါ်တွင်လည်းေကာင်း ၅ ရာခုိင်နှုန်းဖြ င့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ေပးေဆာင်ေစရမည်။ 

( ခ ) ေအာက်ေဖာ် ပြ ပါ ကုန်စည်အမျိုးအစားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍  ပြ ည်ပမှ တင်သွင်းသည့် 

ကုန်စည်ဖြ စ်ပါက ကုန်းေပါ်ေရာက် တန်ဖုိးအေပါ်တွင် လည်းေကာင်း၊ နုိင်ငံေတာ်အတွင်း 

ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်စည်ဖြ စ်ပါက ေရာင်းရေငွအေပါ်တွင် လည်းေကာင်း ယင်းတို့နှင့် 

ယှဉ်တွဲေဖာ်ပြ ပါ ရာခိုင်နှုန်းဖြ င် ့အခွန်ကျသင့်ေစရမည ်- 

အထူးကုန်စည်များ 

စဥ် ကုန်စည်အမျိုးအမည် 
အခွန် 

ရာခုိင်နှုန်း 

၁ စီးကရက်။ ၁၀၀ 

၂ ေဆးရကွ်ကးီ။ ၅၀ 

၃ ဗာဂျီးနီးယားေပါင်းတင်ပြ းီေဆး။ ၅၀ 

၄ ေဆးေပါ့လိပ်။ ၅၀ 

၅ ေဆးပြ င်းလပိ်။ ၅၀ 

၆ ေဆးတံေသာက်ေဆးများ။ ၅၀ 

၇ ကွမ်းစားေဆးအမျို းမျို း။ ၅၀ 

၈ အရက်အမျို းမျို း။ ၅၀ 
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စဥ် ကုန်စည်အမျိုးအမည် 
အခွန် 

ရာခုိင်နှုန်း 

၉ ဘီယာအမျိုးမျိုး။ ၅၀ 

၁၀ ဝိုင်အမျိုးမျိုး။ ၅၀ 

၁၁ 

 

ကျွန်း၊ သစ်မာသစ်လုံးနှင့် အေခြ ခံ 
အဆင့်သာ ခွဲစိတ်ထားေသာ သစ်ခွဲ 
သားများ။ 

၂၅ 

 

၁၂ ေကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တ မြ ား၊ နီလာ၊  မြ ၊ စိန် 
နှင့်အခြ ားအဖုိးတန် ေကျာက်မျက်ရတနာ 
အရိုင်းထည်များ။ 

၃၀ 

၁၃ ေကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တ မြ ား၊ နီလာ၊  မြ ၊ စိန် 
နှင့်အခြ ားအဖုိးတန် ေကျာက်မျက်ရတနာ 
အေချာထည်များနှင့်လက်ဝတ် ရတနာများ။ 

၁၅ 

 

၁၄ ၁၈၀၀ CC အထက် ဗင်ကားများ၊ ဆလွန်း၊ 
ဆီဒင ်နှင့ ်ဝက်ဂွန် (Estate Wagon) 
ကားများ၊ ကူေပး (Coupe) ကားများ။ 

၂၅ 

၁၅ ဓာတ်ဆီ၊  ဒီဇယ်ဆီ၊ ဂျက်ေလယာဉ်ဆီ။ ၁၀ 

၁၆ သဘာဝဓာတ်ေငွ့ ။ ၈ 
 

( ဂ ) ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ ကုန်စည်တစ်မျို းမျို းကုိ  ပြ ည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချခြ င်းမှ ေရာင်းရေငွ 
အေပါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်ေစရ။  ပြ ည်ပမှတင်သွင်းခြ င်း ဖြ စ်ပါက 
ကုန်းေပါ်ေရာက် တန်ဖိုးအေပါ်တွင် ၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြ င် ့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန ်ကျသင် ့
ေစရမည် -  

အခွန်မကျသင့်သည့်နုိင်ငံေတာ်အတွင်း ထုတ်လုပ်ေသာကုန်စည်များ 
 

စဉ် ကုန်စည်အမျိုးအမည် 

၁ စပါး၊ ဆန်၊ ဆန်ကွဲ၊ ဖွဲနု၊ ဖွဲကြ မ်း၊ စပါးခွံ။ 

၂ ဂျုံေစ့၊ ဂျုံမှုန့်အနု၊ အကြ မ်း၊ ဂျုံဖဲွနု၊ ဂျုံဖဲွကြ မ်း။ 

၃ ေပြ ာင်းအမျိုးမျိုး နှင့် အခြ ားနှံစားသီးနှံများ၊ 
ေပြ ာင်းမှုန့်များ၊ အခြ ားနှစံား သီးနှံမှုန့်များ။ 

၄ ပဲလံုးအမျို းမျို း၊ ပဲခြ မ်းအမျို းမျို း၊ ပဲမှုန့်အမျို းမျို း၊ 
ပဲဖွဲ၊ ပဲခွံများ၊ 
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စဉ် ကုန်စည်အမျိုးအမည် 

၅ ေမြ ပဲေတာင့၊် ေမြ ပဲဆန်။ 

၆ နှမ်း၊ ပန်းနှမး်။ 

၇ မုန်ညင်းေစ့၊ ေနကြ ာေစ့၊ မန်ကျည်းေစ့၊ 

ဝါေစ့။ 

၈ ဆီအုန်း။ 

၉ ဝါအမျို းမျို း။ 

၁၀ ဂုန်ေလျှာ်နှင့ ်အခြ ားေလျှာ်များ။ 

၁၁  ကြ က်သွန်ဖြ ူ၊  ကြ က်သွန်နီ။ 

၁၂ အာလးူ။ 

၁၃ ပီေလာပီနံဥ၊ ပီေလာပီနံမှုန့်။ 

၁၄ ဟင်းခတ် အေမွှးအကိုင်များ ဖြ စ်ေသာ 

အရွက်အသီး၊ အေစ့အေခါက်များ၊ ဟင်းခတ ်

မဆလာ။ 

၁၅ သစ်သးီစိမ်းအမျိုးမျိုး။ 

၁၆ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ။ 

၁၇  ကံ။ 

၁၈ ပိုးစာရွက်။ 

၁၉ ပရေဆးပင်။ 

၂၀ လယ်ယာကိုင်း ကျွန်းထွက် ကျွ ဲနွားစာ အစို၊ 

အေခြ ာက်။ 

၂၁ အခြ ားေနရာတွင် သီးခြ ားေဖာ် ပြ ထားခြ င်း 

မရိှသည့် သင်၊ သက်ငယ်၊ သေပါ့၊ ဓနိ စေသာ 

လယ်ယာကိုင်းကျွန်း ထွက်ကုန်များ။ 

၂၂ ထင်း၊ ဝါး။ 

၂၃ သက်ရှိ တိရစ္ဆာန်များ။ 

၂၄ ပိုးအိမ်။ 
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စဉ် ကုန်စည်အမျိုးအမည် 

၂၅  ကိမ ်အကြ မ်းအေချာ။ 

၂၆ ပျားရည်၊ ပျားဖေယာင်း။ 

၂၇ ချိပ်များ။ 

၂၈ ေမြ ပဲဖတ်၊ နှမ်းဖတ်၊ ဝါေစ့ဆီဖတ်၊ ဖဲွနု ဆီဖတ် 
စသည့် ဆီကိတ်ပြ ီး အဖတ်များ။ 

၂၉ ဆပ်ပြ ာမှုန့် ကြ မ်း၊ ဆပ်ပြ ာမှုန့်။ 

၃၀ အေရာင်ချွတ်ဖတ။် 

၃၁ ဖန်ပြ းီဝါ။ 

၃၂ အုန်းဆံချည်ခင်။ 

၃၃ ငှက်ေမွှး၊ ဘဲေမွှး။ 

၃၄ ထီးပိတ်များ။ 

၃၅ ေဆးဂွမး်၊ ေဆးဝတ်၊ ေဆးပတ်တးီ၊ ေဆးရုံသံုး 
အဝတ်အစားနှင့် ေဆးရုံသုံး အေထွေထွ 
ပစ္စည်းများ။ 

၃၆ ဓာတ်မှန်ဖလင်ေကာ်ပြ ား၊ ဓာတ်မှန်ရိုက် 
ပစ္စည်းကိရိယာ တန်ဆာပလာများနှင့် အခြ ား 
ေဆးဖက်ဆိငု်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာ တန်ဆာ 
ပလာများ။ 

၃၇ ပိုးသတ်ေဆးများ။ 

၃၈ နယ်ဘက်ဌာနများသုံး ယမ်းမှုန့်အမျိုးမျိုး၊ 
ယမ်းဘီလူး အမျို းမျိုးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။ 

၃၉ တံဆိပ်ေခါင်းအမျို းမျို း။ 

၄၀ ကာကွယ်ေရးနှင့ ် လုံခြ ုံေရးအဖွဲ့အစည်းများ 
သုံးပစ္စည်း နှင့ ်ပစ္စည်းကိရိယာများ။ 

၄၁ ချိပ်ပြ ားနှင့် တံဆိပ်နှိပ်ချိပ်များ။ 

၄၂ ေကျာင်းသုံးစာအုပ်အမျိုးမျိုး၊ ဗလာစာအုပ်၊ 
ပုံဆွဲစာအုပ် အမျိုးမျိုးနှင့် ယင်းစာအုပ်များ 
ထုတ်လုပ်ရန် စက္ကူများ၊ ခဲတံအမျို းမျို း။ 
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စဉ် ကုန်စည်အမျိုးအမည် 

၄၃ ေကျာက်သင်ပုန်း၊ ေကျာက်တံ၊ ေမြ ဖြ ူ။ 

၄၄ မျှင်ငါးပိ။ 

၄၅ ပုဇွန်ငံပြ ာရည်၊ မျှင်ငံပြ ာရည်၊ ငါးငံပြ ာရည်။ 

၄၆ ပဲဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ ေနကြ ာဆီ၊ စားဖွဲနုဆီ၊ အခြ ား 

စားသုံးဆီ နှင် ့ဆီအခဲများ။ 

၄၇ ငါးစို၊ ပုဇွန်စို၊ အသားစို။ 

၄၈ နို့၊ နို့မှုန့်အမျိုးမျိုး။ 

၄၉ ငရုတ်သီး၊ ငရုတ်သီးမှုန့်။ 

၅၀ နနွငး်၊ နနွင်းမှုန့်။ 

၅၁ ချင်း။ 

၅၂ ငါးငါးပိ။ 

၅၃ မန်ကျည်းမှည့်။ 

၅၄ နိုင်ငံေတာ်အလံ။ 

၅၅ စိပ်ပုတီးအမျို းမျို း။ 

၅၆ ေပတံအမျိုးမျိုး၊ ခဲဖျက်အမျို းမျို း၊ ချွန်စက ်

အမျိုးမျိုး။ 

၅၇ ထင်းအစားထိုး ေလာင်စာေတာင့်။ 

၅၈ အုန်းဆီ။ 

၅၉  ကြ ကဥ်၊ ဘဲဥစသည့် ဥအမျို းမျို း။ 

၆၀ ဖရုံေစ့၊ ဖရဲေစ့။ 

၆၁ ဘာသာေရးဆိုင်ရာ အဝတ်အထည် (သ င်္ကန်း 

စသည်ဖြ င့်)။ 

၆၂ ခဲတံလုပ်ရန် ခဲဆံ။ 

၆၃ ကွန်ဒုံး(Condom)။ 

၆၄ ေရနံေချး။ 

၆၅ ဆား။ 
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စဉ် ကုန်စည်အမျိုးအမည် 

၆၆ ဓာတ်ေမြ သြ ဇာများ။ 

၆၇ တိရစ္ဆာန် အစားအစာများ။ 

၆၈  ကြ က်ေပါငေ်စး။ 

၆၉ ကွမ်းသီး။ 

၇၀ ဆိုလာပနန်ယ်လ်၊ ဆိုလာချာဂျာ ကွန်ထရိုလာ 
နှင့် ဆိုလာအင်ဗာတာ (Solar Panel,  Solar 

Charger Controller and Solar Inverter)။ 

၇၁ ကွန်ပျူတာ၊ တယ်လီဖုန်းဟမ်းစက်။ 

၇၂ တိရစ္ဆာန် ေဆးဝါးများ။ 

၇၃ မျိုးမြ ှင့်သားစပ်ရာတွင်အသုံးပြ ုရန ် မျို းရည်၊ 
မျို းေချာင်းများ။ 

 
(ဃ) ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ ကုန်စည်အမျို းအစားများနှင့်စပ်လျဥ်း၍  ပြ ည်ပမှတင်သွင်း ခြ င်းဖြ စ်ပါက 

ကုန်းေပါ်ေရာက်် တန်ဖုိးအေပါ်တွင် လည်းေကာင်း၊  ပြ ည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချခြ င်း 
နှင့်  ပြ ည်တွင်း၌ဝယ်ယူေရာင်းချသည့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းြဖစ်ပါက ေရာင်းရေငွ 
အေပါ်တွင် လည်းေကာင်း ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်ေစရ- 

စဥ် ကုန်စည်အမျိုးအမည် 

၁ ဓာတ်ေမြ သြ ဇာ။ 

၂ ပိုးသတ်ေဆး၊ ေပါင်းသတေ်ဆး။ 

၃ လယ်ယာသုံးကိရိယာများ၊ လယ်ယာ သုံးစက် နှင့် 
စက်အပုိပစ္စည်းများ။ 

၄ ငါးအစာ၊ ပုဇွန်အစာ ကုန်ကြ မး်၊ ကုန်ေချာပစ္စည်းများ။ 

၅ တိရစ္ဆာန်အစာ ကုန်ကြ မ်း၊ ကုန်ေချာ ပစ္စည်းများ။ 

၆ တိရစ္ဆာန်သုံး ေဆးဝါးများ။ 

၇ မျိုးမြ ှင့်သားစပ်ရာတွင်အသုံးပြ ုရန ်မျို းရည်၊ မျိုးေချာင်း 
များ။ 

၈ ဆိုလာပန်နယ်လ်၊ ဆိုလာချာဂျာ ကွန်ထရိုလာနှင့် ဆိုလာ 
အင်ဗာတာ (Solar Panel, Solar Charger 
Controller and Solar Inverter)။ 
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( င ) ေအာက်ေဖာ် ပြ ပါ ကုန်စည်များကို  ပြ ည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်ေရာင်းချ ခြ င်း၊  ပြ ည်ပမှ 

တင်သွင်းခြ င်း၊ ကုန်သွယ်မှုေဆာင်ရွက်ခြ င်း နှင့် ဝန်ေဆာင်မှုေဆာင်ရွက်ခြ င်းတုိ့အတွက် 

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြ ုရမည်-  

စဥ် အေကြ ာင်းအရာ 

၁ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ လုံခြ ုံေရးနှင့်ဆုိင်ေသာ ပုံနိှပ ်

လုပ်ငန်းများ၊ စစ်လက်နက် ကိရိယာများ၊ အပိပုစ္စည်းများ၊ 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ။ 

၂  ပြ ည်ပသုိ့ထွက်ခွာမည့် ခရီးသည်များကုိ သီးခြ ားသတ်မှတ် 

ထားသည့်ေနရာတွင် နုိင်ငံခြ ားေငွဖြ င့် ေရာင်းချရန်ပစ္စည်းများ။ 

စဥ် ကုန်စည်အမျိုးအမည် 

၉ ဓာတ်မှန်ဖလင်ေကာ် ပြ ား၊ ဓာတ်မှန်ရိုက် ပစ္စည်း 

ကိရိယာ တန်ဆာပလာများ နှင့ ် အခြ ား ေဆးဖက် 

ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာ တန်ဆာပလာများ။ 

၁၀ ေဆးဂွမ်း၊ ေဆးဝတ်၊ ေဆးပတ်တးီ၊ ေဆးရုံသံုး အဝတ် 

အစားနှင် ့ေဆးရုံသံုး အေထွေထွပစ္စည်းများ။ 

၁၁ အိမ်သုံးေဆးဝါးနှင့် အခြ ားလူသုံးေဆးဝါးအမျို းမျို း 

(နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းဖြ င့် ကန့်သတ်ထားေသာ လူသံုး 

ေဆးဝါးများမှအပ)။ 

၁၂ ေဆးဝါးကုန်ကြ မ်းများ။ 

၁၃ ေကျာင်းသံုးစာအုပ်အမျို းမျို း၊ ဗလာစာအုပ်၊ ပံုဆဲွစာအုပ် 

အမျိုးမျိုးနှင့် ယင်းစာအုပ်များ ထုတ်လုပ်ရန် စက္ကူများ၊ 

ခဲတံအမျိုးမျိုး။ 

၁၄ ခဲတံလုပ်ရန်ခဲဆံ။ 

၁၅ ကွန်ဒုံး(Condom)။ 

၁၆ ကာကွယ်ေရးနှင့် လံုခြ ုံ ေရး အဖဲွ့အစည်းများသံုး ပစ္စည်း 

နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ။ 

၁၇ နယ်ဖက်ဌာနသုံး ယမ်းမှုန့်အမျိုးမျိုး၊ ယမ်းဘီလူး 

အမျိုးမျို းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။ 
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စဥ် အေကြ ာင်းအရာ 

၃ နှစ်နုိင်ငံအကြ ား အပြ န်အလှန် အခွင့်အေရးမူနှင့် အကျု းံဝင် 
သည့် နုိင်ငံခြ ားသံရံုးများ သုိ့မဟုတ် သံရံုးငယ်များ၊ ယင်းတုိ့၏ 
အဖဲွ့ဝင်များနှင် ့သံတမန်မဟုတ်ေသာ သံရုံးဝန်ထမ်းများ 
အသံုးပြ ုရန်အတွက် တင်သွင်းသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ။ 

၄ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအတွက် ခဲွေဝလျာထားေပးသည့် 
ရသုံးခန့်မှန်း ေြခ ေငွစာရင်းပါ အသုံးစရိတ်မှ ကျခံ၍ 
တပ်မေတာ်တွင် အသုံးပြ ုရန်နှင့် တပ်မေတာ်သားများ 
စားသုံးရန် ဝယ်ယူသည့် ကုန်စည်များ။ 

၅ လက်ခစား အပ်ကုန်စနစ်ဖြ င့် ကုန်ေချာ ကုန်စည် ထုတ်လုပ် 
ေပးခြ င်းအတွက် အသံုးပြ ုရန်  ပြ ည်ပေန လုပ်ငန်း အပ်နံှသူ 
မ ှေပးပို့သည် ့ကုန်ကြ မး် သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းအဖြ စ ်
တိုက်ရိုက်အသုံးပြ ုရန် ကုန်စည်များ၊ အဆိုပါ ကုန်ေချာကို 
ထုတပ်ိုးရာတွင် အသုံးပြ ုသည့် ကုန်စည်များ။ 

၆ စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနမှ နိုင်ငံခြ ားသံရုံးများ၊ ကုလသမဂ္ဂ 
အဖဲွ့အစည်းများ နှင့် နုိင်ငံခြ ားသံတမန်များသုိ့  ေရာင်းချ 
ေပးသည့် စက်သုံးဆီများ။ 

 
( စ ) မည်သူမဆုိ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ခြ င်းအတွက် ေရာင်းရေငွအေပါ်   

၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြ င့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန ်ေပးေဆာင်ရမည-် 

 (၁) ကုန်စည်တင်သွင်း၍  ပြ ည်တွင်း၌   ပြ န်လည်ေရာင်းချခြ င်း၊ 

 (၂) ကုန်သွယ်မှုေဆာင်ရွက်ခြ ငး်။ 

(ဆ) ပုဒ်မခဲွ (ခ) ပါ ကုန်စည်များအနက် ေအာက်ပါကုန်စည်များကုိ  ပြ ည်ပမှ တင်သွင်း 

ေရာင်းချခြ ငး်အတက်ွ ေရာင်းရေငအွေပါ် ကျသင်က့ုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှ ကုန်စည်ကုိ 

တင်သွင်းစဉ် ေပးေဆာင်ခ့ဲရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကုိ ခုနိှမ်ခွင့်မရိှေစရ။ အလားတူ 

အဆုိပါ ကုန်စည်တစ်မျို းမျို းကုိ  ပြ ည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်ေရာင်းချသူထံမှ ဝယ်ယူ၍ ကုန်သွယ်မှု 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်းအတွက်  ေရာင်းရေငွအေပါ် ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှ ကုန်စည်ကုိ 

ဝယ်ယူစဉ် ေပးေဆာင်ခဲ့ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ခုနှိမ်ခွင့်မရှိေစရ၊ သို့ရာတွင ်

ကုန်စည်ကုိ ဆက်လက်ဝယ်ယူေရာင်းချသည့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

အတွက်  ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ခုနှိမ်နိုင်သည ်- 

 (၁)  စီးကရက်၊ 

 (၂) ေဆးရွက်ကးီ၊ 
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 (၃)  ဗာဂျီးနီးယား ေပါင်းတင်ပြ ီးေဆး၊ 

 (၄)  ေဆးေပါ့လိပ်၊ 

 (၅) ေဆးပြ င်းလပိ်၊ 

 (၆) ေဆးတံေသာက်ေဆးများ၊ 

 (၇) ကွမ်းစားေဆးအမျို းမျို း၊ 

 (၈) အရက်အမျိုးမျိုး၊ 

 (၉) ဘီယာအမျို းမျို း၊ 

 (၁၀) ဝိုင်အမျိုးမျိုး။ 

 ( ဇ ) စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊  မြ န်မာ့ေရနံထွက် ပစ္စည်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းမှ ေရာင်းချေသာ 

ဂျက်ေလယာဉ်ဆီများ  ပြ ည်ပမှတင်သွင်းခြ င်း နှင် ့  ပြ ည်တွင်း၌  ပြ န်လည်ေရာင်းချခြ င်း 

အတွက် ၅ ရာခိုင်နှုန်းသာ ကျသင့်ေစရန် သက်သာခွင့်ပြ ုသည်။  

( စျ )  ေအာက်ပါဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများမှအပ နိုင်ငံေတာ်အတွင်း ေဆာင်ရွက်သည့် ကျန ်

ဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်းများမှ ရေငွအေပါ် ၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြ င့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန ်

ကျသင့်ေစရမည် - 

အခွန်မကျသင့်သည့် ဝန်ေဆာင်မှုများ 

စဥ် ဝန်ေဆာင်မှုအမျိုးအစားများ 

၁ အိမ်ငှားရမ်းခြ င်းဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။  

၂ ယာဉ်များရပ်နားရန်ေနရာငှားရမ်းခြ င်းဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။ 

၃ အသက်အာမခံဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။ 

၄ အေသးစားေငွေချးခြ င်းဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။ 

၅ ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။ 

၆ ပညာေရးဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။ 

၇ ကုန်စည်သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။ 

၈ အလုပ်အကိုင်ရှာေဖွေရးဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။ 

၉ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။ 

၁၀ အေကာက်ခွန်၊ ဆိပ်ကမ်းရှင်းလင်းေရးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။ 

၁၁ ဧည့်ခံေကျွးေမွးေရးအတွက ်ပစ္စည်းငှားရမ်းခြ င်း ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။ 

၁၂ သားသတ်လိုင်စင်ရယူေဆာင်ရွက်သည့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။ 
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စဥ် ဝန်ေဆာင်မှုအမျိုးအစားများ 

၁၃ ကုန်ကြ မ်းေပး၊ ကုန်ေချာယူစနစ်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်သည့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ။ 

၁၄ နာေရးကူညီမှုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ။ 

၁၅ ကုန်ေသတ္တ ာသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။ 

၁၆ ကေလးသူငယ်ပြ ုစုပျိုးေထာင်ေရး ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။ 

၁၇  မြ နမ်ာ့ရိးုရာအေကြ ာြပင်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း/ မျက်မမြ င် အေကြ ာြပင် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။ 

၁၈  ေနအိမ်ေရွှ့ေပြ ာငး်ခြ င်းဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။ 

၁၉ လမ်းအသံုးပြ ုခေကာက်ခံသည် ့ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။ 

၂၀ တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာေရးနှင့် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။ 

၂၁ အများသံုးသန့်စင်ခန်း အသုံးပြ ုခေကာက်ခံခြ င်း ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။ 

၂၂  ပြ ည်ပေလေကြ ာငး် ခရီးသည် ပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း။ 

၂၃ ယဥ်ေကျးမှုအနုပညာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။ 

၂၄ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။ 

၂၅ နည်းပညာနှင့် စီမံေရးရာ အကံေပးအတိငု်ပင်ခံ ဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်း။ 

၂၆ အများပြ ည်သူခရီးသည် သယ်ယူပုိ့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း (ဘတ်စကား၊ မီးရထား၊ ကူးတုိ့သေ င်္ဘာ)။ 

 

၁၂။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒအရ သမဝါယမက  နှင့် ပုဂ္ဂလိကက များအတွက် ေအာက်ေဖာ် 

 ပြ ပါ ေရာင်းရေငွ သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုရေငွထက် မပိုလျှင ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းကြ ပ်ခြ ငး် 

မပြ ုရ- 

(က) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်သည့် ကုန်စည်များကုိ  ပြ ည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်ေရာင်းချခြ င်း 

အတွက် ဘ ာနှစ် တစ်နှစ်အတွင်း ထုတ်လုပ်ေရာင်းရေငွ စုစုေပါင်း ကျပ်သိန်း 

၁၅၀ တတိိ၊  

( ခ ) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန ်ကျသင့သ်ည့် ဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်အတက်ွ 

ဘ ာနှစ် တစ်နှစ်အတွင်း ဝန်ေဆာင်မှုရေငွ  စုစုေပါင်း ကျပ်သိန်း ၁၅၀ တိတိ၊  

 ( ဂ ) ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်းအတွက် ဘ ာနှစ် တစ်နှစ်အတွင်း ေရာင်းရေငွ 

စုစုေပါင်း ကျပ်သိန်း ၁၅၀ တိတိ။ 
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၁၃။ မည်သူမဆုိ ဤဥပေဒအရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်သည့် ကုန်စည်တစ်မျို းမျို းကုိ ထုတ်လုပ် 

ေရာင်းချခြ င်း၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်သည့် ဝန်ေဆာင်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခြ ငး်တို့မှ နိုင်ငံခြ ားေငွရရှိလျှင် အဆိုပါ နိုင်ငံခြ ားေငွဖြ င့်ေရာင်းရေင ွ

သုိ့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုရေငွအေပါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကုိ ဤဥပေဒပါ သက်ဆုိင်ရာ အခွန်နှုန်းများ 

အတုိင်း တွက်ချက်၍ ဘ ာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ပြ န်ထားသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းများ 

နှင့် အည ီကျပ်ေငွဖြ င့ ်ေပးေဆာင်ရမည်။ 

၁၄။ မည်သူမဆိ ု ေအာက်ပါကုန်စည်များကိ ု  ပြ ည်ပသို့တင်ပုိ့ေရာင်းချပါက ေရာင်းရေငွအေပါ် 

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကုိ ယှဥ်တဲွေဖာ်ပြ ပါ အခွန်နှုန်းများအတုိင်း ကျသင့်အခွန်ကုိ ရရိှသည့် ေငွေကြ း 

အမျို းအစားဖြ င့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ေပးေဆာင်ရမည-် 

စဉ် ကုန်စည်အမျိုးအစား 
အခွန် 

ရာခိုင်နှုန်း 

(က) ေရနံစိမ်း။ ၅ 

( ခ ) သဘာဝဓာတ်ေငွ့ ။ ၈ 

( ဂ ) ကျွန်း၊ သစ်မာ သစ်လံုးနှင့် အေခြ ခံ အဆင့် 
သာ ခွဲစိတ်ထားေသာ သစ်ခွဲသားများ။ 

၅၀ 

(ဃ) ေကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တ မြ ား၊ နီလာ၊  မြ ၊ စိန်၊ 
နှင့် အခြ ားအဖုိးတန် ေကျာက်မျက်ရတနာ 
အရိုင်း ထည်များ။ 

၃၀ 

( င ) ေကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တ မြ ား၊ နီလာ၊  မြ ၊ စိန် 
နှင့် အခြ ားအဖုိးတန် ေကျာက်မျက် ရတနာ 
အေချာထည်များနှင့်လက်ဝတ် ရတနာများ။ 

၁၀ 

 
၁၅။ ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၄ ပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်သည် မစည်းကြ ပ်ထုိက်သည့ ်ေရာင်းရေင၊ွ ရေငွပမာဏ 
သတ်မှတ်ခြ င်းနှင့ ်သက်ဆိုင်ခြ င်းမရှိေစရ။ 

၁၆။ အထက် ပုဒ်မ ၁၄ ပါ ကုန်စည်များမှအပ ကျန်ကုန်စည်များကိ ု ပြ ည်ပသို့တင်ပို့ေရာင်းချခြ ငး် 
အတွက် ေရာင်းရေငွအေပါ်တွင ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန ်ကင်းလွတခ်ွင့် ပြ ုသည်။ 

၁၇။  ပြ ည်တွင်း၌ စနစ်တကျ မှတ်ပံုတင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ တုိင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင် သုိ့မဟုတ် 
တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များပုိင်ဆုိင်သည့် ကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ နှင့် နုိင်ငံပုိင်စီးပွားေရး 
အဖွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချသည့် ကုန်စည်များအေနဖြ င့် ေစျးကွက်အတွင်း  ပြ ည်ပမှ 
တင်သွင်းလာသည့် ကုန်စည်များနှင့်ယှဉ်ပြ ို င်ေရာင်းချနိုင်ေရးကို အားေပးသည့်အေနဖြ င့် ကုန်သွယ် 
လုပ်ငန်းခွန် ၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျသင်ရ့မည့် ကုန်စည်များအတကွ် ၂ ရာခိုင်နှုန်းသာ ကုန်သွယ် 
လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်ေစရန် သက်သာခွင့်ပြ ုသည်။ 
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၁၈။ ဤဥပေဒ၏ အခန်း(၅) တွင် ေဖာ်ပြ ပါရှိေသာ စကားရပ်များ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည ်

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွနဥ်ပေဒတွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့်အတိုင်း  ဖြ စေ်စရမည်။ 

အခန်း (၆) 

ဝင်ေငွခွန် 

၁၉။ မည်သူ့ကုိမဆို လစာ၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ပညာလုပ်ငန်း၊ ပစ္စည်း၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

နှင့် အခြ ားရလမ်းများမှ ဝင်ေငွများအေပါ် စည်းကြ ပ်ရမည့် ဝင်ေငွခွန်နှုန်းထားများကုိ ေအာက်ပါအတုိင်း 

သတ်မှတ်သည် - 

အမှတ်စဉ် 

သတ်မှတ်ထားေသာ 

သက်သာခွင့်များ ခုနိှမ်ပြ းီေနာက် 

ကျန်ဝင်ေငွအေပါ် ဝင်ေငွခွန် 

စည်းကြ ပ်ရန် ဝင်ေငွအလွှာ 
စည်းကြ ပ်ရန် 

၀င်ေငွခွန်နှုန်း 
မှ ထိ 

ကျပ် ကျပ် 

(က) ၁ ၂,၀၀၀,၀၀၀ ၀ ရာခိုင်နှုန်း 

( ခ ) ၂,၀၀၀,၀၀၁ ၅,၀၀၀,၀၀၀ ၅ ရာခိုင်နှုန်း 

( ဂ ) ၅,၀၀၀,၀၀၁ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း 

(ဃ) ၁၀,၀၀၀,၀၀၁ ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း 

( င ) ၂၀,၀၀၀,၀၀၁ ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း 

( စ ) ၃၀,၀၀၀,၀၀၁ နှင့်အထက် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း 

 
၂၀။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ နှင့် ၆-က အရ သက်သာခွင့်များမနုတ်မီ  ပြ ည်ပေနနုိင်ငံသား၏ 

ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိသည် ့ ဝင်ေငွေခါင်းစဉ်မှအပ နိုင်ငံခြ ားေငွဖြ င် ့  ပြ ည်ပတငွ်ရရှိသည့် စုစုေပါင်း 

ဝင်ေငွအေပါ် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြ င် ့ဝင်ေငွခွန်စည်းကြ ပ်ရမည်။ 

၂၁။  မြ န်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ အက်ဥပေဒအရဖြ စ်ေစ၊ ၁၉၅ဝ  ပြ ည်န့ှစ ်အထူးကုမ္ပဏ ီအက်ဥပေဒ 

အရဖြ စေ်စ  မြ န်မာနိုင်ငံ၌ မှတ်ပုံတင်၍ တည်ေထာင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီဖြ စ်လျှင် ဝင်ေငွခွန် ဥပေဒ 

အရ သက်သာခွင့်များ မနုတ်မီ ယင်းကုမ္ပဏီက ရရှိသည့် ကျပ်ေငွ ဖြ င့် စုစုေပါင်းအသားတင် 

အမြ တ်ဝင်ေငွအေပါ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း  ဖြ င့် ဝင်ေငွခွန် စည်းကြ ပ်ရမည်။ 

၂၂။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ နှင် ့၆-က အရ သက်သာခွင့်များ မနုတ်မီ  ပြ ည်ပေန နိုင်ငံခြ ားသား 

၏ စုစုေပါင်း ဝင်ေငွအေပါ် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြ င့ ် ၀င်ေငွခွန် စည်းကြ ပ်ရမည်။ ဝင်ေငွကိ ု နိုင်ငံခြ ား 

ေငွဖြ င့် ရရှိခြ ငး်  ဖြ စ်ပါက ဝင်ေငွခွန်ကို ယင်းနိုင်ငံခြ ားေငွဖြ င့ ်ေပးေဆာင်ရမည်။ 
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၂၃။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒပုဒ်မ ၆ နှင် ့၆-က အရ၊ သက်သာခွင့်များ မနုတ်မီ စည်းကြ ပ်မှုမ ှကင်းလွတ ်
ေနေသာ ဝင်ေငွအေပါ် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြ င့ ်ဝင်ေငွခွန် စည်းကြ ပ်ရမည်။ သို့ရာတွင် နိုင်ငံသားမည် 
သူမဆို အ ေြခပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ် ဝယ်ယူခြ င်း၊ တည်ေဆာက်ခြ င်း၊ ရယူခြ င်းအတွက်တစ်ဦးလျှင် 
တစ်ကိမ်သာ ခံစားခွင့်ရိှေစရမည်ဖြ စ်ပြ းီ အသံုးပြ ုသည့်ဝင်ေငွမှ ဝင်ေငွရလမ်းတင်ပြ နုိင်သည့် ဝင်ေငွအား 
နုတ်ပယ်ပြ းီ ကျန်စည်းကြ ပ်မှုမ ှလွတ်ကင်းေနေသာ ဝင်ေငွအေပါ်တွင ်ေအာက်ပါအခွန်နှုန်းထားများ 
အတိုင်း ဝင်ေငွခွန ်စည်းကြ ပ်ရမည်။ ဝင်ေငွရလမ်းတင်ပြ နိုင်ေသာ ဝင်ေငွအေပါ်အခွန်စည်းကြ ပရ်န် 
မလို။ 
 ဝင်ေငွ (ကျပ်) ၀င်ေငွခွန်နှုန်း 

 (က) ၁ - ၅၀၀,၀၀,၀၀၀               ၃ % 

 ( ခ ) ၅၀၀,၀၀,၀၀၁ -     ၁၅၀၀,၀၀,၀၀၀          ၁၀ % 

 ( ဂ ) ၁၅၀၀,၀၀,၀၀၁ -   ၃၀၀၀,၀၀,၀၀၀          ၂၀ % 

 (ဃ) ၃၀၀၀,၀၀,၀၀၁ နှင့်အထက ်                        ၃၀ % 

၂၄။ သမဝါယမအသင်း ဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် အေခြ ခံသမဝါယမအသင်းမ ှ
အပဖြ စ်ေသာ သမဝါယမအသင်းများ၏ အသားတင်အမြ တ်ဝင်ေငွမှ ပုဒ်မ ၆ အရ 
သက်သာခွင့်များနုတ်ပယ်ပြ ီး ကျန်ဝင်ေငွအေပါ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ဖြ င့် ဝင်ေငွခွန်စည်းကြ ပ်ရမည်။ 

၂၅။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့်များမနုတ်မီ နိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွားေရး 
အဖဲွ့အစည်းများ၏ စုစုေပါင်းအသားတင်အမြ တ် ဝင်ေငွအေပါ်၂၅ ရာခုိင်နှုန်းဖြ င့်  ဝင်ေငွခွန် စည်းကြ ပ် 
ရမည်။ 

၂၆။  မြ န်မာနုိင်ငံ၏ ေရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့က တွင် ပါဝင်လုပ်ကုိင်သည့် ကုမ္ပဏီများက ကုမ္ပဏီရိှ 
အစုရှယ်ယာများ၊ မတည်အပိုင်ပစ္စည်းများ စသည့် အေခြ ပစ္စည်းများကိ ု ေရာင်းချခြ ငး်မှ  ဖြ စထ်ွန်း 
ေပါ်ေပါက်သည့် အေခြ ပစ္စညး်မှ  မြ တ်စွန်းေငွမှအပ ပုဂ္ဂလိက၊ သမဝါယမအသင်းနှင့် နိုင်ငံေတာ်ပိုင ်
စီးပွားေရးအဖဲွ့အစည်းများ၏ အေခြ ပစ္စည်းမှမြ တ်စွန်းေငွအေပါ်တွင် ဝင်ေငွခွန် ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆နှင့် ၆-က 
အရ သက်သာခွင့်များ မနုတ်မီ  မြ တ်စွန်းသည့် ကျပ်ေငွ သုိ့မဟုတ် နုိင်ငံခြ ားေငွအေပါ် ၁ဝ ရာခုိင်နှုန်း 
 ဖြ င့်   ဝင်ေငွခွန် စည်းကြ ပ်ရမည်။ သုိ့ရာတွင်  ပြ ည်ပေနနုိင်ငံခြ ားသားဖြ စ်ပါက ၄ဝ ရာခုိင်နှုန်းဖြ င့် ဝင်ေငွခွန် 
စည်းကြ ပ်ရမည်။ 

၂၇။  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ ေရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့က တွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏမီျားသည် 
ကုမ္ပဏီရိှ အစုရှယ်ယာများ၊ မတည်အပုိင်ပစ္စည်းများ စသည့် အေခြ ပစ္စည်းများကုိ မည်သည့် နည်းလမ်း 
 ဖြ င့်မဆုိ နုိင်ငံခြ ားေငွဖြ င့် ေရာင်းချခြ င်း၊ လဲလှယ်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် လွဲှေပြ ာင်းခြ င်းေကြ ာင့် အေခြ ပစ္စည်းမှ 
 မြ တ်စွန်းေငွ ေပါ်ေပါက်လျှင် ေအာက်တွင ်  မြ တ်စွန်းေငွနှင့်ယှဉ်တွ ဲေဖာ်ပြ ထားေသာ အခွန်နှုန်းများ 
အတိုင်း ရရှိသည် ့နိုင်ငံခြ ားေငွအမျိုးအစားဖြ င့် ဝင်ေငွခွန် ေပးေဆာင်ရမည်- 

  မြ တ်စွန်းေငွ    ေပးေဆာင်ရမည့်၀င်ေငွခွန်နှုန်း 

 (က) ညီမျှကျပ် သန်းေပါင်း(၁ဝဝ,၀၀၀)အထိ  ၄ဝ % 

( ခ ) ညီမျှကျပ် သန်းေပါင်း (၁ဝဝ,၀၀၁) မှ ၄၅ % 

 (၁၅ဝ,၀၀၀) အထိ   

( ဂ ) ညီမျှကျပ် သန်းေပါင်း (၁၅ဝ,၀၀၁)နှင့်အထက်    ၅ဝ % 
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၂၈။ အေခြ ပစ္စည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ ေရာင်းချ  ခြ င်း၊ လဲလှယ်ခြ ငး် သို့မဟုတ် 

အခြ ားတစ်နည်းနညး်ဖြ င့် လွှေပြ ာငး်ခြ င်း  ပြ ုလုပ်သည့ ်နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အေခြ ပစ္စည်း၏ တန်ဖိုး 

စုစုေပါင်းသည် ကျပ်သိန်း ၅၀ ထက်မပုိလျှင် အေခြ ပစ္စည်းမှ  မြ တ်စွန်းေငွ ေပါ်ေပါက်ေစကာမူ 

ဝင်ေငွခွန ်စည်းကြ ပ်ခြ ငး် မပြ ုရ။ 

၂၉။ အသစ်ထူေထာင်ေသာ စက်မှုလက်မှုကုိ အေခြ ခံသည့် အေသးစား၊ အလတ်စား လုပ်ငန်းများ 

အတွက် လုပ်ငန်းစတင်ေသာ နှစ်အပါအဝင် တစ်ဆက်တည်း သုံးနှစ်အထိ ဝင်ေငွ ကျပ်သိန်း ၅၀ 

ထက်မပိုလျှင ်ဝင်ေငွခွန် ေပးေဆာင်ခြ ငး် မပြ ုရ။ 

၃၀။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခဲွ(က)၊ ပုဒ်မခဲွငယ်(၁) နှင့် (၂) တုိ့အရ    အေခြ ခံသက်သာခွင့် 

ခွင့်ပြ ုေငွသည် ဝင်ေငွအမျိုးအစား တစ်ခုစီ၏ ၂ဝ ရာခုိင်နှုန်းနှင့်ညီမျှေသာ ေငွဖြ စ်ရမည်။ သုိ့ရာတွင် 

တစ်နှစ် အတွက် အေခြ ခံ သက်သာခွင့် ခွင့်ပြ ုေငွ စုစုေပါင်းသည် ကျပ် သိန်း ၁ဝ၀ ထက် မပုိေစရ။ 

၃၁။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခဲွ(က)၊ ပုဒ်မခဲွငယ် (၂) အရ တစ်ဦးချင်း ပုဂ္ိုဂ လ်၏ အိမ်ေထာင်ဖက် 

နှင့် သားသမီးများ အတွက် ေအာက်ပါအတိုင်း သက်သာခွင့်ပြ ုရမည်- 

(က) အိမ်ေထာင်ဖက်တစ်ဦးအတွက်သာလျှင ်ကျပ် ၅ သိန်း၊ 

 ( ခ ) သားသမီးတစ်ဦးလျှင ်ကျပ် ၃ သိန်းစီ။ 

၃၂။ အေခြ ပစ္စည်းမှ  မြ တ်စွန်းေငွေခါင်းစဉ်မှအပ ကျန်ဝင်ေငွ ေခါင်းစဉ်များမှ နုိင်ငံခြ ားေငွဖြ င့် ဝင်ေငွ 

ရရိှလျှင် ယင်းဝင်ေငွအေပါ်တွင် ဝင်ေငွခွန် စည်းမျဉ်း ၈ ပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ တွက်ချက်၍  ပြ ည်တွင်း 

ေနနိုင်ငံသားနှင့်  ပြ ည်တွင်းေန  နိုင်ငံ ခြ ားသားဖြ စ်ပါက ကျပ်ေငွ ဖြ င့် လည်းေကာင်း၊  ပြ ည်ပေန 

နုိင်ငံခြ ားသားဖြ စ်ပါက ရရိှသည့် ေငွေကြ းအမျိုးအစားဖြ င့် လည်းေကာင်း ဝင်ေငွခွန်ေပးေဆာင်ရမည်။  

၃၃။ ေအာက်ေဖာ် ပြ ပါ ဝင်ေငွတစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ် ဝင်ေငွအမျိုးအစား တစ်ရပ်ရပ်အေပါ် 

ဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတခ်ွင့်ပြ ုသည် - 

(က) ဘာသာေရး သို့မဟုတ် ကုသိုလ်ေရး အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကရရှိ၍ ဘာသာေရး 

သို့မဟုတ် ကုသိုလ်ေရး ကိစ္စများအတွက် သက်သက်အသုံးပြ ုေသာ ဝင်ေငွ၊ 

( ခ ) ေဒသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း၏ အခွန်အခ ရရှိ ေငွ၊ 

( ဂ ) ပင်စင်မှ ေြပာင်းလဲ၍ ရရှိေသာ ေငွ၊ လစာ ဝင်ေငွ ေခါင်းစဉ်တွင် ပါဝင်သည် ့

ကရုဏာေကြ း၊ 

(ဃ)  ေသဆုံး၍သို့မဟုတ ်ဒဏ်ရာရ၍ ရရှိ သည့် ေလျာ်ေကြ း၊ 

( င ) အာမခံေပါ်လစီအတွက ်ထုတ်ေပး၍ ရရှိေငွ၊ 

( စ ) အဖန်တလဲလဲမဟုတ်ဘဲ တစ်ခါတစ်ရံ ရရိှသည့် ေငွ သုိ့ရာတွင် ေအာက်ပါတုိ့ မပါဝင်ေစရ။ 

  (၁) အေခြ ပစ္စည်းမှ  မြ တ်စွန်းေငွ၊ 

 (၂) လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်မှ ရရှိသည် ့ဝင်ေငွ။ 
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(ဆ) ပုဂ္ဂုလ်စု တစ်ခုခုမှ ဝင်ေငွခွန်ေပးေဆာင်ပြ းီ ရရှိသည့်အမြ တ်ေဝစု၊  

( ဇ ) မူးယစ်ေဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိုေပြ ာငး်လေဲစတတ်ေသာ ေဆးဝါးများ ဥပေဒအရ ဖမ်းဆီးရမှု 

အေပါ် ဆုေငွချီးမြ င့်ှခြ င်း အစီအစဉ်အရ ဝင်ေငွနှစ်အတွင်းဆုေငွကုိ တစ်ကိမ်တည်း 

ရရိှခြ င်းဖြ စ်ေစ၊ အကိမ်ကိမ် ရရှိ ခြ ငး် ြဖစ်ေစ ရရှိသည့် စုစုေပါင်း ဝင်ေငွ၏ ကျပ်သိန်း 

၅၀ အထိ၊ 

( ဈ ) တရားမဝင်ပစ္စည်းများ ဖမ်းဆီးရမှုအေပါ် ဆုေငွချီးမြ ှင့် ခြ ငး် အစီအစဉ်အရ ဝင်ေငွနှစ် 

အတွင်းဆုေငွကုိ တစ်ကိမ်တည်း ရရိှခြ င်းဖြ စ်ေစ၊ အကိမ်ကိမ် ရရိှခြ င်းြဖစ်ေစ ရရိှသည့် 

စုစုေပါင်း ဝင်ေငွ၏ ကျပ်သိန်း ၅၀ အထိ၊ 

(ည) နုိင်ငံေတာ်မှ ချီးမြ င့်ှေသာ ဘဲွ့ထူးဂုဏ်ထူး တံဆိပ်များနှင့်အတူ ရရိှသည့် ချီးမြ င့်ှေငွများ၊ 

( ဋ )  ပြ ည်တွင်း သုိ့မဟုတ်  ပြ ည်ပအဖဲွ့အစည်း တစ်ခုခုက ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမှုေရး၊ 

ဘာသာေရး၊ စာေပ၊ အနုပညာ၊ ယဉ်ေကျးမှုဆိုင်ရာ  ကိစ္စရပ်များတွင် အသုံးပြ ုရန် 

လှူဒါန်းခြ င်းမှ ရရှိသည် ့ဝင်ေငွ။  

၃၄။ ဤဥပေဒ အခန်း (၆) တွင် ေဖာ်ပြ ပါရှိေသာ စကားရပ်များ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆုိချက်သည ်

ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒတွင ်ေဖာ်ပြ ထားသည့်အတိုင်း  ဖြ စ်ေစရမည်။ 

အခန်း(၇) 

အခြ ားအခွန်အေကာက်ဆုိင်ရာ ေကာက်ခံရမည့် နှုန်းထားများ 

၃၅။ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကးီဌာနများသည် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အခွန်တစ်ရပ်ရပ်၏ ေကာက်ခံရမည် ့

နှုန်းထားများ၊ ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့် တို့ကိ ုတည်ဆဲဥပေဒနှင့်အည ီစီမံ ေဆာင်ရွက်ရမည်-   

  (က) ယစ်မျိုးခွန်၊ 

  ( ခ ) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၊ 

( ဂ ) သွင်းကုန်အတွက် လိုင်စင်ခများ၊ 

(ဃ)  မြ န်မာနိုင်ငံ ေအာင်ဘာေလသိန်းဆု၊ 

  ( င ) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအခွန်၊ 

  ( စ ) တံဆိပ်ေခါင်းခွန်၊ 

(ဆ) ဝင်ေငွခွန်၊ 

  ( ဇ ) အေကာက်ခွန်၊ 

  ( စျ ) ေမြ ယာေပါ်တွင် ေကာက်ခံသည့်အခွန်၊ 

  (ည) ေရခွန်၊ 

  ( ဋ ) တာတမံခွန်၊ 
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( ဌ ) သစ်ေတာများမှပစ္စည်းများ ထုတ်ယူသည့်အတကွ် ေကာက်ခံသည့ ်အခွန်၊ 

( ဍ ) ဓာတသ်တ္ထုပစ္စည်းများ ထုတ်ယူသည့်အတွက် ေကာက်ခံသည့် အခွန်၊ 

( ဎ ) အင်းအိုင်ခွန်၊ 

(ဏ)  ကြ က်ေပါင်ေစးအေပါ်တွင် ေကာက်ခံသည့် အခွန်၊ 

(တ) ေရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့ ထုတ်ယူသည့်အတကွ် ေကာက်ခံသည် ့အခွန်၊ 

(ထ) ဓာတ်သတ္ထုခွန်နှင့် ရတနာခွန်၊ 

( ဒ ) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ခြ င်းေကြ ာင့် ေကာက်ခံသည့် အခွန်အေကာက်၊ 

( ဓ ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတယူ်သည့်အတွက် ေကာကခ်ံသည့် အခွန်အေကာက်။ 

အခန်း(၈) 

အေထွေထွ 

၃၆။ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကးီဌာနများသည် အခွန်ေပးေဆာင်ထိုက်သူများ ဥပေဒနှင့်အညီ အခွန်ေပး 

ေဆာင်လာေစေရးအတွက်  ပြ ည်သူများသုိ့ အခွန်ပညာေပးခြ ငး်၊ စည်းရုံးခြ င်း၊ ခံစားနိုင်ေသာ အခွန ်

ဆိုင်ရာ သက်သာခွင့်ကင်းလွတ်ခွင့်များကုိ  ပြ ည်သူများအားအသိေပးခြ ငး်၊ ယင်းအချက်များကိ ုခံစား 

နုိင်ရန်အတွက် အခွန်ေကာက်ခံရာတွင်လည်း  ပြ ည်သူများအား ရှင်းလင်းေပြ ာကြ ား သက်သာခွင့်ပြ ုခြ င်း၊ 

အခွန်ထမ်းပြ ည်သူများအား အသိအမှတ်ပြ ုခြ င်း၊ ထုိက်သင့်ေသာ ချီးမြ င့်ှမှုများ စီမံေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း 

 ပြ ုလုပ်ေပးရမည်။ 

 

    ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ် ဖဲွ့စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 

     

 

 

 

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 

  

 

 

 



 
 
 

၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ခု ဘ ာေရးနှစ် 

 ပြ ည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေကာက်များ ေကာက်ခံရန် မူလလျာထားချက် 

 

 

အမှတ် 

စဉ် 

 ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့၏ 

တာ၀န်ခံ ၀န်ကီးဌာနများ 
အေကြ ာင်းအရာ 

၂၀၁၄- ၂၀၁၅ 

ခန့မှ်န်းေခြ  

၁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂ 

 

 

၃ 

 

 

၄ 

 

 

၁ 

၂ 

၃ 

 

၄ 

၅ 

၆ 

 

 

၁ 

 

 

၁ 

 

 

 

၁ 

၂ 

 

၃ 

၄ 

 

၅ 

 

၆ 

 

၇ 

 

၈ 

 

၉ 

 

 

 

 ပြ ညထဲ်ေရး၀န်ကးီဌာန 

ဘ ာေရး၀န်ကးီဌာန 

စီးပွားေရးနငှ့် ကးူသန်းေရာငး်၀ယေ်ရး ၀န်ကးီ 

ဌာန 

ဘ ာေရး၀န်ကးီဌာန 

ရထားပို့ေဆာင်ေရး၀န်ကးီဌာန 

ဘ ာေရး၀န်ကးီဌာန 

 

 

ဘ ာေရး၀န်ကးီဌာန 

 

 

ဘ ာေရး၀န်ကးီဌာန 

 

 

 

 ပြ ညထဲ်ေရး ၀န်ကးီဌာန၊  

လယ်ယာ စုိကပ်ျိုးေရးနှင့် ဆည်ေမြ ာငး် ဝန်ကးီ 

ဌာန 

 ပြ ညထဲ်ေရး ၀န်ကးီဌာန၊ 

ပတ်၀န်းကျင် ထန်ိးသမိ်းေရးနှင့် သစ်ေတာ 

ေရးရာ ၀န်ကးီဌာန 

 ပြ ညထဲ်ေရး၀န်ကးီဌာန 

 

ေမွးမြ ူေရး၊ ေရလပုင်န်းနငှ့် ေကျးလက ် ေဒသ 

ဖွံ့ ဖြ ို းေရး ၀န်ကီးဌာန 

ပတ်၀န်းကျင် ထန်ိးသမိ်းေရးနှင့် သစ်ေတာ 

ေရးရာ ၀န ်ကးီဌာန 

စွမး်အင် ဝန်ကးီဌာန 

 

သတ္တ ုတွင်း ၀န်ကးီဌာန 

 

 ပြ ည်တွင်းထွက်ကုန်နှင့်  ပြ ည်သူပြ ည်သားများ သံုးစဲွမှု အေပါ် 

ေကာက်ခံသည့် အခွန် အေကာက်  

  ယစ်မျို းခွန်၊ 

  ကုန်သယွ်လပု်ငန်းခွန်၊ 

  သွင်းကုန်အတွက် လိုင်စင်ခများ၊ 

 

   မြ နမ်ာနိုင်ငံ ေအာင်ဘာေလသိနး်ဆု၊ 

  သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအခွန၊် 

  တံဆပိေ်ခါငး်ခနွ၊် 

 

၀င်ေငွနှင့် ပုိင်ဆုိင်မှုအေပါ် ေကာက်ခံသည့် အခွန် အေကာက် 

 ၀င်ေငွခွန်၊ 

 

 အေကာက်ခန်ွ 

  အေကာက်ခွန်။ 

 

နုိင်ငံပုိင်သယံဇာတများ ထုတ်ယူ သံုးစဲွမှုအေပါ် ေကာက်ခံ 

သည့် အခွန်အေကာက် 

  ေမြ ယာေပါ်တငွ် ေကာက်ခံသည့်အခွန၊် 

  ေရခွန် 

 

တာတမခံွန်၊ 

 သစ်ေတာများမှပစ္စည်းများ ထတ်ုယသူည့အ်တွက ် ေကာက်ခ ံ

သည့် အခွန၊် 

ဓာတ်သတ္တ ုပစ္စည်းများ ထုတ်ယူသည့်အတွက် ေကာကခ်သံည့် 

အခွန၊် 

  အငး်အုိငခ်န်ွ၊ 

 

 ကြ က်ေပါင်ေစးအေပါ်တွင် ေကာက်ခံသည့် အခွန်၊ 

 

ေရနနံငှ့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့  ထတ်ုယသူည့်အတွက် ေကာက်ခ ံ

သည့် အခွန၊် 

ဓာတ်သတ္တ ုခွန်နှင့် ရတနာခနွ်၊ 

 

၁၄၆၄၄၈၇.၇၇၄ 

 

၉၃၄.၈၃၃ 

၁၂၉၁၀၈၂.၂၃၇ 

၈၀၀၀.၀၀၀ 

 

၂၈၀၀၀.၄၁၀ 

၁၀၅၄၇၀.၂၉၄ 

၃၁၀၀၀.၀၀၀ 

 

၁၆၆၄၉၃၂.၇၂၉ 

၁၆၆၄၉၃၂.၇၂၉ 

 

၁၉၀၀၀၀.၀၀၀ 

၁၉၀၀၀၀.၀၀၀ 

 

၁၅၇၁၁၆၀.၄၄၀ 

 

၀.၈၉၀ 

၁၀၁၆.၅၄၃ 

 

၀.၀၂၅ 

၁၈၄၈.၀၆၁ 

 

၇.၄၅၀ 

 

၁၀၈၃.၇၀၀ 

၀.၅၀၀ 

 

 

၃၂၉၃၄၃.၂၇၁ 

 

၁၄၀၀.၀၀၀ 

 

(ကျပ်သန်းေပါင်း) 

ဇယား ( ၁ ) ၁၉ 



 
 

အမှတ် 

စဉ် 

 ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့၏ 

တာ၀န်ခံ ၀န်ကီးဌာနများ 
အေကြ ာင်းအရာ 

၂၀၁၄- ၂၀၁၅ 

ခန့မှ်န်းေခြ  

၁၀ 

 

၁၁ 

 

 

 

 

ဆက်သွယ်ေရး၊ သတငး် အချက်အလက်နှင့် 

နည်းပညာ၀န်ကီးဌာန 

လျှပစ်စစ်မွး်အား ၀န်ကးီဌာန 

ဆက်သွယ်ေရး ၀န်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြ ငး်ေကြ ာင့် 

ေကာက်ခံသည့် အခနွအ်ေကာက၊် 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်ယသူည့်အတွက် ေကာကခ်သံည့် 

အခွနအ်ေကာက်၊ 

 

၁၂၂၅၀၀၀.၀၀၀ 

 

၁၁၄၆၀.၀၀၀ 

 

  စုစုေပါင်း ၄၈၉၀၅၈၀.၉၄၃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀ 



 မြ န်မာနုိင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင်ဥပေဒ 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ ်၂၁ ။) 

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလ ပြ ည့်ေကျာ်  ၁၃ ရက် 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတလ် ၂၈  ရက်) 

  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာသ်ည် ဤဥပေဒကို  ပြ ဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင်အ့ဓိပ္ပာယ် ေဖာ်ပြ ချက် 

၁။ ဤဥပေဒကုိ  မြ န်မာနုိင်ငံအမျို းသားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင် ဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင် ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက် 

ေစရမည် - 

(က) နုိင်ငံေတာ် ဆိုသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စသုမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်ကိ ုဆိုသည်။   

( ခ ) အစုိးရအဖဲွ့ ဆိုသည်မှာ  ပြ ည်ေထာငစ်ုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရ 

အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။  

( ဂ ) လူ့အခွင့်အေရးဆုိရာတွင် ေအာက်ပါတို့ ပါဝင်သည် - 

(၁)  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ် ဖဲွ့စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒပါ နုိင်ငံသားများ၏ 

အခွင့်အေရးများ၊  

(၂) ကုလသမဂ္ဂက ထုတ်ပြ န်ေကြ ညာေသာ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အေရး ေကြ ညာစာတမ်းပါ 

လူ့အခွင့်အေရးများ၊ 

(၃) နိုင်ငံေတာ်က လိုက်နာရန်ရှိေသာ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင်အ့ေရး စာချုပ်

စာတမ်းများတွင်ပါရှိသည့် လူ့အခွင့်အေရးများ၊ 

(ဃ) ေကာ်မရှင် ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖဲွ့စည်းေသာ  မြ န်မာနုိင်ငံအမျို းသားလူ့အခွင့်အေရး 

ေကာ်မရှင်ကိ ုဆိုသည်။  

( င ) ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဆိုသည်မှာ  မြ န်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင် 

ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့ အပါအဝင် အဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးဦး ကိုဆိုသည်။ 

( စ ) စိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ေလာင်း စိစစ်ေရွးချယ်ေရး 

အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။  

(ဆ) ေကာ်မရှင်ရုံး ဆိုသည်မှာ  မြ န်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင်၏                

ရုံးလုပ်ငန်းများကိ ုေဆာင်ရွက်ရန် တည်ေထာင်ထားေသာ ရုံးကို ဆိုသည်။  

အခန်း (၂) 
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ရည်ရွယ်ချက်များ 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်သည် - 

(က)  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့ စည်းပုံအေခြ ခံဥပေဒပါ နိုင်ငံသားများ၏ 

မူလအခွင့်အေရးများကို ပိုမို၍ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်နိုင်ရန်၊ 

( ခ ) ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြ န်ေသာ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အေရး ေကြ ညာစာတမ်းကုိ အသိအမှတ်ပြ ု၍ 

လူ့အခွင့်အေရးကုိ ေလးစားကာကွယ်သည့် လူ့အဖဲွ့အစည်းတစ်ရပ် ေပါ်ေပါက်လာေစရန်၊ 

( ဂ ) နိုင်ငံေတာ်က လက်ခံထားသည့် လူ့အခွင့်အေရးနှင် ့ သက်ဆိုင်သည့် အပြ ည်ပြ ည် 

ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ ဆုံးဖြ တ်ချက်များ၊ ေဒသဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်များနှင့် 

ေကြ ညာချက်များပါ လူ့အခွင့်အေရးများကို ထိေရာက်စွာ  မြ ငှ့်တင်ကာကွယ်နိုင်ရန်၊ 

(ဃ) လူ့အခွင့်အေရးနှင့်သက်ဆုိင်သည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းများ၊ ေဒသဆုိင်ရာ 

အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ် ညှိနိှုင်း၍ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်။ 

အခန်း (၃) 

ေကာ်မရှင် ဖဲွ့စည်းခြ င်း၊ အဆင့်အတန်းနှင့် ရပုိင်ခွင့်များ 

ဖဲွ့စည်းခြ င်း 

၄။ နုိင်ငံေတာ်သမ္မတသည် ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ဝင် ဦးေရ အနည်းဆံုး ၇ ဦးမှ အများဆံုး ၁၅ ဦး အထိ 

ပါဝင်ေသာ  မြ န်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင်ကိ ုဖွဲ့စည်းရမည်။ 

၅။ နုိင်ငံေတာ်သမ္မတသည် ေကာ်မရှင်ကုိ ဖဲွ့စည်းနုိင်ေရးအတွက် ေအာက်ပါပုဂ္ိုဂ လ်များ ပါဝင်ေသာ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ေလာင်း စိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရမည် - 

(က)  ပြ ည်ေထာင်စတုရားသူကီးချုပ်၊ 

( ခ )  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ပြ ည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

( ဂ )  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီး လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးနှင့် ပြ န်လည်ေနရာ ချထားေရး 

ဝန်ကးီဌာန၊ 

(ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်၊ 

( င )  မြ န်မာနိုင်ငံ တရားလွှတ်ေတာ်ေရှ့ ေနများေကာင်စီမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊ 

( စ )  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာမ်ှ ကိုယ်စားလှယ် နှစ်ဦး၊ 

(ဆ)  မြ န်မာနိုင်ငံ အမျို းသမီးေရးရာ အဖွဲ့ချုပ်မ ှကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊ 

( ဇ ) ဥပေဒနှင့်အညီ ဖဲွ့စည်းထားေသာ အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ့အစည်းများမှ ကုိယ်စားလှယ် 

နှစ်ဦး။  
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၆။ စိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့သည် ေအာက်ေဖာ် ပြ ပါစံနှင့် ကိုက်ညီသူများကို ေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ ဝင်ေလာင်းများ အမည်စာရင်းအတွက ်စဉ်းစားရမည်  - 

(က)  မြ န်မာနိုင်ငံသားဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

( ခ ) အသက ်၃၅ နှစ်ထက်မငယ်သူဖြ စ်ခြ င်း၊ 

( ဂ ) သိက္ခာသမာဓိနင့်ှပြ ည့်စံု၍ အကျင့်စာရိတ္တ  ေကာင်းမွန်သူအဖြ စ် အသိအမှတ်ပြ ုခံရပြ းီ 

ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ဝင်၏ လုပ်ငန်းကုိ ဘက်လုိက်မှုမရိှဘဲ လွတ်လပ်စွာ ထမ်းေဆာင်နုိင်စွမ်း 

ရှိသ ူ ဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

(ဃ) ေအာက်ပါနယ်ပယ်တစ်ရပ်ရပ်တွင် ဗဟုသုတ သုိ့မဟုတ် အေတွ့အကုံ ကယ်ဝသူဖြ စ်ခြ င်း - 

(၁) လူ့အခွင့်အေရးမူများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ  ပြ ည်တွင်းနှင့် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ 

လူ့အခွင့်အေရး ဥပေဒများ၊ 

(၂) လူ့အခွင့်အေရးမြ ငှ့်တင်ေရးနှင် ့ကာကွယ်ေရး၊ 

(၃) ေကာင်းမွန်ေသာ အုပ်ချုပ်ေရးနှင့်  ပြ ည်သူ့ေရးရာ စီမံခန့်ခွဲေရး။ 

( င ) ေကာ်မရှင်၏ ရည်မှန်းချက်များ ေအာင်မြ င်ေရးအတွက် ခံယူချက်ရှိသူဖြ စ်ခြ ငး်။ 

၇။ စိစစ် ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့သည် -  

(က) ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ဝင်ေလာင်းများ၏ အမည်စာရင်းကုိ စဉ်းစားရာတွင် ေကာ်မရှင်ဖဲွ့စည်းမှုကုိ 

 ခြ ုံငုံစဉ်းစားရမည်။  

( ခ ) ေအာက်ပါတုိ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟုသုတ၊ အေတွ့အကုံ  သုိ့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်မှုရိှသူတုိ့ကုိ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ေလာင်းများအဖြ စ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် - 

 (၁)  ပြ ည်တွင်းလူ့အခွင့်အေရးဥပေဒများနှင့် အ ပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အေရး  

ဥပေဒများ၊  

(၂) လက်ရှိ စီးပွားေရး၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်လူမှုေရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ 

(၃) ယဉ်ေကျးမှုဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်လူ့အဖဲွ့အစည်းအတွင်းရိှ ပုဂ္ုိဂ လ်တစ်ဦးချင်း၊ 

မတူညီေသာ လူ့အသုိက်အဝန်းများနှင့်လူဦးေရအုပ်စုအလုိက် လုိအပ်ချက်များနှင့် 

ေမျှာ်မှန်းချက်များ၊ 

(၄) ေကာ်မရှင် ေရှ့ေမှာက်ေရာက်ရိှလာဖွယ်ရိှေသာ အခြ ားမတူကဲွပြ ားသည့်ကိစ္စရပ်များ၊ 

(၅) လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် အားေပးေဆာင်ရွက်မှု၊ 

(၆) အများပြ ည်သူအား ပညာေပးမှု၊ 

(၇)  ပြ ည်သူ့အုပ်ချုပ်ေရး၊ စီမံခန့်ခွဲေရးနှင့် ဘ ာေရးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ 

(၈) အရပ်ဘက်အဖဲွ့အစည်း၊ ပညာရပ်ဆုိင်ရာ အဆင့် မြ င့်အဖဲွ့အစည်းများ၊ လူမှုဝန်ထမ်း 

လုပ်ငန်းများ၊  ရပ်ရွာဖွံ့ဖြ ို းေရးနှင့် ဥပေဒေရးရာ။ 
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( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို့အရ စဉ်းစားရာတွင် အမျိုးသား၊  အမျိုးသမီးနှင့် 

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကို သင့်တင့်မျှတစွာ ပါဝင်ေစရမည်။ 

၈။ စိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့သည်  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ေလာင်းများ ေရွးချယေ်ရးအတွက ်လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများကို ေရးဆွဲရမည်။ ယင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီေရွးချယ်ေသာ ေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ ဝင်ေလာင်း ၃၀ ဦး၏ အမည်စာရင်းကို နိုင်ငံေတာ်သမ္မတထ ံတင်ပြ ရမည်။ 

၉။ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတသည်  ပြ ည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ဥက္ကဋ္ဌတို့နှင့် 

ညှိနိှုင်း၍ ပုဒ်မ ၈ အရ တင်ပြ သည့် ေကာ်မရှင် အဖွဲ့ဝင်ေလာင်းထဲမ ှသင့်ေလျာ်ေသာ ေကာ်မရှင ်

အဖွဲ့ ဝင်များကို ေရွးချယ်ခန့်အပ်ရမည်။ ထိုသို့ ေရွးချယ်ခန့်အပ်ရာတွင ်ေကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒုတယိ 

ဥက္ကဋ္ဌ တို့ကိ ုတစ်ပါတည်း သတ်မှတ်ရမည်။   

၁၀။ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အဖြ စ် ေရွးချယ်ခန့်အပ်ခြ င်းခံရသူသည် ေရွးချယ်ခန့်အပ်ခြ ငး်ခရံသည့် 

ေန့မှစ၍ - 

(က) နုိင်င့ံဝန်ထမ်းဖြ စ်လျှင် တည်ဆဲဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ နုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

အဖြ စ်မှ အငြ ိမ်းစားယူပြ ီးဖြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

( ခ ) ေကာ်မရှင် အဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကိ ုထိခိုက်ေစနိုင်သည့်  ပြ ည်တွင်း 

 ပြ ည်ပဌာန၊ အဖဲွ့အစည်းနှင့်လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကုိင်သူဖြ စ်ပါက ယင်းတုိ့မှ နုတ်ထွက် 

ရမည်။ 

၁၁။ ေကာ်မရှင ်အဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးသည် ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရာတွင် 

ဘက်လုိက်မှုမရိှဘဲ လွတ်လပ်စွာ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ရမည့်အ ပြ င် ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ 

ထိခိုက်ေစသည့် သို့မဟုတ် ထိခိုက်ေစနိုင်သည်ဟုယူဆရသည့်  အခြ ားလုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် 

အခြ ားေဆာင်ရွက်ချက်များတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းမှ ေရှာင် ကြ ဉ်ရမည်။ 

အဆင့်အတန်းနှင့်ရပုိင်ခွင့်များ 

၁၂။ (က) ေကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကုိ  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီးအဆင့်အဖြ စ် လည်းေကာင်း၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် 

အဖဲွ့ဝင်များကုိ  ပြ ည်ေထာင်စု ဒုတိယဝန်ကီးအဆင့်အဖြ စ် လည်းေကာင်း သတ်မှတ်သည်။  

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် အည ီသတ်မှတ်ေသာ အဆင့်အတန်းနှင့် ေလျာ်ညီသည် ့ချီးမြ င်ှေ့ငွ၊ 

စရိတ်နှင် ့အေဆာင်အေယာင်များကို ခံစားခွင့်ရှိေစရမည်။ 

အခန်း (၄) 

ေကာ်မရှင် အဖဲွ့ဝင်၏ ရာထူးသက်တမ်း၊ ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခြ င်း၊ တာဝန်မှ ရပ်စဲခြ င်းနှင့် လစ်လပ် 

ရာထူးေနရာတွင်  ဖြ ည့်စွက်ခန့်ထားခြ င်း 

၁၃။ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၏ ရာထူးသက်တမ်းသည ်ငါးနှစ ် ဖြ စ်သည်။ 

၁၄။ ေကာ်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များသည် တစ်ဆက်တည်း ရာထူးသက်တမ်းနှစ်ခုထက် ပိုမိ ုတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ခွင့်မရှိေစရ။ 
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၁၅။ ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် တာဝန်မှ ရပ်စဲခံရခြ င်းမှတစ်ပါး လက်ရိှတာဝန် ထမ်းေဆာင် 

ေနေသာ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်သည် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင် အသစ်ခန့်အပ်ပြ ီးသည့် အချိန်အထိ မိမိ 

တာဝန်များကို ဆက်လက်ထမ်းေဆာင်ရမည်။ 

ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခြ င်း၊ တာဝန်မှ ရပ်စဲခြ င်း၊ လစ်လပ် ရာထူးေနရာတွင်  ဖြ ည့်စွက် ခန့်ထားခြ င်း 

၁၆။ ေကာ်မရှင ် ဥက္ကဋ္ဌသည် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဉ ်အေကြ ာင်းတစ်ခုခုေကြ ာင့် မိမိသေဘာ 

ဆန္ဒအေလျာက်ရာထူးမှ နုတ်ထွက်လုိလျှင် ထုိသုိ့နုတ်ထွက်လုိေကြ ာင်းကုိ နုိင်ငံေတာ်သမ္မတထံ စာဖြ င့် 

တင်ပြ ပြ ီး ရာထူးမှ နုတ်ထွက်နိုင်သည်။ 

၁၇။ ေကာ်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌမှအပ ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ဝင်တစ်ဦးသည် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဉ်အေကြ ာင်း 

တစ်ခုခုေကြ ာင့် မိမိသေဘာဆန္ဒအေလျာက် ရာထူးမှနုတ်ထွက်လုိလျှင် ထုိသုိ့နုတ်ထွက်လုိေကြ ာင်းကုိ 

ေကာ်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌမှ တစဆ်င့် နိုင်ငံေတာ်သမ္မတထ ံစာဖြ င်တ့င်ပြ ပြ းီ ရာထူးမှ နုတ်ထွက်နိုင်သည်။ 

၁၈။ နုိင်ငံေတာ်သမ္မတသည်  ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ဝင်တစ်ဦးဦးအား  ပြ ည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျို းသား 

လွှတ်ေတာ် ဥက္ကဋ္ဌတို့နှင့်ညှိနိှုင်းပြ ီး ေအာက်ပါအေခြ အေနတစ်ရပ်ရပ် ေပါ်ေပါက်ပါက တာဝန်မှ 

ရပ်စဲနိုင်သည် - 

(က) ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ေသာ ေဆးအဖွဲ့၏ စစ်ေဆးချက်အရ ကိုယ်စိတ် နှစ်ပါးအနက် 

တစ်ပါးပါး ထာဝစဉ်ချိ ့ုယွင်းသွားခြ င်းေကြ ာင့် တာဝန်ကုိ ဆက်လက်ထမ်းေဆာင်နုိင်စွမ်း 

မရှိေတာ့ေကြ ာငး် ေတွ့ရှိရခြ င်း၊ 

( ခ ) တရားရုံး တစ်ခုခုက  ပြ စမ်ှုေကြ ာင်းအရ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရခြ ငး်၊ 

( ဂ ) တရားရုံးတစ်ခုခုက လူမွဲအဖြ စ ်ေကြ ညာခြ ငး်ခံရခြ ငး်၊ 

(ဃ) ေကာ်မရှင်က ချမှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြ င်း။   

၁၉။ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတသည ်- 

(က) ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခြ င်းေကြ ာင့် ဖြ စ်ေစ၊ တာဝန်မှ ရပ်စဲခံရခြ င်းေကြ ာင့်  ဖြ စ်ေစ၊ 

ကွယ်လွန်ခြ င်းေကြ ာင့် ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားအေကြ ာငး်တစခ်ုခုေကြ ာင့် ဖြ စ်ေစ ေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ ဝင်ေနရာလစ်လပ်လျှင ်စိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့က တင်ပြ ထားေသာ ေကာ်မရှင ်

အဖွဲ့ဝင်ေလာင်းအမည်စာရင်းမှ  ပြ ည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် 

ဥက္ကဋ္ဌတို့နှင့် ညှိနိှုင်း ေရွးချယ်၍  ဖြ ည်စ့ကွ ်ခန့်ထားရမည်။  

( ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ ေကာ်မရှင် အဖဲွ့ဝင်ေလာင်း အမည်စာရင်းမှ ေရွးချယ်ရန် သင့်ေလျာ်သူ 

မရှိပါက  ပုဒ်မ ၄၊ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မ ၈ နှင် ့ပုဒ်မ ၉ တို့ပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက် 

များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက် ပြ ီး  ဖြ ည့်စွက်ခန့်ထားရမည်။ 

၂၀။ လစ်လပ်ေသာရာထူးသည် ေကာ်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ သုိ့မဟုတ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးေနရာဖြ စ်ပါက 

နုိင်ငံေတာ်သမ္မတသည် အသစ်ဖြ ည့်စွက်ခန့်ထားခြ င်းမပြ ုနုိင်မီ ကျန်အဖဲွ့ဝင်တစ်ဦးဦးအား ယင်းရာထူး 

ေနရာတွင ်ယာယီတာဝန်ေပးအပ်ရမည်။ 
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၂၁။ ပုဒ်မ ၁၃ ပါ ရာထူးသက်တမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မည်သို့ပင်ပါရိှေစကာမူ လစ်လပ်ရာထူးတွင် 

ပုဒ်မ ၁၉ အရ  ဖြ ည့်စွက်ခန့်ထားခြ င်းခံရသည့် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၏ ရာထူးသက်တမ်းသည် 

၎င်းအစားထိုးသည့် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၏ ကျန်ရှိသည့်သက်တမ်းအတွက်သာ  ဖြ စ်သည်။ 

အခန်း (၅) 

ေကာ်မရှင်၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၂၂။ ေကာ်မရှင်၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်သည် - 

(က) သတင်းအချက်အလက်များ  ဖြ န့်ချိခြ င်း၊ ပညာေပးခြ င်းဖြ င့် လူ့အခွင့်အေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

အများပြ ည်သူ၏ အသိပညာအဆင့်အတန်း  မြ င့်ှတင်ခြ င်းနှင့်ခဲွခြ ားမှုပံုသဏ္ဌာန်အားလံုးကုိ 

တိုက်ဖျက်သည့်   ကိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို  မြ ှင့်တင်ခြ င်း၊ 

( ခ ) လူ့အခွင့်အေရးနှင် ့သက်ဆိုင်သည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာနှင် ့  ပြ ည်တွင်းဥပေဒများအား 

လုိက်နာမှု ရိှ မရိှကုိ ေစာင့် ကြ ည့်ေလ့လာေရး၊  မြ င့်ှတင်ေရးတုိ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်ပါ 

တို့ကိ ုေဆာင်ရွက် ခြ ငး်- 

(၁) နိုင်ငံေတာ်က ပါဝင်ချုပ်ဆိုသင့်သည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အေရး 

စာချုပ်များကိ ုအစိုးရအဖွဲ့သို့ အကံပြ ုတင်ပြ ခြ ငး်၊ 

(၂) တည်ဆဲဥပေဒနှင့် အဆိုပြ ုထားသည့် ဥပေဒကြ မ်းများသည် နိုင်ငံေတာ ်က ပါဝင် 

ချုပ်ဆုိထားသည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ လူ့အခွင့်အေရးစာချုပ်များနှင့် ကုိက်ညီမှု ရှိ 

မရှိကို ေလ့လာသုံးသပ် ပြ းီ လူ့အခွင့်အေရး မြ ငှ့်တင်ေရးနှင့်ကာကွယ်ေရးအတွက ်

 ပြ ဋ္ဌာန်းသင့်သည့် ဥပေဒများနှင့်အခြ ားေဆာင်ရွက်သင့်သည်များကုိ အစုိးရအဖဲွ့မှ 

တစဆ်င့်  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့ တင်ပြ ခြ င်း၊  

(၃) နုိင်ငံေတာ်က ပါဝင်ချု ပ်ဆုိထားေသာ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ လူ့အခွင့်အေရး စာချု ပ်များပါ 

 ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များအရ တင်သွင်းရန် တာဝန်ရှိသည် ့အစီရင်ခံစာများ  ပြ ုစုရာတငွ ်

လည်းေကာင်း၊ အဆိုပါ အစီရင်ခံစာများတွင ်ထည့်သွင်းေဖာ်ပြ သင့်သည်များနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ လည်းေကာင်း အစိးုရအဖွဲ့အား ပံ့ပိုးကူညီခြ ငး်။ 

( ဂ ) လူ့အခွင့်အေရးေဖာက်ဖျက်ေကြ ာင်း တုိင်တန်းချက် သုိ့မဟုတ် စွပ်စဲွချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

စိစစ်ပြ ီး စုံစမ်းစစ်ေဆးခြ င်း၊ 

(ဃ) တိုင်တန်းချက် သို့မဟုတ် စွပ်စွဲချက်အရဖြ စ်ေစ၊ သတင်းအရဖြ စ်ေစ လူ့အခွင့်အေရး 

ေဖာက်ဖျက်မှု  ဖြ စ်ပွားေကြ ာငး် သိရှိရသည့် ေနရာသို့ သွားေရာက် စစ်ေဆးခြ င်း၊  

( င ) လူ့အခွင့်အေရး ေဖာကဖ်ျက်မှု  ဖြ စ်ပွားသည့် ေနရာသို့ သွားေရာက်စစ်ေဆးခြ ငး် နှင့် 

အကျဉ်းေထာင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊ အချု ပ်ခန်းများနှင့်အစုိးရ သုိ့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက ထိန်းသိမ်း 

ေစာင့်ေရှာက်ေရးစခန်း၊ ဌာနများသို့ အေကြ ာင်းကြ ား၍ သွားေရာက် စစ်ေဆးခြ ငး်၊ 
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( စ ) သက်ဆုိင်ရာ အရပ်ဘက်အဖဲွ့အစည်း၊ စီးပွားေရး အဖဲွ့အစည်း၊ အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း၊ 

တုိင်းရင်းသားအဖဲွ့အစည်း၊ လူနည်းစုများ၊ ပညာရပ်ဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းတုိ့နှင့်သင့်ေလျာ် 

သလို တိုင်ပင်ေဆွးေနွးခြ င်း၊  

(ဆ) ကမ္ဘာ့နုိင်ငံအားလံုး၏ လူ့အခွင့်အေရး အေခြ အေနကုိ ပံုမှန်သံုးသပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် 

အပါအဝင် အခြ ားအမျို းသားအဆင့်၊ ေဒသအဆင့်နှင့် နုိင်ငံတကာအဆင့် လူ့အခွင့်အေရး 

ဆုိင်ရာ ယန္တရားများနှင့် သင့်ေလျာ်သလုိ တုိင်ပင်ေဆွးေနွးခြ င်းနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

( ဇ )  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် သုိ့မဟုတ်  ပြ ည်သူ့လွှတ်ေတာ် သုိ့မဟုတ် အမျို းသားလွှတ်ေတာ် 

သုိ့မဟုတ် အစုိးရအဖဲွ့က ေကာ်မရှင်သုိ့ ရည်ညွှန်းေပးပုိ့ေသာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

 ပြ န်လည်ေဖြ ကြ ားခြ င်း၊ 

( ဈ ) လူ့အခွင့်အေရး  မြ င့်ှတင်ေရးနှင့် ကာကွယ်ေရးတုိ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ နုိင်ငံေတာ်သမ္မတက 

သီးခြ ားရည်ညွှန်းေသာ ကိစ္စရပ်များကို  ပြ န်လည်ေဖြ ကြ ားခြ ငး်၊ 

(ည) ေကာ်မရှင်၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစီရင်ခံစာများ ပြ ုစု ခြ င်း နှင့် 

သင့်ေလျာ်သလို ထုတ်ပြ န်ခြ ငး်၊ 

( ဋ ) ေကာ်မရှင်၏ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဆက်စပ်မှု 

ရှိသည် ့သို့မဟုတ် အေထာက်အကူဖြ စ်ေစမည် ့လုပ်ငန်းများကို ေဆာငရွ်က်ခြ ငး်၊ 

( ဌ ) နုိင်ငံေတာ်၏ လူ့အခွင့်အေရးအေခြ အေနနှင့် ေကာ်မရှင်၏ေဆာင်ရွက်မှုများ၊ လုပ်ငန်း 

တာဝန်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင့်ေလျာ်သည် ့အကံပြ ုေထာက်ခံချက်များ ပါဝင်ေသာ 

နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကို နိုင်ငံေတာ်သမ္မတနှင့်  ပြ ည်ေထာငစ်ု လွှတ်ေတာ်သို့ 

တင်ပြ ခြ င်း၊ 

( ဍ ) လိုအပ်ပါက လူ့အခွင် ့အေရးကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အထူးအစီရင်ခံစာများကို 

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတထ ံတင်ပြ ခြ င်း။ 

၂၃။ ေကာ်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌသည် အေကြ ာင်းတစ်စံုတစ်ရာေကြ ာင့် မိမိ၏လုပ်ငန်းတာဝန်ကုိ ေဆာင်ရွက် 

နိုင်ခြ င်းမရိှလျှင ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌသည် ဥက္ကဋ္ဌ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၄။ ေကာ်မရှင်သည် - 

(က) မိမိ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကုိ လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ 

( ခ ) ေငွေကြ းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အုပ်ချုပ်ေရးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိ ုဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာနး်ချက် 

များနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက်ခွင် ့ရှိသည်။ 

၂၅။ ေကာ်မရှင ်အဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးသည ်မိမိ၏ေဆာင်ရွက်ချက်တစ်ရပ်မှာ ေကာ်မရှင်၏အကျို း နှင် ့

ဆန့်ကျင်ေကြ ာင်းသိရိှပါက ေကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ဝင်များအား ချက်ချင်းအေကြ ာင်းကြ ားပြ းီ 

ေဆာလျင်စွာ  ပြ ုပြ င်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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၂၆။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိလုပ်ငန်းတာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ထိေရာက်မှုရှိေစေရးအတွက် 

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတထံ အသိေပး၍ လိုအပ်သည့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများကို ငှားရမ်း 

ခွင့်ရှိသည်။ 

၂၇။ ေကာ်မရှင်သည် ပုံမှန်အစည်းအေဝးများနှင့် အထူးအစည်းအေဝးများ ကျင်းပခြ င်း၊ 

အစည်းအေဝး အထေမြ ာက်ခြ င်း၊ သဘာပတိအဖြ စ် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ဆံုးဖြ တ်ချက်ချမှတ်ခြ င်းတုိ့နှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း (၆) 

စံုစမ်းစစ်ေဆးခြ င်း 

လူ့အခွင့်အေရး ေဖာက်ဖျက်မှုများ စံုစမ်းစစ်ေဆးခြ င်း၊ တုိင်တန်းချက်များ လက်ခံ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

၂၈။ လူ့အခွင့်အေရးေဖာက်ဖျက်မှုများ ကျယ်ပြ န့်စွာဖြ စ်ပွားေနသည်ကုိ လည်းေကာင်း၊ ေဖာက်ဖျက်မှုသည် 

စနစ်တစ်ရပ်အဖြ စ် ဦးတည်ေနသည်ကိုလည်းေကာင်း သိရှိပါကေကာ်မရှင်သည်  ဦးေဆာင်ဦးရွက် 

 ပြ ု၍  စုံစမ်းစစ်ေဆး ခြ ငး်ကိ ု ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

၂၉။ ေကာ်မရှင်သည် စံုစမ်းစစ်ေဆးမှုတစ်ရပ်  ပြ ုလုပ်ရာတွင် သဘာဝတရား၏ မျှတမှုသေဘာတရား 

နှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ ထို့ပြ င်တရားမကျင့်ထုံး၊ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံး နှင့် သက်ေသခံ 

အက်ဥပေဒတို့ပါ သက်ဆိုင်သည့်  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆီေလျာ်သလိ ုကျင့်သုံး ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

၃၀။ လူ့အခွင့်အေရးေဖာက်ဖျက်မှုရှိသည်ဟု စွပ်စွဲချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုဂ္ဂုလ်တစ်ဦးသည် မိမိ 

ကိုယ်တိုင်အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခြ ားသူတစ်ဦးတစ်ေယာက်အတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

တူညီေသာလူတစ်စုကုိကုိယ်စားပြ ု၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တုိင်တန်းလုိသည့် အေကြ ာင်းရင်းေဖာ်ပြ ပြ းီ 

ေကာ်မရှင်သို့ တိုင်ကြ ားနိုင်သည်။ 

၃၁။ တိုင်တန်းသူသည် ေအာက်ပါတို့ကုိ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေကာ်မရှင်သို့ စာဖြ င် ့တင်ပြ ရမည် - 

(က) တိုင်တန်းချက်ကိ ု ပြ န်လည် ရုပ်သိမ်းခြ ငး်၊ 

( ခ ) တိုင်တန်းချက်ကိ ု ပြ င်ဆင်ရန် ေကာ်မရှင်၏ ခွင့် ပြ ုချက်ရယူခြ ငး်။ 

၃၂။ ေကာ်မရှင်သည် ေအာက်ပါအေကြ ာင်းတစ်ရပ်ရပ်ေကြ ာင့် ေဆာင်ရွက်ခြ င်းမပြ ုရန် ဆံုးဖြ တ်သည့် 

ကိစ္စရပ်မှတစ်ပါး တိုင်တန်းချက်တစ်ရပ်ကို စုံစမ်းစစ်ေဆးရမည် - 

(က) တိုင်တန်းချက်သည ်သေဘာရိုးဖြ င့် တိုင်ကြ ားချက် မဟုတ်ခြ င်း၊ 

( ခ ) တိုင်တန်းချက်သည ်ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်း မကျေရာက်ခြ ငး်၊ 

( ဂ ) တုိင်တန်းသူအတွက် ပုိ၍သင့်ေလျာ်ေသာ ကုစားမှု သုိ့မဟုတ် ေကြ ာင်းကျိုးညီညွတ်စွာ 

တိုင်တန်းနိုင်သည့် နည်းလမ်းများရှိခြ ငး်။ 
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၃၃။ တုိင်တန်းချက်ပါ ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုကုိ ေကာ်မရှင်က စံုစမ်းစစ်ေဆးရန်  ငြ င်းပယ်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် 

ေရွှ့ဆိုင်းခြ င်း သို့မဟုတ် ရပ်ဆိုင်းရန် ဆုံးဖြ တ်ခြ င်းသည် ေကာ်မရှင်၏ ဦးေဆာင်ဦးရွက်ပြ ုမှုဖြ င့် 

ေယဘုယျ စုံစမ်း စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ကုိ ထိခိုက်မှု မရှိေစရ။ 

၃၄။ ေကာ်မရှင်သည် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဖြ ရှင်းေဆာင်ရွက်ရာတွင ်တိုင်တန်းချက်ပါ 

အေကြ ာင်းခြ င်းရာသည် ညိှနိှုင်း၍ရနုိင်ေသာ အလားအလာရိှသည်ဟု ယူဆပါက ညိှနိှုင်းေဖြ ရှင်းေသာ 

နည်းလမ်းကုိအသံုးပြ ုပြ ီး ေဖြ ရှင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။  ထိုသုိ့ေဆာင်ရွက်ရာတွင် တည်ဆဲဥပေဒများနှင့် 

အညီ  ဖြ စ်ေစရမည်။ 

၃၅။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိစံုစမ်းစစ်ေဆးလျက်ရိှေသာ ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းအချက်အလက် 

ေပးနိုင်မည်ဟု ထင်မြ င်ယူဆရသည့် မည်သည့် ပုဂ္ဂုလ်ကိုမဆို သတ်မှတ်ချိန်းဆိုထားသည့်ေနရာနှင် ့

အချိန်တွင် လာေရာက်သက်ေသခံရန် စာဖြ င့် ဆင့်ဆုိခြ င်း၊ ကတိသစ္စာပြ ုေစခြ င်း၊ စစ်ေဆးေမးမြ န်းခြ င်း 

နှင့် ထွက်ဆိုချက်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးေစခြ င်းများ  ပြ ုနိုင်သည်။ 

၃၆။ ေကာ်မရှင်သည် ေအာက်ပါတုိ့မှအပ မိမိစံုစမ်းစစ်ေဆးေသာ ကိစ္စတစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်သည် 

ဟု ယူဆသည့် မည်သည့် ပုဂ္ဂုလ် သို့မဟုတ် မည်သည့်ရုံးကိုမဆို ယင်းတို့ ပိုင်ဆိုင်သည် ့သို့မဟုတ ်

လက်ဝယ်ထားရှိသည့် စာရွက်စာတမ်းနှင့် အေထာက်အထားများ တင်ပြ ရန်စာဖြ င့် ေရးသားဆင်ဆ့ို 

နိုင်သည ်- 

(က) နိုင်ငံေတာ်၏ လုံခြ ုံေရးနှင့် ကာကွယ်ေရးကို ထိခိုက်ေစနိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်း 

သို့မဟုတ် အေထာက်အထားများ၊ 

( ခ ) အစိးုရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းများက လုံခြ ုံမှုအဆင်အ့တန်း သတ်မှတ်ထားေသာ 

စာရွက်စာတမ်းများ။ 

၃၇။ ေကာ်မရှင်သည် ေအာက်ပါအေကြ ာင်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့်  ငြ ိစန်ွးေသာ တိုင်တန်းချက်ကို စုံစမ်း 

စစ်ေဆးခြ ငး် မပြ ုလုပ်ရ - 

(က) တရားရံုးတစ်ခုခု၏ ေရှ့ေမှာက်၌ စစ်ေဆးကြ ားနာဆဲအမှုများနှင့်တရားရံုးတစ်ခုခု၏ 

စီရင်ဆုံးဖြ တ်ချက်အေပါ် အယူခံမှု သို့မဟုတ်  ပြ င်ဆင်မှုဝင်ေရာက်ဆဲ အမှုများ၊ 

( ခ ) တရားရုံးတစ်ခုခုက အပြ ီးသတ်စီရင်ဆုံးဖြ တ်ပြ းီေသာ အမှုများ။ 

၃၈။ ေကာ်မရှင်သည် အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းများနှင့်  ဖြ စ်ေစ၊ ယင်းတုိ့နှင့်ဆက်နွယ်သည့် 

အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖြ စ်ေစ သက်ဆိုင်ေသာ တိုင်တန်းချက်အေပါ် ၎င်းတို့ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် 

နုိင်ေရးအတွက် မိမိ၏စံုစမ်းေတွ့ရိှချက်ကုိ အကံပြ ုတုိက်တွန်းချက်နှင့်အတူ သက်ဆုိင်ရာ အစုိးရဌာန၊ 

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းသို့ ေပးပို ့ရမည်။ ယင်းဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသည် ေကာ်မရှင်၏ အကံပြ ု 

တိုက်တွန်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည် ့အေရးယူေဆာင်ရွက်ချက်ထားရှိမှု အေခြ အေနကိ ုရက်ေပါင်း 

သံုးဆယ်အတွင်း ေကာ်မရှင်သုိ့  ပြ န်ကြ ားရမည်။ ထုိသုိ့  ပြ န်ကြ ားရာတွင် တုိင်တန်းသူများ လက်တ့ံု ပြ န် 

မှုမခံရေစေရးအတွက် ေသချာေစမည့် ေဆာင်ရွက်ချက်ကုိလည်း ေဖာ်ပြ ရမည်။ 
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၃၉။ စုံစမ်းစစ်ေဆးမှုတစ်ရပ်  ပြ ီးဆုံးသည့်အခါ ေကာ်မရှင်သည် လိုအပ်ပါက မိမိ၏ စုံစမ်း 

ေတွ့ရှိချက်များနှင့်အကံပြ ုချက်များကို နိုင်ငံေတာ်သမ္မတနှင် ့  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့ အစီရငခ်ံ 

တင်ပြ ပြ ီး အများပြ ည်သ ူသိရှိနိုင်ရန်လည်း ထုတ်ပြ န်နိုင်သည်။ 

၄၀။ ေကာ်မရှင်သည် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ေဆးမှု ပြ ုလုပ်ရာတွင် ပုဂ္ဂိုလ် 

တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏လူ့အခွင့်အေရးကို ေဖာက်ဖျက်မှုရှိေကြ ာငး် အေထာက်အထား 

ခိုင်လုံစွာေတွ့ရှိပါက ပုဒ်မ ၃၈ အရ တင်ပြ သည် ့အစီရင်ခံစာတွင် ေအာက်ပါတို့အတွက် အကံပြ ု 

တိုက်တွန်းချက်များကိ ုေဖာ်ပြ ရမည ်- 

(က) လူ့အခွင့်အေရးေဖာက်ဖျက်မှုရှိေကြ ာင်း အတည်ပြ ုချက်နှင့် ယင်းလူ့အခွင့်အေရး 

ေဖာက်ဖျက်မှုများ ဆက်လက်မဖြ စ်ေပါ်ေစေရးနှင့်အလားတူ ေဖာက်ဖျက်မှုများ ထပ်မံ 

မဖြ စ်ပွားေစေရး၊ 

( ခ ) လူ့အခွင့်အေရး ေဖာက်ဖျက်မှုကုိ ကုစားရန် ပုဂ္ိုဂ လ်တစ်ဦးဦး သုိ့မဟုတ် အဖဲွ့အစည်း 

တစ်ခုခုက သင့်ေလျာ်သလိ ုေဆာင်ရွက်ေပးေရး၊ 

( ဂ ) လူ့အခွင့်အေရးေဖာက်ဖျက်မှုေကြ ာင့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအတွက် လူ့အခွင့်အေရး 

ေဖာက်ဖျက်ခြ င်းခံရသူ ရသင့်ရထိုက်သည့် နစ်နာေကြ း ရရှိနိုင်ေရး၊ 

(ဃ) သက်ဆုိင်ရာ ဌာန၊ အဖဲွ့အစည်း၊ လုပ်ငန်း၊ ပုဂ္ိုဂ လ် သုိ့မဟုတ် အာဏာပုိင် အဖဲွ့အစည်းက 

အေရးယူေဆာင်ရွက်ေရးနှင့် ယင်းအကံပြ ုတုိက်တွန်းချက်များအေပါ် ၎င်းတုိ့၏အေရးယူ 

ေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ ေကာ်မရှင်သုိ့ သင့်ေလျာ်ေသာ အချိန်ကာလအတွင်း  ပြ န်ကြ ားေရး။ 

အကာအကွယ်ေပးခြ င်း 

၄၁။ ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ထားေသာ ေကာ်မရှင်၏ တာဝန်များကိ ုထမ်းေဆာင်စဉ ်ေကာ်မရှင ်

အဖွဲ့ဝင်၊ ေကာ်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် ေကာ်မရှင် ကိုယ်စားေဆာင်ရွက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်အား 

 ခြ ိမး်ေခြ ာက်ခြ ငး်၊ တားဆီးခြ ငး်၊ ပိတ်ပင်ခြ ငး်၊ ေစာ်ကားခြ င်း သို့မဟုတ် စွက်ဖက်ခြ င်းပြ ုသူသည် 

တည်ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူခြ င်းခံရမည်။ 

၄၂။ ပုဂ္ိုဂ လ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်သည် အခြ ားတစ်စံုတစ်ေယာက်အား ထုိပုဂ္ိုဂ လ်ကဖြ စ်ေစ ထုိပုဂ္ုိဂ လ် 

နှင် ့ကျွမ်းဝင်သူကဖြ စ်ေစ ေအာက်ပါကိစ္စတစ်ရပ်ရပ် လုပ်ေဆာင်မှုေကြ ာင့် မတရားဖိနှိပ် ခြ င်း၊ 

ေခြ ာက်လှန့် ခြ င်း၊  ခြ မ်ိးေခြ ာက်ခြ င်း၊ ေနှာင့်ယှက်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် အခြ ားနည်းလမ်းဖြ င့် စွက်ဖက်ခြ င်းတုိ့ 

 ပြ ုခွင့်မရှိေစရ -  

(က) ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ထားေသာ အခွင့်အေရးများ အသုံးချရန် ရည်ရွယ်ခြ င်း၊ 

( ခ ) ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ထားေသာ အခွင့်အေရးများကို အသုံးချခြ င်း သို့မဟုတ် 

အခြ ားသမူျား၏ အဆိုပါ အခွင့်အေရးများကိ ု မြ ှင်တ့င်ေပးခြ ငး်၊ 

( ဂ ) ဤဥပေဒအရ လုပ်ေဆာင်ေသာ တိုင်တန်းချက်၊ စုံစမ်းစစ်ေဆးချက် သို့မဟုတ် 

ေဆာင်ရွက်ချက် တစ်စုံတစ်ရာနှင့်စပ်ဆိုင်ေသာ သတင်းအချက်အလက် သို့မဟုတ် 

အေထာက်အထားများေပးခြ ငး်၊ 
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(ဃ) ဤဥပေဒအား ဆန့်ကျင်ရာေရာက်ေသာ မည်သည့်ကိစ္စကိုမဆို ေဆာင်ရွက်ရန် 

 ငြ ငး်ပယ်ခြ င်း၊ 

( င ) ဤဥပေဒအရဖြ စ်ေစ၊ ဤဥပေဒကုိ ရည်ညွှန်း၍ဖြ စ်ေစ တစ်စံုတစ်ရာကုိတစ်နည်းနည်း ဖြ င့် 

လုပ်ေဆာင်ခြ ငး်။ 

အကျဉ်းေထာင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊ အချုပ်ခန်းနှင့် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးစခန်းများသုိ့  ကြ ည့်ရှု 

စစ်ေဆးခြ င်း 

၄၃။ ေကာ်မရှင်သည် အကျဉ်းေထာင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊အချုပ်ခန်းနှင့်ထိန်းသိမ်း ေစာင့်ေရှာက်ေရး 

စခန်းများတွင် အကျဉ်းကျေနသူများ၊ အချုပ်အေနှာင်ခံေနရသူများ သုိ့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက် 

ထားခြ င်းခံရသူများကုိ လူ့အခွင့်အေရးနှင့်သက်ဆုိင်သည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာနှင့် ပြ ည်တွင်းဥပေဒများ 

နှင့်အညီ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမှုဖြ င် ့ ေစာင့်ေရှာက်ထားခြ င်း ရှ ိ မရှိ စိစစ်နိုင်ရန် အဆိုပါ 

ေနရာများသို့ ဝင်ေရာက်ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးခွင့်ရှိသည်။ ယင်းသို့ ဝင်ေရာက်  ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးရာတွင ်

သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများနှင် ့အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

၄၄။ ပုဒ်မ ၄၃ အရ ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်ေကာ်မရှင်သည် ေအာက်ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များရိှသည် - 

(က)  ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးလုိေသာ ကာလကုိ သက်ဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများထံ အေကြ ာင်းကြ ားပြ းီ 

အကျဉ်းေထာင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊ အချုပ်ခန်းနှင့် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးစခန်း၊ ဌာန 

များသို့ ဝင်ေရာက်ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးခွင့်၊ 

( ခ ) အကျဉ်းေထာင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊ အချုပ်ခန်းနှင့် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး စခန်း၊ 

ဌာနများအတွင်းရှိ ေနရာများနှင့်အကျဉ်းသား၊ အချုပ်သား၊ ထိန်းသိမ်း ေစာင့်ေရှာက် 

ထားခြ ငး်ခံရသူများ၏ အသုံးအေဆာင်များကို စစ်ေဆးခွင့်၊ 

( ဂ ) အကျဉ်းသား၊ အချု ပ်သားနှင့် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ထားခြ င်းခံရသူများအား လွတ်လပ်စွာ 

သီးခြ ားေတွ့ဆု ံေမးမြ န်းခွင့်၊ 

(ဃ) သက်ဆုိင်ရာဌာန၊ အဖဲွ့အစည်းတုိ့က အေရးယူေဆာင်ရွက်သင့်သည်များကုိ အကံပြ ု 

တုိက်တွန်းခွင့်နှင့်အဆုိပါ အကံပြ ုတုိက်တွန်းချက်များအေပါ် အေရးယူေဆာင်ရွက်ချက် 

များကို ေကာ်မရှင်သို့   ပြ န်ကြ ားရန ်တိုက်တွန်းခွင့်။ 

၄၅။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိ၏ေတွ့ရိှချက်နှင့်အကံပြ ုတုိက်တွန်းချက်များကုိ သက်ဆုိင်ရာ ပြ ည်ေထာင်စု 

အဆင့်အဖဲွ့အစည်းများသုိ့ အေကြ ာင်းကြ ား ခြ င်းနှင့်အများပြ ည်သူအား သင့်ေလျာ်သလုိ အသိေပးခြ င်း 

တို့ကိ ုေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

အခန်း (၇) 

ေငွေကြ းစီမံခန့်ခဲွေရး 

၄၆။ နိုင်ငံေတာ်သည် ဤဥပေဒအရ အပ်နှင်းထားေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေကာ်မရှင် က 

ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နုိင်ေစရန်အလုိ့ငှာ လုိအပ်ေသာေငွေကြ းကုိ ေထာက်ပ့ံ 

ရမည်။   
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၄၇။ ေကာ်မရှင်သည် မည်သည့်ပုဂ္ဂ လ် သုိ့မဟုတ် အဖဲွ့အစည်းထံမှမဆုိ လူ့အခွင့်အေရး မြ င့်ှတင်ေရး၊ 

ကာကွယ်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေကာ်မရှင်၏ လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရွက်ခွင့်ကို မထိခိုက်ေစသည့် 

အေနှာင်အဖွဲ့မရိှေသာ အေထာက်အပံ့ကို လက်ခံနိုင်သည်။ 

၄၈။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိ၏ ရေငွ၊ သံုးေငွ၊ ပစ္စည်း ပုိင်ဆုိင်မှုနှင့်ေပးရန် တာဝန်ရိှမှုတုိ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ေငွစာရင်း ထိန်းသိမ်းခြ င်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။ 

၄၉။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိ၏ေငွစာရင်းကုိ  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရံုး၏ စာရင်းစစ်ေဆးခြ င်းကုိ 

ခံယူရမည်။ 

၅၀။ တည်ဆဲဥပေဒများတွင် မည်သို့ပင် ပါရှိေစကာမူ  ေကာ်မရှင်၏ ရန်ပုံေငမွျားနှင့် ေငွေကြ း 

လွှဲေပြ ာငး်မှုများအေပါ်တွင် အခွန်စည်းကြ ပ်မှုများမ ှကင်းလွတ်ခွင့် ရှိေစရမည်။ 

အခန်း(၈) 

ဝန်ထမ်းအဖဲွ့အစည်း 

၅၁။ ေကာ်မရှင်သည် - 

(က) ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ 

တစ်ရပ်ေရးဆွဲထားရိှရမည်။ ယင်းဖဲွ့စည်းပုံအတွင်း လိုအပ်ေသာအရာထမ်းများနှင့် 

အမှုထမ်းများကိ ုခန့်ထားရမည်။ 

( ခ ) ေကာ်မရှင်၏ ဝန်ထမ်းေရးရာကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ 

ခံစားခွင့်များကို သတ်မှတ်ရမည်။ 

၅၂။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ 

ေကာ်မရှင်ရုံး အကးီအမှူးအပါအဝင် လိုအပ်ေသာ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများကိ ုခန့်အပ်နိုင်သည်။ 

၅၃။ (က) ေကာ်မရှင်ရံုး အကီးအမှူးသည် ေကာ်မရှင်၏ အတွင်းေရးမှူးအဖြ စ် တာဝန် ထမ်းေဆာင် 

ရမည့်အပြ င် ေကာ်မရှင်က သတ်မှတ်ေပးထားေသာ အခြ ားလုပ်ငန်း တာဝန်များကုိလည်း 

ထမ်းေဆာင်ရမည်။  

( ခ ) ရုံးဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းသည် ေကာ်မရှင်ကို တာဝန်ခံရမည်။ 

၅၄။ ေကာ်မရှင်သည် နိုင်င့ံဝန်ထမ်းများအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ ဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းများနှင် ့

အညီ ေကာ်မရှင်ရုံး ဝန်ထမ်းများ၏ ရာထူးအဆင့်အတန်းကိ ုသတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၅၅။ ေကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌသည ် ေကာ်မရှင်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအနက် သီးခြ ားသတ်မှတ်ေပးေသာ 

လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေကာ်မရှင်ရုံးအရာထမ်းတစ်ဦးဦးအား လက်မှတ်ေရးထိုး၍ လွှဲအပ် 

နိုင်သည်။ ယင်းသို့ လွှအပ်ရာတငွ ်လွှအပ်ခြ င်းခံရသူသည် လွှဲအပ်သည့်စာတွင် ေဖာ်ပြ ထားေသာ 

လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုသာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၅၆။ ေကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌသည် သက်ဆုိင်ရာအရာထမ်းအား ထုိသုိ့လွဲှအပ်ထားေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်ကုိ 

မည်သည့် အချိန်တငွ်မဆို စာဖြ င့် ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ 
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အခန်း(၉) 

အေထွေထွ 

၅၇။ ေကာ်မရှင်သည် ေကာ်မရှင်ရံုးချု ပ်ကုိ ဖွင့်လှစ်ထားရိှ ပြ ီး လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ရန်အတွက် ေကာ်မရှင်ရုံးခွဲများကုိ လိုအပ်သလိ ုဖွင့်လှစ်နုိင်သည်။ 

၅၈။ ေကာ်မရှင်သည် အစည်းအေဝးများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီကျင်းပရမည်။ 

၅၉။ ေကာ်မရှင်သည် ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ရန်အတွက် လုိအပ်ေသာအဖဲွ့ခဲွများ၊ လုပ်ငန်းအဖဲွ့များကုိ ေဒသအလုိက်ဖြ စ်ေစ၊ ဘာသာရပ်အလုိက် 

 ဖြ စ်ေစ ဖွဲ့စည်းပြ းီ လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ေပးနိုင်သည်။  

၆၀။ ေကာ်မရှင်သည် ကိုယ်ပိုင်အမည်၊ တံဆိပ်နှင့် စဉ်ဆက်မပြ တ် ဆက်ခံေဆာင်ရွက် ပိုင်ခွင့်ရှိ ပြ းီ 

တရားစွဲဆိုနိုင်ခွင့်နှင် ့တရားစွဲဆိုခံနိုင်ခွင့်တို့ ရှိေစရမည်။ 

၆၁။ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်နှင့်ေကာ်မရှင်က တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသူသည် ဤဥပေဒအရ လုပ်ငန်း 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရာတွင ်ရာဇသတ်ကီး ပုဒ်မ ၂၁ အရ  ပြ ည်သူ့ဝန်ထမး်များဖြ စသ်ညဟု် မှတ်ယ ူ

ရမည်။ 

၆၂။ ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ထားေသာတာဝန်နှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များကုိ သေဘာရုိးဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

ေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြ င်းနှင့်သေဘာထားမှတ်ချက်ေပးခြ င်း သို့မဟုတ် ထင်မြ င်ချက်ေပးခြ င်း 

တုိ့အတွက် ေကာ်မရှင်ကုိဖြ စ်ေစ၊ ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ဝင်ကုိဖြ စ်ေစ၊ ေကာ်မရှင်က တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသူ 

ကိုဖြ စ်ေစ  ပြ စ်မှုေကြ ာငး်အရ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားမေကြ ာင်းအရ ေသာ်လည်းေကာင်း တရား 

စွဲဆိုခြ ငး် မပြ ုရ။ 

၆၃။ ေကာ်မရှင် သို့မဟုတ် ေကာ်မရှင်ရုံးသို့ ဆက်သွယ်ေပးပို့တင်ပြ သည့် သို့မဟုတ် ယင်းက 

စုေဆာင်းရယူထားသည် ့ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ပစ္စည်းများနှင် ့ သတင်းအချက်အလက်များသည် 

စိစစ်ဖြ တ်ေတာက်ခြ ငး် သို့မဟုတ် စွက်ဖက်ေနှာင့်ယှက်ခြ ငး်တို့မှ ကင်းလွတ်ေစရမည်။ 

၆၄။ ေကာ်မရှင်၏ ပရဝဏ်၊ ေမာ်ကွန်းတိုက်၊ စာတွဲများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်ချက်များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ရန်ပုံေငွနှင့် ပစ္စည်းပုိင်ဆိုင်မှုများသည ်မည်သည့် ေနရာ၊ 

မည်သူ့ လက်ဝယ်တွင်ရှိသည်  ဖြ စ်ေစ ထိပါးခြ င်း၊ ရှာေဖွ ခြ င်း၊ သိမ်းဆည်းခြ င်း၊ ဖမ်းဆီးခြ င်း၊ 

ရယူခြ င်း သို့မဟုတ် အခြ ားနည်းဖြ င် ့ေနှာင့်ယှက်ခြ င်းတို့မှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိေစရမည်။ 

၆၅။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးမှုများ အဆင်ေပြ  ေချာေမွ့စွာ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန ် အလို့ငှာ ေဖာ်ထုတ်ေပြ ာကြ ားသင့်သည်ဟု ယူဆသည့် အချက်အလက်များကို 

ေဖာ်ထုတ်ေပြ ာကြ ားနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

၆၆။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိေရှ့ေမှာက်၌ လာေရာက်အစစ်ေဆးခံသူ၏ အမည်နှင့် သတင်း 

အချက်အလက်များ၊ ေကာ်မရှင်သို ့ ထွက်ဆိုသည့် သက်ေသထွက်ဆိုချက်များ၊ တင်ပြ သည့် 

သက်ေသခံစာရွက်စာတမ်းများ၊ ပစ္စည်းများနှင် ့ စပ်လျဉ်း၍ တစ်ဦးတစ်ေယာက်က ေကာ်မရှင်၏ 
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ခွင့် ပြ ုချက်မရှိဘဲ ထုတ်ပြ န်ခြ င်း၊ ထုတ်ေဖာ်ေပြ ာဆိုခြ ငး်မပြ ုရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ေကာ်မရှင်သည် 

သက်ေသများကို အကာအကွယ်ေပးသည့် အစီအမံများကိုလည်း ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။  

၆၇။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိရရှိထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို မိမိ၏ရည်မှန်းချက်များ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်ကိစ္စမှတစ်ပါး အခြ ားနည်း ဖြ င့် အသုံးပြ ုခြ င်းမှ ေရှာင်ကြ ဉ်ရမည်။ 

၆၈။ ေကာ်မရှင်က စုံစမ်းစစ်ေဆးရာ၌ ထကွ်ဆိုချက်များ၊ သက်ေသခံချက်များ၊ ေဖြ ဆိုချက်များ 

ေပးသူသည် မမှန်သက်ေသခံမှုဖြ င့် တရားစဲွဆုိခံရခြ င်းမှတစ်ပါး ယင်းထွက်ဆုိချက်များ၊ သက်ေသခံချက် 

များ၊ ေဖြ ဆိုချက်များအရ မည်သည့်တရားရုံးတွင်မျှ တရားစွဲဆို ခြ င်း မခံထိုက်ေစရ။  ေကာ်မရှင် 

ေရှ့ေမှာက်၌ ထွက်ဆိုေသာ သက်ေသ၏ထွက်ဆိုချက်၊ သက်ေသခံချက်နှင့်ေဖြ ဆိုချက်များကို အခြ ား 

ပုဂ္ဂုလ်တစ်ဦး တစ်ေယာက်အား တရားစွဲဆုိရာတွင ်အသုံးမပြ ုရ။ 

၆၉။  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတ  မြ န်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက် 

ေန့စဲွပါ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာအမှတ်၊ ၃၄/၂၀၁၁  ဖြ င့် ဖဲွ့စည်းတည်ေထာင်ခ့ဲေသာ  မြ န်မာနုိင်ငံအမျို းသား 

လူ့အခွင့်အေရး ေကာ်မရှင်သည် ဤဥပေဒအရ ေကာ်မရှင်ဖွဲ့စည်းပြ းီသည်အထိ မိမိ၏ လုပ်ငန်း 

တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရမည်။ 

၇၀။ ဤဥပေဒကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေကာ်မရှင်သည် လိုအပ်ေသာ 

နည်းဥပေဒများ၊ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြ ားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြ န် 

နိုင်သည်။ 

 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ် ဖဲွ့စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 

 

 

 

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ  

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 



 

 

အမျိုးသားေဆးဝါးဥပေဒကုိ ပြ င်ဆင်သည့် ဥပေဒ 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်     ၂၂   ။) 

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း   ၂   ရက် 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြ ီလ    ၁   ရက်) 

 ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာသ်ည် ဤဥပေဒကိ ုပြ ဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

 ၁။ ဤဥပေဒကို အမျို းသားေဆးဝါးဥပေဒကို ပြ င်ဆင်သည့်ဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။ 

၂။ အမျို းသားေဆးဝါးဥပေဒ ပုဒ်မ ၄ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည-် 

 “၄။  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့သည် ေအာက်ပါပုဂ္ဂ လ်များပါဝင်ေသာ  မြ န်မာနုိင်ငံအစားအေသာက် 

နှင့် ေဆးဝါး အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့ စည်းရမည်- 

(က)  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီး  

ကျန်းမာေရးဝန်ကးီဌာန 

ဥက္ကဋ္ဌ 

 

( ခ ) ဒုတိယဝန်ကီး  

ကျန်းမာေရးဝန်ကးီဌာန 

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ 

( ဂ ) ေဆးဝန်ထမ်းညွှန်ကြ ားေရးမှူး  

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင ်

(ဃ) ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ်          

အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန 

 ပြ ည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင ်

( င ) ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ်         

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန 

ကျန်းမာေရးဝန်ကးီဌာန 

အဖွဲ့ ဝင ်

( စ ) ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ်        

တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန 

ကျန်းမာေရးဝန်ကးီဌာန 

အဖွဲ့ ဝင ်

(ဆ) ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ်      

ေမွးမြ ူေရးနှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန 

ေမွးမြ ူေရး၊ ေရလုပ်ငန်းနှင့်ေကျးလက်ေဒသဖံွ  ့ဖြ ို းေရးဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

( ဇ ) ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ်       

စက်မှုကီး ကြ ပ်ေရးနှင့်စစ်ေဆးေရး ဦးစီးဌာန 
စက်မှုဝန် ကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင ်
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( စျ ) ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ ်       

စိုက်ပျိုးေရးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန 

လယ်ယာစိုက်ပျို းေရးနှင့်ဆည်ေမြ ာင်းဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင ်

(ည) ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး       

ေနပြ ည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ  

အဖွဲ့ ဝင ်

( ဋ ) ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး      

ရန်ကုန်မြ ို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီ

အဖွဲ့ ဝင ်

( ဌ ) ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး     

မန္တေလးမြ ို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ 

အဖွဲ့ ဝင ်

( ဍ ) ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ်       

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 

ေမွးမြ ူေရး၊ ေရလုပ်ငန်းနှင့်ေကျးလက်ေဒသဖံွ့ဖြ ို းေရးဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင ်

( ဎ ) ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ်  

ေဆးသိပ္ပပညာဦးစီးဌာန 

ကျန်းမာေရးဝန်ကးီဌာန 

အဖွဲ့ ဝင ်

(ဏ) ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ ်  

ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန(မြ န်မာပြ ည်အလယ်ပိုင်း) 

ကျန်းမာေရးဝန်ကးီဌာန 

အဖွဲ့ ဝင ်

(တ) ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ် 

အစားအေသာက်နှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန 

ကျန်းမာေရးဝန်ကးီဌာန” 

အတွင်းေရးမှူ း 

၃။ အမျို းသားေဆးဝါးဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၈ နှင် ့ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က) တို့တွင် ပါရှေိသာ “ေငွဒဏ် 

အနည်းဆုံး ကျပ် ၅၀၀၀ မှ အများဆုံး ကျပ် ၅၀၀၀၀ အထိ” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “ေငွဒဏ် 

အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးေသာင်း မှ အများဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းအထိ” ဆိုသည် ့ စကားရပ်ဖြ င့် အသီးသီး 

အစားထိုးရမည်။ 

၄။ အမျိုးသားေဆးဝါးဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တွင် ပါရှိေသာ “ေငွဒဏ်အနည်းဆုံး  ကျပ် 

၁၀၀၀ မှ အများဆံုး ကျပ် ၁၀၀၀၀ အထိ”ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ “ေငွဒဏ်အနည်းဆံုး ကျပ် တစ်ေသာင်းမှ 

အများဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းအထိ” ဆိုသည့် စကားရပ် ဖြ င့် အစားထိုးရမည်။ 
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၅။ အမျို းသားေဆးဝါးဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ တွင် ပါရှိေသာ “ေငွဒဏ် အနည်းဆုံး ကျပ် ၅၀၀ မှ 

အများဆုံး ကျပ် ၅၀၀၀ အထိ” ဆိုသည် ့ စကားရပ်ကို “ေငွဒဏ် အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးေထာင်မှ 

အများဆုံး ကျပ်ငါးေသာင်းအထိ”  ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြ င့် အစားထိုးရမည်။ 

၆။ အမျို းသားေဆးဝါးဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၂ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်- 

“၃၂။ ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင-် 

 (က) ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် လုိအပ်ပါက နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်း 
များကို ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ထုတ်ပြ န်နိုင်သည်။ 

 ( ခ ) ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနနှင့် မြ န်မာနုိင်ငံ အစားအေသာက်နှင့်ေဆးဝါးအာဏာပုိင် 
အဖွဲ့တို့သည် လိုအပ်ပါက အမိန့်ေကြ ာ် ငြ ာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြ ားချက်နှင့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြ န်နိုင်သည်။”  

 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ် ဖဲွ့စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 

 

 

 နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ 

  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 

 



Aၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးUပေဒ 

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ UပေဒAမွတ္ ၂၃။ ) 

၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ နယုန္လဆန္း ၇ ရက္ 

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၄ ရက္) 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤUပေဒကုိ ၿပ႒ာန္းလုိက္သည္။

Aခန္း (၁)

Aမည္၊ စီရင္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ Aဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္ 

၁။ ဤUပေဒကုိ Aၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးUပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။ 

၂။ ဤUပေဒAရ ေAာက္ေဖာ္ၿပပါ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ က်ဴးလြန္သူ၊ က်ဴးလြန္ရန္

Aားထုတ္သူ၊ Aားေပးကူညီသူ၊ လႈံ႔ေဆာ္သူ သို႔မဟုတ္ ႀကံရာပါAၿဖစ္ 

ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား Aေပၚ စီရင္ပုိင္ခြင့္ ရိွေစရမည္- 

 (က) မည္သူမဆုိ ႏုိင္ငံေတာ္Aတြင္း က်ဴးလြန္သည့္ Aၾကမ္းဖက္မႈ၊ 

 (ခ) ၿမန္မာႏုိင္ငံသားကၿဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ Aၿမဲတမ္း ေနထုိင္ခြင့္ရသည့္

ႏုိင္ငံၿခားသားက ၿဖစ္ေစ၊ ယင္းတုိ႔တစ္ဦးဦး Aေပၚတြင္ၿဖစ္ေစ ၿပည္ပတြင္ 

က်ဴးလြန္သည့္ Aၾကမ္းဖက္မႈ၊ 

 (ဂ) Aမ်ားၿပည္သူ၏ လံုၿခဳံေရးကုိၿဖစ္ေစ၊ Aသက္AုိးAိမ္ စည္းစိမ္ကုိ ၿဖစ္ေစ၊

Aမ်ားၿပည္သူ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကAတြက္ Aေရးႀကီးေသာ AေၿခခံA 

ေဆာက္AAံုမ်ားကုိၿဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံပုိင္ Aေဆာက္AAံု၊ ယာU္၊ စက္ပစၥည္း 

ကိရိယာႏွင့္ AသံုးAေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကုိၿဖစ္ေစ ထိခုိက္ဆံုး႐ႈံးေစရန္ 

ၿပဳလုပ္မႈမ်ား၊ 

 (ဃ) Aၾကမ္းဖက္မႈကို က်ဴးလြန္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္မည္ၿဖစ္ေသာ

Aၾကမ္းဖက္သမား တစ္ဦးဦးကုိၿဖစ္ေစ၊ Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စု တစ္ခုခုကုိ 

ၿဖစ္ေစ Aားေပးကူညီရာ ေရာက္ေသာေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈ၊ 

 (င) ၿပည္ပရိွ ႏုိင္ငံပုိင္Aေဆာက္AAံု၊ ယာU္၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ Aသံုး

Aေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ သံ႐ံုးႏွင့္ 



ေကာင္စစ္ဝန္႐ံုး AပါAဝင္ သံတမန္ဆိုင္ရာ ႐ံုးမ်ားကုိလည္းေကာင္း

က်ဴးလြန္သည့္ Aၾကမ္းဖက္မႈ၊ 

 (စ) တည္ဆဲUပေဒတစ္ရပ္ရပ္Aရ ႏုိင္ငံေတာ္Aတြင္း မွတ္ပံုတင္ထားေသာ

ေရယာU္၊ ေလယာU္ႏွင့္ Aၿခားစက္တပ္ယာU္ တစ္ခုခုေပၚတြင္ 

က်ဴးလြန္သည့္ Aၾကမ္းဖက္မႈ၊ 

 (ဆ) ၿပည္တြင္းမွၿဖစ္ေစ၊ ၿပည္ပမွၿဖစ္ေစ ေၿပးဆြဲေသာ သုိ႔မဟုတ္ ငွားရမ္း

ထားေသာ ေရယာU္ သုိ႔မဟုတ္ ေလယာU္ႏွင့္ Aၿခား စက္တပ္ယာU္ 

တစ္ခုခုေပၚတြင္ Aမႈထမ္း ပါသည္ ၿဖစ္ေစ၊ မပါသည္ၿဖစ္ေစ ၿမန္မာ 

ႏုိင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ၿမန္မာႏုိင္ငံAတြင္း Aၿမဲတမ္း ေနထုိင္ခြင့္ရေသာ 

ႏုိင္ငံၿခားသား သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔ပုိင္ Aဖြဲ႕Aစည္း သုိ႔မဟုတ္ Aသင္း 

Aဖြဲ႕က က်ဴးလြန္သည့္ Aၾကမ္းဖက္မႈ၊ 

 (ဇ) ႏုိင္ငံေတာ္Aတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရိွေနေသာ Aၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဟု

စြပ္စြဲၿခင္း ခံရသူAား သက္ဆုိင္ရာ ၿပည္ပႏုိင္ငံသုိ႔ တရားခံ လႊဲေၿပာင္းေပးရန္ 

ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ခြင့္မၿပဳသည့္Aခါ ထုိသူက က်ဴးလြန္ခ့ဲသည့္ 

Aၾကမ္းဖက္မႈ၊ 

 (ဈ) ႏုိင္ငံေတာ္Aတြင္း Aေၿခၿပဳ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Aၿခား

ႏုိင္ငံမ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း က်ဴးလြန္သည့္ Aၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ 

 (ည) ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေၿမၿပင္၊ ေရၿပင္၊ ေလၿပင္၊ ပုိင္နက္နယ္ေၿမႏွင့္ ကမ္းလြန္

ေရတိမ္ပုိင္း တုိ႔တြင္ က်ဴးလြန္သည့္ Aၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ 

 (ဋ) ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေနရာတစ္ခုခုမွ ပုိင္နက္ပင္လယ္ၿပင္ပကုိ ၿဖတ္သန္း၍

ႏုိင္ငံေတာ္ Aတြင္းရိွ Aၿခားေနရာတစ္ခုသုိ႔ သြားလာေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

ခရီးစU္Aတုိင္း ခုတ္ေမာင္း သြားလာေသာ ေရယာU္မ်ားကၿဖစ္ေစ၊ 

ထုိေရယာU္မ်ားကုိၿဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ နယ္နိမိတ္ ၿပင္ပ၌ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ 

နယ္နိမိတ္ခ်င္း ကပ္လ်က္ရိွေသာ Aိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၏ နယ္နိမိတ္ 

မ်U္းႏွင့္ကပ္လ်က္ ၿဖတ္သန္းသြားလာေသာ ေရယာU္ကၿဖစ္ေစ၊ 



ထုိေရယာU္မ်ားကုိၿဖစ္ေစ က်ဴးလြန္သည့္ Aၾကမ္းဖက္မႈ။ 

၃။ ဤUပေဒတြင္ပါရိွေသာ ေAာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာၿ္ပပါAတုိင္း Aဓိပၸာယ္

သက္ေရာက္ေစရမည္- 

 (က) ႏုိင္ငံေတာ္ ဆုိသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ဆုိသည္။

 (ခ) Aၾကမ္းဖက္မႈ ဆုိသည္မွာ Aၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ၿဖင့္

ေAာက္ေဖာ္ၿပပါ ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ၿပဳလုပ္မႈႏွင့္ ၿပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈ 

မ်ားကုိ ဆုိသည္- 

  (၁) Aခန္း (၄) တြင္ ၿပ႒ာန္းထားေသာ ၿမိဳ႕ၿပ ေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းေရး

ႏွင့္ ေလဆိပ္တုိ႔ကုိ Uပေဒႏွင့္မညီဘဲ တမင္ က်ဴးလြန္သည့္ၿပစ္မႈ၊ 

  (၂) Aခန္း (၅) တြင္ ၿပ႒ာန္းထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား AပါAဝင္

Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ AကာAကြယ္ေပးရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားAား 

က်ဴးလြန္သည့္ ၿပဳလုပ္မႈ၊ 

  (၃) Aခန္း (၆) တြင္ ၿပ႒ာန္းထားေသာ ဓားစာခံAၿဖစ္ ဖမ္းဆီး

ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ က်ဴးလြန္သည္ ့ၿပဳလုပ္မႈ၊ 

  (၄) Aခန္း (၇)တြင္ ၿပ႒ာန္းထားေသာ ႏ်ဴကလီးယား ၿဒပ္ပစၥည္း၊

ေရဒီယုိ သတိၱႂကြ ၿဒပ္ပစၥည္းႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား Aေဆာက္AAံု 

မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ၿပစ္မႈ၊ 

  (၅) Aခန္း (၈) တြင္ ၿပ႒ာန္းထားေသာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း

သြားလာေရးကုိ ေဘးAႏၲရာယ္ ၿဖစ္ေစရန္ Uပေဒႏွင့္ မညီဘဲ 

တမင္က်ဴးလြန္သည့္ၿပစ္မႈ၊ 

  (၆) Aခန္း (၉) တြင္ ၿပ႒ာန္းထားေသာ ကမ္းလြန္ေရတိမ္ပုိင္းတြင္

ေရေAာက္ သယံဇာတ ရွာေဖြေရး Aေဆာက္AAံုကုိ ေဘး 

Aႏၲရာယ္ ၿဖစ္ေစရန္ Uပေဒႏွင့္ မညီဘဲ တမင္ က်ဴးလြန္သည့္ 

ၿပစ္မႈ၊ 

  (၇) Aခန္း (၁၀)တြင္ ၿပ႒ာန္းထားေသာ Aမွတ္Aသား ၿပဳလုပ္မထား



သည့္ ေပါက္ကြဲ ေစတတ္ေသာ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်U္း၍

က်ဴးလြန္သည့္ၿပစ္မႈ၊ 

  (၈) Aခန္း(၁၁)တြင္ ၿပ႒ာန္းထားေသာ Aၾကမ္းဖက္ဗံုးခြဲ တုိက္ခုိက္မႈ

ႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ က်ဴးလြန္သည့္ၿပစ္မႈ၊ 

  (၉) Aခန္း (၁၂) တြင္ ၿပ႒ာန္းထားေသာ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးႏွင့္

ပစၥည္း ေထာက္ပ့ံမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ၿပစ္မႈ၊ 

  (၁၀) Aမ်ားၿပည္သူ၏ လံုၿခဳံေရးကုိၿဖစ္ေစ၊ Aသက္AုိးAိမ္ စည္းစိမ္ကုိ

ၿဖစ္ေစ၊ Aမ်ားၿပည္သူ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္Aတြက္ 

Aေရးႀကီးေသာ Aေၿခခံ Aေဆာက္AAံုမ်ားကုိၿဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံပုိင္ 

Aေဆာက္AAံု၊ ယာU္၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ AသုံးAေဆာင္ 

ပစၥည္းမ်ားကုိၿဖစ္ေစ ၿပင္းထန္စြာ ထိခုိက္ဆံုး႐ႈံးေစရန္ ၿပဳလုပ္မႈမ်ား၊ 

  (၁၁) ၿပည္ပရိွ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္Aစုိးရပုိင္ Aေဆာက္

AAံု၊ ယာU္၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ AသံုးAေဆာင္ ပစၥည္း 

မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ သံ႐ံုးႏွင့္ ေကာင္စစ္ဝန္႐ံုး 

AပါAဝင္ သံတမန္ဆုိင္ရာ ႐ံုးမ်ားကုိလည္းေကာင္း က်ဴးလြန္သည့္ 

Aၾကမ္းဖက္မႈ၊ 

  (၁၂) Aၾကမ္းဖက္သမားကုိၿဖစ္ေစ၊ Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စု တစ္ခုခု၏

Aဖြဲ႕ဝင္ကုိၿဖစ္ေစ လက္နက္ႏွင့္ခဲယမ္း မီးေက်ာက္မ်ား၊ ဇီ၀၊ 

ဓာတုႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား၊ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ 

လက္နက္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏ်ဴကလီးယား ၿဒပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ 

ထုတ္လုပ္ေပးရန္၊ လႊဲေၿပာင္းေပးပုိ႔ရန္၊ လက္ခံထိန္းသိမ္းေပးရန္၊ 

ေထာက္ပ့ံရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ပ့ံရန္ ကမ္းလွမ္းသည့္ 

ၿပဳလုပ္မႈမ်ား၊ 

  (၁၃) Aမ်ားၿပည္သူAတြင္း ထိတ္လန္႔ေၾကာက္႐ြံ႕မႈ ၿဖစ္ေပၚေစၿခင္း၊

Aစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္တြင္း၊ ၿပည္ပ Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ခုခုAား 



Uပေဒႏွင့္မညီသည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခုကုိ Aတင္းAက်ပ္ ၿပဳလုပ္

ေစၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ Uပေဒႏွင့္Aညီ ၿပဳလုပ္ရမည္ကုိ မၿပဳလုပ္ဘဲ 

ေရွာင္ရွားေစၿခင္းတုိ႔ကုိ ရည္႐ြယ္၍ Aရပ္သားကုိၿဖစ္ေစ၊ 

လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡတုိက္ပြဲ ၿဖစ္ေနသည့္ AေၿခAေနတြင္ 

စစ္ၿပိဳင္မႈ၌ ပါဝင္တုိက္ခုိက္ၿခင္း မရိွသည့္ Aၿခားသူ တစ္ဦးဦးကုိ 

ၿဖစ္ေစ ေသေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ Aၿပင္းAထန္ နာက်င္ေစရန္ႏွင့္ 

Aၿခား ၿပဳလုပ္မႈမ်ား၊ 

  (၁၄) Aၾကမ္းဖက္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ၿဖင့္ Aမ်ားၿပည္သူ၏ က်န္းမာေရးကုိ

ၿဖစ္ေစ၊ ေဘးကင္းေရးကုိၿဖစ္ေစ၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ကုိၿဖစ္ေစ 

ဆုိး႐ြားစြာ ထိခုိက္ေစသည့္ Aၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ 

  (၁၅) Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စု တစ္ခုခုတြင္ၿဖစ္ေစ၊ Aၾကမ္းဖက္ လုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ၿဖစ္ေစ သူတစ္ဦးဦးAား ပါဝင္ေစရန္ 

တုိက္တြန္းမႈ၊ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းမႈ၊ ဝါဒၿဖန္႔မႈ၊ စုေဆာင္းရန္ 

ၿပဳလုပ္မႈမ်ား၊ 

  (၁၆) Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စုဖြဲ႕စည္းရန္၊ Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စု တစ္ခုခုတြင္

သိလ်က္ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ တာဝန္ေပး၍ လႈပ္ရွား 

ေဆာင္႐ြက္ေစရန္ ၿပဳလုပ္မႈမ်ား၊ 

  (၁၇) Aၾကမ္းဖက္သမားကုိၿဖစ္ေစ၊ Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စု တစ္ခုခု၏

Aဖြဲ႕ဝင္ကုိၿဖစ္ေစ ဖမ္းဆီး၍ Aေရးယူၿခင္း မၿပဳႏုိင္ေစရန္ 

သုိ႔မဟုတ္ လြတ္ေၿမာက္ေစရန္ Aလို႔ငွာ ထိမ္ခ်န္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

သိလ်က္ႏွင့္ ခုိလႈံခြင့္ေပးၿခင္း၊ ပုန္းေAာင္းခြင့္ေပးၿခင္း၊ ယာယီ 

တည္းခုိ ေနထုိင္ခြင့္ေပးၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဝွက္ထားၿခင္း ၿပဳလုပ္မႈမ်ား၊ 

  (၁၈) Aၾကမ္းဖက္သမားကုိၿဖစ္ေစ၊ Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စု တစ္ခုခု၏

Aဖြဲ႕ဝင္ကုိ ၿဖစ္ေစ Aေဆာက္AAံုႏွင့္ ေနရာတစ္ခုခုကုိ 

Aသံုးၿပဳခြင့္၊ စုေဝးခြင့္၊ Aစည္းAေဝး ၿပဳလုပ္ခြင့္ေပးရန္၊ 



Aၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စီစU္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ၿပဳလုပ္မႈမ်ား။ 

 (ဂ) ေရေAာက္ သယံဇာတ ရွာေဖြေရး Aေဆာက္AAံု ဆုိသည္မွာ

ႏုိင္ငံေတာ္၏ ကမ္းလြန္ ေရတိမ္ပုိင္းတြင္ ေရေAာက္ သယံဇာတရွာေဖြေရး 

သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ယူ AသံုးၿပဳေရးAတြက္ၿဖစ္ေစ၊ Aၿခားစီးပြားေရး Aတြက္ 

ၿဖစ္ေစ ရည္႐ြယ္၍ ပင္လယ္ၾကမ္းၿပင္တြင္ Aခုိင္Aမာတပ္ဆင္ 

ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ဖန္တီးထားသည့္ကၽြန္း သုိ႔မဟုတ္ ေနရာ 

Aေဆာက္AAံုကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဃ) Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စုပုိင္ပစၥည္းမ်ား ဆုိသည္မွာ Aၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ရာမွ

ရရိွသည့္ Aက်ိဳးAၿမတ္မ်ား၊ Aၾကမ္းဖက္မႈ တစ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ရာတြင္ 

Aသံုးၿပဳခဲ့သည့္ သုိ႔မဟုတ္ Aသံုးၿပဳေနသည့္ သုိ႔မဟုတ္ Aသံုးၿပဳ 

လိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား၊ Aၾကမ္းဖက္သမား 

သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စုတစ္ခုက Aသံုးၿပဳခဲ့သည့္ သုိ႔မဟုတ္ 

Aသံုးၿပဳေနသည့္ သုိ႔မဟုတ္ Aသံုးၿပဳလိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ 

ပစၥည္းမ်ား၊ Aၾကမ္းဖက္သမား သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္ Aုပ္စုတစ္စု 

သုိ႔မဟုတ္ AဆုိပါAုပ္စု၏ ကုိယ္စား Aၿခားသူတစ္ဦးဦးက ပုိင္ဆုိင္ 

ထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား၊ 

Aၾကမ္းဖက္ Aုပ္စုတစ္ခုAား ေထာက္ပ့ံရန္ သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္မႈ 

တစ္ခုAား ရန္ပံုေငြေထာက္ပ့ံရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ၿဖင့္ စုေဆာင္းခ့ဲသည့္ 

ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ Aဆုိပါ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ားမွ ဆင့္ပြား 

ဆင္းသက္လာသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ Aက်ိဳးAၿမတ္မ်ားကုိ ဆုိသည္။ 

 (င) ေလယာU္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္ ဆုိသည္မွာ ေၿမၿပင္မွ ေလယာU္ မထြက္ခြာမီ

Aမႈထမ္းမ်ား ေလယာU္ပ်ံသန္းေရးAတြက္ ႀကိဳတင္ၿပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္း 

မ်ားစတင္ ေဆာင္႐ြက္ခ်ိန္မွစ၍ ေလယာU္ဆင္းသက္ၿပီး ၂၄ နာရီ 

ၾကာသည္Aထိ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနေသာ Aခ်ိန္ကာလကုိ ဆုိသည္။ 



ယင္းစကားရပ္တြင္ ေလယာU္ပ်ံသန္းခ်ိန္ တစ္ေလၽွာက္လံုး ဝန္ေဆာင္မႈ

ေပးေနသည့္ Aခ်ိန္ကာလလည္း ပါဝင္သည္။ 

 (စ) AေၿခခံAေဆာက္AAံုမ်ား ဆိုသည္မွာ Aမ်ားၿပည္သူ Aက်ိဳးငွာ

Aမ်ားၿပည္သူပုိင္ Aေနၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိကပုိင္ Aေနၿဖင့္ၿဖစ္ေစ 

Aသံုးၿပဳေသာ၊ ရယူထားေသာ၊ ၿဖည့္ဆည္း ေထာက္ပ့ံေပးေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

ၿဖန္႔ၿဖဴးေပးေသာေရ၊ မိလႅာ Aညစ္Aေၾကး၊ စြမ္းAင္၊ ေလာင္စာ၊ 

ကုန္းလမ္း၊ ရထားလမ္း၊ ေရေၾကာင္းလမ္း၊ တံတား၊ ေလဆိပ္ သုိ႔မဟုတ္ 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးစသည့္ AသုံးAေဆာင္ ပစၥည္း 

မ်ားကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဆ) ႏုိင္ငံပုိင္ Aေဆာက္AAံု၊ ယာU္၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ AသံုးAေဆာင္

ပစၥည္းမ်ား ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္၊ AစုိးရAဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ 

Uပေဒၿပဳေရး သုိ႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရးAဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 

Aရာထမ္း၊ Aမႈထမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ AစုိးရAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

Aစုိးရဌာန Aခ်င္းခ်င္း ဖြဲ႕စည္းထားေသာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားမွ Aရာထမ္း၊ 

Aမႈထမ္းမ်ားAတြက္ ယင္းတုိ႔၏ တရားဝင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ယာယီ သုိ႔မဟုတ္ Aၿမဲတမ္းေနထုိင္ေသာ Aေဆာက္AAံု 

သုိ႔မဟုတ္ AသံုးၿပဳေသာယာU္၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ AသုံးAေဆာင္ 

ပစၥည္း တုိ႔ကုိ ဆိုသည္။ 

 (ဇ) Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ AကာAကြယ္ ေပးရမည့္ ပုဂၢိဳလ္ ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္

Aတြင္းသုိ႔ ၿပည္ပႏုိင္ငံတစ္ခုခုမွ မည္သည့္ Aခ်ိန္Aခါ၌မဆုိ ေရာက္ရိွ 

ေနသည့္ ေAာက္ပါပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးကုိ ဆုိသည္- 

  (၁) သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု AေၿခခံUပေဒAရႏုိင္ငံ၏

AႀကီးAကဲ၊ ႏုိင္ငံ၏ AႀကီးAကဲ ကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ 

ေဆာင္႐ြက္ေသာAဖြဲ႕၏ Aဖြဲ႕ဝင္၊ AစုိးရAဖြဲ႕ AႀကီးAကဲ၊ 

ႏုိင္ငံၿခားေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ သံတမန္မ်ား၊ 



  (၂) ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁) ပါ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္Aတူ လုိက္ပါေသာ ယင္းတို႔၏

မိသားစုဝင္မ်ား၊ 

  (၃) Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ Uပေဒႏွင့္AညီAထူးAကာAကြယ္ ရထုိက္ခြင့္

ရိွေသာ သံတမန္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား AပါAဝင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ 

ကုိယ္စားလွယ္၊ Aရာရိွတစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ AစုိးရAခ်င္းခ်င္း 

ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္း တစ္ခုခု၏ 

Aရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ Aၿခားကုိယ္စားလွယ္။ 

 (ဈ) ဇီ၀၊ ဓာတုႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ဆုိသည္မွာ ဇီ၀လက္နက္၊ ဓာတု

လက္နက္ႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္တုိ႔ကုိ ဆုိသည္။ 

 (ည) ဇီ၀လက္နက္ ဆုိသည္မွာ ေAာက္ပါပစၥည္းကိရိယာ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိဆုိသည္-

  (၁) ေရာဂါမၿဖစ္ပြားရန္ ကာကြယ္ေရးAတြက္ၿဖစ္ေစ၊ Aႏၲရာယ္

ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး Aတြက္ၿဖစ္ေစ၊ Aၿခားၿငိမ္းခ်မ္းေသာ 

ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားAတြက္ ၿဖစ္ေစ မွန္ကန္ေၾကာင္း ထင္ရွား ၿပသမႈ 

မရိွဘဲ မူလAေနAထား သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းလမ္းAရ 

မည္သည့္ ပံုသဏၭာန္၊ မည္သည့္ AေရAတြက္ မဆိုရိွသည့္ 

Aဏုဇီ၀ပစၥည္း၊ Aၿခားဇီ၀ပစၥည္းႏွင့္ Aဆိပ္ Aေတာက္ 

ၿဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ 

  (၂) ရန္လုိေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား Aတြကၿ္ဖစ္ေစ၊ လက္နက္ကုိင္

ပဋိပကၡမ်ားAတြက္ၿဖစ္ေစ Aဆုိပါ Aဏုဇီ၀ပစၥည္း၊ Aၿခားဇီ၀ 

ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ Aဆိပ္Aေတာက္ ၿဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ား 

Aသံုးၿပဳရန္ ဒီဇုိင္းပံုစံေရးဆြဲၿပဳလုပ္ထားေသာ လက္နက္မ်ား၊ 

ပစၥည္းကိရိယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သယ္ေဆာင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား။ 

 (ဋ) ဓာတုလက္နက္ ဆုိသည္မွာ ေAာက္ပါ Aဆိပ္Aေတာက္ ဓာတု

ပစၥည္းမ်ား၊ လက္နက္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား Aတူတကြ ရိွသည္ၿဖစ္ေစ၊ 

တသီးတၿခားစီ ရိွသည္ၿဖစ္ေစ ယင္းဓာတု လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဆုိသည္-



  (၁) စက္မႈ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သုေတသန၊ ေဆးဝါးဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္

Aၿခားၿငိမ္းခ်မ္းစြာ Aသံုးခ်ေရးAတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

Aဆိပ္Aေတာက္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတု လက္နက္မ်ားAား 

တုိက္႐ုိက္ ကာကြယ္ေရးAတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဓာတု 

Aဆိပ္ Aေတာက္ပစၥည္းမ်ားၿဖင့္ Aသံုးၿပဳမည့္ စစ္ေရး ကိစၥမ်ား 

Aတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿပည္တြင္း ဆူပူAံုႂကြမႈမ်ားAား 

ႏိွမ္နင္းေရးAတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း Aသံုးၿပဳရန္ မရည္႐ြယ္ 

သည့္ Aဆိပ္Aေတာက္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ 

  (၂) ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁) ပါ Aဆိပ္Aေတာက္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားၿဖင့္ လူကုိ

ေသေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေဘးUပဒ္ၿဖစ္ေစရန္ Aထူးစီမံ ထုတ္လုပ္ 

ထားသည့္ လက္နက္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၊ 

  (၃) ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂) ပါ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ

တုိက္႐ုိက္ Aသံုးၿပဳေရး Aတြက္ Aထူးစီမံထုတ္လုပ္ထားသည့္ 

Aၿခားပစၥည္း ကိရိယာမ်ား။ 

 (ဌ) ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ဆုိသည္မွာ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ Aဏၿုမဴစြမ္းAင္

ေAဂ်င္စီမွ ၿပဳစုထားေသာ ႏ်ဴကလီးယား ၿဒပ္ပစၥည္းမ်ားAား ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 

AကာAကြယ္ေပးမႈ ပဋိညာU္စာခ်ဳပ္ ၁၉၈၀ ပါ Aခန္း (၁)၊ Aပုိဒ္ ၁ (က) 

ႏွင့္ (ခ) တြင္ ဖြင့္ဆုိထားသည့္ ႏ်ဴကလီးယားၿဒပ္ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ေသာ 

လက္နက္ကုိဆုိသည္။ 

 (ဍ) ပစၥည္းကိရိယာ ဆုိသည္မွာ မည္သုိ႔ေသာ ႏ်ဴကလီးယား ေပါက္ကြဲမႈ

ၿဖစ္ေစသည့္ ပစၥည္းကုိမဆုိ သုိ႔မဟုတ္ ေရဒီယုိသတိၱႂကြ ၿဒပ္ပစၥည္းကုိ 

ပ်ံ႕ႏံွ႔ေစေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဓာတ္ေရာင္ၿခည္ ထုတ္လႊတ္ေစေသာ ပစၥည္း၏ 

ဓာတ္ေရာင္ၿခည္ဆိုင္ရာ ဂုဏ္သတိၱမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးၿခင္း၊ ခႏၶာ 

ကုိယ္Aား ၿပင္းထန္စြာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရေစၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ႀကီးမားစြာ ပ်က္စီးေစၿခင္းတုိ႔ကုိ ၿဖစ္ေစ 



ႏုိင္ေသာ ပစၥည္းကုိဆုိသည္။

 (ဎ) ႏ်ဴကလီးယားၿဒပ္ပစၥည္း ဆုိသည္မွာ ပလူတုိနီယံ-၂၃၈ Aုိင္ဆုိတုပ္ ပါဝင္မႈ

၈၀% ထက္ ပုိ၍ပါဝင္ေသာ ပလူတုိနီယံမွAပ ၿဖစ္ေသာ ပလူတိုနီယံ၊ 

ယူေရနီယံ -၂၃၃၊ ပါဝင္ကိန္း ၿမႇင့္တင္ထားေသာ ယူေရနီယံAုိင္ဆုိတုပ္ -

၂၃၃ သုိ႔မဟုတ္ ၂၃၅၊ သတၱဳ႐ုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ႂကြင္းက်န္သတၱဳ႐ုိင္းမွAပ 

သဘာ၀Aေလ်ာက္ ၿဖစ္ပြားလာသည့္ ယူေရနီယံ ပါဝင္သည့္ Aုိင္ဆုိတုပ္ 

Aေရာမ်ား၊ ေဖာ္ၿပပါ ၿဒပ္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ တစ္မ်ိဳး ထက္ပုိ၍ 

ပါဝင္ေသာ မည္သည့္ၿဒပ္ပစၥည္းမ်ားကုိမဆုိ ဆုိသည္။ 

 (ဏ) ေရဒီယုိသတိၱႂကြၿဒပ္ပစၥည္း ဆုိသည္မွာ ႏ်ဴကလီးယား ၿဒပ္ပစၥည္းႏွင့္

AလုိAေလ်ာက္ ၿပိဳကြဲၿခင္းၿဖစ္ႏုိင္ေသာ ႏ်ဴကလီးယပ္မ်ား ပါဝင္သည့္ 

ေရဒီယို သတိၱႂကြ Aရာဝတၳဳမ်ား (ယင္းၿဖစ္စU္တြင္ တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ 

တစ္ခုထက္မကပုိေသာ Aုိင္းယြန္းၿဖစ္ ဓာတ္ေရာင္ၿခည္ Aယ္လဖာ၊ 

ဘီတာ၊ နယူထ႐ြန္Aမႈန္ႏွင့္ ဂမၼာေရာင္ၿခည္မ်ား ထြက္ရိွၿပီး) ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 

ေရဒီယို သတိၱႂကြႏုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ကြဲထြက္ၿခင္းၿဖင့္ ႏ်ဴကလီးယား 

စြမ္းAင္ထုတ္လႊတ္ႏုိင္စြမ္းေသာ ဂုဏ္သတိၱမ်ားေၾကာင့္ ေသေစႏုိင္ၿခင္း၊ 

ခႏၶာကုိယ္Aား Aၿပင္းAထန္ နာက်င္ေစၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ႀကီးမားစြာ ပ်က္စီးေစၿခင္း ၿဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ 

ဆုိသည္။ 

 (တ) ႏ်ဴကလီးယားAေဆာက္AAံု ဟုဆုိရာတြင္ ေAာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္သည္ -

  (၁) ေရယာU္၊ ေမာ္ေတာ္ယာU္၊ ေလယာU္ သို႔မဟုတ္ AာကာသယာU္

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေပၚတြင္ AဆုိပါယာU္မ်ား ေ႐ြ႕လ်ားႏုိင္ေရးAတြက္ 

စြမ္းAင္ပင္ရင္းAၿဖစ္ Aသံုးၿပဳရန္ သုိ႔မဟုတ္ Aၿခား ရည္႐ြယ္ ခ်က္ 

ၿဖင့္ Aသံုးခ်ရန္ တပ္ဆင္ထားေသာ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုိ 

AပါAဝင္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုိမ်ား၊ 

  (၂) ေရဒီယုိသတိၱႂကြၿဒပ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ သုိေလွာင္ၿခင္း၊



Aဆင့္ဆင့္ၿပဳၿပင္စီရင္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ၿခင္းတုိ႔

Aတြက္ Aသံုးၿပဳသည့္ မည္သည့္ စက္႐ံု၊ Aလုပ္႐ံု၊ သုိေလွာင္႐ံု 

Aေဆာက္AAံုကုိ မဆုိ သုိ႔မဟုတ္ ယာU္စက္ပစၥည္းကုိ မဆုိ၊ 

  (၃) ႏ်ဴကလီးယားၿဒပ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ Aဆင့္ဆင့္ ၿပဳၿပင ္စီရင္ၿခင္း၊

Aသံုးၿပဳၿခင္း၊ ကုိင္တြယ္ၿခင္း၊ သုိေလွာင္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္ၿခင္း 

ၿပဳသည့္ Aေဆာက္AAုံမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ပူးတြဲ 

ပါရိွသည့္ Aေဆာက္AAံုတစ္ခုကုိ ဆုိသည္။ ယင္း Aေဆာက္ 

AAံုကုိ ပ်က္စီးေစပါက သုိ႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ယွက္မႈ ၿဖစ္ေစပါက 

သိသာမ်ားၿပားေသာ ပမာဏရိွသည့္ ဓာတ္ေရာင္ၿခည္ သုိ႔မဟုတ္ 

ေရဒီယုိသတိၱႂကြ ၿဒပ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လႊတ္ေစႏုိင္သည့္ 

Aေဆာက္AAံု။ 

 (ထ) Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ႏ်ဴကလီးယား ၿဒပ္ပစၥည္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ ဆုိသည္မွာ

ႏ်ဴကလီးယား ၿဒပ္ပစၥည္းကုိ မည္သုိ႔ေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္မဆုိ စတင္ 

တင္ပုိ႔ရာႏုိင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္ကုိ ေက်ာ္လြန္၍ ပုိ႔ ေဆာင္ရန္Aလုိ႔ငွာ ထုိႏုိင္ငံမွ 

ကုန္တင္ပုိ႔သူ၏ Aေဆာက္AAံု တစ္ခုခုမွ ထြက္ခြာမႈၿဖင့္ စတင္ၿပီး 

Aဆံုးသတ္ Aသံုးခ်မည့္ႏုိင္ငံရိွ ကုန္လက္ခံသူ၏ Aေဆာက္AAံု 

တစ္ခုခုသုိ႔ ေရာက္ရိွမႈၿဖင့္ Aဆံုးသတ္ၿခင္းကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဒ) ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ဝတၳဳပစၥည္း ဆုိသည္မွာ ေAာက္ပါ ပစၥည္းကိရိယာ

တစ္ခုခုကုိ ဆုိသည္- 

  (၁) သူတစ္ဦးဦးAား ေသေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ Aၿပင္းAထန္ နာက်င္

ေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Aရာဝတၳဳပစၥည္းမ်ားAား ဆုိး႐ြားစြာ 

ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း ပံုစံေရးဆြဲ တီထြင္ 

ထုတ္လုပ္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ စြမ္းAားရိွသည့္ ေပါက္ကြဲေ 

စတတ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ မီးေလာင္ေစတတ္ေသာ လက္နက္ 

သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းကိရိယာ၊ 



  (၂) Aဆိပ္Aာနိသင္ရိွေသာ ဇီ၀ပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ Aဆိပ္

Aေတာက္မ်ား၊ Aလားတူ ပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတ္ေရာင္ၿခည္ သုိ႔မဟုတ္ 

ေရဒီယို သတိၱႂကြ ၿဒပ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လႊတ္ၿခင္း၊ ၿဖန္႔ၿဖဴးၿခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ထိခုိက္မိေစၿခင္းၿဖင့္ သူတစ္ဦးဦးAား ေသေစရန္ 

သုိ႔မဟုတ္ Aၿပင္းAထန္ နာက်င္ေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

Aရာဝတၳဳ ပစၥည္းမ်ားAား ဆုိး႐ြားစြာ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးေစရန္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း ပံုစံေရးဆြဲ တီထြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ 

စြမ္းAားရိွသည့္ လက္နက္ သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းကိရိယာ။ 

 (ဓ) ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ပလတ္စတစ္ဝတၳဳပစၥည္း ဆုိသည္မွာ

ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဆြဲဆန္႔လၽွင္ ႐ုန္းတတ္ေသာ ပံုသဏၭာန္ 

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင့္ ေပါက္ကြဲေစရန္ ၿပဳလုပ္ထားေသာ ပလတ္စတစ္ 

ဝတၳဳပစၥည္းကုိ ဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ေပါက္ကြဲ ေစတတ္ေသာ 

ပလတ္စတစ္ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကုိ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း ရွာေဖြေရးAတြက္ 

Aမွတ္Aသား ၿပဳလုပ္ေရးဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္Aညီ ဤUပေဒAရ 

ထုတ္ၿပန္သည့္ နည္းUပေဒမ်ားၿဖင့္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ပလတ္စတစ္ 

ဝတၳဳပစၥည္း ၿဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ေသာ Aၿခား Aရာဝတၳဳပစၥည္း 

တစ္ခုခုလည္း ပါဝင္သည္။ 

 (န) သေဘၤာ ဆုိသည္မွာ စြမ္းAင္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ ေရယာU္၊

ေရေAာက္ ငုပ္လၽွိဳးေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေသာ ေရယာU္ သို႔မဟုတ္ ေရၿပင္ေပၚတြင္ 

ေ႐ြ႕လ်ားသြားလာႏုိင္ေသာ Aၿခား ေရယာU္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး AပါAဝင္ 

ပင္လယ္ၾကမ္းၿပင္ႏွင့္ Aၿမဲစြဲကပ္ထားၿခင္း မရွိေသာ မည္သည့္ ေရယာU္ 

မ်ိဳးကုိ မဆုိ ဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ေ႐ြ႕လ်ားႏုိင္ေသာ ကမ္းလြန္ 

သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးစင္ႏွင့္ ရွပ္ေၿပး Aၿမန္ယာU္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

 (ပ) Aၾကမ္းဖက္သမား ဆိုသည္မွာ Aၾကမ္းဖက္မႈ တစ္ခုခုကုိ တိုက္ရုိက္ၿဖစ္ေစ၊

သြယ္ဝုိက္၍ ၿဖစ္ေစ Uပေဒႏွင့္မညီဘဲ တစ္နည္းနည္းၿဖင့္ က်ဴးလြန္သူ 



သုိ႔မဟုတ္  က်ဴးလြန္ရန္ Aားထုတ္သူကုိေသာ္ လည္းေကာင္း၊ Aၾကမ္း

ဖက္မႈတြင္ ႀကံရာပါAၿဖစ္ ပါဝင္သူ သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ 

Aၿခားသူမ်ားAား ညႊန္ၾကားသူ သုိ႔မဟုတ္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းသူကို 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Aၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ႏုိင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ၿဖင့္ ပါဝင္ 

ေထာက္ပ့ံသူကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း ဆုိသည္။ 

 (ဖ) Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စု ဆုိသည္မွာ Aၾကမ္းဖက္မႈ တစ္ခုကုိ က်ဴးလြန္ရန္

Aခ်ိန္ကာလ တစ္ခုယူ၍ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လူႏွစ္ဦးႏွင့္Aထက္ ပါဝင္ေသာ 

Aသင္းAဖြဲ႕ကုိ ဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ကုလသမဂၢ လံုၿခဳံေရး 

ေကာင္စီ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္Aရ လည္းေကာင္း၊ ဗဟုိAဖြဲ႕က ၿပည္ေထာင္စု 

AစုိးရAဖြဲ႕၏ Aတည္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ လည္းေကာင္း ေၾကညာထားသည့္ 

Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စုလည္း ပါဝင္သည္။ 

 (ဗ) လႈံ႔ေဆာ္မႈ ဆုိသည္မွာ Aၾကမ္းဖက္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ေရးAတြက္

လႈံ႔ေဆာ္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ၿဖင့္ သတင္းစကား သုိ႔မဟုတ္ သတင္း 

Aခ်က္Aလက္ကုိ သိသိသာသာ ၿဖစ္ေစ၊ မသိမသာၿဖစ္ေစ၊ တုိက္႐ုိက္ 

ၿဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ၿဖစ္ေစ ၿဖန္႔ေဝၿခင္း၊ Aားေပး Aားေၿမႇာက္ၿပဳၿခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ Aၿခားတစ္နည္းနည္းၿဖင့္ ၾကားၿမင္ သိရိွ ေစၿခင္းကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဘ) ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ ဆုိသည္မွာ ၿပစ္မႈ ထင္ရွားစီရင္ၿခင္း ခံရသူAား

Aက်U္းေထာင္၌ ေသသည္Aထိ ၿပစ္ဒဏ္က်ခံေစရန္ ခ်မွတ္သည့္ 

ေထာင္ဒဏ္ကုိ ဆုိသည္။ 

 (မ) Aမ်ားၿပည္သူ Aသံုးၿပဳသည့္ ေနရာ ဆုိသည္မွာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊

စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘာသာေရး၊ ယU္ေက်းမႈ၊ Aစုိးရဆုိင္ရာ 

ကိစၥ၊ ေဖ်ာ္ေၿဖမႈ၊ Aပန္းေၿဖမႈစသည့္ ကိစၥမ်ားAတြက္ Aခ်ိန္ကာလ 

Aပုိင္းAၿခား တစ္ခုခုAတြက္ ၿဖစ္ေစ၊ Aခုိက္Aတန္႔ ၿဖစ္ေစ၊ Aခ်ိန္ 

တစ္ဆက္တည္း ၿဖစ္ေစ Aမ်ားၿပည္သူ ဝင္ထြက္ခြင့္၊ Aသုံးၿပဳခြင့္ ရိွေသာ 

Aေဆာက္AAုံ၊ ေၿမေနရာ၊ ကုန္းလမ္း၊ ရထားလမ္း၊ ေရလမ္းေၾကာင္း 



သုိ႔မဟုတ္ Aလားတူ Aၿခားေနရာ Aစိတ္Aပုိင္း တစ္ခုခုကုိ ဆုိသည္။

 (ယ) ရန္ပံုေငြဆုိသည့္ စကားရပ္တြင္ ေAာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္- 

  (၁) ထိေတြ႕၍ ရႏိုင္သည္ၿဖစ္ေစ၊ မရႏုိင္သည္ၿဖစ္ေစ၊ ေရႊ႕ေၿပာင္း

ႏုိင္သည့္ ပစၥည္းၿဖစ္ေစ၊ မေရႊ႕ေၿပာင္းႏုိင္သည့္ ပစၥည္းၿဖစ္ေစ 

တစ္နည္းနည္းၿဖင့္ ရရိွသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေငြေရး 

ေၾကးေရး ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး Aရင္းAၿမစ္မ်ား၊ 

  (၂) ဘဏ္Aပ္ႏံွေငြမ်ား၊ ခရီးသြား ခ်က္လက္မွတ္မ်ား၊ ဘဏ္ ခ်က္

လက္မွတ္မ်ား၊ ေငြေပး Aမိန္႔မ်ား၊ Aစုရွယ္ယာမ်ား၊ ေငြေခ်း 

သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား၊ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ဘဏ္ေငြလႊဲလႊာ 

မ်ားႏွင့္ ေငြထုတ္ေပးခြင့္စာမ်ား AပါAဝင္ မည္သည့္ Aီလက္ 

ထေရာနစ္ သုိ႔မဟုတ ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းလမ္းၿဖင့္ မဆုိ ရိွသည့္ 

ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ Aက်ိဳးAၿမတ္မ်ား Aတြက္ 

Aေထာက္Aထားၿဖစ္ေသာ တရားဝင္ စာတမ္း Aမွတ္ Aသားမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား။ 

 (ရ) ဗဟုိAဖြဲ႕ ဆုိသည္မွာ ဤUပေဒAရ ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႕က

ဖြဲ႕စည္းေသာ Aၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဗဟုိAဖြဲ႕ကုိ ဆုိသည္။  

 (လ) တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဆုိသည္မွာ Aၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကး

ေထာက္ပ့ံမႈ ဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈမ်ား၊ Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စုမ်ားႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္ 

သမားမ်ားAား စံုစမ္းစစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ သက္ေသခံပစၥည္း 

သိမ္းဆည္းေရး၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ Aေရးယူေရးတုိ႔ Aတြက္ ဤUပေဒAရ 

ဖြဲ႕စည္း၍ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးေသာ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး 

Aဖြဲ႕မ်ား၊ တားဆီးႏိွမ္နင္းေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စံုစမ္း 

ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ Aထူးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ဆုိသည္။ 

Aခန္း (၂)

ရည္႐ြယ္ခ်က္ 



၄။ ဤUပေဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေAာက္ပါAတိုင္းၿဖစ္သည္- 

 (က) လူသားတုိ႔၏ Aသက္ႏွင့္ ပစၥည္းUစၥာတုိ႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ Aေၿခခံ

Aေဆာက္AAံုမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ လည္းေကာင္း 

Aၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ၿခင္းကုိ တားဆီး ကာကြယ္ရန္၊ 

 (ခ) ႏုိင္ငံေတာ္၏ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးက႑မ်ားတြင္ နည္းလမ္း

မ်ိဳးစုံ Aသံုးၿပဳ၍ Aၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ၿခင္းကုိ ကာကြယ္ရန္၊ 

 (ဂ) Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စုမ်ား၊ Aၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၊ ယင္းတုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊

လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား၊ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ၿဖစ္ေစသည့္ Aေၾကာင္းAရင္းမ်ားႏွင့္ 

Aၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ 

ကာကြယ္တားဆီး Aေရးယူရန္၊  

 (ဃ) Aၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တားဆီးႏိွမ္နင္းေရးတုိ႔

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ Aၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ စပ္လ်U္းသည့္ 

ကုလသမဂၢ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရး 

ေကာင္စီ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္မ်ား၊ Aၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ စပ္လ်U္းသည့္ 

Aာဆီယံ ကြန္ဗင္းရွင္းတုိ႔ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္၊ 

 (င) ကုလသမဂၢ Aဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၊ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ ေဒသ

ဆုိင္ရာAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္း၍ ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 

ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ပူးေပါင္းထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္။ 

Aခန္း (၃)

ဗဟုိAဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿခင္းႏွင့္ ယင္း၏တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

၅။ ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႕သည္-

 (က) ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက Uကၠ႒Aၿဖစ္လည္းေကာင္း၊

သက္ဆုိင္ရာ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ Aစုိးရဌာနႏွင့္ 

Aစုိးရ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရိွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက Aဖြဲ႕ဝင္မ်ားAၿဖစ္ 



လည္းေကာင္း ပါဝင္သည့္ Aၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဗဟုိAဖြဲ႕ကို

ဖြဲ႕စည္းရမည္။  

 (ခ) ဗဟုိAဖြဲ႕ကုိ လုိAပ္ပါက ၿပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္။

၆။ ဗဟုိAဖြဲ႕၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွာ ေAာက္ပါAတုိင္းၿဖစ္သည္- 

 (က) Aၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္

စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၿခင္း၊ 

 (ခ) လုိAပ္ေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ Aဖြဲ႕မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္း၍ လုပ္ငန္း

တာဝန္မ်ား သတ္မွတ္ေပးၿခင္း၊ လမ္းၫႊန္ၿခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ၿခင္း၊ 

 (ဂ) လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၊ Aဖြဲ႕မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ဌာနမ်ား၊ Aစုိးရဌာန၊ Aစုိးရ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားကုိ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး 

Aတြက္ ညႇိႏႈိင္းေပးၿခင္း၊ လမ္းၫႊန္ၿခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ၿခင္း၊ 

 (ဃ) Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုၿခဳံေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကုိ ၿခိမ္းေၿခာက္

သည့္ ဇီ၀၊ ဓာတုႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား၊ ေရဒီယုိ သတိၱၾကြ 

ၿဒပ္ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္သည့္ Aဖ်က္ စြမ္းAားႀကီးမားေသာ လက္နက္မ်ား 

Aား တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ ဖယ္ရွားေရးႏွင့္ ဖ်က္ဆီးေရးတုိ႔Aတြက္ 

လုိAပ္ေသာ AစီAမံမ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 (င) ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႕၏ Aတည္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ၊ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ

လံုၿခဳံေရး ေကာင္စီ၏ ေၾကညာခ်က္Aရၿဖစ္ေစ Aဖြဲ႕Aစည္း၊ Aသင္းAဖြဲ႕ 

သုိ႔မဟုတ္ Aုပ္စု တစ္ခုခုကုိ Aၾကမ္းဖက္ Aုပ္စုAၿဖစ္ လည္းေကာင္း၊ 

သူတစ္ဦးဦးကုိ Aၾကမ္းဖက္သမား Aၿဖစ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ 

ေၾကညာၿခင္းႏွင့္ ေၾကညာခ်က္ကုိ ၿပန္လည္႐ုပ္သိမ္းၿခင္း၊ 

 (စ) Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စု သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္သမားက ပုိင္ဆုိင္ေသာ

သုိ႔မဟုတ္ ငွားရမ္း Aသုံးၿပဳေသာ သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ပ်ံသန္းေသာ 

ေလယာU္မ်ားAား ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပုိင္နက္ နယ္ေၿမAတြင္း ဆင္းသက္ၿခင္း၊ 

ယင္းမွပ်ံတက္ထြက္ခြာၿခင္းမၿပဳႏုိင္ေရး AစီAမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 



 (ဆ) Aၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ တားဆီးႏိွမ္နင္းေရးႏွင့္ တုိက္ဖ်က္ေရးတုိ႔Aတြက္

ဤUပေဒ Aခန္း (၁၅) ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ 

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ 

Aၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ စပ္လ်U္းသည့္ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ 

ကြန္ဗင္းရွင္းဝင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ညႇိႏႈိင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊

 (ဇ) Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာAဖြဲ႕Aစည္းဝင္

ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဤUပေဒAခန္း (၁၆) ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ Aညီ 

Aၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားကုိ Aၿပန္Aလွန္ လႊဲေၿပာင္းေပးရန္ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ 

ထုတ္ေပးၿခင္းႏွင့္ ၿငင္းပယ္ၿခင္း၊ 

 (စ်) ဤUပေဒAခန္း (၁၈) ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ တည္ေထာင္

ထားရိွေသာ Aၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုိက္ဖ်က္ေရး 

ရန္ပံုေငြကုိ စီမံခန္႔ခြဲၿခင္းႏွင့္ သံုးစြဲၿခင္း၊ 

 (ည) Aၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ တားဆီးႏိွမ္နင္းရာတြင္ ပါဝင္ၿပီး ထိေရာက္စြာ

တားဆီး ႏိွမ္နင္းသည့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ Aရာထမ္း၊ Aမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ 

ၿပည္သူမ်ားAား ဂုဏ္ၿပဳ ခ်ီးၿမႇင့္ၿခင္း၊ 

 (ဋ) Aၾကမ္းဖက္သမား သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စု၏ ႀကံစည္Aားထုတ္မႈကို

ႀကိဳတင္ သတင္းေပးသူ၏ လုံၿခံဳေရးကုိၿဖစ္ေစ၊ Aေရးယူမႈ သုိ႔မဟုတ္ 

တရားစြဲဆုိမႈမ်ားတြင္ သတင္းေပးသူႏွင့္ သက္ေသမ်ား၏ လုံၿခံဳေရးကုိ 

ၿဖစ္ေစ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္ေရးAတြက္ 

လုိAပ္သည့္ AစီAစU္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 (ဌ) ပုဒ္မခြဲ (င)Aရ Aၾကမ္းဖက္သမား သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္သမားAုပ္စု

Aၿဖစ္ ေၾကညာသည့္Aခါ ယင္းAၾကမ္းဖက္သမား သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္ 

Aုပ္စုပုိင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ Aမိန္႔ထုတ္ၿပန္ၿခင္း၊ 

 (ဍ) ပုဒ္မခြဲ (ဌ) ပါ Aၾကမ္းဖက္ Aုပ္စုပုိင္ပစၥည္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ စပ္လ်U္း၍

ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ေငြေၾကးလႊဲေၿပာင္းမႈတုိ႔ကို မည္သူမၽွ မၿပဳလုပ္ရန္ 



တားၿမစ္ခ်က္ ထုတ္ၿပန္ၿခင္း၊

 (ဎ) ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီႏွင့္ ဗဟုိAဖြဲ႕က Aၾကမ္းဖက္သမား

သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္ Aုပ္စုAၿဖစ္ ေၾကညာထားရမွ ၿပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္း 

သည့္ Aခါ ပုဒ္မခြဲ (ဌ) ပါ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ားAေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္း 

Aမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္ၿခင္း၊ 

 (ဏ) သေဘာ႐ုိးၿဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ Aက်ိဳးစီးပြားကုိ မထိခုိက္

ေစရန္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးၿခင္း၊ 

 (တ) ပုဒ္မခြဲ (ဌ) မွ ပုဒ္မခြဲ (ဏ) ထိ လုပ္ငန္းစU္ဆုိင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ထံုး

လုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္၍ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္သည့္ ဌာန သုိ႔မဟုတ္ 

တပ္ဖြဲ႕၏ Aေကာင္Aထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈကုိ လမ္းညႊန္ ကြပ္ကဲၿခင္း၊ 

 (ထ) Aၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကး

ေထာက္ပ့ံရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္ Aစုိးရမဟုတ္ေသာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ Aက်ိဳးAၿမတ္ မရည္႐ြယ္ေသာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားAား Aသြင္ယူ 

ဖြဲ႕စည္းၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံရာ လမ္းေၾကာင္းAၿဖစ္ 

Aသုံးၿပဳၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ လမ္းေၾကာင္းေၿပာင္းၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖုံးကြယ္ၿခင္း 

မၿပဳႏုိင္ေစရန္ လိုAပ္ေသာ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 

ခ်မွတ္ၿခင္း၊ 

 (ဒ) Aၾကမ္းဖက္မႈ ေဖာ္ထုတ္Aေရးယူႏိုင္ေရးAတြက္ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း

ေကာ္မတီမ်ား၊ တားဆီးႏိွမ္နင္းေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ Aစုိးရဌာန၊ Aစုိးရ 

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင့္ Aမ်ားၿပည္သူသုိ႔ Aသိပညာေပးေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ 

ရည္ ၿမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားAား လမ္းၫႊန္ၿခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ ၿခင္းမ်ား 

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 (ဓ) Aၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးႏိွမ္နင္းေရး၊ တုိက္ဖ်က္ေရးတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်U္း၍

ဗဟုိAဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႕သို႔ Aခါ 

Aားေလ်ာ္စြာ Aစီရင္ခံ တင္ၿပၿခင္းႏွင့္ ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႕က 



ေပးAပ္သည့္ Aၿခားတာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ၿခင္း။ 

Aခန္း (၄)

ၿမိဳ႕ၿပေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရးႏွင့္ ေလဆိပ္တုိ႔ကုိ ေဘးAႏၲရာယ္ ၿဖစ္ေစသည့္ Uပေဒမ့ဲ 

ၿပဳလုပ္မႈမ်ားကုိ တားဆီးႏိွမ္နင္းၿခင္းႏွင့္ တုိက္ဖ်က္ၿခင္း 

၇။ မည္သူမဆုိ ေလယာU္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးခ်ိန္ ေလယာU္ေပၚ၌ ေAာက္ပါ တစ္ခုခုကို

Uပေဒႏွင့္ မညီဘဲ တမင္က်ဴးလြန္ပါက ၿမိဳ႕ၿပေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရးႏွင့္ ေလဆိပ္ 

တုိ႔ကုိ ေဘးAႏၲရာယ္ ၿဖစ္ေစသည့္ ၿပစ္မႈေၿမာက္သည္- 

 (က) သူတစ္ဦးဦးက ေလယာU္ေပၚတြင္ ၿပစ္မႈဆုိင္ရာ Uပေဒတစ္ရပ္ရပ္ကို

ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္မႈ၊ 

 (ခ) ေလယာU္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးခ်ိန္ ေလယာU္ကုိ ေဘးAႏၲရာယ္ၿဖစ္ေစရန္

ေလယာU္ေပၚ ရိွသူကုိ Aတင္းAဓမၼ ၿပဳလုပ္မႈ၊ 

 (ဂ) ၿမိဳ႕ၿပေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရးကုိ ေဘးAႏၲရာယ္ၿဖစ္ေစသည့္ Aတင္းAဓမၼ

ၿပဳလုပ္မႈ၊ 

 (ဃ) ေလယာU္ေပၚရိွ ခရီးသည္မ်ား၊ ေလယာU္Aမႈထမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္း

မ်ားကုိ ေဘးAႏၲရာယ္ ၿဖစ္ေစမႈ၊ 

 (င) ေလယာU္ေပၚတြင္ AစီAစU္တက်ရိွမႈႏွင့္ စည္းကမ္း ေသဝပ္မႈကုိ

ေဘးAႏၲရာယ္ ၿဖစ္ေစမႈ၊ 

 (စ) ေလယာU္ေပၚတြင္ လုိက္ပါသူက ေလယာU္မွဴးAား Aင္Aားသုံး၍ ၿဖစ္ေစ၊

ေဘးAႏၲရာယ္ ၿဖစ္ေစမည္ဟု ၿခိမ္းေၿခာက္၍ ၿဖစ္ေစ ေလယာU္ပ်ံသန္း 

ေမာင္းႏွင္မႈကုိ ဝင္ေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ Aတင္းAဓမၼ ဖမ္းဆီးမႈ သုိ႔မဟုတ္ 

ေလယာU္ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္ Uပေဒ ႏွင့္မညီဘဲ ႀကီးၾကပ္ထိန္းေက်ာင္း 

ေမာင္းႏွင္ ပ်ံသန္းေစမႈ၊ 

 (ဆ) ပုဒ္မခြဲ (က) မွ ပုဒ္မခြဲ (စ) ထိ ပါရိွေသာ ၿပဳလုပ္မႈ တစ္ခုခု က်ဴးလြန္ရန္

Aားထုတ္မႈ၊ Aားေပးကူညီမႈ၊ လႈံ႔ေဆာ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ထုိၿပစ္မႈ က်ဴးလြန္ရာ 

တြင္ ႀကံရာပါAၿဖစ္ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္မႈ။ 



၈။ မည္သူမဆုိ Uပေဒႏွင့္မညီဘဲ ေAာက္ပါၿပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုကုိ တမင္ၿပဳလုပ္လွ်င္

ေလယာU္ကုိ Uပေဒမဲ့ သိမ္းပုိက္သည့္ ၿပစ္မႈ က်ဴးလြန္ရာေရာက္သည္- 

 (က) Aတင္းAဓမၼ Aင္Aားသံုး၍ ၿဖစ္ေစ၊ ၿခိမ္းေၿခာက္၍ၿဖစ္ေစ၊ Aတင္းAဓမၼ

တုိက္တြန္း၍ ၿဖစ္ေစ၊ Aၿခားေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုခုၿဖင့္ ထိတ္လန္႔ 

ေၾကာက္႐ြံ႕ေAာင္ ေၿခာက္လွန္႔၍ၿဖစ္ေစ၊ Aၿခား ေခတ္မီနည္းပညာ 

တစ္ခုခုၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ ေလယာU္ကုိ သိမ္းပုိက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ေလယာU္ 

ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးခ်ိန္ ပ်ံသန္းမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊  

 (ခ) သူတစ္ဦးဦးAား ေသေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ Aၿပင္းAထန္ နာက်င္ေစရန္ ေသာ္

လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္းကုိၿဖစ္ေစ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိၿဖစ္ေစ ဆုိးရြားစြာ ထိခုိက္ 

ပ်က္စီးေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရိွေသာ 

ေလယာU္ကုိ Aသံုးၿပဳမႈ၊ 

 (ဂ) ၿမိဳ႕ၿပေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းေရးကုိ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနေသာ ေလဆိပ္Aား

Uပေဒႏွင့္မညီဘဲ တမင္ၿပဳလုပ္သည့္ ၿပစ္မႈတစ္ခုခု က်ဴးလြန္ရန္ 

ၿခိမ္းေၿခာက္မႈ သို႔မဟုတ္ AေၿခAေနAရ ယံုၾကည္ရသည့္ ထိုၿခိမ္းေၿခာက္မႈ 

ကုိ သူတစ္ဦးဦးAား လက္ခံေစမႈ၊ 

 (ဃ) ေလယာU္ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္၌ သူတစ္ဦးဦးကုိ ေသေစၿခင္း၊ Aၿပင္းAထန္

နာက်င္ေစၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ AေၿခခံAေဆာက္AAုံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံပိုင္ 

Aေဆာက္္AAုံ၊ ယာU္၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ AသုံးAေဆာင္ ပစၥည္း 

မ်ားကုိ ဆုိးရြားစြာ ထိခုိက္ ပ်က္စီးေစသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ၿဖစ္ေစႏုိင္သည့္ 

ဇီ၀၊ ဓာတုႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္၊ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ 

ဝတၴဳပစၥည္း၊ ေရဒီယို သတိၱၾကြၿဒပ္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ Aလားတူ ပစၥည္း 

ကိရိယာ သုိ႔မဟုတ္ Aရာဝတၴဳၿဖင့္ ေလယာU္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစမႈ၊ 

ထုိေလယာU္ေပၚတြင္ Aသံုးၿပဳမႈ သုိ႔မဟုတ္ ထုိပစၥည္းကိရိယာ သုိ႔မဟုတ္ 

Aရာဝတၳဳကုိ ေလယာU္ေပၚမွ စြန္႔ပစ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ပစ္ခ်မႈ၊ 

 (င) ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ပါ ဇီဝ၊ ဓာတုႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္၊ ေပါက္ကြဲ



ေစတတ္ေသာ ဝတၴဳ ပစၥည္း၊ ေရဒီယုိသတိၱၾကြ ၿဒပ္ပစၥည္း၊ ထုိပစၥည္းမ်ား

ထုတ္လုပ္ရန္ Aရင္းAၿမစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ဇီ၀၊ ဓာတုႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား 

လက္နက္မ်ားကုိ ပုံစံထုတ္ၿခင္း၊ ထုတ္လုပ္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေပးAပ္ၿခင္း 

ၿပဳရာတြင္ Aသံုးၿပဳသည့္ နည္းပညာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္  Aလားတူ ပစၥည္းကိရိယာ သုိ႔မဟုတ္ Aရာဝတၴဳကုိ 

ေလယာU္ၿဖင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေစမႈ သုိ႔မဟုတ္ 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးAတြက္ ၿဖည့္ဆည္း စီမံ ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈ၊ 

 (စ) ပုဒ္မခြဲ (က) မွ ပုဒ္မခြဲ (င) Aထိပါရိွေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ခုခုကုိ

ၿပဳလုပ္ရန္ Aားထုတ္မႈ၊ Aားေပးကူညီမႈ၊ လႈံ႕ေဆာ္မႈ သို႔မဟုတ္ ႀကံရာပါ 

Aၿဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ။ 

၉။ မည္သူမဆုိ ေလယာU္ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္တြင္ ေAာက္ပါၿပဳလုပ္မႈ တစ္ခုခုကို

Uပေဒႏွင့္ မညီဘဲ တမင္က်ဴးလြန္လွ်င္ ၿမိဳ႕ၿပေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရးကို 

ေဘးAႏၲရာယ္ ၿဖစ္ေစသည့္ ၿပစ္မႈေၿမာက္သည္- 

 (က) ေလယာU္ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္ ေလယာU္ေပၚတြင္ ေလယာU္ ေဘးကင္း

လံုၿခဳံမႈကုိ Aႏၲရာယ္ၿဖစ္ေစရန္ ေလယာU္ေပၚရိွသူ တစ္ဦးဦးကုိ Aတင္း 

Aဓမၼ ၿပဳလုပ္မႈ၊ 

 (ခ) ေလယာU္ကုိ ပ်က္စီးေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလယာU္ကုိ ပ်ံသန္းၿခင္း

မၿပဳႏုိင္ေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလယာU္ပ်ံသန္းစU္ ေဘးAႏၲရာယ္ 

ၿဖစ္ေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည့္ ေလယာU္ကုိ 

ဖ်က္ဆီးမႈ၊ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေလယာU္ပ်က္စီးေစႏုိင္သည့္ 

ပစၥည္းကိရိယာ သုိ႔မဟုတ္ Aရာဝတၳဳ တစ္ခုခုကုိ ေလယာU္ေပၚ၌ ခ်ထားမႈ 

သုိ႔မဟုတ္ ထားရိွေစမႈ၊ 

 (ဂ) ေလယာU္ပ်ံသန္းစU္ ေဘးAႏၲရာယ္ၿဖစ္ေစရန္ ေလေၾကာင္း လမ္းၫႊန္

ဆုိင္ရာ Aေဆာက္AAံု စနစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး AသုံးAေဆာင္ 

ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးမႈ၊ ထိခုိက္ ပ်က္စီးေစမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေလေၾကာင္း 



လမ္းၫႊန္လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈကုိ ဝင္ေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ 

 (ဃ) ေလယာU္ပ်ံသန္းမႈAား ေဘးAႏၲရာယ္ ၿဖစ္ေစရန္ မမွန္ကန္ေသာ သတင္း

Aခ်က္Aလက္ မ်ားကုိ သိလ်က္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးပုိ႔မႈ၊ 

 (င) ပုဒ္မခြဲ (က) မွ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)ထိ ပါရိွေသာ ၿပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ရန္

Aားထုတ္မႈ၊ Aားေပးကူညီမႈ၊ လႈံ႔ေဆာ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ထုိၿပစ္မႈ က်ဴးလြန္ 

ရာတြင္ ႀကံရာပါAၿဖစ္ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္မႈ၊ 

၁၀။ မည္သူမဆုိ Uပေဒႏွင့္မညီဘဲ ေAာက္ပါၿပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုကုိ ရည္႐ြယ္ခ်က္ၿဖင့္

ၿပဳလုပ္လွ်င္ ၿမိဳ႕ၿပေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရးကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ေလဆိပ္ 

Aား Uပေဒႏွင့္မညီဘဲ Aတင္းAဓမၼ ၿပဳလုပ္သည့္ ၿပစ္မႈေၿမာက္သည္- 

 (က) ၿမိဳ႕ၿပေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းေရးကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသူ တစ္ဦးဦးAား

Aၿပင္းAထန္ နာက်င္ေစၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေသေစၿခင္းကုိၿဖစ္ေစ၊ ယင္းသို႔ 

ၿဖစ္ေစ တန္ရာေသာ Aတင္းAဓမၼ ၿပဳလုပ္မႈ တစ္ခုခုကုိၿဖစ္ေစ 

လုပ္ေဆာင္မႈ၊ 

 (ခ) ေလဆိပ္ကုိ ေဘးAႏၲရာယ္ၿဖစ္ေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿဖစ္ေပၚ

ေစတန္ရာေAာင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕ၿပ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရးကုိ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းေရးဆိုင္ရာ Aေဆာက္AAံု 

စနစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး AသံုးAေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကုိေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ ေလဆိပ္တြင္ရိွသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း မလုပ္ကုိင္ဘဲ 

ရပ္နားေနေသာ ေလယာU္ကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း ဖ်က္ဆီးမႈ သုိ႔မဟုတ္ 

ေလဆိပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ 

 (ဂ) ပ်ံသန္းေနေသာ ေလယာU္ကုိ Aႏၲရာယ္ၿဖစ္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ၿပ

ေလေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးAတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ေလဆိပ္ကို 

ေဘးAႏၲရာယ္ၿဖစ္ေစရန္ Aလုိ႔ငွာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ တစ္ဦးဦးAား 

Uပေဒႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈကုိ ၿပဳေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ Uပေဒႏွင့္ 

ညီၫြတ္ေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈကုိ မၿပဳႏုိင္ေစရန္ ၿခိမ္းေၿခာက္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ 



Aတင္းAက်ပ္ ၿပဳလုပ္ၿခင္း၊

 (ဃ) ပုဒ္မခြဲ (က) မွ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ထိ ပါရိွေသာ ၿပဳလုပ္မႈ တစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ရန္

Aားထုတ္မႈ၊ Aားေပးကူညီမႈ၊ လႈံ႔ေဆာ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ထုိၿပစ္မႈ တစ္ခုခု 

က်ဴးလြန္ရာတြင္ ႀကံရာပါAၿဖစ္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ။ 

၁၁။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေလဆိပ္တစ္ခုခုမွ ၿပည္ပသုိ႔ ပ်ံသန္းထြက္ခြာသြားသည့္ ေလယာU္

သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေလဆိပ္တစ္ခုခုသုိ႔ ဆင္းသက္မည့္ ေလယာU္၏ 

ေလယာU္မွဴးသည္ ေလယာU္ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္တြင္ ေလယာU္ေပၚ၌ Uပေဒႏွင့္ 

မညီဘဲ တမင္ၿပဳလုပ္သည့္ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ 

က်ဴးလြန္ေတာ့မည္ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း ယံုၾကည္ရၿပီး ေလယာU္ သုိ႔မဟုတ္ 

ေလယာU္ေပၚရိွ လူမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားAား ေဘးAႏၲရာယ္ မၿဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေရး 

Aတြက္ လည္းေကာင္း၊ ေလယာU္ေပၚတြင္ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး Aတြက္ 

လည္းေကာင္း ခ်က္ခ်င္းAေရးေပၚ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိAပ္သည့္Aခါ- 

 (က) ထုိက်ဴးလြန္သူAား ရဲတပ္ဖြဲ႕ဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဌာန

ဆုိင္ရာ တာဝန္ရိွသူထံ Aပ္ႏံွရန္ၿဖစ္ေစ၊ ေလယာU္ေပၚမွ ဆင္းေစရန္ 

ၿဖစ္ေစ ထုိသူကုိ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းၿခင္း၊ ယင္းသုိ႔ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းေရး 

Aတြက္ ေလယာU္Aမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား၏ AကူAညီကို 

ရယူၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းေစရန္ Aခြင့္Aာဏာေပးၿခင္း 

AပါAဝင္ Aၿခား သင့္ေလ်ာ္ေသာ Aေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ၿပဳႏုိင္သည္။ 

 (ခ) Uပေဒႏွင့္မညီဘဲ သိမ္းပုိက္ခံရသည့္ ေလယာU္Aား ႏုိင္ငံေတာ္၏

သုိ႔မဟုတ္ Aၿခား ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ေလယာU္ကြင္းသုိ႔ မဆင္းသက္မီ 

ေလယာU္ေပၚရိွ AေၿခAေန Aရပ္ရပ္Aား ၿမိဳ႕ၿပေလေၾကာင္းဆုိင္ရာ 

တာဝန္ရိွသူထံသုိ႔ ၿဖစ္ႏုိင္သမၽွ ခ်က္ခ်င္း Aေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

၁၂။ (က) ႏုိင္ငံေတာ္၏ ၿမိဳ႕ၿပေလေၾကာင္းဆုိင္ရာ တာဝန္ရိွသူသည္ ပုဒ္မ ၁၁၊ ပုဒ္မခြဲ

(ခ) Aရ Aေၾကာင္းၾကားခ်က္ကုိ လက္ခံရရိွသည့္Aခါ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ 

ၿဖစ္ေစ၊ Aၿခားႏုိင္ငံ တစ္ခုတြင္ ၿဖစ္ေစ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ေလယာU္၏ 



ေလယာU္မွဴးကုိ ထုိUပေဒႏွင့္မညီဘဲ တမင္ၿပဳလုပ္သည့္ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ

Aား ေလယာU္ေပၚမွ ဆင္းေစရန္ ခြင့္ၿပဳရမည္။ 

 (ခ) ေလယာU္မွဴးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေလဆိပ္သုိ႔ ၿဖစ္ေစ၊ Aၿခား  ႏုိင္ငံ

တစ္ႏုိင္ငံ၏ ေလယာU္ကြင္းသုိ႔ ၿဖစ္ေစ ေလယာU္ဆင္းသက္ၿပီးသည့္Aခါ 

ဤAခန္းပါ Uပေဒႏွင့္မညီဘဲ တမင္ၿပဳလုပ္သည့္ ၿပစ္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ 

သည္ဟု ယံုၾကည္ရသူAား ရဲတပ္ဖြဲ႕ဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ လူဝင္မႈ 

ႀကီးၾကပ္ေရးဌာန ဆိုင္ရာ တာဝန္ရိွသူထံသို႔ သက္ေသခံ Aေထာက္Aထား 

မ်ားႏွင့္Aတူ ၿဖစ္ႏုိင္သမၽွ ေဆာလ်င္စြာ လႊဲAပ္ႏုိင္သည္။ 

 (ဂ) ရဲတပ္ဖြဲ႕ဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရိွသူ

သည္ ပုဒ္မခြဲ (ခ) Aရ လႊဲAပ္ေပးေသာ Uပေဒႏွင့္ မညီဘဲ တမင္ 

ၿပဳလုပ္သည့္ ၿပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူAား လက္ခံၿပီးေနာက္ ဤUပေဒ Aခန္း 

(၁၆) ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံသုိ႔ လႊဲေၿပာင္း 

ေပးႏုိင္သည္။ 

 (ဃ) ေလယာU္ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္တြင္ ပုဒ္မခြဲ (က)၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) 

တုိ႔ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ တာဝန္Aရ ေဆာင္ရြက္ရေသာ ပုဂၢိဳလ္ 

မ်ားက လုိAပ္သလုိ Aေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ 

ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားAား ၿပစ္မႈေၾကာင္းAရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားမေၾကာင္း 

Aရ ေသာ္လည္းေကာင္း Aေရးယူၿခင္းမၿပဳရ။ 

၁၃။ ေလယာU္ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္တြင္ ေလယာU္ေပၚ၌ Uပေဒႏွင့္ မညီဘဲ တမင္

ၿပဳလုပ္သည့္ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္ခ့ဲၿပီးၿဖစ္ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ေတာ့မည္ 

ၿဖစ္ေၾကာင္း ရရိွသည့္ သတင္းAခ်က္Aလက္မွာ ယံုၾကည္ရေသာ Aေထာက္ 

Aထား ရိွသည့္Aခါ ဗဟုိAဖြဲ႕က ၿဖစ္ေစ၊ ဗဟုိAဖြဲ႕က လႊဲAပ္သည့္ လုပ္ငန္း 

ေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Aစုိးရဌာန သုိ႔မဟုတ္ AစုိးရAဖြဲ႕Aစည္းတုိ႔ကၿဖစ္ေစ 

ေAာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်U္း၍ လုိAပ္သလုိ စီစU္ေဆာင္႐ြက္ရမည္- 

 (က) ေလယာU္ကုိ Aႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာၿဖင့္ Uပေဒႏွင့္Aညီ ေလယာU္မွဴးက



ၿပန္လည္ ႀကီးၾကပ္ထိန္းေက်ာင္း၍ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေရး၊ 

 (ခ) ေလယာU္မွဴးက ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေလဆိပ္တစ္ခုခုတြင္ ဆင္းသက္ခြင့္

ေတာင္းၿခင္း၊ ထုိေလယာU္ေပၚမွ Uပေဒႏွင့္မညီဘဲ တမင္ၿပဳလုပ္သည့္ ၿပစ္မႈ 

က်ဴးလြန္သူကုိ ဆင္းေစၿပီး လႊဲေၿပာင္းAပ္ႏံွၿခင္းတုိ႔ကုိ လက္ခံခြင့္ၿပဳေရး၊ 

 (ဂ) ေလယာU္ကို Uပေဒႏွင့္မညီဘဲ တမင္ သိမ္းပုိက္သည့္ ၿပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူကုိ

ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းေရးAတြက္ တားဆီးႏိွမ္နင္းေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားAား 

တာဝန္ေပးေရး၊ 

 (ဃ) ေလယာU္Aမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား ယင္းတုိ႔၏ လုိရာခရီးသုိ႔

ဆက္လက္ ထြက္ခြာႏုိင္ေရး။ 

၁၄။ ဤAခန္းပါ ေလယာU္ႏွင့္စပ္လ်U္းသည့္ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၊

စစ္ေရးစစ္ရာကိစၥ၊ Aေကာက္ခြန္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ Aသံုးၿပဳေသာ 

ေလယာU္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေစရ။ 

Aခန္း (၅)

Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ AကာAကြယ္ေပးရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားAေပၚ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ 

တားဆီးႏိွမ္နင္းၿခင္း 

၁၅။ မည္သူမဆုိ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ AကာAကြယ္ေပးရမည့္ ပုဂၢိဳလ္Aေပၚ ေAာက္

ေဖာ္ၿပပါ ၿပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုကုိ ရည္႐ြယ္ခ်က္ၿဖင့္ က်ဴးလြန္လၽွင္ ၿပစ္မႈေၿမာက္သည္- 

 (က) Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ AကာAကြယ္ေပးရမည့္ ပုဂၢိဳလ္Aေပၚ လူသတ္မႈ၊

လူၿပန္ေပးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ယင္း၏ခႏၶာကုိယ္ကုိ Aၿခားနည္းၿဖင့္ က်ဴးလြန္မႈ 

သုိ႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစမႈ၊ 

 (ခ) Aၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ AကာAကြယ္ေပးရမည့္ ပုဂၢိဳလ္၏ ခႏၶာကုိယ္ကုိ

ၿဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ၿဖစ္ေစ Aႏၲရာယ္ၿဖစ္ေစရန္ ယင္း၏ တရားဝင္ 

ပရဝဏ္၊ ကုိယ္တုိင္ေနထုိင္သည့္ Aေဆာက္AAံု သုိ႔မဟုတ္ စီးနင္းသြား 

လာသည့္ယာU္ကုိ ၿပင္းထန္စြာ ထိခုိက္နစ္နာေစမႈ၊ 

 (ဂ) ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ (ခ) တုိ႔၌ပါရိွေသာ ၿပစ္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ရန္



ၿခိမ္းေၿခာက္မႈ၊ 

 (ဃ) ပုဒ္မခြဲ (က) မွ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ထိပါရိွေသာ ၿပစ္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ရန္

Aားထုတ္မႈ၊ Aားေပးကူညီမႈ၊ လႈံ႔ေဆာ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ထုိၿပစ္မႈ က်ဴးလြန္ 

ရာတြင္ ႀကံရာပါAၿဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ။ 

၁၆။ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ AကာAကြယ္ေပးရမည့္

ပုဂၢိဳလ္မ်ားAေပၚ Aၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္မႈမ်ား မၿဖစ္ပြားေစရန္ ႀကိဳတင္ 

ကာကြယ္ေရး၊ တားဆီး ႏိွမ္နင္းေရးႏွင့္ Aေရးယူေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔Aတြက္ 

AစီAမံမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေစၿခင္းႏွင့္ 

ႀကီးၾကပ္ၿခင္းတုိ႔ၿပဳရမည္။ 

Aခန္း (၆)

ဓားစာခံAၿဖစ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကုိ တားဆီးႏိွမ္နင္းၿခင္း 

၁၇။ မည္သူမဆုိ - 

 (က) သူတစ္ဦးဦးAား ဖမ္းဆီးၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းၿခင္းၿပဳ၍ Aၿခားသူ

တစ္ဦးကုိၿဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိၿဖစ္ေစ၊ AစုိးရAခ်င္းခ်င္း ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ 

Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းကုိ ၿဖစ္ေစ၊ UပေဒAရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ 

Aသင္း Aဖြဲ႕ကုိ ၿဖစ္ေစ၊ လူတစ္စုကုိၿဖစ္ေစ Uပေဒႏွင့္မညီၫြတ္ေသာ 

ေဆာင္႐ြက္မႈကုိ ၿပဳေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ Uပေဒႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈ 

ကုိ မၿပဳေစရန္ ေတာင္းဆုိၿပီး ယင္းေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ၿငင္းပယ္လၽွင္ 

ဓားစာခံAၿဖစ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူကုိ ေသေစမည္၊ Aၿပင္းAထန္ 

နာက်င္ေစမည္ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားမည္ဟု ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ ထုိေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ လက္ခံပါက ဓားစာခံAၿဖစ္ 

ထိန္းသိမ္းထားသူကုိ ၿပန္လႊတ္ေပးမည္ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း 

စည္းကမ္းခ်က္ထား၍ ၿခိမ္းေၿခာက္မႈၿပဳလၽွင္ ဓားစာခံAၿဖစ္ ဖမ္းဆီး 

ထိန္းသိမ္းသည့္ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာ ေရာက္သည္။ 

 (ခ) ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ၿပစ္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ရန္ Aားထုတ္မႈ၊ Aားေပးကူညီမႈ၊



လႈံ႔ေဆာ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ထုိၿပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ ႀကံရာပါAၿဖစ္ ပါဝင္

ေဆာင္႐ြက္မႈၿပဳပါက Aဆုိပါ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာ ေရာက္သည္။ 

၁၈။ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ ဓားစာခံAၿဖစ္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းသည့္

Aၾကမ္းဖက္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား မၿဖစ္ပြားေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ တားဆီး 

ႏိွမ္နင္းေရးႏွင့္ Aေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေရးတုိ႔Aတြက္ AစီAမံမ်ားခ်မွတ္ၿပီး 

ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားAား ေဆာင္ရြက္ေစၿခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ၿခင္းတို႔ 

ၿပဳရမည္။  

Aခန္း(၇)

ႏ်ဴကလီယားၿဒပ္ပစၥည္း၊ ေရဒီယုိသတိၱႀကြၿဒပ္ပစၥည္း၊ ႏ်ဴကလီးယားAေဆာက္AAုံမ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ ၿပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ဇီဝ၊ ဓာတုႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားကုိ 

တားဆီးႏိွမ္နင္းၿခင္း 

၁၉။ မည္သူမဆုိ ေAာက္ပါၿပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္ က်ဴးလြန္လွ်င္

ႏ်ဴကလီးယား ၿဒပ္ပစၥည္း၊ ေရဒီယုိသတိၱႀကြၿဒပ္ပစၥည္း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား 

လက္နက္ ဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈေၿမာက္သည္- 

 (က) သူတစ္ဦးဦး၊ Aဖြဲ႔Aစည္း၊ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ Aဖြဲ႔Aစည္း သုိ႔မဟုတ္

နုိင္ငံေတာ္ကုိ Uပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ၿပဳေစရန္ 

သုိ႔မဟုတ္ Uပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ မၿပဳေစရန္ ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ဦးဦးကုိ ေသေစရန္၊ Aၿပင္းAထန္ နာက်င္ေစရန္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္း  သုိ႔မဟုတ္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ 

ဆုိးရြားစြာ ထိခုိက္ပ်က္စီး ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုိသို႔ 

တစ္စုံတစ္ရာၿဖစ္ေစရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း ႏ်ဴကလီးယားၿဒပ္ပစၥည္း၊ 

ေရဒီယို သတိၱႀကြၿဒပ္ပစၥည္း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ားကုိ 

တစ္နည္းနည္းၿဖင့္ လက္ခံမႈ၊ လက္ဝယ္ထားရွိမႈ၊ Aသုံးၿပဳမႈ၊ ၿပဳလုပ္မႈ၊ 

လဲႊေၿပာင္းမႈ၊ ေၿပာင္းလဲမႈ၊ စြန္႔ပစ္မႈ၊ ပံ်႕လြင့္ေစမႈ သုိ႔မဟုတ္ 

ၿဖန္႔ႀကက္ခ်ထားမႈ၊  



 (ခ) ႏ်ဴကလီးယားၿဒပ္ပစၥည္း၊ ေရဒီယုိသတိၱႀကြၿဒပ္ပစၥည္း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုႏွင့္

ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ားကုိ ခုိးယူမႈ၊ လုယက္မႈ၊ Aလဲြသုံး စားၿပဳမႈႏွင့္ 

လိမ္လည္Aတုၿပဳလုပ္မႈ၊  

 (ဂ) ႏ်ဴကလီးယားၿဒပ္ပစၥည္း၊ ေရဒီယုိသတၱိႀကြၿဒပ္ပစၥည္း၊ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခဲြ (တ) 

ပုဒ္မခဲြငယ္ (၁) ပါ ႏ်ဴကလီးယားAေဆာက္AAုံ၊ ဇီဝ၊ ဓာတုႏွင့္ 

ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ားကုိ  Uပေဒႏွင့္Aညီ ခြင့္ၿပဳခ်က္မရရွိဘဲ 

ၿပည္တြင္းသုိ႔ၿဖစ္ေစ၊ ၿပည္ပသုိ႔ ၿဖစ္ေစ သယ္ေဆာင္မႈ၊ ေပးပုိ႔မႈ သုိ႔မဟုတ္ 

ေရႊ႕ေၿပာင္းမႈ၊  

 (ဃ) သူတစ္ဦး၊ Aဖြဲ႔Aစည္း၊ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ Aဖြဲ႔Aစည္း သုိ႔မဟုတ္

နုိင္ငံေတာ္ကုိ Uပေဒႏွင့္မညီညြတ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ၿပဳေစရန္ 

သုိ႔မဟုတ္ Uပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ မၿပဳေစရန္Aလုိ႔ငွာ 

ပုဒ္မခြဲ (က)ႏွင့္ ပုဒ္မခဲြ (ခ)ပါ ၿပစ္မႈ တစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ရန္ ၿခိမ္းေၿခာက္မႈ၊  

 (င) ၿခိမ္းေၿခာက္၍ ၿဖစ္ေစ၊ Aတင္းAဓမၼ Aင္AားAသုံးၿပဳ၍ ၿဖစ္ေစ၊ Aၿခား

တစ္နည္းနည္းၿဖင့္ ေႀကာက္ရႊံ႕ေAာင္ ၿခိမ္းေၿခာက္၍ၿဖစ္ေစ  ႏ်ဴကလီးယား 

ၿဒပ္ပစၥည္း၊ ေရဒီယုိ သတိၱႀကြၿဒပ္ပစၥည္း၊ ႏ်ဴကလီးယား Aေဆာက္AAုံ၊ 

ဇီဝ၊ ဓာတုႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိမႈ၊ 

 (စ) ပုဒ္မခြဲ (က)မွ ပုဒ္မခဲြ (င)ထိ ပါရွိေသာ ၿပစ္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ရန္

Aားထုတ္မႈ၊ Aားေပးကူညီမႈ၊ လႈ႔ံေဆာ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ထုိၿပစ္မႈ က်ဴးလြန္ 

ရာတြင္ ႀကံရာပါAၿဖစ္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ။ 

၂ဝ။ မည္သူမဆုိ ေAာက္ပါၿပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္ က်ဴးလြန္လွ်င္

ႏ်ဴကလီးယားAေဆာက္AAုံဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈေၿမာက္သည္-  

 (က) နုိင္ငံေတာ္၏ နယ္နိမိတ္Aတြင္းရွိ ႏ်ဴကလီးယားAေဆာက္ AAုံကုိ

တည္ဆဲ Uပေဒႏွင့္Aညီ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ၿခင္း မၿပဳဘဲ သူတစ္ဦးဦးကို 

ေသေစရန္၊ Aၿပင္းAထန္ နာက်င္ေစရန္၊ ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဆုိးရြားစြာ ထိခုိက္ ပ်က္စီးေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 



ထုိသုိ႔တစ္စုံတစ္ရာၿဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ေရဒီယုိ

သတိၱႀကြၿဒပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ သိလ်က္ႏွင့္ ထုတ္လႊတ္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ထုတ္လႊင့္ေစၿခင္းၿဖင့္ ႏ်ဴကလီးယား Aေဆာက္AAုံမ်ားကုိၿဖစ္ေစ၊ 

ယင္းAေဆာက္ AAုံမ်ား၏ လည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိၿဖစ္ေစ 

ထိခုိက္ေစသည့္ ညႊန္ႀကားမႈ၊ 

 (ခ) ပုဒ္မခြဲ (က)ပါ ၿပစ္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ရန္ ၿခိမ္းေၿခာက္မႈ၊  

 (ဂ) ၿခိမ္းေၿခာက္၍ၿဖစ္ေစ၊ Aတင္းAဓမၼ Aင္AားAသုံးၿပဳ၍ ၿဖစ္ေစ၊ Aၿခား

တစ္နည္းနည္းၿဖင့္ ေႀကာက္ရႊံ႕ေAာင္ ၿခိမ္းေၿခာက္၍ၿဖစ္ေစ ႏ်ဴကလီးယား 

Aေဆာက္AAုံကုိ ေတာင္းဆုိမႈ၊ 

 (ဃ) ပုဒ္မခြဲ (က)မွ ပုဒ္မခဲြ (ဂ) ထိ ပါရွိေသာ ၿပစ္မႈတစ္ခုခုကုိက်ဴးလြန္ရန္

Aားထုတ္မႈ၊ Aားေပးကူညီမႈ၊ လႈံ႔ေဆာ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ထုိၿပစ္မႈ က်ဴးလြန္ 

ရာတြင္ ႀကံရာပါAၿဖစ္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ။ 

၂၁။ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ ႏ်ဴကလီးယားၿဒပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာ

တင္သြင္းၿခင္း၊ တင္ပုိ႔ၿခင္း၊ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ၿခင္း၊ သုိေလွာင္ထားၿခင္း၊ ထုတ္လုပ္ 

ၿခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္Aညီ လုံၿခံဳမႈ 

Aဆင့္ သတ္မွတ္၍ လုိAပ္ေသာ AစီAမံမ်ားခ်မွတ္ၿပီး ယင္းလုံၿခံဳမႈ AစီAမံ 

မ်ားႏွင့္ Aညီၿဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ႀကီးႀကပ္ ထိန္းခ်ဳပ္္ရမည္။ 

၂၂။ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ႏ်ဴကလီးယားသယ္ယူ

ပုိ႔ေဆာင္မႈ ၿပဳေနစU္ကာလAတြင္း ပုဒ္မ ၂၁ Aရ သတ္မွတ္ထားေသာ 

Aမ်ိဳးAစားႏွင့္ Aဆင့္Aလုိက္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈ AစီAစU္မ်ား ၿပဳလုပ္ေပးမည္ 

ၿဖစ္ေႀကာင္း သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္သူ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ယူ၍ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သူထံမွ 

Aာမခံခ်က္မ်ား မရရွိလွ်င္ ႏ်ဴကလီးယားၿဒပ္ပစၥည္း၊ ေရဒီယုိသတိၱႀကြၿဒပ္ပစၥည္းႏွင့္ 

ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခဲြ (တ) ပုဒ္မခဲြငယ္ (၁) ပါ ႏ်ဴကလီးယား Aေဆာက္AAုံမ်ားကုိ- 

 (က) ၿပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ရန္ ခြင့္ၿပဳခ်က္ေပးၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ၿပဳခ်က္ေပးေစၿခင္း

မၿပဳရ၊ 



 (ခ) ၿပည္ပမွတင္သြင္းရန္ ခြင့္ၿပဳခ်က္ေပးၿခင္း သို႔မဟုတ္ ခြင့္ၿပဳခ်က္ေပးေစၿခင္း

မၿပဳရ၊ 

 (ဂ) နုိင္ငံေတာ္၏ နယ္နိမိတ္Aတြင္း ကုန္းေႀကာင္း၊ ေရေႀကာင္း သုိ႔မဟုတ္

ေလေႀကာင္းၿဖင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ၿခင္းကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နုိင္ငံေတာ္ 

၏ ေလဆိပ္၊ သေဘၤာဆိပ္မွ တစ္ဆင့္ ၿဖတ္သန္း သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ၿခင္းကို 

ေသာ္လည္းေကာင္း ခြင့္မၿပဳရ။ 

၂၃။ မည္သူမဆုိ ေAာက္ပါၿပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္တမင္ က်ဴးလြန္လွ်င္

ႏ်ဴကလီးယားၿဒပ္ပစၥည္း၊ ေရဒီယုိသတိၱႀကြၿဒပ္ပစၥည္းႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခဲြ(တ)၊ 

ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁)ပါ ႏ်ဴကလီးယား Aေဆာက္AAုံမ်ား တင္သြင္းၿခင္း၊ တင္ပုိ႔ၿခင္း၊ 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ၿခင္း ႏွင့္ လဲႊေၿပာင္းၿခင္းဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈ က်ဴးလြန္ရာေရာက္သည္- 

 (က) ႏ်ဴကလီးယားၿဒပ္ပစၥည္း၊ ေရဒီယုိသတိၱႀကြၿဒပ္ပစၥည္းႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခဲြ

(တ)၊ ပုဒ္မခဲြငယ္ (၁) ပါ ႏ်ဴကလီးယား Aေဆာက္ AAုံကုိ ပုဒ္မ ၂၁ Aရ 

သတ္မွတ္သည့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈ AစီAစU ္မ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီဘဲ 

ၿပည္တြင္းသုိ႔ တင္သြင္းမႈ၊ ၿပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔မႈ၊ နုိင္ငံေတာ္၏ နယ္နိမိတ္ 

Aတြင္း ကုန္းေႀကာင္း၊ ေရေႀကာင္း သို႔မဟုတ္ ေလေႀကာင္းၿဖင့္ သယ္ယူ 

ပုိ႔ေဆာင္မႈ၊ နုိင္ငံေတာ္ကုိ ၿဖတ္သန္း၍ သုိ႔မဟုတ္ နုိင္ငံေတာ္မွ တစ္ဆင့္ 

သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္မႈ၊ 

 (ခ) Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္Aညီ ဓာတ္ေရာင္ၿခည္ Aနၲရာယ္

တုိးၿမႇင့္ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

Aတြက္ မဟုတ္ဘဲ ႏ်ဴကလီးယား ၿဒပ္ပစၥည္း၊ ေရဒီယို သတိၱႀကြ 

ၿဒပ္ပစၥည္းႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား Aေဆာက္AAုံမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ 

ႏ်ဴကလီးယား ဆုိင္ရာ နည္းပညာကုိ လည္းေကာင္း လဲႊေၿပာင္းေပးမႈ။ 

၂၄။ မည္သူမဆုိ ေAာက္ေဖာ္ၿပပါ ၿပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုကုိ Uပေဒႏွင့္မညီဘဲ တမင္

က်ဴးလြန္လွ်င္ ႏ်ဴကလီးယား Aႀကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈေၿမာက္သည္-  

 (က) သူတစ္ဦးဦးကုိ ေသေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ Aၿပင္းAထန္ နာက်င္ေစရန္ေသာ္



လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဆုိးရြားစြာ

ထိခုိက္ ပ်က္စီးေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ၿဖစ္ေစရန္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္၍- 

  (၁) ႏ်ဴကလီးယားၿဒပ္ပစၥည္း၊ ေရဒီယိုသတိၱႀကြၿဒပ္ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္

ပစၥည္း ကိရိယာကုိ Aသုံးၿပဳ၍ တစ္နည္းနည္းၿဖင့္ က်ဴးလြန္မႈ 

သုိ႔မဟုတ္ ထုိပစၥည္းတစ္ခုခုကုိ Aသုံးၿပဳမႈ၊ လက္ဝယ္ထားမႈ 

သုိ႔မဟုတ္ ၿပဳလုပ္မႈ၊ 

  (၂) ႏ်ဴကလီးယားၿဒပ္ပစၥည္း၊ ေရဒီယိုသတိၱႀကြၿဒပ္ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္

ပစၥည္းကိရိယာ၊ ႏ်ဴကလီးယား Aေဆာက္AAုံကုိ Aသုံးၿပဳ၍ 

ၿဖစ္ေစ၊ ဖ်က္ဆီး၍ၿဖစ္ေစ တစ္နည္းနည္းၿဖင့္ ေရဒီယုိသတိၱႀကြ 

ၿဒပ္ပစၥည္း ထုတ္လႊင့္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ဓာတ္ေရာင္ၿခည္မ်ား ပံ်႕လြင့္ေစမႈ၊

 (ခ) သူတစ္ဦးဦးကုိ ၿဖစ္ေစ၊ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာAဖြဲ႔Aစည္းကုိ ၿဖစ္ေစ၊

နုိင္ငံေတာ္ကုိ ၿဖစ္ေစ Uပေဒႏွင့္မညီေသာ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ၿပဳေစရန္ 

သုိ႔မဟုတ္ Uပေဒႏွင့္ညီေသာ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ မၿပဳနုိင္ ေစရန္ Aတင္းAဓမၼ 

ၿပဳလုပ္၍ ႏ်ဴကလီးယားၿဒပ္ပစၥည္း၊ ေရဒီယုိ သတိၱႀကြၿဒပ္ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ 

ပစၥည္းကိရိယာ၊ ႏ်ဴကလီးယား Aေဆာက္AAုံကုိ Aသုံးၿပဳမႈ၊  

 (ဂ) ပုဒ္မခြဲ (က)ႏွင့္ ပုဒ္မခဲြ (ခ) တုိ႔ပါ ၿပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ရန္

Aားထုတ္မႈ၊ Aားေပးကူညီမႈ၊ လႈံ႔ေဆာ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ထုိၿပစ္မႈက်ဴး 

လြန္ရာတြင္ ႀကံရာပါAၿဖစ္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ။ 

၂၅။ (က) သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ႏ်ဴကလီးယား

သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္မႈၿပဳရာတြင္ ေAာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားAတြက္ ၿပည္ပနုိင္ငံ 

မ်ားႏွင့္ တုိက္ရုိက္ ၿဖစ္ေစ၊ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ Aဏုၿမဴစြမ္းAင္ 

Aဖြဲ႔Aစည္းမွ တစ္ဆင့္ၿဖစ္ေစ လုိAပ္သလုိ ညိႇနိႈင္းပူးေပါင္း၍ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္-  

  (၁) ႏ်ဴကလီးယားၿဒပ္ပစၥည္း၊ ေရဒီယိုသတိၱႀကြ ၿဒပ္ပစၥည္းႏွင့္



ႏ်ဴကလီးယား Aေဆာက္ AAုံမ်ားAား လုံၿခံဳမႈAစီAမံမ်ားႏွင့္

စနစ္မ်ားထားရွိေရးႏွင့္ AကာAကြယ္ေပးေရး၊  

  (၂) ႏ်ဴကလီးယား ၿဒပ္ပစၥည္းဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈမ်ား မၿဖစ္ပြားေစရန္ႏွင့္

ႏ်ဴကလီးယား Aေဆာက္AAုံမ်ားAား ေနွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈ 

ဖ်က္ဆီးမ်ားမွ ကင္းေဝးေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ AစီAစU္မ်ား 

ၿပဳလုပ္ေရး၊ 

  (၃) ႏ်ဴကလီးယား Aေဆာက္AAုံမ်ား ေနွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈ ၿဖစ္ပြား

ပါက ေရဒီယုိ သတိၱႀကြမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းနုိင္သမွ် ေလ်ာ့နည္းေစရန္ 

စီမံထားရွိေရး၊ 

  (၄) ႏ်ဴကလီးယားၿဒပ္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ေပ်ာက္ဆံုးၿခင္း သို႔မဟုတ္

ခုိးယူၿခင္းခံရသည့္Aခါ ထုိပစၥည္းကုိ ၿပန္လည္ရရွိေရး။ 

 (ခ) ဤAခန္းပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားAား Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း

ကုိ လည္းေကာင္း၊ ၿပည္ပနုိင္ငံမ်ား၊ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ 

ေဒသဆုိင္ရာ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေပးပုိ႔ရာ၌ရရွိေသာ သတင္း 

Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ပူးေပါင္းညိႇနိႈင္း၍ လႈပ္ရွား 

ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကုိ လည္းေကာင္း လုံၿခံဳမႈ Aဆင့္Aတန္း သတ္မွတ္ 

ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၂၆။ ဤAခန္းပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္-

 (က) ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားAတြက္ ႏ်ဴကလီးယားၿဒပ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခြဲ (တ)၊ ပုဒ္မခဲြငယ္ (၁) ပါ ႏ်ဴကလီးယား Aေဆာက္AAုံ 

မ်ားကုိ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ၿခင္း၊ ၿပည္တြင္းတြင္ သယ္ယူ 

ပုိ႔ေဆာင္ၿခင္း၊ သုိေလွာင္ၿခင္း၊ Aသုံးၿပဳၿခင္းတုိ႔ Aေပၚတြင္လည္း 

သက္ေရာက္သည္။ 

 (ခ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရည္ရြယ္ခ်က္Aတြက္ Aသုံးၿပဳသည့္ ႏ်ဴကလီးယား

ၿဒပ္ပစၥည္းကုိ ၿဖစ္ေစ၊ ေရဒီယုိသတိၱႀကြၿဒပ္ပစၥည္းကိုၿဖစ္ေစ၊ ႏ်ဴကလီးယား 



Aေဆာက္AAုံကုိၿဖစ္ေစ Aတင္းAဓမၼ Aင္Aားသုံး၍ Aသုံးၿပဳၿခင္း ကုိ

လည္းေကာင္း၊ ထိုသို႔ Aသုံးၿပဳရန္ ၿခိမ္းေၿခာက္ၿခင္းကုိ လည္းေကာင္း 

Uပေဒႏွင့္Aညီ ခြင့္ၿပဳသည္ဟု Aဓိပၸာယ္ မေကာက္ယူရ။  

 (ဂ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရည္ရြယ္ခ်က္Aတြက္ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္

Aညီ တုိးၿမႇင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးAလုိ႔ငွာ ႏ်ဴကလီးယားၿဒပ္ပစၥည္း၊ 

ေရဒီယိုသတၱိႀကြၿဒပ္ပစၥည္း၊ ႏ်ဴကလီးယား Aေဆာက္AAုံမ်ားႏွင့္ 

ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာလႊဲေၿပာင္းၿခင္းကုိ ထိခုိက္ၿခင္း  မရွိေစရ။ 

 (ဃ) ႏ်ဴကလီးယားၿဒပ္ပစၥည္း၊ ေရဒီယုိသတိၱႀကြၿဒပ္ပစၥည္းႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခဲြ

(တ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁) ပါ ႏ်ဴကလီးယားAေဆာက္ AAုံမ်ားကုိ ၿပည္တြင္းရွိ 

ေနရာတစ္ခုခုမွ နုိင္ငံတကာေရၿပင္ သုိ႔မဟုတ္ ေလထုကုိၿဖတ္သန္း၍ 

ၿပည္တြင္းရွိ ဆိပ္ကမ္း၊ ေလဆိပ္၊ နယ္စပ္ဝင္ထြက္ေပါက္  သုိ႔မဟုတ္ Aၿခား 

ေနရာတစ္ခုခုသုိ႔ ကုန္းလမ္း၊ ေရေႀကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ေလေႀကာင္းၿဖင့္ 

ၿဖစ္ေစ ထုိဆိပ္ကမ္း၊ ေလဆိပ္၊ နယ္စပ္ ဝင္ထြက္ေပါက္ သုိ႔မဟုတ္ Aၿခား 

ေနရာတစ္ခုခုမွ တစ္ဆင့္ၿဖစ္ေစ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ၿခင္း Aေပၚတြင္လည္း 

သက္ေရာက္သည္။ 

 (င) Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာUပေဒ Aထူးသၿဖင့္ ကုလသမဂၢပဋိညာU္ စာတမ္းႏွင့္

နုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာUပေဒပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

Aေၿခခံမူမ်ားတြင္ ပါရွိေသာ နုိင္ငံ Aသီးသီးႏွင့္ ပုဂၢလိကတုိ႔၏ Aခြင့္Aေရး 

မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ထိခုိက္ၿခင္း မရွိေစရ။ 

 (စ) လက္နက္ကုိင္တုိက္ပဲြမ်ား ၿဖစ္ပြားေနစU္ AေတာAတြင္း နုိင္ငံတကာ

လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ Uပေဒႏွင့္Aညီ စစ္ပဲြAတြင္း လက္နက္ကုိင္ 

တုိက္ခုိက္မႈမ်ား Aေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္က Aၿပည္ၿပည္ 

ဆုိင္ရာ စည္းမ်U္းUပေဒ မ်ားႏွင့္Aညီ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

Aေပၚတြင္ လည္းေကာင္း သက္ေရာက္ၿခင္း မရွိေစရ။ 

 (ဆ) စစ္ေရးကိစၥAတြက္ ႏ်ဴကလီးယားၿဒပ္ပစၥည္းကုိၿဖစ္ေစ၊ ႏ်ဴကလီးယား



Aေဆာက္ AAုံတြင္ ပါဝင္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာကုိၿဖစ္ေစ Aသုံးၿပဳၿခင္း

သုိ႔မဟုတ္ ကုိင္စဲြၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းထားၿခင္း Aေပၚတြင္ 

သက္ေရာက္ၿခင္း မရွိေစရ။ 

Aခန္း(၈)

ေရေႀကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရးကုိ ေဘးAနၲရာယ္ၿဖစ္ေစသည့္ Uပေဒမ့ဲ ၿပဳလုပ္မႈမ်ားAား 

တားဆီးနွိမ္နင္းၿခင္း 

၂၇။ မည္သူမဆုိ ေAာက္ပါၿပဳလုပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈတစ္ခုခုကုိ Uပေဒႏွင့္မညီဘဲ

တမင္က်ဴးလြန္လွ်င္ ေရေႀကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရးကို ေဘးAနၲရာယ္ ၿဖစ္ေစသည့္ 

Uပေဒမဲ ့ၿပဳလုပ္သည့္ ၿပစ္မႈေၿမာက္သည္- 

 (က) Aတင္းAဓမၼAင္Aားသံုး၍ ၿဖစ္ေစ၊ ၿခိမ္းေၿခာက္၍ၿဖစ္ေစ၊ Aၿခား

တစ္နည္းနည္းၿဖင့္  ေႀကာက္ရႊံ႕ေAာင္ၿပဳလုပ္၍ၿဖစ္ေစ သေဘၤာကုိ ဖမ္းဆီး 

သိမ္းပုိက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ သေဘၤာ သြားလာေရး ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္္မႈ၊ 

 (ခ) သေဘၤာၿဖင့္ ေရေႀကာင္းသြားလာေရးကုိ ေဘးAနၲရာယ္ ၿဖစ္ေစနုိင္ေသာ

ၿပဳလုပ္မႈၿဖင့္ သေဘၤာေပၚရွိသူAား Aတင္း Aဓမၼၿပဳလုပ္မႈ၊ 

 (ဂ) သေဘၤာကုိ ဖ်က္ဆီးမႈ သုိ႔မဟုတ္ သေဘၤာၿဖင့္ ေရေႀကာင္းသြားလာေရးကုိ

ေဘးAနၲရာယ္ ၿဖစ္ေစေAာင္ သေဘၤာကုိၿဖစ္ေစ၊ သေဘၤာေပၚပါ 

ကုန္စည္မ်ားကုိၿဖစ္ေစ ဖ်က္ဆီးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစမႈ၊  

 (ဃ) သေဘၤာကုိ ပ်က္စီးေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရေႀကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးကို

ေဘးAနၲရာယ္ၿဖစ္ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သေဘၤာကုိၿဖစ္ေစ၊ သေဘၤာ 

ေပၚပါ ကုန္ပစၥည္း မ်ားကုိၿဖစ္ေစ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း 

ဖ်က္ဆီးနုိင္သည့္ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးေစနုိင္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာသုိ႔မဟုတ္ 

Aရာဝတုၴကုိ သေဘၤာေပၚတြင္ ထားရွိမႈ သုိ႔မဟုတ္ ထားရွိေစမႈ၊ 

 (င) ေရေႀကာင္းလမ္းညႊန္ဆုိင္ရာ Aေဆာက္AAုံစနစ္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး

AသုံးAေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးမႈ၊ ဆုိးရြားစြာ 

ထိခုိက္ ပ်က္စီးေစမႈ သုိ႔မဟုတ္ ထုိAေဆာက္AAုံစနစ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 



မ်ားကုိ ဆိုးရြားစြာ ဝင္ေရာက္ ေနွာင့္ယွက္ၿခင္းၿဖင့္ သေဘၤာ၏ ေရေႀကာင္း

သြားလာမႈကုိ ေဘးAနၲရာယ္ ၿဖစ္ေစနုိင္သည့္ ၿပဳလုပ္မႈ၊  

 (စ) သေဘၤာ၏ ေရေႀကာင္းသြားလာမႈကုိ ေဘးAနၲရာယ္ၿဖစ္ေစရန္

မွားယြင္းေသာ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကုိ သိလ်က္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ 

Aေႀကာင္းႀကားမႈ၊  

 (ဆ) သူတစ္ဦးဦးကုိ ေသေစရန္၊ Aၿပင္းAထန္ နာက်င္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ ထိခုိက္

ပ်က္စီးေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သေဘၤာကုိၿဖစ္ေစ၊ ထုိသေဘၤာေပၚတြင္ 

ၿဖစ္ေစ၊ ထုိသေဘၤာေပၚမွၿဖစ္ေစ ေပါက္ကဲြေစ တတ္ေသာ ဝတၳဳပစၥည္း၊ 

ေရဒီယိုသတိၱႀကြၿဒပ္ပစၥည္း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ 

ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ AၿခားေဘးAႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစ 

ေသာပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ Aဆိပ္Aေတာက္ၿဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ားကို 

တစ္နည္းနည္းၿဖင့္ Aသုံးၿပဳမႈ သုိ႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္မႈ၊  

 (ဇ)   ပုဒ္မခြဲ (ဆ) တြင္ ပါရွိသည့္ ေပါက္ကဲြေစတတ္ေသာ ဝတၴဳပစၥည္း၊ ေရဒီယို

သတိၲၾကြ ၿဒပ္ပစၥည္း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားႏွင့္ 

Aလားတူပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ AၿခားAရင္းAၿမစ္ပစၥည္း၊ AလုိAေလ်ာက္ 

Aထူးၿပိဳကဲြ ႏုိင္သည့္ပစၥည္း၊ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစU္Aတြက္ 

Aထူးပုံစံထုတ္ ၿပဳလုပ္ထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ ၿပဳၿပင္ထားေသာ ပစၥည္း 

ကိရိယာမ်ားကုိ သိလ်က္ႏွင့္သေဘၤာၿဖင့္ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေပးမႈ၊  

 (စ်)   သူတစ္ဦးဦးကုိ တစ္နည္းနည္းၿဖင့္ ေသေစရန္၊ Aၿပင္းAထန္ နာက်င္ေစရန္

သုိ႔မဟုတ္ Aေၿခခံ Aေဆာက္AAုံဆုိင္ရာ AသုံးAေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုိ 

ဆုိးရြားစြာ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစရန္ သေဘၤာကုိAသုံးၿပဳမႈ၊  

 (ည)   Aႀကမ္းဖက္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ခ့ဲေႀကာင္းသိလ်က္ႏွင့္ Aႀကမ္းဖက္

သမားAား သေဘၤာၿဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးမႈ၊  

 (ဋ)   ပုဒ္မခြဲ (က) မွ ပုဒ္မခဲြ (ည) Aထိ ပါရွိေသာ ၿပစ္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ရန္
တစ္နည္းနည္းၿဖင့္ ၿခိမ္းေၿခာက္မႈ၊ 



 (ဌ)   ပုဒ္မခြဲ (က)မွ ပုဒ္မခဲြ (ဋ) Aထိ ေဖာ္ၿပထားေသာ ၿပစ္မႈတစ္ခုခု က်ဴးလြန္

ရာတြင္ ၿဖစ္ေစ၊ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ Aားထုတ္ရာတြင္ ၿဖစ္ေစ သူတစ္ဦးဦးကို 

ထိခုိက္ဒဏ္ရာရေစမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေသေစမႈ၊ 

 (ဍ)   ပုဒ္မခြဲ (က) မွ ပုဒ္မခြဲ (ဌ)Aထိ ပါရွိေသာ ၿပစ္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ရန္

Aားထုတ္မႈ၊ Aားေပးကူညီမႈ၊ လံႈ႕ေဆာ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ထုိၿပစ္မႈ က်ဴးလြန္ 

ရာတြင္ ႀကံရာပါAၿဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ။ 

၂၈။ (က) သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ သေဘၤာမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္

သေဘၤာ ဆုိက္ကပ္ရပ္နားေရးAတြက္ လြယ္ကူAဆင္ေၿပရန္ စီမံထား 

ရွိေသာ Aေထာက္Aကူၿပဳ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားAား ေဘးAႏၱရာယ္ 

ၿဖစ္ေစမည္ဟု ၿခိမ္းေၿခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိပါးတုိက္ခုိက္မႈမ်ားAား ကာကြယ္ 

ေရး၊ AကူAညီေတာင္းခံေရး၊ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ တုိက္ဖ်က္ေရး 

တုိ႔Aတြက္ Aထူးသတိရွိေစရန္ လံုၿခံဳေရးAဆင့္ သတ္မွတ္၍ လုိAပ္ေသာ 

AစီAစU ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား 

ေပးပုိ႔ဖလွယ္ႀကရန္ သက္ဆုိင္ရာ သေဘၤာပုိင္ရွင္၊ ဆိပ္ကမ္းAာဏာပုိင္ႏွင့္ 

သေဘၤာကုမၸဏီမ်ား၊ ေရယာU္မွဴးမ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားAား 

ညႊန္ႀကားရမည္။ 

 (ခ)   သေဘၤာကုမၸဏီမ်ားသည္ ဤAခန္းပါ သက္ဆုိင္ရာ လုိAပ္ခ်က္မ်ားကုိ

လည္းေကာင္း၊ Aၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ သေဘၤာႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား လြယ္ကူ 

Aဆင္ေၿပစြာ Aသုံးၿပဳႏုိင္ေရးႏွင့္ AသုံးAေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား လုံၿခံဳေရး 

Uပေဒပါ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း Aေလးထား၍ လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ဂ)   ေရယာU္မွဴးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုခုကုိ ဝင္ေရာက္

ဆုိက္ကပ္ၿခင္း မၿပဳမီ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ပင္လယ္ၿပင္၌ 

Aသက္ ေဘးAႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဝင္ 

ႏုိင္ငံတစ္ခုခု၏ ဆိပ္ကမ္းတြင္ရွိေနလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ 



ထားသည့္ လုံၿခံဳမႈAဆင့္Aလိုက္ လုိAပ္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္

ရမည္။ 

၂၉။ ေရယာU္မွဴးသည္-  

 (က) သေဘၤာမ်ားAား ေဘးAႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစသည့္ ၿခိမ္းေၿခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိပါး

တုိက္ခုိက္မႈမ်ား၏ Aႏၱရာယ္မွ ကင္းေဝးေစရန္ လုိAပ္ေသာ ကာကြယ္ 

တားဆီးမႈမ်ားႏွင့္ နွိမ္နင္းမႈမ်ားကုိ ၿပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 

 (ခ)   သေဘၤာ၏ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ လုံၿခံဳမႈတုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ လုိAပ္လွ်င္

ကုန္စည္၊ ကုန္ေသတၲာ သို႔မဟုတ္ AၿခားAလုံပိတ္ ကုန္စည္သယ္ယူ 

ပုိ႔ေဆာင္ရန္ သေဘၤာေပၚ Aတင္Aခ်ၿပဳလုပ္မႈကုိ ၿငင္းဆုိၿခင္း AပါAဝင္ 

ေရယာU္မွဴး၏ ေရေႀကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရး Aေတြ႔Aႀကံဳ ကြ်မ္းက်င္မႈၿဖင့္ 

ဆုံးၿဖတ္၍ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ကုိ သေဘၤာကုမၸဏီ၊ သေဘၤာ စင္းလုံး 

ငွားရမ္းသူ သုိ႔မဟုတ္ Aၿခားသူတို႔က တားဆီးခ်ဳပ္ခ်ယ္ခြင့္ မရွိေစရ။ 

၃ဝ။ (က)   ေရယာU္မွဴးသည္ ဤAခန္းပါ Aႀကမ္းဖက္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္သည္ဟု

ယုံႀကည္ရသူAား မိမိသေဘၤာ မွတ္ပံုတင္ထားေသာႏုိင္ငံ၏ ေရေႀကာင္း 

ဘက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူထံသုိ႔လည္းေကာင္း၊ ဆုိက္ေရာက္ရာ ႏုိင္ငံ၏ 

ေရေႀကာင္းဘက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူ ထံသုိ႔လည္းေကာင္း ၿဖစ္ႏုိင္သမွ် 

ႀကိဳတင္Aေႀကာင္းႀကားၿပီး Aတည္ၿပဳခ်က္ ရယူလ်က္ သက္ေသခံ 

Aေထာက္Aထားမ်ားႏွင့္Aတူ ဆုိက္ေရာက္ရာ ႏုိင္ငံ၏ ရဲတပ္ဖဲြ႔ သုိ႔မဟုတ္ 

လူဝင္မႈ ႀကီးႀကပ္ေရးဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူထံသုိ႔ လဲႊAပ္ႏုိင္သည္။  

 (ခ)   ပုဒ္မခြဲ (က)Aရ လဲႊAပ္သည့္ Aႀကမ္းဖက္သမားAား လက္ခံရရွိေသာ

ရဲတပ္ဖဲြ႔ ဆိုင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူ 

သည္ ထိုAႀကမ္းဖက္သမားAား ဤUပေဒ Aခန္း (၁၆)ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ 

မ်ားႏွင့္Aညီ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံသုိ႔ လဲႊေၿပာင္းေပးႏုိင္သည္။  

၃၁။ ဤAခန္းပါ ေရေႀကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရးကုိ Aႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစသည့္ Uပေဒႏွင့္မညီဘဲ

တမင္ၿပဳလုပ္မႈဆုိင္ရာ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္-  



 (က)   ပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခဲြ (ဋ)ပါ သေဘၤာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေစရမည္။ 

 (ခ)   ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပုိင္နက္ ပင္လယ္နယ္နိမိတ္Aတြင္း ေတြ႔ရွိရေသာ ပုဒ္မ ၂၇ ပါ

ၿပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူ သုိ႔မဟုတ္ ထုိၿပစ္မႈၿဖင့္ စြပ္စြဲ ခံရသူႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ 

ေစရမည္။  

၃၂။ ဤAခန္းပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ေAာက္ပါသေဘၤာမ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေစရ-

 (က) စစ္သေဘၤာ၊ 

 (ခ)   ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံက ပုိင္ဆုိင္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သည့္

ေရတပ္Aကူ Aၿဖစ္သံုးေသာ သေဘၤာ သုိ႔မဟုတ္ Aေကာက္ခြန္Aတြက္ 

ၿဖစ္ေစ၊ ရဲတပ္ဖဲြ႔Aတြက္ၿဖစ္ေစ သုံးေသာသေဘၤာ၊ 

 (ဂ)   ေရေႀကာင္းသြားလာၿခင္းမွ ရုပ္သိမ္းထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း

ရပ္နားထားသည့္ သေဘၤာ၊ 

 (ဃ) စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးAတြက္ ရည္ရြယ္ေၿပးဆဲြၿခင္း

မဟုတ္ဘဲ Aစုိးရကပုိင္ဆုိင္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သည့္ 

သေဘၤာမ်ားႏွင့္ Aစုိးရကိစၥ Aတြက္သာ Aသုံးၿပဳသည့္ Aၿခား 

သေဘၤာမ်ား။ 

Aခန္း (၉)

ေရေAာက္သယံဇာတ ရွာေဖြေရးAေဆာက္AAုံကုိ ေဘးAႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစသည့္ Uပေဒမ့ဲ 

ၿပဳလုပ္မႈမ်ားAား တားဆီးနွိမ္နင္းၿခင္း 

၃၃။ မည္သူမဆုိ ေAာက္ပါၿပဳလုပ္မႈကို Uပေဒႏွင့္မညီဘဲ တမင္က်ဴးလြန္ပါက

ေရေAာက္ သယံဇာတ ရွာေဖြေရးAေဆာက္AAုံကုိ ေဘးAႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစသည့္ 

Uပေဒမဲ ့ၿပဳလုပ္မႈဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈေၿမာက္သည္-  

 (က) Aင္Aားသံုး၍ၿဖစ္ေစ၊ ၿခိမ္းေၿခာက္၍ၿဖစ္ေစ၊ Aၿခားတစ္နည္းနည္းၿဖင့္

ေႀကာက္္ရံြ႕ေAာင္ ၿပဳလုပ္၍ၿဖစ္ေစ ေရေAာက္သယံဇာတ ရွာေဖြေရး 

Aေဆာက္AAုံကုိ ဖမ္းဆီးသိမ္းပုိက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ Aသုံးခ် 



ေဆာင္ရြက္မႈ၊  

 (ခ)   ေရေAာက္ သယံဇာတရွာေဖြေရး Aေဆာက္AAုံကုိ ေဘးAႏၱရာယ္

ၿဖစ္ေစရန္ ထုိAေဆာက္ AAုံေပၚရွိသူကုိ Aတင္းAဓမၼၿပဳလုပ္မႈ၊ 

 (ဂ)   ေရေAာက္သယံဇာတ ရွာေဖြေရး Aေဆာက္AAုံကုိ ေဘးAႏၱရာယ္

ၿဖစ္ေစရန္ ထုိAေဆာက္AAုံကုိ ဖ်က္ဆီးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးေစမႈ၊ 

 (ဃ)   ေရေAာက္သယံဇာတ ရွာေဖြေရး Aေဆာက္AAုံ ပ်က္စီးေစရန္

သုိ႔မဟုတ္ ေဘးAႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစရန္ တစ္နည္းနည္းၿဖင့္ ဖ်က္ဆီးေရးပစၥည္း 

ကိရိယာ သုိ႔မဟုတ္ Aရာဝတၳဳတစ္ခုခုကုိ ထိုAေဆာက္AAုံေပၚတြင္ 

ခ်ထားမႈ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ထားေစမႈ၊ 

 (င)   သူတစ္ဦးဦးကုိေသေစရန္၊ Aၿပင္းAထန္ နာက်င္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ ထိခုိက္

ပ်က္စီးေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရေAာက္ သယံဇာတ ရွာေဖြေရး 

Aေဆာက္AAုံကုိၿဖစ္ေစ၊ ထုိAေဆာက္AAုံေပၚတြင္ ၿဖစ္ေစ၊ 

ထုိAေဆာက္ AAုံမွ ၿဖစ္ေစ ေပါက္ကဲြေစတတ္ေသာ ဝတၳဳပစၥည္း၊ ေရဒီယုိ 

သတၱဳႀကြၿဒပ္ပစၥည္း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ပစၥည္း 

သုိ႔မဟုတ္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ AၿခားေဘးAႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစေသာ 

ပစၥည္းကိရိယာ သုိ႔မဟုတ္ Aရာဝတၳဳ၊ Aဆိပ္Aေတာက္ၿဖစ္ေစေသာ 

ပစၥည္းကိရိယာ သုိ႔မဟုတ္ Aရာဝတၳဳကုိ တစ္နည္းနည္းၿဖင့္ Aသုံးၿပဳမႈ 

သုိ႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္မႈ၊ 

 (စ)   ပုဒ္မခြဲ(က) မွ ပုဒ္မခဲြ (င) Aထိပါရွိေသာ ၿပစ္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ရန္

စည္းကမ္းခ်က္ ထား၍ၿဖစ္ေစ၊ မထားဘဲၿဖစ္ေစ Aမ်ားၿပည္သူကို 

ၿခိမ္းေၿခာက္မႈ၊ သူတစ္ဦးဦးကို ဒဏ္ရာရေစမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေသေစမႈ၊ 

 (ဆ) ပုဒ္မခြဲ (က) မွ ပုဒ္မခြဲ (စ) Aထိ ပါရွိေသာ ၿပစ္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ရန္

Aားထုတ္မႈ၊ Aားေပးကူညီမႈ၊ လံႈ႕ေဆာ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ထိုၿပစ္မႈ 

က်ဴးလြန္ရာတြင္ ႀကံရာပါAၿဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္္ရြက္မႈ။ 

၃၄။ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ ေရေAာက္ သယံဇာတရွာေဖြေရး



Aေဆာက္AAုံကုိ ၿဖစ္ေစ၊ ထုိAေဆာက္AAုံေပၚမွၿဖစ္ေစ ပုဒ္မ ၃၃ ပါ ၿပစ္မႈ

တစ္ခုခုကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပုိင္နက္ ပင္လယ္နယ္နိမိတ္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ႏုိင္ငံေတာ္၏ ကမ္းလြန္ ေရတိမ္ပုိင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သူမွ် ၿပစ္မႈ 

က်ဴးလြန္ႏုိင္ၿခင္း မရွိေစရန္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး၊ တားဆီးနွိမ္နင္းေရးႏွင့္ 

Aေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔Aတြက္ AစီAမံမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ 

တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားAား ေဆာင္ရြြက္ေစၿခင္းႏွင့္ ႀကီးႀကပ္ၿခင္းတုိ႔ ၿပဳရမည္။  

Aခန္း (၁ဝ)

စုံစမ္းေထာက္လွမ္းရွာေဖြေရးAတြက္ Aမွတ္Aသားၿပဳလုပ္ၿခင္းႏွင့္ Aမွတ္Aသား 

ၿပဳလုပ္မထားသည့္ ေပါက္ကဲြေစတတ္ေသာ ပလတ္စတစ္ဝတၳဳပစၥည္းဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈမ်ားAား 

တားဆီးနွိမ္နင္းၿခင္း 

၃၅။ မည္သူမဆုိ-  

 (က) ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ စုံစမ္းေထာက္လွမ္း ရွာေဖြေရးAတြက္ ေပါက္ကဲြ

ေစတတ္ေသာ ပလတ္စတစ္ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား Aမွတ္Aသား ၿပဳလုပ္ၿခင္း 

ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္Aညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၿခင္း မၿပဳသည့္Aၿပင္ 

မည္သည့္ ေပါက္ကဲြေစ တတ္ေသာပစၥည္း ပါဝင္ေႀကာင္း မွတ္သားထားၿခင္း 

မရွိသည့္ ေပါက္ကဲြေစတတ္ေသာ ဝတၳဳပစၥည္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ နယ္နိမိတ္ 

Aတြင္းၿဖစ္ေစ၊ နယ္နိမိတ္ ၿပင္ပသုိ႔ၿဖစ္ေစ Aခြင့္ရAာဏာပုိင္၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ 

မရွိဘ ဲ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ၿဖန္႔ၿဖူးမႈ၊ တင္သြင္းမႈ၊ တင္ပုိ႔မႈ၊ ၿဖတ္သန္းသယ္ယူ 

ပုိ႔ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ဆုိက္ကပ္ရပ္နားမႈ ၿပဳလုပ္ပါက ေပါက္ကဲြ 

ေစတတ္ေသာ ပလတ္စတစ္ ဝတၳဳပစၥည္းဆိုင္ရာ ၿပစ္မႈ ေၿမာက္သည္။ 

 (ခ)   ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ၿပစ္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ရန္ Aားထုတ္မႈ၊ Aားေပးကူညီမႈ၊

လံႈ႔ေဆာ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ထုိၿပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ ႀကံရာပါAၿဖစ္ ပါဝင္ 

ေဆာင္ရြက္မႈၿပဳပါက Aဆုိပါၿပစ္မႈကုိ က်ဴးလြန္ရာေရာက္သည္။  

၃၆။ ပုဒ္မ ၃၅ ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ Aမွတ္Aသား ၿပဳလုပ္ထားၿခင္း မရွိသည့္



ေပါက္ကဲြေစတတ္ေသာ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က လုပ္ပုိင္ခြင့္ Aပ္ႏွင္း

ထားေသာ တာဝန္ရွိသူ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ စီမံAုပ္ခ်ဳပ္သူ၏ 

ႀကီးႀကပ္မႈAရ တပ္မေတာ္က ၿဖစ္ေစ၊ ရဲတပ္ဖဲြ႔ကၿဖစ္ေစ လုပ္ငန္းတာဝန္Aရ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ၿခင္း မရွိေစရ။ 

၃၇။ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ပလတ္စတစ္ ဝတၳဳ

ပစၥည္းဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈမ်ား မၿဖစ္ပြားေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ တားဆီး 

နွိမ္နင္းေရးႏွင့္ Aေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔Aတြက္ AစီAမံမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး 

ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားAား ေဆာင္ရြြက္ေစၿခင္းႏွင့္ ႀကီးႀကပ္ၿခင္းတုိ႔ 

ၿပဳရမည္။  

၃၈။ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ Aာဏာပုိင္မ်ား၊ ရဲတပ္ဖဲြ႔မွ

တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္-  

 (က)   တပ္မေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ရဲတပ္ဖဲြ႔၏ လက္နက္တုိက္တြင္ ၿပည္ပမွ

တင္သြင္းေသာ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္Aတြင္း ထုတ္လုပ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

ရွိၿပီးၿဖစ္ေသာ Aမွတ္Aသား မၿပဳလုပ္ရေသးသည့္ ေပါက္ကဲြေစတတ္ေသာ 

ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးေရးAတြက္ လုိAပ္ေသာ AစီAမံမ်ား ခ်မွတ္ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထုိ႔ၿပင္ Aဆုိပါဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကုိ လက္ဝယ္ ထားၿခင္း 

ႏွင့္ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ၿခင္းကို ထိေရာက္စြာ ကန္႔သတ္ၿခင္းႏွင့္ ႀကီးႀကပ္ 

ကြပ္ကဲၿခင္းမ်ား ၿပဳရမည္။ 

 (ခ)   ဤAခန္းပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ Aက်ံဳးမဝင္ေသာ ေပါက္ကဲြေစတတ္သည့္

ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားAား ၿဖစ္ႏုိင္သမွ် ေဆာလ်င္စြာ ဖ်က္ဆီးရမည္။ 

Aခန္း (၁၁)

Aႀကမ္းဖက္ဗုံးခဲြတုိက္ခုိက္မႈဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈမ်ားAား တားဆီးနွိမ္နင္းၿခင္း 

၃၉။ မည္သူမဆုိ ေသေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ Aၿပင္းAထန္နာက်င္ေစရန္ေသာ္

လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး နစ္နာဆုံးရံႈးမႈ ႀကီးမားစြာၿဖစ္ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 



က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ ပ်က္စီးေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္၍ ေAာက္ပါ

ၿပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုကုိ Uပေဒႏွင့္ မညီဘဲ တမင္က်ဴးလြန္လွ်င္ Aႀကမ္းဖက္ 

ဗုံးခဲြတုိက္ခုိက္မႈဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈေၿမာက္သည္-  

 (က) Aမ်ားၿပည္သူAသံုးၿပဳသည့္ ေနရာတြင္ၿဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံပုိင္ Aေဆာက္AA ံု၊

ယာU္စက္ ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ AသုံးAေဆာင္ ပစၥည္းတစ္ခုခုတြင္ၿဖစ္ေစ၊ 

Aမ်ားၿပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ သုိ႔မဟုတ္ Aေၿခခံ Aေဆာက္ 

AAုံ ပစၥည္းတစ္ခုခုတြင္ ၿဖစ္ေစ၊ ေပါက္ကဲြေစတတ္ေသာ ဝတၳဳပစၥည္းကို 

ေပးAပ္မႈ၊ ခ်ထားမႈ၊ စြန္႔ပစ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ေဖာက္ခဲြမႈ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔ကို 

ဖ်က္ဆီးမႈ၊ 

 (ခ)   ပုဒ္မခြဲ(က) ၌ ပါရွိေသာ ၿပစ္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ရန္ Aားထုတ္မႈ၊ Aားေပး

ကူညီမႈ၊ လံႈ႔ေဆာ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ထုိၿပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ ႀကံရာပါAၿဖစ္ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ 

 (ဂ)   Aႀကမ္းဖက္ဗုံးခဲြ တုိက္ခုိက္မႈက်ဴးလြန္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ Aႀကမ္းဖက္ ဗုံးခြဲ

တုိက္ခုိက္မႈ က်ဴးလြန္ရာတြင္ Aားေပးကူညီရန္ ေပါက္ကဲြေစတတ္ေသာ 

ဝတၳဳပစၥည္း၊ ဗုံး သုိ႔မဟုတ္ လက္နက္ကုိ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ၿဖန္႔ၿဖဴးမႈ၊ ေရာင္းခ်မႈ၊ 

ေပးကမ္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ လက္ဝယ္ထားမႈ။ 

၄ဝ။ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ Aႀကမ္းဖက္ဗုံးခဲြတုိက္ခိုက္မႈဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈမ်ား

မၿဖစ္ပြားေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ တားဆီးနွိမ္နင္းေရးႏွင့္ Aေရးယူ 

ေဆာင္ရြြက္ေရး တို႔Aတြက္ AစီAမံမ်ားခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ တပ္ဖဲြ႔ဝင္ 

မ်ားAား ေဆာင္ရြက္ေစၿခင္းႏွင့္ ႀကီးႀကပ္ၿခင္းတုိ႔ ၿပဳရမည္။ 

Aခန္း (၁၂)

Aႀကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေႀကးေထာက္ပ့ံမႈဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈမ်ားAားတားဆီးနွိမ္နင္းၿခင္း 

၄၁။ မည္သူမဆုိ Aႀကမ္းဖက္မႈတစ္ခုခု က်ဴးလြန္ရာတြင္ၿဖစ္ေစ၊ က်ဴးလြန္ရန္ၿဖစ္ေစ

ယင္းၿပစ္မႈ ၿဖစ္ေၿမာက္ေAာင္ ပ့ံပုိးေဆာင္ရြက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ 



Aလုိ႔ငွာ ေAာက္ပါတစ္ခုခုကုိ ၿပဳလုပ္လွ်င္ Aႀကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေႀကး ေထာက္ပ့ံမႈ

ဆုိင္ရာၿပစ္မႈကုိ က်ဴးလြန္ရာေရာက္သည္-  

 (က) တရားဝင္ေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊ တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္

ၿဖစ္ေစ၊ ယင္းနည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးလုံးၿဖင့္ၿဖစ္ေစ ရရွိသည့္ ရန္ပုံေငြAားလုံး 

သုိ႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ Aႀကမ္းဖက္သမားတစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ 

Aႀကမ္းဖက္Aုပ္စု တစ္ခုခုက Aသုံးၿပဳရန္ ရည္ရြယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

Aသုံးၿပဳမည္ဟု သိရွိလ်က္ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း Uပေဒႏွင့္မညီဘဲ 

တုိက္ရုိက္ၿဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ၿဖစ္ေစ တစ္နည္းနည္းၿဖင့္ တမင္ 

ေကာက္ခံၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ပ့ံၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ေပးပုိ႔ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ လဲႊေၿပာင္းၿခင္း၊   

 (ခ)   ေငြေႀကး၊ ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈAားလံုး သုိ႔မဟုတ္ တစ္စိတ္

တစ္ေဒသကို Aႀကမ္းဖက္သမားတစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ Aႀကမ္းဖက္ Aုပ္စု 

တစ္ခုခုက တုိက္ရုိက္ၿဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ ၿဖစ္ေစ တစ္နည္းနည္းၿဖင့္ 

Aသုံးၿပဳၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ Aသုံးၿပဳရန္ ရည္ရြယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

Aသုံးၿပဳမည္ဟု သိႏုိင္ရန္ Aေႀကာင္းရွိလ်က္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 

Uပေဒႏွင့္ မညီဘဲ လက္ဝယ္ထားရွိၿခင္း၊ 

 (ဂ)   Aႀကမ္းဖက္Aုပ္စုက ၿဖစ္ေစ၊ Aႀကမ္းဖက္သမားက ၿဖစ္ေစ၊ ယင္းတုိ႔၏

ကုိယ္စား Aၿခားသူ တစ္ဦးဦးကၿဖစ္ေစ သုိမွီးထားသည့္၊ ထိန္းသိမ္း ထား 

သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ပစၥည္းၿဖစ္ေႀကာင္း သိလ်က္ႏွင့္ 

ၿဖစ္ေစ၊ သိႏုိင္ရန္ Aေႀကာင္းရွိလ်က္ႏွင့္ၿဖစ္ေစ ယင္းပစၥည္းကုိ ဖုံးကြယ္ၿခင္း၊ 

ၿပည္ပသုိ႔ ေရႊ႕ေၿပာင္းၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ Aၿခားသူ၏ Aမည္သို႔ လဲႊေၿပာင္းၿခင္း၊ 

 (ဃ)   Aထက္ ပုဒ္မခြဲ (က)၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) တုိ႔ပါ ၿပစ္မႈ တစ္ခုခုကို

က်ဴးလြန္ရန္ Aားထုတ္ၿခင္း၊ Aားေပးကူညီၿခင္း၊ လံႈ႕ေဆာ္မႈၿပဳၿခင္း၊ 

စည္းရုံးၿခင္း၊ ေပးကမ္း ေထာက္ပ့ံၿခင္း၊ Aၿခားသူမ်ားကုိညႊန္ႀကားၿခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ထုိၿပစ္မႈတစ္ခုခု က်ဴးလြန္ရာတြင္ ႀကံရာပါAၿဖစ္ ပါဝင္ 



ေဆာင္ရြကၿ္ခင္း။

၄၂။ မည္သူမဆုိ သိလ်က္ႏွင့္ၿဖစ္ေစ၊ သိရန္Aေၾကာင္းရိွလ်က္ႏွင့္ၿဖစ္ေစ ေAာက္ပါ

တစ္ခုခုကုိ ၿပဳလုပ္လၽွင္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈ ဆုိင္ရာၿပစ္မႈကုိ 

က်ဴးလြန္ရာေရာက္သည္- 

 (က)   မည္သည့္ Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စုပုိင္ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္သမားပုိင္

ပစၥည္းကုိမဆုိ တုိက္႐ုိက္ၿဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ၿဖစ္ေစ ေရာင္းဝယ္ၿခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ တစ္နည္းနည္းၿဖင့္ လႊဲေၿပာင္းၿခင္း၊ 

 (ခ)   

 

Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စုပုိင္ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္သမားပုိင္ပစၥည္း ပါဝင္

ပတ္သက္သည့္ Aေရာင္းAဝယ္လုပ္ငန္း တစ္စံုတစ္ရာတြင္ တုိက္႐ုိက္ 

ၿဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ ၿဖစ္ေစ ပါဝင္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿဖစ္ေၿမာက္ေAာင္ 

ပ့ံပုိးေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 (ဂ)   

 

Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စုတစ္ခုAတြက္ Aက်ိဳးAၿမတ္ၿဖစ္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္

ယင္းတုိ႔၏ စီမံၫႊန္ၾကားမႈAရ Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စုပုိင္ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ 

Aၾကမ္းဖက္သမားပုိင္ပစၥည္း ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ 

သုိ႔မဟုတ္ Aၿခားသက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံေပးAပ္ၿခင္း၊ 

 (ဃ)  

 

Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စုပုိင္ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္သမားပုိင္ပစၥည္းဟု

သိရိွေသာ ပစၥည္းကုိ မိမိလက္ဝယ္ထားရိွၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 

ေAာက္တြင္ ရိွေနၿခင္း၊ 

 (င)   

 

Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စုပုိင္ ပစၥည္းႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္သမားပုိင္ ပစၥည္းမ်ားကို

Aေရာင္းAဝယ္ ၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ Aၿခားတစ္နည္းနည္းၿဖင့္ လႊဲေၿပာင္းၿခင္းတုိ႔ႏွင့္ 

စပ္လ်U္း၍ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကုိ ဗဟုိAဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ 

လုပ္ငန္း ေကာ္မတီသုိ႔ၿဖစ္ေစ၊ တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးဦးထံသုိ႔ၿဖစ္ေစ ခုိင္လံုသည့္ 

Aေၾကာင္းၿပခ်က္ မရိွဘ ဲဖြင့္ဟေၿပာဆုိရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္း၊ 

 (စ)   

 

Aၾကမ္းဖက္သမားရိွေၾကာင္းႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စုပုိင္ ေငြေႀကး၊ ပစၥည္း

ရိွေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်U္း၍ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈရိွေၾကာင္း 



သုိ႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေတာ့မည္ဟု ယံုၾကည္ရေၾကာင္းကို

သတင္းပုိ႔ရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္း။ 

၄၃။ (က) မည္သူမဆုိ Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စုပုိင္ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္သမားပုိင္

ပစၥည္းကုိ Aေရာင္းAဝယ္ ၿပဳလုပ္လၽွင္၊ တစ္နည္းနည္းၿဖင့္ လႊဲေၿပာင္းလၽွင္ 

သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေၿပာင္းရန္ Aားထုတ္လၽွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထုိသုိ႔ 

ၿပဳလုပ္ၿခင္းႏွင့္ စပ္လ်U္းသည့္ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကုိ ဗဟုိAဖြဲ႕ႏွင့္ 

သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း ေကာ္မတီသုိ႔ ၿဖစ္ေစ၊ တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးဦးထံသုိ႔ၿဖစ္ေစ 

ခုိင္လုံသည့္ Aေၾကာင္းၿပခ်က္မရိွဘဲ ဖြင့္ဟေၿပာဆုိရန္ ပ်က္ကြက္လၽွင္ေသာ္ 

လည္းေကာင္း Aၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈဆိုင္ရာ ၿပစ္မႈ 

က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္သည္။ 

 (ခ)   

 

ပုဒ္မခြဲ (က) Aရ Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စုပုိင္ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္

သမားပုိင္ပစၥည္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို 

သေဘာ႐ုိးၿဖင့္ ဖြင့္ဟေၿပာဆုိသည့္ သူတစ္ဦးဦးAား တရားမေၾကာင္းၿဖင့္ 

ၿဖစ္ေစ၊ ၿပစ္မႈေၾကာင္းၿဖင့္ၿဖစ္ေစ တရားစြဲဆုိၿခင္းမၿပဳရ။ 

၄၄။ ဤAခန္းပါ ၿပစ္မႈတစ္ခုခုႏွင့္စပ္လ်U္း၍ Aၾကမ္းဖက္မႈတစ္ခုခု မေပၚေပါက္ေစကာမူ

သုိ႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ရန္ Aားထုတ္မႈ မၿပဳေစကာမူ သုိ႔မဟုတ္ ေကာက္ခံရရိွေသာ 

ရန္ပံုေငြကုိ Aၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ရာတြင္ Aမွန္တကယ္ မသံုးစြဲေစကာမူ 

သုိ႔မဟုတ္ ေကာက္ခံထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ပ့ံေပးေသာ ရန္ပံုေငြသည္ 

Aၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ တစ္ခုခုႏွင့္ဆက္စပ္မႈ မရိွေစကာမူ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု 

မွတ္ယူရမည္။ ဤသို႔ဆုိရာတြင္ မည္သည့္ႏုိင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ နယ္ေၿမAတြင္း 

Aၾကမ္းဖက္ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ ႀကံ႐ြယ္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ၿဖစ္ပြားၿခင္းကုိ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စု သို႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္သမားသည္ 

ဤAခန္းပါ ၿပစ္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္သူတစ္ဦးဦးႏွင့္ ႏုိင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ နယ္ေၿမ 

တစ္ခုAတြင္း Aတူတကြ သုိ႔မဟုတ္ ၿခားနားေသာႏုိင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ နယ္ေၿမ 

မ်ားတြင္ သီးၿခားစီတည္ရိွေနၿခင္းကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္း စU္းစားၿခင္း 



မၿပဳရ။ 

၄၅။ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံမႈ

ဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈမ်ား မၿဖစ္ပြားေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ တားဆီးႏိွမ္နင္းေရးႏွင့္ 

Aေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေရးတုိ႔Aတြက္ AစီAမံမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားAား ေဆာင္႐ြက္ေစၿခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ၿခင္းတုိ႔ကုိ ၿပဳရမည္။ 

Aခန္း (၁၃)

စံုစမ္းစစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္  Aေရးယူၿခင္း 

၄၆။ ဗဟုိAဖြဲ႕သည္ ေAာက္ပါAမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ထုတ္ဆင့္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္

ထုိသုိ႔ေသာ Aမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ထုတ္ဆင့္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ 

Aား လႊဲAပ္တာဝန္ေပးၿခင္း ၿပဳႏုိင္သည္- 

 (က)   Aၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ၿပစ္မႈတစ္ခုခုႏွင့္စပ္လ်U္း၍ သက္ေသခံပစၥည္း Aၿဖစ္

သိမ္းဆည္းထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေၿပာင္းလဲၿခင္း၊ လႊဲေၿပာင္းၿခင္း၊ 

ေဖ်ာက္ဖ်က္ၿခင္း၊ ဖံုးကြယ္ၿခင္းတုိ႔ မၿပဳႏုိင္ေစေရးAတြက္ တားၿမစ္မိန္႔၊ 

ခ်ိပ္ပိတ္Aမိန္႔ႏွင့္ ထုိAမိန္႔တို႔ကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ Aမိန္႔၊ 

 (ခ)   သက္ေသခံပစၥည္းAၿဖစ္ သိမ္းဆည္းရန္ Aမိန္႔ထုတ္ဆင့္ထားေသာ

ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းႏွင့္ Aက်ိဳးAၿမတ္မ်ားမွာ ဘဏ္ႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရး 

Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ခုခု၌ Aပ္ႏံွထားၿခင္းၿဖစ္ပါက ထုိသက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကုိ 

ရွာေဖြသိမ္းဆည္းခြင့္၊ သက္ဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈခြင့္၊ 

မိတၱဴကူးယူခြင့္ႏွင့္ လုိAပ္ပါက သက္ေသခံပစၥည္းAၿဖစ္ သိမ္းဆည္း 

ခြင့္ၿပဳရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း၏ တာဝန္ရိွ 

သူမ်ားထံ ထုတ္ဆင့္သည့္Aမိန္႔။ 

၄၇။ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္-

 (က)   Aစုိးရမဟုတ္ေသာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ Aက်ိဳးAၿမတ္ မရည္႐ြယ္

ေသာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကုိ Aၾကမ္းဖက္ 

Aုပ္စုမ်ားႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားထံ မေရာက္ရိွေစေရး Aတြက္ 



လည္းေကာင္း၊ ယင္းAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားAၿဖစ္ Aသြင္ယူကာ Aၾကမ္းဖက္

သမား သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စုတုိ႔က ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း 

မၿပဳႏုိင္ေစေရး Aတြက္လည္းေကာင္း၊ Aၾကမ္းဖက္ သမားႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္ 

Aုပ္စုမ်ားAတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံရန္ လမ္းေၾကာင္းAၿဖစ္ Aသံုးမၿပဳႏုိင္ 

ေစေရး Aတြက္လညး္ေကာင္း လိုAပ္ေသာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းၿခင္း၊ 

စစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ Aေရးယူမႈ AစီAမံမ်ား ခ်မွတ္ၿခင္းမ်ား ၿပဳႏုိင္ရန္ စံုစမ္း 

စစ္ေဆးေရး Aဖြဲ႕မ်ား သုိ႔မဟုတ္ တားဆီး ႏိွမ္နင္းေရးAဖြဲ႕မ်ားသုိ႔ 

လမ္းၫႊန္ၿခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ၿခင္းတုိ႔ကုိ ၿပဳရမည္။ 

 (ခ)   Aၾကမ္းဖက္သမားပုိင္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား၊ Aၾကမ္းဖက္ Aုပ္စု

ပုိင္ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းႏွင့္ရန္ပံုေငြမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ Aၾကမ္းဖက္မႈကို 

ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈမ်ားႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ စံုစမ္း 

စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေရး၊ သက္ေသခံပစၥည္း သိမ္းဆည္းေရး၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး 

ႏွင့္ တရားစြဲတင္ႏုိင္ေရးတုိ႔Aတြက္ လုိAပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 

Aဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္း၍ၿဖစ္ေစ၊ တားဆီးႏိွမ္နင္းေရးတပ္ဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကး 

ဆုိင္ရာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ ၿဖစ္ေစ တာဝန္ 

ေပးAပ္၍ ေဆာင္႐ြက္ေစရမည္။ 

 (ဂ)   Aၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ ေထာကပ့ံ္ေသာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားကို

လည္းေကာင္း၊ Aၾကမ္းဖက္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ရာမွ ရရိွသည့္ 

ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ လည္းေကာင္း Aသံုးၿပဳ၍ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရး 

ေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿခင္းႏွင့္ 

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း မၿပဳႏုိင္ေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးAတြက္ သက္ဆုိင္ရာ 

Aစုိးရဌာန၊ AစုိးရAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရမည္။  

 (ဃ)   Aၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားAား

လည္းေကာင္း၊ သက္ေသခံေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ 

သက္ဆုိင္ရာ တရား႐ံုးသုိ႔ စစ္ေဆးစီရင္ႏုိင္ေရးAတြက္ တရားစြဲဆို 



တင္ပုိ႔ရန္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားAား လုိAပ္သလုိ စီစU္ၫႊန္ၾကားရမည္။

 (င)   

 

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ Aမ်ားၿပည္သူAေပၚ ႐ုတ္ၿခည္းAႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေစမည့္

Aၾကမ္းဖက္မႈမ်ားAား တားဆီးကာကြယ္ရန္ လုိAပ္ပါက Aၾကမ္းဖက္ 

Aုပ္စုမ်ားႏွင့္ Aၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ Aီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ၿဖတ္ေတာက္ခြင့္၊ ကန္႔သတ္ခြင့္၊ ၾကားၿဖတ္ဖမ္းယူခြင့္ 

Aမိန္႔တို႔ကို ဗဟုိAဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ထုတ္ဆင့္ႏုိင္သည္။ 

၄၈။  

 

ဤUပေဒAရ လုပ္ငန္းတာဝန္ေပးထားေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ Aၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္

စပ္လ်U္း၍ ဗဟုိAဖြဲ႕ကၿဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီက ၿဖစ္ေစ ေပးAပ္ေသာ 

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ဤUပေဒAရ ထုတ္ၿပန္သည့္ 

နည္းUပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္သမၽွ တည္ဆဲၿပစ္မႈဆုိင္ရာ 

က်င့္ထံုးUပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ က်င့္သံုးေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည္။ 

Aခန္း (၁၄)

ၿပစ္မႈႏွင့္ ၿပစ္ဒဏ္မ်ား 

၄၉။ မည္သူမဆုိ ေAာက္ပါAၾကမ္းဖက္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈ ထင္ရွား

စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထုိသူကုိ Aနည္းဆံုးေထာင္ဒဏ္ ဆယ္ႏွစ္မွ Aမ်ားဆံုး 

ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္Aထိၿဖစ္ေစ၊ ေသဒဏ္ၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္-  

 (က) ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁၁) ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁၂) တုိ႔တြင္

ပါရိွေသာ ၿပဳလုပ္မႈမ်ား၊ 

 (ခ)   ပုဒ္မ ၇ ပါ ေလယာU္ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္ ေဘးAႏၲရာယ္ ၿဖစ္ေစရန္

ေလယာU္ေပၚတြင္ က်ဴးလြန္သည့္ၿပစ္မႈ၊ 

 (ဂ)   ပုဒ္မ ၈ ပါ ေလယာU္ကုိ Uပေဒႏွင့္မညီဘဲ တမင္သိမ္းပုိက္မႈ၊ 

 (ဃ) ပုဒ္မ ၉ ပါ ၿမိဳ႕ၿပေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရးAား ေဘးAႏၲရာယ္ ၿဖစ္ေစသည့္

Uပေဒႏွင့္မညီဘဲ တမင္ၿပဳလုပ္မႈ၊ 

 (င)   ပုဒ္မ ၁၀ ပါ ၿမိဳ႕ၿပေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရးကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ

ေလဆိပ္တြင္ Uပေဒႏွင့္မညီဘဲ Aတင္းAဓမၼ ၿပဳလုပ္မႈ။ 



၅၀။ မည္သူမဆုိ ေAာက္ပါ ၿပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား

စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထုိသူကုိ Aနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ဆယ္ႏွစ္မွ Aမ်ားဆံုး 

ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္Aထိ ခ်မွတ္ရမည့္Aၿပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္-  

 (က) ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁၀)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁၃) ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲငယ္

(၁၄) တုိ႔တြင္ ပါရိွေသာ ၿပဳလုပ္မႈမ်ား၊ 

 (ခ)   ပုဒ္မ ၁၇ ပါ ဓားစာခံAၿဖစ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈ၊

 (ဂ)   

 

ပုဒ္မ ၁၉ ပါ ႏ်ဴကလီးယားၿဒပ္ပစၥည္း၊ Aၿခားေရဒီယုိသတိၱႂကြၿဒပ္ပစၥည္း၊

ဇီ၀၊ ဓာတုႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈ၊ 

 (ဃ)   ပုဒ္မ ၂၀ ပါ ႏ်ဴကလီးယား Aေဆာက္AAံုဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈ၊  

 (င)   ပုဒ္မ ၂၃ ပါ ႏ်ဴကလီးယားၿဒပ္ပစၥည္း၊ ေရဒီယုိသတိၱႂကြၿဒပ္ပစၥည္းႏွင့္ ပုဒ္မ

၃၊ ပုဒ္မခြဲ (တ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္(၁)ပါ ႏ်ဴကလီးယား Aေဆာက္AAံုဆုိင္ရာ 

ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းၿခင္း၊ တင္ပုိ႔ၿခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ၿခင္းႏွင့္ 

လႊဲေၿပာင္းၿခင္း ဆုိင္ရာၿပစ္မႈ၊ 

 (စ)   ပုဒ္မ ၂၄ ပါ ႏ်ဴကလီးယားAၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ၿပစ္မႈ၊  

 (ဆ)   

 

ပုဒ္မ ၂၇ ပါ ေရေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရးကုိ ေဘးAႏၲရာယ္ ၿဖစ္ေစသည့္

Uပေဒႏွင့္မညီဘဲ တမင္ၿပဳလုပ္မႈ၊ 

 (ဇ)   

 

ပုဒ္မ ၃၃ ပါ ေရေAာက္သယံဇာတ ရွာေဖြေရး Aေဆာက္AAံုAား

ေဘးAႏၲရာယ္ ၿဖစ္ေစသည့္ Uပေဒႏွင့္မညီဘဲ တမင္ ၿပဳလုပ္မႈ၊ 

 (ဈ)   

 

ပုဒ္မ ၃၉၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ (ခ)ပါ Aၾကမ္းဖက္ ဗံုးခြဲ

တုိက္ခုိက္မႈဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈ၊ 

 (ည)  

 

ပုဒ္မ ၄၁ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၂၊ ပုဒ္မခြဲ (က) မွ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) Aထိ ပါရိွေသာ

Aၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈ။ 

၅၁။   

 

မည္သူမဆုိ ေAာက္ပါ ၿပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈ ထင္ရွား

စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကုိ Aနည္းဆံုးေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္မွ Aမ်ားဆံုးေထာင္ဒဏ္ 

ဆယ္ႏွစ္Aထိ ခ်မွတ္ရမည့္Aၿပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ - 



 (က) ပုဒ္မ ၁၅ ပါ Aၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ AကာAကြယ္ေပးရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ

က်ဴးလြန္သည့္ ၿပစ္မႈ၊ 

 (ခ)  ပုဒ္မ ၃၅ ပါ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ပလတ္စတစ္ဝတၳဳ ပစၥည္းဆုိင္ရာၿပစ္မႈ၊

 (ဂ)   

 

ပုဒ္မ ၃၉၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ပါ Aၾကမ္းဖက္ဗံုးခြဲ တုိက္ခုိက္မႈ က်ဴးလြန္ရန္

သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္ ဗုံးခြဲတုိက္ခုိက္မႈ က်ဴးလြန္ရာတြင္ Aားေပးကူညီရန္ 

ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ဝတၳဳပစၥည္း၊ ဗံုး သုိ႔မဟုတ္ လက္နက္ကို 

ထုတ္လုပ္မႈ၊ ၿဖန္႔ၿဖဴးမႈ၊ ေရာင္းခ်မႈ၊ ေပးကမ္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ လက္ဝယ္ထားမႈ။ 

၅၂။  

 

မည္သူမဆုိ ေAာက္ပါၿပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား

စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထုိသူကုိ Aနည္းဆံုးေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္မွ Aမ်ားဆံုးေထာင္ဒဏ္ 

ခုနစ္ႏွစ္Aထိ ခ်မွတ္ရမည့္Aၿပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္- 

 (က)   ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁၆) မွ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁၈)Aထိ ပါရိွေသာ

ၿပဳလုပ္မႈ၊  

 (ခ)   

 

ပုဒ္မ ၄၂၊ ပုဒ္မခြဲ (င) ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ (စ) တုိ႔တြင္ ပါရိွေသာ Aၾကမ္းဖက္မႈကို

ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံမႈဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈ၊ 

 (ဂ)   

 

ပုဒ္မ ၄၃၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကုိ ခုိင္လံုသည့္

Aေၾကာင္းၿပခ်က္မရိွဘဲ ဖြင့္ဟေၿပာဆုိရန္ ပ်က္ကြက္မႈ။ 

၅၃။  

 

မည္သူမဆုိ ဤUပေဒAရ ထုတ္ၿပန္သည့္ နည္းUပေဒမ်ားပါ တားၿမစ္ခ်က္

တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္း ခံရလၽွင္ 

ထုိသူကုိ Aနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္မွ Aမ်ားဆံုးေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္Aထိ 

ခ်မွတ္ရမည့္Aၿပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ 

၅၄။ မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၄၉၊ ပုဒ္မ ၅၀ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၁ တုိ႔တြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ ၿပစ္မႈ

တစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ရာ၌ သူတစ္ဦးဦးကုိၿဖစ္ေစ၊ Aမ်ားကုိၿဖစ္ေစ ေသေစလၽွင္ 

သုိ႔မဟုတ္ Aၿပင္းAထန္ နာက်င္ေစလၽွင္ ထုိသူကုိ Aနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ 

ဆယ္ႏွစ္မွ Aမ်ားဆံုး ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္Aထိ ၿဖစ္ေစ၊ ေသဒဏ္ၿဖစ္ေစ 

ခ်မွတ္ရမည္။ 



၅၅။  

 

Aၾကမ္းဖက္ၿပစ္မႈ တစ္ခုခုၿဖင့္ ၿပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္းခံရသူသည္ ယခင္ကလည္း

Aၾကမ္းဖက္ၿပစ္မႈတစ္ခုခုၿဖင့္ ၿပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္းခံခဲ့ရလၽွင္ ထပ္မံက်ဴးလြန္ေသာ 

Aၾကမ္းဖက္မႈAတြက္ ၿပ႒ာန္းထားေသာ Aမ်ားဆုံးၿပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ၿခင္းခံရမည္။ 

၅၆။  

 

တရား႐ံုးသည္ Aၾကမ္းဖက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံမႈ

ဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈၿဖင့္ ၿပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လၽွင္ သက္ေသခံပစၥည္းAၿဖစ္ သိမ္းဆည္း 

ထားေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာAၿဖစ္ သိမ္းယူၿခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ စီမံခန္႔ခြဲၿခင္းၿပဳသည့္ Aမိန္႔ ခ်မွတ္ရမည္။ 

Aခန္း (၁၅)

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း 

၅၇။ ဗဟုိAဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ေAာက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ား

AပါAဝင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ Aေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္ရန္Aတြက္ 

Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင့္ 

လည္းေကာင္း၊ Aၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ စပ္လ်U္းသည့္ Aၿပည္ၿပည္ 

ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဝင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ 

ရမည္- 

 (က) Aၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ သတင္းဖလွယၿ္ခင္း၊

 (ခ)   

 

Aၾကမ္းဖက္သမားက မိမိနယ္ေၿမAား Aသံုးၿပဳ၍ Aၿခားႏုိင္ငံႏွင့္

ႏုိင္ငံသားမ်ားAေပၚ Aၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ၿခင္း မၿပဳႏုိင္ေAာင္ ကာကြယ္ 

တားဆီးၿခင္း၊ 

 (ဂ)   

 

Aၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ စီစU္ၫႊန္ၾကားၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ၿခင္း၊ စီမံၿခင္းႏွင့္

ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံၿခင္းတုိ႔ကုိ ကာကြယ္တားဆီးၿခင္း၊ 

 (ဃ) Aၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စုမ်ား ႏုိင္ငံၿဖတ္ေက်ာ္၍ၿဖစ္ေစ၊

နယ္စပ္ၿဖတ္ေက်ာ္၍ၿဖစ္ေစ လႈပ္ရွားသြားလာမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္တားဆီး 

ႏုိင္ရန္Aတြက္ နယ္စပ္ေဒသ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈၿမႇင့္တင္ၿခင္း၊

 (င)   Aၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးႏိွမ္နင္းေရးဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္ေရး၊ နည္းပညာ



 ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ စြမ္းရည္ၿမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 (စ)   Aၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး Aသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊

 (ဆ)   

 

ေဒသAတြင္း ဗဟုိသတင္းAခ်က္Aလက္ဌာန ထူေထာင္ရန္ ပူးေပါင္း

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

 (ဇ) Aၾကမ္းဖက္မႈကာကြယ္တားဆီးေရးတြင္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္Aညီ

ၿဖစ္ေစရန္ စြမ္းရည္ၿမႇင့္တင္ေရးAတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊  

 (ဈ)   

 

Aၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္း

မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း။ 

၅၈။  Aၾကမ္းဖက္မႈမ်ားAား တားဆီးႏိွမ္နင္းေရးAတြက္ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ

ကြန္ဗင္းရွင္းဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ 

လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံAခ်င္းခ်င္း AကူAညီေပးေရးႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ တည္ဆဲၿပစ္မႈ 

ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံAခ်င္းခ်င္း AကူAညီေပးေရး Uပေဒႏွင့္Aညီ 

ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည္။ 

Aခန္း (၁၆)

တရားခံAား လႊဲေၿပာင္းေပးၿခင္း 

၅၉။ Aၾကမ္းဖက္သမား တရားခံAား လႊဲေၿပာင္းေပးၿခင္းႏွင့္ စပ္လ်U္း၍-  

 (က)   ဤUပေဒပါ Aၾကမ္းဖက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကး

ေထာက္ပ့ံမႈဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈတစ္ခုခုကုိ တရားခံလႊဲေၿပာင္းေပးႏုိင္သည့္ 

ၿပစ္မႈၿဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူၿပီး တရားခံ လႊဲေၿပာင္းေရးကို တည္ဆဲUပေဒႏွင့္ 

Aညီ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

 (ခ) Aၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ စပ္လ်U္းသည့္ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ

ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ၿပထားသည့္ တရားခံလႊဲေၿပာင္းေရးဆုိင္ရာ 

ၿပ႒ာန္းခ်က္ပါAတုိင္း တရားခံလႊဲေၿပာင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိခံရသည့္ 

ႏုိင္ငံ၏ Uပေဒၿဖင့္ ၿပ႒ာန္းထားသည့္ Aၿခားစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ 

Aေထာက္Aထား ၿပဳ၍ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 



 (ဂ)   ဗဟိုAဖြဲ႕၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္Aရ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္

Aစုိးရဌာန၊ AစုိးရAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသည္ Aၾကမ္းဖက္သမား တရားခံကုိ 

လႊဲေၿပာင္းေပးၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံၿခင္းကိစၥမ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

Aညီ လုိAပ္သလို စီစU္ေဆာင္႐ြက္ ေစရမည္။ 

၆၀။ Aၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း

Aဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံတစ္ခုခုမွၿဖစ္ေစ၊ ေဒသဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ တစ္ခုခုမွၿဖစ္ေစ 

ဤUပေဒပါ Aၾကမ္းဖက္ၿပစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္Aတြင္း၌ က်ဴးလြန္သည့္ 

တရားခံကုိ ၿပည္ပသုိ႔ လႊဲေၿပာင္းေပးရန္ႏွင့္ ၿပစ္မႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ Aၿပန္Aလွန္ 

AကူAညီေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်U္း၍-  

 (က) ဤUပေဒႏွင့္ Aက်ဳံးဝင္သည့္ Aၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးၿပစ္မႈ၊

ယင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ၿပစ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္Aတြက္ 

က်ဴးလြန္သည့္ၿပစ္မႈဟု မွတ္ယူၿခင္း မၿပဳရ၊ 

 (ခ) 

 

ယင္းေမတၱာရပ္ခံခ်က္တြင္ ေဖာ္ၿပပါရိွသည့္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ Aၾကမ္းဖက္မႈ

မွာ ႏုိင္ငံေရးၿပစ္မႈ၊ ယင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ ၿပစ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး 

ရည္႐ြယ္ခ်က္Aတြက္ က်ဴးလြန္သည့္ ၿပစ္မႈဟူေသာ Aေၾကာင္းၿပခ်က္ 

တစ္ခုတည္းၿဖင့္ ၿငင္းပယ္ ၿခင္း မၿပဳရ 

Aခန္း (၁၇)

Aေရးယူရာတြင္ တရားမၽွတစြာ ၿပဳမူဆက္ဆံၿခင္း 

၆၁။  

 

မည္သူမဆုိ ဤUပေဒAရ Aၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္

Aေရးယူၿခင္းတုိ႔ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ လူ႔Aခြင့္AေရးUပေဒႏွင့္ 

လုိက္ေလ်ာညီသည့္ သတ္မွတ္ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ တရားမၽွတစြာ ၿပဳမူ 

ဆက္ဆံေရးႏွင့္ Aၿခားခံစားခြင့္ Aခြင့္Aေရးမ်ား ရရိွေစေရးတုိ႔Aတြက္ 

Aာမခံခ်က္ ရရိွေစရမည္။ 

၆၂။   

 

မည္သူမဆုိ Aၾကမ္းဖက္မႈၿဖင့္ စြပ္စြဲခံရၿပီး ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရလၽွင္ ယင္း၏

Aခြင့္Aေရးမ်ား ရရိွေရးAတြက္ ထုိသူ၏ ႏုိင္ငံသားAၿဖစ္ ခံယူထားသည့္ႏုိင္ငံမွ 



Aနီးစပ္ဆံုးသင့္ေလ်ာ္ရာသံ႐ံုးသုိ႔ၿဖစ္ေစ၊ ေကာင္စစ္ဝန္႐ံုးသုိ႔ၿဖစ္ေစ၊ ကုိယ္စားလွယ္

ထံသုိ႔ ၿဖစ္ေစ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာၿခင္း မရိွေစဘဲ ဆက္သြယ္Aေၾကာင္း ၾကားႏုိင္ရန္ 

Aခြင့္Aေရး ရရိွေစရမည္။ 

Aခန္း (၁၈)

Aၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုိက္ဖ်က္ေရး ရန္ပံုေငြ 

၆၃။   ဗဟုိAဖြဲ႕သည္ Aၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုိက္ဖ်က္ေရး ရန္ပံုေငြကုိ

ေAာက္ပါ ရေငြႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားၿဖင့္ ထူေထာင္ႏုိင္သည္-  

 (က)  တည္ဆဲUပေဒႏွင့္Aညီ ၿပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ ေထာက္ပ့ံေငြ၊

 (ခ)   သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္AစုိးရAဖြဲ႕က ယင္း၏

ဘ႑ာရန္ပံုေငြသုိ႔ ဤUပေဒပါ ၿပစ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ ဖြဲ႕စည္းပံု 

AေၿခခံUပေဒ ဇယား (၅)၊ Aမွတ္စU္ ၉ Aရ ေပးသြင္းသည့္ ေငြေၾကး 

မ်ားAနက္မွ တစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းေAာက္ မနည္းေသာ ေထာက္ပ့ံေငြ၊  

 (ဂ)   ၿပည္တြင္းၿပည္ပမွ ေစတနာရွင္မ်ား၏ ေထာက္ပ့ံလွဴဒါန္းေငြႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား။

၆၄။ ဗဟုိAဖြဲ႕သည္ Aၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုိက္ဖ်က္ေရး ရန္ပံုေငြကုိ

ေAာက္ပါကိစၥမ်ားAတြက္ Aသံုးၿပဳရန္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား က်ခံရန္ ခြင့္ၿပဳ 

ႏုိင္သည္-  

 (က)  

 

ဗဟုိAဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္း Aဖြဲ႕မ်ား၏

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ လုိAပ္ေသာ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ 

 (ခ) Aႀကမ္းဖက္မႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးနွင့္ တားဆီးေရးတုိ႔Aတြက္

လုိAပ္ေသာ AစီAမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ကိစၥမ်ား။ 

 (ဂ)  Aၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ Aေရးယူ

ေဆာင္႐ြက္သည့္ ကိစၥမ်ား၊ 

 (ဃ) Aႀကမ္းဖက္မႈေႀကာင့္ ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကူညီ

ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား။  



 (င )  

 

Aၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကုိ ခံယူခ်က္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးႏွင့္ ၿပန္လည္

ထူေထာင္ေရး ကိစၥမ်ား၊ 

 (စ)  

 

Aၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊

ေဒသဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ ၿပည္ပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ 

သည့္ ကိစၥမ်ား၊ 

 (ဆ)  

 

ဗဟုိAဖြဲ႕က သတ္မွတ္ေသာ AၿခားလုိAပ္သည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ Aၿခား

Aေရးေပၚလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ကုန္က် စရိတ္မ်ား။ 

Aခန္း (၁၉)

Aေထြေထြ 

၆၅။  

 

Aၾကမ္းဖက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ Aၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈႏွင့္

ဆက္စပ္သည့္ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်U္း၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿခင္း ခံရသူ 

မဟုတ္ဘဲ Aၿခားသူတစ္ဦးဦးက ထုိေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္း တစ္ခုခုကုိ သေဘာ႐ုိးၿဖင့္ 

Aဖုိးစားနားေပး၍ တစ္နည္းနည္းၿဖင့္ လႊဲေၿပာင္းရယူထားၿပီး လက္ဝယ္ ထားၿခင္း 

ၿဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွား တင္ၿပႏုိင္ပါက ထိုသူ၏Aခြင့္Aေရးကုိ ထိခုိက္ 

နစ္နာေစၿခင္း မရိွေစရ။ 

၆၆။ ဗဟုိAဖြဲ႕သည္ လူ႕Aခြင့္AေရးAရ ဒုကၡသည္Aၿဖစ္ ခုိလႈံခြင့္ ေတာင္းခံလာၿခင္း

ႏွင့္စပ္လ်U္း၍ ထုိသုိ႔ ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံလာသူမွာ Aၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ၿခင္း 

ရိွမရိွႏွင့္ ထုိAၾကမ္းဖက္မႈကုိ က်ဴးလြန္ရန္ Aားေပးကူညီမႈ၊ လႈံ႔ေဆာ္မႈ၊ ပူးေပါင္း 

ႀကံစည္မႈ က်ဴးလြန္ၿခင္း ရွိ မရိွတုိ႔ကုိ ေသခ်ာစြာ စိစစ္ေစၿပီး Aၾကမ္းဖက္မႈ 

က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိAၾကမ္းဖက္မႈကုိ က်ဴးလြန္ရန္ 

Aားေပးကူညီမႈ၊ လႈံ႔ေဆာ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈ က်ဴးလြန္ခ့ဲေၾကာင္းကုိ 

ေသာ္လည္းေကာင္း ေတြ႕ရိွပါက ထုိသူကို ဤUပေဒAရ ထုိက္သင့္သလို Aေရးယူ 

ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

၆၇။ ဤUပေဒAရ တရားစြဲဆုိတင္ပုိ႔ထားေသာ Aၾကမ္းဖက္မႈ တစ္ခုခုႏွင့္

သက္ဆုိင္သည့္သက္ေသခံပစၥည္းသည္ တရား႐ံုးေရွ႕သို႔ တင္ပုိ႔ရန္ မလြယ္ကူေသာ 



ပစၥည္းၿဖစ္ပါက ယင္း သက္ေသခံပစၥည္းကုိ တရား႐ံုးေရွ႕သုိ႔ တင္ပုိ႔ရန္မလုိဘဲ

မည္ကဲ့သုိ႔ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း Aစီရင္ခံစာ သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ စာ႐ြက္ 

စာတမ္း Aေထာက္Aထားမ်ားၿဖင့္ တင္ၿပႏုိင္သည္။ ယင္းသုိ႔ တင္ၿပၿခင္းကုိ 

တရား႐ံုးေရွ႕သုိ႔ သက္ေသခံပစၥည္း တင္ၿပဘိသကဲ့သုိ႔ မွတ္ယူကာ သက္ဆုိင္ရာ 

တရား႐ံုးက Uပေဒႏွင့္Aညီ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ Aမိန္႔ခ်မွတ္ရမည္။ 

၆၈။   

 

ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဗဟုိAဖြဲ႕ႏွင့္ ဤUပေဒAရဖြဲ႕စည္းေသာ လုပ္ငန္း

ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ Aဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ Aေထာက္ 

Aကူၿပဳႏုိင္ရန္ လုိAပ္ေသာ ႐ံုးAဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္း၍ ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ခန္႔Aပ္ 

တာဝန္ေပးရမည္။ 

၆၉။  တည္ဆဲUပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ မည္သုိ႔ပင္ပါရိွေစကာမူ Aၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ

ဤUပေဒၿဖင့္သာ Aေရးယူရမည္။ 

၇၀။   Aႀကမ္းဖက္မႈ တစ္ခုခုၿဖင့္ တရားစြဲဆုိရာတြင္ ဗဟုိAဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ ဗဟုိAဖြဲ႔က

လြဲAပ္ေပးထားသည့္Aဖြဲြ႔၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ၿပဳခ်က္ ရယူရမည္။ 

၇၁။ ဤUပေဒပါ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဆာင္႐ြက္ရန္ တာဝန္ေပးAပ္ၿခင္း

ခံရသည့္သူတစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ခုခု၏ Aဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးဦးAေပၚ 

ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ သေဘာ႐ုိးၿဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ကိစၥ 

တစ္ရပ္ရပ္Aတြက္ မည္သည့္ တရား႐ံုးတြင္မၽွ တရားစြဲ ဆုိခြင့္မရိွေစရ။ 

၇၂။ ဤUပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္-

 (က) ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိAပ္ေသာ နည္းUပေဒမ်ား၊ စည္းမ်U္းႏွင့္

စည္းကမ္းမ်ားကုိ ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ 

ထုတ္ၿပန္ႏုိင္သည္။ 

 (ခ)   

 

ဗဟုိAဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ လုိAပ္ေသာ

Aမိန္႔ ေၾကာ္ၿငာစာ၊ Aမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 

ထုတ္ၿပန္ႏုိင္သည္။ 

 (ဂ)   လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ လုိAပ္ေသာ Aမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ



 ဗဟုိAဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ထုတ္ၿပန္ႏုိင္သည္။ 

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုAေၿခခံUပေဒAရ ကြ်ႏု္ပ္လက္မွတ္

ေရးထုိးသည္။ 

  

                                                              (ပံု) သိန္းစိန္ 

                                                                ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ 

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 

 

 

 

 



၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ေလၽွာက္ထားမႈဆုိင္ရာဥပေဒ 

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၄။) 

၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ နယုန္လဆန္း ၈ ရက္ 

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္) 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကိုၿပ႒ာန္းလုိက္သည္။ 

အခန္း(၁) 

အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္ 

၁။ ဤဥပေဒကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ေလၽွာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ဟု 

ေခၚတြင္ေစရမည္။ 

၂။ ဤဥပေဒတြင္ပါရိွေသာ  ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္   ေဖာ္ၿပပါအတုိင္း အဓိပၸာယ ္

သက္ေရာက္မည္- 

 (က)   ဖြဲ႔စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ ဆုိသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒကို ဆုိသည္။ 

 (ခ)   

 

စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆုိသည္မွာ  ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြန္ေတာ္ အမိန္႔၊ 

အာဏာေပး စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊ တားၿမစ္ေစ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊ 

အာဏာပုိင္ေမး စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ႏွင့္ အမႈေခၚ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ တုိ႔ကို 

ဆုိသည္။ 

 (ဂ)  

 

ေရွ႕ေတာ္သြင္း စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆိုသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာ 

ႏိုင္င ံ တရား႐ံုး တစ္႐ုံး႐ုံး သို႔မဟုတ္ အခြင့္အာဏာရိွေသာ အဖြဲ႕အစည္း 

တစ္ခုခုကၿဖစ္ေစ၊ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသူကုိ စာခၽြန္ေတာ္႐ုံးသို႔  

ေခၚေဆာင္ေစၿပီး  ဥပေဒႏွင့္ အည ီခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿခင္း ရွ ိမရိွ စိစစ္ၾကားနာ၍ 

ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ၿခင္း ရွ ိမရိွ ေရးသားထုတ္ၿပန္သည့္ အမိန္႔စာကို ဆုိသည္။ 



 (ဃ)   

 

အာဏာေပးစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆုိသည္မွာ တရားဝင ္ အခြင့္အာဏာရိွသူ 

တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုကၿဖစ္ေစ၊ အစိုးရဌာနတစ္ခုခုက 

ၿဖစ္ေစ၊ အပ္နွင္းထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္အညီ  လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ရန ္  

ပ်က္ကြက္မႈအား  ဥပေဒႏွင့္အည ီ လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ေစရန္   ေရးသား 

ထုတ္ၿပန္သည့္ အမိန္႔စာကုိ ဆုိသည္။ 

 (င) တားၿမစ္ေစစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆိုသည္မွာ  တရားရံုးတစ္ရုံးရံုး  သို႔မဟုတ္ 

တရားစီရင္မႈ သေဘာ သက္ဝင္သည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုခု၏ စီရင ္ေဆာင္႐ြက္မႈ 

တြင ္  စရီင္ခြင့္ အာဏာေက်ာ္ လြန္၍ၿဖစ္ေစ၊ တရားမၽွတမႈကုိ ဆန္႔က်င္၍ 

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း မၿပဳရန္ ေရးသားထုတ္ၿပန္သည့္ အမိန္႔စာကုိ ဆုိသည္။ 

 (စ)   အာဏာပုိင္ေမး စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆုိသည္မွာ အစုိးရဌာန တစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ 

အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း   တစ္ခုခုသည္   တစ္ဦး 

တစ္ေယာက္  သို႔မဟုတ္ အမ်ားအေပၚတြင ္ ထုတ္ၿပန္ထားသည့္ ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ အမိန္႔၊ အမိန္႔ 

ေႀကာ္ၿငာစာ၊ ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ားနွင္ ့အည ီေဆာင္ရြက္ထားၿခင္း ရွ ိ မရိွ စိစစ ္

ၾကားနာ၍ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ၿခင္း ရွိမရွ ိေရးသားထုတ္ၿပန္သည့္ အမိန္႔စာကုိ 

ဆုိသည္။ 

 (ဆ)   

 

အမႈေခၚစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆိုသည္မွာ တရားရံုးတစ္ရုံးရုံး သုိ႔မဟုတ္ 

တရားစီရင္မႈ သေဘာ သက္ဝင္သည့့္ ကိစၥရပ ္ တစ္ခုခု၏ ဆုံးၿဖတ္ 

ေဆာင္႐ြက္ခ်က္သည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မၽွတမႈ မရိွေၾကာင္း စိစစ ္

ေတြ႕ရိွရပါက ထုိဆုံးၿဖတ္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကိ ု ဥပေဒနွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ 

ေရးသားထုတ္ၿပန္သည့္ အမိန္႔စာကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဇ)   

 

စာခြ်န္ေတာ္ရံုး ဆုိသည္မွာ စာခြ်န္ေတာ္အမိန္႔ထုတ္ပိုင္ခြင္ ့ အာဏာအပ္နွင္း 

ထားသည့္ ၿပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကိ ုဆုိသည္။ 

 (ဈ)   ေလၽွာက္ထားလႊာ ဆုိသည္မွာ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ထုတ္ဆင့္ေပးရန ္ 



ၿပည္ေထာင္စ ု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔  တင္သြင္းသည့္ ေလၽွာက္ထား 

လႊာကုိဆိုသည္။ 

 (ည)   

 

ေလၽွာက္ထားသူ ဆုိသည္မွာ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ထုတ္ဆင့္ေပးရန ္

ေလၽွာက္ထားလႊာ တင္သြင္းေလၽွာက္ထားသူမ်ားကိ ုဆုိသည္။ 

 (ဋ)  

 

ေလၽွာက္ထားခံရသူ ဆုိသည္မွာ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ထုတ္ဆင့္ေပးရန္ 

ေလၽွာက္ထားမႈမ်ားတြင္ ထုိေလၽွာက္ထားမႈမ်ားႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တုိက္ရိုက္ 

ၿဖစ္ေစ၊ အၿခားနည္းၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ ၿပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သ ူ သုိ႔မဟုတ္ ၿပဳလုပ ္

ေဆာင္ရြက္ရန ္ပ်က္ကြက္သူ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ဌာနမ်ားကိ ုဆုိသည္။ 

အခန္း(၂) 

ၿပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ဆုိင္ရာ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

၃။ ၿပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္- 

 (က)  ေအာက္ပါစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔မ်ားကုိထုတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသည္- 

  (၁) ေရွ႕ေတာ္သြင္း စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊ 

  (၂) အာဏာေပး စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊ 

  (၃) တားၿမစ္ေစ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊ 

  (၄) အာဏာပုိင္ေမး စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊ 

  (၅) အမႈေခၚ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔။ 

 (ခ)   ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း အေရးေပၚအေၿခအေနမ်ား ေပၚေပါက္ေၾကာင္း ေၾကညာ 

သည့္ေဒသတြင ္ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ထုတ္ဆင့္ေပးရန္ ေလၽွာက္ထားခ်က္ 

မ်ားကိ ုရပ္ဆိုင္းထားရမည္။ 

 (ဂ)  

 

ေအာက္ေဖာၿ္ပပါ  အေၿခအေနတစ္ရပ္ရပ္ ေပၚေပါက္ခ်ိန္တြင္ အမ်ား ၿပည္သူ 

လံုၿခံဳေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ကိစၥမွ တစ္ပါး ဖြဲ႔စည္းပုံ အေၿခခံဥပေဒပုဒ္မ 

၃၇၇ ပါ အခြင့္အေရးမ်ား ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္ကို ရပ္ဆုိင္းထားၿခင္း မၿပဳရ- 



  (၁) စစ္မက္ၿဖစ္ပြားခ်ိန္၊ 

  (၂) တုိင္းတစ္ပါးမွ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ တုိက္ခိုက္ခ်ိန္၊ 

  (၃)  ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈမ်ားၿဖစ္ေပၚေနခ်ိန္။ 

အခန္း(၃) 

ေလၽွာက္ထားလႊာတင္သြင္းၿခင္းႏွင့္ စိစစ္ၿခင္း 

၄။ ေလၽွာက္ထားသူသည္ ဥပေဒႏွင့္အည ီ မိမိရထုိက္ခြင့္ရွိေသာ သက္သာခြင့္ၿဖစ္ေစ၊ 

မိမိ၏ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈၿဖစ္ေစ အေၾကာင္းၿခင္းရာမ်ားကုိ ၿပည့္စုံစြာ ေရးသားေဖာ္ၿပ၍ 

ၿပည္ေထာင္စ ု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔  ေလၽွာက္ထားၿခင္း 

အတြက ္ထုတ္ၿပန္ထားသည့္   စည္းကမ္းမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေလၽွာက္ထား 

လႊာကုိ တင္သြင္းရမည္။ 

၅။ ေလၽွာက္ထားလႊာတြင္ ေလၽွာက္ထားခံရသူ  ပုဂၢိဳလ ္   သုိ႔မဟုတ္  အဖြဲ႕အစည္း  

သုိ႔မဟုတ္  အစိုးရဌာန၏  အမည္ႏွင့္ေလၽွာက္ထားလႊာႏွင္ ့ ဆီေလ်ာ္ေသာ  

စာခၽြန္ေတာ္ အမိန္႔တစ္ရပ ္ထုတ္ေပးေစလုိေႀကာင္း ေရးသားေဖာ္ၿပ ပါရွိရမည္။ 

၆။ ၿပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးသည္- 

 (က)   ေလၽွာက္ထားလႊာႏွင့္အတူ ပူးတြတဲငၿ္ပရမည္ ့ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင္ ့

က်မ္းက်ိန္လႊာမ်ား ပူးတြဲတင္ၿပထားၿခင္း ရွ ိမရိွစိစစ္ရမည္။ 

 (ခ)  

 

ၿပည့္စုံမႈ မရိွလ်ွင ္ၿပည့္စုံစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ မွတ္ခ်က္ၿပဳ၍ ေလၽွာက္ထားသ ူ

အား ေလၽွာက္ထားလႊာကုိ ၿပန္လည္ေပးရမည္။ 

 (ဂ)  ၿပည့္စုံမႈရွိလၽွင္ အေထြေထြမႈ ဖြင့္လွစ္ရမည္။ 

အခန္း(၄) 

ေလၽွာက္ထားလႊာ ၾကားနာဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြ႕ဲ ဖြ႕ဲစည္းၿခင္း၊ 

တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

၇။ ၿပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္  စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔မ်ား ထုတ္ဆင့္ႏုိင္ေရး 



အတြက ္ ေလ်ွာက္ထားလႊာ ၾကားနာဆုံးၿဖတ္ေရးအဖြဲ႔ကို ေအာက္ပါအတုိင္း 

ဖြဲ႕စည္းရမည္- 

 (က)  ကနဦး ၾကားနာဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြ႕ဲကို ၿပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ 

တရားသူႀကီးသံုးဦးၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ 

 (ခ) အၿပီးသတ္ ၾကားနာဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြဲ႔ကို ၿပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ 

တရားသူႀကီးသံုးဦးၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ 

 (ဂ)   

 

ၿပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္သည္ ကနဦး ၾကားနာဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြ႕ဲ 

တြငၿ္ဖစ္ေစ၊အၿပီးသတ္ၾကားနာဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြ႕ဲတြငၿ္ဖစ္ေစ ပါဝင္ခြင့္ 

ရွိသည္။ 

 (ဃ)  ၿပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္သည္ ၾကားနာဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြ႕ဲအား လုိအပ ္

သလိ ုၿပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္။ 

၈။  ကနဦးၾကားနာဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြ႕ဲသည္ ေလၽွာက္ထားလႊာကုိ လက္ခံ ရရိွပါက 

ေလၽွာက္ထားလႊာပါ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပူးတြပဲါရွိသည့္ 

စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကုိ စိစစ္ၿပီးေလၽွာက္ထားသူကုိ ဆင့္ေခၚ၍ ၾကားနာၿပီးေနာက္ 

ေလၽွာက္ထားလႊာကုိ လက္ခံၿခင္းၿပဳမၿပဳ အမိန္႔ခ်မွတ္ရမည္။ 

၉။ ကနဦးၾကားနာဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြ႕ဲက ေလၽွာက္ထားလႊာကုိလက္ခၿံခင္း ၿပဳခဲ့လၽွင္ 

ၿပည္ေထာင္စ ု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ အၿပီးသတ္ၾကားနာဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြ႕ဲသုိ႔ 

လႊဲအပ္ စိစစၾ္ကားနာေစရမည္။ 

၁၀။  

 

အၿပီးသတ္ၾကားနာဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြ႕ဲသည္ ေလၽွာက္ထားသူႏွင္ ့ ေလၽွာက္ထားခံရသူ 

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ကုိ စိစစ္ၾကားနာၿပီး အမိန္႔ခ်မွတ္ရမည္။ 

၁၁။  

 

စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ေလၽွာက္ထားမႈမ်ားတြင ္ ၿပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ 

အဆံုးအၿဖတ္သည္ အၿပီးအၿပတ္အတည္ၿဖစ္သည္။ 

  



 အခန္း(၅) 

ေလၽွာက္ထားခံရသူ၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

၁၂ ။  

 

ေလၽွာက္ထားခံရသူသည္ ေလ်ွာက္ထားလႊာနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ႀကားနာရန္ 

ဆင့္ေခၚပါက စာခြ်န္ေတာ္ရုံး ႀကားနာဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြဲ႔သို႔ လာေရာက္ရမည္။ 

၁၃ ။ ေလၽွာက္ထားခံရသူသည္ ေလၽွာက္ထားလႊာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုိအပ္သည့္ စာ႐ြက္ 

စာတမ္း၊ အေထာက္အထားမ်ားကုိ စာခၽြန္ေတာ္႐ုံးၾကားနာ ဆုံးၿဖတ္ေရး အဖြဲ႕သုိ႔ 

တင္ၿပရမည္။ 

၁၄ ။  

 

ေလၽွာက္ထားခံရသူသည္  ေလၽွာက္ထားလႊာပါ  စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ  

ထုတ္ၿပန္မေပးသင့္ေၾကာင္း   တင္ၿပလုိပါက   အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္အတူ    

အက်ိဳးအေၾကာင္း    ရွင္းလင္းေဖာ္ၿပေရးသား၍ စာခၽြန္ေတာ္႐ုံးၾကားနာ ဆံုးၿဖတ္ေရး 

အဖြဲ႕သို႔ တင္ၿပရမည္။ 

၁၅ ။  

 

ေလၽွာက္ထားခံရသူသည္ စာခြ်န္ေတာ္ရုံးႀကားနာ ဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြဲ႔က ေတာင္းယူ 

ေသာ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေလၽွာက္ထားလႊာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 

အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမ ွရယူတင္ၿပခြင့္ ရွိသည္။ 

 အခန္း(၆) 

အေထြေထြ 

၁၆ ။ အမႈေခၚစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ႏွင့္ တားၿမစ္ေစ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ေလၽွာက္ထားလႊာ တင္သြင္းရန ္ အေၾကာင္းေပၚေပါက္သည့္ေန႔မ ွ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း 

ေလၽွာက္ထားလႊာ တင္သြင္းၿခင္းမၿပဳလၽွင ္စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ထုတ္ ၿပန္ၿခင္းမၿပဳရ။ 

၁၇ ။  

 

ၿပည္ေထာင္စုေရ႕ွေနခ်ဳပ္သည္  ႏုိင္ငံေတာ္ကုိယ္စား ေဆာင္႐ြက္ရန္ကိစၥ ၿဖစ္ပါက 

ေလၽွာက္ထားသူဘက္မၿွဖစ္ေစ၊ ေလၽွာက္ထားခံရသူဘက္မွၿဖစ္ေစ၊ ေလ်ွာက္ထား 

သူႏွင့္ ေလ်ွာက္ထားခံရသူမ်ားအေပၚတြင္ ၿဖစ္ေစ ရုံးသဟာယအၿဖစ္ၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ 

ေလ်ွာက္ထားလႊာႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒနွင့္အည ီ စာခြ် န္ေတာ္ေလ်ွာက္ထားမႈ 

မ်ားတြင ္လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္။ 



၁၈။  

 

(က) ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိ ု ေဆာင္႐ြက္ရာတြင ္ တည္ဆဲ နည္းဥပေဒ၊ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ဤဥပေဒနွင့္ မဆန္႔က်င္သေ႐ြ႕ ဆက္လက္ 

က်င့္သံုးႏုိင္သည္။ 

 (ခ)   

 

ၿပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ဤဥပေဒအာဏာ တည္သည့္ေန႔ 

မွစ၍  တင္သြင္းသည့္  စာခၽြန္ေတာ္ေလၽွာက္ထားမႈနွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ 

အမႈမ်ားကုိ ဤဥပေဒပါအတိုင္း တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကိ ု သံုးစြ ဲ

ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

၁၉ ။  

 

ဤဥေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ 

ၿပည္ေထာင္စ ု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ 

စည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာၿ္ငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း 

မ်ားကိ ုထုတၿ္ပန္ႏိုင္သည္။ 

 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ပုဒ္မ  ၁၀၆  ပုဒ္မခြဲ  (ဂ)ႏွင့္  ပုဒ္မ ၁၀၇ တုိ႔အရ ဤဥပေဒ 

ကုိ ထုတ္ၿပန္သည္။ 

 



ဝင္ေငြခြန္Uပေဒကုိ ၿပင္ဆင္သည့္Uပေဒ 

(၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ UပေဒAမွတ္ ၁၅ ။) 

၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ တေပါင္းလၿပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္ 

(၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၂၄ ရက္) 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤUပေဒကုိ ၿပ႒ာန္းလုိက္သည္။

၁။ (က)  ဤUပေဒကုိ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒကုိ ၿပင္ဆင္သည့္ Uပေဒဟု ေခၚတြင္

ေစရမည္။ 

 (ခ) ဤUပေဒသည္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဝင္ေငြနွစ္မွစ၍ Aက်ိဳးသက္ေရာက္

ေစရမည္။ 

၂။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒတြင္ ပါရွိေသာ -

 (က) ''တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သုိ႔မဟုတ္

ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ ''Aခြန္ရုံးဌာနမွဴး'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကို 

''ၿပည္ေထာင္စုနယ္ေၿမ Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး 

သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ဆုိင္ရာ 

Aခြန္ရုံးဌာနမွဴး သုိ႔မဟုတ္ Aခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ Aခြန္ရုံး ဌာနမွဴး'' 

ဆုိသည့္ စကားရပ္ၿဖင့္လည္းေကာင္း Aသီးသီး Aစားထုိးရမည္။ 

  (ခ) ''ဝင္ေငြရလမ္း မေဖာ္ၿပနုိင္သည့္ ဝင္ေငြ'' ဆုိသည့္ စကားရပ္Aစား

''စည္းၾကပ္္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြ'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ၿဖင့္ 

Aသီးသီး Aစားထုိးရမည္။ 

၃။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၃ တြင္ -

 (က) ပုဒ္မခြဲ (ထ) နွင့္ (ဓ) တုိ႔ကို ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ -

  “(ထ) Aေၿခပစၥည္းဆုိသည္မွာ ေၿမ၊ Aေဆာက္AAုံနွင့္ ယင္းတုိ႔၏

Aခန္းမ်ား၊ ယာU္နွင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ မတည္ပစၥည္းကုိဆုိသည္။ 

ယင္းစကားရပ္တြင္ Aစုရွယ္ယာနွင့္ ကတိဝန္ခံခ်ဳပ္တုိ႔Aၿပင္ 

ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၊ ယင္းတုိ႔ ကဲ့သုိ႔ေသာ 



Aလားတူ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

  (ဓ) ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္Uီးစီးဌာနမွဴး ဆုိသည္မွာ ဤUပေဒAရ

Aခြန္ထမ္းက ေပးေဆာင္ရမည့္ Aခြန္ကုိ စည္းၾကပ္္ 

ေကာက္ခံရန္ တာဝန္ေပးထားသည့္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ 

Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး ရုံး၏ တာဝန္ခံAရာရွိနွင့္ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ 

Aခြန္ရံုး သုိ႔မဟုတ္ Aခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ Aခြန္ရံုးတုိ႔၌ 

Aခြန္စည္းၾကပ္္ ေကာက္ခံရန္ တာဝန္ေပးAပ္ထားေသာ 

ဦးစီးAရာရွိမ်ားကုိ ဆုိသည္။'' 

 (ခ) ပုဒ္မခြဲဲြ (န)၏ ေနာက္တြင္ပုဒ္မခြဲ (ပ)၊ (ဖ) နွင့္ (ဗ) တုိ႔ကုိ

ေAာက္ပါAတုိင္း ၿဖည့္စြက္ရမည္ - 

  “(ပ) ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ဆုိသည္မွာ ေငြေခ်းသက္ေသခံ

လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး Uပေဒတြင္ Aဓိပၸာယ္ဖြင့္ 

ဆုိထာသည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ကုိဆုိသည္။ 

  (ဖ) စည္းၾကပ္မႈ ဆုိသည္မွာ ဤUပေဒAရ ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္

Uီးစီးဌာနမွဴး က Aခြန္ကုိ တြက္ခ်က္ စည္းၾကပ္္ၿခင္းAၿပင္ 

Aခြန္ထမ္း ကုိယ္တုိင္မွ Uပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားနွင့္Aညီ 

ဝင္ေငြ ေၾကညာလႊာနွင့္Aတူ မိမိ ေပးေဆာင္ရမည့္ 

Aခြန္ကုိေပးသြင္း၍ စည္းၾကပ္မႈ ခံယူၿခင္း၊ ယာယီ စည္းၾကပ္္မႈ 

ခံယူၿခင္းနွင့္ ဝင္ေငြ နွစ္Aတြင္း စည္းၾကပ္္မႈ ခံယူၿခင္း တုိ႔လည္း 

ပါဝင္သည္။ 

  (ဗ) ၿပည္ေထာင္စု၏ Aခြန္Aေကာက္Uပေဒ ဆုိသည္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံု

Aေၿခခံ Uပေဒပါ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္Aညီ ၿပည္ေထာင္စု 

AစုိးရAဖြဲ႔က ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ 

နွစ္စU္တင္သြင္းရမည့္ Aခြန္ Aေကာက္မ်ား ဆုိင္ရာ Uပေဒ 

ကုိဆုိသည္။'' 



၄။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒပုဒ္မ ၄ ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ - 

 “၄။ 

 

(က) မည္သည့္ စည္းၾကပ္္နွစ္ Aတြက္မဆုိ ၿပည္ေထာင္စု၏ Aခြန္

Aေကာက္ Uပေဒၿဖင့္ ေAာက္ပါဝင္ေငြႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္နႈန္းမ်ားကုိ 

သတ္မွတ္ၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ၿခင္းနွင့္ ၿဖည့္စြက္ၿခင္း တုိ႔ၿပဳနုိင္သည္ - 

 ဝင္ေငြခြန္ က်သင့္ေစၿခင္း (၁) ဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္္ထုိက္သည့္ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ၊

   (၂) ဝင္ေငြ Aမ်ိဳးAစားတစ္ခုစီAတြက္ ဝင္ေငြႏႈန္းမ်ား၊

   (၃) နုိင္ငံၿခားေငြၿဖင့္ ဝင္ေငြရရွိမႈAေပၚ စည္းၾကပ္္ထုိက္သည့္

ဝင္ေငြ Aမ်ိဳး Aစား တစ္ခုစီAတြက္ ဝင္ေငြခြန္နႈန္း။ 

  (ခ) ပုဒ္မခဲြ(က)Aရ သတ္မွတ္ၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ၿခင္းနွင့္ ၿဖည့္စြက္ၿခင္း

ၿပဳသည့္Aခါ Aဆုိပါစည္းၾကပ္နွစ္နွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဝင္ေငြနွစ္ 

Aတြင္း စည္းၾကပ္္ထုိက္သည့္ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြရရွိသူ Aားလုံး 

Aား ဝင္ေငြ Aမ်ိဳးAစား တစ္ခုစီAတြက္ သတ္မွတ္သည့္ 

ႏႈန္းမ်ားၿဖင့္ ဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္္ေစရမည္။'' 

၅။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၅ ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ - 

 “၅။ (က) ဤUပေဒသည္ ေAာက္ပါဝင္ေငြ Aမ်ိဳးAစားတုိ႔နွင့္ မသက္ဆိုင္

ေစရ- 

 ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား   (၁) ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ကုသုိလ္ေရး Aဖြဲ႔Aစည္း

တစ္ခုခုက ရရိွ၍ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ကုသိုလ္ေရး 

ကိစၥမ်ား Aတြက္ သက္သက္ Aသုံးၿပဳ ေသာဝင္ေငြ၊ 

   (၂)   ေဒသဆုိင္ရာ Aာဏာပုိင္ Aဖြဲ႔Aစည္း၏ Aခြန္Aခ

ရရိွေငြ၊ 

   (၃) ပင္စင္မွ ေၿပာင္းလဲ၍ ရရွိေသာ ေငြ၊ လစာဝင္ေငြ

ေခါင္းစU္တြင္ ပါဝင္သည့္ ကရုဏာေၾကး၊ 

   (၄)   ေသဆုံး၍ သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာရ၍ ရရွိသည့္ ေလ်ာ္ေၾကး၊

   (၅)   AာမခံေပၚလစီAတြက္ ထုတ္ေပး၍ ရရွိေငြ၊ 



   (၆)   Aဖန္တလဲလဲမဟုတ္ဘဲ တစ္ခါတစ္ရံ ရရိွသည့္ ဝင္ေငြ၊

သုိ႔ေသာ္ ေAာက္ပါတုိ႔မပါဝင္ေစရ - 

    (ကက) Aေၿခပစၥည္းမွ ၿမတ္စြန္းေငြ၊ 

    ( ခခ ) လုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္မွရရွိသည့္ ဝင္ေငြ၊

   (၇)   ပုဂၢိဳလ္္စု တစ္ခုခုမွ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ၿပီး ရရွိသည့္

ၿမတ္ေဝစု။ 

  (ခ) (၁) ၿပည္ေထာင္စု၏ Aခြန္Aေကာက္ Uပေဒၿဖင့္ဝင္ေငြ

ရရိွသူ တစ္UီးUီး သုိ႔မဟုတ္ ဝင္ေငြရရိွသူ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ 

စပ္လ်U္း၍ ၿဖစ္ေစ၊ ဝင္ေငြ တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ဝင္ေငြ 

Aမ်ိဳးAစား တစ္ရပ္ရပ္နွင့္ စပ္လ်U္း၍ ၿဖစ္ေစ Aခြန္ 

ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္၊ Aခြန္နွင့္ စပ္လ်U္းသည့္ 

Aၿခားခံစားခြင့္ ေပးၿခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္နုိင္သည္။ 

   (၂) ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရသည္ ေAာက္ပါဝင္ေငြ Aမ်ိဳးAစား

မ်ားနွင့္ စပ္လ်U္း၍ ဝင္ေငြ ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးၿခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ ေပးၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ Aခြန္နွင့္ 

စပ္လ်U္းသည့္ Aၿခားခံစားခြင့္ေပးၿခင္း တုိ႔ကုိ 

ၿပဳလုပ္နုိင္သည္ - 

    (ကက)  ၿပည္တြင္းၿပည္ပ Aလွဴရွင္မ်ား၊ နိုင္ငံတကာ

Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ နုိင္ငံေတာ္ Aတြင္း 

လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 

ပညာေရး ကိစၥရပ္ မ်ားAတြက္ လွဴဒါန္းၿခင္းမွ 

ရရိွသည့္ဝင္ေငြ၊ 

    (ခခ) နုိင္ငံေတာ္ Aတြက္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပ Aဖြဲ႔

Aစည္းမ်ားမွွ ေပးAပ္သည့္ Aေထာက္ 

Aပ့ံမ်ား၊ 



    (ဂဂ)  နိုင္ငံေတာ္မွ ရယူသည့္ သက္သာေသာ

ေခ်းေငြ သုိ႔မဟုတ္ တရားဝင္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ 

AကူAညီ ေခ်းေငြတို႔ Aတြက္ ေပးေခ် 

ရသည့္ Aတုိး၊ 

    (ဃဃ) သဘာဝ ေဘးAႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္

ခ်ိန္တြင္ ၿပည္တြင္း ၿပည္ပမွ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ 

ေထာက္ပ့ံ လွဴဒါန္းသည့္ ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ 

Aလွဴေငြ။ 

  (ဂ) Aသစ္ ထူေထာင္ေသာ စက္မႈလက္မႈကုိ Aေၿခခံသည့္

Aေသးစား၊ Aလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ 

တစ္ရပ္ရပ္နွင့္ စပ္လ်U္း၍ လုပ္ငန္း စတင္ေသာနွစ္ AပါAဝင္ 

တစ္ဆက္တည္း သံုးနွစ္ကာလ Aထိ ၿပည္ေထာင္စု၏ 

Aခြန္Aေကာက္ Uပေဒၿဖင့္ သတ္မွတ္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၿပဳသည့္ 

ဝင္ေငြပမာဏAထိ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ ခြင့္ၿပဳရမည္။ 

  (ဃ) တည္ဆဲ AၿခားUပေဒ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ဝင္ေငြခြန္နွင့္

စပ္လ်U္းသည့္ Aက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ၿပ႒ာန္းပါရွိလွ်င္ ယင္း 

ၿပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားနွင့္Aညီ ခံစားခြင့္ရွိေစရမည္။'' 

၆။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒပုဒ္မ ၆ တြင္ -

 (က) ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ပါရွိေသာ ''ဘ႑ာေရးနွင့္ Aခြန္ဝန္ႀကီးဌာနသည္

ၿပည္ေထာင္စု AစုိးရAဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ Aမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ 

ထုတ္ၿပန္၍ ''ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုုိ ''မည္သည့္စည္းၾကပ္နွစ္ 

Aတြက္မဆုိ ၿပည္ေထာင္စု၏ Aခြန္ Aေကာက္ Uပေဒၿဖင့္ ' ဟူေသာ 

စကားရပ္ၿဖင့္ Aစားထုိးရမည္။ 

 (ခ) ပုဒ္မ ၆ ၏ ပုဒ္မခဲြ (ခ)နွင့္ (ဃ) တုိ႔ကုိ ပယ္ဖ်က္ရမည္။ 

 (ဂ) ပုဒ္မ ၆ ၏ ေနာက္တြင္ ပုဒ္မ ၆-က Aၿဖစ္ ေAာက္ပါAတိုင္း ၿဖည့္စြက္



ရမည္ - 

  ''၆-က။ 

လွဴဒါန္း 

ေငြမ်ား 

 

ပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) Aရ တြက္ခ်က္ၿပီး စည္းၾကပ္္ရာတြင္

နုိင္ငံေတာ္ Aဖြဲ႔Aစည္း Aဆင့္ဆင့္က ကမကထ ၿပဳေသာ 

သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္ေထာင္စုAစိုးရ Aဖြဲ႔၏ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး 

ဌာနက Aမိန္႔ ေၾကာ္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္၍ AသိAမွတ္ ၿပဳေသာ 

ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ကုသုိလ္ေရးဆိုင္ရာ Aဖြဲ႔Aစည္း 

တစ္ခုခုသုိ႔ ၿဖစ္ေစ၊ ယင္းကိစၥ နွင့္သက္ဆုိင္ သည့္ ရန္ပံုေငြ 

တစ္ရပ္ရပ္သို႔ၿဖစ္ေစ လွဴဒါန္းထည့္ဝင္ေငြ ကုိလည္း နုတ္ပယ္ 

ရမည္။ ယင္းသုိ႔ လွဴဒါန္း ထည့္ဝင္ေငြ သည္ Aခြန္ထမ္း၏ 

စုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏ နွစ္ဆယ့္ငါး ရာခုိင္နႈန္းနွင့္ ညီမွ်ေသာ 

ေငြထက္ မပုိေစရ။ 

  ရွင္းလင္းခ်က္။  ကုသုိလ္ေရး ဆုိသည္တြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊

ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူမ်ားနွင့္ သဘာဝေဘးAႏၱရာယ္ က်ေရာက္ခံရသူ 

မ်ားAား ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စသည့္ Aမ်ားၿပည္သူ 

Aက်ိဳးAတြက္ ေထာက္ပ့ံ ေပးကမ္းၿခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။'' 

၇။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒပုဒ္မ ၈ တြင္ -

 (က) ပုဒ္မခြဲ(ခ)ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ -

  “(ခ) လစာမွ ဝင္ေငြ၊ Aသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြ၊

ပစၥည္းမွ ဝင္ေငြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြနွင့္ Aၿခားရလမ္းမွ 

ဝင္ေငြၿဖစ္လွ်င္ ဝင္ေငြကို စုေပါင္း ၿပီး စုစုေပါင္းဝင္ေငြAေပၚတြင္ 

Aခြန္စည္းၾကပ္္ရမည္။ က်န္ေခါင္းစU္မ်ားမွ ဝင္ေငြၿဖစ္လ်ွင္ 

ဝင္ေငြေခါင္းစU္ တစ္ခ်င္းAလုိက္ ခြဲၿခားၿပီး Aခြန္ကုိ သီးၿခားစီ 

စည္းၾကပ္ရမည္။” 

 (ခ) ပုဒ္မခြဲ(ဂ)ကုိ ပယ္ဖ်က္ရမည္။

၈။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ ၏ ရွင္းလင္းခ်က္ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစား



ထုိးရမည္- 

 ''ရွင္းလင္းခ်က္။   စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆုိသည္တြင္ -

 (က) မည္သည့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္း၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း

သုိ႔မဟုတ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ 

သေဘာသဘာဝ ပါဝင္သက္ေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ မည္သည့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမဆို ပါဝင္သည္။ 

 (ခ) ထုိ႔ၿပင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားကုိ နွစ္တစ္နွစ္Aတြင္း

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသဖြယ္ Aဖန္တလဲလဲ ဝယ္ယူၿခင္း၊ လဲလွယ္၊ 

လႊဲေၿပာင္းၿခင္းနွင့္ Aတုိးရရန္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နွံၿခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။'' 

၉။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၄ ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ - 

 “၁၄။ မည္သူမဆုိ မိမိမည္ကဲ့သုိ႔ ရရိွခ့ဲသည္ကုိ AတိAက် မေၿဖရွင္းနိုင္သည့္  

မေရႊ႕မေၿပာင္းနိုင္သည့္ပစၥည္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေငြAပါAဝင္ၿဖစ္ေသာ 

ေရႊ႕ေၿပာင္းနိုင္သည့္ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္Aတြက္  စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္း 

ေနေသာ ဝင္ေငြေခါင္းစU္ၿဖင့္ ယင္းပစၥည္းတန္ဖုိး၊ သုိ႔မဟုတ္ ေငြ 

Aေပၚတြင္ Aခြန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 

စည္းၾကပ္

မႈမွ 

လြတ္ကင္း 

ေနေသာ 

ဝင္ေငြ 

   ဤပုဒ္မAရ ဝင္ေငြကို နည္းUပေဒမ်ားၿဖင့္ ၿပ႒ာန္းသည့္Aတုိင္း

တြက္ခ်က္ရ မည္။'' 

၁ဝ။ ဝင္ေငြခြန္ Uပေဒပုဒ္မ ၁၄-ခ တြင္ပါရိွေသာ ''ဇနီးနွင့္ Aိမ္ေထာင္မက်ေသးသည့္

သားသမီး'' ဆုိသည့္ စကားရပ္Aစား ''Aိမ္ေထာင္ဖက္နွင့္ Aိမ္ေထာင္ မက် 

ေသးသည့္ သားသမီး''ဆုိသည့္ စကားရပ္ၿဖင့္ Aစားထုိးရမည္။ 

၁၁။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ - 

 “၁၆။  

ဝင္ေငြ 

ရရိွသည့္ 

Aခ်ိန္၌ 

Aခြန္ 

(က) လစာေခါင္းစU္နွင့္ Aက်ဳံးဝင္ေသာ ဝင္ေငြ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္

စပ္လ်U္း၍ ေငြထုတ္ေပးရန္ တာဝန္ရိွသူသည္ ထုိေငြထုတ္ 

ေပးခ်ိန္၌ ထုတ္ေပးသည့္ ေငြမွ က်သင့္ေသာ Aခြန္ကုိ 

နုတ္ယူရမည္။ ထုိသုိ႔ နုတ္ယူရာတြင္ သက္ဆုိင္သူ၏ နွစ္တစ္ 



ထုတ္ 

ေပးေငြမွ 

ႏုတ္ယူ 

ေပးသြင္း

ရန္ နည္း 

လမ္းမ်ား 

နွစ္Aတြင္း Aဆုိပါ ေခါင္းစU္မွ ဝင္ေငြ Aရပ္ရပ္ ေပါင္း Aေပၚ

က်သင့္သည့္Aခြန္ကုိ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္၍ Aတတ္နိုင္ဆုံး 

AညီAမ်ွ Aရစ္မ်ားၿဖင့္ နုတ္ယူၿပီး ေပးသြင္းရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ 

ဝင္ေငြရရွိသည့္ နွစ္Aတြင္းAခြန္ကုိ ပုိမုိနုတ္မိလွ်င္ ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ ေလ်ာ့နည္းနုတ္မိလ်ွင္ ေသာ္လည္းေကာင္း 

က်န္Aရစ္ သုိ႔မဟုတ္ Aရစ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့၍ ၿဖစ္ေစ၊ 

တုိး၍ၿဖစ္ေစ နုတ္ယူနုိင္သည္။ 

  (ခ) လစာေခါင္းစU္ၿဖင့္ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမွAပ က်န္ေခါင္းစU္

မ်ားၿဖင့္ ရရွိေသာ ဝင္ေငြAမ်ိဳးAစား တစ္ရပ္ရပ္နွင့္ စပ္လ်U္း၍ 

ေငြထုတ္ေပးခိ်န္၌ Aခြန္ နုတ္ယူေပးသြင္း ေစရန္ ကိစၥAလုိ႔ငွာ 

ၿပည္ေထာင္စု AစုိးရAဖြဲ႔၏ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာနသည္ 

ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီ ခ်က္ၿဖင့္ Aမိန္႔ 

ေၾကာ္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္ သတ္မွတ္နုိင္သည္။ 

  (ဂ) ပုဒ္မခြဲ (က) နွင့္ (ခ)Aရ နုတ္ယူေသာ ေငြAားလုံးကုိ နုတ္ယူ

သူသည္ စည္းမ်U္းမ်ားၿဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ Aခိ်န္နွင့္ 

နည္းလမ္းမ်ား Aတုိင္း ၿပည္ေထာင္စု Aစုိးရသုိ႔ ေပးသြင္း 

ရမည္ၿဖစ္ၿပီး ဤကိစၥနွင့္ စပ္လ်U္းေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ 

Aားလုံးကုိ လည္း လုိက္နာရမည္။ 

  (ဃ) မည္သူမဆုိ လုံေလာက္ေသာ Aေၾကာင္းမရွိဘ ဲ ပုဒ္မခဲြ (က) 

နွင့္ (ခ) တုိ႔Aရ Aခြန္ကုိ နုတ္ယူေပးသြင္းၿခင္း မၿပဳလွ်င္ 

ထုိAခြန္နွင့္ စပ္လ်U္း၍ ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္သူAၿဖစ္ 

မွတ္ယူ Aေရးယူၿခင္းခံရမည္။ ယင္းသုိ႔ ပ်က္ကြက္သည့္ 

Aတြက္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ဒဏ္ေငြကုိ ၿပည္ေထာင္စု Aစုိးရ 

Aဖြဲ႔၏ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ Aမိန္႔ ေၾကာ္ၿငာစာ 

ထုတ္ၿပန္ သတ္မွတ္နုိင္သည္။ 



  ရွင္းလင္းခ်က္။ ဤပုဒ္မAရ ေငြထုတ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသူဆုိသည္မွာ

တစ္ဦး တစ္ေယာက္ပုိင္ လုပ္ငန္းၿဖစ္လွ်င္ ပုိင္ရွင္ကုိယ္တုိင္ၿဖစ္ၿပီး 

ပုဂၢိဳလ္္စုပုိင္လုပ္ငန္းၿဖစ္ လ်ွင္ထုိပုဂၢိဳလ္စုသာ ၿဖစ္သည္။ ထုိ႔ၿပင္ 

ၿပည္ေထာင္စုAစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသဆုိင္ရာ Aာဏာပုိင္ Aဖြဲ႔Aစည္း 

ၿဖစ္လွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ ေငြထုတ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည့္ စီမံ 

ခန္႔ခဲြေရးဝန္ထမ္း ၿဖစ္သည္။'' 

၁၂။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ ၏ ေနာက္တြင္ ၁၆-က နွင့္ ၁၆-ခ တုိ႔ကုိ ေAာက္ပါ

Aတုိင္း ၿဖည့္စြက္ရမည္ - 

 ''၁၆-က။ 

ဝင္ေငြနွစ္ 

Aတြင္း 

Aခြန္ကို 

ၾကိဳတင္ 

ေပးေဆာင္

ရန္ 

နည္းလမ္း 

မ်ား 

(က) ပုဒ္မ ၁၆ ပါ ဝင္ေငြရရွိသည့္ Aခိ်န္၌ Aခြန္နုတ္ယူေပး  

ေဆာင္ရမည့္ ဝင္ေငြ Aမ်ိဳးAစားမ်ားမွAပ က်န္ဝင္ေငြ 

ေခါင္းစU္ပါ ဝင္ေငြ Aမ်ိဳးAစားမ်ားနွင့္ စပ္လ်U္း၍ 

Aခြန္ထမ္းသည္ သက္ဆုိင္ရာ ဝင္ေငြနွစ္Aတြင္း မိမိ 

ရရွိသည့္ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြကုိ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္၍ ယင္း 

Aေပၚ က်သင့္မည့္ Aခြန္ကုိ ႀကိဳတင္၍ေပး ေဆာင္ရမည္။ 

  ( ခ) ပုဒ္မခဲြ (က) ပါ က်သင့္မည့္Aခြန္ကို သုံးလတစ္ႀကိမ္

Aရစ္ၿဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ သုံးလမကုန္မီ သတ္မွတ္ထားေသာ 

နည္းလမ္း Aတုိင္း ေပးသြင္းရမည္။ 

  (ဂ) ဤပုဒ္မAရ ေပးသြင္းရမည့္Aခြန္ကုိ မေပးသြင္းလွ်င္

သုိ႔မဟုတ္ ေပးသြင္းရမည့္ Aခြန္သည္ သက္ဆုိင္ရာ 

စည္းၾကပ္မႈတြင္ က်သင့္သည့္ Aခြန္ထက္ ေလ်ာ့လ်ွင္ ယင္း 

ေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ေငြ၏ 

တစ္ဆယ္ရာခုိင္နႈန္းနွင့္ ညီမွ်ေသာေငြကုိ ဒဏ္ေငြAၿဖစ္ 

ေပးေဆာင္ေစရမည္။  

 ၁၆-ခ။  ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၿပည္



ေထာင္စုAစုိးရ Aဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ဝင္ေငြ

ရရွိသည့္Aခိ်န္၌ Aခြန္ေပးေဆာင္ေစၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ဝင္ေငြနွစ္Aတြင္း ႀကိဳတင္ခြန္ ေပးေဆာင္ေစၿခင္းတုိ႔Aတြက္ 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ Aမိန္႔ 

ေၾကာ္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္သတ္မွတ္နုိင္သည္။'' 

၁၃။ ဝင္ေငြခြန္ Uပေဒပုဒ္မ ၁၉ ပုဒ္မ ခြဲ (ခ)ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္-

 “(ခ) ဝင္ေငြနွစ္Aတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ဝင္ေငြရရိွခ်ိန္၌  ဝင္ေငြေပးေဆာင္

ထားသူAား ၿဖစ္ေစ၊ ဝင္ေငြေၾကညာလႊာ ေပးပုိ႔ၿပီးသူAားၿဖစ္ေစ၊ 

ဝင္ေငြေၾကၿငာလႊာ ေပးပုိ႔ရန္ သက္ဆိုင္ရာ စည္းၾကပ္နွစ္ ကုန္ဆုံးၿပီး 

သုံးနွစ္Aတြင္း  ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္ဦးစီးဌာန မွဴးက Aေၾကာင္းၾကားစာ 

Aတည္ၿပဳခ်Aပ္ထားၿပီးသူAားၿဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ Aခိ်န္တြင္မဆုိ 

သက္ေသခံ Aေထာက္Aထားမ်ား၊ စာရင္းမ်ားနွင့္ ထုိစာရင္းမ်ားတြင္ 

မပါဝင္ေသာ ပစၥည္းစာရင္းပုံစံကုိ ၿပသရန္Aေၾကာင္းၾကား နုိင္သည္။ 

ေခၚယူစစ္ေဆးၿခင္း၊  စည္းၾကပ္္ၿခင္း ၿပဳလုပ္ နုိင္သည္။ ဤပုဒ္မခဲြပါ 

ပစၥည္းစာရင္းကုိ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝင္ေငြခြန္ စည္းမ်U္းမ်ားၿဖင့္ 

ၿပ႒ာန္းနုိင္သည္။'' 

၁၄။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ -

 “(ဃ) မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၁၇ ပုဒ္မခြဲ(က) Aရၿဖစ္ေစ၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ) Aရၿဖစ္ေစ

ဝင္ေငြ ေၾကညာလႊာေပးပုိ႔ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ခ) Aရ Aေၾကာင္းၾကားစာကို လုိက္နာရန္ 

ပ်က္ကြက္လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္ ဦးစီးဌာနမွဴးသည္ 

ရနုိင္သေရြ႕ Aေထာက္Aထားမ်ားကုိ Aေၿခၿပဳ၍ ဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္ 

ရမည္။ ယင္းသို႔ စည္းၾကပ္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 

ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ Aမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္ သတ္မွတ္ 

နုိင္သည္။'' 



၁၅။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၂၉ တြင္ ပါရွိေသာ ''ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရ'' ဆုိသည့္

စကားရပ္Aစား ''ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန'' ဆုိသည့္ 

စကားရပ္ၿဖင့္ Aစားထုိး ရမည္။ 

၁၆။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၄၃ ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ - 

 “၄၃။ ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္Uီးစီးဌာနမွဴး၊ ၿပည္ေထာင္စုနယ္ေၿမ Aခြန္Uီးစီးဌာနမွဴး

သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး 

သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ဆုိင္ရာ Aခြန္ရုံးဌာနမွဴး သုိ႔မဟုတ္ 

Aခြန္ထမ္းႀကီးမ်ား ဆုိင္ရာ Aခြန္ရုံးဌာနမွဴး သည္ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ 

၇ Aရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ Aဖြဲ႔နွင့္လဲႊAပ္တာဝန္ ေပးAပ္ၿခင္းခံရေသာ 

ပုဂၢိဳလ္နွင့္ Aဖြဲ႔မ်ားသည ္လည္းေကာင္း ဤUပေဒပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ 

တရားမက်င့္ထုံး Uပေဒနွင့္Aညီ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ နုိင္သည္။'' 

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ AေၿခခံUပေဒAရ ကြ်န္ုပ္လက္မွတ္ 

ေရးထုိးသည္။ 

 

                                                              (ပုံ) သိန္းစိန္ 

                                                                   ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ 

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 
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2013 ckESpf? tenf;qkH; tcaMu;aiGOya'2013 ckESpf? tenf;qkH; tcaMu;aiGOya'2013 ckESpf? tenf;qkH; tcaMu;aiGOya'2013 ckESpf? tenf;qkH; tcaMu;aiGOya'    

(2013 ckESpf? jynfaxmifpkvTwfawmfOya'trSwf 7 /) 

1374  ckESpf? waygif;vqef; 11 &uf 

(2013  ckESpf? rwfv 8 &uf) 

ed'gef; 

 ul;oef;a&mif;0,fa&; vkyfief;? ukefxkwfvkyfief;ESifhf0efaqmifrI vkyfief;? 
pdkufysdK;a&;ESi့f arG;jrLa&;vkyfief;wdkYwGif vkyfudkifvßSuf&SdMuaom tvkyform;rsm;ESif့ 
¤if;wdkYrdom;pkrsm;\ tajccHvdktyfcsufrsm;udk jynfhrDapa&;twGuf vnf;aumif;? tvkyf 
orm;rsm;\ vkyfief; pGrf;aqmif&nf jr§ifhwifa&;ESifh ,SOfûydifEdkifpGrf; wdk;wufa&;wdkY twGuf 
vnf;aumif; &nf½G,fí  jynfaxmifpkvTwfawmfonf þOya'udk jy|mef;vdkufonf/ 

tcef; (1)tcef; (1)tcef; (1)tcef; (1)    

trnf? pwiftmPmwnfjcif; ESifh t"dyÜm,fazmfjycsufrsm;trnf? pwiftmPmwnfjcif; ESifh t"dyÜm,fazmfjycsufrsm;trnf? pwiftmPmwnfjcif; ESifh t"dyÜm,fazmfjycsufrsm;trnf? pwiftmPmwnfjcif; ESifh t"dyÜm,fazmfjycsufrsm;    

1/ (u) þOya'udk   2013  ckESpf?   tenf;qkH;tcaMu;aiGOya' [k 
ac:wGifap&rnf/ 

( c ) þOya'onf EdkifiHawmfor®wu trdefYaMumfjimpmjzifh 
owfrSwfonfh aeY&ufwGif pwiftmPmwnf&rnf/  

2/ þOya'wGif yg&Sdaom atmufygpum;&yfrsm;onf azmfjyygtwdkif; t"dyÜm,f 
oufa&mufap&rnf  - 

(u) tvkyform; qdkonfrSm ul;oef;a&mif;0,fa&;vkyfief;? ukefxkwf 
vkyfief;ESifh 0efaqmifrIvkyfief;? pdkufysdK;a&;ESifh arG;jrLa&;vkyfief; 
wpfckckwGif tvkyfvkyfudkif&ef tvkyf&SifESifh oabm wlnDcsuf 
ûyvkyfí um,tm;? ÓPtm;udk tokH;ûyNyD; tNrJwrf;tvkyf? 
,m,Dtvkyfudk vkyfudkifí&&Sdaom tcaMu;aiGjzifh toufarG; 
0rf;ausmif;ûyoludkqdkonf/ ,if;pum;&yfwGif tcaMu;aiG&&Sdaom 
tvkyfoifrsm;ESifh ynmoifrsm;? pma&;ESifh ½kH;0efxrf;rsm;? 
vkyfief;cGifjyify tvkyform;rsm;? tdrftulESifh tdrf,mOfarmif;rsm;? 
vkHûcHa&;? tapmifh0efxrf;rsm;ESifh oefY&Sif;a&;? rGrf;rHjyifqifa&; 
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tvkyform;rsm;vnf; yg0ifonf/ odkY&mwGif atmufyg tvkyf 
orm;rsm;ESifh 0efxrf;rsm; ryg0if - 

(1) tvkyf&Siftay: rSDcdkítwlaeNyD; tvkyf&Sif\tvkyfudk 
vkyfudkifaeonfh tvkyf&Sif\ rdom;pk0ifjzpfaomZeD;? 
cifyGef;? om;orD;? rdbESifh nDtpfudk armifESrt&if;rsm;? 

  (2) EdkifiHh0efxrf;rsm;?    

  (3) yifv,ful; oabFmom;rsm;/   

( c ) tvkyf&Sif qdkonfrSm ul;oef;a&mif;0,fa&;vkyfief;? ukefxkwf 
vkyfief;ESif ့ 0efaqmifrI vkyfief;? pdkufysdK;a&;ESifh arG;jrLa&; vkyfief; 
wpfckckwGif owfrSwfxm;aom ta&twGuf atmufravsmhaom 
tvkyform;rsm;tm; oabmwlnDcsufjzifh tvkyfvkyfcdkif;NyD; 
xdktvkyform;tm; tcaMu;aiGay;&ef wm0ef&Sdoludk qdkonf/  
,if;pum;&yfwGif atmufyg yk*¾dKvfrsm;vnf; yg0ifonf - 

  (1) tvkyf&Sif\ pDrHcefYcGJrIqdkif&m udk,fpm;vS,f? 

(2) tvkyf&Sifudk,fpm; tvkyform;tm; pDrHtkyfcsKyf&ef  
wm0ef&Sdol odkYr[kwf  tcaMu;aiGay;&ef wm0ef&Sdol? 

(3) tvkyf&Sif aoqkH;onfhtcg tarGqufcHol? tvkyf&Sif 
taejzifh qufcHol   odkYr[kwf  w&m;0ifudk,fpm;vS,f? 

(4) tpkpyfvkyfief;jzpfygu tpk0ifwpfOD;csif;onf vnf; 
aumif;? tpk0iftm;vkH; onf vnf;aumif;? vkyfief;udk 
BuD;MuyftkyfcsKyf&ef tpkpyfvkyfief;u vTJtyfjcif; cH& 
olonfvnf;aumif; tvkyf&Sifjzpfonf/ 

(5) jrefrmEdkifiHukrÜPDrsm; tufOya't& wnfaxmifaom 
ukrÜPDjzpfygu 'g½dkufwmtzGJU odkYr[kwf 'g½dkufwm 
tzGJU0ifrsm;onfvnf;aumif;? vkyfief;udk BuD;Muyf 
tkyfcsKyf&ef ukrÜPDu Oya'ESifhtnD vTJtyfjcif;cH&ol ?  
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(6) or0g,rtoif;Oya't&  wnfaxmifaom toif;jzpf 
ygu or0g,rtoif; trIaqmiftzGJU odkYr[kwf 'g½dkuf 
wm tzGJU0ifrsm;/  

( * ) ul;oef;a&mif;0,fa&;vkyfief;? ukefxkwfvkyfief;ESifh 0efaqmifrI 
vkyfief; qdkonfrSm trsdK;om;aumfrwDu þOya' yk'fr 6 t& 
trdefYaMumfjimpm xkwfjyefí owfrSwfaom ul;oef;a&mif;0,fa&;? 
ukefxkwfvkyfief;ESifh 0efaqmifrIvkyfief;? ul;oef;a&mif;0,fa&; 
vkyfief;ESifh pufrIvufrIukefxkwfvkyfief; wpfckckudk aomfvnf; 
aumif;? 0efaqmifrIvkyfief; wpfckckudk aomfvnf;aumif;?  
,if;vkyfief;rsm;ESifh qufEG,faom owfrSwfonfh vkyfief;wpfckckudk 
aomfvnf;aumif; qdkonf/ 

(C) pdkufysdK;a&;ESifh arG;jrLa&;vkyfief; qdkonfrSm trsdK;om;aumfrwDu 
þOya' yk'fr 6 t& trdefYaMumfjimpm xkwfjyefí owfrSwfaom 
v,f? ,m? udkif;? ußGef;? O,smOfNcHajrESifh ajrvGwf ajr½dkif; 
wpfckckwGif xGef,ufjcif;? ajrûyjyifjcif;? pdkufysdK;jcif;? tyif 
ysdK;axmifjcif;? ûypkjcif;? ûyjyifjcif; odkYr[kwf pdkufysdK;a&; xGufukef 
aumufyJoD;ESHrsm;udk &dwfodrf;jcif;? cl;qGwfjcif;vkyfief;udkaomf 
vnf;aumif;? Muuf? bJ? ikH;? iSuf ESifh ysm; tygt0if NcHarG; tdrfarG; 
wd&dpämef arG;jrLjcif; vkyfief;? ußGJ? EGm;? qif? jrif;? jrnf;? vm;? odk;? 
qdwfESifh 0ufwdkY tygt0if wd&dpämef arG;jrLjcif;vkyfief;? ig;ESifh 
a&owå0g arG;jrLjcif; vkyfief;udk aomfvnf;aumif;? EdkYESifhEdk YxGuf 
ypönf;xkwfvkyfjcif; vkyfief;udkaomfvnf;aumif;? ,if;vkyfief; 
wpfckckESifh qufpyfí owfrSwfonfh 0efaqmifrI vkyfief;wpfckck 
udkaomfvnf;aumif; qdkonf/ 

( i ) tcaMu;aiG qdkonfrSm tvkyf&Sif\ em&Dydkif;tvkyf? aeYpOftvkyf? 
tywfpOf tvkyf? vpOftvkyf odkYr[kwf tjcm;tcsdefydkif; 
tvkyfwpfckckudk tvkyform;u vkyfudkifaqmif½Gufay;&ojzifh 
&oifhaom tcaMu;aiGESifh vkyfcvpmwdkYudk qdkonf/ ,if;pum; 
&yfwGif tcsdefydk vkyfconfvnf;aumif;? tvkyf aumif;rGefojzifh 
odkYr[kwf tusifhpm&dwå aumif;rGefojzifh tvkyf&SifrS tydkay;onfh 
qkaMu;aiGrsm;onf vnf;aumif;? 0ifaiGtjzpf owfrSwfEdkifaom 
tjcm;aiGESifh tusdK;cHpm;cGifhrsm;onf vnf;aumif;yg0ifonf/ 
odkY&mwGif atmufyg aiGaMu;rsm; ryg0if -  
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  (1) c&D;p&dwfrsm;? 

  (2) yifpifvpmESifh tNidrf;pm; vkyfouf qkaiG? 

  (3) vlrIzlvkHa&; tusdK;cHpm;cGifh aiGaMu;rsm;? 

(4) aexdkifcESifh pm;aomufp&dwfrsm;? rD;zdk;? a&zdk;ESifh 
tcGeftcrsm;? 

  (5) aq;ukop&dwfESifh tyef;ajzcrsm;? 

  (6) tvkyfxkwf epfemaMu;ESifh *½kPmaMu;rsm;? 

(7) tvkyform;? tvkyftudkifESifh vlrIzlvkHa&;0efBuD;Xmeu 
þOya'yg tcaMu;aiGESifh roufqdkif[k jynfaxmifpk 
tpdk;&tzGJU\ twnfûycsufjzifh trdefYaMumfjimpm 
xkwfjyefí owfrSwfaom tjcm;tcaMu;aiGrsm;/ 

( p ) tzGJUtpnf; qdkonfrSm wnfqJOya' wpf&yf&yft& zGJpnf;xm;aom 
tvkyform;  tzGJUtpnf;  odkYr[kwf  tvkyf&Sif tzGJUtpnf;udk 
qdkonf/ 

(q) tvkyform;ESifh tvkyf&SifwdkY\ udk,fpm;vS,frsm; qdkonfrSm 
tvkyform; tzGJUtpnf;ESifh tvkyf&SiftzGJUtpnf;rsm;tm; 
udk,fpm;ûyonfh udk,fpm;vS,frsm;udkaomfvnf;aumif;? tvkyfo 
rm;tzGJUtpnf; r&Sdao;ygu tvkyform;rsm;tm; udk,fpm;ûyonfh 
udk,fpm;vS,f rsm;udkaomfvnf;aumif;? tvkyf&Sif tzGJUtpnf; 
r&Sdao;ygu tvkyf&Sifrsm;tm; udk,fpm;ûyonfh udk,fpm;vS,frsm; 
udk aomfvnf;aumif;qdkonf/ 

( Z ) trsdK;om;aumfrwD qdkonfrSm þOya't& tpdk;&udk,fpm;vS,f? 
tvkyf&Sif udk,fpm;vS,f? tvkyform; udk,fpm;vS,frsm; okH;yGifhqdkif 
yg0ifzGJUpnf;onfh tenf;qkH; tcaMu;aiG owfrSwfa&;qdkif&m  
trsdK;om;aumfrwDudk qdkonf/  

( ps ) jynfaxmifpke,fajraumfrwD? wdkif;a'oBuD;aumfrwD odkYr[kwf 
jynfe,f aumfrwD qdkonfrSm þOya't& jynfaxmifpke,fajr 
aumfrwD? oufqdkif&m wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,ftvdkuf 
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zGJUpnf;aom tenf;qkH;tcaMu;aiG owfrSwfa&;qdkif&m aumfrwDudk 
qdkonf/ 

(n) 0efBuD;Xme qdkonfrSm jynfaxmifpktpdk;&? tvkyform;? tvkyf 
tudkifESifh vlrIzlvkHa&; 0efBuD;Xme qdkonf/ 

( # ) OD;pD;Xme qdkonfrSm þOya'yg vkyfief;wm0ef wpf&yf&yfudk 
aqmif½Guf&ef 0efBuD; Xmeu wm0efay;aom OD;pD;Xmeudk qdkonf/  

( X ) ppfaq;a&;t&m&Sd qdkonfrSm þOya'ESifh þOya't& xkwfjyef 
onfh enf;Oya'? pnf;rsOf; pnf;urf;? trdefYaMumfjimpm? trdefY? 
ñTefMum;csufESifh vkyfxkH;vkyfenf;rsm;ESifh tnD vdkufemaqmif 
&Gufjcif; &Sd r&SdESifh pyfvsOf;í ul;oef;a&mif;0,fa&;vkyfief;? 
ukefxkwfvkyfief;ESifh 0efaqmifrI vkyfief;udk aomfvnf;aumif;? 
pdkufysdK;a&;ESifh arG;jrLa&;vkyfief;udkaomfvnf;aumif; ppfaq;&ef 
þOya't& wm0efay;tyfjcif;cH&onfh t&m&SdwpfOD;OD;udk qdkonf/ 

tcef;  (2)tcef;  (2)tcef;  (2)tcef;  (2)    
trsdK;om;aumfrwD zGJUpnf;jcif;trsdK;om;aumfrwD zGJUpnf;jcif;trsdK;om;aumfrwD zGJUpnf;jcif;trsdK;om;aumfrwD zGJUpnf;jcif;    

3/ EdkifiHawmfor®wonf - 

(u)  tvkyform;rsm;twGuf tenf;qkH;tcaMu;aiG owfrSwfEdkif&ef 
tvdkYiSm oufqdkif&m tpdk;&Xme? tpdk;&tzGJUtpnf;rsm;rS 
udk,fpm;vS,frsm;? tvkyform; tzGJUtpnf; odkYr[kwf tvkyf 
orm;rsm;\ udk,fpm;vS,frsm;? tvkyf&Sif tzGJUtpnf; odkYr[kwf 
tvkyf&Sifrsm;\ udk,fpm;vS,frsm;? tcaMu;aiG owfrSwfjcif;qdkif&m 
vkyfief;ußGrf;usifNyD; rßSwpGmaqmif½Gufrnfh tjcm; yk*¾dKvfrsm; 
yg0ifonfh trsdK;om;aumfrwDudk trdefYaMumfjimpm xkwfjyefí 
zGJUpnf;&rnf/ 

( c ) yk'frcGJ(u)t& zGJUpnf;&mwGif Ouú|ESifh twGif;a&;rª;wdkYudk wpfyg 
wnf; owfrSwf ay;&rnf/ vdktyfygu 'kwd,Ouú|ESifh wGJzuf 
twGif;a&;rª;wdkYudk owfrSwf ay;Edkifonf/ 

( * ) yk'frcGJ(u)t& zGJUpnf;aom trsdK;om;aumfrwD\ oufwrf;onf 
okH;ESpf jzpfNyD; ,if;oufwrf;twGif; vdktyfygu tzGJU0ifrsm;udk 
tpm;xdk;jyifqif zGJUpnf;Edkifonf/  
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4/ trsdK;om;aumfrwDudk zGJUpnf;&mü - 

(u) tpdk;&Xme? tpdk;&tzGJUtpnf;rsm;rS udk,fpm;vS,frsm;onf tvkyf 
orm;a&;&m? pdkufysdK;a&;? arG;jrLa&;? pD;yGm;a&;? ul;oef;a&mif; 
0,fa&;? ukefxkwfvkyfief;? vlrIa&;wdkYESifh oufqdkifonfh  tpdk;&Xme?  
tpdk;&tzGJUtpnf;rsm;rS wm0ef&Sdolrsm; jzpf&rnf/ 

 ( c ) tvkyform;ESifh tvkyf&SifwdkY\ udk,fpm;vS,frsm;onf -  

(1) oufqdkif&mtzGJUtpnf;\ tusdK;udkaomfvnf;aumif;? 
tvkyf&SifESifh tvkyform;rsm;\ tusdK;udkaomfvnf; 
aumif; o,fydk;vdkolrsm; jzpf&rnf/ 

(2) owfrSwfcsufESifhtnD OD;a&wlnD&rnfhtjyif ,if; 
udk,fpm;vS,frsm;\ qÉxkwfazmf &mwGifvnf; tcGifh 
ta&; wlnD&rnf/ 

( * ) tcaMu;aiGowfrSwfjcif;qdkif&m vkyfief;uGsrf;usifonfh tjcm;yk*¾dKvf 
wpfOD; odkYr[kwf wpfOD;xuf ydkí yg0ifzGJUpnf;EdkifNyD; xdkolonf 
oufqdkif&m vkyfief; tawGUtêuH&Sdí tvkyform;ESifh tvkyf&SifwdkY 
tMum; rßSwpGm aqmif½Gufwwfol jzpf&rnf/  

tcef;  (3)tcef;  (3)tcef;  (3)tcef;  (3)    
trsdK;om;aumfrwDtrsdK;om;aumfrwDtrsdK;om;aumfrwDtrsdK;om;aumfrwD\\\\    wm0efESifh vkyfydkifcGifwm0efESifh vkyfydkifcGifwm0efESifh vkyfydkifcGifwm0efESifh vkyfydkifcGifhh hhrsm;rsm;rsm;rsm;    

    
5/ trsdK;om;aumfrwD\ wm0efESifhvkyfydkifcGifhrsm;rSm atmufygtwdkif; jzpfonf - 

(u) þOya't& tenf;qkH;tcaMu;aiG owfrSwfa&;twGuf tajccHoifh 
onfh tcsufrsm;ESifh pyfvsOf;í trsdK;om;tqifh rl0g'rsm;csrSwfjcif;? 

( c ) tenf;qkH;tcaMu;aiG owfrSwfa&;twGuf okawoeûyvkyfcsufESifh 
ppfwrf; rsm;udk avhvmpdppfwGufcsufNyD; tBuHûycsufrsm; 
wifjyEdkif&ef tpdk;&Xme? tpdk;&tzGJUtpnf;rsm;rS udk,fpm;vS,frsm;? 
tvkyform;ESifh tvkyf&SifwdkY\ udk,fpm;vS,frsm;ESifh ußGrf;usifolrsm; 
yg0ifonfh jynfaxmifpke,fajraumfrwD? wdkif;a'oBuD; aumfrwD 
odkYr[kwf jynfe,faumfrwDrsm;udk zGJUpnf;NyD; vkyfief; wm0efrsm; 
owfrSwfay;jcif;?  



 

7777    
 

( * ) tenf;qkH;tcaMu;aiG owfrSwfa&;twGuf okawoeûyvkyfcsufESifh 
ppfwrf;rsm;udk avhvmpdppfwGufcsufNyD; tBuHûycsufrsm; wifjya&; 
ESifh pyfvsOf;í csrSwfxm;aom trsdK;om;tqifh rl0g'rsm;ESifh tnD 
jynfaxmifpke,fajr aumfrwD? wdkif;a'oBuD;aumfrwDESifh jynfe,f 
aumfrwDrsm;tm; vrf;ñTefjcif;? 

(C) tenf;qkH; tcaMu;aiG owfrSwf&mwGif tajccHoifhonfh 
tcsufrsm;ESifh pyfvsOf;í okawoeûyvkyfjcif;? pm&if;ppfwrf;rsm; 
aumuf,lí pdppfwGufcsufjcif;? pDrHudef;rsm;ESifh tpDtpOfrsm; 
csrSwfjcif;? 

( i ) tenf;qkH;tcaMu;aiGudk EdkifiHwpf0ef;vkH;twGuf aomfvnf;aumif;? 
wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,fa'otvdkuf aomfvnf;aumif;? 
ul;oef;a&mif;0,fa&; vkyfief;? ukefxkwfvkyfief;ESifh 0efaqmifrI 
vkyfief;? pdkufysdK;a&;ESifh arG;jrLa&; vkyfief;trsdK;tpm; tvdkufaomf 
vnf;aumif;? tenf;qkH;tcaMu;aiG owfrSwfa&; udpöESifh pyfvsOf; 
í jynfaxmifpke,fajraumfrwD? wdkif;a'oBuD; aumfrwDESifh 
jynfe,faumfrwDrsm;\ tBuHûycsufrsm;udk avhvm pdppfNyD; 
þOya'tcef; (6)yg jy|mef;csufrsm;ESifhtnD  owfrSwfoifh onfh 
tqdkûy tenf;qkH;tcaMu;aiG EIef;xm;rsm;udk trsm;jynfol 
od&Sdap&ef  xkwfjyefaMunmjcif;ESifh jynfaxmifpk tpdk;&tzGJU\ 
twnfûycsufjzifh tenf;qkH;tcaMu;aiG EIef;xm;rsm;udk owfrSwfí 
trdefYaMumfjimpmxkwfjyefjcif;? 

( p ) yk'frcGJ(i)t& trdefYaMumfjimpmxkwfjyefrnfh tqdkûytenf;qkH; 
tcaMu;aiG EIef;xm;rsm;wGif tvkyfußGrf;usifrItvdkuf tvkyfcsdef 
wpfem&D? wpf&uf? &ufowåywf? wpfvtwGuf tcaMu;aiG 
odkYr[kwf tjcm;tcsdefydkif; tvkyfwpfckck twGuf tcaMu;aiG 
EIef;xm;udk vkyfief;cGif ab;tEÅ&m,f&SdEdkifrI tvm;tvm tay: 
avhvmpdppfNyD;  xnfhoGif;azmfjyjcif;? 

(q) trsdK;om;aumfrwD\ tqdkûytenf;qkH; tcaMu;aiGEIef;xm;tay: 
uefYuGufcsuf &SdcJhvßSif oufqdkif&m jynfaxmifpke,fajraumfrwD? 
wdkif;a'oBuD;aumfrwD odkYr[kwf jynfe,faumfrwD\ okH;yGifhqdkif 
udk,fpm;vS,frsm;jzifh ñSdEIdif;apNyD; jyefvnf wifjyonfh 
tenf;qkH;tcaMu;aiG EIef;xm;udk trsdK;om;aumfrwD\ okH;yGifhqdkif 
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udk,fpm;vS,frsm;jzifh pdppfí owfrSwfoifhaom tenf;qkH; 
tcaMu;aiG EIef;xm;udk jynfaxmifpktpdk;&tzGJUodkY wifjyjcif;? 

( Z ) owfrSwfxm;aom tenf;qkH; tcaMu;aiGEIef;xm;udk ul;oef; 
a&mif;0,fa&; vkyfief;? ukefxkwfvkyfief;ESifh 0efaqmifrIvkyfief;? 
pdkufysdK;a&;ESifh arG;jrLa&; vkyfief; trsdK;tpm;tvdkuf aomfvnf; 
aumif;? a'otvdkufaomfvnf;aumif; tvkyfußGrf;usifrIESifh 
vkyfief;cGifab; tEÅ&m,f&SdEdkifrIwdkYudk cGJjcm;í ajymif;vJvmaom 
tajctaet&yf&yfwdkYESifh tnD pdppfNyD; ESpf ESpfvßSif tenf;qkH; 
wpfBudrf jyifqifowfrSwfonfh trdefYaMumfjimpmudk jynfaxmifpk 
tpdk;&tzGJU\ twnfûycsufjzifh aMunmjcif;? 

( ps ) tenf;qkH; tcaMu;aiG owfrSwfa&;? jyefvnfokH;oyfa&;wdkYESifh 
pyfvsOf;í vdktyfaom vkyfief; aumfrwDrsm;udk zGJUpnf;NyD; vkyfief; 
wm0efrsm; owfrSwfay;jcif;? 

(n) trsdK;om;aumfrwD\ ykHrSeftpnf;ta0;ESifh txl;tpnf;ta0;rsm;udk 
owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD usif;yjcif;? 

( # ) trsdK;om;aumfrwD\ vkyfief;aqmif½GufrIrsm;udk tcgtm;avsmfpGm 
jynfaxmifpk tpdk;&tzGJUodkY wifjyjcif;/ 

tcef;  (4)tcef;  (4)tcef;  (4)tcef;  (4)    
vkyfief; trsdK;tpm;rsm; owfrSwfjcif;vkyfief; trsdK;tpm;rsm; owfrSwfjcif;vkyfief; trsdK;tpm;rsm; owfrSwfjcif;vkyfief; trsdK;tpm;rsm; owfrSwfjcif;    

    
6/ trsdK;om;aumfrwDonf þOya'yg tenf;qkH;tcaMu;aiGqdkif&m jy|mef;csuf 
rsm;ESifh oufqdkifap&rnfh ul;oef;a&mif;0,fa&;vkyfief;? ukefxkwfvkyfief;ESifh 
0efaqmifrIvkyfief;? pdkufysdK;a&;ESifh arG;jrLa&;vkyfief;udk EdkifiHwpf0ef;vkH;twGufjzpfap? 
oufqdkif&m jynfaxmifpk e,fajr? wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,fa'otvdkufjzpfap 
trdefYaMumfjimpm xkwfjyefí owfrSwf&rnf/ xdkYtjyif tqdkygvkyfief;rsm;udk ajymif;vJvm 
aom tajctaeESifhtnD tcg tm;avsmfpGm jyifqifowfrSwfEdkifonf/ 

tcef;  (5)tcef;  (5)tcef;  (5)tcef;  (5)    
tenf;qkH; tcaMu;aiG owfrSwfa&;ESifh pyfvsOf;í ttenf;qkH; tcaMu;aiG owfrSwfa&;ESifh pyfvsOf;í ttenf;qkH; tcaMu;aiG owfrSwfa&;ESifh pyfvsOf;í ttenf;qkH; tcaMu;aiG owfrSwfa&;ESifh pyfvsOf;í tajajajajccH&rnfh tcsufrsm;ccH&rnfh tcsufrsm;ccH&rnfh tcsufrsm;ccH&rnfh tcsufrsm;    

    
7/ tenf;qkH; tcaMu;aiG owfrSwfa&;ESifh pyfvsOf;í jynfaxmifpk 
e,fajraumfrwD? wdkif;a'oBuD; aumfrwDESifh jynfe,faumfrwDrsm;u 
avhvmpdppfwGufcsufNyD; tBuHûy&mwGif vnf;aumif;? trsdK;om; aumfrwDu 
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tenf;qkH;tcaMu;aiG owfrSwf&mwGif vnf;aumif; atmufazmfjyyg tcsufrsm;udk 
tajccH&rnf - 

 (u) tvkyform;rsm;ESifh ,if;wdkY\ rdom;pkvdktyfcsufrsm;? 

 ( c ) vuf&Sd vkyfcrsm;? 

 ( * ) vlrIzlvkHa&; tusdK;cHpm;cGifhrsm;? 

(C) pm;0wfaea&; ukefusp&dwfESifh ,if;ukefusp&dwf wdkY\ 
ajymif;vJcsufrsm;?  

 ( i ) vdkufavsmnDaxGrI &Sdrnfh vlaerIb0tqifhtwef;? 

( p ) EdkifiHawmf\ pD;yGm;a&;ESifh ukefxkwfpGrf;tm; wdk;wufa&; 
vdktyfcsufrsm;ESifh tnD tvkyftudkif tcGifhtvrf;rsm;? 

(q) EdkifiHawmf\ pkpkaygif; jynfwGif; xkwfvkyfrIwefzdk;ESifh wpfOD;csif; 
0ifaiG? 

( Z ) usef;rma&;udk xdcdkufapEdkifaom touftEÅ&m,fjzpfapEdkifaom 
tvkyf? vkyfief;cGif\ oabmobm0?  

( ps ) 0efBuD;Xmeu jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ twnfûycsufjzifh 
owfrSwfaom tjcm;tcsufrsm;/ 

tcef; (6)tcef; (6)tcef; (6)tcef; (6)    
tenf;qkH; tcaMu;aiG owfrSwfonfh trdefYaMumfjimpm xkwfjyefjcif;tenf;qkH; tcaMu;aiG owfrSwfonfh trdefYaMumfjimpm xkwfjyefjcif;tenf;qkH; tcaMu;aiG owfrSwfonfh trdefYaMumfjimpm xkwfjyefjcif;tenf;qkH; tcaMu;aiG owfrSwfonfh trdefYaMumfjimpm xkwfjyefjcif;    

    
8/ oufqdkif&m jynfaxmifpke,fajraumfrwD? wdkif;a'oBuD;aumfrwDESifh jynfe,f 
aumfrwDwdkYonf tenf;qkH;tcaMu;aiG owfrSwfa&;ESifh pyfvsOf;í tajccHoifhonfh 
tcsufrsm;ESifhxnfhoGif;pOf;pm;&rnfh tcsufrsm;udk avhvmNyD; owfrSwfoifhonfh 
EIef;xm;rsm;udk trsdK;om;aumfrwDodkY owfrSwfxm;onfh enf;vrf;rsm;ESifhtnD 
tBuHûycsufrsm; wifjy&rnf/ 

9/ txl;pD;yGm;a&;Zkefrsm;&Sd tvkyform;rsm;twGuf tenf;qkH; tcaMu;aiG 
owfrSwfa&;ESifh pyfvsOf;í - 
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(u) oufqdkif&m txl;pD;yGm;a&;Zkef pDrHcefYcGJrI aumfrwDonf txl; 
pD;yGm;a&;Zkef twGif;&Sd &if;ESD;jr§KyfESHrI vkyfief; trsdK;tpm;tvdkuf 
tvkyform;ESifh 0efxrf; wdkYtwGuf owfrSwfoifhonfh tqdkûy 
tenf;qkH; tcaMu;aiG EIef;xm;rsm;udk trsdK;om;aumfrwDodkY 
wifjy&rnf/  

( c ) yk'frcGJ (u) t& wifjycsuftay: tenf;qkH;tcaMu;aiG 
owfrSwfa&;twGuf þOya'yg jy|mef;csufrsm;ESifhtnD 
aqmif½GufNyD; jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ twnfûycsufjzifh trsdK;om; 
aumfrwDu owfrSwfay;&rnf/ 

10/ trsdK;om;aumfrwDonf - 

(u) yk'fr 8 ESif ့ yk'fr 9 wdkYt& tBuHûycsuftay: pOf;pm; 
okH;oyfNyD;aemuf tenf;qkH; tcaMu;aiGowfrSwfrnfh tqdkûy 
trdefYaMumfjimpmudk trsm;jynfol od&Sdap&efESifh uefYuGufvdku 
uefYuGufEdkif&ef tenf;qkH;&ufaygif; 60 êudwifí EdkifiHawmf 
jyefwrf;ESif ့ owif;pmrsm;wGif xn့foGif;xkwfjyefaMunma&;ESifh 
oufqdkif&m tzGJUtpnf;rsm;? tvkyf&Sifrsm;ESif ့ tvkyform;rsm;tm;  
today; taMumif;Mum;a&;wdkYtwGuf OD;pD;Xmeudk wm0efay;&rnf/ 

( c ) tqdkûy tenf;qkH; tcaMu;aiGEIef;xm;tay: uefYuGufcsufr&SdvßSif 
jynfaxmifpk tpdk;&tzGJU\ twnfûycsuf&,lí tenf;qkH; 
tcaMu;aiGEIef;xm;udk owfrSwf&rnf/ 

( * ) tu,fí tqdkûytenf;qkH; tcaMu;aiGEIef;xm;tay: uefYuGufcsuf 
&Sdonfh udpöwGif jynfaxmifpk e,fajraumfrwD? wdkif;a'oBuD; 
aumfrwD odkYr[kwf jynfe,faumfrwDtm; uefYuGufcsufESifh 
pyfvsOf;í  ñSdEIdif;apNyD; tqdkûyEIef;xm;udk jyefvnfwifjyap&rnf/ 

(C) oufqdkif&m jynfaxmifpke,fajraumfrwD? wdkif;a'oBuD;aumfrwD 
odkYr[kwf jynfe,faumfrwDu yk'frcGJ (*)t& xyfrH tqdkûy 
wifjyonfh tenf;qkH; tcaMu;aiGEIef;xm;udk okH;yGifhqdkif 
udk,fpm;vS,frsm;jzifh  pdppfí owfrSwf oifhaom tenf;qkH; 
tcaMu;aiGEIef;xm;udk qkH;jzwfNyD; jynfaxmifpktpdk;& tzGJU\ 
twnfûycsuf&,lí tenf;qkH; tcaMu;aiGEIef;xm;udk owfrSwf 
&rnf/ 
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( i ) yk'frcGJ (c) odkYr[kwf (C) t& owfrSwfaom tenf;qkH;tcaMu;aiG 
EIef;xm;udk yk'frcGJ (u)ESifh tnD trsm;jynfolod&Sd&efESifh oufqdkif&m 
tzGJUtpnf;rsm;? tvkyf&SifESifh tvkyform;rsm;od&Sd&ef xkwfjyef  
aMunma&;ESifh today; taMumif;Mum;a&;wdkYtwGuf OD;pD;Xmeudk 
wm0efay;&rnf/ 

11/ yk'fr 9 ESifh 10 wdkYt& trsdK;om;aumfrwDu owfrSwfaom tenf;qkH; 
tcaMu;aiG EIef;xm;udk auseyfrI r&Sdolonf jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf 
zGJUpnf;ykHtajccH Oya'ESifh jynfaxmifpk w&m;pD&ifa&;Oya'wdkYESifhtnD jynfaxmifpk 
w&m;vTwfawmfcsKyfodkY pmcßGefawmf trdefYwpf&yf&yf xkwfí jyifqifay;&ef 
avßSmufxm;Edkifonf/ 

tcef; (7)tcef; (7)tcef; (7)tcef; (7)    
tvkyf&Siftvkyf&Siftvkyf&Siftvkyf&Sif\\\\    wm0efrsm;wm0efrsm;wm0efrsm;wm0efrsm;    

    
12/ tvkyf&Sifonf - 

(u) þOya't& owfrSwfxm;aom tenf;qkH; tcaMu;aiGatmuf 
avsmhenf;í tvkyform;tm; tcaMu;aiGay;jcif; rûy&/ 

( c ) þOya't& owfrSwfxm;aom tenf;qkH; tcaMu;aiGxuf ydkí 
ay;Edkif onf/ 

( * ) þOya't& xkwfjyefaom trdefYaMumfjimpmwGif tenf;qkH; 
tcaMu;aiGrS Ekwf,lcGifh&Sdonf[k owfrSwfxm;aom tcaMu;aiGrS 
ty tjcm;tcaMu;aiGudk Ekwf,lcGifh r&Sdap&/ 

(C) ul;oef;a&mif;0,fa&;vkyfief;? ukefxkwfvkyfief;ESifh 0efaqmifrI 
vkyfief;rsm;wGif vkyfudkifaeaom tvkyform;rsm;tm; tenf;qkH; 
tcaMu;aiGudk aiGom;jzifh ay;&rnf/ xdkYjyif oD;jcm; tusdK; 
cHpm;cGifhrsm;? tusdK;tjrwfrsm;? tcGifhtvrf; rsm;udk ay;&ef&Sdygu 
owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD aiGom;jzifhjzpfap? tvkyform;\ qÉt& 
aiGom;wcsdKUwpf0ufESifh a'oaygufaps;EIef;jzifh owfrSwfaom 
ypönf; wcsdKUwpf0uf wGJzufí ay;Edkifonf/ 

( i ) pdkufysdK;a&;ESifh arG;jrLa&;vkyfief;wGif vkyfudkifaom tvkyform; 
rsm;tm; tenf;qkH; tcaMu;aiGay;&mwGif a'o"avhxkH;wrf; 
t&jzpfap? tvkyform; trsm;pk\ qÉt&jzpfap? 
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pkaygif;oabmwlnDcsuft&jzpfap? aiGom;wcsdKU wpf0ufESifh 
a'oaygufaps;EIef;jzifh owfrSwfaomypönf; wcsdKUwpf0uf wGJzufí 
ay;Edkifonf/ xdkodkY ay;jcif;onf tvkyform;ESifh ,if;\ rdom;pk 
udk,fa&;udk,fwm tokH;ûyrIESifh tusdK;tjrwf wpfpkHwpf&mtwGuf 
jzpf&rnfh tjyifay;onfh wefzdk;rSmvnf; usdK;aMumif; qDavsmfNyD; 
rßSw&rnf/ 

13/ tvkyf&Sifonf - 

(u) þOya't& owfrSwfxm;aom tenf;qkH;tcaMu;aiG EIef;xm;rsm; 
teuf vkyfief;ESifh oufqdkifaom tenf;qkH; tcaMu;aiGEIef; 
xm;rsm;udk tvkyform; rsm;tm; today;&rnfhtjyif vkyfief;cGif 
wGif oufqdkif&m tvkyform;rsm; jrifEdkifap&ef aMumfjimxm;&rnf/ 

( c ) tvkyform;rsm;\ pm&if;? Z,m;ESifh pmwrf;trSwftom;rsm;? 
tcaMu;aiG rsm;udk owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD rSefuefpGm rSwfwrf;ûypk 
xm;&Sd&rnf/ 

( * ) yk'frcGJ (c) t& ûypkxm;&Sdaom pm&if;? Z,m;ESifh pmwrf;trSwf 
tom;rsm;udk owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD oufqdkif&m OD;pD;XmeodkY 
tpD&ifcH&rnf/ 

(C) ppfaq;a&;t&m&Sdu ppfaq;&ef qifhqdkonfhtcg oGm;a&muf 
ppfaq;cH&rnf/  xdkYjyif  tqdkyg pm&if;ESifh rSwfwrf;rsm;udk 
awmif;cHonfhtcg wifjy&rnf/ 

( i ) ul;oef;a&mif;0,fa&;vkyfief;? ukefxkwfvkyfief;ESifh 0efaqmifrI 
vkyfief;? pdkufysdK;a&; ESifh arG;jrLa&;vkyfief;cGifrsm;odkY ppfaq;a&; 
t&m&Sdu 0ifa&mufppfaq;jcif; udk cGifhûy&rnfjzpfNyD; vdktyfaom 
tultnDrsm; ay;&rnf/ 

( p ) tvkyform;rsm;zsm;emí tvkyfrvkyfudkifEdkifonfhtcg owfrSwf 
csufrsm;ESifh tnD aq;uko&ef tvkyfem;cGifhay;&rnf/ 

(q) tvkyform;rsm;\ rdom;pk0if odkYr[kwf rdbema&;udpöjzpfonfhtcg 
tenf;qkH; tcaMu;aiGrS jzwfawmufjcif;rûybJ owfrSwfcsuf 
rsm;ESifhtnD tvkyfem;cGifh ay;&rnf/ 
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tcef; (8)tcef; (8)tcef; (8)tcef; (8)    

tenf;qkH; tcaMu;aiGESifh pyfvsOf;í tvkyform;rsm;tenf;qkH; tcaMu;aiGESifh pyfvsOf;í tvkyform;rsm;tenf;qkH; tcaMu;aiGESifh pyfvsOf;í tvkyform;rsm;tenf;qkH; tcaMu;aiGESifh pyfvsOf;í tvkyform;rsm;\\\\    tcGifhta&;rsm;tcGifhta&;rsm;tcGifhta&;rsm;tcGifhta&;rsm;    

14/ þOya'ESifhoufqdkifonfh vkyfief;wpfckckwGif tvkyfvkyfaeaom 
tvkyform;onf - 

(u) þOya't& owfrSwfxm;aom tenf;qkH; tcaMu;aiGudk 
aomfvnf;aumif;? xdk tcaMu;aiGxuf tvkyf&Sifu ydkíay;ygu 
ydkay;onfh tcaMu;aiGudkaomf vnf;aumif; &xdkufcGifh&Sdonf/ 

( c ) þOya' tmPmrwnfrDu &&Sdaeaom tcaMu;aiGonf 
þOya't& owfrSwfaom tenf;qkH;tcaMu;aiGxuf ydkrdk 
&&Sdaeygu ydkrdk&&Sdaom tcaMu;aiGudk qufvuf cHpm;cGifh&Sdonf/ 

( * ) tvkyfcefYxm;rIqdkif&m oabmwlnDcsufyg tenf;qkH;tcaMu;aiGrSm 
þOya' t& owfrSwfxm;aom tenf;qkH; tcaMu;aiGxuf 
avsmhenf;aeygu þOya't& owfrSwfxm;aom tenf;qkH; 
tcaMu;aiGudk &xdkufcGifh&Sdonf/ 

(C) tvkyfESpfck odkYr[kwf ESpfckxufydkaom tvkyfudk vkyfudkifonfhtcg  
vkyfudkifaom tvkyftoD;oD;twGuf owfrSwfxm;aom tenf;qkH; 
tcaMu;aiGxuf renf;apbJ cHpm;cGifh&Sdonf/ 

( i ) tcsdefydkif;? em&Dydkif;? tvkyfwGif tvkyfvkyfonfh tcsdeftwGuf 
owfrSwfxm; onfh tenf;qkH; tcaMu;aiGudk cHpm;cGifh&Sdap&rnf/ 

( p ) vpm;tvkyftwGuf &ufowåwpfywfvßSif wpf&uf em;cGifh&SdNyD; 
xdkem;&uftwGuf tcaMu;aiG &xdkufcGifh&Sdonf/ tu,fí 
xdkem;&ufwGif tvkyfvkyf &ygu wnfqJ Oya'ESifhtnD 
tcsdefydkvkyfc &xdkufcGifh&Sdonf/ 

(q) aeYpm;tvkyfwGif owfrSwfxm;onfh wpfaeY tvkyfcsdef em&Dxuf 
avsmhí tvkyfvkyfjcif;rSm tvkyform;\qÉt& r[kwfvßSif 
aomfvnf;aumif;? tvkyf&Sifu tvkyfray;Edkifí tvkyfem;&vßSif 
aomfvnf;aumif; tcsdefjynfh tvkyfvkyfbdouJhodkY tcaMu;aiG 
&xdkufcGifh&Sdonf/ 
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( Z ) owfrSwfxm;onfh tenf;qkH;tcaMu;aiGudk trsdK;om;? trsdK;orD;  
rcGJjcm;bJ cHpm;cGifh &Sdap&rnf/ 

( ps ) ul;oef;a&mif;0,fa&;vkyfief;? ukefxkwfvkyfief;ESifh 0efaqmifrI 
vkyfief;rsm;wGif vkyfudkifaom tvkyform; jzpfygu  tenf;qkH; 
tcaMu;aiGudk aiGom;jzifh &xdkufcGifh&Sdonf/ xdkYjyif oD;jcm; 
tusdK;cHpm;cGifhrsm;? tusdK;tjrwfrsm;? tcGifhtvrf;rsm;udk 
ay;&ef&Sdygu owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD aiGom;jzifhjzpfap? tvkyf 
orm;rsm;\ qÉt& aiGom;wcsdKUwpf0ufESifh a'oayguf 
aps;EIef;jzifh owfrSwfaom ypönf;wcsdKUwpf0ufwGJzufíjzpffap 
&xdkufcGifh&Sdonf/ 

(n) pdkufysdK;a&;ESifh arG;jrLa&;vkyfief;wGif vkyfudkifaom tvkyform; 
jzpfygu tenf;qkH; tcaMu;aiGudk a'o"avhxkH;wrf;t& jzpfap? 
tvkyform; trsm;pk\ qÉt&jzpfap?  pkaygif;oabmwlnDcsuf 
t&jzpfap? aiGom; wcsdKU wpf0ufESifh a'oaygufaps;EIef;jzifh 
owfrSwfaom ypönf;wcsdKUwpf0uf wGJzufí tvkyform;ESifh 
¤if;rdom;pktwGuf owfrSwfcsufrsm;ESifh tnD cHpm;cGifh&Sdonf/ 

15/ yk'fr 14 t& tcaMu;aiGESifhtjcm;cHpm;cGifhrsm; &xdkufcGifh&Sdaom 
tvkyform;onf - 

(u) &xdkufcGifh&Sdaom tcaMu;aiGESifh tjcm;cHpm;cGifhtm;vkH;udk 
r&&SdvßSifaomf vnf;aumif;? owfrSwfxm;aom tenf;qkH; 
tcaMu;aiGatmufavsmhenf;í &&SdvßSifaomfvnf;aumif;? 
tqdkygepfemaom tcaMu;aiGESifh tjcm;cHpm;cGifh rsm;&&Sda&;twGuf 
&xdkufcGif ့ &SdonfhaeYrS wpfESpftwGif; oufqdkif&m jynfaxmifpk 
e,fajraumfrwD? wdkif;a'oBuD;aumfrwD odkYr[kwf jynfe,f 
aumfrwDESifh  OD;pD;XmeodkY wifjyEdkifonf/ 

( c ) &xdkufcGifh&Sdaom tcaMu;aiGtm;vkH;twGuf w&m;raMumif;t& 
w&m;pGJqdk Edkifonf/  

16/ þOya't& owfrSwfxm;aom tenf;qkH;tcaMu;aiGESifh tjcm;cHpm;cGifhrsm;udk 
tvkyform;tm; ay;&efysufuGufjcif;aMumifh aomfvnf;aumif;? xdktenf;qkH; tcaMu;aiG 
xuf avsmhenf;í tvkyform;tm; ay;jcif;aMumifhaomfvnf;aumif; tvkyf&Siftay: 
w&m;½kH;u jypf'PfcsrSwfNyD;aemuf ay;&efysufuGufaom tcaMu;aiGESifh tjcm;cHpm;cGifhudk 
'PfaiGtjzpf oufqdkif&mtvkyform;tm; ay;&eftrdefYcsrSwfapumrl yk'fr 14 t& 
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xdktvkyform;onf cHpm;cGifh&Sdaom tcaMu;aiGESifh tjcm;cHpm;cGifh tjynfht0r&&Sdygu  
xdktcaMu;aiGESifh cHpm;cGifhrsm;twGuf w&m;raMumif;t& w&m;pGJqdkawmif;cHcGifhudk xdcdkuf 
jcif; r&Sdap&/ 

tcef; (9)tcef; (9)tcef; (9)tcef; (9)    
ppfaq;a&; t&m&Sdrsm;tm; wm0efay;tyfjcif;? ppfaq;jcif;ESifh ta&;,ljcif;ppfaq;a&; t&m&Sdrsm;tm; wm0efay;tyfjcif;? ppfaq;jcif;ESifh ta&;,ljcif;ppfaq;a&; t&m&Sdrsm;tm; wm0efay;tyfjcif;? ppfaq;jcif;ESifh ta&;,ljcif;ppfaq;a&; t&m&Sdrsm;tm; wm0efay;tyfjcif;? ppfaq;jcif;ESifh ta&;,ljcif;    

    
17/ 0efBuD;Xmeonf þOya't& xkwfjyefonfh enf;Oya'? pnf;rsOf;pnf;urf;? 
trdefY aMumfjimpm? trdefY? ñTefMum;csufESifh vkyfxkH;vkyfenf;rsm;ESifhtnD vdkufemaqmif½Guf 
jcif; &Sd r&SdESifh pyfvsOf;í ul;oef;a&mif;0,fa&;vkyfief;? ukefxkwf vkyfief;ESifh 0efaqmifrI 
vkyfief; rsm;udkvnf;aumif;? pdkufysdK;a&;ESifharG;jrLa&; vkyfief;rsm;udkvnf;aumif; 
ppfaq;&eftvdkYiSm oufqdkif&m OD;pD;XmerS t&m&Sdrsm;tm; ppfaq;a&; t&m&Sdrsm;tjzpf 
wm0efay;&rnf/ 

18/ ppfaq;a&; t&m&Sdonf  - 

(u) tvkyf&Sifu þOya't& xkwfjyefonfh enf;Oya'? 
pnf;rsOf;pnf;urf;? trdefY aMumfjimpm? trdefY? ñTefMum;csufESifh 
vkyfxkH;vkyfenf;rsm;ESifhtnD vdkufem aqmif½Gufjcif; &Sd r&Sdudk 
vnf;aumif;? tvkyform;rsm;qdkif&m pm&if;? Z,m; ESifh 
pmwrf;trSwftom;rsm;? tcaMu;aiGrsm;udk rSefuefpGm rSwfwrf;ûypk 
xm;jcif; &Sd r&Sd udk vnf;aumif;?tqdkyg pm&if;? Z,m;ESifh 
pmwrf;trSwf tom;rsm;udk OD;pD;XmeodkY owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD 
tpD&ifcH wifjyjcif; &Sd r&Sdudk vnf;aumif; oufqdkif&m ul;oef; 
a&mif;0,fa&;vkyfief;? ukefxkwf vkyfief;ESifh 0efaqmifrI 
vkyfief;cGifrsm;? pdkufysdK;a&;ESifh arG;jrLa&;vkyfief;cGif rsm;odkY 0ifa&muf 
ppfaq;cGifh&Sdonf/ 

( c ) OD;pD;Xme\ wm0efay;tyfcsuft& oufqdkifonfh yk*¾dKvfrsm;tm; 
qifhqdkjcif;? ppfaq;jcif;? oufqdkif&m pm&if;? Z,m;ESifh pmwrf; 
trSwftom;rsm;udk awmif;cHjcif;ESifh rdwåLul;,ljcif;wdkY ûyEdkifonf/ 

( * ) tvkyf&SifxHwGif jyify tvkyform;rsm; &Sdygu xdkjyify 
tvkyform;rsm;ESifh pyfvsOf;onfh owif;tcsuftvufrsm;? 
,if;wdkY\ trnfESifh ae&yfvdyfpm rsm;udk ppfaq;cGifh? vkyfief;cGif 
jyify tvkyform;rsm;\ pm&if;ESifh tcaMu;aiG qdkif&m pm&if;Z,m; 
rSwfwrf;rsm;udk  awmif;cHcGifh? rdwåLul;cGifh&Sdonf/ 
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(C) ppfaq;jcif; udpöESifh pyfvsOf;í yk'frcGJ (u)? (c) ESifh (*) wdkYt& 
aqmif½Guf&mwGif oufqdkif&m tvkyf&Sifu taxmuftxm;udk 
awmif;qdkygu oufqdkif&m OD;pD;Xmeu xkwfay;xm;onfh 0efxrf; 
pdppfa&; oufaocHvufrSwfudk jyo &rnf/ 

( i ) yk'frcGJ (u)? (c)ESifh(*)wdkYt& ppfaq;awGU&SdcsufESifh awmif;cHonfh 
taxmuftxm; pm½Gufpmwrf;rsm;ESifh pyfvsOf;í OD;pD;XmeodkY 
owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD tpD&ifcH&rnf/ 

19/ OD;pD;Xmeonf þOya't& owfrSwfxm;aom tenf;qkH;tcaMu;aiG 
ay;aqmif&ef ysufuGufonfh tvkyf&SifxHrSvnf;aumif;? tenf;qkH;tcaMu;aiG 
ay;aqmif&efusef&Sdaom tvkyf&Sif xHrSvnf;aumif; tvkyform;u&&ef&Sdaom 
tcaMu;aiGrsm;udk jynfaxmifpk e,fajraumfrwD? wdkif;a'oBuD;aumfrwD odkYr[kwf 
jynfe,faumfrwDodkYwifjyí xdkaumfrwD\ qkH;jzwfcsuft& awmif;cHNyD; ay;&rnf/ 

20/ OD;pD;Xmeonf yk'fr 19 t& awmif;cHaomfvnf; owfrSwfay;aom 
tcsdeftwGif; tvkyf&Sifu tenf;qkH;tcaMu;aiGay;&ef ysufuGufvßSif 
jynfaxmifpke,fajraumfrwD? wdkif;a'oBuD;aumfrwD odkYr[kwf jynfe,faumfrwD\ 
oabmwlnDcsufjzifh xdktvkyf&Sif tm; oufqdkif&mw&m;½kH;wGif w&m;pGJqdkap&ef 
ppfaq;a&;t&m&Sd wpfOD;OD;tm; wm0efay; &rnf/ 

21/ ppfaq;a&;t&m&Sdrsm;onf þOya'yg jy|mef;csufwpf&yf&yfudk 
azmufzsufusL;vGefol tm;  OD;pD;Xme\ ñTefMum;csufESifh wm0efay;tyfcsufwdkYt& 
w&m;pGJqdkEdkifonf/ 

tcef; (10)tcef; (10)tcef; (10)tcef; (10)    
wm;jrpfcsufESifh jypf'Pfrsm;wm;jrpfcsufESifh jypf'Pfrsm;wm;jrpfcsufESifh jypf'Pfrsm;wm;jrpfcsufESifh jypf'Pfrsm;    

22/ rnfonfh tvkyf&SifrßS - 

(u) þOya't& owfrSwfxm;aom tenf;qkH;tcaMu;aiGudk 
tvkyform;tm; ay;aqmif&ef ysufuGufjcif; r&Sdap&/ 

( c ) yk'fr 14 t& tvkyform; &xdkufcGifh&Sdaom tenf;qkH; 
tcaMu;aiGESifh tjcm; cHpm;cGifhrsm;atmuf avsmhenf;í 
tvkyform;tm; ay;jcif;rûy&/ 

( * ) tvkyform;rsm;\pm&if;? Z,m;ESifhpmwrf; trSwftom;rsm;? tc 
aMu;aiG pm&if;rsm;ESifh pyfvsOf;í -  
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(1) rrSefruefa&;oGif;jcif;? vdrfvnfí rSwfwrf;ûypkjcif; 
odkYr[kwf rrSefruef vdrfvnfí tpD&ifcHjcif; rûy&/ 

(2) oufqdkif&m OD;pD;XmeodkY owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD 
tpD&ifcHwifjy&ef ysufuGufjcif; r&Sdap&/ 

(3) ppfaq;a&;t&m&Sdu awmif;cHonfhtcg 
wifjy&efysufuGufjcif; r&Sdap&/ 

(C) ppfaq;a&;t&m&Sdu qifhqdkvßSif oGm;a&muf ppfaq;cH&ef cdkifvkHaom 
taMumif;r&SdbJ ysufuGufjcif; r&Sdap&/ 

( i ) wm0eft& vma&mufppfaq;aom ppfaq;a&;t&m&Sdtm; 
[efYwm;jcif; odkYr[kwf aESmifh,Sufjcif; rûy&/ 

23/ rnfonfh tvkyf&Sifrqdk yk'fr 22 yg wm;jrpfcsuf wpf&yf&yfudk azmufzsuf 
usL;vGef aMumif; jypfrIxif&Sm; pD&ifjcif;cH&vßSif xdkolonf wpfESpfxufrydkaom 
axmif'Pf jzpfap?  usyf 5 odef; xuf rydkaom aiG'Pfjzpfap? 'PfESpf&yfvkH; jzpfap 
csrSwfjcif;cH&rnf/ 

24/ rnfonfh tvkyf&SifrßS - 

(u) tenf;qkH; tcaMu;aiG trdefYaMumfjimpmyg pnf;urf;csufudk 
azmufzsufjcif; rûy&/ 

( c ) þOya't& owfrSwfxm;aom tenf;qkH; tcaMu;aiG EIef;xm;rsm; 
teuf rdrd\ tvkyform;rsm;ESifh oufqdkifaom tenf;qkH; 
tcaMu;aiGEIef;xm;rsm;ESifh pyfvsOf;í tvkyform;rsm;tm; tod 
ay;NyD; vkyfief;XmeESifh vkyfief;cGif wdkYwGif tvkyform;rsm; 
jriffEdkifrnfhae&mü aMumfjimxm;&ef ysufuGufjcif; r&Sdap&/  

25/ rnfonfh tvkyf&Sifrqdk yk'fr 24 yg wm;jrpfcsuf wpf&yf&yfudk azmufzsuf 
usL;vGef aMumif; jypfrIxif&Sm; pD&ifjcif; cH&vßSif xdkolonf ajcmufvxufrydkaom 
axmif'Pfjzpfap? usyf okH;odef;xuf rydkaom aiG'Pf jzpfap? 'PfESpf&yfvkH; jzpfap 
csrSwfjcif;cH&rnf/ 

26/ w&m;½kH;onf yk'fr 23 ESifh 25 wdkYt& jypf'Pfwpf&yf&yfudk csrSwfonfhtcg 
tvkyf&Sifu ay;aqmif&ef ysufuGufaom tcaMu;aiGudk aiG'Pftjzpf csrSwfNyD;  
tvkyform;tm; ay;&rnf/  
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27/ rnfolrqdk þOya't& xkwfjyefonfh enf;Oya'rsm;ESifh trdefYwdkYyg 
wm;jrpfcsuf wpf&yf&yf udk azmufzsuf usL;vGefaMumif; jypfrIxif&Sm; pD&ifjcif;cH&vßSif 
xdkolonf okH;v xuf rydkaom axmif'Pf jzpfap? aiG'Pfjzpfap? 'PfESpf&yfvkH; jzpfap 
csrSwfjcif;cH&rnf/ 

tcef; (11)tcef; (11)tcef; (11)tcef; (11)    
taxGaxGtaxGaxGtaxGaxGtaxGaxG    

    
28/ þOya' tmPmrwnfrDu  jzpffap? þOya' tmPmwnfNyD;aemuf jzpfap 
þOya' t& owfrSwfxm;aom tenf;qkH; tcaMu;aiGatmuf avsmhenf;í 
csKyfqdkxm;aom tvkyfcefYxm;rIqdkif&m oabmwlpmcsKyf? tvkyfcefYxm;rIqdkif&m EIwf 
y#dnmOf odkYr[kwf oabmoufa&mufaom y#dnmOfyg tcaMu;aiGESifo့ufqdkiforßS 
oabmwlnDcsufonf þOya'ESifh qefYusiforßS ysufjy,fap&rnf/ 
29/ (u) Edkifih ံ0efxrf; r[kwfaom trsdK;om; aumfrwD0ifrsm;onf 
jynfaxmifpk tpdk;&tzGJU u owfrSwfonfh csD;jr§ifhaiGESifh p&dwfrsm;udk cHpm;cGifh&Sdonf/ 

( c ) EdkifiHh0efxrf;r[kwfaom jynfaxmifpke,fajr aumfrwD? 
wdkif;a'oBuD; aumfrwDESifh jynfe,faumfrwD\ tzGJU0ifrsm;onf 
oufqdkif&m jynfaxmifpk e,fajraumfrwD? wdkif;a'oBuD;aumfrwD 
odkYr[kwf jynfe,faumfrwDu jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ twnfûy 
csufjzifh owfrSwfonfh csD;jr§ifhaiGudk cHpm; cGifh&Sdonf/ 

30/ þOya'yg vkyfief;wm0efESifh pyfvsOf;onfh  trsdK;om;aumfrwD\ 
ukefusp&dwft00udk jynfaxmifpktpdk;&tzGJY\ t&tokH;cefYrSef;ajc aiGpm&if;rS 
vnf;aumif;? jynfaxmifpk e,fajraumfrwD\ ukefusp&dwft00udk aejynfawmf 
aumifpD\ t&tokH; cefYrSef;ajcaiG pm&if;rSvnf;aumif;? wdkif;a'oBuD;aumfrwDESifh 
jynfe,faumfrwD\ ukefusp&dwf t00udk oufqdkif&m wdkif;a'oBuD;ESifh jynfe,f 
tpdk;&tzGJU\ t&tokH;cefYrSef;ajcaiGpm&if;rSvnf;aumif; uscH&rnf/   

31/ 0efBuD;Xmeonf trsdK;om;aumfrwDESifh jynfaxmifpke,fajraumfrwD? wdkif; 
a'oBuD; aumfrwD odkYr[kwf jynfe,faumfrwDrsm;\ vkyfief;wm0efrsm;ESifh pyfvsOf;onfh 
½kH;vkyfief; wm0efrsm;udk pDpOfaqmif½Gufay;&rnf/  

32/ þOya'yg jypfrIrsm;udk OD;pD;Xmeu wm0efay;tyfaom ppfaq;a&;t&m&Sduom 
oufqdkif&m w&m;½kH;wGif w&m;pGJqdkcGifh&Sdonf/ 

33/ EdkifiHh0efxrf;r[kwfaom trsdK;om;aumfrwD\ tzGJU0ifrsm;onfvnf;aumif;? 
jynfaxmifpk e,fajraumfrwD? wdkif;a'oBuD;aumfrwD odkYr[kwf jynfe,f aumfrwD0if 
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rsm;onfvnf;aumif;? þOya't& vdktyfíoD;jcm; wm0efay;onfhyk*¾dKvf odkYr[kwf 
tjcm;tzGJUwpfckck\ tzGJU0if rsm;onfvnf;aumif; þOya't& ay;tyfaom vkyfief; 
wm0efrsm;udk xrf;aqmifaecsdefwGif jynfolU0efxrf; jzpfonf[k rSwf,l&rnf/ 

34/ þOya't& ay;tyfaom vkyfief;wm0efrsm;udk oabm½dk;jzifh aqmif½Gufaom 
aumfrwD0if wpfOD;OD;udkjzpfap? ppfaq;a&;t&m&Sd wpfOD;OD;udkjzpfap w&m;raMumif;jzifh 
aomfvnf;aumif;? jypfrIaMumif;jzifh aomfvnf;aumif; w&m;pGJqdkjcif;rûy&/ 

35/ OD;pD;Xmeonf tenf;qkH;tcaMu;aiGESifh pyfvsOf;onfh atmufyg tcsuftvuf 
rsm;udk 0efBuD;XmeodkY wifjy&rnf - 

(u) tenf;qkH; tcaMu;aiG owfrSwfonfh aumfrwDrsm; zGJUpnf;jcif;ESifh 
zGJUpnf;ykH enf;vrf;rsm;? 

( c ) tenf;qkH; tcaMu;aiGESifh oufqdkifonfh vkyfief;rsm;ESifhcefYrSef; 
tvkyform; OD;a&? 

 ( * ) owfrSwfxm;onfh tenf;qkH; tcaMu;aiGrsm;? 

(C) tenf;qkH;tcaMu;aiG EIef;xm;rsm;ESifh pyfvsOf;í tjcm; 
ta&;BuD;aomudpörsm; &Sdygu xdkudpörsm;/ 

36/ þOya'yg jy|mef;csufrsm;udk aqmif½Guf&mwGif - 

(u) 0efBuD;Xmeonf vdktyfaom enf;Oya'? pnf;rsOf;ESifh 
pnf;urf;rsm;udk jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ twnfûycsufjzifh 
xkwfjyefEdkifonf/ 

( c ) trsdK;om;aumfrwDESifh 0efBuD;XmewdkYonf vdktyfaom trdefY 
aMumfjimpm? trdefY? ñTefMum;csufESifh vkyfxkH;vkyfenf;rsm;udk 
xkwfjyefEdkifonf/ 

37/ þOya' pwiftmPmwnfonfhaeYrSpí atmufyg tufOya'rsm;udk tmPm 
wnfjcif;rS &yfpJap&rnf - 

(u) 1949 ckESpf? tenf;qkH; tcaMu;aiG tufOya'(1949 ckESpf ? 
tufOya' trSwf 66 )? 
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( c ) v,f,mtvkyform; tenf;qkH; tcaMu;aiG (1948 ckESpf? 
tufOya'trSwf 44)/ 

 

jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf zGJUpnf;ykHtajccHOya't& uGsEfkyfvufrSwfa&;xdk;onf/ 
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tvkyftudkifESifhußGrf;usifrI tvkyftudkifESifhußGrf;usifrI tvkyftudkifESifhußGrf;usifrI tvkyftudkifESifhußGrf;usifrI 

zGHUûzd;wdk;wufa&;Oya'zGHUûzd;wdk;wufa&;Oya'zGHUûzd;wdk;wufa&;Oya'zGHUûzd;wdk;wufa&;Oya'    
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tvkyftudkifESifhußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&;Oya'tvkyftudkifESifhußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&;Oya'tvkyftudkifESifhußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&;Oya'tvkyftudkifESifhußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&;Oya'    

(2013 ckESpf? jynfaxmifpkvTwfawmfOya'trSwf 29 /) 

1375 ckESpf?  0gacgifvjynfhausmf 9 &uf 

(2013  ckESpf? Mo*kwfv 30 &uf) 

jynfaxmifpkvTwfawmfonf þOya'udk jy|mef;vdkufonf/ 

tcef;(1)tcef;(1)tcef;(1)tcef;(1)    

trnf? tmPmtrnf? tmPmtrnf? tmPmtrnf? tmPmwnfonfh aeY&ufESifh t"dyÜm,fazmfjycsufwnfonfh aeY&ufESifh t"dyÜm,fazmfjycsufwnfonfh aeY&ufESifh t"dyÜm,fazmfjycsufwnfonfh aeY&ufESifh t"dyÜm,fazmfjycsuf    

1/ (u) þOya'udk tvkyftudkifESifh ußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&;tvkyftudkifESifh ußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&;tvkyftudkifESifh ußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&;tvkyftudkifESifh ußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&;    

Oya'Oya'Oya'Oya'[k   ac:wGifap&rnf/ 

( c ) þOya'onf xkwfjyefaMunmNyD; (3) vjynfhajrmufonfh 

aeY&ufrS pwifí tmPmwnfap&rnf/  

2/ þOya'wGifyg&Sdaom atmufygpum;&yfrsm;onf azmfjyyg 

twdkif; t"dyÜm,f oufa&muf ap&rnf- 

(u) tvkyf&Stvkyf&Stvkyf&Stvkyf&Sif qdkonfrSm tpdk;&Xme? tpdk;&tzGJUtpnf;wGif 

vnf;aumif;? tNrJwrf; odkYr[kwf ,m,Dvkyfudkifaom 

tvkyform;owfrSwfOD;a&ESifhtxuf vkyfudkifvsuf&Sdonfh 

or0g,rydkif? yk*¾vduydkif odkYr[kwf zufpyfydkif 

vkyfief;wGif vnf;aumif;? tzGJUtpnf;wpfckckwGif 
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vnf;aumif;? ukrÜPDwGif vnf;aumif; tvkyform; 

cefYxm;ydkifcGifh&Sdol odkYr[kwf ,if;tvkyform; cefYxm; 

ydkifcGifh vTJtyfjcif; cH&oludkqdkonf/ 

( c ) tvkyform;tvkyform;tvkyform;tvkyform; qdkonfrSm tpdk;&Xme? tpdk;&tzGJUtpnf;wGif 

vnf;aumif;? or0g,rydkif? yk*¾vduydkif odkYr[kwf 

zufpyfydkifvkyfief;wGif vnf;aumif;? tzGJUtpnf; 

wpfckckwGif vnf;aumif;? ukrÜPDwGifvnf;aumif; 

ußGrf;usifrI vdkaom tvkyfudk jzpfap? toifhtwifh 

ußGrf;usifrIvdkaom tvkyfudk jzpfap? ußGrf;usifrI 

rvdkaom tvkyfudkjzpfap tcaMu;aiGjzifh vkyfudkifoludk 

qdkonf/ ,if;pum;&yfwGif  tvkyfoiftjzpf vkyfudkifol 

vnf; yg0ifonf/ 

( * ) pufrIvufrIESifh 0efaqmifrIvkyfief;pufrIvufrIESifh 0efaqmifrIvkyfief;pufrIvufrIESifh 0efaqmifrIvkyfief;pufrIvufrIESifh 0efaqmifrIvkyfief; qdkonfrSm 

tvkyform;? tvkyftudkifESifh vlrIzlvkHa&;0efBuD;Xmeu 

þOya'yg udpörsm;tvdkYiSm jy|mef;owfrSwfonfh 

rnfonfht&yfa'oürqdk wnf&Sdaom puf½kH? tvkyf½kH 

trsdK;tpm;wpfck odkYr[kwf trsm;udkvnf;aumif;? 

vkyfief; trsdK;tpm; wpfck odkYr[kwf trsm;udk 

vnf;aumif;? puf½kH? tvkyf½kHcGJ? vkyfief;cGJ? tvkyf½kH 
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XmecGJESifh vkyfief;XmecGJ wpfckck\ trsdK;tpm;wpfck 

odkYr[kwf trsm;udkvnf;aumif; qdkonf/ 

(C) vvvvkyfc? vpmkyfc? vpmkyfc? vpmkyfc? vpm qdkonfrSm tvkyfvkyfí&aom omref 

vkyfc? vpmtjyif tcsdefydk vkyfcESifh &Sm;yg; p&dwf 

&aevßSif tcsdefydk vkyfcESifh &Sm;yg;p&dwfrsm;vnf; yg0if 

onf/ ,if;pum;&yfwGif tvkyform;tm; tvkyf 

oabmtavsmuf ukefusonfh txl; p&dwfrsm; umrd 

ap&ef cHpm;cGifhûyonfhaiG ryg0if/ 

( i ) oifwef;oifwef;oifwef;oifwef; qdkonfrSm tvkyftudkif&SmazGolrsm;ESifh 

tvkyform;rsm;tm; todynm? twwfynmqdkif&m 

t&nftcsif;ESifh ußGrf;usifrIwdk;wufap&ef zGifhvSpfaom 

vkyfief;cGiftêudoifwef;? vkyfief;wGif; oifwef;? 

ußGrf;usifrIoifwef;? ußGrf;usifrI tqifhjrifhoifwef;ESifh 

tvkyfajymif;vJrIqdkif&m oifwef;rsm;udkqdkonf/ 

( p ) oifwef;ausmif;oifwef;ausmif;oifwef;ausmif;oifwef;ausmif; qdkonfrSm tvkyftudkif &SmazGolrsm;ESifh 

tvkyform;rsm;tm; tvkyftudkifqdkif&m ußGrf;usifrI 

pHrsm;ESifh udkufnDrI&Sdapa&;twGuf avhusifh oifMum; 

ay;&ef wnfaxmifzGifhvSpfaom ausmif;udkqdkonf/ 
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(q)    ußGrf;usifrIußGrf;usifrIußGrf;usifrIußGrf;usifrI qdkonfrSm tvkyftudkifwpfckckudk 

owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD vkyfudkif Edkif&ef vdktyfaom 

vkyfudkifrIpGrf;&nfudk qdkonf/ 

( Z ) ußGrf;usifrIpHußGrf;usifrIpHußGrf;usifrIpHußGrf;usifrIpH qdkonfrSm tvkyftudkif trsdK;rsdK;twGuf 

ußGrf;usifrIzGHUûzd; wdk;wufa&;tzGJUu þOya't& 

owfrSwfaom odkYr[kwf todtrSwfûyaom tvkyf 

tudkifqdkif&m vkyfief; ußGrf;usifrItqifhESifh tnD 

vkyfudkif&ef vdktyfonfh vkyf&nfudkif&nf pH owfrSwf 

csufudk qdkonf/ 

( ps ) A[dktzGJUA[dktzGJUA[dktzGJUA[dktzGJU qdkonfrSm þOya't& zGJUpnf;aom tvkyf 

tudkifESifh ußGrf;usifrI zGHUûzd; wdk;wufa&;A[dktzGJUudk 

qdkonf/ 

(n) rSwfykHwifvufrSwfrSwfykHwifvufrSwfrSwfykHwifvufrSwfrSwfykHwifvufrSwf qdkonfrSm ußGrf;usifrIzGHUûzd; 

wdk;wufa&;tzGJUu oifwef;ausmif;ESifh ußGrf;usifrI 

ppfaq;tuJjzwfa&;Xmersm;odkY þOya't&xkwfay;aom 

vufrSwfudk qdkonf/ 

( # ) ußGrf;usifrIppfaq; tuJjzwfa&;Xme  ußGrf;usifrIppfaq; tuJjzwfa&;Xme  ußGrf;usifrIppfaq; tuJjzwfa&;Xme  ußGrf;usifrIppfaq; tuJjzwfa&;Xme  qdkonfrSm 

owfrSwfxm;aom pHcsdefpHñTef;rsm;ESifh udkufnDojzifh 
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ußGrf;usifrIzGHUûzd; wdk;wufa&;tzGJUu todtrSwfûyNyD; 

vkyfydkifcGifhtyfESif;xm;aomXmeudk qdkonf/ 

( X ) ußGrf;usifrItodtrSwfûyußGrf;usifrItodtrSwfûyußGrf;usifrItodtrSwfûyußGrf;usifrItodtrSwfûyvufrSwf vufrSwf vufrSwf vufrSwf qdkonfrSm ußGrf;usifrI 

zGHUûzd;wdk;wufa&;tzGJU\ twnfûycsufjzifh ußGrf;usifrI 

ppfaq; tuJjzwfa&; Xmeu xkwfay;aom 

vufrSwfudk qdkonf/ 

( ! ) ußGrf;usifvkyfom;ußGrf;usifvkyfom;ußGrf;usifvkyfom;ußGrf;usifvkyfom; qdkonfrSm þOya't& ußGrf;usifrI 

zGHUûzd;wdk;wufa&;tzGJU\ twnfûycsufjzifh ußGrf;usifrI 

ppfaq;tuJjzwfa&;Xmeu tvkyftudkif trsdK;tpm; 

tvdkuf ußGrf;usifrI todtrSwfûy vufrSwf 

xkwfay;jcif; cH&oludk qdkonf/ 

( ¡ ) &&&&efykHaiGefykHaiGefykHaiGefykHaiG qdkonfrSm þOya't& wnfaxmifaom 

ußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&; &efykHaiGudk qdkonf/ 

(P) xnfh0ifaMu;xnfh0ifaMu;xnfh0ifaMu;xnfh0ifaMu; qdkonfrSm ußGrf;usifrIzGHUûzd; wdk;wufa&; 

&efykHaiGodkY oufqdkif&m tvkyf&Sifu þOya'ESifhtnD 

ay;oGif;aomaiGudk qdkonf/ 

(w) 0efBuD;Xme0efBuD;Xme0efBuD;Xme0efBuD;Xme qdkonfrSm jynfaxmifpktpdk;&tzGJU  

tvkyform;? tvkyftudkifESifh vlrIzlvkHa&;0efBuD;Xmeudk 

qdkonf/ 
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tcef; (2)tcef; (2)tcef; (2)tcef; (2)    

tvkyftudkifESifh tvkyform;&SmazGjcif;tvkyftudkifESifh tvkyform;&SmazGjcif;tvkyftudkifESifh tvkyform;&SmazGjcif;tvkyftudkifESifh tvkyform;&SmazGjcif; 

3/ 0efBuD;Xmeonf tvkyftudkif&SmazGol\ touft½G,f? 

pGrf;tm;ESifh oifhavsmfonfh tvkyftudkifa½G;cs,fa&;? tvkyftudkif&&Sda&;? 

tvkyfcGifwnfNrJa&;ESifh ußGrf;usifrIwdk;wufa&; wdkYwGif ulnD&ef 

aomfvnf;aumif;? vkyfief;cGifESifhudkufnD oifhavsmfaom tvkyform; 

&&Sda&;twGuf tvkyf&Sifrsm;tm; ulnD&efaomfvnf;aumif; vG,fulaom 

tcGifhtvrf;rsm;ESifh vkyfief;rsm;udk pDrHxm;&Sd&rnf/ 

4/ (u) yk'fr 3 yg udpöwpf&yf&yftvdkYiSm 0efBuD;Xmeonf-  

(1) tvkyftudkifESifh tvkyform;&SmazGa&; ½kH;rsm;udk 

vdktyfovdk wnfaxmif xm;&SdEdkifonf/ 

(2) tvkyftudkiftcGifhtvrf;rsm; &SmazGazmfxkwf&ef 

aomfvnf;aumif;? tvkyftudkif &SmazGoltm; 

ulnD&efESifh vkyfief;cGifESifhudkufnD oifhavsmf 

aom tvkyform;&&Sda&;twGuf tvkyf&Siftm;  

ulnDay;&ef aomfvnf;aumif;?  tpdk;& tvkyf 

tudkifESifh tvkyform;&SmazGa&;½kH;rsm; zGifhvSpf 

jcif;jzifh jzpfap? tvkyftudkif &SmazGaeol 

rsm;tm; tcrJh0efaqmifrIay;aom yk*¾vdu 

jynfwGif;tvkyftudkif pkaqmif;a&;tusdK; 
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aqmif ukrÜPDrsm;tm; cGifhûycsuf ay;jcif;jzifh 

jzpfap? tjcm;enf;jzifh jzpfap vdktyfonfh 

tpDtpOfrsm;udk aqmif½Guf Edkifonf/ 

( c ) tvkyftudkif&SmazGolonf rdrdvkyfudkifvdkaom tvkyf 

tudkifwGif tvkyf&Sif? tvkyform;tjiif;yGm;rI jzpfyGm; 

aeonf[k taMumif;jyíaomfvnf;aumif;? &SmazGay; 

onfh tvkyftudkifrS&&Sdrnfh tcaMu;aiGonf xdktvkyf 

rsdK;wGif tjcm;olrsm; &&Sdaeaom tcaMu;aiG atmuf 

avsmhenf;aeonf[k taMumif;jyí aomfvnf;aumif; 

tvkyftudkifESifh tvkyform; &SmazGa&;½kH; wpfckcku 

&SmazGay;onfh tvkyftudkifudk vufrcHbJ jiif;y,fcJhvßSif 

xdkodkYjiif;y,frItwGuf tqdkyg½kH;uay;onfh tcGifh 

tvrf;rsm;ESifh tusdK; cHpm;cGifhrsm;udk rqkH;½IH;ap&/ 

( * ) 0efBuD;Xmeonf tvkyf&Sifu rdrd\vkyfief;wGif 

vpfvyfonfh odkYr[kwf vpfvyfrnfh tvkyftudkif 

ae&mrsm;ESifh pyfvsOf;í oufqdkif&m tvkyftudkifESifh 

tvkyform; &SmazGa&;½kH;odkY owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD 

taMumif;Mum;apa&;twGuf tpDtpOfrsm;csrSwf aqmif 

½GufEdkifonf/ 
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tcef;(3)tcef;(3)tcef;(3)tcef;(3)    

tvkyfcefYxm;rIqdkif&m oabmwlnDcsufpmcsKyfcsKyfqdkjcif;tvkyfcefYxm;rIqdkif&m oabmwlnDcsufpmcsKyfcsKyfqdkjcif;tvkyfcefYxm;rIqdkif&m oabmwlnDcsufpmcsKyfcsKyfqdkjcif;tvkyfcefYxm;rIqdkif&m oabmwlnDcsufpmcsKyfcsKyfqdkjcif;    

5/ (u) (1) tvkyf&Sifonf tvkyform;tm; tvkyfwpfckckudk 

vkyfudkif&ef cefYtyfNyD;ygu &ufaygif; 30 twGif; 

tvkyfcefYxm;rIqdkif&m oabmwlnDcsuf pmcsKyf 

csKyfqdk&rnf/ odkY&mwGif tpdk;&Xme? tpdk;&tzGJU 

tpnf;wGif tNrJwrf; 0efxrf; cefYtyfjcif;ESifh 

oufqdkifjcif; r&Sdap&/ 

(2) tvkyfcefYxm;jcif;rûyrD têudoifwef;umvESifh 

tprf;cefY umv owfrSwfygu ,if;  

oifwef;om;onf yk'frcGJi,f(1)yg owfrSwf 

csufESifh oufqdkifjcif; r&Sdap&/  

( c ) tvkyfcefYxm;rIqdkif&m oabmwlnDcsuf pmcsKyfwGif 

atmufygtcsufrsm; yg0if&rnf - 

  (1) tvkyftudkiftrsdK;tpm;? 

  (2) tprf;cefYumv? 

  (3) vkyfc? vpm? 

  (4) tvkyftudkifwnfae&m?  
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  (5) pmcsKyfoufwrf;? 

  (6) tvkyfcsdef? 

  (7) em;&uf? tvkyfydwf&ufESifh cGifh&uf? 

  (8) tcsdefydkvkyfudkifjcif;? 

  (9) tvkyfcsdeftwGif; tpm;taomuftpDtpOf?  

  (10) ae&mxdkifcif;? 

  (11)  aq;0g;ukojcif;? 

(12) tvkyfcGifodkYêud? ydkY,mOf pDpOfay;jcif;ESifh c&D; 

oGm;vmjcif;?  

(13) tvkyform;rsm; vdkufem&rnfh pnf;urf; 

csufrsm; ? 

(14) tvkyf&SifapvTwfonfh oifwef;odkY wufa&muf 

&ygu ,if;oifwef; wufa&mufNyD;aemuf  

qufvufwm0efxrf;aqmif&ef tvkyform;u  

oabmwlnDonfh umvowfrSwfcsuf? 

  (15) tvkyfrS EkwfxGufjcif;ESifh tvkyfrS&yfpJjcif;? 

  (16) pmcsKyf&yfpJjcif;? 

  (17) pmcsKyfyg pnf;urf;csuftwdkif; wm0ef&SdrIrsm;? 
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(18) tvkyfcefYxm;rI oabmwlnDcsuf pmcsKyftm; 

tvkyf&Sif? tvkyform; ESpfOD; oabmwl 

zsufodrf;jcif;? 

  (19) tjcm;udpö&yfrsm;?  

(20) pmcsKyfpnf;urf;rsm;udk owfrSwfjcif;? 

jyifqifjcif;ESifh jznfhpGufjcif;? 

  (21) taxGaxG/ 

( * ) tvkyfcefYxm;rIqdkif&m oabmwlnDcsuf pmcsKyfwGif 

xnfhoGif;  vkyfief;cGif pnf;urf;rsm;onf wnfqJ 

Oya' wpf&yf&yfESifh nDñGwf&rnfhjyif tvkyform;\ 

tusdK;cHpm;cGifhrsm;onfvnf; wnfqJOya'wpf&yf&yfyg 

cHpm;cGifhrsm;atmuf avsmhenf;jcif; r&Sdap&/  

(C) tvkyfcefYxm;rIqdkif&m oabmwlnDcsufpmcsKyft& 

owfrSwfumvxufapmí vkyfief;NyD;qkH;oGm;vßSif 

aomfvnf;aumif;? rarßSmfvifhaom taMumif;aMumifh 

vkyfief;wpfckvkH;udkjzpfap? vkyfief;wpfpdwf wpfa'oudk 

jzpfap &yfpJvdkuf&vßSifaomfvnf;aumif;? taMumif; 

trsdK;rsdK;aMumifh tvkyf&yfpJ&efudpö ay:aygufvmvßSif 

aomfvnf;aumif;? tvkyf&Sifu tvkyform;tm; 
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owfrSwfxm;aom epfemaMu;ay;&ef 0efBuD;Xmeonf 

trdefYaMumfjimpmxkwfjyef&rnf/  

( i ) yk'frcGJ(u)t& csKyfqdkaom tvkyfcefYxm;rIqdkif&m 

oabmwlnDcsuf pmcsKyfonf tpdk;&Xme? tpdk;& 

tzGJUtpnf;ü ,m,DcefYxm;onfhaeYpm; tvkyform;? 

ykwfjywf tvkyform;rsm;ESifhvnf; oufqdkifap&rnf/ 

( p ) tvkyf&SifESifh tvkyform;odkYr[kwf tvkyform;rsm;onf 

ESpfzufoabm wlnDrIjzifh tvkyfcefYxm;rIqdkif&m 

oabmwlnDcsufpmcsKyfyg vkyfief;cGifpnf;urf;ESifh 

tusdK;cHpm;cGifhrsm;udk wnfqJOya'ESifhtnDvdktyfovdk 

jyifqifEdkifonf/ 

(q) tvkyf&SifESifh tvkyform; csKyfqdkNyD;aom tvkyfcefY 

xm;rIqdkif&moabmwlnDcsuf pmcsKyfrdwåLudk oufqdkif&m 

tvkyftudkifESifh tvkyform; &SmazGa&;½kH;odkY owfrSwf 

umvtwGif; tvkyf&Sifu ay;ydkYNyD; twnfûycsuf 

&,lxm;&rnf/   

( Z ) þOya'twnfrjzpfrD csKyfqdkcJhaom tvkyfcefYxm;rI 

qdkif&m oabmwlnDcsuf pmcsKyfrsm;onf rlvpmcsKyf 

oufwrf;ukefqkH;onftxd twnfjzpfap&rnf/ 
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tcef; (4)tcef; (4)tcef; (4)tcef; (4)    

tvkyftudkifESifhußGrf;usifrIzGHUûzd;wdk;wufa&;qdkif&m tzGJUrsm; tvkyftudkifESifhußGrf;usifrIzGHUûzd;wdk;wufa&;qdkif&m tzGJUrsm; tvkyftudkifESifhußGrf;usifrIzGHUûzd;wdk;wufa&;qdkif&m tzGJUrsm; tvkyftudkifESifhußGrf;usifrIzGHUûzd;wdk;wufa&;qdkif&m tzGJUrsm; 

zGzGzGzGJUpnf;jcif;ESifhvkyfief;wm0efrsm;JUpnf;jcif;ESifhvkyfief;wm0efrsm;JUpnf;jcif;ESifhvkyfief;wm0efrsm;JUpnf;jcif;ESifhvkyfief;wm0efrsm;    

6/ jynfaxmifpktpdk;&tzGJUonf - 

(u) tvkyftudkifESifhußGrf;usifrIzGHUûzd;wdk;wufa&;A[dktzGJUudk 

atmufygyk*¾dKvfrsm;jzifh zGJUpnf;&rnf- 

  (1) jynfaxmifpk0efBuD;   Ouú| 

  jynfaxmifpk tvkyform;?tvkyftudkifESifh  

      vlrIzlvkHa&;0efBuD;Xme   

   (2)  jynfaxmifpk0efBuD;   tzGJU0if 

      oufqdkif&m0efBuD;Xmersm; 

   (3)  ûrdUawmf0ef    tzGJU0if 

  aejynfawmf? &efukefESifh rEÅav; 

       ûrdUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwDrsm;  

(4)  oufqdkif&m0efBuD;   tzGJU0if 

      wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,ftpdk;&tzGJU 

(5)  Ouú|    tzGJU0if 

      jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHukefonfrsm;ESifh 

pufrIvufrIvkyfief;&Sifrsm;toif;csKyf 

(6)  Ouú|    tzGJU0if 

jrefrmEdkifiHvkH;qdkif&m tvkyform;a&;&mtzGJUrsm; 
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(7) Ouú|    tzGJU0if 

     jrefrmEdkifiHvkH;qdkif&m tvkyf&Sifa&;&mtzGJUrsm; 

(8) 'kwd,0efBuD;   twGif;a&;rª; 

      jynfaxmifpk tvkyform;? tvkyftudkifESifh  

      vlrIzlvkHa&;0efBuD;Xme 

(c) yk'frcGJ (u) t& zGJUpnf;&mwGif 'kwd,Ouú|ESifh wGJzuf 

twGif;a&;rª;wdkYudk cefYtyfwm0efay;Edkifonf/ 

7/ A[dktzGJUonf atmufygvkyfief;wm0efrsm;ESifh pyfvsOf;í rl0g'rsm; 

csrSwfay;&rnf- 

(u) tvkyftudkiftcGifhtvrf;rsm; zefwD;ay;jcif;? 

 ( c ) tvkyfvufrJhrsm; enf;yg;ap&ef aqmif½Gufjcif;? 

 ( * ) tvkyform;rsm;\pnf;urf;ESifh 

pGrf;aqmif&nfjr§ifhwifay;&ef aqmif½Gufjcif;? 

 ( C) tvkyform;rsm;\ ußGrf;usifrIzGHUûzd;wdk;wufap&ef aqmif½Gufjcif;? 

 ( i ) tvkyftudkifESifh ußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&;tzGJUwdkYudk 

zGJUpnf;jcif;ESifh vrf;ñTefjcif;/ 
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8/ A[dktzGJUonf jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ oabmwlnDcsufjzifh 

atmufygyk*¾dKvfrsm; yg0ifaom tvkyftudkif zGHUûzd;wdk;wufa&; 

tzGJUudk zGJUpnf;&rnf- 

 (u) 'kwd,0efBuD;    Ouú| 

   jynfaxmifpk tvkyform;? tvkyftudkifESifh  

  vlrIzlvkHa&;0efBuD;Xme  

 (c) 'kwd,0efBuD;    tzGJU0if 

  oufqdkif&m jynfaxmifpk0efBuD;Xmersm; 

(*) ñTefMum;a&;rª;csKyf odkYr[kwf   tzGJU0if 

OD;aqmifñTefMum;a&;rª;  

  oufqdkif&mOD;pD;Xme odkYr[kwf vkyfief; 

 (C) udk,fpm;vS,f    tzGJU0if 

  jynfaxmifpkor®w jrefrmEdkifiHukefonfrsm;ESifh 

  pufrIvufrIvkyfief;&Sifrsm;toif;csKyf 

 (i) udk,fpm;vS,f    tzGJU0if 

  jrefrmEdkifiHvkH;qdkif&mtvkyform;a&;&m   

  tzGJUrsm; 

 (p) udk,fpm;vS,f    tzGJU0if 

  jrefrmEdkifiHvkH;qdkif&m tvkyf&Sifa&;&m 

tzGJUrsm; 
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 (q) ñTefMum;a&;rª;csKyf              twGif;a&;rª; 

  tvkyform;ñTefMum;a&;OD;pD;Xme 

9/ tvkyftudkif zGHUûzd;wdk;wufa&;tzGJU\ vkyfief;wm0efrsm;rSm 

atmufygtwdkif; jzpfonf- 

 (u) jynfwGif;tvkyftudkiftcGifhtvrf;rsm; zefwD;ay;jcif;? 

 (c) tvkyfvkyfudkifvdkolrsm;tm; tvkyftudkif&&Sdapjcif;? 

 (*) tvkyfvufrJhrsm;enf;yg;ap&efaqmif½Gufjcif;? 

 (C) tvkyfvkyfudkifaeolrsm;\ pnf;urf;ESifh pGrf;aqmif&nf 

jr§ifhwifay;jcif;/ 

10/ (u) A[dktzGJUonf jynfaxmifpk tpdk;&tzGJU\ oabm 

wlnDcsufjzifh atmufygyk*¾dKvfrsm; yg0ifaom ußGrf;usifrIzGHUûzd; 

wdk;wufa&;tzGJUudk zGJUpnf;&rnf-  

  (1) 'kwd,0efBuD;    Ouú| 

jynfaxmifpktpdk;&tzGJUu 

wm0efay;tyfjcif;cH&onfh 

jynfaxmifpk0efBuD;Xme 

(2) ñTefMum;a&;rª;csKyfodkYr[kwf       tzGJU0if 

  OD;aqmifñTefMum;a&;rª;          

   oufqdkifonfhOD;pD;Xme  
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odkYr[kwf vkyfief; 

(3) udk,fpm;vS,f    tzGJU0if 

   jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiH  

ukefonfrsm;ESifh pufrIvufrI 

vkyfief;&Sifrsm; toif;csKyf 

  (4) Ouú|     tzGJU0if 

   ußGrf;usifrIqdkif&m toif;tzGJUrsm; 

  (5) udk,fpm;vS,f   tzGJU0if 

jrefrmEdkifiHvkH;qdkif&m 

tvkyform;a&;&mtzGJUrsm; 

  (6) udk,fpm;vS,f   tzGJU0if 

   jrefrmEdkifiHvkH;qdkif&m  

tvkyf&Sifa&;&mtzGJUrsm; 

  (7) 'kwd,ñTefMum;a&;rª;csKyf        twGif;a&;rª; 

   tvkyform;ñTefMum;a&;OD;pD;Xme 

( c ) yk'frcGJ(u)t& zGJUpnf;&mwGif tvkyform;rsm; 

ußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&;ESif h pyfvsOf;onfh 

ußGrf;usifolrsm;tm; tzGJU0iftjzpfcefYtyf wm0efay;Edkif 

onf/ 
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11/ ußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&;tzGJU\ vkyfief;wm0efrsm;rSm 

atmufygtwdkif; jzpfonf- 

(u) tvkyftudkifrsm;\ ußGrf;usifrIpHrsm; cGJjcm;owfrSwfjcif;? 

a&;qGJjcif;ESifh jy|mef;jcif;? 

( c ) tvkyform;rsm;\ ußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&;twGuf 

OD;pm;ay;rIrsm; cGJjcm;owfrSwfí ußGrf;usifrI avhusifha&; 

qdkif&m rl0g'rsm;csrSwfjcif;? 

( * ) ußGrf;usifrIppfaq;tuJjzwfa&;qdkif&m tpDtpOfrsm;udk 

owfrSwfjcif;? 

(C) oifwef;ausmif; odk Yr[kwf ußGrf;usifrI ppfaq; 

tuJjzwfa&;Xmersm;tm; rSwfykHwifvufrSwfxkwfay;jcif;? 

( i ) ußGrf;usifrItodtrSwfûy vufrSwfrsm;xkwfay;a&; tpD 

tpOfrsm; csrSwfjcif;? 

( p ) tvkyform;rsm;twGuf ußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&; 

&efykHaiG xlaxmifí pDrHcefYcGJjcif;? 

(q) rdrdzG JUpnf;aom aumfrwDrsm;ESif h qyfaumfrwDrsm;udk 

BuD;MuyfuGyfuJjcif;/ 
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12/    (u) ußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&; tzGJUonf vkyfief; 

wm0efrsm;udk aqmif½GufEdkif&ef atmufyg aumfrwD 

rsm;udk zGJUpnf;xm;&Sd&rnf- 

(1) ußGrf;usifrI pHowfrSwfa&;ESifh avhusifha&; 

aumfrwD? 

(2) ußGrf;usifrIppfaq; tuJjzwfa&;ESifh todtrSwfûy 

a&; aumfrwD/ 

(c) ußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&;tzGJUonf yk'fr 

12? yk'frcGJ(u)yg aumfrwDrsm; atmufwGif 

qyfaumfrwDrsm;udk vdktyfovdk zGJUpnf;Edkif 

onf/ 

13/ yk'fr 12? yk'frcGJ(u)t& zGJUpnf;aom aumfrwDtoD;oD;\ 

wm0efESifhvkyfydkifcGifhrsm; ESifh pyfvsOf;í- 

(u) ußGrf;usifrI pHowfrSwfa&;ESifh avhusifha&; aumfrwDESifh 

ußGrf;usifrIppfaq; tuJjzwfa&;ESifh todtrSwfûya&; 

aumfrwDrsm;onf oufqdkif&m aumfrwDtvdkuf 

zGJUpnf;rIESifh aqmif½Gufrnfh vkyfief;pOfrsm;udk ñSdEIdif; 

a&;qGJowfrSwf&rnf/  
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(c) ußGrf;usifrIpHowfrSwfa&;ESifh avhusifha&;aumfrwDonf 

atmufygwdkYudk aqmif½Guf&rnf- 

(1) tvkyftudkif trsdK;tpm;ESif h tqifhtvdkuf 

rSefuef wdusaom ußGrf;usifrI pHrsm;udk EdkifiH 

wum pHrsm;tm; rSDjirf;í a&;qGJowfrSwfjcif;?  

(2) ußGrf;usifrI pHrsm;ESifhtnD oif½dk;ñTef;wrf;rsm; 

a&;qGJjcif;? avhusifha&; pHrsm; owfrSwfjcif;?  

   (3) avhusifha&;enf;jy t&nftaoG;owfrSwfjcif;?  

(4) oifwef;ausmif;rsm;\ pufypönf;? ud&d,mESifh 

oifMum;a&; taxmuftulûyypönf; pHcsdef 

pHñTef;rsm; owfrSwfjcif;? 

(5) oifwef;ausmif;rsm; rSwfykHwifjcif;ESifh avhusifha&; 

trsdK;tpm;rsm; rSwfykHwifjcif;?  

(6) enf;ynmydkif;qdkif&m ußGrf;usifrI zGHUûzd; 

wdk;wufa&;twGuf ñSdEIdif; aqmif½Gufjcif;? 

(7) rSwfykHwif vufrSwf avßSmufxm;csufESifh 

pyfvsOf;í pdppfNyD;ußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&; 

tzGJUodkY wifjyjcif;/ 
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(*) ußGrf;usifrI ppfaq;tuJjzwfa&;ESifh todtrSwfûya&; 

aumfrwDonf atmufygwdkYudk aqmif½Guf&rnf-  

(1) tvkyftudkifqdkif&m ußGrf;usifrI pHowfrSwf 

csufESifhtnD ppfaq;Edkifa&;twGuf ppfaq;rnfh 

pH owfrSwfjcif;?  

(2) ußGrf;usifrIppfaq; tuJjzwfa&;Xmersm; rSwfykH 

wifjcif;ESifh ußGrf;usifrI ppfaq; tuJjzwfa&; 

tpDtpOfrsm; rSwfykHwifjcif;?  

(3) rSwfykHwif vufrSwf avßSmufxm;csufESifh 

pyfvsOf;í pdppfNyD;ußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&; 

tzGJUodkY wifjyjcif;?  

(4) tuJjzwfykHpH owfrSwfjcif;? ppfaq;tuJjzwf 

olrsm;ESifh ußGrf;usifrI ppfaq; tuJjzwfa&; 

Xmersm;\ t&nftaoG; tmrcHcsuf &Sda&; 

twGuf  t&nftaoG; xdef;odrf;a&;pepfESifh 

wm0ef0wå&m;rsm; owfrSwfjcif;?  

(5) ußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&;twGuf enf; 

ynmydkif;qdkif&m ñSdEIdif;aqmif½Gufjcif;? 
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(6) tvkyftudkifqdkif&m ußGrf;usifrIzGHUûzd; wdk;wuf 

apa&;twGuf tqifhtvdkuf owfrSwfí 

,SOfûydifyGJrsm; ûyvkyfjcif;? 

(7) ûydifyGJwGif xl;cßGefygu xl;cßGefol jzpfaMumif; 

todtrSwfûy vufrSwf xkwfay;jcif;/ 

tcef;(5)tcef;(5)tcef;(5)tcef;(5)    

tvkyform;rsm;ußGrf;usifrIzGHUûzd;wdk;wufa&;ESifh tvkyform;rsm;ußGrf;usifrIzGHUûzd;wdk;wufa&;ESifh tvkyform;rsm;ußGrf;usifrIzGHUûzd;wdk;wufa&;ESifh tvkyform;rsm;ußGrf;usifrIzGHUûzd;wdk;wufa&;ESifh 

avhusifha&;tpDtpOfrsm;aqmif½Gufjcif;avhusifha&;tpDtpOfrsm;aqmif½Gufjcif;avhusifha&;tpDtpOfrsm;aqmif½Gufjcif;avhusifha&;tpDtpOfrsm;aqmif½Gufjcif;    

14/ tvkyf&Sifonf rdrd\vkyfief;wGif cefYtyf&ef vsmxm;aom 

tvkyform;rsm;ESifh vkyfief;ü vuf&Sd vkyfudkifvsuf&Sdaom tvkyf 

orm;rsm;\ tvkyftudkifqdkif&m ußGrf;usifrI tqifhjrifhrm;ap&ef 

avhusifha&; tpDtpOfrsm;udk vkyfief;vdktyfcsuft& ußGrf;usifrI 

zGHUûzd;wdk;wufa&;tzGJU\ rl0g'ESif htnD aqmif½Guf&rnf/ 

15/ tvkyf&Sifonf - 

(u) tvkyform;rsm;\ tvkyftudkifqdkif&m ußGrf;usifrI 

tqifhjrifhrm;ap&ef avhusifha&; tpDtpOfrsm;udk   pDrH 

aqmif½Guf&mü   vkyfief;wGif;oifwef;rsm;      zGifhvSpf 

oifMum;jcif;?vkyfief;cGifü pepfwus avhusifhoifMum; 

jcif;? vkyfief;jyify oifwef;rsm;odkY apvTwfjcif;ESifh 
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owif;tcsuftvuf enf;ynm tokH;ûyaom pepfjzifh 

avhusifh oifMum;jcif;wdkY ûyvkyf&mwGif vkyfief; wpfckcsif; 

jzpfap? vkyfief;rsm; aygif;pyfí jzpfap  tvkyform; 

wpfOD;csif; odkYr[kwf tkyfpktvdkuf avhusifhoifMum; 

ap&ef aqmif½GufEdkifonf/ 

(c) touf 16 ESpf jynfhNyD;aom vli,frsm;tm; tvkyfoif 

tjzpf cefYxm;í  ußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&;tzGJUu 

owfrSwfxm;aom pnf;rsOf; pnf;urf;rsm;ESifh tnD 

tvkyftudkifESifh oufqdkifonfh twwfynm&yfrsm;udk 

pepfwus avhusifh oifMum;ap&ef aqmif½GufEdkifonf/ 

tcef;(6)tcef;(6)tcef;(6)tcef;(6)        

oifwef;ausmif;ESifh ußGrf;usifrIppfaq;tuJjzwfa&;Xmersm;oifwef;ausmif;ESifh ußGrf;usifrIppfaq;tuJjzwfa&;Xmersm;oifwef;ausmif;ESifh ußGrf;usifrIppfaq;tuJjzwfa&;Xmersm;oifwef;ausmif;ESifh ußGrf;usifrIppfaq;tuJjzwfa&;Xmersm;    

rSwfykHwifjcif;ESifh wnfaxmifzGifhvSpfjcif;rSwfykHwifjcif;ESifh wnfaxmifzGifhvSpfjcif;rSwfykHwifjcif;ESifh wnfaxmifzGifhvSpfjcif;rSwfykHwifjcif;ESifh wnfaxmifzGifhvSpfjcif;    

16/ (u) oifwef;ausmif; odkYr[kwf ußGrf;usifrIppfaq; tuJ 

jzwfa&;Xme wnfaxmif zGifhvSpfvdkaom tvkyf&Sif 

odkYr[kwf 0efaqmifrI ay;vdkolonf oufqdkif&m 

aumfrwDrsm;rS wpfqifh ußGrf;usifrIzGHUûzd; wdk;wufa&; 

tzGJUodkY owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD rSwfykHwif vufrSwf 

&&Sd&ef avßSmufxm;&rnf/ 
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 (c) wnfqJOya'rsm;ESifhtnD jynfyEdkifiHrS vma&mufí 

oifwef;ausmif; odkYr[kwf ußGrf;usifrIppfaq; tuJ 

jzwfa&; Xmewpfckck wnfaxmifzGifhvSpf vdkolonf 

oufqdkif&m aumfrwDrsm;rS wpfqifh ußGrf;usifrI 

zGHUûzd;wdk;wufa&;tzGJUodkY owfrSwfcsufrsm;ESifh tnD 

rSwfykHwif vufrSwf&&Sd&ef avßSmufxm;&rnf/ 

17/ ußGrf;usifrIzGHUûzd;wdk;wufa&;tzGJUonf-  

(u) yk'fr 16 t& avßSmufxm;csufESifh pyfvsOf;í yk'fr 12 

t& zGJUpnf;aom oufqdkif&m aumfrwDrsm;udk owfrSwf 

csufrsm;ESifh nDñGwfjcif; &Sd r&Sd pdppf wifjyapNyD; rSwfykH 

wif vufrSwfxkwfay;&efcGifhûyjcif; odkYr[kwf jiif;y,fjcif; 

ûyEdkifonf/ 

(c) rSwfykHwif vufrSwfxkwfay;&ef cGifhûyygu owfrSwf 

xm;aom pnf;urf;rsm;ESifhtnD rSwfykHwifaMu;ay;oGif; 

apNyD; avßSmufxm;oltm; rSwfykHwif vufrSwfxkwfay; 

&rnf/ 

(*) rSwfykHwifvufrSwfxkwfay;&ef jiif;y,fygu &ufaygif; 

30 twGif; jyefvnf avßSmufxm;cGifhûyEdkifonf/  
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18/ rSwfykHwif vufrSwf&&Sdaom oifwef;ausmif;ESifh ußGrf;usifrI 

ppfaq; tuJjzwfa&;Xmersm;onf rSwfykHwifoufwrf; ukefqkH;NyD;aemuf 

oufqdkif&mvkyfief;udk qufvufvkyfudkifvdkygu owfrSwfcsufrsm;ESifh 

tnD oufqdkif&m aumfrwDrSwpfqifh ußGrf;usifrIzGHUûzd;wdk;wufa&; tzGJUodkY 

rSwfykHwifoufwrf; wdk;jr§ifhay;&ef avßSmufxm;&rnf/ 

19/ ußGrf;usifrIzGHUûzd;wdk;wufa&; tzGJUonf rSwfykHwifvufrSwfyg 

pnf;urf;csufrsm;ESifh nDñGwfjcif; r&SdaMumif; ppfaq;awGU&Sd&ygu  ,if; 

oifwef;ausmif; odkYr[kwf ußGrf;usifrI ppfaq;tuJjzwfa&;Xme\ 

rSwfykHwif vufrSwfudk y,fzsufEdkifonf/ 

20/ rSwfykHwifxm;aom oifwef;ausmif;\ wm0efrsm;rSm 

atmufygtwdkif; jzpfonf- 

(u) atmufazmfjyyg avhusifhoifMum;a&;tpDtpOfrsm;udk 

ûypkNyD; ußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&;tzGJUxH wifjyí 

oabmwlnDcsuf&,ljcif; -  

(1) ußGrf;usifrIpH? 

(2) oif½dk;ñTef;wrf;? 

(3) oifwef;ausmif;wnfae&m? taqmufttkHESifh 

tokH;taqmif azmfjycsuf? 
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(4) oifwef;q&mrsm;\ trnfESifh t&nftcsif;? 

(5)      avhusifhoifMum;rnfhumv? 

(6) oifwef;wGiftokH;ûyrnfh avhusifhoifMum;a&; 

pepf?avhusifhoifMum;a&; taxmuftulûy 

ypönf;rsm;? 

(7) oifwef;qif;vufrSwf? 

(8) oifwef;aMu;? 

(9) ußGrf;usifrI pHowfrSwfa&;ESifh avhusifha&; 

aumfrwDuowfrSwfaomtjcm;tcsuftvuf

rsm;/ 

( c ) oifwef;om;ESif h oifwef;qdkif&m oabmwlnDcsuf 

pmcsKyf csKyfqdkxm;jcif;? 

( * ) oifwef;om;rsm;\ udk,fa&;tcsuftvufrsm;udk 

xdef;odrf; xm;&Sdjcif;? 

(C) oifwef;wpfckNyD;ajrmufonfhtcg 15 &uftwGif; 

oifwef;ESifh ywfoufaom tpD&ifcHpmudk ußGrf;usifrI 

zGHUûzd;wdk;wufa&; tzGJUodkY wifjyjcif;? 
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( i ) oifwef;ausmif;tm; tjcm;oifwef;ausmif; 

wnfaxmifvdkolxH vTJajymif; vdkygu vTJajymif;jcif; 

rûyrD tenf;qkH; &ufaygif; 30 êudwifí ußGrf;usifrI 

zGHUûzd; wdk;wufa&;tzGJUodkY wifjyjcif;? 

( p ) oifwef;ausmif;udk &yfqdkif;vdkygu oifwef;om;rsm; 

tm; vkyfief;trsdK;tpm; wlnDaom tjcm;oifwef; 

ausmif;wpfckckodkY usef&Sdaom oifwef; ukefus 

p&dwfrsm;ESifh twl vTJajymif; ay;jcif;/ 

21/ rSwfykHwifxm;aom oifwef;ausmif;wnfaxmifolonf-  

(u) oufqdkif&m 0efBuD;Xmeu xkwfay;aom tvkyfvkyfcGifh 

vufrSwf&&Sdonfh EdkifiHjcm;om; ußGrf;usifolrsm;ESifh 

EdkifiHjcm;om; enf;jyrsm;tm; ac:,lcefYxm;cGifh&Sdonf/ 

,if;wdkY\aexdkifcGifh umvonf wnfqJOya'ESifh 

tnDjzpfap&rnf/ 

( c ) oifMum;a&;taxmuftulûy ypönf;rsm;udk wnfqJ 

Oya'rsm;ESifhtnD jynfyrS wifoGif;Edkifonf/ 

22/ rSwfykHwifxm;aom ußGrf;usifrI ppfaq;tuJjzwfa&;Xme\ 

wm0efrsm;rSm atmufyg twdkif;jzpfonf - 
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(u) atmufazmfjyyg ußGrf;usifrIppfaq; tuJjzwfa&; 

tpDtpOfrsm;udk ußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&;tzGJUxH 

wifjyí oabmwlnDcsuf &,ljcif;- 

(1) todtrSwfûyxm;aom ußGrf;usifrI pHrsm;udk 

tajcûyxm;onfh  ppfaq;a&; tpDtpOf? 

(2) Xmewnfae&m? taqmufttkHESifh tokH; 

taqmif azmfjycsuf? 

(3) ppfaq; tuJjzwfolrsm;\ trnfESifh t&nf 

tcsif;? 

(4)      ppfaq;rnfhumv? 

(5) ppfaq;a&;XmewGif tokH;ûyrnfh ppfaq;a&; 

taxmuftulûy ypönf;rsm;? 

(6) ppfaq;rnfh ar;cGef;rsm;taetxm;? 

(7) tuJjzwf&mwGif tokH;ûyrnfh ußGrf;usifrIpHESifh 

enf;pepf? 

(8) ußGrf;usifrI ppfaq;cHolxHrS aumufcH&rnfh 

tcaMu;aiGEIef;xm;? 
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(9) ußGrf;usifrI ppfaq;tuJjzwfa&; aumfrwDu 

owfrSwfxm;aom tjcm;tcsuftvufrsm;? 

(c) ußGrf;usifrI todtrSwfûy vufrSwf&&Sd&ef avßSmufxm; 

aom ußGrf;usifrI ppfaq;cHolrsm;twGuf pnf;urf;csuf 

rsm; owfrSwfxm;&Sdjcif;ESifh ppfaq;rIqdkif&m tpD 

tpOfrsm; owfrSwfjcif;? 

(*) ußGrf;usifrI ppfaq;cHolrsm;\ udk,fa&; tcsuftvuf 

rsm;udk xdef;odrf;xm;&Sdjcif;? 

(C) ußGrf;usifrI ppfaq;tuJjzwfNyD;aemuf 15 &uftwGif; 

tpD&ifcHpmudk  ußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&; tzGJUodkY 

wifjyjcif;? 

( i ) ußGrf;usifrIppfaq;cHí atmifjrifolrsm;tm; ußGrf;usifrI 

zGHUûzd;wdk;wufa&;tzGJU\ twnfûycsufjzifh ußGrf;usifrI 

todtrSwfûyvufrSwf xkwfay;jcif;? 

( p ) ußGrf;usifrIppfaq;tuJjzwfa&;Xmeudk &yfqdkif;vdkygu 

ußGrf;usifrI ppfaq;cHolrsm;tm; vkyfief; trsdK;tpm; 

wlnDaom tjcm;ußGrf;usifrI ppfaq;tuJjzwfa&; Xme 

wpfckckodkY usef&Sdaomukefusp&dwfESifhtwl vTJajymif; 

ay;jcif;? 
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(q) ußGrf;usifrI ppfaq;cHolrsm;udk tjcm;ußGrf;usifrI ppfaq; 

tuJjzwfa&;XmeodkY vTJajymif;jcif;rûyrD tenf;qkH; 

&ufaygif; 30 êudwifí ußGrf;usifrIzGHUûzd; wdk;wufa&; 

tzGJUodkY wifjyjcif;/ 

23/ rSwfykHwifxm;aom ußGrf;usifrIppfaq;tuJjzwfa&;Xmeonf - 

(u) oufqdkif&m0efBuD;Xmeu xkwfay;aom tvkyfvkyfcGifh 

vufrSwf&&Sdonfh EdkifiHjcm;om; ußGrf;usifolrsm;? 

EdkifiHjcm;om; tuJjzwfolrsm;tm; ac:,lcefYxm;cGifh 

&Sdonf/ ,if;wdkY\ aexdkifcGifhumvonf wnfqJ 

Oya'ESifhtnD jzpfap&rnf/ 

(c) ppfaq;tuJjzwfa&; taxmuftulûy ypönf;rsm;udk 

wnfqJOya'rsm;ESifhtnD jynfyrS wifoGif;Edkifonf/ 

oufqdkif&m ußGrf;usifrI ppfaq;tuJjzwfa&;XmeodkY 

ppfaq;rI cH,l&ef avßSmufxm;Edkifonf/ 

tcef; (7)tcef; (7)tcef; (7)tcef; (7)    

ußGrf;usifrI,SOfûydifyGJrsm; usif;yjcif;ußGrf;usifrI,SOfûydifyGJrsm; usif;yjcif;ußGrf;usifrI,SOfûydifyGJrsm; usif;yjcif;ußGrf;usifrI,SOfûydifyGJrsm; usif;yjcif;    

24/ ußGrf;usifrIppfaq;tuJjzwfa&;ESifh todtrSwfûya&; aumfrwDonf 

vkyfief;trsdK;tpm;tvdkuf ußGrf;usifrIzGHUûzd;wdk;wufa&;twGuf ußGrf;usifrI 

,SOfûydifyGJtqifhqifh jzpfay:vmap&ef owfrSwfcsufrsm;ESifh tnD 
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taumiftxnfazmf&rnf/ ,SOfûydifyGJ\ ußGrf;usifrI&v'frsm;rS wpfqifh 

okawoevkyfief;rsm; aqmif½Guf&rnf/  

25/ ußGrf;usifrI todtrSwfûyvufrSwf&Sdaom tvkyform;onf 

jynfwGif;? jynfywGif usif;yaom oufqdkif&mußGrf;usifrI,SOfûydifyGJrsm;ü 

yg0if,SOfûydifcGifh&Sdonf/ 

tcef;(8tcef;(8tcef;(8tcef;(8))))    

tvkyform;rsm; ußGrf;usifrIzGHUûzd;wdk;wufa&; &efykHaiGxlaxmifjcif;ESifh tvkyform;rsm; ußGrf;usifrIzGHUûzd;wdk;wufa&; &efykHaiGxlaxmifjcif;ESifh tvkyform;rsm; ußGrf;usifrIzGHUûzd;wdk;wufa&; &efykHaiGxlaxmifjcif;ESifh tvkyform;rsm; ußGrf;usifrIzGHUûzd;wdk;wufa&; &efykHaiGxlaxmifjcif;ESifh 

okH;pGJjcif;okH;pGJjcif;okH;pGJjcif;okH;pGJjcif; 

26/ ußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&;tzGJUonf pufrIvufrIESif h 

0efaqmifrI vkyfief;rsm;rS tvkyform;rsm;twGuf ußGrf;usifrI 

zGHUûzd;wdk;wufa&; &efykHaiGwpf&yf xlaxmifxm;&SdNyD; atmufygudpö&yfrsm; 

twGuf owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD okH;pGJEdkifonf- 

(u) tvkyform;rsm;\ ußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&;ESifh 

ußGrf;usifrI tqifhjr§ifhwifa&;wdkYtwGuf avhusifh 

oifMum;ay;jcif;? 

(c) taMumif;wpf&yf&yfaMumifh tvkyf&yfpJjcif;cH&NyD; tjcm; 

vkyfief;wpfckckodkY ajymif;vJ vkyfudkifvdkaom tvkyf 

orm;rsm;tm; vdktyfonfh ußGrf;usifrI jyefvnf 

avhusifh oifMum;ay;jcif;?    
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( * ) yk'frcGJ (u) ESifh (c) ygudpö&yfrsm;twGuf aiGaMu; 

axmufyHhjcif; odkYr[kwf aiGacs;jcif;/ 

27/ ußGrf;usifrIzGHUûzd;wdk;wufa&;tzGJUonf tpdk;&? tvkyf&SifESifh 

tvkyform; udk,fpm;vS,f rsm;yg0ifaom &efykHaiGpDrHcefYcGJa&;aumfrwDudk 

zGJUpnf;&rnf/ 

28/ &efykHaiGpDrHcefYcGJa&;aumfrwD\ vkyfief;wm0efrsm;rSm atmufyg 

twdkif;jzpfonf -  

(u) &efykHaiGtwGuf xnfh0ifaMu;rsm; rSefrSefay;oGif;a&;udk  

Muyfrwfjcif;?  

( c ) ußGrf;usifrIzGHUûzd; wdk;wufa&;tzGJU\ oabmwlnDcsufjzifh 

&efykHaiGtm; pDrHcefYcGJjcif;? 

(*) &efykHaiGrS &if;ESD;jr§KyfESHEdkifaom aiGrsm;udk b@ma&; 

pnf;rsOf;rsm;ESifhtnD bPf wpfckckwGif tyfESHxm;jcif; 

odkYr[kwf tpdk;&aiGpkvufrSwfrsm; 0,f,lpkaqmif; 

xm;jcif;? 

(C) &efykHaiGodkY tvªaiGay;tyfol&Sdygu ußGrf;usifrI zGHUûzd; 

wdk;wufa&; aumfrwD\twnfûycsufjzifh vufcH&,ljcif;? 
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( i ) &efykHaiGxnfh0ifjcif;? okH;pGJjcif;wdkYESifh pyfvsOf;í pm&if; 

ppfaq;rIcH,ljcif;/ 

29/ &efykHaiGpDrHcefYcG Ja&; aumfrwDonf ußGrf;usifrIzG HUûzd; 

wdk;wufa&;tzGJUu owfrSwfaom pnf;rsOf;pnf;urf;ESif h tnD 

atmufygudpö&yf wpfckcktwGuf &efyk HaiGudk okH;pG JcGifhûyEdkifonf - 

(u) tvkyform;rsm;\ußGrf;usifrIzGHUûzd;wdk;wufa&;twGuf 

tcsdefjynfh odkYr[kwf tcsdefydkif; oifwef;wpfckckodkY 

apvTwfjcif;? oifwef;zGifhvSpfjcif;ESifh oifwef;tpDtpOf 

wdk;csJUjcif;rsm;ûyvkyfrnfh tvkyf&Sifrsm;tm; aiGaMu; 

axmufyHhjcif; odkYr[kwf aiGacs;jcif;? 

(c) tvkyf&Sifu,if;\tvkyform;rsm;twGuf oifwef;ESifh 

pyfvsOf;í ukefuscJhonfh p&dwfrsm;udk wifjyawmif;cH 

vmvßSif owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD pdppfí jyefvnf 

xkwfay;jcif;?  

(*) ußGrf;usifrI zGHUûzd;wdk;wufa&;tzGJUu owfrSwfaom 

tjcm; udpö&yfrsm; aqmif½Gufjcif;/ 

30/ (u) pufrIvufrIESifh 0efaqmifrIvkyfief;\ tvkyf&Sifonf 

,if;\vkyfief;ü tvkyform; BuD;MuyfoltqifhESifh 

,if;tqifhatmuf&Sd tvkyform;rsm;tm; ay;acs&onfh 
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pkpkaygif; vkyfc? vpm\ okn'or ig;&mcdkifEIef;atmuf 

renf;aomaiGudk &efykHaiGodkY xnfh0ifaMu;tjzpf vpOf 

rysufruGuf ay;oGif;&rnf/ 

( c ) yk'frcGJ(u)t& ay;oGif;onfh xnfh0ifaMu;udk 

tvkyform;rsm;\ vkyfc? vpmrS jzwfawmufjcif; 

rûy&/ 

31/ ußGrf;usifrIzGHUûzd;wdk;wufa&;tzGJUonf - 

(u) yk'fr30?yk'frcGJ(u)t&tvkyf&Sifu &efykHaiGodkYay;oGif;&rnfh 

xnfh0ifaMu;ESifh pyfvsOf;í vkyfief;u@? vkyfief; 

trsdK;tpm;? vkyfief; t½G,ftpm;ESifh tvkyform; 

OD;a&tay: rlwnfNyD; owfrSwfEdkifonf? 

( c ) cdkifvkHaom taMumif;wifjyEdkifygu tvkyf&SifwpfOD;OD; 

tm; &efykHaiGodkY xnfh0ifaMu; ay;oGif;jcif;rS 

uif;vGwfcGifhûyEdkifonf/ 

32/  ußGrf;usifrIzGHUûzd;wdk;wufa&;tzGJUonf jynfyrSvma&muf 

zGifhvSpfaom oifwef;rsm;\ aiGaMu;qdkif&m udpö&yfrsm;udk wnfqJ 

Oya'rsm;ESifhtnD BuD;Muyf&rnf/ 
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33/ ußGrf;usifrIzGHUûzd;wdk;wufa&;tzGJUonf &efykHaiGpDrHcefYcGJjcif;ESifh 

tokH;ûyjcif;qdkif&m udpörsm;ESifh pyfvsOf;í tBuHÓPfrsm;&,lEdkif&ef 

tBuHay;aumfrwDwpf&yfudk zGJUpnf;Edkifonf/    

tcef; (9)tcef; (9)tcef; (9)tcef; (9)    

jypfrIESifh jypf'Pfrsm;jypfrIESifh jypf'Pfrsm;jypfrIESifh jypf'Pfrsm;jypfrIESifh jypf'Pfrsm;    

34/ rnfolrqdk ußGrf;usifrItodtrSwfûyvufrSwfudk twkûyvkyf 

aMumif; jypfrIxif&Sm; pD&ifjcif;cH&vßSif xdkoludk (7) ESpfxufrydkaom 

axmif'PfcsrSwf&rnfhjyif aiG'Pfvnf; csrSwfEdkifonf/ 

35/ rnfolrqdk0efBuD;Xme\ cGifhûyrdefYr&SdbJ tvkyftudkifpkaqmif;a&; 

vkyfief;udk vkyfudkifaMumif; odkYr[kwf tvkyform;xHrS tcaMu;aiG 

&,laqmif½GufaMumif; jypfrIxif&Sm;pD&ifjcif;cH&vßSif xdkoludk okH;Espfxuf 

rydkaom axmif'Pfjzpfap? aiG'Pfjzpfap? jypf'Pf ESpf&yfvkH; jzpfap 

csrSwf&rnf/ 

36/ rnfolrqdk þOya't& xkwfjyefaom enf;Oya'? pnf;rsOf;? 

pnf;urf;? trdefYaMumfjimpm? trdefYESifh ñTefMum;csufyg wm;jrpfcsuf 

wpf&yf&yfudk azmufzsufaMumif; jypfrIxif&Sm;pD&ifjcif;cH&vßSif xdkoludk 

wpfESpfxufrydkaom axmif'Pfjzpfap? aiG'Pfjzpfap? jypf'Pf ESpf&yfvkH; 

jzpfap csrSwf&rnf/ 
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37/ rnfolrqdk tvkyftudkif odkYr[kwf tvkyform;&&Sd&eftvdkYiSm 

tvkyftudkifESifh tvkyform;&SmazGa&; ½kH;wpfckck odkYr[kwf tqdkyg 

½kH;qdkif&m udpö&yfrsm;twGuf udk,fpm;aqmif½GufaeolwpfOD;OD;xH 

rrSefaMumif;odvsufESifh rrSefaomazmfjycsufudkjzpfap? rrSefaom 

ajymqdkcsufudkjzpfap wifjyaMumif; jypfrIxif&Sm;pD&ifjcif;cH&vßSif xdkoludk 

wpfESpfxuf rydkaom axmif'Pfjzpfap? aiG'Pfjzpfap? jypf'Pf 

ESpf&yfvkH;jzpfap csrSwf&rnf/ 

38/ rnfonfhtvkyf&Sifrqdk atmufygûyvkyfrIwpf&yf&yfudk ûyvkyfaMumif; 

jypfrIxif&Sm; pD&ifjcif;cH&vßSif xdkoludk   ajcmufvxuf rydkaom 

axmif'Pfjzpfap? aiG'Pfjzpfap? jypf'Pf ESpf&yfvkH;jzpfap csrSwf&rnf - 

(u) yk'fr5? yk'frcGJ(u)t& tvkyfcefYxm;rIqdkif&m oabm 

wlnDcsuf pmcsKyf csKyfqdk&ef ysufuGufjcif;? 

( c ) yk'fr30? yk'frcGJ(u)t&ay;oGif;&rnfh xnfh0ifaMu; 

ay;oGif;&efysufuGufjcif;/           

39/ rnfolrqdk tvkyfcefYxm;rIqdkif&m oabmwlnDcsufpmcsKyfyg 

tcsufwpf&yf&yfudk azmufzsufaMumif; jypfrIxif&Sm;pD&ifjcif;cH&vßSif  

xdkoludk  okH;vxufrydkaom axmif'Pf jzpfap? aiG'Pfjzpfap? jypf'Pf 

ESpf&yfvkH;jzpfap csrSwf&rnf/ 
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tcef;(10)tcef;(10)tcef;(10)tcef;(10)    

tatatataxGaxGxGaxGxGaxGxGaxG    

40/ &efykHaiGrS acs;,lxm;aomaiGudk owfrSwfaom tcsdef umv 
twGif; tvkyf&Sifu jyefvnfay;qyf&ef ysufuGufvßSif tqdkyg 
acs;aiGudk ajrcGefrajyusefaiGjzpfbdouJhodkY aumufcH &rnf/ 

41/ þOya'yg jy|mef;csufrsm;udk taumiftxnfazmf aqmif½Guf 

&mwGif - 

(u) 0efBuD;Xmeonf jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ oabmwlnD 

csufjzifh vdktyfaom enf;Oya'? pnf;rsOf;ESifh 

pnf;urf;rsm;udk xkwfjyef &rnf/ 

( c ) 0efBuD;XmeESifh tvkyform;ñTefMum;a&; OD;pD;Xme 

wdkYonf vdktyfaom trdefYaMumfjimpm? trdefY? ñTefMum; 

csufESifh vkyfxkH; vkyfenf;rsm;udk xkwfjyefEdkifonf/ 

42/  1950 ckESpf? tvkyftudkifESifh oifMum;avhusifha&;tufOya'udk 

þOya'jzifh ½kyfodrf;vdkufonf/ 

jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf zGJUpnf;ykHtajccHOya't& ußGEfkyf 

vufrSwfa&;xdk;onf/   

EdkifiHawmfor®w 
jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf 



 

 

    

        

jrefrmEdkifiHawmfA[dkbPfOya'jrefrmEdkifiHawmfA[dkbPfOya'jrefrmEdkifiHawmfA[dkbPfOya'jrefrmEdkifiHawmfA[dkbPfOya'    
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jrefrmEdkifiHawmfA[dkbPfOya'jrefrmEdkifiHawmfA[dkbPfOya'jrefrmEdkifiHawmfA[dkbPfOya'jrefrmEdkifiHawmfA[dkbPfOya'    

(2013 ckESpf? jynfaxmifpkvTwfawmf Oya'trSwf   16   /) 

1375 ckESpf? 0gqdkvqef; 4 &uf 

(2013 ckESpf ? Zlvdkifv 11 &uf) 

jynfaxmifpkvTwfawmfonf þOya'udk jy|mef;vdkufonf/ 

tcef;(1)tcef;(1)tcef;(1)tcef;(1)    

trnftrnftrnftrnfESifhESifhESifhESifh    t"dyÜm,fazmfjycsuft"dyÜm,fazmfjycsuft"dyÜm,fazmfjycsuft"dyÜm,fazmfjycsuf    

1/ þOya'udk jrefrmEdkifiHawmfA[dkbPfOya'jrefrmEdkifiHawmfA[dkbPfOya'jrefrmEdkifiHawmfA[dkbPfOya'jrefrmEdkifiHawmfA[dkbPfOya'[k ac:wGifap&rnf/ 

2/ þOya'wGifyg&Sdaom atmufygpum;&yfrsm;onf azmfjyyg 

twdkif; t"dyÜm,foufa&mufap&rnf-  

(u) EdkifiHawmfEdkifiHawmfEdkifiHawmfEdkifiHawmf qdkonfrSm jynfaxmifpkor®w jrefrmEdkifiHawmfudk 

 qdkonf/ 

( c ) tpdk;&tzGJUtpdk;&tzGJUtpdk;&tzGJUtpdk;&tzGJU qdkonfrSm jynfaxmifpkor®w jrefrmEdkifiHawmf? 

 jynfaxmifpktpdk;& tzGJUudk qdkonf/ 

( * ) 0efBuD;Xme0efBuD;Xme0efBuD;Xme0efBuD;Xme    qdkonfrSm jynfaxmifpktpdk;&? b@ma&;ESifh 

tcGef0efBuD;Xmeudk qdkonf/ 

(C) A[dkbPf A[dkbPf A[dkbPf A[dkbPf qdkonfrSm þOya't& wnfaxmifonfh 

jrefrmEdkifiHawmfA[dkbPfudk qdkonf/ 
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( i ) bPbPbPbPf qdkonfrSm jrefrmEdkifiHawmf aiGa&;aMu;a&; tzGJU 

tpnf;rsm;Oya't& wnfaxmifaombPfudk qdkonf/ 

( p ) aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf; qdkonfrSm jrefrmEdkifiHawmf 

aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;rsm;Oya't& wnfaxmifcGifh 

ûyxm;aom tzGJUtpnf;udk qdkonf/ 

(q) aiGpuúLaiGpuúLaiGpuúLaiGpuúL qdkonfrSm A[dkbPfu þOya't& jzpfap? 

,cifujzpfapxkwfxm;aom w&m;0ifaiGpuúLudk qdkonf/ 

(Z) '*Fg;'*Fg;'*Fg;'*Fg; qdkonfrSm A[dkbPfu þOya't&jzpfap? 

,cifujzpfap xkwfxm;aom w&m;0if'*Fg;ESifh 

aiGta<uudk qdkonf/ 

(ps) EdkifiHjcm;okH;aiG EdkifiHjcm;okH;aiG EdkifiHjcm;okH;aiG EdkifiHjcm;okH;aiG [laom pum;&yfwGif atmufygwdkY 

yg0ifonf -  

  (1) EdkifiHjcm;aiG aiGom;? 

(2) EdkifiHjcm;aiG aiGom;jzifh ay;acs&rnfh odkYr[kwf 

jynfywGif ay;acs&rnfh pmcsKyfpmwrf;rsm;? 

(3) EdkifiHwum tpdk;&aiGa&;aMu;a&; tzGJUtpnf; 

rsm;? EdkifiHjcm;&Sd A[dkbPfrsm;? aiGwdkufrsm;ESifh 

ul;oef;a&mif;0,fa&; bPfrsm;wGif xm;&Sdaom 

tyfaiGrsm;?  
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(4) wpfEdkifiHrSwpfEdkifiHodkY aiGrsm;vTJajymif;&mwGif 

tokH;ûyonfh pmcsKyfpmwrf;rsm;?  

(5) jynfwGif;bPfrsm;&Sd EdkifiHjcm;aiGjzifh zGifhvSpf 

xm;&Sdonfh aiGpm&if;rsm;/ 

(n) a½Ta½Ta½Ta½T qdkonfrSm tjynfjynfqdkif&m tay;t,lûyvkyfrIü 

owfrSwf tokH;ûyonfh pHcsdefrD a½Tacsmif;? a½TwkH;ESifh 

a½T'*Fg;rsm;udk qdkonf/ 

( # )  vSnfhvnfokH;pGJaiG vSnfhvnfokH;pGJaiG vSnfhvnfokH;pGJaiG vSnfhvnfokH;pGJaiG qdkonfrSm A[dkbPf vuf0,f&Sd 

aiGpuúLESifh '*Fg;rsm;rS ty vSnfhvnfokH;pGJvsuf&Sdonfh 

okH;pGJaiGudk qdkonf/ 

( X ) taxGaxGoD;oefYaiGpm&itaxGaxGoD;oefYaiGpm&itaxGaxGoD;oefYaiGpm&itaxGaxGoD;oefYaiGpm&if;f;f;f; qdkonfrSm tpdk;&tzGJU\ 

ueOD; xnfh0ifaiGwpf&yfjzifh A[dkbPfudk rwnf 

wnfaxmifNyD;aemuf ESpfpOf ESpfukefqkH;onfh tcgwdkif; 

&&Sdaom tom;wiftjrwfaiGrS owfrSwfxm;onfh 

&mcdkifEIef;wpf&yfjzifh cGJa0ay;oGif;&NyD; A[dkbPf\ 

rwnfaiG&if;\ 100 &mcdkifEIef;ESifh nDrßSonftxd 

xnfh0if&onfh aiGpm&if;udkqdkonf/ 

( ! ) txl;oD;oefYaiGpm&if;txl;oD;oefYaiGpm&if;txl;oD;oefYaiGpm&if;txl;oD;oefYaiGpm&if; qdkonfrSm  A[dkbPfu 

txl;udpö&yftwGuf wnfaxmif xm;onfhpm&if;udk 

qdkonf/  
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( ¡ ) avßSmYEIef;avßSmYEIef;avßSmYEIef;avßSmYEIef; qdkonfrSm avßSmYEIef;jzifh acs;aiGtpDtpOft& 

A[dkbPfonf tmrcHtjzpf aiGacs;oufaocH vufrSwf 

rsm; &,lí bPfESifh aiGa&;aMu;a&; tzGJUtpnf;rsm;odkY 

xkwfacs;onfh umvwdkacs;aiGtay: &,lonfh 

A[dkbPf twdk;EIef;udk qdkonf/  

(P) oD;oefYaiGvdktyfcsufoD;oefYaiGvdktyfcsufoD;oefYaiGvdktyfcsufoD;oefYaiGvdktyfcsuf odkYr[kwf oD;oefYaiGtcsdK; odkYr[kwf oD;oefYaiGtcsdK; odkYr[kwf oD;oefYaiGtcsdK; odkYr[kwf oD;oefYaiGtcsdK; 

qdkonfrSm ul;oef;a&mif;0,fa&; bPfrsm;ESifh aiGpk 

bPfrsm;ü bPfESifhqufoG,faqmif½Gufolrsm; tyfESH 

xm;onfh pkpkaygif;tyfESHaiG\ tpdwftydkif;wpf&yfudk 

tenf;qkH;oD;oefYaiG vdktyfcsuf wpf&yftjzpf xm;&Sd& 

rnfh A[dkbPf\ owfrSwfcsufudk qdkonf/ 

 (w) ESpfESpfESpfESpf qdkonfrSm EdkifiHawmf\b@ma&;ESpfudk qdkonf/ 

(x) yk*¾dKvfyk*¾dKvfyk*¾dKvfyk*¾dKvf [laom pum;&yfwGif vlyk*¾dKvf wpfOD;OD; 

odkYr[kwf Oya't& zGJUpnf;xm;aom tzGJUtpnf; 

wpf&yf&yfwdkY yg0ifonf/ 
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tcef;(2)tcef;(2)tcef;(2)tcef;(2)    

wnfaxmifjcif;? &nfrSef;csufwnfaxmifjcif;? &nfrSef;csufwnfaxmifjcif;? &nfrSef;csufwnfaxmifjcif;? &nfrSef;csufESifh &nf½G,fcsufESifh &nf½G,fcsufESifh &nf½G,fcsufESifh &nf½G,fcsuf 

3/ A[dkbPfudk udk,fydkiftrnfjzifh pOfqufrjywf qufcH 

aqmif½GufydkifcGifh? w&m;pGJqdkEdkifcGifh? w&m;pGJqdk cHEdkifcGifh&Sdaom w&m;0if 

tzGJUtpnf;tjzpf þOya'jzifh wnfaxmifonf/  

4/ A[dkbPf\ ½kH;csKyfudk aejynfawmfwGif xm;&Sd&rnf/ A[dkbPf 

onf 'g½dkufwmtzGJU\ oabmwlnDcsufjzifh jynfwGif;wGifjzpfap? jynfy 

wGifjzpfap? bPfcGJrsm;ESifh ,if;\ udk,fpm;vS,f ½kH;cGJrsm; zGifhvSpf 

Edkifonf/ 

5/ A[dkbPf\ t"du&nfrSef;csufrSm jynfwGif;aps;EIef;wnfNidrfrI 

&&Sd&efESifh xdef;odrf;&ef jzpfonf/ 

6/ A[dkbPfonf rdrd\ t"du&nfrSef;csufESifhtnD atmufyg 

&nf½G,fcsufrsm; wdk;wuf atmifjrifap&ef êud;yrf;aqmif½Guf&rnf- 

 (u) aiGaMu;wnfNidrfa&;? 

 ( c ) aiGa&;aMu;a&;pepf wnfNidrfa&;? 

( * ) xda&mufaom aiGay;acsrIESifh pm&if;&Sif;vif;rI pepfrsm; 

cdkifrm wdk;wufa&;? 
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(C) &Sifoefaom pD;yGm;a&;zGHUûzd;rI&&Sdap&ef tpdk;&tzGJU\ 

taxGaxG pD;yGm;a&;rl0g' rsm;udk taxmuftulûya&;/ 

7/ A[dkbPfonf rdrd\t"du&nfrSef;csufESifh &nf½G,fcsufrsm; 

atmifjrifap&ef þOya'yg vkyfief;wm0efrsm;udk taumiftxnfazmf 

aqmif½Guf&mwGif rdrdtm; tyfESif;xm;onfh vkyfydkifcGifhrsm;udk vGwfvyfpGm 

usifhokH;aqmif½GufEdkifonf/ 

tcef;(3)tcef;(3)tcef;(3)tcef;(3)    

'g½dkufwmtzGJU zGJUpnf;jcif;'g½dkufwmtzGJU zGJUpnf;jcif;'g½dkufwmtzGJU zGJUpnf;jcif;'g½dkufwmtzGJU zGJUpnf;jcif; 

8/ A[dkbPfudk 'g½dkufwmtzGJUjzifh pDrHcefYcGJ&rnf/ 

9/ (u) A[dkbPf\ 'g½dkufwmtzGJUudk yk*¾dKvf 9 OD;jzifh 

atmufygtwdkif; zGJUpnf;í jynfaxmifpk vTwfawmf\ 

oabmwlnDcsufjzifh EdkifiHawmfor®wu cefYtyf wm0ef 

ay;&rnf - 

   (1) A[dkbPfOuú|   Ouú| 

(2) A[dkbPf 'kwd,Ouú| okH;OD; tzGJU0if 

(3) tpdk;&tzGJUua½G;cs,f  tzGJU0if 

ay;aom jyifyrSbmom&yf  

qdkif&m ußGrf;usifol ig;OD;  
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( c ) A[dkbPfOuú|\ oufwrf;onf ig;ESpfjzpfonf/ usef 

'g½dkufwmtzGJU0ifrsm;\ oufwrf;onf av;ESpfjzpf 

onf/ 'g½dkufwmtzGJU\ Ouú|ESifh tzGJU0ifrsm;onf 

qufwdkuf oufwrf;ESpfckxufydkíxrf;aqmifcGifh r&Sdap&/ 

( * ) A[dkbPf\ Ouú|ESifh 'kwd,Ouú|rsm;onf A[dk 

bPf\ vkyfief;wm0efrsm;udk tcsdefjynfh xrf;aqmif& 

rnfhtjyif tcaMu;aiG&&Sdaom tjcm; rnfonfh 

vkyfief;udkrßS aqmif½Gufjcif; rûy&/ 

(C) 'g½dkufwmtzGJUonf A[dkbPf\ t&m&SdwpfOD;tm; 

'g½dkufwm tzGJU\ ½kH;vkyfief; wm0efrsm; xrf;aqmif 

&mwGif wm0efcHtjzpf aqmif½Guf&ef oD;jcm; wm0ef 

ay;tyf &rnf/ 

( i )   'g½dkufwmtzGJU\ Ouú| ESifh tzGJU0ifrsm;onf A[dkbPf 

vkyfief;? pD;yGm;a&;ynm&yf? aiGaMu;ESifh bPfvkyfief;? 

Oya'ynm&yf? pm&if;udkifESifh pm&if;ppf vkyfief; 

wpf&yf&yfwGif tawGUtêuHESifh A[kokw<u,f0olrsm; 

jzpf&rnf/ 

( p ) 'g½dkufwmtzGJU0ifrsm;onf rdrdESifh rdrd\ rdom;pk0if 

rsm;\ aiGaMu; odkYr[kwf pD;yGm;a&; vkyfief;ESifh 
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qdkifaom tusdK;cHpm;cGifhrsm;udk 'g½dkufwmtzGJUodkY 

tjynfhtpkH wifjy&rnf/  

10/ atmufygyk*¾dKvfwdkYudk tzGJU0iftjzpfcefYxm;jcif;rûy&- 

 (u) EdkifiHom;r[kwfol? 

( c ) tzGJU0ifwpfOD;\ ZeD;? cifyGef;? rdb? om;orD;? 

nDtpfudk armifESrt&if;? 

( * ) ukrÜPD odkYr[kwf tpkpyfvkyfief;\ 0efxrf;rsm;? 

'g½dkufwmrsm;? ,if; tzGJUtpnf;rsm;wGif ig;&mcdkifEIef; 

xufydkaom tusdK;cHpm;cGifh ydkifqdkifonfh  t"du 

tpk&S,f,m ydkif&Sifrsm;?  

(C) bPfwpfckck odkYr[kwf aiGa&;aMu;a&; tzGJUtpnf; 

wpfckck\ 0efxrf;rsm;? 'g½dkufwmrsm;? ,if;tzGJU 

tpnf;rsm;wGif ig;&mcdkifEIef;xufydkaom tusdK;cHpm;cGifh 

ydkifqdkifonfh t"dutpk&S,f,mydkif&Sifrsm;/ 

11/ A[dkbPf\ Ouú| ESifh 'kwd,Ouú|wdkYonf 'g½dkufwmtzGJUu 

owfrSwfaom csD;jr§if haiGESif h p&dwfrsm;udkom cHpm;cGifh&Sdonf/ 

,if;csD;jr§ifhaiGESifh p&dwfrsm;udk A[dkbPfrS uscH&rnf/ 
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12/ jyifyrS bmom&yfqdkif&mußGrf;usifol 'g½dkufwmtzGJU0ifrsm;onf 

'g½dkufwmtzGJUu owfrSwfaom csD;jr§ifhaiGESifhp&dwfrsm;udk cHpm;cGifh&Sdonf/ 

,if;csD;jr§ifhaiGudk A[dkbPfrS uscH&rnf/ 

13/ vTwfawmfudk,fpm;vS,f odkYr[kwf EdkifiHh0efxrf;tm;  'g½dkufwm 

tzGJU0iftjzpf cefYtyf wm0efay;ygu wm0efay;tyfonfhaeYrS pí 

vTwfawmfudk,fpm;vS,ftjzpfrS EkwfxGufNyD; jzpfonf[k vnf;aumif;? 

EdkifiHh0efxrf;tjzpfrS 0efxrf;pnf;rsOf;pnf;urf;ESifh tnD tNidrf;pm; ,lNyD; 

jzpfonf[kvnf;aumif; rSwf,l&rnf/ xdkYjyif 'g½dkufwmtzGJU0ifrsm;onf 

EdkifiHa&;ygwD tzGJUtpnf;wpfckck\ tzGJU0ifrjzpf&/ ygwDtzGJUtpnf;rsm;\ 

vIyf&Sm;rIrsm;üvnf; yg0ifaqmif½Gufjcif; rûy&/  

14/ A[dkbPf Ouú|onf A[dkbPf\ tBuD;tuJtjzpf wm0ef 

xrf;aqmifí A[dkbPf\ vkyfief;wm0efrsm;udk pDrHcefYcGJjcif;ESifh rl0g' 

taumiftxnfazmfjcif;wdkYudk 'g½dkufwmtzGJUtm; wm0efcHNyD; aqmif½Guf 

&rnf/ 

15/ A[dkbPf Ouú|onf A[dkbPfudk,fpm; ta&;,laqmif½Guf&ef? 

oabmwlpmcsKyfrsm; csKyfqdk&ef? pmcsKyfpmwrf;rsm;ESifh pmcßGefvTmrsm;udk 

vufrSwfa&;xdk;&ef vkyfydkifcGifhrsm;&Sdonf/ tqdkyg vkyfydkifcGifhrsm;udk 

'g½dkufwmtzGJUu qkH;jzwfonfhtwdkif; A[dkbPf\ t&m&Sdrsm;tm; 

vTJtyfEdkifonf/ 
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16/ 'g½dkufwmtzGJU0ifwpfOD;OD;udk atmufygtaMumif; wpf&yf&yf 

ay:aygufygu 'g½dkufwm tzGJU0iftjzpfrS &yfpJNyD;jzpf&rnf- 

(u) yk'fr 10wGif azmfjyxm;aom uefYowfcsuf wpf&yf&yfESifh 

NidpGef;jcif;? 

 ( c ) axmif'PfcsrSwf cH&jcif;? 

( * ) cefYtyfonfh tmPmydkifxH EkwfxGufvTmwifí cGifhûycsuf 

&&Sdjcif;? 

(C) rdrd\ wm0ef0wå&m;rsm;udk pGrf;aqmifEdkifjcif;r&SdaMumif; 

EdkifiHawmfor®w\ qkH;jzwfcH&jcif;? 

( i ) 'g½dkufwmtzGJU\ cGifhûycsufr&&SdbJ 'g½dkufwmtzGJU\ 

tpnf;ta0; wufa&muf&ef wpfqufwnf; okH;v 

ysufuGufjcif;/ 

17/ EkwfxGufoGm;aom odkYr[kwf &mxl;rS &yfpJjcif;cH&aom 

odkYr[kwf uG,fvGefoGm;aom 'g½dkufwmtzGJU0if\ usef&mxl; oufwrf; 

twGuf þOya'yg owfrSwfcsufrsm;ESifh nDñGwfaom oifhavsmfol 

wpfOD;OD;udk jznfhpGufcefYxm;&rnf/ ,if;odkY jznfhpGufcefYxm;jcif;udk 

vpfvyfrI ay:aygufonfhaeYrS okH;vtwGif; ûyvkyf&rnf/ 

18/ 'g½dkufwm tzGJUonf A[dkbPf\ vkyfief; wm0efrsm;udk 

xda&mufpGm aqmif½GufEdkif&ef oifhavsmfaom yk*¾dKvfrsm;jzifh aumfrwDrsm;udk 
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vdktyfovdk zGJUpnf;Edkifonf/ xdkodkY zGJUpnf;&mwGif ,if;aumfrwDrsm;\ 

wm0efESifh vkyfydkifcGifhrsm;udk owfrSwfay;&rnf/  

19/ 'g½d kufwmtzGJUonf A[dkbPf\ vkyfief;wm0efrsm;udk 

aqmif½Guf&eftvdk YiSm 0efxrf;zGJUpnf;ykH wpf&yf a&;qGJxm;&Sd&rnf/ 

,if;zGJUpnf;ykHtwGif; vdktyfaom t&mxrf;rsm;ESifh trIxrf;rsm;udk 

cefYxm;&rnf/  

20/ 'g½dkufwmtzGJUonf A[dkbPf\ 0efxrf;a&;&mudpörsm;ESifh 

pyfvsOf;onfh pnf;rsOf; pnf;urf;rsm; cHpm;cGifhrsm;udk owfrSwf&rnf/ 

21/  A[dkbPfonf 'g½dkufwmtzGJU\ twnfûycsufjzifh atmufyg 

wdkYudk aqmif½GufEdkifonf- 

(u) rdrd\0efxrf;rsm;odkY tmrcHjzifhjzpfap? tmrcHrJhjzifhjzpfap 

acs;aiGESifh êudwifay;aiG xkwfacs;jcif;? 

( c )  rdrd\ 0efxrf;rsm;? 0efxrf; rdom;pkrsm;ESifh 

tusdK;cHpm;cGif h &Sdolrsm;twGuf  tNidrf;pm; 0efxrf; 

&efykHaiG odkYr[kwf tvm;wl tpDtpOfrsm; 

wnfaxmifaqmif½Gufjcif;/ 

22/ (u) 'g½dkufwmtzGJU\ ykHrSeftpnf;ta0;udk wpfvvßSif 

tenf;qkH;wpfBudrf ûyvkyf&rnf/ odkY&mwGif  

A[dkbPfOuú|  odkYr[kwf 'g½dkufwmtzGJU0if 
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trsm;pk\qÉjzifh rnfonfh tcsdefrqdk txl; 

tpnf;ta0; ûyvkyfEdkifonf/ 

( c ) 'g½dkufwmtzGJU0ifOD;a& xuf0ufausmf wufa&mufvßSif 

tpnf;ta0;txajrmuf onf/ 

( * ) tpnf;ta0;wGif obmywdtjzpf 'g½dkufwmtzGJU Ouú| 

u vnf;aumif;? Ouú| r&Sdonfhtcg Ouú|u wm0ef 

ay;tyfonfh 'g½dkufwmtzGJU0if A[dkbPf 'kwd, Ouú| 

wpfOD;OD;u vnf;aumif; aqmif½Guf&rnf/ 

(C) 'g½dkufwmtzGJU\ tpnf;ta0;wGif qkH;jzwfcsufrsm;udk 

wufa&mufaom 'g½dkufwmtzGJU0iftrsm;pk\ qÉrJjzifh 

csrSwf&rnf/ rJta&twGuf wlnDaevßSif obmywd\ 

tqkH;tjzwfrJjzifh qkH;jzwfcsufcsrSwf&rnf/ 

( i ) 'g½dkufwmtzGJU tpnf;ta0;rsm;ü jynfaxmifpktpdk;&? 

b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xme ESifh jynfaxmifpktpdk;&? 

trsdK;om;pDrHudef; ESifh pD;yGm;a&;zGHUûzd;wdk;wufrI 0efBuD; 

Xmersm;rS 'kwd,0efBuD;wdkYtm; avhvmolrsm;tjzpf 

wufa&muf&ef zdwfMum;&rnf/  

23/ 'g½dkufwmtzGJU0ifwpfOD;OD;\ tusdK;cHpm;cGifhrsm;ESifh qufpyfvsuf 

&Sdaom udpö&yfrsm;udk 'g½dkufwmtzGJUu ta&;,laqmif½Guf&ef vdktyfonfh 
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tcg ,if;udpöESifh ywfoufonfh tpnf;ta0;wGif ,if;'g½dkufwm 

tzGJU0ifu qÉrJay;ydkifcGifh r&Sdap&/ 

tcef;(4)tcef;(4)tcef;(4)tcef;(4)    

rwnfaiG&if;ESifh tjrwfcGJa0rIrwnfaiG&if;ESifh tjrwfcGJa0rIrwnfaiG&if;ESifh tjrwfcGJa0rIrwnfaiG&if;ESifh tjrwfcGJa0rI 

24/ EdkifiHawmfonf A[dkbPf\ wpfOD;wnf;aom tpk&S,f,m 

ydkif&Sifjzpfonf/ A[dkbPf\ cGifhûyrwnfaiG&if;onf usyfoef;aygif; 

okH;odef;jzpfonf/ ,if;teuf aiGusyfoef;aygif; wpfodef;udk EdkifiHawmfu 

xnfh0ifNyD;jzpf&rnf/ A[dkbPf\ cGifhûyrwnf aiG&if;ESifhxnfh0ifNyD; 

rwnfaiG&if;wdkYudk tpdk;&tzGJU\ cGifhûycsufjzifh wdk;jr§ifhEdkifonf/ rwnf 

aiG&if;rsm;udk avßSmYcsjcif; rûy&/ 

25/ A[dkbPf\ &&efydkifcGifhrsm;wefzdk;onf ay;&efwm0efrsm; wefzdk;ESifh 

xnfh0ifNyD; rwnfaiG&if; ESpf&yfaygif;atmuf avsmhenf;onfhtcg A[dk 

bPfu tqdkûyí tpdk;&tzGJUu cGifhûyonfhtwdkif; 0efBuD;Xmeonf 

tpdk;&aiGacs;oufaocH vufrSwfrsm;udk A[dkbPfodkY xkwfay;&rnf/ 

26/ A[dkbPf\ ESpftvdkuf tom;wiftjrwfaiG wGufcsuf&mwGif 

ESpftwGufvkyfief; aqmif½GufrI tokH;p&dwfrsm;udk xkwfEkwfNyD;aemuf &vrf; 

r&Sdaom a<u;NrDESifh &&efraocsmaom a<u;NrDrsm;twGuf vsmxm;jcif;? 

&&efydkifcGifhrsm;twGuf wefzdk;avßSmYvsmxm;jcif;? 0efxrf;rsm;\ oufom 

acsmifcsda&;ESifh tNidrf;pm;&efykHaiGrsm;twGuf vsmxm;jcif;wdkYudk 

aqmif½GufNyD; wGufcsuf&rnf/ A[dkbPfonf vdktyfonf[k,lqaom 
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tjcm;udpö&yfrsm;twGuf vsmxm;jcif;udkvnf; tpdk;&tzGJU\ cGifhûycsufjzifh 

ûyvkyfEdkifonf/  

27/ A[dkbPfonf taxGaxGoD;oefYaiGpm&if;udk wnfaxmifxm;NyD; 

jzpf&rnf/ ESpfpOf ESpfukefqkH;onfhtcg tom;wiftjrwfaiG\ av;q,f 

&mcdkifEIef;ESifh nDrßSaomaiGyrmPudk usyfoef;*Pef; tvDvDjzifh 

A[dkbPf\xnfh0ifNyD;rwnfaiG&if;\ wpf&m&mcdkifEIef;ESifh nDrßSonf 

txd taxGaxG oD;oefYaiGpm&if;odkY cGJa0ay;oGif;&rnf/ tpdk;&tzGJU\ 

cGifhûycsufjzifh taxGaxGoD;oefYaiGpm&if;odkY vTJajymif;aomaiGyrmPudk 

ESpfpOf owfrSwf&mcdkifEIef;xuf ausmfvGefíwdk;jr§ifhEdkifonf odkYr[kwf 

taxGaxGoD;oefYaiGpm&if;\ pkpkaygif;aiGudk A[dkbPf\ xnfh0ifNyD; 

rwnf aiG&if;xuf ausmfvGefí wdk;jr§ifhEdkifonf/ 

28/ yk'fr 27 t& taxGaxGoD;oefYaiGpm&if;odkY vTJajymif;ay;oGif;NyD; 

aemuf tom;wif tjrwfaiGrS usef&SdaiGudk yk'fr 25 t& xkwfay;xm;NyD; 

A[dkbPfrS udkifaqmifxm;aom tpdk;& aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;udk 

a½G;,l&eftokH;ûy&rnf/ 

29/ A[dkbPfonf ESpfpOfESpfukefqkH;í t½IH;ay:aygufonfhtcg 

tqdkyg t½IH;udk yk'fr 27 t& wnfaxmifxm;aom taxGaxG oD;oefYaiG 

pm&if;rS ckESdrf&rnf/ 

30/ A[dkbPfonf yk'fr 27 ESifh yk'fr 28 wdkYt& aqmif½GufNyD; 

aemuf usef&Sdaom tom;wif tjrwfvufusefaiGudk usyfoef;*Pef; 
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tvDvDjzifh ESpfukefqkH;NyD;aemuf jynfaxmifpkb@maiG t&tokH;cefYrSef;ajc 

aiGpm&if;odkY aqmvsifpGm vTJajymif;ay;tyf&rnf/ 

31/ A[dkbPfonf ckESdrfrI odkYr[kwf ay;acsrIponfwdkYudk ûyvkyfjcif; 

tm;jzifh rdrd\ &&ef ydkifcGifhonf ay;&efwm0efrsm;ESifh xnfh0ifNyD; rwnf 

aiG&if; ESpf&yfaygif;atmuf avsmhenf; vdrfhrnf[k ,lqygu yk'fr 27 

ESifh yk'fr 28 wdkYt& aqmif½GufrIudkaomfvnf;aumif;? yk'fr 30 t& 

vTJajymif;ay;tyfrI wpfpkHwpf&mudkaomfvnf;aumif; rûyvkyf&/ 

32/ a½T? txl;xkwf,lcGifhrsm;? tjynfjynfqdkif&m todtrSwfûy 

aiGpm&if;,lepfrsm; odkYr[kwf usyfaiGjzifh wefzdk;oifhxm;aom EdkifiHjcm; 

aiGaMu;wdkY\ wefzdk;rsm; odkYr[kwf EdkifiHjcm;aiGvJvS,f EIef;rsm;wGif wpfpkH 

wpf&m ajymif;vJrIaMumifh A[dkbPf\ a½T? txl; xkwf,lcGifhrsm;? 

EdkifiHjcm; aiGaMu;rsm;wpf&yf&yfudk wefzdk;jyefvnfowfrSwfjcif;jzifh 

ay:aygufvmonfh &&ef ydkifcGifhrsm;ESifh ay;&efwm0efrsm;\ wefzdk; 

ajymif;vJrIrsm;twGuf txl;oD;oefY aiGpm&if;wpf&yf wnfaxmif 

xm;&rnf/ 

33/ (u) a½T? txl;xkwf,lcGifhrsm;? EdkifiHjcm;aiGaMu;rsm;ESifh 

tjynfjynfqdkif&m todtrSwfûy aiGpm&if;,lepfrsm;\ 

usy aiGwefzdk;rsm;udk EdkifiHjcm;aiGvJvS,fEIef; 

ajymif;vJjcif;aMumifh jyefvnfwefzdk; owfrSwf&mwGif 

jzpfay:vmaom A[dkbPf\ rnfonfhESpfrS rnfonfh 
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tom;wif tjrwfudkrqdk ,if;txl;oD;oefYaiGpm&if;odkY 

NrD&Sifpm&if; a&;oGif;&rnf/ 

( c ) yk'frcGJ(u)ygajymif;vJrIwpfckckaMumifh jzpfay:vmaom 

A[dkbPf\ rnfonfhESpfrS rnfonfhtom;wif t½IH;udk 

rqdk ,if;txl;oD;oefYaiGpm&if;&Sd NrD&SifvufusefrS 

ckESdrf&rnf/ 

( * ) yk'frcGJ (u)wGif &nfñTef;aom tom;wiftjrwfonf 

vnf;aumif;? yk'frcGJ (c)wGif &nfñTef;aom tom;wif 

t½IH;onf vnf;aumif; A[dkbPf\ ESpfpOftom;wif 

tjrwfaiG wGufcsuf&mwGif ryg0ifap&/ 

34/ A[dkbPfonf 0ifaiGtay:aumufcHonfh tcGefrsm;? wHqdyf 

acgif;cGefrsm; odkYr[kwf tvm;wltcGefrsm;ESifh bPfvkyfief; aqmif½GufrI 

rsm;  tay: tcGefpnf;MuyfrIrsm;rS uif;vGwfcGifh &&Sdap&rnf/ 

35/ A[dkbPfonf - 

(u) rdrd\ b@maiGtay: &yfwnfí rdrd\ b@maiG 

tpDtpOfjzifh vkyfief;rsm;udk aqmif½Guf&rnf/  

( c ) b@ma&;ESpfwpfESpfrprD A[dkbPf\ ESpfpOft& tokH; 

cefYrSef;ajc aiGpm&if;udk a&;qGJí 'g½dkufwmtzGJUodkY wifjy 

twnfûycsuf&,l&rnf/ 'g½dkufwmtzGJUu twnfûyNyD; 
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aom ESpfpOft& tokH;cefYrSef;ajcaiGpm&if;udk tpdk;&tzGJU 

odkY tpD&ifcH wifjyonfESifh wpfûydifeuf jynfaxmifpk 

vTwfawmfodkYvnf; wifjy&rnf/ 

( * ) 'g½dkufwmtzGJUonf ESpfpOft& tokH;cefYrSef;ajcaiGpm&if;udk 

taumiftxnfazmf&ef vdktyfaomb@ma&; pnf;rsOf; 

rsm;udk csrSwf&rnf/ 

36/ (u) A[dkbPf\ pm&if;rsm;udk bPfwGif;pm&if;ppfXmeu 

okH;vywftvdkuf ykHrSefppfaq;&rnf/ pm&if; ppfaq;csuf 

tpD&ifcHpmudk 'g½dkufwmtzGJUodkY wifjy&rnf/ 

( c ) A[dkbPf\ pm&if;rsm;udk jynfaxmifpkpm&if;ppfcsKyfu 

tenf;qkH; wpfESpfvßSifwpfBudrf ppfaq;&rnf/ 

( * ) A[dkbPfonfESpfpOf ESpfukefqkH;wdkif; ESpfcsKyfaiGpm&if; 

&Sif;wrf;rsm;udk a&;qGJ&rnf/ A[dkbPfonf jynfaxmifpk 

pm&if;ppfcsKyfu rSefuefaMumif; vufrSwf a&;xdk;onfh 

t½IH;tjrwfpm&if;ESifh vufusef&Sif;wrf;wdkYESifh twl 

ESpfcsKyftpD&ifcHpmudk tpdk;&tzGJUodkY ESpfukefqkH;NyD;aemuf  

ajcmufvtwGif; wifjy&rnf/ 

(C) yk'frcGJ(*)t& wifjyNyD;aemuf A[dkbPfonf ESpfcsKyf 

tpD&ifcHpmudk trsm;jynfol od&Sdap&ef  xkwfjyef 

aMunm&rnf/ 
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tcef; (5 )tcef; (5 )tcef; (5 )tcef; (5 )    

wm0efcHrIESifh owif;tcsuftvufxkwfjyefrIwm0efcHrIESifh owif;tcsuftvufxkwfjyefrIwm0efcHrIESifh owif;tcsuftvufxkwfjyefrIwm0efcHrIESifh owif;tcsuftvufxkwfjyefrI    

37/ A[dkbPfonf ,if;\aiGaMu;rl0g'ESifh aiGa&;aMu;a&;pepf 

wnfNidrfa&; rl0g'rsm; csrSwfaqmif½GufrI? &nf½G,fcsufrsm;udk taumif 

txnfazmfrIESifh EdkifiHawmf\ aiGa&;aMu;a&; tajctaewdkYESifh pyfvsOf;í 

tpdk;&tzGJUESifh jynfaxmifpkvTwfawmfodkY wpfESpfvßSif tenf;qkH; ESpfBudrf 

tpD&ifcHwifjy&rnf/ tqdkyg tpD&ifcHpmudk 0efBuD;XmeodkYvnf; ay;ydkY& 

rnf/ 

38/ A[dkbPfOuú|onf aiGaMu;rl0g'? aiGa&;aMu;a&;pepfqdkif&m 

udpö&yfrsm;? EdkifiHawmf\ aiGa&;aMu;a&;tajctae odkYr[kwf A[dkbPf\ 

&nf½G,fcsufrsm;? vkyfief;wm0efrsm;ESifh pyfvsOf;onfh udpö&yfrsm;udk 

jynfaxmifpkvTwfawmfodkY tcgtm;avsmfpGm tpD&ifcHwifjy&rnf/ 

39/ A[dkbPfonf aiGaMu;rl0g'ESifh aiGa&;aMu;a&; wnfNidrfa&; 

qdkif&m jzpfay:wdk;wufrI owif;tcsuftvufrsm;udk trsm;jynfol 

od&Sdap&ef 'g½dkufwmtzGJU\ cGifhûycsufjzifh okH;vywftvdkuf xkwfjyef 

aMunm&rnf/ 

tcef;(6)tcef;(6)tcef;(6)tcef;(6)    

A[dkbPfA[dkbPfA[dkbPfA[dkbPf\\\\    vkyfief;wm0efESifh vkyfydkifcGifhrsm;vkyfief;wm0efESifh vkyfydkifcGifhrsm;vkyfief;wm0efESifh vkyfydkifcGifhrsm;vkyfief;wm0efESifh vkyfydkifcGifhrsm;    

40/  A[dkbPf\ vkyfief;wm0efrsm;rSm atmufygtwdkif;jzpfonf- 
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 (u) aiGaMu;rl0g'udk csrSwf taumiftxnfazmf aqmif½Gufjcif;? 

(c) EdkifiHjcm;aiG vJvS,fEIef;qdkif&m rl0g'udk qkH;jzwfjcif;ESifh 

taumiftxnf azmfjcif;? 

( * ) tpdk;&tzGJUtm; EdkifiHjcm;aiGvJvS,fEIef;pepfESifh pyfvsOf;í 

tBuHûyjcif;?  

(C) EdkifiHawmf\ EdkifiHjcm;okH;oD;oefYaiGudk xdef;odrf;jcif;ESifh 

pDrHcefYcGJjcif;? 

( i ) jynfwGif;okH;aiGudk wpfOD;wnf; xkwfa0oltjzpf 

aqmif½Gufjcif;ESifh pDrHcefYcGJjcif;? 

( p ) aiGa&;aMu;a&;pepf wnfNidrfcdkifrmrIudk xdef;odrf;Edkif&ef 

BuD;Muyfxdef;ausmif;jcif;? 

(q) aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;rsm;udk BuD;Muyfppfaq;jcif;ESifh 

MuyfrwfuGyfuJjcif;? 

( Z ) aiGaMu;aps;uGufESifh EdkifiHjcm;aiG aps;uGufrsm;pepf 

wusESifh ajzmifhrwfrSefuefpGm aqmif½GufEdkif&ef xdef;ausmif; 

uGyfuJjcif;? 

( ps ) vkHûcHpdwfcs&NyD; cdkifrmí pGrf;aqmif&nf jynfh0aom 

ay;acsrI pepfwpf&yf wdk;jr§ifhaqmif½Gufjcif;ESifh Muyfrwf 

uGyfuJjcif;?  
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(n) bPfrsm;\ aemufqkH;tm;xm;&m umvwdk acs;aiG 

xkwfacs;oltjzpf aqmif½Gufjcif;?  

( # ) tpdk;&tzGJU\ aiGpm&if;rsm;udk xdef;odrf;ay;jcif;jzifh 

tpdk;&tzGJU\ bPftjzpf aqmif½Gufjcif;?  

( X ) tpdk;&tzGJU\ aiGa&;aMu;a&;qdkif&m tBuHay;ESifh 

b@ma&;udk,fpm;vS,ftjzpf aqmif½Gufjcif;? 

( ! ) aiGa&;aMu;a&; tzGJUtpnf;rsm;? EdkifiHjcm;tpdk;&rsm;ESifh 

tjynfjynfqdkif&m tzGJUtpnf;rsm;\ bPftjzpf 

aqmif½Gufjcif;?   

( ¡ ) aiGa&;aMu;a&; tzGJUtpnf;rsm;twGuf pm&if;rsm;zGifhvSpfí 

tyfaiGrsm; vufcHjcif;? 

(P) bPfvkyfief;? acs;aiGESifh aiGaMu;e,fy,f&Sd tjynfjynf 

qdkif&m aiGa&;aMu;a&; tzGJUtpnf;rsm;wGif EdkifiHawmf\ 

yg0if aqmif½GufrIaMumifh jzpfay:vmaom tay;t,l 

ûyvkyfrIrsm;udk aqmif½Gufjcif;ESifh wm0ef0wå&m; 

tm;vkH;udk tpdk;&tzGJUtrnfjzifh wm0efcH aqmif 

½Gufjcif;? tpdk;&tzGJUudk,fpm; tqdkygtzGJUtpnf;rsm;ESifh 

qufoG,f aqmif½Gufjcif;? 
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(w) þOya't&aomf vnf;aumif;? wnfqJOya'   

wpf&yf&yft& aomfvnf;aumif; rdrdtm; tyfESif;xm; 

aom vkyfydkifcGifhESifh wm0efrsm;udk aqmif½Gufjcif;aMumifh 

ay:aygufvmaom odkYr[kwf taMumif;oifh qufpyf 

jzpfay:vmaomvkyfief;rsm;udkwm0ef,laqmif½Gufjcif;/  

 

41/ A[dkbPfonf atmufygvkyfief; wm0efrsm;udkvnf; aqmif½GufcGifh 

&Sdonf- 

(u) rdrdtwGuf rdrdtrnfjzifh aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm; 

xkwfa0jcif;ESifh ,if; aiGacs;oufaocH vufrSwfrsm;udk 

aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;rsm;ESifh vnf;aumif;? trsm; 

jynfolESifhvnf;aumif; a&mif;0,fazmufum;jcif;?  

( c ) aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;udk tmrcH&,lí umvwdk 

acs;aiGESifh êudwifay;aiGrsm; xkwfay;jcif;? 

( * ) aiGa&;aMu;a&;aps;uGufrsm;wGif vdktyfovdk 0ifa&muf 

a&mif;0,fjcif;? 

(C) bPfESifh aiGa&;aMu;a&; tzGJUtpnf;rsm;tm; vkyfief; 

vkyfudkifcGifh vdkifpifxkwfay;jcif;? 
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( i ) rdrd&&ef&Sdaom a<u;NrDtwGuf vufcH&&Sdonfh a½TUajymif; 

Edkifaom ypönf;udkjzpfap? ra½TUrajymif; Edkifaom 

ypönf;udkjzpfap a&mif;csí wefzdk;udk&,ljcif;? 

( p ) rdrdoifhavsmfonf[k,lqaom pnf;urf;csufrsm;ESifh tnD 

rnfonfh EdkifiHjcm;aiGaMu; trsdK;tpm;jzifhrqdk jynfyrS 

acs;aiG&,ljcif;ESifh tqdkyg acs;aiGrsm;twGuf tmrcH 

rsm; xkwfay;jcif;? 

(q) þOya't& w&m;pGJqdk&ef cGifhûyrdefYawmif;cHvmonfh 

udpö&yfrsm;udk tqkH;tjzwf ay;jcif;? 

( Z ) pm&if;tif;rsm;ESifh owif;tcsuftvufrsm; aumuf,l 

jcif;ESifh ûypka&;qGJjcif;? t"dutm;jzifh EdkifiHjcm;aiGay; 

aiG,l pm&if;tif;rsm; a&;qGJjcif;ESifh wnfNidrfí 

aumif;rGefonfh EdkifiHjcm;aiGay;aiG,lpm&if; tajctae 

wpf&yf&&Sdap&ef vdktyfaom enf;vrf;rsm;udk wm0ef,l 

aqmif½Gufjcif;? 

( ps ) aiGaMu;yrmPudk vdktyfovdk xdef;csKyfEdkif&ef A[dkbPf\ 

twdk;EIef;udk tcgtm; avsmfpGm jyifqifowfrSwfjcif;/   

42/ A[dkbPfonf rdrd\vkyfief;rsm; aqmif½Guf&mwGif 

vdktyfaomOypmrsm;ESifh vkyfief;okH; ypönf;wdkYudk Oya'ESifhtnD &,ljcif;? 

iSm;&rf;jcif;? ûyjyifxm;&Sdjcif;ESifh a&mif;csjcif;wdkYudk ûyvkyfEdkifonf/ 
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43/ A[dkbPfonf rdrd&&ef&Sdonfh a<u;NrDrsm;twGuf NrDpm;xHrS 

&&Sdaom rnfonfh tusdK;cHpm;cGifhudkrqdk jzpfEdkiforßS aqmvsifpGm xkcGJ 

a&mif;cs&rnf/ 

44/ A[dkbPfonf - 

(u) þOya't& A[dkbPf\ vkyfief;rsm;ESifh rudkufnDonfh 

tjrwf&&Sda&;udkom OD;wnf aqmif½Gufaom ukrÜPDrsm; 

odkYr[kwf vkyfief;rsm; odkYr[kwf tjcm; pD;yGm;a&;qefaom 

aqmif½GufrIrsm;udk zGJUpnf; vkyfudkifjcif;? ,if;wdkYwGif 

tpk&S,f,m xnfh0ifjcif; rûy&? 

( c ) þOya'jzifh cGifhûyxm;jcif;rsm;rSty tjcm;acs;aiG trsdK;rsdK; 

xkwfay;jcif; rûy&/ 

tcef; (7)tcef; (7)tcef; (7)tcef; (7)    

aiGaMu;wnfNidrfa&;qdkif&m vkyfief;aqmif½Gufjcif;aiGaMu;wnfNidrfa&;qdkif&m vkyfief;aqmif½Gufjcif;aiGaMu;wnfNidrfa&;qdkif&m vkyfief;aqmif½Gufjcif;aiGaMu;wnfNidrfa&;qdkif&m vkyfief;aqmif½Gufjcif;    

45/ A[dkbPfonf rdrd\ aiGaMu;wnfNidrfa&; &nf½G,fcsuftm; 

taumiftxnfazmfaqmif½Guf&mwGif atmufazmfjyyg aiGaMu;rl0g'qdkif&m 

enf;vrf;rsm;udk tokH;ûyaqmif½GufEdkifonf- 

(u) aiGa&;aMu;a&; aps;uGufrsm;wGif aiGacs;oufaocH 

vufrSwfrsm; a&mif;0,fjcif;? 

( c )   avßSmYEIef;ESifhwpfqifhavßSmYEIef;wdkYudkowfrSwfusifhokH;jcif;? 
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( * )  tenf;qkH; xm;&Sd&rnfh oD;oefYaiG vdktyfcsuftm; 

owfrSwfjcif;? 

(C) acs;aiGpDrHcefYcGJjcif; tygt0if tjcm;oifhavsmfaom 

enf;vrf;rsm; owfrSwfjcif;/ 

46/ A[dkbPfonf yk'fr 45? yk'frcGJ(u)t& aqmif½Guf&mü 

aiGa&;aMu;a&;aps;uGufwGif a&mif;0,frnfh aiGacs;oufaocHvufrSwf 

trsdK;tpm;rsm;ESifh acs;aiGtwGuf&,lrnfh tmrcHypönf;rsm; owfrSwf 

jcif;ESifh aiGa&;aMu;a&;aps;uGufwGif 0ifa&mufaqmif½Gufrnfh tajctae 

rsm;udk trsm;jynfolodkY xkwfjyefaMunm&rnf/  

47/ A[dkbPfonf aiGa&;aMu;a&; aps;uGufrsm;wGif aiGacs; 

oufaocH vufrSwfrsm; a&mif;0,fonfhenf;vrf;udk tokH;ûy&mü 

atmufygwdkYudk 0,f,ljcif;? a&mif;csjcif;? avßSmYEIef;jzifh vJvS,fjcif;ESifh 

wpfqifhavßSmYEIef;jzifh vJvS,fjcif;wdkYudk aqmif½GufEdkifonf- 

 (u) aiGay;trdefYvufrSwfrsm;ESifh aiGay;uwdpmcsKyfrsm;? 

( c ) trsm;jynfolodkY xkwfa0a&mif;csxm;aom aiGacs; 

oufaocH vufrSwfrsm; odkYr[kwf tpdk;&tzGJUu 

xkwfa0onfh odkYr[kwf tmrcHonfh tjcm;aiGacs; 

oufaocH vufrSwfrsm;? 
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( * ) A[dkbPfu xkwfa0xm;aom aiGa&;aMu;a&;qdkif&m 

pmcsKyfpmwrf;rsm;/ 

48/ A[dkbPfonf rdrd\avßSmYEIef;rsm;? wpfqifhavßSmYEIef;rsm;ESifh 

acs;aiGtay: twdk;EIef;rsm;udk tcgtm;avsmfpGm owfrSwfí xkwfjyef 

aMunm&rnf/  

49/ A[dkbPfonf tyfaiGtrsdK;rsdK;ESifh tvm;wlay;&ef wm0efrsm; 

twGuf oD;oefYaiG tcsdK;rsm;udk owfrSwfEdkifonfhtjyif ,if;wdkYudk 

wGufcsufonfhenf;vrf;udkvnf; owfrSwfEdkifonf/ odkY&mwGif ,if; 

vdktyfaom tcsdK;rsm;ESifh wGufcsufonfh enf;vrf;wdkYonf vkyfief; 

trsdK;tpm;wl bPfrsm;tm;vkH;twGuf wpfajy;nDjzpfap&rnf/ 

50/ A[dkbPfonf bPfrsm;tm; ,if;wdkY\tyfaiGrsm;ESifh pyfvsOf;í 

vnf;aumif; tvm;wl ay;&efwm0efrsm;twGuf oD;oefYaiGrsm;ESifh 

pyfvsOf;ívnf;aumif; aiGom;jzifhjzpfap? A[dkbPf&Sd tyfaiGrsm;jzifh 

jzpfap? ,if;ESpf&yfaygif;jzifhjzpfap? tjcm; oifhavsmf&m wGufcsufrI 

enf;vrf;jzifh jzpfap A[dkbPfu owfrSwfay;onfh tcsdK;tpm;twdkif; 

xm;&Sdap&rnf/ 

51/ yk'fr 50 t&xm;&Sd&rnfh oD;oefYaiGvdktyfcsuf yrmPtay:wGif 

A[dkbPfu twdk; ay;Edkifonf/ 

52/ tenf;qkH;xm;&Sd&rnfh oD;oefYaiGvdktyfcsufrsm;\ ajymif;vJrI 

rsm;onf 'g½dkufwm tzGJUu owfrSwfonfhaeYrSpí tusdK;oufa&mufrI 
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&Sdap&rnf/ A[dkbPfonf owfrSwf aeY&ufudk tenf;qkH; 14 &uf 

êudwifí xkwfjyef aMunm&rnf/  

53/ A[dkbPfonf ,if;\&nf½G,fcsufrsm; jynfhrDpGm taumif 

txnf azmfEdkifa&;twGuf tjcm;oifhavsmfaom aiGaMu;rl0g' qdkif&m 

enf;vrf;rsm;udk owfrSwftokH;ûyEdkifonf/ ,if;odkY owfrSwf&mwGif 

'g½dkufwmtzGJU0iftrsm;pk\ oabmwlnDcsufjzifhom owfrSwf&rnf/   

tcef; (8)tcef; (8)tcef; (8)tcef; (8)    

EdkifiHjcm;okH;aiGESifh EdkifiHjcEdkifiHjcm;okH;aiGESifh EdkifiHjcEdkifiHjcm;okH;aiGESifh EdkifiHjcEdkifiHjcm;okH;aiGESifh EdkifiHjcm;okH;oD;oefYaiGpDrHcefYcGJjcif;m;okH;oD;oefYaiGpDrHcefYcGJjcif;m;okH;oD;oefYaiGpDrHcefYcGJjcif;m;okH;oD;oefYaiGpDrHcefYcGJjcif;    

54/ A[dkbPf\ tBuHûycsufudk&,lí tpdk;&tzGJUonf EdkifiHjcm; 

aiGvJvS,fEIef;pepfudk owfrSwf&rnf/  

55/ A[dkbPfonf EdkifiHjcm;aiGvJvS,fEIef;rl0g'udk owfrSwftaumif 

txnfazmf&rnf/  

56/ A[dkbPfonf tcgtm;avsmfpGm owfrSwfxm;onfh pnf;urf; 

rsm;ESifhtnD atmufazmfjyyg vkyfief;rsm;udk aqmif½GufEdkifonf- 

(u) a½T odkYr[kwf tjcm;tzdk;wefowåKrsm;udk 0,f,ljcif;? 

vuf0,f xm;&Sdjcif;? a&mif;csjcif;ESifh a&mif;0,f 

azmufum;jcif;? 

( c ) EdkifiHjcm;okH;aiG tay;t,lûyvkyfrIrsm;wGif trsm;vufcH 

tokH;ûyaom enf;vrf; wpfckckjzifh EdkifiHjcm; aiGaMu; 
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rsm;udk 0,f,ljcif;? vuf0,fxm;&Sdjcif;? a&mif;csjcif;ESifh 

a&mif;0,fazmufum;jcif;? 

( * ) EdkifiHjcm;tpdk;&rsm; odkYr[kwf EdkifiHjcm;A[dkbPfrsm;u 

xkwfa0onfh odkYr[kwf tmrcHonfh aiGwdkuf vufrSwf 

rsm;ESifh tjcm;aiGacs;oufaocH vufrSwfrsm; odkYr[kwf 

tjynfjynfqdkif&m aiGa&;aMu;a&; tzGJUtpnf;rsm;ESifh 

,if;wdkY\ tjynfjynfqdkif&m toif;tzGJUrsm;u 

xkwfa0aom  tpk&S,f,mrsm; odkYr[kwf aiGacs; 

oufaocH vufrSwfrsm;udk 0,f,ljcif;? vuf0,f 

xm;&Sdjcif;? a&mif;csjcif; ESifh a&mif;0,fazmufum;jcif;? 

(C) tjynfjynfqdkif&m aiGa&;aMu;a&; tzGJUtpnf;rsm;? 

jynfy&Sd A[dkbPfrsm;? aiGaMu;tmPmydkifrsm;ESifh aiGa&; 

aMu;a&; tzGJUtpnf;rsm;wGif rdrd\ aiGpm&if;rsm;udk 

zGifhvSpfxm;&Sdjcif;? 

( i ) tjynfjynfqdkif&m aiGa&;aMu;a&; tzGJUtpnf;rsm;? 

jynfy&SdA[dkbPfrsm;? aiGaMu; tmPmydkifrsm;ESifh aiGa&; 

aMu;a&;tzGJUtpnf;rsm;? EdkifiHjcm;tpdk;&rsm;ESifh ,if;wdkY 

tm; udk,fpm;ûyolrsm;twGuf udk,fpm;vS,ftjzpf 

odkYr[kwf qufoG,foltjzpf aqmif½Gufjcif;? aiGpm&if; 

rsm;udk zGifhvSpfay;jcif;ESifh vkyfief;aqmif½Gufay;jcif;? 
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( p ) A[dkbPfu oifhavsmfonf[k ,lqaom pnf;urf; 

csufrsm;ESifhtnD rnfonfh EdkifiHjcm;aiGaMu;jzifhrqdk 

aiGacs;,ljcif;ESifh tqdkygacs;aiGrsm;twGuf tmrcH 

ay;jcif;/ 

57/ A[dkbPfonf rdrdudk,fydkif trnfjzifhjzpfap? tpdk;&tzGJU 

udk,fpm;jzpfap?   tpdk;&tzGJU twGufESifh tpdk;&tzGJU\ trdefYt&jzpfap 

aiGay;acsrIESifh pm&if;&Sif;vif;rI oabmwlnDcsufrsm;  odkYr[kwf 

,if;uJhodkY oabmoufa&mufonfh  pmcsKyfrsm;udk jynfywGif wnfaxmif 

xm;onfh trsm;ydkifESifh yk*¾vduydkif  vkyfief;trsdK;tpm;wl aiGa&; 

aMu;a&; tzGJUtpnf;rsm;ESifh csKyfqdkEdkifonf/ 

58/ A[dkbPfonf tcgtm;avsmfpGm owfrSwfonfh pnf;urf;csuf 

rsm;ESifhtnD oufqdkif&m &&efydkifcGifhrsm;ESifh qufpyfí jzpfay:Edkifaom  

aiGjzpfvG,frIESifh qkH;½IH;EdkifrIwdkYudk xnfhoGif; pOf;pm;í atmufygwdkYteuf 

tcsdKUt0uf odkYr[kwf tm;vkH;yg0ifonfh EdkifiHjcm;okH;oD;oefY aiGudk 

xdef;odrf;xm;&Sd&efESifh pDrHcefYcGJ&ef wm0ef,l&rnf- 

 (u) a½T? 

 ( c ) EdkifiHjcm;okH;aiG? 

( * ) A[dkbPfu oabmwlvufcHEdkifonfh EdkifiHjcm;aiGaMu; 

trsdK;tpm;ESifh ae&ma'o rsm;wGif ay;acs&rnfh 

aiGay;trdefY vufrSwfrsm;? aiGay;uwdpmcsKyfrsm;? 
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(C) atmufyg tjynfjynfqdkif&m todtrSwfûy oD;oefYaiG 

&&efydkifcGifhrsm; - 

(1) tjynfjynfqdkif&m aiGaMu;&efykHaiG tzGJU&Sd 

EdkifiHawmf\ EdkifiHjcm;okH; oD;oefY aiGydkifqdkifrI?   

(2) tjynfjynfqdkif&m aiGaMu;&efykHaiG tzGJU&Sd 

EdkifiHawmf\ txl;xkwf,lcGifhrsm; ydkifqdkifrI/ 

59/ A[dkbPfonf - 

(u) yk'fr 58 t& xdef;odrf;xm;&Sdonfh EdkifiHjcm;okH; 

oD;oefYaiGudk tjynfjynfqdkif&mESifh tay;t,l ûyvkyfrI 

rsm;twGuf vkHavmufonf[k rdrd,lqonfh yrmPESifh 

tnD xdef;odrf;xm;&SdEdkif&ef aqmif½Guf&rnf/ 

( c ) EdkifiHjcm;okH; oD;oefYaiGyrmP usqif;vmvßSif aomf 

vnf;aumif;? tjynfjynfqdkif&mESifh tay;t,l ûyvkyfrI 

rsm;twGuf ,if;EdkifiHjcm;okH; oD;oefYaiG\ vkHavmufrIrSm 

pdwfrcs&onfh twdkif;twmtxd usqif;rnfh tEÅ&m,f 

&Sdonf[k ,lqvßSif aomfvnf;aumif;? tqdkyg 

usqif;rIudk jzpfapaom odkYr[kwf jzpfapEdkifaom 

taMumif;tcsuftvufrsm;? EdkifiHjcm;okH;oD;oefYaiG 

tajctaeESifh ,if;tajctaeudk ukpm;rIûyEdkif&ef 
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oifhavsmfonf[k,lqaom tqdkûycsufrsm;yg&Sdonfh 

tpD&ifcHpmudk tpdk;&tzGJUxH wifjy&rnf/ 

( * ) EdkifiHjcm;okH; oD;oefYaiGyrmP ykHrSeftajctae&&SdNyD[k 

,lqonfhtcsdeftxd tqdkûycsufESifh tpD&ifcHpmudk 

wpfBudrfvßSif okH;vxuf rausmfvGefapbJ tpdk;& 

tzGJUxH wifjy&rnf/ 

60/ A[dkbPfonf EdkifiHawmfutcgtm;avsmfpGm wif&SdvmEdkifrnfh 

jynfya<u;NrDrsm;ESifh pyfvsOf;í rnfodkYaqmif½GufoifhaMumif;udk 

pnf;urf;csufrsm;? tjcm;tcsuftvufrsm;ESifhwuG tpdk;&tzGJUxH 

tBuHûy wifjyEdkifonf/ xdkodkYwifjyEdkif&ef A[dkbPfonf EdkifiHawmfu 

acs;,lxm;aom odkYr[kwf tmrcHxm;aom EdkifiHjcm;a<u;NrDtm;vkH;\ 

aemufqkH;vufusef pm&if;rsm;udk 0efBuD;XmexHrS awmif;cH&,lEdkifonf/    

ttttcef;(9)cef;(9)cef;(9)cef;(9)    

jynfwGif;okH;aiG xkwfa0jcif;jynfwGif;okH;aiG xkwfa0jcif;jynfwGif;okH;aiG xkwfa0jcif;jynfwGif;okH;aiG xkwfa0jcif; 

61/ jynfwGif;okH;aiG\ tajccH,lepfonf “usyf”  jzpfonf/ 

aiGwpfusyfudk tydkif;wpf&m ydkif;í wpfydkif;udk wpfjym;[kac:&rnf/ 

xdkusyfESifhjym;rsm;twGuf t*Fvdyf bmomoauFw rsm;onf “K” ESifh 

“P” [k toD;oD;jzpf&rnf/ 
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62/  A[dkbPfuomvßSif aiGpuúLESifh'*Fg;rsm; xkwfydkifcGifh&Sdonf/ 

A[dkbPfuxkwfaom aiGpuúLrsm;ESifh '*Fg;rsm;onf EdkifiHawmf wpf0ef; 

vkH;wGif w&m;0ifaiGtjzpf wnf&Sdap&rnf/ 

63/ Oya'ESifhtnD aiGaMu;ESifhpyfvsOf;onfh odkYr[kwf aiGaMu;jzifh 

ay;&ef&Sdonfh pmcsKyfpmwrf;? tay;t,lûyvkyfrI odkYr[kwf a<u;NrD 

wm0efwpfckckwGif EdkifiHjcm;okH;aiGjzifh ûyvkyfaMumif; twdtvif; 

oabmwlnDcsuf r&SdcJhvßSif ,if;udk EdkifiHawmftwGif;wGif usyfaiGjzifh 

ûyvkyfonf[k rSwf,l&rnf/ 

64/ A[dkbPfonf aiGpuúLrsm;ykHESdyfjcif;? '*Fg;rsm; oGef;avmif;jcif;? 

xkwfa0&ef xm;&Sdonfh aiGpuúLrsm;ESifh'*Fg;rsm;udk vkHûcHpGm odkavSmif 

xm;&Sdjcif;ESifh aiGpuúLykHESdyfyvdyfjym;rsm;? '*Fg;ñSyfykHrsm;ESifh jyefvnf 

½kyfodrf;xm;onfh aiGpuúLrsm;ESifh '*Fg;rsm;udk vdktyfovdk odkavSmif 

jcif;ESifh zsufqD;jcif;wdkYtwGuf pDpOfaqmif½Guf&rnf/ 

65/ A[dkbPfonf aiGpuúLrsm;ESifh '*Fg;rsm;\ wefzdk;? tqiftjyif? 

zGJUpnf;yg0ifonfh 0w¬Kypönf;ESifh tjcm;cGJjcm;Edkifonfh vu©Pmrsm;udk 

tpdk;&tzGJU\ oabmwlnDcsufjzifh owfrSwf &rnf/  

66/ A[dkbPfonf  rnfonfhaiGpuúLtrsdK;tpm;udkrqdk ajymif;vJ 

okH;pGJ&ef vdktyfygu tpdk;&tzGJU\ oabmwlnDcsufjzifh aqmif½GufEdkif 

onf/ ,if;aqmif½Gufcsuf tajctaeudk teD;pyfqkH;usif;yonfh 



32323232    
    

jynfaxmifpkvTwfawmf tpnf;ta0;odkY wifjyí twnfûycsuf &,l 

&rnf/  

67/ (u) A[dkbPfonf rdrdxkwfa0xm;onfh w&m;0if 

okH;pGJvsuf&Sdaom aiGaMu;rsm;udk vuf0,f&Sdolrsm;u 

vJvS,fay;&ef awmif;cHygu wefzdk;tvdkuf vJvS,f 

ay;&rnf/ 

 ( c ) bPfrsm;onf w&m;0ifokH;pGJvsuf&Sdaom aiGpuúLESifh 

'*Fg;rsm;udk tjcm;wefzdk; trsdK;tpm;jzpfaom w&m;0if 

aiGpuúL odkYr[kwf '*Fg;rsm;jzifh vJvS,f&ef awmif;qdk 

onfhtcg tcrJhvJvS,fay;&rnf/ 

 ( * ) aysmufqkH;aom odkYr[kwf cdk;&mygaom odkYr[kwf 

cßGwf,Gif;aom odkYr[kwf ykHoP²mefysufaom aiGpuúLESifh 

'*Fg;wpfckck\wefzdk;udk A[dkbPfxHrS &ydkifcGifh tjzpf 

rnfolrßSawmif;qdkcGifhr&Sdap&/ odkY&mwGif cßGwf,Gif;aom 

odkYr[kwf ykHoP²mef ysufaomaiGpuúLESifh '*Fg;wefzdk;udk 

vkyfxkH;vkyfenf;rsm;? pnf;rsOf;pnf;urf;rsm; ESifhtnD 

pdppfí jyefvnfxkwfay;Edkifonf/ 

tcef; (10)tcef; (10)tcef; (10)tcef; (10)    

aiGa&;aMu;a&;pepfwnfNidrfa&;qdkif&m vkyfief;aqmif½Gufjcif;aiGa&;aMu;a&;pepfwnfNidrfa&;qdkif&m vkyfief;aqmif½Gufjcif;aiGa&;aMu;a&;pepfwnfNidrfa&;qdkif&m vkyfief;aqmif½Gufjcif;aiGa&;aMu;a&;pepfwnfNidrfa&;qdkif&m vkyfief;aqmif½Gufjcif;    



33333333    
    

68/ A[dkbPfonf aiGa&;aMu;a&;pepf wnfNidrfa&;twGuf 

aiGa&;aMu;a&; tzGJUtpnf;rsm;tm; vdkifpifxkwfay;jcif;? jiif;y,fjcif;ESifh 

½kyfodrf;jcif;? vkyfief;cdkifrm aumif;rGefap&ef BuD;Muyfppfaq;jcif;? 

MuyfrwfuGyfuJjcif;wdkYudk wm0ef,laqmif½Guf&rnfhtjyif ,if;tzGJU 

tpnf;rsm;\ a<u;NrDay;qyfEdkifrIESifh vkyfief;cdkifrmrIwdkY ydkrdk aumif;rGef 

ap&ef vdktyfovdk ñTefMum;Edkifonf/ 

69/ A[dkbPfonf aiGa&;aMu;a&; tzGJUtpnf;rsm;udk BuD;Muyf 

ppfaq;&mwGif rdrd\ 0efxrf;rsm;udkaomfvnf;aumif;? A[dkbPfu 

wm0efay;tyfxm;aom yk*¾dKvfrsm;udkaomfvnf;aumif; atmufygtwdkif; 

wm0efay;tyfaqmif½GufapEdkifonf- 

(u)  aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;rsm;\  vkyfief;cGifodkY tcg 

tm;avsmfpGm oGm;a&mufí pm&if;rsm;? pm&if;pmtkyfrsm;? 

taxmuftxm; pm½Gufpmwrf;rsm;ESifh tjcm; rSwfwrf; 

rsm;tm; ppfaq;jcif;? 

( c ) aiGa&;aMu;a&; tzGJUtpnf;rsm;\umvtvdkuf pm&if;rsm;? 

rSwfwrf;rsm;ESifh owif;tcsuftvufrsm;udk ¤if;wdkYxHrS 

&,lí ppfaq;jcif;/ 

70/ aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;onf A[dkbPfu ,if;\ vkyfief; 

wm0efrsm;udk xda&mufpGm aqmif½Guf&eftvdkYiSm vdktyfrnfh vkyfief;qdkif&m 
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tcsuftvufrsm;udk owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD owfrSwfumv tydkif; 

tjcm;tvdkuf awmif;qdkonfhtwdkif; ay;ydkY&rnf/ 

71/ A[dkbPfonf yk'fr 70 t& ay;ydkYaom tcsuftvuf 

tm;vkH;udk aomfvnf;aumif;? wpfpdwfwpfa'oudkaomfvnf;aumif; 

oifhavsmfonfhtcsdefwGif wpfaygif;wpfpnf;wnf; xkwfjyef aMunmEdkif 

onf/ odkY&mwGif trsm;jynfolESifh roufqdkifaom yk*¾dKvfwpfOD;OD;ESifh 

pyfvsOf;onfh owif;tcsuftvufrsm;udkrl xkwfjyefaMunmjcif;rûy&/ 

72/ A[dkbPfonf aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;rsm;udk MuyfrwfuGyfuJ 

jcif;? BuD;Muyfppfaq;jcif;ûyonfh tjcm;tmPmydkif tzGJUtpnf;rsm;xHrS 

vnf; vdktyfaom owif;tcsuftvufrsm; awmif;,lEdkifonf/ 

73/ A[dkbPfonf aiGa&;aMu;a&;pepf wnfNidrfa&;twGuf 

vdktyfonf[k ,lqygu aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf; wpfckckudkjzpfap? 

,if;rSwm0ef&Sdolyk*¾dKvfudkjzpfap ,if;vkyfief;\ aiGa&;aMu;a&; wnfNidrf 

a&;twGuf qkH;½IH;Edkifajcrsm;udk umuG,fa&; odkYr[kwf avßSmYcsa&; tpD 

tpOfrsm; aqmif½Guf&ef pmjzifhñTefMum;csuf xkwfjyefEdkifonf/ 

74/ A[dkbPfonf aiGaMu;vG,fulrItcsdK;tygt0if aiGa&;aMu;a&; 

tcsdK;rsm;ESifh ,if;wdkYudk wGufcsufonfh enf;vrf;rsm;udk vdktyfovdk 

owfrSwfEdkifonf/  

75/ A[dkbPfonf vdktyfonf[k ,lqygu acs;aiGqdkif&m owif; 

tcsuftvufrsm; odkYr[kwf aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;ESifh qufoG,f 
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aqmif½Gufolrsm;\ aiGacs;&ef xdkufwefrIudk tuJjzwf okH;oyf&ef 

qDavsmfoufqdkifaom tjcm;owif; tcsuftvufrsm;udk pkpnf;Edkif 

&efESifh  pkpnf;&&Sdonfh owif;tcsuftvufrsm;udk aiGa&;aMu;a&; 

tzGJUtpnf;rsm;odkY today;Edkif&ef acs;aiG owif;tcsuftvufXmeudk 

wnfaxmifcGifhûyEdkifonf/ 

tcef;(11)tcef;(11)tcef;(11)tcef;(11)    

aiGaMu;aps;uGufESifh EdkifiHjcm;aiGaps;uGufudk BuD;Muyfxdef;ausmif;jcif;aiGaMu;aps;uGufESifh EdkifiHjcm;aiGaps;uGufudk BuD;Muyfxdef;ausmif;jcif;aiGaMu;aps;uGufESifh EdkifiHjcm;aiGaps;uGufudk BuD;Muyfxdef;ausmif;jcif;aiGaMu;aps;uGufESifh EdkifiHjcm;aiGaps;uGufudk BuD;Muyfxdef;ausmif;jcif;    

76/ A[dkbPfonf aiGaMu;aps;uGufESifh EdkifiHjcm;aiGaps;uGuftm; 

BuD;Muyfxdef;ausmif;&mwGif A[dkbPf\ 0efxrf;rsm;uaomf vnf;aumif;? 

A[dkbPfrS wm0efay;tyfxm;aom yk*¾dKvfrsm;u aomfvnf;aumif; 

atmufygtwdkif; aqmif½GufEdkifonf- 

(u) aiGaMu;aps;uGufESifh EdkifiHjcm;aiGaps;uGufwGif yg0if 

aqmif½Gufaeonfh yk*¾dKvfrsm;\ vkyfief;cGifodkY tcg 

tm;avsmfpGm oGm;a&mufí pm&if;rsm;? pm&if;pmtkyf 

rsm;? taxmuftxm; pm½Gufpmwrf;rsm;ESifh tjcm; 

rSwfwrf;rsm;tm; ppfaq;jcif;? 

( c ) yk'frcGJ(u)yg yk*¾dKvfrsm;\ umvtvdkuf pm&if;rsm;? 

rSwfwrf;rsm;ESifh owif;tcsuftvufrsm;udk ¤if;wdkY 

xHrS &,lí ppfaq;jcif;/ 
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77/ aiGaMu;aps;uGufESifh EdkifiHjcm;aiGaps;uGufwGif yg0ifaqmif½Guf 

aeonfh yk*¾dKvfrsm;onf A[dkbPfu ,if;\vkyfief;wm0efrsm;udk 

xda&mufpGm aqmif½Guf&eftvdkYiSm vdktyfrnfh vkyfief;qdkif&m tcsuf 

tvufrsm;udk owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD owfrSwfumv tydkif;tjcm; 

tvdkuf awmif;qdkonfhtwdkif; ay;ydkY&rnf/ 

78/ A[dkbPfonf yk'fr 77 t& ay;ydkYxm;aom tcsuftvuf 

tm;vkH;udkaomfvnf;aumif;? wpfpdwfwpfa'oudkaomfvnf;aumif; 

oifhavsmfonfhtcsdefwGif wpfaygif;wpfpnf;wnf; xkwfjyef aMunm 

Edkifonf/ odkY&mwGif trsm;jynfolESifh roufqdkifaom yk*¾dKvfwpfOD;OD;ESifh 

pyfvsOf;onfh owif;tcsuftvufrsm;udkrl xkwfjyefaMunmjcif; rûy&/ 

    

tcef;(12)tcef;(12)tcef;(12)tcef;(12)    

aiGay;acsrIESifh pm&if;&Sif;vif;rIpepfudk  BuD;Muyfxdef;ausmif;jcif;aiGay;acsrIESifh pm&if;&Sif;vif;rIpepfudk  BuD;Muyfxdef;ausmif;jcif;aiGay;acsrIESifh pm&if;&Sif;vif;rIpepfudk  BuD;Muyfxdef;ausmif;jcif;aiGay;acsrIESifh pm&if;&Sif;vif;rIpepfudk  BuD;Muyfxdef;ausmif;jcif; 

79/ A[dkbPfonf vkHûcHrIESifh xda&mufrI&Sdaom aiGay;acsrIpepf 

jzpfap&ef þOya'ESifh tjcm;oufqdkif&mOya'yg owfrSwfjy|mef;csuf 

rsm;ESifhtnD avßSmufxm;vmonfh tzGJUtpnf; wpf&yf&yftm;  vdkifpif 

xkwfay;jcif;? jiif;y,fjcif;? ½kyfodrf;jcif;ESifh ,if;vkyfief;udk BuD;Muyf 

ppfaq;jcif; ? MuyfrwfuGyfuJjcif;wdkYudk aqmif½Guf&rnf/ 
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80/ A[dkbPfonf aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;rsm;ESifh yl;aygif;í 

csufvufrSwfrsm;? tjcm; enf;wpf&yf&yfjzifh aiGay;acsrIrsm;ESifh aiGay; 

acsrItjzpf tokH;ûyonfh pmcsKyfpmwrf;rsm;udk pm&if;&Sif;vif;ay;&ef 

pm&if;&Sif;vif;a&;tzGJUrsm;udk vdktyfonfh ae&mrsm;wGif zGJUpnf;Edkifonf/ 

81/ aiGay;acsrIESifh pm&if;&Sif;vif;rI vkyfief;rsm;udk vkyfudkif 

aqmif½Gufaeonfh yk*¾dKvfrsm;onf A[dkbPfu tcgtm;avsmfpGm 

xkwfjyefonfh vkyfxkH;vkyfenf;rsm;ESifh vrf;ñTefcsufrsm;udk vdkufem 

aqmif½Guf&rnf/ 

82/ A[dkbPfonf aiGay;acsrIESifh pm&if;&Sif;vif;rI vkyfief;rsm;udk 

BuD;Muyfxdef;ausmif;&mwGif A[dkbPf\ 0efxrf;rsm;uaomf vnf;aumif;? 

A[dkbPfrS cefYtyfwm0efay;tyfxm;aom yk*¾dKvfrsm;uaomfvnf;aumif; 

atmufygtwdkif; aqmif½GufEdkifonf- 

(u) aiGay;acsrIESifh pm&if;&Sif;vif;rI vkyfief;rsm;wGif yg0if 

aqmif½Gufonfh yk*¾dKvf\ vkyfief;cGifodkY tcgtm; 

avsmfpGm oGm;a&mufí pm&if;rsm;? pm&if;pmtkyfrsm;? 

taxmuftxm; pm½Gufpmwrf;rsm;ESifh tjcm; rSwfwrf; 

rsm;tm; ppfaq;jcif;? 

( c ) yk'frcGJ(u)yg yk*¾dKvfrsm;\ umvtvdkuf pm&if;rsm;? 

rSwfwrf;rsm;ESifh owif;tcsuftvufrsm;udk ¤if;wdkYxHrS 

&,lí ppfaq;jcif;/ 
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83/ aiGay;acsrIESifh pm&if;&Sif;vif;rI vkyfief;rsm;wGif yg0ifaqmif½Guf 

onfh yk*¾dKvfrsm;onf A[dkbPfu ,if;\vkyfief;wm0efrsm;udk xda&mufpGm 

aqmif½Guf&eftvdkYiSm vdktyfrnfh vkyfief;qdkif&m tcsuftvufrsm;udk 

owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD owfrSwfumv tydkif;tjcm; tvdkuf 

awmif;qdkonfh twdkif; ay;ydkY&rnf/ 

84/ A[dkbPfonf yk'fr 83 t& ay;ydkYxm;aom tcsuftvuf 

tm;vkH;udkaomf vnf;aumif;? wpfpdwfwpfa'oudkaomfvnf;aumif; 

oifhavsmfonfh tcsdefwGif wpfaygif;wpfpnf;wnf; xkwfjyef aMunm 

Edkifonf/ odkY&mwGif trsm;jynfolESifh roufqdkifaom yk*¾dKvfwpfOD;OD;ESifh 

pyfvsOf;onfh owif;tcsuftvufrsm;udkrl xkwfjyefaMunmjcif;rûy&/    

tcef; (13)tcef; (13)tcef; (13)tcef; (13)    

bPfrsm;bPfrsm;bPfrsm;bPfrsm;\\\\    aemufqkH; tm;xm;&m umvwdk acs;aiGxkwfacs;oltjzpf aemufqkH; tm;xm;&m umvwdk acs;aiGxkwfacs;oltjzpf aemufqkH; tm;xm;&m umvwdk acs;aiGxkwfacs;oltjzpf aemufqkH; tm;xm;&m umvwdk acs;aiGxkwfacs;oltjzpf 

aqmif½Gufjcif;aqmif½Gufjcif;aqmif½Gufjcif;aqmif½Gufjcif;    

85/ A[dkbPfonf aiGa&;aMu;a&;pepf wnfNidrfa&;twGuf qkH;½IH; 

Edkifajcrsm;udk umuG,f&ef odkYr[kwf avsmhenf;ap&ef&nf½G,fí atmufyg 

wdkYudk aqmif½GufEdkifonf - 

 (u)  bPfrsm;tm; acs;aiGtultnDay;jcif;? 



39393939    
    

(c) jrefrmEdkifiHtwGif; zGJUpnf; wnfaxmifxm;onfh 

bPfrsm;\ ½kH;csKyfrsm;ESifh jrefrmEdkifiH twGif;&Sd 

EdkifiHjcm;bPfrsm;\ yifr½kH;cGJudkom aiGxkwfacs;jcif;? 

( * )  jrefrmEdkifiHtwGif; zGJUpnf; wnfaxmifxm;aom 

bPfrsm;\ jynfy&SdbPfcGJrsm;? ½kH;cGJrsm;tm; aiGaMu;ESifh 

tjcm;vdktyfaom tultnDrsm; ay;&eftpDtpOfrsm;udk 

tjcm;aom A[dkbPfrsm;ESifh ñSdEIdif;aqmif½Gufjcif;/ 

86/ bPfrsm;u aiGaMu;vG,fulrI wdk;wufaumif;rGefapa&;twGuf 

aiGa&;aMu;a&; tultnD awmif;cHvmonfhtcg A[dkbPfonf 

atmufygtcsufrsm;udk tajccHí owfrSwfpnf;urf;csufrsm;ESifh tnD 

tcsdefumvtm;jzifh 92 &uf xufryd kapbJ ,m,Dacs;aiGrsm;udk 

oifhavsmfaom twdk;EIef;jzifh xkwfacs;Edkifonf - 

(u) a<u;NrD jyefvnfay;qyfEdkifpGrf;&SdNyD; acs;aiGtwGuf 

vkHavmufaom tmrcHay;Edkifonfh bPfjzpfjcif;? 

(c) aiGa&;aMu;a&;pepf wnfNidrfa&;udk xdef;odrf; umuG,f 

Edkifa&;twGuf aiGa&;aMu;a&; tultnDay;&ef 

vdktyfonfh bPfjzpfjcif;/  

87/ A[dkbPfonf oufqdkif&mbPf\ ukpm;rnfhenf;vrf;rsm;udk 

azmfjyxm;aom ta&;,l aqmif½Gufrnfh tpDtpOftay: tajccHpOf;pm;í 
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aemufxyfoufwrf; wpfBudrfudk tcsdefumv tm;jzifh 92 &uf 

xufrydkapbJ  xyfrHwdk;jr§ifhEdkifonf/  

88/ A[dkbPfonf trsm;jynfoltusdK;udk o,fydk;aqmif½Guf&efESifh 

ta&;ay: aiGaMu; vdktyfcsufrsm;udk jznfhqnf;ay;&ef vdktyfonf[k 

,lqygu acs;aiGudk aemufxyfoufwrf; wpfBudrfru wdk;í xkwfacs; 

Edkifonf/ 

89/ A[dkbPfonf acs;aiG&,lonfhbPfu ukpm;onfh ta&;,l 

aqmif½GufrI enf;vrf;rsm;udk taumiftxnfazmfjcif;r&SdaMumif; 

odkYr[kwf ,if;ta&;,laqmif½GufrIrsm;onf &nfrSef;onfhtwdkif; 

atmifjrifrIr&&SdaMumif; pdppfawGU&Sdygu ,if;bPftm; owfrSwfcsufrsm; 

ESifhtnD ta&;,l&rnf/    

tcef; (14)tcef; (14)tcef; (14)tcef; (14)    

tpdk;&tzGJUtpdk;&tzGJUtpdk;&tzGJUtpdk;&tzGJU\\\\aiGa&;aMu;a&;udpö&yfrsm; aqmif½Gufjcif;aiGa&;aMu;a&;udpö&yfrsm; aqmif½Gufjcif;aiGa&;aMu;a&;udpö&yfrsm; aqmif½Gufjcif;aiGa&;aMu;a&;udpö&yfrsm; aqmif½Gufjcif; 

90/ A[dkbPfonf tpdk;&tzGJU\ tyfaiGrsm;udkvufcHNyD; tpdk;& 

tzGJU\udk,fpm; ,if;aiGpm&if;rsm;rS aiGay;acsrIrsm; ûyvkyfay;&rnf/ 

xdkYjyif ,if;vkyfief;udk tjcm;bPfwpfckudk vTJtyf Edkifonf/ 

91/ A[dkbPfonf jynfaxmifpkvTwfawmf\ cGifhûycsufjzifh tpdk;& 

tzGJUodkY acs;aiG xkwfacs; Edkifonf/ xdkodkY xkwfacs;&mwGif  atmufyg 

twdkif; aqmif½Guf&rnf - 
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(u) acs;aiGtwGuf pnf;urf;csufrsm;udk 0efBuD;XmeESifh 

A[dkbPfwdkY  tcgtm;avsmfpGm ñSdEIdif;owfrSwf&rnf/ 

( c ) acs;aiGrsm;udk twdk;ay;aom vTJajymif;EdkifcGifh&Sdonfh 

trsm;qkH; oufwrf; 92 &uf om&Sdaom tpdk;& aiGacs; 

oufaocHvufrSwfrsm;jzifh 0efBuD;Xmeu tmrcH&rnf/ 

92/ A[dkbPfonf aiGa&;aMu;a&; tzGJUtpnf;rsm;ESifh trsm;jynfol 

vuf0,f&Sd tpdk;& aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;udk 0,f,ljcif;ESifh 

a&mif;csjcif; ûyvkyfEdkifonf/ 

93/ þOya' pwiftmPmwnfonfhaeYtxd EdkifiHawmfodkY xkwfacs; 

xm;aom acs;aiG vufuseftm;vkH;udk twdk;ay;aomvTJajymif;Edkifonfh 

tpdk;&aiGacs; oufaocHvufrSwfrsm;jzifh tpdk;&tzGJUu A[dkbPfodkY 

vTJajymif;ay;&rnf/ tqdkyg vTJajymif;ay;onfh tpdk;&aiGacs; oufaocH 

vufrSwfrsm; jyefvnfa½G;Ekwf&ef tpDtpOfudk 0efBuD;XmeESifh A[dkbPfwdkY 

ñSdEIdif; aqmif½Guf&rnf/ 

94/ A[dkbPfonf avhvmokH;oyf&ef vdktyfaom aiGa&;aMu;a&;ESifh 

pD;yGm;a&;qdkif&m pm&if;tif;? owif;tcsuftvufrsm;ESifh pm½Guf 

pmwrf;rsm;udk tpdk;&Xme? tpdk;&tzGJUtpnf; rsm;xHrS awmif;Ch 

&,lcGifh&Sdonf/ A[dkbPfonf tpdk;&tzGJU\ awmif;cHcsuft&jzpfap? rdrd 

oabmtavsmufjzpfap rdrd\avhvmokH;oyfcsufrsm;udk tpdk;&tzGJUxH 

wifjy tpD&ifcH&rnf/ 
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95/ A[dkbPfonf aiGa&;aMu;a&; tzGJUtpnf;rsm;ESifh trsm;jynfolodkY 

a&mif;csrnfh tpdk;&tzGJU\a<u;NrDqdkif&m pmcsKyfpmwrf;rsm;ESifh pyfvsOf;í 

tpdk;&tzGJUxH tBuHay;&rnf/    

tcef; (15)tcef; (15)tcef; (15)tcef; (15)    

pDrHcefYcGJa&;qdkif&m ta&;,ljcif;pDrHcefYcGJa&;qdkif&m ta&;,ljcif;pDrHcefYcGJa&;qdkif&m ta&;,ljcif;pDrHcefYcGJa&;qdkif&m ta&;,ljcif; 

96/ A[dkbPfonf yk'fr 49 ESifh yk'fr 50 wdkYt& owfrSwfay;onfh 

tcsdK;ESif htnD vdktyfaom oD;oefY aiGxm;&Sd&ef ysufuGufonfhbPf 

odkYr[kwf aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf; wpfckckxHrS ,if;\ vdktyfaom 

oD;oefYaiGjynfhrDap&ef avsmhenf;onfh aiGyrmPtay:wGif 'PfaMu; 

owfrSwfí awmif;cH&,lEdkifonf/ 

97/ A[dkbPfu owfrSwfonfh aiGa&;aMu;a&; tcsdK;rsm;udk 

vdkufem&ef ysufuGufaom rnfonfhyk*¾dKvf odkYr[kwf aiGa&;aMu;a&; 

tzGJUtpnf;rqdk þOya'yg jy|mef;csufrsm;t& vnf;aumif;? aiGa&; 

aMu;a&;tzGJUtpnf;rsm;ESifh pyfvsOf;onfh Oya'rsm;t&vnf;aumif; pDrH 

cefYcGJa&;qdkif&m  jypf'Pfrsm; uscHap&rnf/ 

98/ yk'fr 96 t& A[dkbPf\ ta&;,laqmif½GufrIwpfckckonf 

trsdK;wl aiGa&;aMu;a&; tzGJUtpnf;tm;vkH;udk cGJjcm;jcif;rûybJ wpfajy;nD 

jzpfap&rnf/ xdkYjyifta&;,l aqmif½GufrIonf aemufaMumif;jyef tusdK; 

oufa&mufjcif;r&Sdap&/ 
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tcef; (16)tcef; (16)tcef; (16)tcef; (16)    

wm;jrpfwm;jrpfwm;jrpfwm;jrpfcsufrsm;csufrsm;csufrsm;csufrsm; 

99/ rnfolrßSA[dkbPf\ cGifhûycsufr&&SdbJ atmufygwdkYudk rûyvkyf& - 

(u) aiGpuúL odkYr[kwf '*Fg;wpfckckudk jzwfawmufjcif;? 

qkwfNzJjcif; odkYr[kwf tjcm; wpfenf;enf;jzifh 

ykHoP²mef ysuf,Gif;atmif ûyvkyfjcif;? 

(c) aiGpuúLudkjzpfap? '*Fg;udkjzpfap tusdK;tjrwf &,l 

vdkjcif;iSm a&mif;0,fazmufum;jcif;/ 

100/ A[dkbPf\ rnfonfh 'g½dkufwmtzGJU0if? 0efxrf; odkYr[kwf 

udk,fpm;vS,frßS rdrd\ wm0ef0wå&m;rsm;udk aqmif½Guf&mrS od&Sdvmonfh 

yk*¾dKvfwpfOD;OD;onf rnfolrnf0gjzpfaMumif; udkaomf vnf;aumif;? 

,if;yk*¾dKvf\ aiGtay;t,lûyvkyfrIrsm;? 0ifaiGyrmP? 0ifaiG&vrf;? 

tjrwfrsm;? t½IH;rsm;? tokH;p&dwfrsm;ESifh pyfqdkifonfh owif;tcsuf 

tvufrsm;udkaomf vnf;aumif;? wnfqJ Oya'wpf&yf&yf t& 

cGifhûycsufr&SdbJ xkwfazmfajymqdkjcif;? ppfaq;apjcif; odkYr[kwf 

aMunmjcif;rûyvkyf&/ 

101/ rnfolrßS A[dkbPfu xkwfa0aom aiGpuúL? '*Fg;ESifh vTJajymif; 

Edkifaom pmcsKyfpmwrf; wpfrsdK;rsdK;udk twkrSef;odvsufESifh okH;pGJjcif; 

rûyvkyf&/ 
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102/ rnfolrßS A[dkbPfu xkwfa0aom aiGpuúL? '*Fg;ESifh vTJajymif; 

Edkifaom pmcsKyfpmwrf; wpfrsdK;rsdK;udk twkûyvkyfjcif;? twkudk jynfyrS 

wifoGif;jcif; odkYr[kwf jynfyodkY wifydkYjcif; rûyvkyf&/ 

tcef; (17)tcef; (17)tcef; (17)tcef; (17)    

jypfrIESifh jypf'Pfrsm;jypfrIESifh jypf'Pfrsm;jypfrIESifh jypf'Pfrsm;jypfrIESifh jypf'Pfrsm; 

103/ rnfolrqdk yk'fr 99 yg wm;jrpfcsufwpf&yf&yfudk azmufzsuf 

usL;vGefaMumif; jypfrIxif&Sm; pD&ifjcif;cH&vßSif xdkoludk aiG'Pfjzpfap? 

ESpfESpfxufrydkaom axmif'Pfjzpfap? 'PfESpf&yfvkH; jzpfap csrSwf&rnf/ 

xdkYjyif jypfrIESifh oufqdkifonfh oufaocHypönf;rsm;udkvnf; jynfaxmifpk 

b@mtjzpf odrf;qnf;&rnf/ 

104/ A[dkbPf\rnfonfh 'g½dkufwmtzGJU0if odkYr[kwf 0efxrf; 

odkYr[kwf udk,fpm;vS,frqdk yk'fr 100 yg wm;jrpfcsufudk azmufzsuf 

usL;vGefaMumif; jypfrIxif&Sm;pD&ifjcif;cH&vßSif  xdkoludk aiG'Pfjzpfap? 

ESpfESpfxufrydkaom axmif'Pf jzpfap? 'PfESpf&yfvkH; jzpfap 

csrSwf&rnf/ 

105/ rnfolrqdk yk'fr 101 yg wm;jrpfcsufudk azmufzsuf 

usL;vGefaMumif; jypfrIxif&Sm; pD&ifjcif;cH&vßSif   xdkoludkaiG'Pfjzpfap? 

okH;ESpfxufrydkaom axmif'Pfjzpfap? 'PfESpf&yfvkH; jzpfap csrSwf&rnf/ 
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106/ rnfolrqdk yk'fr 102 yg wm;jrpfcsufudk azmufzsuf usL;vGef 

aMumif; jypfrIxif&Sm; pD&ifjcif;cH&vßSif xdkoludk tenf;qkH; axmif'Pf 

10 ESpfrS trsm;qkH; axmif'Pf ESpf 20 txd csrSwf&rnf/ xdkYjyif 

jypfrIESifh oufqdkifonfh oufaocHypönf;rsm;udkvnf; jynfaxmifpk 

b@mtjzpf odrf;qnf;&rnf/ 

107/ rnfolrqdk þOya't& jypfrIwpfckckusL;vGefjcif;udk tm;ay; 

ulnDvßSifjzpfap? usL;vGef&ef tm;xkwfvßSifjzpfap? usL;vGef&ef yl;aygif; 

BuHpnfvßSifjzpfap ,if;jypfrItwGuf þOya'wGif jy|mef;xm;aom 

jypf'PfcsrSwfjcif;cH&rnf/    

tcef; (18)tcef; (18)tcef; (18)tcef; (18)    

taxGaxGtaxGaxGtaxGaxGtaxGaxG    

108/ A[dkbPfOuú|onf jynfaxmifpk0efBuD;tqifh yk*¾dKvfjzpfNyD; 

A[dkbPf 'kwd,Ouú| rsm;onf 'kwd,0efBuD;tqifh yk*¾dKvfrsm; 

jzpfonf[krSwf,l&rnf/ 

109/ þOya'ygjypfrIrsm;teuf yk'fr 103 ESifh yk'fr 104 wdkYudk 

&Jta&;,lydkifcGifh&Sdaom jypfrIrsm;tjzpf owfrSwfonf/ 

110/ yk'fr 103 odkYr[kwf yk'fr 104 t& w&m;pGJqdk&mwGif A[dk  

bPf\ êudwifcGifhûycsuf &,l&rnf/ 
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111/ þOya'ygjypfrIrsm;udk azmufzsufusL;vGefygu þOya't& om 

ta&;,l&rnf/ 

112/ wnfqJOya'wpf&yf&yfwGif rnfodkYyifyg&Sdapumrl A[dkbPfodkY   

ay;&ef&Sdonfh a<u;NrDrsm;udk EdkifiHawmfu &&efydkifcGifhrsm;rSwpfyg; tjcm;& 

&efydkifcGifhtm;vkH;xuf OD;pm;ay;&rnf/ 

113/ A[dkbPfzGJUpnf;jcif;onf jrefrmEdkifiHukrÜPDrsm; tufOya'yg 

jy|mef;csufrsm;ESifh  oufqdkifjcif;r&Sdap&/ 

114/ umvpnf;urf;owftufOya' yxrZ,m; tydk'f 149 onf 

A[dkbPfuw&m;pGJqdkonfh trItm;vkH;ESifh oufqdkifap&rnf/ 

115/ A[dkbPfonf jrefrmEdkifiHawmfA[dkbPfOya' (EdkifiHawmfNidrf0yf 

ydjym;rIwnfaqmufa&; tzGJUOya'trSwf 15^90) t& wnfaxmif 

xm;aom jrefrmEdkifiHawmf A[dkbPfydkif a½TUajymif; Edkifaomypönf;ESifh 

ra½TUrajymif;Edkifaomypönf;rsm;udkvnf;aumif;? aqmif½GufqJvkyfief;rsm; 

udkvnf;aumif;? aqmif½GufNyD;vkyfief;rsm;udkvnf;aumif;? &&efydkifcGifhESifh 

ay;&efwm0efrsm;udk vnf;aumif; toD;oD;qufcH&rnf/ 

116/ A[dkbPfonf þOya'yg vkyfief;wm0efrsm;ESifh vkyfydkifcGifhrsm; 

udk vGwfvyfpGm usifhokH; aqmif½GufcGifh&Sdonf/ vufawGUaqmif½GufEdkif&ef 

tcuftcJ&Sdygu vG,fulacsmarGUpGm toGiful;ajymif;Edkif&efESifh vdktyf 

aom jyifqifñSdEIdif;rIrsm; ûyvkyfEdkif&ef EdkifiHawmfor®wu toGif 

ul;ajymif;a&;umvwpf&yfudk þOya'jy|mef;onfhaeY&ufrS trsm;qkH; 
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wpfESpftxd owfrSwfí cGifhûyEdkifonf/ ,if;umvü A[dkbPfonf rdrd\ 

rlvvkyfief;wm0efrsm;ESifh vkyfydkifcGifhrsm;udk qufvufaqmif½GufEdkifonf/ 

117/ jrefrmEdkifiHawmfA[dkbPfOya' 

(EdkifiHawmfNidrf0yfydjym;rIwnfaqmufa&;tzGJUOya' trSwf 15^90) t& 

wnfaxmifxm;aom jrefrmEdkifiHawmfA[dkbPfu ûyvkyfcJhonfh odkYr[kwf 

csKyfqdkcJhonfh oabmwlpmcsKyfrsm;onf þOya't& qufcHonfh 

A[dkbPfu csKyfqdkonfh oabmwlpmcsKyfrsm;jzpfonf[k rSwf,l&rnf/ 

118/ jrefrmEdkifiHawmfA[dkbPfOya' (EdkifiHawmfNidrf0yfydjym;rI 

wnfaqmufa&;tzGJUOya' trSwf 15^90) udk þOya'jzifh 

½kyfodrf;vdkufonf/ ,if;Oya'udk ½kyfodrf;vdkufaomfvnf; ,if;Oya't& 

wnfaxmifxm;&Sdonfh jrefrmEdkifiHawmf A[dkbPf 'g½dkufwmtzGJUonf 

þOya't& qufcHrnfh 'g½dkufwmtzGJUtm; wm0ef0wå&m;rsm; 

vTJtyfay;onfhaeYtxd vkyfief;rsm;udk aqmif½GufcGifh &Sdap&rnf/ 

119/ ½kyfodrf;vdkufonfh jrefrmEdkifiHawmfA[dkbPfOya' (EdkifiHawmf 

Nidrf0yfydjym;rIwnfaqmufa&; tzGJUOya'trSwf 15^90) t&jzpfap? 

tjcm;vkyfydkifcGifh wpfckckt&jzpfap xkwfjyefonfh enf;Oya'rsm;? 

pnf;rsOf;rsm;? pnf;urf;rsm;? trdefYESifhñTefMum;csufrsm;udk þOya'ESifh 

rqefYusifoa½GU qufvufusifhokH;Edkifonf/ 

120/ þOya'yg jy|mef;csufrsm;udk taumiftxnfazmf aqmif½Guf 

&mwGif þOya't& ay;tyfaomwm0efudk oabm½dk;jzifh aqmif½Gufol 
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udk jypfrIaMumif;t&aomfvnf;aumif;? w&m;raMumif; t&aomf 

vnf;aumif; ta&;,ljcif;rûy&/ 

121/ þOya'yg jy|mef;csufrsm;udk taumiftxnfazmf aqmif½Guf 

&mwGif A[dkbPfonf vdktyfaom enf;Oya'rsm;? pnf;rsOf;rsm;? 

pnf;urf;rsm;? trdefYaMumfjimpmrsm;? trdefY? ñTefMum;csuf rsm;ESifh 

vkyfxkH;vkyfenf;rsm;udk xkwfjyefEdkifonf/ 

 

jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf zGJUpnf;ykHtajccHOya't& ußGEfkyf 

vufrSwfa&;xdk;onf/ 

EdkifiHawmfor®w 

jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf 

 

 

 



 
 

  

aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;    

vJvS,fa&mif;0,fa&; Oya'vJvS,fa&mif;0,fa&; Oya'vJvS,fa&mif;0,fa&; Oya'vJvS,fa&mif;0,fa&; Oya'    
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aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;vJvS,fa&mif;0,fa&; Oya' 

( 2013 ckESpf? jynfaxmifpkvTwfawmfOya'trSwf   20  / ) 

1375 ckESpf? 0gqdkvjynfhausmf 9 &uf 

( 2013  ckESpf? Zlvdkifv 31 &uf ) 

jynfaxmifpkvTwfawmfonf þOya'udk jy|mef;vdkufonf/ 

tcef;(1)tcef;(1)tcef;(1)tcef;(1)    

trnfESifht"dyÜm,fazmfjycsuftrnfESifht"dyÜm,fazmfjycsuftrnfESifht"dyÜm,fazmfjycsuftrnfESifht"dyÜm,fazmfjycsuf    

1/ þOya'udk aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm; vJvS,fa&mif;aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm; vJvS,fa&mif;aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm; vJvS,fa&mif;aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm; vJvS,fa&mif;    

0,fa&;Oya'0,fa&;Oya'0,fa&;Oya'0,fa&;Oya' [k ac:wGif ap&rnf/  

2/ þOya'wGifyg&Sdaom atmufyg pum;&yfrsm;onf azmfjyyg 

twdkif; t"dyÜm,foufa&mufap&rnf - 

(u) aiGacs;oufaocHvufrSwfaiGacs;oufaocHvufrSwfaiGacs;oufaocHvufrSwfaiGacs;oufaocHvufrSwf qdk&mwGif atmufygwdkY 

yg0ifonf - 

(1) tpdk;&u jzpfap? tpdk;&Xme tzGJUtpnf; 

wpfckckujzpfap xkwfa0onfh odkYr[kwf 

xkwfa0&ef pDpOfaqmif½Gufonfh aiGwdkuf 

vufrSwfrsm;? aiGwdkufpmcsKyfrsm;? aiGacs; 

pmcsKyfrsm;ESifh 'Dbifcsmrsm;? 
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(2) tjynfjynfqdkif&m tzGJUtpnf;? EdkifiHjcm; 

tpdk;&ESifh ,if;wdkY\tzGJUtpnf;rsm;u xkwf 

a0onfh aiGwdkuf vufrSwfrsm;? aiGwdkuf 

pmcsKyfrsm;? aiGacs;pmcsKyfrsm;ESifh 'Dbifcsmrsm;? 

(3) trsm;ESifhoufqdkifaom ukrÜPDrsm;u 

xkwfa0onfh odkYr[kwf  xkwfa0&ef pDpOf 

aqmif½Gufonfh &S,f,mrsm;? pawmhrsm;? 

aiGacs; pmcsKyfrsm;ESifh 'Dbifcsmrsm;? 

,if;wdkYESifh oufqdkifonfh tcGifhta&;rsm;? 

a½G;cs,fcGifhrsm;ESifh 0&ef;rsm;? 

(4) aiGacs;oufaocHvufrSwf vkyfief;BuD;Muyf 

a&; aumfr&Sifu trdefYaMumfjimpm xkwfjyefí 

aiGacs;oufaocHvufrSwf[k owfrSwfonfh 

tjcm;aiGacs; oufaocH vufrSwfrsm;ESifh 

pmcsKyfpmwrf;rsm;/ 

( c ) aiGacs;oufaocHvufrSwfvkyfief; aiGacs;oufaocHvufrSwfvkyfief; aiGacs;oufaocHvufrSwfvkyfief; aiGacs;oufaocHvufrSwfvkyfief; qdkonfrSm 

atmufygûyvkyfrI wpf&yf&yf aqmif½Gufjcif;udk 

qdkonf - 

(1) aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm; 

udk,fydkifa&mif;0,fjcif;?  
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(2) aiGacs;oufaocHvufrSwf vkyfief;wGif 

tusdK;aqmif odkYr[kwf udk,fpm;vS,f tjzpf 

aqmif½Gufjcif;? 

(3) aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;udk wm0efcHí 

wpfqifh jzefYcsda&mif;csjcif;? 

(4) aiGacs;oufaocHvufrSwf 

&if;ESD;jr§KyfESHrItwGuf tBuHÓPfay;jcif;? 

(5) aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm; 

tyfESHrIvufcHjcif;ESifhpm&if;&Sif;vif;jcif;? 

(6) aumfr&Sifu trdefYaMumfjimpm xkwfjyefí 

aiGacs;oufaocHvufrSwf vkyfief;[k  

owfrSwfonfh vkyfief;aqmif½Gufjcif;/ 

( * )  aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm; udk,fydkifa&mif;0,fjcif;aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm; udk,fydkifa&mif;0,fjcif;aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm; udk,fydkifa&mif;0,fjcif;aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm; udk,fydkifa&mif;0,fjcif; 

qdkonfrSm aiGacs; oufaocHvufrSwf ukrÜPDu 

udk,fydkifpm&if;udk tokH;ûyí aiGacs;oufaocH 

vufrSwfrsm;a&mif;csjcif;ESifh 0,f,ljcif;wdkYudk 

qdkonf/ 

(C)   aiGacs;oufaocHvufrSwfvkyfief;wGif tusdK;aqmif aiGacs;oufaocHvufrSwfvkyfief;wGif tusdK;aqmif aiGacs;oufaocHvufrSwfvkyfief;wGif tusdK;aqmif aiGacs;oufaocHvufrSwfvkyfief;wGif tusdK;aqmif 

odkYr[kwf udk,fpm;vS,f tjzpf aqmif½Gufjcif; odkYr[kwf udk,fpm;vS,f tjzpf aqmif½Gufjcif; odkYr[kwf udk,fpm;vS,f tjzpf aqmif½Gufjcif; odkYr[kwf udk,fpm;vS,f tjzpf aqmif½Gufjcif; 
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qdkonfrSm  rdrd\vkyfief;ESifh qufoG,f 

aqmif½Gufolrsm; udk,fpm; aiGacs; oufaocH 

vufrSwfrsm; a&mif;csjcif; odkYr[kwf 0,f,ljcif; 

ûy&mwGif aiGacs;oufaocHvufrSwf ukrÜPDu 

aumfr&Sif? tcaMu;aiG odkYr[kwf tjcm; 

0efaqmifc&,lí Mum;cHtjzpf aqmif½Gufay;jcif;udk 

qdkonf/ 

( i ) aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;udk aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;udk aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;udk aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;udk wm0efcHí wpfqifh wm0efcHí wpfqifh wm0efcHí wpfqifh wm0efcHí wpfqifh 

jzefYcsd a&mif;csjcif;jzefYcsd a&mif;csjcif;jzefYcsd a&mif;csjcif;jzefYcsd a&mif;csjcif; qdkonfrSm ukrÜPDwpfck\ 

aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;udk trsm;jynfolodkY 

a&mif;cs&mwGif aiGacs;oufaocH vufrSwf tm;vkH; 

odkYr[kwf wpfpdwfwpfydkif;udk wm0efcHí 

aqmif½Gufjcif; odkYr[kwf aiGacs;oufaocH vufrSwf 

rsm;udk xkwfa0olu trsm;jynfolodkY jzefYjzL; a&mif;cs 

&mwGif ulnDaqmif½Gufjcif;udk qdkonf/ 

( p ) aiGacs;oufaocHvufrSwf &if;ESD;jr§KyfESHrItwGuf aiGacs;oufaocHvufrSwf &if;ESD;jr§KyfESHrItwGuf aiGacs;oufaocHvufrSwf &if;ESD;jr§KyfESHrItwGuf aiGacs;oufaocHvufrSwf &if;ESD;jr§KyfESHrItwGuf 

tBuHÓPfay;jcif;tBuHÓPfay;jcif;tBuHÓPfay;jcif;tBuHÓPfay;jcif; qdkonfrSm aiGacs;oufaocH 

vufrSwfrsm;wGif &if;ESD;jr§KyfESHrItwGuf tBuHÓPfrsm; 

udk tcaMu;aiG&,lí aqmif½Guf ay;jcif;udkqdkonf/ 

(q) aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm; tyfESHrI vufcHjcif;ESifh aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm; tyfESHrI vufcHjcif;ESifh aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm; tyfESHrI vufcHjcif;ESifh aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm; tyfESHrI vufcHjcif;ESifh 

pm&if;&Sif;vif;jcif; pm&if;&Sif;vif;jcif; pm&if;&Sif;vif;jcif; pm&if;&Sif;vif;jcif; qdkonfrSm vkyfief;ESifh 
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qufoG,faqmif½Gufolrsm;utyfESHonfh aiGacs; 

oufaocHvufrSwfrsm;udk vufcHjcif;? vkyfief;ESifh 

qufoG,f aqmif½Gufolrsm;\ aiGacs;oufaocH 

vufrSwfrsm;udk vkHûcHpGm odrf;qnf;jcif;? vkyfief; ESifh 

qufoG,faqmif½Guf olrsm;odkY aiGacs; oufaocH 

vufrSwfrsm;udk ay;tyfjcif;? aiGacs;oufaocH 

vufrSwfrsm;ESifhpyfvsOf;í ydkif&Sif\ tcGifhta&;rsm;udk 

tokH;ûyEdkif&ef vkyfief;ESifh qufoG,f aqmif½Gufol 

rsm;udk ulnDaqmif½Gufay;jcif;ESifh a&mif;0,f 

rINyD;ajrmufonfh aiGacs;oufaocH vufrSwfrsm;udk 

,if;ESifh qufEG,frI&Sdonfh 0efaqmifrIrsm; aqmif½Guf 

ay;jcif;tygt0if tNyD;owf &Sif;vif;ay;jcif;ESifh ay; 

a0jcif; wdkYudkqdkonf/ 

( Z )  aiGacs;oufaocHvufrSwfaps;uGuf aiGacs;oufaocHvufrSwfaps;uGuf aiGacs;oufaocHvufrSwfaps;uGuf aiGacs;oufaocHvufrSwfaps;uGuf qdkonfrSm 

aiGacs;oufaocHvufrSwf vkyfief;udk ykHrSef vkyfudkif 

vsuf&Sdonfh aps;uGuf odkYr[kwf ae&mudkqdkonf/ 

,if;pum;&yfwGif aiGacs; oufaocHvufrSwf 

vkyfief;udk ykHrSefvkyfudkifonfh pepfwpf&yfvnf; 

yg0ifonf/ 

( ps ) aiGacs;oufaocHvufrSwfukrÜPDaiGacs;oufaocHvufrSwfukrÜPDaiGacs;oufaocHvufrSwfukrÜPDaiGacs;oufaocHvufrSwfukrÜPD qdkonfrSm 

aiGacs;oufaocHvufrSwf vkyfief;udk vkyfudkif&ef 
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wnfqJOya'ESifhtnD zGJUpnf;xm;onfh vDrdwuf 

ukrÜPDudk qdkonf/ 

(n) pawmhtdyfcsdef;pawmhtdyfcsdef;pawmhtdyfcsdef;pawmhtdyfcsdef; qdkonfrSm ,if;pawmhtdyfcsdef;wGif 

pm&if;0if&ef t&nftcsif; jynfhrDaom aiGacs; 

oufaocHvufrSwfrsm;twGuf aiGacs;oufaocH 

vufrSwfrsm; a&mif;0,frIpepfESifh enf;vrf;rsm;udk 

yHhydk;jcif;jzifh pkpnf;aqmif½Gufaom aiGacs;oufaocH 

vufrSwfaps;uGuf udkqdkonf/ 

( # ) aumifwmaps;uGuf aumifwmaps;uGuf aumifwmaps;uGuf aumifwmaps;uGuf qdkonfrSm pm&if;r0ifaom 

aiGacs;oufaocH vufrSwfrsm; a&mif;0,fjcif;tm; 

pkpnf;aqmif½Gufonfh aps;uGufudk qdkonf/ 

( X ) &S,f,m&S,f,m&S,f,m&S,f,m qdkonfrSm trsm;ESifhoufqdkifaomukrÜPD 

wpfck\rwnfaiG&if;wGif yg0ifonfh tpk&S,f,mudk 

qdkonf/  ,if;pum;&yfwGif &S,f,mESifh pawmhudk 

cGJjcm;azmfjyjcif;r&SdvßSif pawmhvnf; yg0ifonf/ 

( ! ) 0&ef; 0&ef; 0&ef; 0&ef; qdkonfrSm owfrSwfxm;aom aeYwGif 

owfrSwfxm;aom aps;EIef;jzifh udkifaqmifxm;olu 

&S,f,mrsm;udk vJvS,f0,f,lydkifcGifh&Sdonfh aiGacs; 

oufaocHvufrSwfudk qdkonf/ 
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( ¡ ) y#dnmOfrSwfwrf; y#dnmOfrSwfwrf; y#dnmOfrSwfwrf; y#dnmOfrSwfwrf; qdkonfrSm aiGacs; oufaocH 

vufrSwfrsm;udk a&mif;0,fjcif;ESifh pyfvsOf;í 

tusdK;aqmif odkYr[kwf udk,fpm;vS,f tjzpf 

aqmif½Gufonfh aiGacs; oufaocH vufrSwfukrÜPDu 

,if;\ vkyfief;ESifh qufoG,faqmif½Gufolrsm;ESifh 

aiGacs;oufaocH vufrSwfrsm; xkwfa0onfh 

ukrÜPDrsm;odkY ay;ydkYonfh aiGacs; oufaocH 

vufrSwfrsm; a&mif;0,frIudk twnfûyaMumif; tcsuf 

tvufpkHvifpGm yg0ifonfh &Sif;vif;csufudkqdkonf/ 

(P)  pm&if;0ifaiGacspm&if;0ifaiGacspm&if;0ifaiGacspm&if;0ifaiGacs;oufaocHvufrSwf;oufaocHvufrSwf;oufaocHvufrSwf;oufaocHvufrSwf qdkonfrSm 

a&mif;0,frI ûyvkyf&ef pawmhtdyfcsdef;wGif rSwfykHwif 

xm;aom odkYr[kwf w&m;0if cGifhûyxm;aom aiGacs; 

oufaocHvufrSwfudk qdkonf/ 

(w) vdkifpifvdkifpifvdkifpifvdkifpif qdkonfrSm þOya't&aumfr&Sifu 

xkwfay;onfh aiGacs;oufaocH vufrSwf vkyfief; 

vdkifpifudk qdkonf/  

(x)  aumfr&Sifaumfr&Sifaumfr&Sifaumfr&Sif qdkonfrSm þOya't& zGJUpnf;aom 

aiGacs; oufaocH vufrSwf vkyfief; BuD;Muyfa&; 

aumfr&Sifudk qdkonf/                                              
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( ' )  0efBuD;Xme0efBuD;Xme0efBuD;Xme0efBuD;Xme qdkonfrSm jynfaxmifpktpdk;&? 

b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xmeudk qdkonf/ 

tcef; (2)tcef; (2)tcef; (2)tcef; (2)    

&n&n&n&nf½G,fcsufrsm;f½G,fcsufrsm;f½G,fcsufrsm;f½G,fcsufrsm;    

3/      þOya'\ &nf½G,fcsufrsm;rSm atmufygtwdkif; jzpfonf - 

(u) aps;uGuf pD;yGm;a&;pepfyDjyifpGmjzpfay:wdk;wufrIudk 

taxmuftul ûyEdkif&ef? 

( c ) EdkifiHawmf\ pD;yGm;a&; zGHUûzd;wdk;wufa&; twGuf 

a&&Snfvdktyfonfh aiGaMu; t&if;tESD;rsm; pkpnf; 

&,lEdkifrnfh aiGacs;oufaocHvufrSwf aps;uGufpepf 

wus ay:xGef;ap&ef? 

( * ) EdkifiHawmfESifh yk*¾vdu aiGa&;aMu;a&; vkyfief; 

pGrf;aqmifrI jrifhrm;vmapNyD; pD;yGm;a&;u@ 

us,fus,fjyefYjyefY wdk;wuf xGef;um;vmap&ef? 

(C) aiGacs;oufaocHvufrSwf vkyfief;acsmarGUapa&;ESifh 

rSefuefaom enf;vrf;jzifh vkyfudkif aqmif½GufEdkifa&; 

wdkYtwGuf BuD;MuyfuGyfuJEdkif&ef? 
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( i ) aiGacs;oufaocHvufrSwf aps;uGufwGif yg0if 

aqmif½Gufolrsm;tm; Oya'ESifh tnD tumtuG,f 

ay;Edkif&ef? 

( p )  trsm;jynfol\ aiGaMu; &if;ESD;jr§KyfESHrIrsm; wdk;yGm; 

vmap&ef tm;ay;jcif;jzifh EdkifiHawmf\ aiGa&; 

aMu;a&;qdkif&mrl0g'rsm;udk taxmuftulûyEdkif&ef/ 

tcef; (3)tcef; (3)tcef; (3)tcef; (3)    

aumfr&Sif zGJUpnf;jcif;ESifh aumfr&Sifaumfr&Sif zGJUpnf;jcif;ESifh aumfr&Sifaumfr&Sif zGJUpnf;jcif;ESifh aumfr&Sifaumfr&Sif zGJUpnf;jcif;ESifh aumfr&Sif\\\\    wm0efESifh vkyfydkifcGifhrsm;wm0efESifh vkyfydkifcGifhrsm;wm0efESifh vkyfydkifcGifhrsm;wm0efESifh vkyfydkifcGifhrsm;    

4/  jynfjynfjynfjynfaxmifpktpdk;&tzGJUonf axmifpktpdk;&tzGJUonf axmifpktpdk;&tzGJUonf axmifpktpdk;&tzGJUonf ---- 

(u)  oifhavsmfonfh yk*¾dKvftenf;qkH;ig;OD; yg0ifaom 

aumfr&SiftzGJUudk zGJUpnf; &rnf/      

( c ) aumfr&Sifudk zGJUpnf;&mwGif aumfr&SiftzGJU0ifrsm;xJrS 

Ouú|ESifh twGif;a&;rSL;wdkYudk wpfygwnf; a½G;cs,f 

cefYtyf&rnf/ 

( * ) tpdk;&0efxrf; r[kwfaom aumfr&Sif tzGJU0ifrsm;tm; 

csD;jr§ifhaiG owfrSwfcHpm; cGifhûyEdkifonf/ 

5/  (u) aumfr&Sif tzGJU0ifrsm;\ &mxl;oufwrf;ESifh 

pyfvsOf;í aumfr&Sif tzGJU0if ESpfOD;pDu ESpfESpfvßSif 
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wpfBudrf owfrSwfcsufrsm;ESifh tnD tvSnfhus 

EkwfxGufay;&rnf/ 

( c ) jynfaxmifpk tpdk;&tzGJUonf  vpfvyfoGm;onfh 

aumfr&Sif tzGJU0if\ ae&m wGif oifhavsmfonfh 

yk*¾dKvftm; tpm;xdk;cefYtyfjcif; odkYr[kwf &mxl; 

oufwrf; ukefqkH;oGm;aom aumfr&Sif tzGJU0if 

wpfOD;OD;tm; qufvuf cefYtyf jcif;ûyEdkifonf/ 

( * ) aumfr&Sif tzGJU0if wpfOD;OD;onf rdrd\ &mxl; 

oufwrf; ukefqkH;aomfvnf; jynfaxmifpk tpdk;& 

tzGJUu aumfr&SiftzGJU0iftopf tpm;xdk; cefYtyfjcif; 

rûyrD rdrd\vkyfief; wm0efrsm;udk qufvuf 

aqmif½Guf&rnf/ 

6/      aumfr&Sif Ouú|onf aumfr&Sif\  pDrHcefYcGJa&; 

tBuD;trSL;tjzpf aqmif½Guf&rnf/ 

7/      aumfr&Sifonf - 

(u)  aiGacs;oufaocHvufrSwfvkyfief; vdkifpifvufrSwf 

xkwfay;&ef avßSmufxm;csufudk pdppfNyD; vdkifpif 

xkwfay;jcif; odkYr[kwf xkwfay;&ef jiif;y,fjcif; 

ûyEdkifonf/ 
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( c )   vdkifpif&&Sdolu wm0efESifh pnf;urf;csuf wpf&yf&yfudk 

azmufzsufvßSif vdkifpifudk umvowfrSwf &yf 

qdkif;jcif; odkYr[kwf ½kyfodrf;jcif;ûyEdkifonf/ 

( * )   vdkifpifoufwrf;wdk;jr§ifhay;&ef avßSmufxm;csufudk 

pdppfNyD; vdkifpifoufwrf; wdk;jr§ifhay;Edkifonf/ 

(C)  owfrSwfcsufrsm;ESifh tnD vdkifpifcrsm;? 'PfaMu;rsm; 

aumufcH&rnf/  

8/      aumfr&Sifonf - 

(u)   pawmhtdyfcsdef; wnfaxmifcGifhûy&ef avßSmufxm; 

csufudk pdppfNyD; cGifhûyrdefY xkwfay;jcif; odkYr[kwf 

cGifhûy&ef jiif;y,fjcif; ûyEdkifonf/ 

( c ) pawmhtdyfcsdef;u vdkufem&rnfh wm0efESifh pnf;urf;csuf 

wpf&yf&yfudk azmufzsufvßSif cGifhûyrdefYudk umv 

owfrSwf&yfqdkif;jcif; odkYr[kwf ½kyfodrf;jcif; ûyEdkif 

onf/  

( * ) atmufygtajctae wpf&yf&yf ay:aygufygu pawmh 

tdyfcsdef;tm; xkwfay;xm;onfh cGifhûyrdefYudk jyefvnf 

½kyfodrf;Edkifonf -  
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(1) taMumif;wpf&yf&yfaMumifh pawmhtdyfcsdef; 

vkyfief; &yfpJoGm;jcif;? 

(2) pawmhtdyfcsdef;udk zsufodrf;jcif;? 

(3) pawmhtdyfcsdef;wGifowfrSwfxm;onfh tenf;qkH; 

yg0if&rnfh aiGacs;oufaocH vufrSwf 

ukrÜPD ta&twGufatmuf avsmhenf; 

oGm;jcif;? 

(4) tcef; (9)yg wm;jrpfonfh ûyvkyfrIrsm;t& 

trsm;jynfoltusdK;ESifh &if;ESD;jr§KyfESHolrsm;tm; 

tumtuG,fay;rIudkodomxif&Sm;pGm xdcdkuf 

epfemapaomvkyfief;udkaqmif½Gufjcif;/ 

9/ aumfr&Sifonf- 

(u) aiGacs;oufaocHvufrSwf ukrÜPDESifh pawmh 

tdyfcsdef;\ pm&if;ppfcefYxm;a&;twGuf wifjycsufudk 

pdppfNyD; cGifhûycsufay;Edkifonf/  

( c ) pawmhtdyfcsdef;\ zGJUpnf;ykHpnf;rsOf;ESifh ,if;zGJUpnf;ykH 

pnf;rsOf;udk owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD jyifqifEdkif&ef 

cGifhûycsufay;Edkifonf/ 
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10/ aumfr&Sifonf pm&if;r0ifaom aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm; 

a&mif;0,fa&;twGuf  aumifwmaps;uGuf wnfaxmifcGifhûy&ef  

zGJUpnf;ykH pnf;rsOf;ESifhtwl owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD aiGacs; 

oufaocHvufrSwf ukrÜPDrsm;u pkaygif;í avßSmufxm;vmvßSif 

cGifhûyrdefY xkwfay;Edkifonf/ 

11/ aumfr&Sifonf - 

(u) aiGacs;oufaocHvufrSwfvkyfief;ESifh oufqdkifaom 

udpö&yfrsm;ESifh pyfvsOf;í vdktyfonfh tBuHÓPf 

rsm;udk  jynfaxmifpktpdk;&tzGJUodkY wifjyEdkifonf/ 

( c ) vdktyfaom vkyfief;aumfrwDrsm;? tzGJUrsm;udk 

zGJUpnf;NyD; ,if;wdkY\ vkyfief; wm0efrsm;udk owfrSwf 

ay;Edkifonf/ 

( * ) aiGacs;oufaocHvufrSwf ukrÜPDudk jzpfap? 

aumifwm aps;uGufudk jzpfap? pawmh tdyfcsdef;udk 

jzpfap vdktyfovdk ñTefMum;Edkifonf/ 

(C) aiGacs;oufaocHvufrSwfvkyfief;udk BuD;Muyf 

uGyfuJ&rnf/ xdkYjyif tcgtm;avsmfpGm pkHprf;rIESifh 

ppfaq;rIrsm; ûyvkyf&rnf/ 
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( i )  jynfaxmifpktpdk;&tzGJUu ay;tyfaom tjcm; 

vkyfief;wm0efrsm;udk xrf;aqmif&rnf/ 

12/    aumfr&Sifonf atmufygtzGJUtpnf;rsm;ESifh yk*¾dKvfrsm;tm; 

,if;wdkY\ vkyfief;qdkif&m pm&if;rsm;udk oufqdkif&m jrefrmEdkifiH 

pm&if;udkifpHrsm;ESifhtnD pm&if;xdef;odrf;ap&ef BuD;Muyf&rnfhtjyif 

,if;wdkYxHrS vdktyfaom pm&if;rsm;? pm½Gufpmwrf;rsm;? &Sif;wrf;rsm;? 

tjcm;taxmuftxm;rsm;ESifh owif;tcsuf tvufrsm;udk awmif;cH 

&,lEdkifonf - 

(u) trsm;ESifh oufqdkifaom ukrÜPD? 

( c ) aiGacs; oufaocHvufrSwf ukrÜPD? 

( * ) aumifwm aps;uGuf? 

(C) pawmh tdyfcsdef;? 

( i ) trsm;ESifh oufqdkifaomukrÜPD? aiGacs;oufaocH 

vufrSwf ukrÜPD? aumifwm aps;uGufESifh pawmh 

tdyfcsdef;wpfckck\ wm0ef&Sdol? tzGJU0if? 0efxrf;ESifh 

udk,fpm;vS,f tjzpfaqmif½Gufaeol odkYr[kwf 

aqmif½GufcJhzl;ol? 

( p ) vdkifpif &&Sdol odkYr[kwf ,if;vdkifpif &&Sdol\ a&SUae? 

pm&if;ppfESifh udk,fpm;vS,f/ 
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13/ aumfr&Sifonf aiGacs;oufaocHvufrSwfvkyfief; EdkifiHwum 

tqifhrD zGHUûzd;wdk;wuf apa&;twGuf okawoeESifhzGHUûzd;rIvkyfief;rsm; 

aqmif½Gufjcif;udk vnf;aumif;? EdkifiHwumrS aiGacs;oufaocH 

vufrSwf vkyfief;udk BuD;Muyfaom tzGJUtpnf;rsm;? ,if;tzGJUtpnf; 

wdkYESifh qufEG,faom vkyfief;? Xme? tzGJUtpnf;rsm;ESifh qufoG,fjcif; 

udk vnf;aumif; aqmif½Guf Edkifonf/ 

14/ aumfr&Sifonf aiGacs;oufaocHvufrSwf vkyfief; vkyfudkif 

olrsm;u þOya'ESifh þOya't& xkwfjyefonfh enf;Oya'? 

pnf;rsOf;? pnf;urf;? trdefYaMumfjimpm? trdefY? ñTefMum;csufESifh 

vkyfxkH;vkyfenf;rsm;yg wm;jrpfcsuf wpf&yf&yfudk azmufzsufaMumif; 

odkYr[kwf vdkufem&rnfh wm0efwpf&yf&yfudk vdkufem&ef ysufuGuf 

aMumif; ,kHMunf&ef taMumif;&SdvßSif jzpfap? aiGacs; oufaocH 

vufrSwf vkyfief;ESifh pyfvsOf;í vdrfvnfrI  odkYr[kwf rormrI 

usL;vGefaMumif; ,kHMunf&ef taMumif;&SdvßSifjzpfap oufqdkifonfh 

rnfolUudk rqdk ac:,lcGifh? ppfaq;ar;jref;cGifhESifh oufaocHcsufrsm; 

&,lcGifhwdkY &Sdonf/  

15/  aumfr&SiftzGJU0if odkYr[kwf aumfr&Sif\ 0efxrf;wpfOD;OD;onf 

vkyfief; wm0efrsm; aqmif½GufpOf&&Sdaom owif;tcsuftvuf 

rsm;ESifhpyfvsOf;í wnfqJOya' wpf&yf&yft& xkwfazmf ajymqdkjcif;? 

jyojcif; odkYr[kwf xkwfjyefaMunmjcif; rSwpfyg; tjcm;rnfolUudkrßS 
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xkwfazmfajymqdkjcif;? jyojcif; odkYr[kwf xkwfjyef aMunmjcif; rûybJ 

vßSdKU0Sufxm;&rnf/  

tcef; (4)tcef; (4)tcef; (4)tcef; (4)    

aiGacs;oufaocHvufrSwfukrÜPDaiGacs;oufaocHvufrSwfukrÜPDaiGacs;oufaocHvufrSwfukrÜPDaiGacs;oufaocHvufrSwfukrÜPD    

16/ aiGacs; oufaocHvufrSwf ukrÜPDtjzpf wnfaxmifí aiGacs; 

oufaocHvufrSwf vkyfief; vkyfudkifvdkolonf  jrefrmEdkifiH ukrÜPD 

rsm;ESifh oufqdkifaom wnfqJOya'rsm;ESifhtnD  ukrÜPDudk zGJUpnf;í 

rSwfykHwifxm;NyD; jzpf&rnf/ 

17/ aiGacs; oufaocHvufrSwf ukrÜPDudk zGJUpnf;&mwGif - 

(u)  ukrÜPD\ trnfü “aiGacs;oufaocHvufrSwf aiGacs;oufaocHvufrSwf aiGacs;oufaocHvufrSwf aiGacs;oufaocHvufrSwf ”  

[laom pum;&yf yg&Sd &rnf/ 

( c ) tpk&S,f,mtm;jzifh ay;&efwm0ef uefYowfxm;onfh 

vDrdwuf ukrÜPD tjzpf zGJUpnf;&rnf/ 

( * ) owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD cGifhûy rwnfaiG&if;ESifh 

tenf;qkH; xnfh0ifNyD; rwnf aiG&if; &Sd&rnf/ 

(C)   þOya't& xkwfjyefonfh enf;Oya'? pnf;rsOf;? 

pnf;urf;? trdefYaMumfjimpm? trdefY? ñTefMum;csufESifh 

vkyfxkH;vkyfenf;rsm;ESifh nDñGwf&rnf/ 
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18/ aiGacs;oufaocHvufrSwf ukrÜPDonf aumfr&Sifu 

xkwfay;aom vdkifpif wpfrsdK;rsdK; &&SdvßSif vdkifpif trsdK;tpm;tvdkuf 

cGifhûyxm;aom aiGacs;oufaocH vufrSwfvkyfief;udk vkyfudkifcGifh 

&Sdonf/ 

19/ aiGacs;oufaocHvufrSwf ukrÜPD\ wm0ef&Sdolrsm;ESifh 

0efxrf;rsm;onf rdrdwdkY\ vkyfief;ESifhqufoG,f aqmif½Gufolrsm; ESifh 

qufqH&mwGif vkyfief;pGrf;aqmifEdkifrI? w&m;rßSwrI &Sd&rnfhtjyif 

oabm½dk;jzifh vkyfudkif aqmif½Guf&rnf/ 

20/ aiGacs;oufaocHvufrSwf ukrÜPDonf - 

(u) ukrÜPD\ aiGacs;oufaocHvufrSwf vkyfief;qdkif&m 

pm&if;ESifh rSwfwrf;rsm;udk owfrSwfcsufrsm;ESifh tnD 

ûypk xdef;odrf;xm;&Sd&rnf/ 

( c ) jrefrmEdkifiHukrÜPDrsm;ESifh oufqdkifaom wnfqJ 

Oya'ESifhtnD pm&if;ppfudk cefYxm;jcif;rûyrD 

aumfr&Sif\ cGifhûycsufudk &,l&rnf/ 

( * ) pm&if;ppf tpD&ifcHpmudk aumfr&SifodkY owfrSwfcsuf 

rsm;ESifhtnD ay;ydkY&rnf/ 

(C)  aumfr&Sif\ êudwifcGifhûycsuf r&&SdbJ cGifhûyrwnf 

aiG&if;udk avßSmYcsjcif; rûy&/ 
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( i ) vkyfief; aqmif½GufrIESifh pyfvsOf;í tpD&ifcHpmudk 

owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD aumfr&SifodkY ay;ydkY&rnf/ 

( p )   aiGacs;oufaocHvufrSwf vJvS,fa&mif;0,fjcif; 

NyD;ajrmufaomtcg xdkodkY vJvS,fa&mif;0,fjcif; 

NyD;ajrmufaMumif; y#dnmOf rSwfwrf;udk rdrd ukrÜPDu 

aqmif½Gufay;cJhonfh oufqdkif&m yk*¾dKvf odkYr[kwf 

tzGJUtpnf;odkY owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD ay;ydkY&rnf/ 

21/ aiGacs;oufaocHvufrSwf ukrÜPDonf aiGacs;oufaocH 

vufrSwfvkyfief;udk aqmif½Guf&mwGif trsm;jynfoltusdK;ESifh &if;ESD; 

jr§KyfESHolrsm;tm; tumtuG,fay;rIudk xdcdkufaponfh tcef; (9) yg 

wm;jrpfonfh ûyvkyfrIrsm;udk  a&SmifMuOf&rnf/ 

22/    aiGacs;oufaocHvufrSwf ukrÜPDonf - 

(u) ESpfpOf b@ma&;ESpf ukefqkH;NyD;wdkif; tom;wif 

tjrwfaiGxJrS oD;oefY &efykHaiG wpf&yfudk 

owfrSwfcsufrsm;ESifh tnD  pkaqmif;xm;&Sd&rnf/ 

( c ) pkaqmif;xm;&Sdaom oD;oefY&efykHaiGtm; aiGacs; 

oufaocHvufrSwf vkyfief; vkyfudkifjcif;ESifh pyfvsOf; 

í qkH;½IH;epfemrI wpf&yf&yfudk ay;avsmf&ef udpö 

twGufom okH;pGJ&rnf/ tjcm;udpötwGuf okH;pGJ 

vdkygu aumfr&Sif\ êudwif cGifhûycsufudk &,l&rnf/  
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tcef;(5)tcef;(5)tcef;(5)tcef;(5)    

vdkifpifvdkifpifvdkifpifvdkifpif    

23/ vdkifpif trsdK;tpm;rsm;rSm atmufygtwdkif; jzpfonf - 

(u) aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm; udk,fydkif a&mif; 

0,fjcif; vkyfief;vdkifpif? 

( c ) aiGacs;oufaocHvufrSwf tusdK;aqmif odkYr[kwf 

udk,fpm;vS,f vkyfief; vdkifpif? 

( * ) aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;udkwm0efcHí wpfqifh 

jzefYcsda&mif;csjcif;vkyfief; vdkifpif? 

(C) aiGacs; oufaocHvufrSwf &if;ESD;jr§KyfESHrItwGuf 

tBuHÓPfay;jcif; vkyfief; vdkifpif? 

( i ) aiGacs;oufaocHvufrSwf ukrÜPD udk,fpm;vS,f 

vkyfief;vdkifpif? 

( p ) aumfr&Sifu trdefYaMumfjimpm xkwfjyefí aiGacs; 

oufaocHvufrSwf vkyfief;[k owfrSwfonfh tjcm; 

vkyfief;vdkifpif/ 

24/ aumfr&Sifonf vdkifpiftrsdK;tpm;tvdkuf vdktyfaom t&nf 

tcsif;rsm;ESifhpnf;urf;csufrsm;udk owfrSwf&rnf/ 
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25/ atmufyg vdkifpif wpfrsdK;rsdK;udk jzpfap? wpfrsdK;xufydkí jzpfap 

&&Sd&ef aiGacs; oufaocHvufrSwf ukrÜPDuomvßSif aumfr&SifodkY 

owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD avßSmufxm; Edkifonf - 

(u)   aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm; udk,fydkifa&mif;0,fjcif; 

vkyfief; vdkifpif? 

( c )  aiGacs;oufaocHvufrSwf tusdK;aqmif odkYr[kwf 

udk,fpm;vS,f vkyfief; vdkifpif? 

( * )  aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;udk wm0efcHí wpfqifh 

jzefYcsda&mif;csjcif; vkyfief; vdkifpif/ 

26/    (u)  yk'fr 25 yg vdkifpif wpfrsdK;rsdK;&&Sdxm;aom aiGacs; 

oufaocHvufrSwf ukrÜPD onf aiGacs; ouf

aocHvufrSwf &if;ESD;jr§KyfESHrItwGuf tBuHÓPf 

ay;jcif; vkyfief;udk oD;jcm;vdkifpif &,l&efrvdkbJ 

vkyfudkifEdkifonf/ 

( c ) owfrSwfxm;onfh t&nftcsif;rsm;? pnf;urf;csuf 

rsm;ESifh nDñGwfaom yk*¾dKvfonf aiGacs; oufaocH 

vufrSwf &if;ESD;jr§KyfESHrItwGuf tBuHÓPfay;jcif; 

vdkifpif&&Sd&ef aumfr&SifodkY owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD 

avßSmufxm;Edkifonf/ 
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27/ aiGacs;oufaocHvufrSwf ukrÜPDwpfck\ udk,fpm;vS,ftjzpf 

vkyfudkifvdkolonf ,if;ukrÜPD\ axmufcHcsuf yl;wGJí aiGacs;     

oufaocH vufrSwf ukrÜPD\ udk,fpm;vS,f vkyfief;vdkifpif&&Sd&ef 

aumfr&SifodkY owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD avßSmufxm;Edkifonf/ 

28/ aumfr&Sifonf - 

(u) yk'fr 25? yk'fr 26 yk'frcGJ (c)ESifh yk'fr 27 t& 

avßSmufxm;onfh vdkifpifavßSmufvTm vufcH&&Sdonfh 

tcg vdkifpiftrsdK;tpm;tvdkuf owfrSwfxm;aom 

t&nftcsif;rsm;? pnf;urf;csufrsm;ESifh nDñGwfrI &Sd? 

r&Sd pdppfNyD; vdkifpif xkwfay;&ef cGifhûyjcif; odkYr[kwf 

jiif;y,fjcif;ûyEdkifonf/ 

( c ) yk'frcGJ (u)t& cGifhûyygu pnf;urf;csufrsm; 

owfrSwfí vdkifpifxkwfay;&rnf/ 

29/ vdkifpif  &&Sdolonf  cGifhûyxm;onfh  aiGacs;ouf

aocHvufrSwf  vkyfief;udk vdkifpif oufwrf; ukefqkH;onfhtcg 

qufvufvkyfudkifvdkygu vdkifpifoufwrf; rukefqkH;rD tenf;qkH; 

&ufaygif; 30 êudwifí  aumfr&SifodkY avßSmufxm;&rnf/ 

30/ aumfr&Sifonf yk'fr 29 t& vdkifpif oufwrf;wdk;jr§ifhay;&ef 

avßSmufxm;csufudk pdppfNyD;vdkifpif oufwrf;wdk;jr§ifhay;&ef cGifhûyjcif; 

odkYr[kwf jiif;y,fjcif;ûyEdkifonf/ 
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31/ aumfr&Sifonf vdkifpifc? vdkifpifoufwrf;wdk;jr§ifhc? 'PfaMu;ESifh 

vdkifpif oufwrf; wdkYudk owfrSwfay;&rnf/ 

32/ vdkifpif &&Sdolonf - 

(u) þOya't&xkwfjyefonfh enf;Oya'? pnf;rsOf;? 

pnf;urf;? trdefYaMumfjimpm? trdefY? ñTefMum;csufESifh 

vkyfxkH;vkyfenf;rsm;udk vdkufem&rnf/ 

( c ) vdkifpif pnf;urf;rsm;udk vdkufem&rnf/ 

33/ vdkifpif &&Sdolonf - 

(u) vdkifpif oufwrf; ukefqkH;NyD; aiGacs;oufaocH 

vufrSwfvkyfief;udk qufvuf vkyfudkifjcif; rûyvßSif 

vdkifpifoufwrf;ukefqkH;onfh aeYrS &ufaygif; 30 

twGif;  vdkifpifudk aumfr&SifodkY jyefvnftyfESH&rnf/ 

( c ) vdkifpifoufwrf;twGif; aiGacs;oufaocHvufrSwf 

vkyfief;udk vkyfudkifjcif; rûyawmhbJ &yfqdkif;vßSif 

xdkodkY &yfqdkif;aMumif; aumfr&SifodkY 7 &uf twGif; 

taMumif;Mum;NyD; vdkifpifudk jyefvnftyfESH&rnf/ 

( * ) aiGacs;oufaocHvufrSwf vkyfief;udk tjcm;vkyfief; 

tzGJUtpnf;ESifh yl;aygif; zGJUpnf;vdkonfhtcgjzpfap? 

aiGacs;oufaocHvufrSwf ukrÜPDudk tvdktavsmuf 



 

23232323    
    

pm&if;&Sif;vif; zsufodrf;vdkonfhtcgjzpfap aumfr&Sif\ 

cGifhûycsufudk êudwif &,lNyD;rS aqmif½Guf&rnf/ 

(C)  aiGacs;oufaocHvufrSwf ukrÜPDydkifypönf;rsm;tm; 

w&m;½kH;u 0&rf;uyfxm;jcif;? ypönf;xdef;cefYxm;í 

xdef;odrf;xm;jcif; ûyonfhumvwGif vkyfief;udk 

&yfqdkif;xm;&rnf/ 

34/ aumfr&Sifonf vdkifpif&&Sdolu atmufygtajctaewpf&yf&yf 

ay:aygufonfhtcg vdkifpifudk umvowfrSwfí &yfqdkif;jcif; odkYr[kwf 

½kyfodrf;jcif; ûyEdkifonf - 

(u) vdkifpif&&Sdolu vdkifpifpnf;urf;csuf wpfpkHwpf&mudk 

usL;vGefazmufzsufjcif; odkYr[kwf vdkufem&rnfh 

vkyfief;wm0ef wpf&yf&yfudk vdkufemaqmif½Guf&ef 

ysufuGufjcif;? 

( c ) vdkifpifudk wpfqifhiSm;&rf;jcif; odkYr[kwf wenf; 

enf;jzifh vTJajymif;jcif;? 

( * ) þOya'ESifh þOya't& xkwfjyef xm;onfh 

enf;Oya'? pnf;rsOf;? pnf;urf;? trdefYaMumfjimpm? 

trdefY? ñTefMum;csufESifh vkyfxkH;vkyfenf;rsm;yg 

wm;jrpfcsuf wpf&yf&yfudk azmufzsufjcif; odkYr[kwf 
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aqmif½Guf&rnfh vkyfief;wm0ef wpf&yf&yfudk vdkufem 

aqmif½Guf&ef ysufuGufjcif;? 

(C)  aoqkH;jcif;? ½l;oGyfjcif; odkYr[kwf vlrGJtjzpf 

aMunmcH&jcif;? 

( i ) tcef; (9) yg wm;jrpfonfh ûyvkyfrI wpf&yf&yft& 

trsm;jynfoltusdK;ESifh &if;ESD;jr§KyfESHolrsm;tm; tum 

tuG,fay;rIudk xdcdkufapjcif;? 

( p )  b@ma&;ESifhvkyfief;qdkif&mpm&if;rsm;udk rrSefruef 

ûypkjcif;ESifh wifjytpD&ifcHjcif;? 

(q) vdrfvnfrI? tvGJokH;pm;rI? cdk;rI? ,kHMunftyfESHa&; 

azmufzsufrI odkYr[kwf udk,fusifhw&m;ESifh oufqdkif 

aom jypfrIjzifh pD&ifcH&jcif;/ 

tcef;(6)tcef;(6)tcef;(6)tcef;(6)    

aiGacs; oufaocHvufrSwfrsm; aiGacs; oufaocHvufrSwfrsm; aiGacs; oufaocHvufrSwfrsm; aiGacs; oufaocHvufrSwfrsm; xkwfa0jcif;xkwfa0jcif;xkwfa0jcif;xkwfa0jcif;    

35/ trsm;ESifhoufqdkifaom ukrÜPDonf - 

(u) aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;udk trsm;jynfolodkY 

urf;vSrf; a&mif;csjcif;rûyrD rnfuJhodkY urf;vSrf; 

rnfjzpfaMumif; aumfr&SifodkYwifjyNyD;? twnfûy 
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csuf&,l&rnf/ aumfr&Sifonf &ufaygif; 60 twGif; 

tqkH;tjzwfay;&rnf/ 

( c ) trsm;jynfolodkY urf;vSrf; a&mif;csonfhtcg ukrÜPD\ 

oif;zGJUrSwfwrf;? oif;zGJU pnf;rsOf;ESifhtwl ukrÜPD\ 

ta&;BuD;aom tcsuftvufrsm; yg0ifonfh tvm; 

tvm ñTef;wrf;udkyg xkwfjyef aMunm&rnf/  

36/ aumfr&Sifonf trsm;ESifhoufqdkifaom ukrÜPDrsm;u aiGacs; 

oufaocH vufrSwfrsm; topf xkwfa0jcif;ESifh pyfvsOf;í pnf;urf; 

csufrsm; owfrSwfEdkifonf/ 

37/  trsm;ESifh oufqdkifaom ukrÜPDonf aiGacs;oufaocHvufrSwf 

aps;uGufwGif rdrd ukrÜPDu xkwfa0onfh aiGacs; oufaocH 

vufrSwfrsm; a&mif;0,frI NyD;ajrmufaMumif; oufqdkif&m aiGacs; 

oufaocHvufrSwf ukrÜPDrsm;u y#dnmOfrSwfwrf; ay;ydkYí vufcH 

&&Sdonfh tcg0,f,lolu vuf&Sdtpk&S,f,m0if\ trnfrS ,if;\ 

trnfodkY ajymif;í rSwfykHwifay;&ef awmif;qdkvmvßSif trnfajymif;í 

rSwfykHwifay;&rnf/   
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tcef;(7)tcef;(7)tcef;(7)tcef;(7)    

pawmh tdyfcsdef;pawmh tdyfcsdef;pawmh tdyfcsdef;pawmh tdyfcsdef;    

38/ pawmh tdyfcsdef;onf - 

(u) aumfr&SifxHrS cGifhûycsuf&&SdNyD;aemuf jrefrmEdkifiH 

ukrÜPDrsm;ESifh oufqdkifaom wnfqJOya'rsm;t& 

ay;&efwm0ef uefYowfxm;onfh vDrdwufukrÜPD 

odkYr[kwf zufpyfvkyfief;tjzpf zGJUpnf;wnfaxmifaom 

tzGJUtpnf; jzpfonf/ 

( c ) ,if;\ pm&if;0if aiGacs;oufaocHvufrSwf a&mif; 

0,frIrsm;udk pkpnf; aqmif½Guf&efESifh BuD;Muyf uGyfuJ&ef 

wm0ef&Sdonf/ 

( * ) þOya'yg jy|mef;csufrsm;ESifh tnD vkyfief; 

aqmif½Guf&rnf/ 

(C) aumfr&Sif\ pDrHtkyfcsKyfrIESifh BuD;MuyfuGyfuJrIudk 

cH,l&rnf/ 

39/ (u) pawmhtdyfcsdef;wGif aumfr&Sifu cefYtyfwm0efay;aom 

ig;OD;xufrydkonfh yk*¾dKvfrsm;ESifh tzGJU0ifaiGacs; 

oufaocH vufrSwfukrÜPDrsm;rS 'g½dkufwmtjzpf 

xrf;aqmif&ef a½G;cs,fwifajr§mufonfh ig;OD;xuf 
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rydkaomyk*¾dKvfrsm;yg0ifonfh 'g½dkufwmtzGJUudk pawmh 

tdyfcsdef;\ zGJUpnf;ykHpnf;rsOf;ESifhtnD zGJUpnf;&rnf/  

(c)  aumfr&Sifonf pawmhtdyfcsdef;\ 'g½dkufwmtzGJUwGif 

cefYtyfwm0efay;&mü vkyfief;aqmif½GufrI? aiGacs; 

oufaocH vufrSwfrsm; odkYr[kwf aiGa&;aMu;a&; 

vkyfief;rsm;ESifh pyfvsOf;í tawGUtêuHESifh A[kokw 

&Sdolrsm;udk a½G;cs,f&rnf/ 

(*)  pawmhtdyfcsdef;\ 'g½dkufwmtzGJUonf 'g½dkufwm 

wpfOD;tm; Ouú|tjzpf a½G;cs,f&rnf/ 

(C) Ouú|onf 'g½dkufwmtzGJUrS wpfOD;tm; twGif;a&;rSL; 

tjzpf owfrSwfwm0ef ay;Edkifonf/ 

(i)   pawmhtdyfcsdef;wGif vdktyfaom aumfrwDESifh tzGJUrsm;udk 

zGJUpnf;Edkifonf/ 

(p)  pawmhtdyfcsdef;\ 'g½dkufwmtzGJUtwGuf vdktyfaom 

0efxrf;rsm;udk cefYtyf &rnf/ 

40/ pawmhtdyfcsdef;onf - 

(u) aiGacs;oufaocHvufrSwf vkyfief;udk aumfr&Sifu 

owfrSwfxm;onfh ae&mwGifom aqmif½Guf&rnf/ 
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( c ) aumfr&Sif\ êudwifcGifhûycsufjzifh pm&if;ppfudk 

cefYxm;&rnf/ 

( * ) pm&if;ppfaq;rI tpD&ifcHpmudk aumfr&SifodkY ESpfpOf 

wifjy&rnf/ 

(C) þOya't& xkwfjyefonfh enf;Oya'? pnf;rsOf;? 

pnf;urf;? trdefYaMumfjimpm? trdefY? ñTefMum;csufESifh 

vkyfxkH;vkyfenf;rsm;udk vdkufem&rnf/  

41/ pawmhtdyfcsdef; 'g½dkufwmtzGJU\ wm0efrsm;rSm 

atmufygtwdkif; jzpfonff - 

(u) aiGacs;oufaocHvufrSwf vkyfief;udk pDrHcefYcGJjcif;? 

( c ) rdrdpawmhtdyfcsdef;wGif a&mif;0,fEdkifrnfh aiGacs; 

oufaocH vufrSwfrsm;twGuf pm&if;0ifpHrsm; 

owfrSwfjcif;? 

( * ) rdrdpawmhtdyfcsdef;wGif a&mif;0,frnfh aiGacs; 

oufaocH vufrSwfrsm;udk rSwfykHwif xm;&Sdjcif;? 

(C) rdrdpawmhtdyfcsdef;wGif a&mif;0,frI NyD;ajrmufcJhonfh 

aiGacs;oufaocHvufrSwf ta&mif;t0,f rSwfwrf; 

rsm;udk ûypkxm;&Sdjcif;?  
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( i ) tzGJU0ifjzpfonfh aiGacs;oufaocHvufrSwf ukrÜPD 

rsm;ESifh oufqdkifaom tcsuftvufrsm;udk rSwfwrf; 

ûypkxm;jcif;? 

( p ) tzGJU0ifjzpfonfh aiGacs;oufaocH vufrSwf 

ukrÜPDrsm;uay;&rnfh tzGJU0ifaMu;? &S,f,mpm&if; 

0ifaMu;? oD;oefY&efykHaiGESifh tjcm;0efaqmifcrsm;udk 

owfrSwfjcif;ESifh ,if;aiGrsm;udk pepfwus xdef;odrf; 

xm;&SdNyD; zGJUpnf;ykHpnf;rsOf;ESifh vkyfief;qdkif&m 

pnf;rsOf;rsm;ESifh tnD pDrHcefYcGJjcif;? 

(q) vdktyfaom 0efxrf;rsm;udk cefYtyf wm0efay;jcif;? 

( Z ) tzGJU0ifjzpfonfh aiGacs;oufaocHvufrSwf ukrÜPD 

rsm;\ vkyfief;aqmif½GufrIrsm; rSefuefrI &Sd r&Sd 

ppfaq;jcif;ESifh BuD;Muyfjcif;/ 

42/ pawmhtdyfcsdef; 'g½dkufwm tzGJU\ vkyfydkifcGifhrsm;rSm atmufyg 

twdkif; jzpfonf - 

(u) aiGacs;oufaocHvufrSwf ukrÜPDwpfcku rdrdpawmh 

tdyfcsdef;wGif tzGJU0iftjzpf yg0ifcGifhûy&ef avßSmufxm; 

csufudk pdppfí cGifhûyjcif; odkYr[kwf jiif;y,fjcif;? 
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( c ) pawmhtdyfcsdef;twGuf tenf;qkH;xm;&Sd&rnfh tzGJU0if 

aiGacs;oufaocH vufrSwfukrÜPD ta&twGufudk 

owfrSwfay;jcif;? 

( * ) tzGJU0ifjzpfonfh aiGacs;oufaocH vufrSwf ukrÜPD 

rsm;\ tcGifhta&;ESifh wm0efrsm;udk owfrSwfay;jcif;? 

(C) vkHavmufaom taMumif;&Sdygu rdrdpawmhtdyfcsdef;\ 

a&mif;0,frIrsm;udk ,m,D&yfqdkif;jcif;ESifh tzGJU0if 

wpfOD;OD;\ aiGacs;oufaocHvufrSwf a&mif;0,frI 

rsm;udk ,m,Dwm;jrpfjcif;? 

( i ) pawmhtdyfcsdef;wGif qufvufí yg0if aqmif½Guf&ef 

roifhaom aiGacs; oufaocHvufrSwf ukrÜPDudk 

tzGJU0iftjzpfrS qdkif;iHhjcif; odkYr[kwf y,fzsufjcif;? 

( p ) tzGJU0if tcsif;csif;jzpfap? tzGJU0ifwpfOD;OD;ESifh tjcm; 

yk*¾dKvfrsm;tMum;jzpfap aiGacs;oufaocH vufrSwf 

a&mif;0,fjcif;ESifh pyfvsOf;í tjiif;yGm;rIay:ayguf 

ygu ajz&Sif;qkH;jzwfay;jcif;/ 

43/ pawmhtdyfcsdef;onf rdrd\ zGJUpnf;ykHpnf;rsOf;udk jyifqif 

vdkvßSifjzpfap? topfa&;qGJ vßSifjzpfap? vkyfief;qdkif&mpnf;rsOf;udk 

jyifqifvdkvßSifjzpfap aumfr&Sif\ cGifhûycsufudk êudwif&,lNyD;rS 

owfrSwfcsufrsm;ESifh tnD aqmif½Guf&rnf/ 
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tcef;(8)tcef;(8)tcef;(8)tcef;(8)    

aumifwmaps;uGufaumifwmaps;uGufaumifwmaps;uGufaumifwmaps;uGuf    

44/ aumifwmaps;uGuf wnfaxmifvdkonfh  okH;ckatmuf 

renf;aom aiGacs;oufaocH vufrSwfukrÜPDrsm;onf aumfr&SifodkY 

pkaygif;avßSmufxm;NyD; cGifhûycsuf&&Sdonfhtcg  aumifwmaps;uGufudk 

wnfaxmifEdkifonf/ 

45/ (u) yk'fr 44 t& aumfr&Sif\ cGifhûycsufjzifh 

aumifwmaps;uGufudk wnfaxmif onfhtcg tzGJU0if 

aiGacs;oufaocHvufrSwf ukrÜPDrsm;u a½G;cs,f 

wifajr§mufonfh ig;OD;xufrydkaom tzGJU0ifrsm; 

yg0ifonfh 'g½dkufwmtzGJUudk zGJUpnf;&rnf/ 

( c ) aumifwmaps;uGuf\ 'g½dkufwmtzGJUonf 'g½dkufwm 

tzGJUrSwpfOD;tm; Ouú|tjzpf a½G;cs,f&rnf/ 

( * ) aumifwmaps;uGufOuú|onf 'g½dkufwmtzGJUrSwpfOD;tm; 

twGif;a&;rSL;tjzpf owfrSwfwm0ef ay;Edkifonf/ 

46/ aumfr&Sif\ cGifhûycsuft& wnfaxmifaom aumifwm 

aps;uGufonf udk,fydkif trnf? udk,fydkifwHqdyfjzifh pOfqufrjywf 

aqmif½GufydkifcGifh? w&m;pGJqdkcGifhESifh w&m;pGJqdkcHcGifh &Sdonf/ 
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47/ aumifwmaps;uGufonf þOya't& xkwfjyefonfh enf; 

Oya'? pnf;rsOf;? pnf;urf;? trdefYaMumfjimpm? trdefY? ñTefMum;csufESifh 

vkyfxkH;vkyfenf;rsm;udk vdkufem&rnf/  

48/ aumifwmaps;uGuf\ vkyfief;aqmif½GufrIrSm tcef;(9)yg 

wm;jrpfonfh ûyvkyfrIrsm;t& trsm;jynfoltusdK;ESifh &if;ESD; 

jr§KyfESHolrsm;tm; tumtuG,fay;rIudk xif&Sm;pGm xdcdkufepfemapvßSif 

aumfr&Sifonf aumifwmaps;uGuftm; xkwfay;xm;onfh cGifhûyrdefYudk 

umvowfrSwfí &yfqdkif;jcif; odkYr[kwf ½kyfodrf;jcif;ûyEdkifonf/ 

tcef; (9)tcef; (9)tcef; (9)tcef; (9)    

wm;jrpfonfh ûyvkyfrIrsm;wm;jrpfonfh ûyvkyfrIrsm;wm;jrpfonfh ûyvkyfrIrsm;wm;jrpfonfh ûyvkyfrIrsm;    

49/ trsm;jynfoltusdK;ESifh &if;ESD;jr§KyfESHolrsm;tm; tumtuG,f 

ay;rIudk xdcdkufapaom ûyvkyfrIrsm;rSm atmufygwdkYjzpfonf-  

(u) aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;ESifh aiGacs;oufaocH 

vufrSwf aps;uGufwGif vkyfaqmifrI rsm;jzpfaom 

aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;udk trsm;jynfolodkY 

urf;vSrf;a&mif;csjcif;? pm&if;0ifjcif;? a&mif;csjcif;? 

0,f,ljcif;? a&mif;0,frI ûyjcif;? &if;ESD;jr§KyfESHrIûyjcif;? 

0efaqmifrI ay;jcif;rsm;ESifh pyfvsOf;í vSnfhpm;rI 

odkYr[kwf MoZmvTrf;rdk;rIudk BuD;rm;pGmjzpfaponfh 

vdrfvnfjcif;? vSnfhpm;jcif;? rSm;,Gif;onfh azmfjycsuf 
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rsm;ûyvkyfjcif;? ta&;BuD;aom tcsuf tvufrsm;udk 

xdefcsefxm;jcif;ûy&mwGif wdkuf½dkufaomfvnf;aumif;? 

oG,f0dkufíaomf vnf;aumif; yg0ifywfoufjcif;? 

( c ) aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;udk 0,f,l&ef odkYr[kwf 

a&mif;cs&ef tjcm; olrsm;udkvIHYaqmfrI odkYr[kwf 

aoG;aqmifjzm;a,mif;rIûy&ef tvdkYiSm rrSefuef aom 

owif; tcsuftvufrsm;udk zGifh[today;jcif; odkYr 

[kwf aps;uGuftwGif;&Sd aiGacs;oufaocH vufrSwf 

rsm;\ aps;EIef;udk BuD;rm;pGm oufa&mufrI &Sdaponfh 

rjynfhpkHaom? tcsdeftcgroifhaom owif;tcsuf 

tvufrsm;udk zGifh[today;jcif;? 

( * ) rdrd\udk,fydkifpm&if;twGuf odkYr[kwf tjcm;yk*¾dKvfrsm; 

twGuf aiGacs; oufaocHvufrSwfrsm; 0,f,ljcif;? 

a&mif;csjcif;ûy&ef twGif;owif;tcsuf tvufrsm;udk 

tokH;ûyjcif;? twGif;owif; tcsuftvufrsm;udk 

zGifh[tod ay;jcif; odkYr[kwf xkwfay;jcif;? zGifh[ 

today;jcif;r&SdonfhtwGif; owif; tcsuftvuf 

rsm;udk tajccHí tjcm;yk*¾dKvfrsm;tm; aiGacs; 

oufaocHvufrSwfrsm;0,f,l&ef odkYr[kwf a&mif;cs&ef 

tBuHÓPfrsm;ay;jcif;?  
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(C) rrSefuefaom a&mif;vdktm;ESifh 0,fvdktm;udk zefwD;í 

aiGacs;oufaocH vufrSwfrsm;udk 0,f,ljcif;? 

a&mif;csjcif; ûyvkyf&mwGif yl;aygif;BuHpnfjcif;?  

odkYr[kwf aiGacs;oufaocH vufrSwfrsm;\ 

aps;EIef;udk êud;udkifjc,fvS,f&ef tjcm;olrsm;ESifh 

yl;aygif; BuHpnfí odkYr[kwf tjcm;olrsm;tm; 

aoG;aqmif jzm;a,mif;í pOfqufrjywf 0,f,ljcif;? 

a&mif;csjcif;ESifh a&mif;0,frI enf;vrf; rsm;udk 

tokH;ûyjcif;/ 

tcef; (10)tcef; (10)tcef; (10)tcef; (10)    

aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;tyfESHrIvufcHjcif;ESifhpm&if;&Sif;vif;jcif;aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;tyfESHrIvufcHjcif;ESifhpm&if;&Sif;vif;jcif;aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;tyfESHrIvufcHjcif;ESifhpm&if;&Sif;vif;jcif;aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;tyfESHrIvufcHjcif;ESifhpm&if;&Sif;vif;jcif;

vkyfief;vkyfief;vkyfief;vkyfief;    

50/ (u) aiGacs;oufaocHvufrSwf ukrÜPDonf aiGacs; 

oufaocHvufrSwf tyfESHrI vufcHjcif;ESifh pm&if; 

&Sif;vif;jcif; vkyfief;rsm;udk vkyfudkifvdkygu cGifhûyrdefY 

&&Sd&ef owfrSwfcsufrsm;ESifh tnD aumfr&SifodkY 

avßSmufxm;&rnf/  

( c ) aumfr&Sifonf yk'frcGJ (u)t& avßSmufxm;csufudk 

pdppfNyD; pnf;urf;csufrsm; owfrSwfí cGifhûyrdefYxkwf 

ay;jcif; odkYr[kwf cGifhûyrdefYxkwfay;&ef jiif;y,fjcif; 

ûyEdkifonf/  
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51/  pawmhtdyfcsdef;onf aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm; tyfESHrI 

vufcHjcif;ESifh pm&if;&Sif;vif;jcif; vkyfief;rsm;udk vkyfudkifvdkygu 

aumfr&Sif\ cGifhûyrdefY&,l&efrvdkbJ vkyfudkifEdkifonf/ odkY&mwGif 

xdkvkyfief;rsm;udkvkyfudkifygu aumfr&SifodkY today;wifjy&rnf/ 

52/  0efBuD;Xmeonf aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm; tyfESHrI 

vufcHjcif;ESifh pm&if;&Sif;vif;jcif; vkyfief;udk vkyfudkifEdkifa&;twGuf 

vdktyfygu oifhavsmfonfh tpdk;&Xme odkYr[kwf tzGJUtpnf; 

wpfckcktm; pnf;urf;csufrsm; owfrSwfí wm0efay;Edkifonf/ 

tcef; (11)tcef; (11)tcef; (11)tcef; (11)    

t,lcHjcif;t,lcHjcif;t,lcHjcif;t,lcHjcif;    

53/ (u) yk'fr 42 yg pawmhtdyfcsdef; 'g½dkufwmtzGJU\ 

vkyfydkifcGifht& csrSwfaom qkH;jzwfcsufudk rauseyf 

olonf xdkqkH;jzwfcsufudk csrSwfonfhaeYrS &ufaygif; 

30 twGif; aumfr&SifodkY t,lcH0ifEdkifonf/ 

( c ) aumfr&Sifu yk'frcGJ(u)t& t,lcHrIudk pdppfNyD; 

pawmhtdyfcsdef; 'g½dkufwm tzGJU\ qkH;jzwfcsufudk 

twnfûyjcif;? jyifqifjcif; odkYr[kwf tjcm; 

oifhavsmfaom qkH;jzwfcsuf wpf&yf&yf csrSwfjcif; 

ûyEdkifonf/ 
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tcef; (12)tcef; (12)tcef; (12)tcef; (12)    

wm;jrpfcsufESifh jypf'Pfrsm;wm;jrpfcsufESifh jypf'Pfrsm;wm;jrpfcsufESifh jypf'Pfrsm;wm;jrpfcsufESifh jypf'Pfrsm;    

54/ rnfolrßS tcef;(9)yg wm;jrpfonfh ûyvkyfrIrsm;udk 

azmufzsufNyD; trsm;jynfoltusdK;ESifh &if;ESD;jr§KyfESHolrsm;tm; tum 

tuG,fay;rIudk xdcdkufepfemap&ef rûyvkyf&/ 

55/ rnfolrßS - 

(u) vkyfief;vdkifpifr&SdbJ aiGacs;oufaocHvufrSwf 

vkyfief;wpfckckudk vkyfudkifjcif; rûy&/ 

( c ) aumfr&Sif\ cGifhûyrdefYr&&SdbJ aumifwmaps;uGufudk 

jzpfap? pawmhtdyfcsdef;udkjzpfap zGJUpnf;wnfaxmifjcif;? 

aumifwmaps;uGuf odkYr[kwf pawmh tdyfcsdef;\ 

vkyfief;rsm;? aumifwmaps;uGuf odkYr[kwf pawmh 

tdyfcsdef; oabmoufa&mufaom vkyfief;rsm;udk 

aqmif½Gufjcif; rûy&/ 

( * ) cGifhûyrdefY &&Sdxm;aom aumifwmaps;uGuf odkYr[kwf 

pawmhtdyfcsdef;\ trnfudk cGifhûycsufr&&SdbJ tokH; 

rûy& odkYr[kwf aumifwmaps;uGuf odkYr[kwf  pawmh 

tdyfcsdef;\ tzGJU0iftjzpf ta,mifaqmifjcif; rûy&/ 
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56/   rnfonfh vkyfief;vdkifpif&&SdolrßS &&Sdxm;aom vkyfief; 

vdkifpifudk wpfqifhiSm;&rf;jcif; odkYr[kwf wpfenf;enf;jzifh vTJajymif; 

vkyfudkifapjcif; rûy&/ 

57/ rnfonfh aiGacs;oufaocHvufrSwf ukrÜPDrS wm0ef&SdolrßS 

rdrd\udk,fpm;vS,f rSwpfyg; tjcm;yk*¾dKvf odkYr[kwf tzGJUtpnf; 

wpfckckudk rdrdukrÜPD\ trnfjzifh aiGacs;oufaocHvufrSwf vkyfief; 

vkyfudkifcGifhrûy&/ 

58/ rnfonfh aumfr&SiftzGJU0if odkYr[kwf aumfr&Sif\ 0efxrf;rßS 

rdrdwdkY\vkyfief; wm0efrsm; aqmif½GufpOf&&Sdaom owif;tcsuf 

tvufrsm;ESifh pyfvsOf;í wnfqJOya' wpf&yf&yft& xkwfazmf 

ajymqdkjcif;? jyojcif; odkYr[kwf xkwfjyefaMunmjcif;rS wpfyg; tjcm; 

roufqdkifol wpfOD;OD;udk xkwfazmfajymqdkjcif;? jyojcif; odkYr[kwf 

xkwfjyefaMunmjcif; rûy&/ 

59/ rnfonfh aiGacs;oufaocHvufrSwf ukrÜPD\ wm0ef&Sdol 

odkYr[kwf 0efxrf;rßS aumfr&Sif\ cGifhûycsufr&&SdbJ tjcm; aiGacs;ouf

aocHvufrSwf ukrÜPDwGifjzpfap? tjcm; ukrÜPD odkYr[kwf pD;yGm;a&; 

tzGJUtpnf;wGifjzpfap yg0ifaqmif½Gufjcif; rûy&/ 

60/ rnfolrqdk yk'fr 54 yg wm;jrpfcsufudk azmufzsufaMumif; 

jypfrIxif&Sm;pD&ifjcif;cH&vßSif xdkoludk 10 ESpf xufrydkaom axmif'Pf 

csrSwf&rnfhjyif aiG'Pfvnf; csrSwfEdkifonf/ 
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61/ rnfolrqdk yk'fr 55 yg wm;jrpfcsuf wpf&yf&yfudk azmufzsuf 

aMumif; jypfrI xif&Sm; pD&ifjcif;cH&vßSif xdkoludk ig;ESpfxuf rydkaom 

axmif'Pfjzpfap? aiG'Pfjzpfap? 'PfESpf&yfvkH;jzpfap csrSwf&rnf/ 

62/ rnfonfh vkyfief;vdkifpif &&Sdolrqdk yk'fr 56 yg 

wm;jrpfcsufudk azmufzsufaMumif; jypfrIxif&Sm;pD&ifjcif;cH&vßSif 

xdkoludk ig;ESpfxufrydkaom axmif'Pfjzpfap? aiG'Pfjzpfap? 'Pf 

ESpf&yfvkH;jzpfap  csrSwf&rnf/ 

63/ rnfonfh aiGacs;oufaocHvufrSwf ukrÜPDrS wm0ef&Sdolrqdk  

yk'fr 57 yg wm;jrpfcsufudk azmufzsufaMumif; jypfrIxif&Sm; pD&ifjcif; 

cH&vßSif xdkoludk ig;ESpfxuf rydkaom axmif'Pf jzpfap? aiG'Pf 

jzpfap? 'PfESpf&yfvkH;jzpfap  csrSwf&rnf/ 

64/ rnfonfh aumfr&SiftzGJU0if odkYr[kwf aumfr&Sif\ 

0efxrf;rqdk  yk'fr 58 yg wm;jrpf csufudk azmufzsufaMumif; jypfrI 

xif&Sm;pD&ifjcif;cH&vßSif xdkoludkokH;ESpfxufrydkaom axmif'Pf jzpfap? 

aiG'Pf jzpfap? 'PfESpf&yfvkH;jzpfap  csrSwf&rnf/ 

65/ rnfonfh aiGacs;oufaocHvufrSwf ukrÜPD\ wm0ef&Sdol 

odkYr[kwf 0efxrf;rqdk  yk'fr 59 yg wm;jrpfcsufudk azmufzsufaMumif; 

jypfrIxif&Sm;pD&ifjcif;cH&vßSif xdkoludk okH;ESpf xufrydkaom axmif'Pf 

jzpfap? aiG'Pfjzpfap? 'PfESpf&yfvkH;jzpfap  csrSwf&rnf/ 
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66/ rnfolrqdk þOya't& xkwfjyefonfh enf;Oya'? pnf;rsOf;? 

pnf;urf;? trdefY aMumfjimpm? trdefY? ñTefMum;csufESifh vkyfxkH; 

vkyfenf;rsm;yg wm;jrpfcsufwpf&yf&yfudk azmufzsuf usL;vGefaMumif; 

jypfrIxif&Sm;pD&ifjcif;cH&vßSif xdkoludk wpfESpfxufrydkaom axmif'Pf 

jzpfap? aiG'Pfjzpfap? 'PfESpf&yfvkH;jzpfap csrSwf&rnf/ 

tcef; (13)tcef; (13)tcef; (13)tcef; (13)    

taxGaxGtaxGaxGtaxGaxGtaxGaxG    

67/ jrefrmEdkifiHwGif aiGacs;oufaocHvufrSwf aps;uGufudk 

þOya'ESifhtnD yDjyifpGm wnfaxmifNyD; pepfwus vkyfudkif 

aqmif½Gufjcif;rûyEdkifrD ul;ajymif;qJumvtwGif; - 

(u) jynfaxmifpktpdk;&tzGJUonf ul;ajymif;qJumvwpfckudk 

owfrSwfay;&rnf/ vdktyfygu ,if;ul;ajymif;qJ 

umvudk wdk;jr§ifhEdkifonf/ 

( c ) ul;ajymif;qJumvtwGif; aumfr&SifESifh aiGacs; 

oufaocHvufrSwfrsm; vJvS,f a&mif;0,fonfh 

vkyfief;udk BuD;MuyfuGyfuJEdkif&ef jynfaxmifpktpdk;& 

tzGJUonf 0efBuD;Xmetm; vTJtyfwm0efay;&rnf/ 

( * ) ul;ajymif;qJumvwGif 0efBuD;Xmeonf aiGacs; 

oufaocHvufrSwfrsm;vJvS,fa&mif;0,fonfhvkyfief; 



 

40404040    
    

udk BuD;MuyfuGyfuJ&mwGif vdktyfaom trdefY aMumfjim 

pm? trdefYESifh ñTefMum;csufrsm;udk xkwfjyefEdkifonf/ 

(C) jrefrmEdkifiHawmf aiGa&;aMu;a&;tzGJU tpnf;rsm; 

Oya'wGif rnfodkYyifjy|mef;yg&Sdapumrl 0efBuD; 

Xmeonf jrefrmhpD;yGm;a&;bPftm; aiGa&;aMu;a&; 

tzGJUtpnf; r[kwfaom tzGJUtpnf;wpfckckESifh 

zufpyfukrÜPD zGJUpnf;apNyD; pawmhtdyfcsdef;ESifh 

aumifwmaps;uGufvkyfief;rsm;udk vkyfudkifEdkif&ef cGifhûy 

Edkifonf/ 

68/ aumfr&SifESifh aumfr&Sif\ ½kH;vkyfief;qdkif&m ukefusp&dwf 

rsm;udk jynfaxmifpktpdk;& tzGJU\ cGifhûy&efykHaiGrS uscHokH;pGJ&rnf/ 

69/ þOya'yg jypfrIrsm;udk &Jta&;,lydkifcGifh&Sdaom jypfrIrsm;tjzpf 

owfrSwfonf/ 

70/ þOya't& jypfrIwpfckckudk aumfr&Sif\ êudwif cGifhûy 

rdefYr&&SdbJ rnfonfhw&m;½kH; wGifrßS ppfaq;pD&ifydkifcGifh r&Sdap&/ 

71/ þOya'yg jyXmef;csufrsm;udk taumiftxnfazmf 

aqmif½Guf&mwGif - 

(u)  0efBuD;Xmeonf aumfr&SifESifhñSdEIdif;NyD; vdktyfaom 

enf;Oya'? pnf;rsOf;ESifh pnf;urf;rsm;udk 



 

41414141    
    

jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ oabmwlnDcsufjzifh 

xkwfjyefEdkifonf/ 

( c ) 0efBuD;XmeESifhaumfr&SifwdkYonf vdktyfaom trdefY 

aMumfjimpm? trdefY? ñTefMum;csufESifh vkyfxkH; 

vkyfenf;rsm;udk xkwfjyefEdkifonf/ 

 

jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf zGJUpnf;ykHtajccHOya't& ußGEfkyf 

vufrSwfa&;xdk;onf/ 
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jyifqifonfhOya'jzifh jyifqifNyD;onf

txd jznfhpGufjyifqifNyD;)

1974 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'



ed'gef;(y,fzsufNyD;)

1 trnf? tmPmwnfjcif;ESifht"dyÜm,fazmfjycsuf

1 trnfESifhtmPmwnfonfh&uf 1

2 tmPmwnfapjcif; 1

3 t"dyÜm,fazmfjycsufrsm; 1-3

2 0ifaiGcGefusoifhapjcif;

4 0ifaiGcGefusoifhapjcif; 4

5 uif;vGwfcGifhrsm; 4-5

6 oufomcGifhrsm; 5-6

3 vkyfydkifcGifhESifhwm0efrsm;

7 vkyfydkifcGifhESifh wm0efrsm; 6

4 0ifaiGwGufcsufjcif;

8 0ifaiGacgif;pOfrsm; 7

9 vpm 7

10 toufarG;0rf;ausmif;ynmvkyfief; 7

11 pD;yGm;a&;vkyfief; 8

12 ypönf; 8-9

13 tajcypönf;rS jrwfpGef;aiG 9

14 0ifaiG&vrf; razmfjyEdkifonfh0ifaiG 9

14-u tjcm;&vrf;rsm;rS0ifaiG 9

14-c tcGefxrf;\pkpkaygif;0ifaiGwGifxnfhoGif;&rnfh0ifaiGrsm; 9

5 0ifaiG&&dSonfhtcsdefü tcGefay;aqmifjcif;

15 0ifaiG&&dSonfh tcsdefütcGefay;aqmifjcif; 10

16 0ifaiG&&dSonfh tcsdefütcGefay;aqmif&ef enf;vrf;rsm; 10-11

6 0ifaiGaMunmvTmESifh vpmESpfcsKyfpm&if;ay;ydkYjcif;

17 0ifaiGaMunmvTm 12

18 vpmESpfcsKyfpm&if; 12

1974 ckESpf? 0ifaiGcGef Oya'

rmwdum

 tcef; yk'fr taMumif;t&m pmrsufESm



7 0ifaiGcGefpnf;Muyfjcif;

19 pnf;Muyfjcif; 12-13

20 qHk;&HI;aiG ckESdrfay;jcif; 13

8 xl;jcm;aomudpörsm;twGuf0ifaiGcGefpnf;Muyfjcif;qdkif&m

aqmif&Guf&efenf;vrf;rsm;

21 pnf;Muyfjcif;rS vGwfoGm;onfh0ifaiG 13-14

22 rSm;,Gif;csufudk jyifjcif; 14

23 aoqHk;olESifh w&m;0ifrpGrf;aqmifEdkifolwdkYESifhpyfvsOf;í

pnf;MuyfaumufcHjcif; 15

24 vkyfief;&yfpJcJhvQif cH,l&rnfhwm0ef 15

25 pD;yGm;a&;vkyfief;ydkif&Sifajymif;vJjcif; 15

26 jynfyaeEdkifiHjcm;om;rsm;tm; pnf;Muyfjcif; 15

27 udk,fpm;vS,ftjzpfrSwf,lcH&olrsm; 16

28 yifv,ful;oabFmjzifho,f,lydkYaqmifa&;vkyfief;vkyfudkif

jcif;tm;pnf;Muyfjcif; 16

29 0ifaiGESpftwGif; pnf;Muyfjcif; 16

30 tjcm;udpö&yfrsm; 16-17

9 jynfaxmiftcsif;csif; oabmwl pmcsKyfcsKyfqdkjcif;

31 tjcm;EdkifiHrsm;ESifh tpDtpOfjyKvkyfjcif; 17

10 t,lcHjcif;? jyifqifjcif;ESifh vTJtyfjcif;

32 yxrt,lcH0ifjcif; 17-18

33 'kwd,t,lcH0ifjcif; 18-19
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34 tqHk;tjzwftwGufvJTtyfjcif; 19

35 jyifqifjcif; 20
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37 jyeftrf;jcif; 21
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38 oufaocHvufrSwf vdktyfjcif; 22
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39 tcGefrajy usefaiGudk 'Du&DusaiGuJhodkY t&aumufcHjcif; 22-23

40 t&aumufcH&ef tjcm;enf;vrf;rsm; 23

14 xyfjznfhvkyfydkifcGifhrsm;

41 Mum;jzwftrdefU 24

42 owif;tcsuftvufrsm; awmif;qdkydkifcGifh 24

43 w&m;pD&ifa&; tzJGUrsm;\ vkyfydkifcGifhrsm; 24

44 taqmufttHkrsm;odkY 0ifa&mufMunfh&Ippfaq;cGifh 24-25

45 &SmazGcGifhESifh pm&if;rsm;odrf;qnf;cGifh 25
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46 jy|mef;csufrsm; vdkufemaqmif&Guf&ef ysufuGufonfhtwGuf
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48 t*wdvdkufpm;jcif;twGuf jypf'Pf 27
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53 tcGefawmif;cHvTm 29
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0ifaiGcGefOya'

« 1974 ckESpf? jynfaxmifpkjrefrmEdkifiHawmfvSefa&;aumifpD Oya'trSwf-7 »

tcef; 1

trnf? tmPmwnfjcif;ESifh t"dyÜm,fazmfjycsuf

1/ / (u) þOya'udk 0ifaiGcGefOya'[kac:wGifap&rnf/

trnfESifhtmPm (c) þOya'onf 1974-75 ck? pnf;MuyfESpftwGufrSpítmPm

wnfonfh&uf wnf&rnf/

2/ / þOya'onf ÄÄjynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmfwpf0ef;vHk;wGif

tmPmwnf tmPmwnf&rnf/ xdkYjyif ÄÄjynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf jyify

apjcif; ae  ÄÄjynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf\  EdkifiHom;rsm;ay:wGif

vnf; tmPmwnf&rnf/

3/ / þOya'wGifyg&dSaom atmufygpum;&yfrsm;onf azmfjyygt"dyÜm,f

t"dyÜm,f oufa&mufap&rnf-

azmfjycsufrsm; (u)  ÄÄ jrefrmEdkifiHqdkonfrSm ÄÄjynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf

udk qdkonf?

(c) þOya'qdkonfrSm 0ifaiGcGefOya'udkqdkonf?

(*) enf;Oya'rsm; qdkonfrSm þOya't& jyKvkyfonfh enf;Oya'

rsm;udk qdkonf?

(C) tcGef qdkonfrSm þOya't& ay;aqmif&rnfh 0ifaiGcGefjzpfNyD;

þOya't& wyf&dkufonfh'PfaiGvnf;yg0ifonf?

(i) tcGefxrf; qdkonfrSm þOya't& 0ifaiGcGefpnf;Muyf&ef&dSonfh

0ifaiG&&dSojzifh xdk0ifaiGtwGuf usoifhrnfh 0ifaiGcGefudk

xrf;aqmif&rnfholudk qdkonf?

(p) 0ifaiG&&d Sonfqd konfrSm0ifaiG&&d S jcif;?0ifaiG&&d Sonf[k

rSwf,ljcif;?0ifaiGjzpfxGef;ay:aygufjcif; odkYr[kwf 0ifaiGjzpfxGef;

ay:aygufonf[k rSwf,ljcif;wdkYudk qdkonf?

(q) ESpf qdkonfrSm b@ma&;ESpfudkqdkonf?

(Z) 0ifaiGESpf qdkonfrSm 0ifaiG&&dSonfhESpfudkqdkonf?

(ps) pnf;MuyfESpfqdkonfrSm0ifaiGESpfESif hwpfqufwnf;jzpfaom

aemufESpfudk qdkonf?

(n) yk*¾dKvfpk qdkonfwGiftpkpyfvkyfief;? zufpyfvkyfudkifonfhvkyfief;?

ukrÜPD?wpfOD;csif;yk*¾dKvfwdkYpkaygif;xm;onfhtzJGUtpnf;?wnfqJ

Oya'wpf&yf&yft& rSwfykHwifízGJUpnf;xm;onfh tzGJUtpnf;

odkYr[kwf  toif;tzGJU? or0g,rtoif;ESifh EdkifiHydkif pD;yGm;a&;

tzJGUtpnf; rsm; yg0ifonf/

Ä

ÄÄÄ

Ä 1989ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfhOya'yk'fr3t&0ifaiGcGefOya'\ ed'gef;ud k

y,fzsufonf/

ÄÄ 2011 ckESpf? pum;&yfrsm;tpm;xdk;jcif;qdkif&m Oya'yk'fr 2(u) t& tpm;xdk;onf/

ÄÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 4 t& tpm;xdk; jyifqifonf/



Ä(#) jynfwGif;aeEdkifiHjcm;om; qdkonfrSm atmufygwdkYudk qdkonf-

(1) wpfOD;csif;yk*¾dKvfjzpfygu 0ifaiGESpftwGif; jrefrmEdkifiHü

&ufaygif; wpf&m&Spfq,fhoHk;&ufxufrenf; aexdkifaom

EdkifiHjcm;om;?

(2) ukrÜPDjzpfygu jrefrmEdkifiHü jrefrmEdkifiH ukrÜPDtufOya't&

jzpfap? tjcm;wnfqJOya'wpf&yf&yft& jzpfap? wnfaxmif

í EdkifiHjcm;om;tpk&Sifrsm;jzifh zJGUpnf;xm;onfh odkYr[kwf

EdkifiHjcm;om; tpk&Sifrsm;yg0ifonfh ukrÜPD?

(3) ukrÜPDrSty tjcm;yk*¾dKvfpk jzpfygu rdrdvkyfief;a&;&m t00

pDrHtkyfcsKyfjcif; ESifh qHk;jzwfjcif;udpö tm;vHk;udk jrefrmEdkifiH

twGif; xm;&dSaqmif&Gufaom EdkifiHjcm;om;rsm;jzifh zJGUpnf;

xm;onfh odkYr[kwf EdkifiHjcm;om;rsm; yg0ifonfh yk*¾dKvfpk?

(X) jynfyaeEdkifiHjcm;om; qdkonfrSmjynfwGif;aeEdkifiHjcm;om;

r[kwfonfh EdkifiHjcm;om;udkqdkonf?

(!) jynfyaeEdkifiHom; qdkonfrSm jrefrmEdkifiH jyifywGifESpfwpfESpfü

rnfonfhumvtydkif;tjcm;rqdkaexdkiftvkyfvkyfudkifíxdkjyify

wGif0ifaiG&&dSaom ÄÄjynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf\

EdkifiHom;udk qdkonf?

(¡) pkpkaygif;0ifaiG qdkonfrSm 0ifaiGESpftwGif;&&dSonfh atmufyg

0ifaiGudk qdkonf-

(1) jynfwGif;aeEdkifiHom;? odkYr[kwf jynfwGif;ae EdkifiHjcm;om;

jzpfygu jrefrmEdkifiHtwGif;rSvnf;aumif;? jyifyrSvnf;aumif;

&&dSonfh 0ifaiGtm;vHk;?

(2) jynfyae EdkifiHom;jzpfygu enf;Oya'rsm;t& jy|mef;onfh

0ifaiGtm;vHk;?

(3) ÄÄÄjynfyae EdkifiHjcm;om;?ÄÄÄÄjynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiH

awmf EdkifiHjcm;&if;ESD;jr§KyfESHrIOya't& &if;ESD;jr§KyfESHonfh EdkifiH

jcm;om; odkYr[kwf EdkifiHjcm;pD;yGm;a&;tzJGUtpnf;jzpfygu

jrefrmEdkifiHtwGif; rS &&dSonfh 0ifaiGtm;vHk;?

(P) ukrÜPD qdkonfrSm jrefrmEdkifiHukrÜPDtufOya'wGifjzpfap? tjcm;

wnfqJ Oya' wpf&yf&yfwGifjzpfap? t"dyÜm,fzGifhqdk xm;onfh

ukrÜPDudkqdkonf/ ,if;pum;&yfwGif  þOya'yg  udpö&yfrsm;

tvdkYiSm jynfaxmifpktpdk;&u ukrÜPDtjzpf owfrSwfaom

jrefrmEdkifiHtwGif; pD;yGm;a&;vkyfief; aqmif&Gufvsuf&dSonfh

EdkifiHjcm; pD;yGm;a&; tzJGUtpnf;rsm;yg0ifonf?

ÄÄÄÄÄ

Ä 1989 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 4 t& tpm;xdk;onf/

ÄÄ 2011 ckESpf? pum;&yfrsm;tpm;xdk;jcif;qdkif&m Oya'yk'fr 2(u) t& tpm;xdk;onf/

ÄÄÄ 1989 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 5 t& tpm;xdk;onf/

ÄÄÄÄ 2011 ckESpf? pum;&yfrsm;tpm;xdk;jcif;qdkif&m Oya'yk'fr 2(u) t& tpm;xdk;onf/

    ÄÄÄÄÄ 1989 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 6 t& jznfhpGufonf/

2



(w) EdkifiHom; qdkonfwGifþOya'ygudpö&yfrsm; tvdkYiSm {nfhEdkifiHom;

ESifh EdkifiHom;jyKcGifh&olrsm; yg0ifonf?

(x) tajcypönf; qdkonfrSm ajr? taqmufttHk? ,mOfESifh vkyfief;

qdkif&m rwnfypönf;udk qdkonf?,if;pum;&yfwGif tpk &S,f,mESihf

uwd0efcHcsKyfwdkUtjyif ,if;wkdUuJhokdYaom tvm;wl pmcsKyfpmwrf;

rsm;vnf;yg0ifonf/

(') tajcypönf;rSjrwfpGef;aiG qdkonfrSmtajcypönf;udka&mif;csjcif;?

vJvS,fjcif;odkYr[kwfvTJajymif;jcif;jyKvkyfí&&dSaomjrwfpGef;aiGudk

qdkonf/vJTajymif;jcif;qdk&mütarGqufcHjcif;ESifhtzdk;pm;em;ryg

bJ arwåmjzifhay;urf;jcif;? vSL'gef;jcif;wdkY ryg0ifap&/

(") NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL; qdkonfrSm þOya't& tcGefxrf;u

ay;aqmif&rnfhtcGefudk pnf;MuyfaumufcH&ef wm0efay;xm;

onfh oufqdkif&mNrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;½kH;\ wm0efcHt&m&Sdudk

qdkkonf/ ,if;pum;&yfwGif ukrÜPDrsm;qdkif&m tcGef½kH;ü tcGef

pnf;Muyf aumufcH&ef wm0efay;tyfxm;aom OD;pD;t&m&Sdrsm;

vnf; yg0ifonf/

(e) ysufuGufol qdkonfrSm atmufygwdkYudk qdkonf-

(1) þOya't&awmif;cHxm;onfh tcGeftm;vkH;udkjzpfap?

wcsdKUwpf0ufudk jzpfap? owfrSwfxm;onfh odkUr[kwf wdk;jr§ifh

owfrSwfay;xm;onfh tcsdefumvtwGif;ay;aqmif&efysuf

uGufol?

(2) þOya't& owfrSwfxm;onfhtwdkif;tcGefudk yif&if;rS

Ekwf,lay;oGif;&efysufuGufol/

ÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄ

ÄÄ

Ä

ÄÄÄ

Ä 1989 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 5 t& tpm;xdk;onf/

ÄÄ 2006 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 3 t& tpm;xdk;onf/

ÄÄÄ 1989 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 6 t& jznfhpGuffonf/

ÄÄÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 5 t& jznfhpGuffonf/

ÄÄÄÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 5 t& jznfhpGuffonf/

3



tcef; 2

0ifaiGcGef usoifhapjcif;

Ä4/ / b@ma&;ESihftcGef0efBuD;XmeonfÄÄjynfaxmifpktpdk;&tzGJU\

0ifaiGcGefusoifh oabmwlnDcsufjzifh-

apjcif; (u) trdefUaMumfjimpmxkwfjyefí atmufyg 0ifaiGESifh 0ifaiGcGef

ESKef;rsm;ukd owfrSwfjcif;?jyifqifjcif;ESifh jznfhpGufjcif;wdkU

jyKEdkifonf-

(1) 0ifaiGcGefpnf;Muyfxdkufonfh pkpkaygif;0ifaiG?

(2) 0ifaiGtrsdK;tpm;wpfckpDtwGuf 0ifaiGcGefEIef;rsm;?

(3) EdkifiHjcm;aiGjzifh 0ifaiG&&SdrItay: pnf;Muyfxdkufonfh

0ifaiGESifh 0ifaiGtrsdK;tpm;wpfckpDtwGuf 0ifaiGcGefEIef;/

(c)  yk'frcJG (u) t& trdefUaMumfjimpmxkwfjyef&mwGif

(1) pwiftusdK;oufa&mufap&rnfh aeU&uf odkYr[kwf

pnf;MuyfESpfudk owfrSwfay;&rnf/

(2) tqdkyg pwiftusdK;oufa&mufap&rnfhaeU&uf odkYr[kwf

pnf;MuyfESpfESihf oufqdkifonfh 0ifaiGESpftwGif; &&Sdaom

pnf;Muyfxkdufonfh pkpkaygif;0ifaiG&&Sdol tm;vHk;tm;

0ifaiG trsdK;tpm;wpfckpDtwGuf owfrSwfonfhEIef;rsm;jzifh

0ifaiGcGefpnf;Muyfap&rnf/

5/ / (u) þOya'onfatmufyg0ifaiGtrsdK;tpm;wdkYESifhroufqdkifap&-

uif;vGwfcGifhrsm; (1) bmoma&;? odkYr[kwf ukodkvfa&; tzJGUtpnf;wpfckcku

&&dSí? bmoma&;? odkYr[kwf ukodkvfa&;udpörsm;twGuf

oufouf toHk;jyKaom 0ifaiG?

(2) a'oqdkif&m tmPmydkif tzJGUtpnf;\ 0ifaiG?

(3) aiGpkaqmif;rIESifh pyfvsOf;í enf;Oya'rsm;jzifh jy|mef;onfh

&aiG wpf&yf&yf?

(4) yifpifrS ajymif;vJí &aomaiG?

(5) aoqHk;í? odkYr[kwf 'Pf&m&í &&dSonfhavsmfaMu;?

(6) tmrcHay:vpDtwGuf xkwfay;í &&dSaiG?

(7) tzefwvJvJ r[kwfbJ wpfcgwpf&H &&dSonfhaiG?

odkYaomf atmufygwdkY ryg0ifap&...

(uu) yk'fr 13 t& tajcypönf;rSjrwfpGef;aiG?

( cc ) vkyfief;wpf&yf&yfrS &&dSonfh 0ifaiG?

Ä 2006 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 4 t& tpm;xdk;onf/

ÄÄ 2011 ckESpf? pum;&yfrsm;tpm;xdk;jcif;qdkif&m Oya'yk'fr 2(C) t& tpm;xdk;onf/

4



     (8) yk*¾dKvfpk wpfckckrS tjrwfa0pk/

(c) jynfaxmifpktpdk;&onf 0ifaiG&&dSolwpfOD;OD; odkYr[kwf 0ifaiG

&&dSolwpfrsdK;rsdK;ESifhpyfvsOf;íjzpfap? 0ifaiGwpf&yf&yf odkYr[kwf

0ifaiGtrsdK;tpm;wpf&yf&yfESifh pyfvsOf;íjzpfap atmufygwdkYudk

jyKvkyfEdkifonf-

(1) tcGefuif;vGwfcGifhay;jcif;?

(2) tcGef oufomcGifhay;jcif;?

(3) tcGefESifh pyfvsOf;onfh tjcm;cHpm;cGifhay;jcif;/

(*) jynfaxmifpktpdk;&onf jrefrmEdkifiHtwGif; tpdk;&u@?

or0g,ru@ odkYr[kwf yk*¾vduu@rS topfxlaxmif

aom pD;yGm;a&;vkyfief; wpfckck odkYr[kwf pD;yGm;a&;vkyfief;

trsdK;tpm; wpf&yf&yfESifh pyfvsOf;í vkyfief;pwifaomESpf

tygt0if wpfqufwnf; oHk;ESpfumvxd tcGefuif;vGwfcGifh

jyKEdkifonf?

(C) wnfqJ tjcm;Oya'wpf&yf&yfwGif 0ifaiGcGefESifh pyfvsOf;onfh

tusdK;cHpm;cGifhrsm; jy|mef;yg&dSvQif ,if;jy|mef;csufrsm;ESifhtnD

cHpm;cGifh&dSap&rnf/

ÄÄÄ

6/ / (u) b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xmeonf jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\

oufomcGifhrsm; oabmwlnDcsufjzifh  trdefYaMumfjimpmxkwfjyefí atmufyg

cGifhjyKaiGwdkYudk owfrSwfjcif;?jyifqifjcif;ESifhjznfhpGufjcif;wdkYjyKEkdif

onf-

(1) yk*¾KdvfpktwGuf tajccHcGifhjyKaiG?

(2) wpfOD;csif;yk*¾KdvftwGuf tajccHcGifhjyKaiGESifhtcGefxrf;\

tdrfaxmifzufESifhom;orD;rsm;twGuf cGifhjyKaiG

(c) yk'frcGJ(u)t& trdefYaMumfjimpmxkwfjyef&mwGif pwiftusdK;

oufa&mufap&rnfhaeY&uf odkYr[kwf pnf;MuyfESpfudkowfrSwf

ay;&rnf/

(*) pkpkaygif;0ifaiGrS atmufygwdkYudk Ekwfy,fí usefaiGtay:

wGif tcGefwGufcsufNyD; pnf;Muyf&rnf-

(1) yk*¾KdvfpktwGufjzpfvQif tajccHcGifhjyKaiG?

(2) wpfOD;csif;yk*¾dKvftwGufjzpfvQif-

(uu) tajccHcGifhjyKaiG?

( cc ) tcGefxrf;\ tdrfaxmifzufESifhom;orD;rsm;

twGuf cGifhjyKaiG?

Ä

Ä

ÄÄ

Ä 1989 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 7 t& tpm;xdk;onf/

ÄÄ 1989 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 8 t& jznfhpGufonf/

ÄÄÄ 2006 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 5 t& tpm;xdk;onf/
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( ** ) tcGefxrf; ESifh tdrfaxmifzuf\touftmrcH

twGufay;&aom y&DrD,H?

(CC) enf;Oya'rsm;jzifh jy|mef;onfh aiGpkaqmif;jcif;

twGuf xnfh0ifaiG/

>cif;csuf/ yk'fcGJ (u) ESifh (*)wdkYonf yk'fr 13 t& tajcypönf;rS jrwfpGef;aiGtay: wGufcsuf

jcif; ESifh aomfvnf;aumif;? yk'fr 26 yg jynfyaeEkdifiHjcm;om;ESifhaomfvnf;aumif;

oufqkdifjcif; r½dSap&/

(C)  yk'frcGJ(*)t&wGufcsufNyD;pnf;Muyf&mwGifEdkifiHawmftzGJUtpnf;

tqifhqifhu uruxjyKaom odkYr[kwf b@ma&;ESifhtcGef

0efBuD;Xmeu trdefYaMumfjimpmxkwfjyefí todtrSwfjyKaom

bmoma&; odkYr[kwf ukodkvfa&;qkdif&mtzGJUtpnf;wpfckckodkY

jzpfap? ,if;udpörsm;ESifhoufqkdifonhf &efyHkaiGwpf&yf&yfodkY jzpfap

vSL'gef;xnfh0ifaiGudkvnf; Ekwfy,f&rnf/ ,if;odkY vSL'gef;xnfh

0ifaiGonf tcGefxrf;\ pkpkaygif;0ifaiG\ ESpfq,fhig;&mcdkfifESKef;ESifh

nDrQaomaiGxuf rydkap&/

&Sif;vif;csuf/ yk'frcGJ (C) ygukodkvfa&;qdk&mwGif ynma&;? usef;rma&;ESifh qif;&JEGrf;yg;olrsm;

tm; u,fq,fapmifha&Smufa&;ponfh trsm;jynfoltusdK;twGuf axmufyHhay;urf;jcif;rsm;

yg0ifonf/

tcef; 3

vkyfydkifcGifhESifh wm0efrsm;

7/ / ÄÄjynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ oabmwlnDcsufjzifh jynfaxmifpk

vkyfydkifcGifh ESifh tpdk;&tzGJU\b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xmeonf trdefYaMumfjimpm

wm0efrsm; xkwfjyefí þOya'yg vkyfydkifcGifhESifhwm0efrsm; aqmif&Guf&ef

twGuf tzJGUrsm;   zJGUpnf;Edkifonf/  xdkYtjyif ÄÄÄ jynfaxmifpk

tpdk;&tzGJU\ oabmwlnDcsufjzifh jynfaxmifpk tpdk;&tzGJU\

b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xmeonf vdktyfygu trdefY aMumfjimpm

xkwfjyefí ,if;tzJGUwpfckck\ vkyfydkifcGifhESifh wm0efrsm;udk wpfOD;

wpfa,muftm;vnf;ay;Edkifonf/

Ä

Ä 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 6 t& tpm;xdk;onf/

ÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 7 t& tpm;xdk;onf/

ÄÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 7 t& tpm;xdk;onf/
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tcef; 4

0ifaiGwGufcsufjcif;

Ä8/ / (u) 0ifaiGtoD;oD;udk atmufyg0ifaiGacgif;pOftvdkuf

0ifaiGacgif;pOfrsm; wGufcsuf&rnf-

(1) vpm?

(2) toufarG;0rf;ausmif;ynmvkyfief;?

(3) pD;yGm;a&;vkyfief;?

(4) ypönf;?

(5) tajcypönf;rS jrwfpGef;aiG?

(6) 0ifaiG&vrf; razmfjyEdkifonfh0ifaiG?

(7) tjcm;&vrf;rsm;rS 0ifaiG?

(c) vpm odkYr[kwf tajcypönf;rS jrwfpGef;aiGacgif;pOfrS 0ifaiGjzpf

vQif 0ifaiGacgif;pOfwpfckcsif;tvdkufcJGjcm;NyD; tcGefudk oD;jcm;pD

pnf;Muyf&rnf/

(*) tjcm;acgif;pOfrsm;rS 0ifaiGjzpfvQif 0ifaiGacgif;pOfwpfckpDrS 0ifaiG

udk pkaygif;NyD; pkpkaygif;0ifaiGtay:wGif tcGefpnf;Muyf&rnf/

9/ / rnfolrqdktvkyf&SifxHrS rdrd&&dSonfh? odkYr[kwf &&ef&dSonfh

vpm atmufyg0ifaiGwdkYtwGufvpmacgif;pOfjzifhtcGefaqmif&rnf-

(u) vpm? vkyfc? ESpfpOfaMu;? yifpif? u&kPmaMu;ESifh?

(c) vpmESifhvkyfctpm;? odkYr[kwf ,if;wdkYtjyif xyfaqmif;&&dSonfh

tcaMu;aiG? aumfr&SifESifh tusdK;cHpm;cGifh/

10/ / (u) rnfolrqdk toufarG;0rf;ausmif;ynmvkyfief;rS rdrd&&dSonfh

toufarG;0rf;ausmif; 0ifaiGtwGuf toufarG;0rf;ausmif;vkyfief;acgif;pOfjzifh tcGef

ynmvkyfief;  xrf;aqmif&rnf/

(c) xdk0ifaiGudk wGufcsuf&mwGif 0ifaiG&&dS&ef ukefusonfhp&dwfrsm;ESifh

pnf;rsOf;rsm;t& jy|mef;onfh ypönf;wefzdk;avsmhaiGudk Ekwfay;&

rnf/

odkY&mwGif atmufygwdkYudk Ekwfray;&-

(1) r-wnfp&dwf?

(2) udk,fa&;udk,fwmp&dwf?

(3) vkyfief;yrmPESifh rrQatmifrsm;onfh p&dwf/

Ä 1989 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 9 t& tpm;xdk;onf/
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&Sif;vif;csuf 1/ / toufarG;0rf;ausmif;ynmvkyfief;qdkonfrSm rdrduRrf;usif onfh

vkyfief;udk tcaMu;aiG,lí vkyfudkifay;aom vkyfief;tm;vHk;jzpfNyD;?

q&m0ef? olemjyKq&mr? a&SUae? tif*sifeD,m? Adokum? &kyf&Sif

ynmonf? obifynmonf? pma&;q&m? yef;csDq&m? yef;ykq&m?

pm&if;udkif? pm&if;ppf? aA'ifq&m? ausmif;q&m ponfwdkY\

tcaMu;aiG,lNyD; vkyfudkifaom vkyfief;rsm;yg0ifonf/

&Sif;vif;csuf 2/ / toufarG;0rf;ausmif;ynmvkyfief;rS 0ifaiGudkwGufcsuf&m wGif

vpmr[kwfaomtcaMu;aiGtjzpf &&d Sonfh 0ifaiGrs d K;udkom

xnfhoGif;wGufcsuf&rnf/

&Sif;vif;csuf 3/ / toufarG;0rf;ausmif;ynmvkyfief;udk udk,fwdkifrvkyfbJ tjcm;

oltm;iSm;&rf;vkyfudkifvQif xdkvkyfief;udk pD;yGm;a&; vkyfief;tjzpf

tcGefpnf;Muyf&rnf/

11/ / (u) rnfolrqdk pD;yGm;a&;vkyfief;rS rdrd&&dSaom0ifaiGtwGuf pD;yGm;a&;

pD;yGm;a&; vkyfief;acgif;pOfjzifh tcGefxrf;aqmif&rnf/

vkyfief; (c) xdk0ifaiGudk wGufcsuf&mwGif 0ifaiG&&dS&ef ukefusonfhp&dwfrsm;ESifh

pnf;rsOf;rsm;t& jy|mef;onfh ypönf;wefzdk;avsmhaiGudk Ekwfay;&

rnf/

odkY&mwGif atmufygwdkYudk Ekwfray;&-

(1) r-wnfp&dwf?

(2) udk,fa&;udk,fwmp&dwf?

(3) vkyfief;yrmPESifh rrQatmifrsm;onfh p&dwf/

(4) ukrÜPDESifh or0g,rtoif;r[kwfaom yk*¾dKvfpkwGif yg0ifol

wpfOD;OD;tm; xdkyk*¾dKvfpkrSay;onfhaiG? odkYaomf touf

arG;0rf;ausmif;ynmvkyfief;twGuf ay;aiGudk Ekwfay;&rnf/

Ä&Sif;vif;csuf / / pD;yGm;a&;vkyfief;qdkonfwGif aiGacs;oufaocHvufrSwfrsm;?aiGacs;

pmcsKyfrsm;? 'DbifcsmvufrSwfrsm; tygt0if twdk;aiG&&eftwGuf aiGjr§KyfESHjcif;wdkYvnf;

yg0ifonf/

12/ / (u) rnfolrqdk ajr odkYr[kwf ajrESifh taqmufttHkiSm;&rf;jcif;rSrdrd

ypönf; &&dSaom0ifaiGtwGuf ypönf;acgif;pOfjzifhtcGefxrf; aqmif&rnf/

ÄÄ&Sif;vif;csuf / / ajr odkYr[kwf ajrESifhtaqmufttHk iSm;&rf;jcif; qdk&mwGif udk,fydkif

r[kwfonfhajr odkYr[kwf taqmufttHktm; xyfqifh iSm;&rf;jcif;

vnf; yg0ifonf/

(c) xdk0ifaiGudk wGufcsuf&mwGif trSef&&dSonfh iSm;&rf;c? odkYr[kwf

a'oqdkif&mtmPmydkiftzJGUtpnf;\&mjzwfEIef;? xdkESpf&yf teuf

rsm;&mrS ,if;aiG&&dS&efukefusonfhp&dwfudkEkwfay;&rnf/ odkY&mwGif

Ä 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 8 t& tpm;xdk;onf/

ÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 9 t& jznfhpGufonf/
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atmufygwdkYudkEkwfray;&...

(1) r-wnfp&dwf?

(2) udk,fa&;udk,fwmp&dwf?

(3) rqDavsmfonfh p&dwf/

Ä13/ / rnfolrqdk ESpfwpfESpftwGif; tajcypönf;wpfck odkYr[kwfwpfckxufydkí

tajcypönf;rS  ÄÄa&mif;csjcif;? vJvS,fjcif; odkYr[kwftjcm;wpfenf;enf;jzifhvTJajymif;

jrwfpGef;aiG jcif; jyKvkyfvQif ,if;odkYjyKvkyfí&&dSaom jrwfpGef;aiGtwGuf tajcypönf;

rS jrwfpGef;aiGacgif;pOf jzifh tcGefxrf;aqmif&rnf/ tajcypönf;rS

jrwfpGef;aiGudk enf;Oya'rsm;jzifhjy|mef;onfhtwdkif; wGufcsufí tcGef

pnf;Muyf&rnf/

14/ / rnfolrqdk rdrdrnfuJhodkY &&dScJhonfudk twdtus rajz&Sif;Edkifonfh

0ifaiG&vrf; ra&TUajymif;Edkifaomypönf;? odkYr[kwf aiGtygt0ifjzpfaom a&TUajymif;Edkif

razmfjyEdkifonfh onfhypönf;wpf&yf&yftwGuf 0ifaiG&vrf; razmfjyEdkifonfh0ifaiG

0ifaiG acgif;pOfjzifh ,if;ypönf;wefzdk;? odkYr[kwf aiGtay:wGif tcGefxrf;aqmif

&rnf/

þyk'frt&0ifaiGudkenf;Oya'rsm;jzifh jy|mef;onfhtwdkif; wGufcsuf&rnf/

ÄÄÄ14-u/ / txufazmfjyyg0ifaiGacgif;pOfrsm;ESifhtusHK;r0ifaom0ifaiGudk

tjcm;&vrf;rsm; tjcm;&vrf;rsm;rS 0ifaiGacgif;pOfjzifh tcGefxrf;aqmif&rnf/

rS0ifaiG ,if;acgif;pOfrS 0ifaiGudk wGufcsuf&mwGif 0ifaiG&&dS&efukefus

onfhp&dwfrsm;udkEkwfay;&rnf/ odkY&mwGif atmufygwdkYudk Ekwfray;&-

(1) r-wnfp&dwf?

(2) udk,fa&;udk,fwmp&dwf?

(3) rqDavsmfonfh p&dwf/

ÄÄÄÄ14-c/ / tcGefxrf;\ pkpkaygif;0ifaiGwGif tcGefxrf;uvHkavmufaomtaMumif;

tcGefxrf;\pkpkaygif; wpfpHkwpf&mr&dSbJ ZeD;ESifhtdrfaxmifrusao;onfhom;orD;odkYwdkuf&dkuf

0ifaiGwGifxnfhoGif; jzpfap? oG,f0dkufíjzpfap  vTJajymif;ay;onfhypönf;rS&&Sdonfh 0ifaiG

&rnfh0ifaiGrsm; odkYr[kwfvkyfief;rS &&dSonfh 0ifaiGudk xnfhoGif;í tcGefpnf;Muyf&rnf/

Ä 1989 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 10 t& tpm;xdk;onf/

ÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 10 t& tpm;xdk;onf/

ÄÄÄ 1989 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 11 t& jznfhpGufonf/

ÄÄÄÄ 1989 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 12 t& jznfhpGufonf/
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tcef; 5

0ifaiG&&dSonfhtcsdefü tcGefay;aqmifjcif;

Ä15/ / (u) rnfolrqdk ESpfwpfESpftwGif; tcGefpnf;Muyfxdkufaom

0ifaiG&&dSonfh pkpkaygif;0ifaiG odkUr[kwf tajcypönf;rS jrwfpGef;aiG&&dSvQif xdkodkY

tcsdefütcGefay; 0ifaiG &&dScsdefü 0ifaiGcGefay;aqmif&ef wm0ef &dSap&rnf/

aqmifjcif; (c) rnfolUtm;rqdk ESpfwpfESpftwGif; tcGefpnf;Muyfxdkufaom

pkpkaygif; 0ifaiG odkYr[kwf tajcypönf;rS jrwfpGef;aiG&Sdonf[k

,lqvQif NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;onf &&Sdxm;onfhowif;

tcsuftvufrsm;tay: tajcjyKvsuf 0ifaiGcGefay;aqmif&ef

awmif;cHEdkifonf/

16/ / (u) yk'fr 15 ygtwdkif; ay;aqmif&rnfh tcGefonf xdkESpftwGif;

0ifaiG&&dSonfhtcsdefü rdrd&&dSrnfh pkpkaygif;0ifaiGudkcefYrSef;wGufcsufí ,if;tay:usoifh

tcGefay;aqmif&ef onfh tcGefjzpf&rnf/ xdktcGefudk vpOf? odkYr[kwfoHk;vwpfBudrf

enf;vrf;rsm; t&pfjzifhay;aqmif&rnf/ÄÄodkU&mwGif tajcypönf;rSjrwfpGef;aiGjzpf

ygu tajcypönf;udk a&mif;csjcif;? vJvS,fjcif; odkUr[kwf

wpfenf;enf;jzifh vTJajymif;jcif;? jyKonfhaeUrS &ufaygif; 30twGif;

tcGefay;aqmif&rnf/

(c) tqdkygpkpkaygif; 0ifaiGü vpmacgif;pOfjzifh &&dSaom 0ifaiG wpfrsdK;

wnf; yg0ifvQif xdk0ifaiG&&dSonfh tcsdefwdkif;wGif &&dSonfhaiGrS

xdk0ifaiGESifhpyfvsOf;í usoifhrnfh tcGefudkay;aqmif&rnf/

(*) tqdkyg pkpkaygif;0ifaiGü vpmacgif;pOfjzifh &&dSaom 0ifaiGtjyif?

tjcm;acgif;pOfjzifh &&dSaom0ifaiGvnf; yg0ifvQif vpmacgif;pOf

wpfrsdK;wnf;ESifhpyfvsOf;í usoifhaomtcGefudk yk'frcJG(c)ygtwdkif;

ay;aqmifí useftcGefudk yk'frcJG (u)ygtwdkif; ay;aqmif&rnf/

(C) vpmacgif;pOfESifh tusHK;0ifaom aiGwpf&yf&yfxkwfay;&ef wm0ef

&dSolonf xdkaiGxkwfay;csdefü xkwfay;onfhaiGESifhpyfvsOf;í

usoifhaomtcGefudk Ekwf,l&rnf/ xdkodkY Ekwf,l&mwGif oufqdkifol

\ wpfESpftwGuf tqdkyg acgif;pOfrS 0ifaiGudk cefYrSef;wGufcsufNyD;

,if;tay: usoifhonfhtcGefudk twwfEdkifqHk; tnDtrQ t&pfrsm;

jzifhEkwf,l&rnf/

      odkY&mwGif 0ifaiG&&dSonfh ESpftwGif; tcGefudkydkEkwfrdvQifaomf

vnf;aumif;? avQmhEkwfrdvQifvnf;aumif;? useft&pf odkYr[kwf

t&pfrsm;udk avsmhíjzpfap? wdk;íjzpfap Ekwf,lEdkifonf/

Ä 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 11 t& tpm;xdk;onf/

ÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 12(u) t& jznfhpGufonf/
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(i) vpmacgif;pOfrSty usefacgif;pOfrsm;rS 0ifaiGtrsdK;tpm; wpf&yf

&yfESifhpyfvsOf;í aiGxkwfay;&ef wm0ef&dSolu Ekwf,lay;oGif;

ap&ef tvdkYiSm Äjynfaxmifpktpdk;&tzGJU\b@ma&;ESifh tcGef

0efBuD;Xmeonf jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ oabmwlnDcsufjzifh

trdefYaMumfjimpm xkwfjyefí owfrSwfEdkifonf/

(p) yk'frcJG (C) ESifh (i) t& Ekwf,lxm;aomaiGtm;vHk;udk Ekwf,lol

onfowfrSwfxm;onfhtcsdeftwGif; jynfaxmifpktpdk;&odk Y

ay;oGif;&rnfjzpfNyD; þudpöESifh pyfvsOf;aom owfrSwfcsuftm;vHk;

udkvnf; vdkufem&rnf/

(q) rnfolrqdk vHkavmufaom taMumif;r&dSbJ yk'frcJG (C) ESifh (i)

t& tcGefudk Ekwf,lay;oGif;jcif;rjyKvQif xdktcGefESifh pyfvsOf;í

ay;aqmif&ef ysufuGufoltjzpf rSwf,ljcif;vnf;cH&rnf/

ÄÄ,if;odkUysufuGufonfhtwGuf ay;aqmif&rnfh'PfaiGudk

jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xmeonf

trdefYaMumfjimpm xkwfjyefowfrSwfEdkifonf/

(Z) þyk'frt& ay;oGif;&rnfh tcGefudk ray;oGif;vQif? odkYr[kwf

ay;oGif;onfh tcGefonf oufqdkif&m pnf;MuyfrIwGif usoifhonfh

tcGefxufavsmhvQif ,if;avsmhaiG\ ÄÄÄwpfq,f&mcdkifEIef;ESifh

nDrQaomaiGudk 'PfaiGtjzpf ay;aqmifap&rnf/ odkY&mwGif yk'frcJG

(C) ESif h (i)t& ay;aqmif&ef wm0ef&d SonfhtcGeftay:

þyk'frt& 'PfaiGrusoifhap&/

&Sif;vif;csuf/ / þyk'frt& xkwfay;&efwm0ef&d SolqdkonfrSm

wpfOD;wpfa,mufydkifvkyfief;jzpfvQif ydkif&Sifudk,fwdkifjzpfNyD;? yk*¾dKvfpkydkif

vkyfief;jzpfvQif xdkyk*¾dKvfpkomjzpfonf/ xdkYjyif jynfaxmifpktpdk;&?

odkYr[kwf a'oqdkif&mtmPmydkiftzJGUtpnf;jzpfvQif oufqdkif&maiG

xkwfay;&efwm0ef&dSonfh pDrHcefYcJGa&; 0efxrf; jzpfonf/

Ä 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 12(c) t& tpm;xdk;onf/

ÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 12(*) t& jznfhpGufonf/

ÄÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 12(C) t& tpm;xdk;onf/

11



tcef; 6

0ifaiGaMunmvTmESifh vpmESpfcsKyfpm&if;ay;ydkYjcif;

17/ / (u) rnfolrqdk 0ifaiGESpftwGif; 0ifaiGcGef pnf;Muyfxdkufonfhf pkpkaygif;

0ifaiGaMunmvTm 0ifaiG&&dSvQif xdk0ifaiGESpftwGuf rdrd\ 0ifaiGaMunmvTmudk

pnf;rsOf;rsm;jzifh jy|mef;xm;onfhtwdkif; 0ifaiGESpf ukefqHk;NyD;ÄoHk;v

twGif;ay;ydkY&rnf/odkY&mwGif vpmacgif;pOfrS 0ifaiGom&&dSoljzpf

vQif ,if;odkY ay;ydkY&efrvdk/

(c) rnfolYtm;rqdk ,if;\ 0ifaiGaMunmvTmudk pnf;rsOf;rsm;jzifh

jy|mef;xm;onfhtwdkif; ay;ydkY&ef taMumif;Mum;Edkifonf/

(*) rnfolrqdk 0ifaiGaMunmvTmay;ydkYNyD;onfhaemuf tcGef pnf;Muyfjcif;

rjyKrD ,if;aMunmvTmü rSm;,Gif;csuf&d Sí jyifqifvdkvQif

jyifqifxm;onfh 0ifaiGaMunmvTm xyfrHay;ydkYEdkifonf/

Ä18/ / tvkyf&SifwpfOD;onf 0ifaiGESpfukefqHk;NyD; ÄoHk;vtwGif; vpmESpfcsKyf

vpmESpfcsKyfpm&if; pm&if;udkpnf;rsOf;rsm;jzifh jy|mef;xm;onfhtwdkif; ESpfpOfay;ydkY&rnf/

tcef; 7

0ifaiGcGefpnf;Muyfjcif;

19/ / (u) yk'fr 17 t& ay;ydkYaom0ifaiGaMunmvTmrSm rSefuefjynfhpHkonf[k

pnf;Muyfjcif; auseyfvQif ,if;aMunmvTmudk tajcjyKí 0ifaiGcGef pnf;Muyf&

rnf/

(c) vdktyfvQif ÄÄ NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;u 0ifaiGaMunmvTm

ay;ydkYNyD;oltm;jzpfap? ,if;aMunmvTmay;ydkY&ef taMumif; Mum;NyD;

oltm;jzpfap? oufaocH taxmuftxm;rsm;? pm&if;rsm;ESifh

xdkpm&if;rsm;wGifryg0ifaom ypönf;pm&if;udk jyo&ef taMumif;

Mum;Edkifonf/ ac:,lppfaq;jcif;vnf; jyKvkyfEdkifonf/ þyk'frcJGyg

ypönf;pm&if;udk pnf;rsOf;rsm;jzifh jy|mef;Edkifonf/ odkY&mwGif

0ifaiGESpfrwkdifrD oHk;ESpfxuf ydkaomumvESifh oufqdkifonfh

pm&if;rsm;udk ac:,l ppfaq; jcif;rjyK&/

(*) yk'frcJG (c)t& tcGefxrf;wifjyonfh oufaocH taxmuftxm;

rsm;rS0ifaiGudk rSefuefpGmwGufcsuf&&dSEdkifvQif? ,if;taxmuftxm;

Ä 1989 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 14 t& jyifqiftpm;xdk;onf/

ÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 3(u) t& tpm;xdk;onf/

12



rsm;udkom tajcjyKí 0ifaiGcGef pnf;Muyf&rnf/odk Y&mwGif

tcGefxrf;jyoaom oufaocH taxmuftxm;rsm;rS 0ifaiGudk

rSefuefpGm wGufcsuf r&EdkifvQif NrdK Ye,ftcGefOD;pD;XmerSL;u

vdktyfaom tjcm; oufaocH taxmuftxm;rsm;udk pdppfNyD;

0ifaiGcGef pnf;Muyf&rnf/

(C) rnfolrqdk yk'fr 17 yk'frcJG (u) t&jzpfap? ,if;yk'fr\ yk'frcJG

(c)t&jzpfap? 0ifaiGaMunmvTmay;ydkY&ef ysufuGuf vQifaomf

vnf;aumif;? þyk'fr\ yk'frcJG (c)t& taMumif;Mum;pmudk

vdkufem&efysufuGufvQifaomfvnf;aumif; NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;

onf &Edkifoa&GUtaxmuftxm;rsm;udk tajcjyKí 0ifaiGcGef

pnf;Muyf&rnf/

Ä&Sif;vif;csuf / /

ÄÄ20/ / 0ifaiGESpftwGif; 0ifaiG&vrf;wpfckckrS qHk;&HI;aiG&dSvQif  xdkESpftwGif;

qHk;&HI;aiG ckESdrf &&dSonfh usef0ifaiG&vrf;rsm;rS 0ifaiGwGif ckEdSrfay;&rnf/ ukefpifatmif

ay;jcif; ckEdSrfjcif; rjyKEdkifaomqHk;&HI;aiGaygif;udk wpfqufwnf; aemufoHk;ESpftxd

o,f,lckEdSrfcGifh ay;&rnf/

odkU&mwGif þyk'fronf atmufygwdkYESifh roufqdkifap&-

(u) tajcypönf;rSqHk;&HI;aiG?

(c) yk*¾dKvfpkwpfckckrS t&HI;a0pk/

tcef; 8

xl;jcm;aomudpörsm;twGuf 0ifaiGcGef pnf;Muyfjcif;qdkif&m aqmif&Guf&ef enf;vrf;rsm;

21/ / (u) wpfOD;wpfa,muf\ vdrfvnfvdkaom &nf&G,fcsufaMumifh þ

pnf;Muyfjcif;rS Oya't&0ifaiGcGef pnf;Muyfjcif;rS vGwfaeaom0ifaiGudkpnf;MuyfrI

vGwfoGm;onfh0ifaiG odkUr[kwf jyefvnfpnf;MuyfrIjyKvkyf&ef vdktyfaMumif;awGU&dSvQif

oufqdkif&m pnf;MuyfESpf ukefqHk;NyD;aemuf rnfonfhtcsdefwGifrqdk

pnf;MuyfrI? odkYr[kwf jyefvnfpnf;MuyfrI jyKvkyfEdkifonf/ odkYaomf

þudpötwGuf ÄÄÄjynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ b@ma&;ESifh tcGef

0efBuD;Xme u wm0efvJTtyfaom tzJGU\ BudKwif cGihfjyKcsuf&NyD;rS

om ,if;odkY aqmif&Guf&rnf/ BudKwifcGifhjyK&mü trIwpfckcsif;

\taMumif;jcif;&mtvdkuf þOya't& &oifh&xdkufaom

tcGefrsm; r&atmif vdrfvnfvdkaom &nf&G,fcsuf&dSonf[k ,lq

rSom cGifhjyKcsufay;&rnf/

13

Ä 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 13 t& y,fzsufonf/

ÄÄ 1991 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 4 t& tpm;xdk;onf/

ÄÄÄ2011ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 14 t& tpm;xdk;onf/



odkY&mwGif ,if;odkY pnf;MuyfvQif oufqdkif&m pnf;MuyfESpfESifh

qdkifonfh 0ifaiGcGefEIef;rsm;jzifhom tcGefusoifhap&rnf/

Ä&Sif;vif;csuf/ / þk yk'frcJG (u)yg vdrfvnfvkdaom &nf&G,fcsufqdkonfh pum;&yf

wGif atmufygwkdUvnf; yg0ifonf-

(1) pnf;Muyfxdkufonfh 0ifaiG&&Sdonfudkod&Sdygvsuf xdk0ifaiGESifh

pyfvsOf;í 0ifaiGaMunmvTm wifoGif;&ef ysufuGufjcif;?

(2)  0ifaiGwpf&yf&yfodkUr[kwf0ifaiGtrsdK;tpm; wpf&yf&yfESifh

pyfvsOf;í jynfwGif;tcGefrsm;OD;pD;XmeESihf oufqdkif&m

tcGefOD;pD;XmerSL;½Hk;rsm;u 0ifaiG aMunmvTm? t½HSK;tjrwf

pm&if;tygt0if pm&if;Z,m;rsm;? pm&Gufpmwrf; taxmuf

txm;rsm;udk pmjzifhawmif;cHonfhtcg ,if;odkU awmif;cHpm

wGif owfrSwfxm;onhftcsdeftwGif;jzpfap? wdk;jr§ifhay;xm;

onfhtcsdeftwGif;jzpfap ay;ydkU&efysufuGufjcif; odkYr[kwf

rrSefuefaompm&if;rsm;? pmcsKyfpmwrf;rsm;ESif h tjcm;

pm&Gufpmwrf;rsm;udk wifjyjcif;/

(c) yk'frcJG (u)ESifh roufqdkifaomudpöjzpfvQif pnf;MuyfESpf ukefqHk;NyD;

oHk;ESpftwGif;om azmfjyygtwdkif; pnf;MuyfcGifh? odkYr[kwf jyefvnf

pnf; Muy fc Gi f h& d S&rnf/ xd ko d k Ypnf ; Muy f jci f ; r sm;ud k

atmufygtaMumif;wpfckckESifh pyfvsOf;í aqmif&Guf Edkifonf-

(1) 0ifaiGcGefpnf;Muyfxdkufvsufpnf;Muyfjcif;rS vGwfoGm;cJhjcif;?

(2) 0ifaiGcGefavsmhí pnf;MuyfcJhjcif;?

(3) avsmhenf;onfh EIef;jzifh pnf;MuyfcJhjcif;?

(4)   Oya't& cGifhjyKoifhonfxufydkí oufomcGifhjyKcJhjcif;?

22/ / (u) yk'fr 7t& vkyfydkifcGifh&dSonfhtzJGUwpfckckonf ÄÄþOya't& wlnD

rSm;,Gif;csufudk aom vkyfydkifcGifh&dSol? odkYr[kwf tzJGUwpfzJGUu csrSwfaomtrdefYwGif

jyifjcif; rSwfwrf;rS ay:vGifxif&Sm;onfh rSm;,Gif;csufwpfckckudk ,if;trdefYcs

rSwfonfh&ufrS oHk;ESpf twGif; jyifEdkifonf/ xdkYjyif tvm;wlumv

tydkif;tjcm;twGif; tcGefxrf;u nTefjyonfh tqdkyg rSm;,Gif;csuf

wpfckckudkvnf;jyifay;&rnf/

odkY&mwGif pnf;MuyfrIwpfckudk wdk;jr§ifhapaom?odkYr[kwf jyeftrf;aiG

wpf&yf&yfudk avsmhenf;apaom tusdK;oufa&mufrnfh jyifcsuf

jzpfvQif trdefYrcsrSwfrD oufqdkif&m tcGefxrf;tm; ajz&Sif;cGifh

ay;&rnf/

(c) t,lcHrI? jyifqifrI? odkYr[kwf vJTtyfrIt& tNyD;owf twnf

jzpfaompnf;MuyfrIwGif usoifhaomtcGefonf rlvpnf;MuyfrI
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Ä 2006 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 6 t& jznfhpGufonf/

ÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 15 t& tpm;xdk;onf/



wGifusoifhonfhtcGefESifh uGmjcm;ojzifh yk'fr 46 yk'frcJG (u)t&

jzpfap? yk'fr 47? yk'frcJG (c) t&jzpfap? yk'fr 47 yk'frcJG (*)t&

jzpfap? rlvwyf&dkufxm;aom 'PfaiGudk jyifay;jcif;onf yk'frcJG

(u)t& rSwfwrf;rS ay:vGifxif&Sm;onfh rSm;,Gif;csufudk jyifjcif;

jzpfonf[k rSwf,l&rnf/ þudpötwGuf yk'frcJG (u)ü azmfjy

xm;aom oHk;ESpfudk tNyD;owf trdefYcsrSwfaomaeYrS pwif a&wGuf

&rnf/

23/ / atmufygwdkYtwGuf w&m;0ifudk,fpm;vS,ftm;jzpfap?oufqdkif&m0ifaiG

aoqkH;olESifhw&m; ESifh pyfvsOf;í Oya't& wm0ef&dSoltm;jzpfap 0ifaiGcGef  pnf;Muyf

0if rpGrf;aqmifEdkif aumufcH&rnf

olwdkYESifhpyfvsOf;í (u) aoqHk;ol?

pnf;Muyf aumuf (c) taMumif;wpfckckaMumifhw&m;0ifrpGrf;aqmifEdkifol?

cHjcif; (*) w&m;0if wm0ef,lrajz&Sif;Edkifol/

odkY&mwGif ,if;w&m;0if udk,fpm;vS,f? odkYr[kwf wm0ef&dSoltaejzifh

þyk'frt& ay;aqmif&rnfhtcGefrSm ,if;wdkYwm0ef,lxm;onfh ypönf;

\ay;aqmifEdkifpGrf; &dSorQtxdom jzpfap&rnf/

24/ / vkyfief;wpfckckudk&yfpJvQif xdkodkY&yfpJjcif;jyKonfhtcsdefü ,if;vkyfief;wGif

vkyfief;&yfpJcJhvQif tpkyg0ifolwdkif;tm; tqdkygvkyfief;rS 0ifaiGESifhpyfvsOf;í 0ifaiGcGef

cH,l&rnfhwm0ef pnf;MuyfcH&efwJGzufíjzpfap? udk,fpDudk,fijzpfap wm0ef&dSap&rnf/

xdkYjyif 0ifaiGcGefay;aqmif&efvnf; wm0ef&dSap&rnf/

25/ / vkyfief;wpfckckudkrlvvkyfudkifolxHrS tjcm;olwpfOD;u qufcHvkyfudkif

pD;yGm;a&; vQif rlv vkyfudkifolESifh qufoG,f&mwGif tcuftcJ &dSygu qufcHol

vkyfief;ydkif&Sif tm; rlvvkyfudkifol\ udk,fpm;vS,ftjzpf owfrSwfí atmufyg umv

ajymif;vJjcif; rsm;twGuf 0ifaiGcGefpnf;Muyf&rnf-

(u) qufcHonfh 0ifaiGESpftwGif; rlvydkif&Sif vkyfudkifcJhonfh umv?

(c) qufcHonfh 0ifaiGESpfrwdkifrD uyfvsuf&dSaom 0ifaiGESpf/

26/ / (u) jynfyae EdkifiHjcm;om;onf atmufygenf;vrf;wpfckckjzifh0ifaiG&

jynfyaeEdkifiHjcm; &dSvQif xdkodkY&&dSaom0ifaiGudk jrefrmEdkifiHtwGif;ü &&dSaom0ifaiG[k

om;rsm;tm; rSwf,lí 0ifaiGcGefpnf;MuyfaumufcH&rnf

pnf;Muyfjcif; (1)  jrefrmEdkifiHtwGif;&dS r-wnfypönf; wpfckckrS &&dSaom0ifaiG?

(2) jrefrmEdkifiH twGif;&dS 0ifaiG&vrf;wpfckckrS &&dSaom0ifaiG/

(c) tqdkyg jynfyae EdkifiHjcm;om;tpm; ,if;\ udk,fpm;vS,f

tm;xdk0ifaiGrsm;twGuf 0ifaiGcGefpnf;Muyf aumufcHEdkif onf/

xdkYjyif&&eftcGefa<u;rsm;udk jrefrmEdkifiHwGif&dSaom? odkYr[kwf

jrefrmEdkifiHtwGif;odkY a&muf&dSvmaom jynfyae EdkifiHjcm;om;ydkif

ypönf;rsm;rS aumufcH&,lEdkifonf/
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27/ / NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;onf atmufyg wpfOD;OD;udk jynfyaeEdkifiHjcm;

udk,fpm;vS,ftjzpf om;? odkYr[kwf  jynfyaeEdkifiHom;\ udk,fpm;vS,ftjzpfowfrSwf&ef

rSwf,lcH&olrsm; &nf&G,faMumif; taMumif;Mum;NyD;aemuf 0ifaiGcGefudpö&yfrsm; tm;vHk;

twGuf xdkoludk ,if;odkYaom udk,fpm;vS,ftjzpf rSwf,lEdkifonf-

(u) jynfyaeEdkifiHjcm;om;?odkYr[kwfjynfyaeEdkifiHom;urdrd\ 0ifaiG&

vrf;ESifhpyfvsOf;í wpfenf;enf;jzifhwm0efvJTxm;ol?

(c) tqdkyg jynfyaeolESifh pD;yGm;qufoG,fol?

(*) tqdkyg jynfyaeoltwGuf 0ifaiG &&dSaeol?

odkY&mwGif udk,fpm;vS,ftjzpf owfrSwf&ef &nf&G,fxm;oltm; &Sif;vif;

jycGifhray;bJ þyk'frt& udk,fpm;vS,ftjzpf rowfrSwf&/

28/ / (u) jynfyae EdkifiHjcm;om;onf rnfonfhESpfwGifrqdk jrefrmEdkifiHtwGif;

yifv,ful;oabFm ü yifv,ful;oabFmydkif&Sif? odkYr[kwf yifv,ful;oabFmpif;vHk;

jzifho,f,lydkYaqmif iSm;oltjzpf vkyfief;vkyfudkifvQif enf;Oya'rsm;jzifhjy|mef;xm;

a&;vkyfief;vkyfudkif onfhtwdkif;xdkoltm; tcGefpnf;MuyfaumufcH&rnf/

jcif;tm;pnf;Muyf (c) 0ifaiGcGefudk ajyvnfatmif ay;aqmifNyD;aMumif;? odkYr[kwf vHk

jcif; avmufaom tpDtpOfjyKvkyfNyD;aMumif; oufaocHvufrSwfudk

xdkodkYpnf;Muyf&ef&dSonfh oabFm\ a&,mOfrSL;? oabFmydkif&Sif?

odkYr[kwf pif;vHk;iSm;\ udk,fpm;vS,fu wifjyjcif;jyKrSomvQif

yifv,ful;oabFmrsm;qdyfurf;rS xGufcGmcGifhvufrSwfxkwfay;

ydkifcGihf&Sdolu ,if;vufrSwfudk xkwfay;&rnf/

29/ / jynfaxmifpktpdk;&onf tcGefxrf; trsdK;tpm;wpfckck? odkYr[kwf0ifaiG

0ifaiGESpftwGif; trsdK;tpm;wpf&yf&yfESifh pyfvsOf;í 0ifaiGESpfonfpnf;MuyfESpf jzpf&rnf

pnf;Muyfjcif; [kaomfvnf;aumif;? 0ifaiGESpftwGif; pnf;MuyfrIjyKvkyfEdkifonf[k

aomfvnf;aumif;? rnfonfhpnf;MuyfrIrsm;twGuf rnfodkYaqmif&Guf&

rnf[k aomfvnf;aumif;? trdefYaMumfjimpm xkwfjyefowfrSwfvQif

oufqdkif&mpnf;MuyfrIudk enf;Oya'rsm;jzifh jy|mef;xm;onfhtwdkif;

jyKvkyf&rnf/

Ä30/ / (u) atmufygwdkY\ pnf;MuyfaumufcHrIudk enf;Oya'rsm;jzifh

tjcm;udpö&yfrsm; jzpfap? pnf;rsOf;rsm;jzifhjzpfap? jy|mef;onfhtwdkif; jyKvkyf&rnf-

(1) jynfaxmifpktpdk;&\pD;yGm;a&;tzJGUtpnf;rsm;?

(2) jynfaxmifpktpdk;&\ odkYr[kwf jynfaxmifpktpdk;&u urux

jyKaom pDrHudef;vkyfief;odkYr[kwf vkyfaqmifrIwpf&yf&yfü

jynfaxmifpktpdk;&\ oabmwlcGifhjyKcsufjzifh yg0ifaqmif&Guf

onfh EdkifiHjcm;om; odkYr[kwf EdkifiHjcm;wGif zJGUpnf;aomyk*¾dKvfpk?

(3) or0g,rtoif;?

16

Ä 1989 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 15 t& tpm;xdk;onf/



(4) jynfyaeEdkifiHom;?

(5) EdkifiHjcm;aiGjzifh 0ifaiG&&dSol?

(c)  0ifaiGaMujimvTmay;ydkYNyD;ol wpfOD;OD;ESifh pyfvsOf;í ,m,D

pnf;MuyfaumufcHrIudk pnf;rsOf;rsm;jzifh jy|mef;onfhtwkdif;

jyKvkyfEdkifonf/

tcef; 9

jynfaxmiftcsif;csif; oabmwlpmcsKyfcsKyfqdkjcif;

Ä31/ / jynfaxmifpktpdk;&onf -

tjcm;EdkifiHrsm;ESifh (u) tjcm;EdkifiHwpfckck? odkYr[kwf tjynfjynfqdkif&mtzJGUtpnf;wpfckck

tpDtpOfjyKvkyfjcif; ESifh0ifaiGcGefudpöyg0ifaomoabmwlpmcsKyfwpf&yf csKyfqdkygu

þOya'yg tjcm;jy|mef;csufrsm;wGif rnfodkYyif yg&Sdapumrl ,if;

pmcsKyfyg oabmwlnDcsufrsm;ESifhtnD vdkufem aqmif&Guf&rnf/

(c) tqdkygpmcsKyfudk EdkifiHawmfjyefwrf;wGif xkwfjyefaMunmEdkfifonf/

tcef; 10

t,lcHjcif;? jyifqifjcif;ESifh vTJtyfjcif;

32/ / (u) tcGefxrf;onf NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;u csrSwfaom rdrdESifhouf

yxrt,lcH0ifjcif; qdkifonfh rnfonfhtrdefUudkrqdk rauseyfvQif ÄÄwdkif;a'oBuD;

odkYr[kwf jynfe,ftcGefOD;pD;XmerSL; odkYr[kwf ukrÜPDrsm;qdkif&m

tcGef½kH;XmerSL;xH pnf;rsOf;rsm;jzifh jy|mef;xm;onfhtwdkif;

t,lcH0ifEdkifonf/

(c) tcGefxrf;onf tcGefawmif;cHvTm? odkYr[kwf rdrd rauseyfonfh

trdefYudk &&dSonfhaeYrS &ufaygif; oHk;q,ftwGif; t,lcHvTmudk

wifoGif;&rnf/

      odkY&mwGif xdkumvtwGif; t,lcHvTmudkrwifcJhonfhtwGuf

vHkavmufaomtaMumif;&dSvQif ÄÄÄwdkif;a'oBuD; odkYr[kwf

jynfe,f tcGefOD;pD;XmerSL; od k Yr[kwf ukrÜPDrsm;qd kif&m

tcGef½k H;XmerSL;u xdkumvukefqHk;NyD;aemuf wifoGif;onfh

t,lcHvTmudk vufcHEdkifonf/

Ä 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 16 t& tpm;xdk;onf/

ÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 3(c)t& tpm;xdk;onf/

ÄÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 17 t& tpm;xdk;onf/

17



(*) t,lcH0ifvdkonfh tcGefxrf;onf atmufygtwdkif; aqmif&GufrSom

þyk'frt& t,lcH0ifcGifh&dSonf-

(1) ay;aqmif&rnfh tcGefudk taustvnf ay;aqmifjcif;?

    odkYr[kwf?

(2) jynfaxmifpktpdk;&u þudpötwGuf wm0ef vTJtyf aomtzJGU

    odkY avQmufxm;í ,if;tcGefESifh pyfvsOf;NyD; xdktzJGUrSqHk;jzwf

    onfhtwdkif; vdkufemaqmif&Gufjcif;/

(C) t,lcHrIudkNyD;ajrmufatmif aqmif&Guf&mü Äwdkif;a'oBuD;

odkYr[kwf jynfe,ftcGefOD;pD;XmerSL; odkYr[kwf ukrÜPDrsm; qdkif&m

tcGef½kH;XmerSL;onf t,lcHoltm; ajyma&;qdkcGifhay;NyD;aemuf

oifhavsmfonfh trdefYudk csrSwfEdkifonf/

  odkY&mwGiftcGefudk wdk;jr§ifh&ef &nf&G,fvQif t,lcHoltm; rnfonfh

twGuf xdkodkYrwdk;oifhaMumif; acsycGifhjyK&rnf/

ÄÄ&Sif;vif;csuf / /

33/ / (u) t,lcH tcGefxrf;? odkYr[kwf NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;onf wdkif;

'kwd,t,lcH0ifjcif; a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,ftcGefOD;pD;XmerSL; odkYr[kwf ukrÜPDrsm;

qdkif&mtcGef½kH;XmerSL;u  csrSwfaomtrdefYudk rauseyfvQif ,if;

trdefY&&dSonfhaeYrS &ufaygif; ajcmufq,ftwGif; ÄÄÄtcGeft,lcH

ckHtzJGYxH t,lcH0ifEdkif onf/

(c) þyk'frt& t,lcH&mü yk'frcJG(u)wGif nTef;xm;onfh &ufaygif;

ajcmufq,ftwGif;t,lcHvTmudkrwifoGif;vQif xdkodkYrwifoGif;jcif;

twGuf vHkavmufaom taMumif;&dSyg u tcGeft,lcHckHtzJGYonf

t,lcHvTmudk vufcHEdkifonf/

(*) þyk'frt& t,lcH&mü t,lcHvTmudk tcGeft,lcHckHtzJGYxH ,if;

tzJGUu owfrSwfxm;onfh enf;vrf;twdkif;vdkufemay;ydkY&rnf/

xdkYjyif tcGefxrf;ut,lcHvQif tcaMu;aiG ÄÄÄÄusyfwpfaxmif

ay;oGif;NyD;aMumif; taxmuftxm;vnf; wpfygwnf;yg&dS&rnf/

(C) tcGeft,lcHckHtzJGYonf t,lcHw&m;vdkESifh w&m;NydKifwdkYudk ajyma&;

qdkcGifhay;NyD;aemuf xdkt,lcHESifhpyfvsOf;í oifhavsmfaomtrdefY

rsm;udk csrSwf&rnf/

(i) yk'fr 34 wGifjy|mef;xm;onfhtwdkif;rSwpfyg; t,lcHrIwGif

tcGeft,lcHckHtzJG Yu csrSwfonfhtrdefYrsm;onf tNyD;tjywf

jzpfap&rnf/

Ä 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 17 t& tpm;xdk;onf/

ÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 13 t& y,fzsufonf/

ÄÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 3(*) t& tpm;xdk;onf/

ÄÄÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 18(u) t& tpm;xdk;onf/
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&Si f;vif;csuf / /þyk' frESi f h aemufyk' frrsm;wGi f yg& d Sonf h

tcGeft,lcHckHtzJGYqdkonfrSm wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,f

tcGefOD;pD;XmerSL; odkYr[kwf ukrÜPDrsm; qdkif&m tcGef½kH; XmerSL;u

csrSwfonfhtrdefYESifhpyfvsOf;NyD; tcGefxrf;? odkYr[kwf NrdKUe,f

tcGefOD;pD;XmerSL;u rauseyfí 'kwd,tBudrf t,lcH0ifonfh

trIrsm;udk aqmif&Guf&ef yk'fr 7 t& Äjynfaxmifpktpdk;&

tzGJU\b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xmeu wm0efvTJtyfaom tzJGU

jzpfonf/

ÄÄ33-u/ / tcGefonf ÄÄÄusyfokH;aomif;xufrydkvQif NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;\

uefYowfcsufrsm; trdefYonfvnf;aumif;? tcGefonf ÄÄÄÄusyfwpfodef;xuf rydkvQif

wdkif;a'oBuD; odk Yr[kwf jynfe,ftcGefOD;pD;XmerSL; odk Yr[kwf

ukrÜPDrsm;qdkif&m tcGef½kH;XmerSL;\qHk;jzwfcsufonfvnf;aumif;?

tcGefusyf 100000 txuf jzpfNyD; Oya'a&;&m jyóem ray:ayguf

vQif tcGeft,lcHckHtzJGU\ tqHk;tjzwfonfvnf;aumif;? tNyD;

tjywf jzpfap&rnf/

34/ / (u) tcGeft,lcHckHtzJGU\ trdefYrS Oya'taMumif;ESifh pyfvsOf;íajz&Sif;

tqHk;tjzwftwGuf &rnfhtcsufwpfckckay:aygufvQif tcGefxrf;ujzpfap? wdkif;a'o

vJTtyfjcif; BuD; odkYr[kwf jynfe,ftcGefOD;pD;XmerSL; odkYr[kwf ukrÜPDrsm;qdkif&m

tcGef½kH;XmerSL;u jzpfap? jynfolUw&m;olBuD;tzGJUodkY tqHk;tjzwf

twGuf vJTtyfay;&ef tcGeft,lcHckHtzJGUxHodk Y ,if;tzJGU\

trdefY&&dSonhf aeYrS &ufaygif;ajcmufq,ftwGif; tqdkjyKEdkifonf/

(c) tcGeft,lcHckHtzJGUu taMumif;wpfckckaMumifh trI taMumif;t&m

azmfjyvTJtyf&ef jiif;y,fvQif tcGef t,lcHckHtzJGUtm; trI

taMumif;t&m azmfjy&rnf[k nTefMum;ay;&ef? ,if;odkY jiif;y,f

cH&ol u jynfolU w&m;olBuD;tzGJUodkY ,if;jiif;y,frdefY &&dSonfhaeYrS

&ufaygif; ajcmufq,ftwGif; avQmufxm;Edkifonf/

(*) jynfolUw&m;olBuD;tzGJUonf trIrSay:aygufonfh Oya'

taMumif;ESifhpyfvsOf;í ajz&Sif;ay;&rnfh tcsufrsm; &dSonf[k

vufcHvQif ,if;jyóemudk qHk;jzwf&rnfhjyif rdrd\ pD&ifcsufudk

tcGeft,lcHckHtzJGUodkY taMumif;Mum; ap&rnf/

(C) yk'frcJG (*) t& jynfolUw&m;olBuD;tzGJUu csrSwfaom trdefYESifh

pyfvsOf;í ,if;w&m;olBuD;tzGJUodkU t,lcH0ifcGifh&dSonf/

Ä 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 14 t& tpm;xdk;onf/

ÄÄ 1989 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 16 t& jznfhpGufonf/

ÄÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 18(c) t& tpm;xdk;onf/

ÄÄÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 18(c) t& tpm;xdk;onf/
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35/ / (u) jyifqifrItzJGUonf þOya't& NrdKYe,ftcGefOD;pD;XmerSL;u trdefY

jyifqifjcif; csrSwfonfhaeYrS oHk;ESpftwGif; tcGefxrf;\ avQmufxm;csuft&

jzpfap? rdrdoabmt& jzpfap? tqdkygtrdefYudkjyifqif&ef trIwJGrsm;

awmif;qdk Edkifonf/ xdkYjyif ,if;trIwGJrsm; &&dSonfhtcg vdktyfrnfh

pHkprf;rIudk jyKvkyfEdkifonf/ odkYr[kwf jyKvkyfapEdkifonf/ xdkodkY jyKvkyf

NyD;aemuf rnfonfhtcgrqdk oifhavsmfonfhtrdefYudkvnf; csrSwfEdkif

onf/

     odkY&mwGif atmufygtrdefYrsm; csrSwf&mü tcGefxrf;tm;

ajyma&;qdkcGifhay;&rnf-

(1) tcGefxrf;ay;aqmif&rnfh tcGefudkwdk;aomtrdefY?

(2) tcGefxrf;tm;ay;&rnfh jyeftrf;aiGudk avsmhaomtrdefY?

(3) tcGefxrf;tay: pnf;MuyfrIudky,fzsufaomtrdefY/

(c) jyifqifrItzJGUonf atmufygudpörsm;wGif þyk'frt& aqmif&Guf

cGifh r&dSap&-

(1) wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,ftcGefOD;pD;XmerSL; odkYr[kwf

ukrÜPDrsm;qdkif&m tcGef½kH;XmerSL;xHodkY  t,l cH0ifEdkifonfh

udpöü xdkodkY t,lcH0ifEdkifonfh tcsdefumvrukefqHk;ao;jcif;?

odkYr[kwf

(2) wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,ftcGefOD;pD;XmerSL; odkYr[kwf

ukrÜPDrsm;qdkif&m tcGef½kH;XmerSL;xH t,lcH0ifxm;onfh

trdefYjzpfjcif;?

(*) tcGefxrf;u jyifqifrI avQmufxm;jcif; jzpfvQif yk'fr 32? yk'frcJG

(*)ESifhtnD? ,if;uaqmif&GufNyD;rSom avQmufxm; cGifh&dSonf/

&Sif;vif;csuf / / þyk'frwGifyg&dSonfh jyifqifrItzJGU qdkonfrSm NrdKUe,ftcGef OD;pD;XmerSL;u

csrSwfonfhtrdefYESifhpyfvsOf;í atmufyg udpö&yfrsm;twGuf

jyifqifrIzGifhvSpfaqmif&Gufay;&ef yk'fr 7t& Äjynfaxmifpk

tpdk;&tzGJU\ b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xmeu wm0ef vTJtyfaom

tzJGU jzpfonf-

(u) tcGefxrf;u NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;\ trdefYudk rauseyfí

jyifqifrIavQmufxm;onfhudpö?

(c)  jyifqifrItzJGUu NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;\ aqmif&Gufcsufonf

rSefuefjcif;r&dS[k ,lqonfhudpö/

36/ / yk'fr 32? 33 ESifh 35 wdkYt& csrSwfaom trdefY\ rdwåLrsm;udktcGefxrf;?

trdefYrdwåLay;ydkYjcif; NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;ESifh wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,ftcGefOD;pD;

XmerSL; odkYr[kwf ukrÜPDrsm;qdkif&m tcGef½kH;XmerSL; oufqdkif&m

wdkYxH ay;ydkY&rnf/

20

Ä 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 14 t& tpm;xdk;onf/



tcef; 11

jyeftrf;jcif;

37/ / (u) rnfonfhESpfwGifrqdk wpfpHkwpfa,mufaomolu ay;aqmifcJhaom?

jyeftrf;jcif; odkYr[kwf xdkoltwGuf ay;aqmifcJhaom tcGefonf? þOya't&

trSefay;aqmiftyfonfh tcGefaiGxufydkaeaMumif; xdkolu

NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;xHodkY taxmuftxm; jyoEdkifvQif

xdkydkaiGudkjyef&cGifh&dS&rnf/ xdkYjyif NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;u

,if;odk Yyd kaeaMumif; rdrdudk,fwdkifawGY&dSvQifvnf; xdkydkaiGudk

oufqdkif&m tcGefxrf;tm; jyeftrf;&rnf/

(c) jyeftrf;aiGudk xdkjyeftrf;aiG&&ef&dSaMumif; taMumif;Mum;pm

&&dSonfhaeYrSpí wpfESpftwGif;om awmif;qdkcGifh &dSap&rnf/

tcef; 12

jynfaxmifpkjrefrmEdkifiHrS xGufcGmoGm;olrsm;udpö

38/ / (u) rnfolrqdk  jrefrmEdkifiHrS  xGufcGmoGm;rnfjzpfygu þOya't&

oufaocHvufrSwf tcGefay;aqmif&ef wm0efr&dSawmhaMumif;? odkYr[kwf wm0ef&dSonfh

vdktyfjcif; tcGefudk ay;aqmif&ef pDrHNyD;aMumif; oufaocHvufrSwfudk

þudpötwGuf Äjynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ b@ma&;ESifhtcGef

0efBuD;Xmeu wm0efvJTtyfaomtzJGUxHrSr&vQif jrefrmEdkifiHrS

xGufcGm roGm;&/

odk Y&mwGif ÄÄ jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ b@ma&;ESif htcGef

0efBuD;Xmeu þudpöESifhpyfvsOf;í trdefY aMumfjimpmxkwfjyefí

>cif;csufjyKEdkifonf/

(c) rnfonfh,mOfydkif&Sif? odkYr[kwf pif;vHk;iSm;olonf jrefrmEdkifiH

twGif;rS jrefrmEdkifiHjyifyodkY yk'frcJG (u)t& vdktyfaom oufaocH

vufrSwfryg&dSoltm; o,faqmif&ef vufrSwfxkwfay;vQif

vnf;aumif;? o,faqmifoGm;vQifvnf;aumif; xdkoufaocH

vufrSwfrygol ay;aqmif&ef&dSonfhtcGefudk tqdkyg,mOfydkif&Sif?

odkYr[kwf pif;vHk;iSm;oluay;aqmif&rnfhtjyifÄÄÄusyfwpfodef;

xuf rydkaom 'PfaiGudkvnf; ay;aqmif&rnf/

21

Ä 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 14 t& tpm;xdk;onf/

ÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 14 t& tpm;xdk;onf/

ÄÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 18(*) t& tpm;xdk;onf/



tcef; 13

tcGeft&aumufcHjcif;

39/ / (u) yk'fr 53t& tcGefawmif;cHvTmwGif ay;aqmif&ef azmfjyxm;aom

tcGefrajyusefaiGudk aiGtm;vHk;udk xdkawmif;cHvTmwGif azmfjyxm;onfh tcsdeftwGif;?

'Du&D usaiGuJhodkY odkYr[kwf wdk;jr§ifhay;onfhtcsdeftwGif; ay;aqmif&rnf/ xdkodkY

t&aumufcHjcif; ay;aqmif&efysufuGufvQif ray;aqmifonfh tcGefudk rajyusefaiG

tjzpfvnf;aumif;? ray;aqmifoltm; ysufuGufoltjzpf vnf;

aumif; rSwf,l&rnf/

(c) tcGefrajy usefaiGudk w&m;pD&ifa&;tzJGUrS csrSwfonfh 'Du&DusaiG

uJhodkY NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;u ysufuGufolxHrS t&aumufcH

Edkifonf/

(*) tcGefrajyusefaiGudk yk'frcJG (c)ygtwdkif;t& aumufcH&mwGif

NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;ü atmufygvkyfydkifcGifhrsm; &dSap&rnf-

(1) aiG'Du&DtwGuf tusdK;oufa&mufrIudk tNyD;tydkif aqmif&Guf

onfh w&m;pD&ifa&;tzJGU\vkyfydkifcGifhrsm;?

(2) ysufuGufoluwpfpdwfwpfa'oom tusdK;oufqdkif   cGifh&dS

aom ypönf;wpfckvHk;twGuf ypönf;xdef;cefYxm;cGifh(,if;odkY

rcefYrD xdkypönf;\ wJGzufydkif&Sif? odkYr[kwf wJGzuf a0pk&xdkufol

tm; taMumif;Mum;&rnf)?

(3) atmufazmfjyyg taMumif;wpfckckaMumifh ysufuGufolu

wpfpdwfwpfa'oomtusdK;oufqdkifcGif h&S daomypönf;\

,if;wpfpdwfwpfa'oudkoma&mif;cs&ef rjzpfEdkifvQif xdkypönf;

wpfckvHk;udk a&mif;csía&mif;&aiGudkcJGa0ay;EdkifcGifh(,if;odkY

raqmif&GufrD tusdK;oufqdkifcGifh&dSolrsm;tm; taMumif;Mum;

&rnf)-

(uu) ypönf;\obm0taetxm;?

(c c ) ypönf;\ wJGzufydkif&Sif? odkYr[kwf wJGzuf a0pk&xdkuf

ol OD;a&?

(* * ) tjcm; xl;jcm;aom tajctae/

(4) cJGa0r&aom ra&TUajymif;Edkifonfh ypönf;udka&mif;csjcif;jzpfNyD;?

aps;wlay;onfh qJG0,folrsm;teuf wpfOD;rSmxdkypönf;\

wJGzufydkif&Sif? odk Yr[kwf wJGzufa0pk&xdkufoljzpfaevQif

xdkoltm;oma&mif;cscGifh?

22



tu,fí aps;wlay;onfhtqdkygydkif&Sif? odkYr[kwf a0pk&xkdufol

wpfOD;xufyd kvQif avvHqJG0,f&ef OD;pGmtrnfay;oltm;

a&mif;cscGifh/

40/ / (u) NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;onf ysufuGufoltm; 0ifaiGcGefrajyusef

t&aumufcH&ef aiGtwGuf vdktyfovdk 'PfaiGwyf&dkufEdkifonf/odkYaomf ,if;'Pf

tjcm;enf;vrf; aiG pkpkaygif;onf 0ifaiGcGefrajy usefaiGxufrydkap&/

(c) NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;onf ysufuGufoltm; aiGay;&ef &dSaom?

odkYr[kwf ysufuGufoltwGuf aiGvuf&dSxm;aom? odkYr[kwf

aemifwGif vuf&dSxm;&dSrnfjzpfaomolwpfOD;tm; xdkaiGudk

ysufuGufol\ rajyusefaiGtwGuf ay;aqmif&ef nTefMum;Edkif

onf/ ,if;odkY nTefMum;&mü xdkaiGay;&ef tcsdefapha&mufonfESifh

wpfNydKifeufjzpfap? aiGvuf&dSjzpfonfESifh wpfNydKifeufjzpfap?

taMumif;Mum;pmwGifazmfjyxm;onfhtcs deftwGif;jzpfap?

ay;oGif;ap &rnf/ tu,fí xdkaiGonf rajyusefaiGxufrsm;vQif

rajyusefaiGtxdomay;oGif;apNyD;? rajyusefaiGESifhwlnDvQif

odkYr[kwf enf;vQif xdkaiGtm;vHk;udk ay;oGif;ap &rnf/ txufyg

taMumif;Mum;pm\ rdwåLudkysufuGufol\ aemufqHk;ae&yfvdyfpm

odkY ay;ydkY&rnf/ NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;onf xdktaMumif;Mum;pmyg

aiGay;aqmif&eftcsdefudk wdk;ay;Edkifonf/

(*) yk'frcJG (c)t& aiGwpf&yf&yf ay;aqmifolonf ysufuGufol\

cGifhjyKcsuft& ay;aqmifonf[k rSwf,l&rnf/ xdkYjyif ,if;odkY

ay;aqmifonfh aiGyrmPtxd ysufuGufoltm; tqdkyg

ay;aqmifolu ay;&ef a<u;NrDwm0efudk uif;&Sif; ajyvnfatmif

ay;NyD;jzpfonf[krSwf,l&rnf/

(C) yk'frcJG (c)t&taMumif;Mum;pm twnfjyKcH&olwpfOD;onf

xdktaMumif;Mum;pmwGif owfrSwfxm;onfhtwdkif; aiGay;oGif;&ef

ysufuGufvQif NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;u xdkodkY twnfjyKcJhaom

taMumif;Mum;pmonf yk'fr 39 yk'frcJG (c) ESifh(*)t& xkwfaom

ypönf;zrf;0&rf;jzpfbdouJhodkY tusdK;oufa&mufojzifh ,if;yk'fr

t& qufvuf ta&;,l aqmif&GufEdkifonf/

(i) yk'frcJG (c)t& taMumif;Mum;pm twnfjyKcH&olu awmif;qdkonfh

aiG? odkYr[kwf xdkaiG\ rnfonfh tpdwftydkif;udkrS ysufuGufoltm;

ay;&ef r&dSaMumif;? odk Yr[kwf rdrdonf ysufuGufoltwGuf

rnfonfhaiGudkrS vuf&dS rxm;aMumif; NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;tm;

taxmuf txm; jyEdkifvQif yk'frcJG (c)t& ay;aqmif&ef wm0ef

r&dSap&/
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41/ / tjcm;Oya'wpfckckwGif rnfodkYyifyg&dSapumrl? rnfonfh w&m;pD&ifa&;

Mum;jzwftrdefY tzJGUwGifrS þOya't& tcGeft& aumufcHaom aqmif&GufrIrsm;

qdkif;iHhonfh Mum;jzwftrdefYcsrSwf ydkifcGifhr&dSap&/ odkYaomf tqdkyg w&m;

pD&ifa&;tzJGUonf rdrd\ pD&ifydkifcGifhtwGif; usa&mufaom atmufyg

udpö&yfrsm;ü ypönf;a&mif;csjcif;udk wm;jrpfaom Mum;jzwftrdefY

csrSwfEdkifonf-

(u) ysufuGufol r[kwfaomolu ,if;ypönf;ESifh ywfoufí pJGqdkonfh

trIudpö?

(c) ysufuGufolu pJGqdkonfhtrIudpöjzpfvQif? þOya't& wifoGif;

xm;onfh t,lcHrI? jyifqifrI? odkYr[kwf vTJtyfrIrjywfao;onfh

udpö/

tcef; 14

xyfjznfhvkyfydkifcGifhrsm;

42/ / yk'fr 7 t& ÄNrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;? wdkif;a'oBuD; odkUr[kwfjynfe,f

owif;tcsuf tcGefOD;pD;XmerSL; odkUr[kwf ukrÜPDrsm;qdkif&m tcGef½kH;XmerSL;wdkUonf

tvufrsm; vnf;aumif;? yk'fr 7 t& zGJUpnf;xm;aomtzGJUESifh vTJtyfwm0efay;

awmif;qdkydkifcGifh tyfjcif; cH&aom yk*¾dKvfESifh tzJGUrsm;onfvnf;aumif;? 0ifaiGcGefudpöESifh

pyfvsOf;í? vdktyfaom owif;tcsuftvuf&dSolwdkif;tm; ,if;owif;

tcsuftvufwdkYudk ay;ydkYap&ef awmif;qdkEdkifonf/

ÄÄ43/ / NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;? wdkif;a'oBuD; odkUr[kwf jynfe,ftcGefOD;pD;

w&m;pD&ifa&;tzJGU XmerSL; odkUr[kwf ukrÜPDrsm;qdkif&m tcGef½kH;XmerSL;wdkUonfvnf;aumif;?

rsm;\vkyfydkifcGifhrsm; yk'fr 7 t& zGJUpnf;xm;aomtzGJUESifh vTJtyfwm0ef ay;tyfjcif;cH&aom

yk*¾dKvfESifh tzJGUrsm;onfvnf;aumif; þ Oya'yg vkyfydkifcGifhrsm;udk

usifhokH;aqmif&Guf&mwGif w&m;rusifhxkH;Oya't& w&m;½kH;odkU

tyfESif;xm;aom vkyfydkifcGifhrsm;udk &&Sdap&rnf/ xdkYjyif ,if;yk*¾dKvf

odkUr[kwf tzGJUrsm;tm; vkyfief; qdkif&m w&m;½kH;jzpfonf[k rSwf,l&rnf/

44/ / yk'fr 7 t&ÄÄÄ NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;? wdkif;a'oBuD; odkUr[kwf

taqmufttHkrsm; jynfe,ftcGefOD;pD;XmerSL; odkUr[kwf ukrÜPDrsm;qdkif&m tcGef½kH;XmerSL;

odkY 0ifa&muf  wdkUonfvnf;aumif;? yk'fr 7 t& zGJUpnf;xm;aomtzGJU ESifh vTJtyf

Munfh&Ippfaq;cGifh wm0efay;tyfjcif;cH&aom yk*¾dKvf ESifh tzJGUrsm;onfvnf;aumif;

atmufygwdkYudk jyKvkyfcGifh&dSonf-

(u) oufqdkif&m pnf;MuyfrI? odkYr[kwf t,lcHrItwGuf rnfonfhae&m
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Ä 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 19 t& tpm;xdk;onf/

ÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 20 t& tpm;xdk;onf/

ÄÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 19 t& tpm;xdk;onf/



taqmufttHkudkrqdk 0ifa&mufMunfh&I ppfaq;cGifh?

(c) xdkodkY0ifa&mufMunfh&Ippfaq;&mü awGU&dSaom pm&if; pmtkyfrsm;?

odkYr[kwf pm&Gufpmwrf;rsm;ay:wGif rSwfrdap&ef wHqdyf trSwf

tom;rsm; &dkufESdyfcGifh? ,if;wdkYrS aumufEkwfcsufrsm; xkwf,lcGifhESifh

rdwåLrsm; ul;,lcGifh/

45/ / þOya't& trIudpöwpfckckudk aqmif&Guf&mü vdktyfrnfhpm&if;pmtkyf

&SmazGcGifhESifhpm&if; rsm;? odkYr[kwfpm&Gufpmwrf;rsm;udkrjyobJaeonf[kaomfvnf;aumif;?

rsm;odrf;qnf;cGifh awmif;qdkonfhtcgwGifjyovdrfhrnf r[kwf[kaomfvnf;aumif;

NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;  odkYr[kwf wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,f

tcGefOD;pD;XmerSL; odkYr[kwf ukrÜPDrsm;qdkif&m tcGef½kH;XmerSL;u oHo,

jzpfp&m taMumif;&dSvQif Ä,if;yk*¾dKvfwGif atmufygvkyfydkifcGifhrsm;

&dSap&rnf-

(u) rnfonfh taqmufttHk? ae&m? odkYr[kwf pD;yGm;a&; vkyfief;

Oypmudkrqdk &SmazGcGifh?

(c) ,if;ae&mwdkYwGif awGU&dSaom pm&if;pmtkyfrsm;? odkYr[kwf pm&Guf

pmwrf;rsm;udk odrf;qnf;cGifh? xdkodkY odrf;qnf;vQif-

(1) vufcH&&dSaMumif;ajypmxkwfay;&rnf?

(2) pnf;MuyfrIjzpfap? t,lcHrIjzpfap tNyD;tydkif pD&ifEdkifjcif;

r&dSao;rDppfaq;&ef vdktyfaom tcsdefumvtxdom tzJGU\

vuf0,fü xm;&dS&rnf/

(*) NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;onf yk'frcGJ(u)ESifh yk'frcGJ(c)wdkU yg udpö&yf

rsm;udk aqmif&Guf&mwGif wdkif;a'oBuD; odkUr[kwf jynfe,ftcGef

OD;pD;XmerSL; odkYr[kwf ukrÜPDrsm; qdkif&m tcGef½kH;XmerSL;xH BudKwif

wifjyícGif h jyKcsuf&,lNyD;rSaqmif&Guf&rnf/ ta&;wBuD;

aqmif&Guf&efudpöay:aygufvmyguoufqdkif&mNrdKUe,fw&m;olBuD;

xHrS &SmazG0&rf;awmif;cHíaqmif&GufEdkifonf/ ,if;odkU aqmif&Guf

&mwGif awGU&Sdcsufrsm;udk NrdKUe,fw&m;olBuD;ESifhoufqdkif&m wdkif;

a'oBuD; odkUr[kwf jynfe,ftcGefOD;pD;XmerSL; odkYr[kwf ukrÜPD

rsm; qdkif&m tcGef½kH;XmerSL;wdkUxH tjrefqkH; tpD&ifcH wifjy&rnf/

(C) yk'frcGJ(u)ESifh yk'frcGJ(c)wdkUyg udpöwpf&yf&yfudk aqmif &GufvQif

oufqdkifaomtcGefxrf; odkUr[kwf 4if;\udk,fpm;vS,fESifh

oufaoESpfOD;wdkU\ a&SUarSmufwGifjzpfap&rnf/

ÄÄ

ÄÄÄ

Ä 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 21(u) t& tpm;xdk;onf/

ÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 21(c) t& jznfhpGufonf/

ÄÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 21(c) t& jznfhpGufonf/
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tcef; 15

jypfrIrsm;ESifh jypf'Pfrsm;

46/ / (u) NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;onfÄ þOya't& trIudpöwpfckckudk

jy|mef;csufrsm;  aqmif&GufpOftwGif; rnfolrqdk yk'fr 17 yk'frcJG (u)? odkYr[kwf

vdkufemaqmif&Guf&ef yk'frcJG (c)? odkYr[kwf yk'fr 18? odkYr[kwf yk'fr19? yk'frcJG (c)t&

ysufuGufonfhtwGuf vdktyfcsufrsm;udk  vHkavmufaomtaMumif;r&dSbJvdkufemaqmif

jypf'Pf &Guf&ef ysufuGufonf[k ,HkMunfauseyfvQif ysufuGufrIwpfrsdK;pD

twGuf ay;aqmif&rnfhtcGeftjyif ÄÄ,if;tcGef\ wpfq,f

&mcdkifEIef;xuf rydkaomaiGudk 'PfaiGtjzpf wyf½dkufEdkifonf/

&Sif;vif;csuf/ /yk'fr 18t& vdktyfcsufudk ysufuGufonfhudpöwGif

'PfaiGay;aqmif&rnfholonf vpmESpfcsKyfpm&if; ay;ydk Y&ef

wm0ef&dSoljzpfonf/ ,if;ay;aqmif&rnfh'PfaiGrSm tqdkyg

pm&if;t& vpmrSEkwf,lxm;&rnfjzpfaom tcGef\ wpfq,f

&mcdkifEIef;jzpfonf/

(c) rnfolrqdk yk'fr 42t& owif;tcsuftvufrsm; wifjy&ef

ysufuGufvQif xdkoltm; 15 &uftxd tcsdefxyfrH wdk;jr§ifh

ay;Edkifonf/

(1) ,if;odkY wdk;jr§ifhay;aom tcsdeftwGif; wifjy&ef qufvuf

ysufuGufygu xd koltm;zrf;qD; ac:aqmifvm&ef

ÄÄÄNrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;onf yk'fr 43 t& tyfESif;xm;

aom w&m;pD&ifa&;tzJGU\ vkyfydkifcGifhudk usifhoHk; NyD;

vlzrf;0&rf;xkwfí ac:,l um? rnfonfhtaMumif;aMumifh

ysufuGufaMumif;udk ppfaq;Edkifonf/ ysufuGuf&onfh

taMumif;rSm oufqdkif&m pm&Gufpmwrf;rsm; xdkol\ ya,m*

rygbJ aysmufysufjcif;aMumifhjzpfygu ,if;tm; rSwfrdorQ

uwdopöm jyKvkyfwifoGif;&ef cGifhjyKEdkif onf/

(2) vHkavmufaom taMumif;r&dSbJ xdkolu wifjy&ef ysufuGuf

aMumif; ÄÄÄÄNrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;u awGU&dSvQif ,if;tm;

w&m;pJGqdkEdkifonf/ xdkodkU w&m;pGJqdkí w&m;pD&ifa&;tzJGUu

jypfrIxif&Sm;aMumif; qHk;jzwfygu xdkoltm; wpfESpfrS

oHk;ESpftxd axmif'Pf tjypfay;Edkifonf/
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Ä 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 22(u) t& y,fzsufonf/

ÄÄ 1989 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 17 t& tpm;xdk;jyifqifonf/

ÄÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 22(c) t& jznfhpGufonf/

ÄÄÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 22(c) t& jznfhpGufonf/



47/ / (u) wpfOD;wpfa,mufaomolonf rdrd\ 0ifaiGxdrfcsefaMumif;?

vdrfvnfjcif;twGuf odkUr[kwf ,if;0ifaiGESifhpyfvsOf;onfh tcsuftvufrsm; xdrfcsef

jypf'Pf aMumif; NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;uÄ  trIudpöaqmif&GufpOf awGU&dS

vQif xdkoltm; owfrSwfonfhtcsdeftwGif; ,if;wdkYudk tjynfhtpHk

xkwfazmfcGifh ay;&rnf/

(c) xdkolonf cGifhjyKxm;onfh umvtwGif;tjynfhtpHk xkwfazmfcJhvQif

xdkol\ pkpkaygif;0ifaiGtay:wGif ay;aqmif&rnfh tcGeftjyif

xdrfcsefjcif;aMumifh ydkrdkusoifhonfhtcGef\ ig;q,f&mcdkifEIef;ESifh

nDrQaom 'PfaiGudkyg ay;aqmif&rnf/

(*) xdkolonf cGifhjyKxm;onfh umvtwGif; xkwfazmf&ef ysufuGuf

vQif? odkYr[kwf xdrfcsefcJhonfh 0ifaiGxuf avsmhenf;xkwfazmfvQif

yk'frcJG(c)ygtwdkif; tcGefESifh 'PfaiGESpf&yfvHk; ay;aqmif&rnfh

tjyif w&m;pJGqdkjcif; vnf;cH&rnf/ w&m;pD&ifa&;tzJGUrS jypfrI

xif&Sm;aMumif; qHk;jzwfygu xdkoltm; oHk;ESpfrS q,fESpftxd

axmif'Pf tjypfay;Edkifonf/

     odkU&mwGifþudpötwGuf ÄÄjynfaxmifpktpdk;& tzGJU\

b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xmeu wm0efvJTtyfaomtzJGU\ BudKwif

cGifhjyKcsufr&bJ? þyk'frt& w&m;pJGqdkjcif; rjyK&/ tqdkygtzJGUonf

þOya't& &oifh&xdkufaomtcGefrsm;udkr&atmif xdkol\

vdrfvnfvdkaom &nf&G,fcsuf twdrfteufudkvnf;aumif;?

azmfxkwfEdkifonfhtajctae&dS-r&dSudk vnf;aumif; axmufcsifhí

,if;cGifhjyKcsuf ay;oifhroifh qHk;jzwf&rnf/ vdktyfu xkwfazmf&ef

tcsdefudk wdk;jr§ifh ay;Edkifonf/

48/ / rnfolrqdk þOya'udk taMumif;jyKí vmbfay;vmbf,l jyKvkyfvQif?

t*wdvdkufpm;jcif; odkYr[kwf jyKvkyf&ef tm;xkwfvQif xdkoltm; jypfrIqdkif&mjypf'PfOya'

twGuf jypf'Pf t&jzpfap? ,if;jypfrIrsdK;twGuf oD;jcm;jy|mef;onfhOya'wpf&yf&yft&

jzpfap jypf'Pf xdkufoifhap&rnf/

49/ / (u) þOya't& aqmif&Guf&aom trIwJGrsm;wGifyg&dSonfh taMumif;

taMumif;tcsufrsm;udk tcsuftm;vHk;udk vQdKU0Sufudpötjzpf rSwf,l&rnf/ xdkYjyif oufaocH

xkwfazmfjcif; Oya'wGif rnfodkYyif yg&dSapumrl? rnfonfhw&m;pD&ifa&;tzJGUurS

tqdkygtaMumif;tcsufrsm;udk wifjyap&ef? odkYr[kwf ,if;wdkYESifh

pyfvsOf;í oufaocHap&ef jynfolU0efxrf;wpfOD;tm; qifhqdk

ydkifcGifh r&dSap&/

      odkY&mwGif jynfaxmifpktpdk;&u w&m;vdk? odkYr[kwf

w&m;NydKiftjzpf yg0ifonfhtrItwGuf jynfaxmifpktpdk;&u

Ä 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 22(u) t& y,fzsufonf/

ÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 14 t& tpm;xdk;onf/
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þudpötwGuf wm0efvJTtyfaom tzJGUu oabmwlnDvQif qifhqdk

ydkifcGifh&dSonf/

(c) jynfolU0efxrf;wpfOD;onf tqdkygtaMumif;tcsufrsm;udk

jynfaxmifpktpdk;&udpörSty xkwfazmfjcif;rjyK&/

(*) yk'frcJG (c)yg jy|mef;csufrsm;udk azmufzsufaom jynfolU 0efxrf;

tm; w&m;pJGqdkí jypfrIxif&Sm;aMumif; qHk;jzwfvQif ajcmufvtxd

axmif'Pftjypfay;Edkifonf/

&Sif;vif;csuf/ / jynfolU0efxrf;qdkonfrSm jynfaxmifpktpdk;&u

tcgtm;avsmfpGmowfrSwfxm;onfh yk*¾dKvfrsm; jzpfap&rnf/

50/ / yk'fr49 ygudpötwGuf Äjynfaxmifpktpdk;&tzGJU\b@ma&;ESifh tcGef

cGifhjyKcsufjzifh 0efBuD;Xmeu wm0efvTJtyfxm;aomtzJGU\ BudKwif cGifhjyKcsufudk&rS

w&m;pJGqdkjcif; w&m;pJGqdkEdkifonf/

tcef; 16

enf;Oya'rsm;jyKvkyfydkifcGifh

ÄÄ51/ / þOya'ygjy|mef;csufrsm;udk taumiftxnfazmf aqmif&Guf&mwGif

enf;Oya'rsm; jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xmeonf -

pnf;rsOf;rsm; (u) vdktyfaomenf;Oya'rsm;ESifh pnf;rsOf;rsm;? pnf;urf;rsm;udk

ponfwdkUvkyfydkifcGifh jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\oabmwlnDcsufjzifh xkwfjyefEdkifonf/

(c) vdktyfaom trdefUaMumfjimpm? trdefU? ñTefMum;csufrsm;ESifh vkyfxkH;

vkyfenf;rsm;udk xkwfjyefEdkkifonf/

tcef; 17

taxGaxG

52/ / (u) þOya'yg pnf;MuyfrIrsm;twGuf xm;&dSonfh pm&if;rsm;onf

pm&if;rsm;wGifyg&dS& jrefrmbmom? odkYr[kwf t*Fvdyfbmomjzifh jzpf&rnf/

rnfhtcsuf (c) jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xmeonf 0ifaiG

tvufrsm; trsdK;tpm;wpf&yf&yftwGufjzpfap? tcGefxrf;trsdK;tpm;wpfckck

twGufjzpfap rnfonfhtcsuftvufrsm;yg0ifonfh pm&if;ykHpHrsm;

xm;&Sd&rnfudk trdefYaMumfjimpmxkwfjyefí owfrSwfEdkifonf/

ÄÄÄ

Ä 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 14 t& tpm;xdk;onf/

ÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 23 t& tpm;xdk;onf/

ÄÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 24 t& tpm;xdk;onf/
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53/ / þOya't& csrSwfaom trdefYaMumifh tcGefwpf&yf&yf  xrf;aqmif&ef

tcGefawmif;cHvTm &dSaomtcg NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;onf tcGef awmif;cHvTmudk

pnf;rsOf;rsm;t& jy|mef;xm;onfhyHkpHjzifh xrf;aqmif&ef&dSaom tcGefudk

azmfjyvsuf tcGefxrf;xHodkY ay;ydkY twnfjyK&rnf/

54/ / þOya't& aumufcH&&dSonfh tcGefwpf&yf&yftwGuf tcGefxrf;tm;

ajypmrsm; &&dSaMumif; ajypmay;&rnf/

55/ / þOya't& taMumif;Mum;pm? odkYr[kwf qifhpmudk xdkpmwGif trnf

taMumif;Mum;pm azmfjyxm;oltm;vnf;aumif;? tu,fí yk*¾dKvfpkjzpfvQif,if;yk*¾dKvfpk\

twnfjyKjcif; t&G,fa&mufoltzJGU0if wpfOD;OD;? odkYr[kwf 'g&dkufwm wpfOD;OD;? odkYr[kwf

tkyfcsKyfol? odkYr[kwf twGif;a&;rSL;tm;vnf;aumif; pmwdkufrS ay;ydkY

twnfjyKEdkifonf/ odkYr[kwf w&m;pD&ifa&;tzJGYrS w&m;r udpötwGuf

xkwfqifhonfh or®efpm jzpfbdouJhodkY twnfjyKEdkifonf/

56/ / rnfolrqdktjcm;olwpfOD;ydkif0ifaiGESifhpyfvsOf;íþOya'ESifhtnD tcGef

wm0efrS Ekwf,lay;aqmifvQif xdkodkYEkwf,lay;aqmifonfhtwGuf aiGay;avsmf

uif;vGwfcGifh &jcif;ponfhwm0efrsm;rS uif;vGwfap&rnf/

57/ / þOya't& jyKvkyfonfh tcGefpnf;MuyfrI wpfckckudk y,fzsuf&ef?

w&m;pJGqdkjcif;rS odkYr[kwf jyKjyifajymif;vJ&ef rnfonfh w&m;pD&ifa&;tzJGUwGifrS w&m;

wm;jrpfjcif; rpJG&/ xdkYjyif þOya't& oabm&dk;jzifh aqmif&GufonfhudpötwGuf

rnfonfh jynfolU0efxrf;udkrS w&m;pJGqdkjcif; rjyK&/

58/ / þOya't& t,lcHrI? odkYr[kwf jyifqifrI? odkYr[kwf vTJtyfrItwGuf

pnf;urf;owf pnf;urf;owfumvudk wGufcsuf&mü t,lcHrI? odkYr[kwf jyifqifrI?

umvtydkif;tjcm; odkYr[kwf vTJtyfrI avQmufxm;&ef jzpfay:aponfhtrdefYrdwåLul;,l&ef

wGufcsufjcif; vdktyfonfh umvESifh yk'fr 32 yk'frcJG (*) \tydk'f(2) t& t,lcH0ifcGifh

awmif;cH&,l&ef vdktyfonfh umvwdkYudkrxnfhoGif;&/

Ä tcef;(18)

ÄÄ59/ / NrdKUe,ftvdkuf yk*¾dKvfwpfOD;csif;xHrS aumufcH&&SdonfhtcGefteuf

usyfaiGjzifh aumufcH&aiGudk jynfaxmifpktpdk;&tzGJUu NrdKUe,f

tvdkuf owfrSwfaom &mcdkifEIef;tcsdK;twdkif; oufqdkif&m NrdKUe,f

pnfyifom,ma&;tzGJU &efykHaiGodkU vTJajymif;ay;oGif;Edkifonf/

Ä 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 25 t& y,fzsufonf/

ÄÄ 2011 ckESpf? 0ifaiGcGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 25 t& tpm;xdk;onf/
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နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွ စီမံခန့်ခဲွမှုဥပေဒ 

(၂၀၁၂ ခုနှစ်၊  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁၂။) 

၁၃၇၄ ခုနှစ်၊  ဒုတိယဝါဆုိလ ပြ ည့်ေကျာ် ၈ ရက် 

(၂၀၁၂ ခုနှစ်၊  သြ ဂုတ်လ ၁၀ ရက်) 

နိဒါန်း 

 နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွ စီမံခန့်ခွဲမှုကိုပုိ၍ ေကာင်းမွန်ေစရန်နှင့် နိုင်ငံေတာ်၏ လူမှုစီးပွားေရးတိုးတက် 

ဖွံ့ဖြ ိုးမှုကို ဖြ စ်ေပါ်ေစမည့် ပြ ည်ပစီးပွားဆက်သွယ်ေရးနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးတို့ကို ကျယ်ပြ န့်စွာ 

ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အလုိ့ငှာ  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကုိ ပြ ဋ္ဌာန်းလုိက်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

၁။ ဤဥပေဒကို နိုင်ငံခြ ားသုံးေငွ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတုိင်းအဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက် 

ေစရမည် - 

(က) နုိင်ငံေတာ် ဆိုသည်မှာ ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်ကို ဆိုသည်။ 

(ခ )  နုိင်ငံခြ ားေငွ ဆိုရာတွင် နိုင်ငံခြ ားေငွသား ဖြ စေ်သာ ဒ င်္ဂါးများ၊ ေငွစက္ကူများ၊ စာတိုက် 

ေငွလွှဲလွှာများ၊ ချက်လက်မှတ်များ၊ ေငွလွှဲလက်မှတ်များ၊ ခရီးသွားချက်လက်မှတ်များ၊ 

ေငွလွဲှစာတမ်းများ၊ ေငွေပးအမိန့်လက်မှတ်များနှင့် ေငွေပးကတိစာချုပ်များ ပါဝင်သည်။ 

(ဂ )  နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွ ဟူေသာ စကားရပ်တွင် ေအာက်ပါတို့ ပါဝင်သည် - 

(၁) နိုင်ငံခြ ားေငွ ေငွသား၊  

(၂) နိုင်ငံခြ ားေငွ ေငွသားဖြ င့် ေပးေချရမည့် သို့မဟုတ် ပြ ညပ်တွင်  ေပးေချရမည့် 

စာချုပ်စာတမ်းများ၊ 

(၃) နုိင်ငံတကာ အစုိးရေငွေရးေကြ းေရးအဖဲွ့အစည်းများ၊ နုိင်ငံခြ ားရိှ ဗဟုိဘဏ်များ၊ 

ေငွတုိက်များနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များတွင် ထားရိှေသာ အပ်ေငွများ၊ 
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(၄)  ပြ ည်တွင်းဘဏ်များရှိ နိုင်ငံခြ ားေငွဖြ င့် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည့် ေငစွာရငး်များ၊ 

(၅) နိုင်ငံခြ ားအစိုးရများ၊ နိုင်ငံခြ ားေငွေရးေကြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာ 

အစိုးရ ေငွေရးေကြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများက ထုတ်ေဝထားသည့် သို့မဟုတ် 

အာမခံထားသည့် နိုင်ငံ ခြ ားေငွဖြ င့် သတ်မှတ်ထားေသာ ေငွေချးသကေ်သခံ 

လက်မှတ်များနှင့် စာချုပ်စာတမ်းများ။ 

(ဃ) ပုဂ္ိဂုလ် ဆိရုာတွင် ဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်းထားသည် ဖြ စ်ေစ၊ မဖွဲ့စည်းထားသည် ဖြ စ်ေစ 

ေကာ်ပိုေရးရှင်း၊ တရားဝင်တည်ေထာင်ထားေသာ အဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်း၊ သမဝါယမ 

အသင်း၊ အစုစပ်လုပ်ငန်းနှင့် အခြ ားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၊ အစည်းအရုံး၊ အသင်းအဖွဲ့ 

သို့မဟုတ် လူတစ်စုနှင့် လူတစ်ဦးဦးတုိ့ ပါဝင်သည်။ 

(င )   ပြ ည်တွင်း၌ ေနထုိင်သူ ဆိုရာတွင် ေအာက်ပါတို့ ပါဝင်သည် - 

(၁) နိုင်ငံခြ ားတိုင်းပြ ည်များမှ သံရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် အလားတူ တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ေနေသာ နုိင်ငံခြ ားသားဝန်ထမ်းများမှအပ လွန်ခ့ဲသည့် ၁၂ လတာ ကာလအတွင်း 

နိုင်ငံေတာ်တွင် အနည်းဆုံးရက်ေပါင်း ၁၈၃ ရက် ေနထိုင်ခဲ့သူများ သို့မဟုတ် 

ယင်းသုိ့ ေနထုိင်ခြ င်းမရိှေသာ်လည်း မိမိ၏အဓိကလုပ်ငန်းဌာနရိှသူများ၊  

(၂)  ပြ ည်တွင်း ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ တရားဝင် ဖွဲ့စည်းထားေသာ ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့ 

အစည်းနှင့် ရုံးများ၊ နိုင်ငံခြ ားဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ နိုင်ငံေတာ်တွင် တရားဝင် 

ဖွဲ့စည်းထားေသာ ကုမ္ပဏီ၊ အဖဲွ့အစည်း၊ ရုံးများနှင့် ယင်းတို့၏ ရုံးခွဲများ၊ 

(၃) နိုင်ငံခြ ားတိုင်းပြ ည်များတွင် နိုင်ငံေတာ်က တာဝန်ေပး ခန့်အပ်ထားေသာ သံရုံး 

 ဝန်ထမ်းများ သို့မဟုတ် အခြ ားဝနထ်မ်းများ။ 

(စ )   ပြ ည်ပတွင်ေနထုိင်သူ ဆိုသည်မှာ ပုဒ်မခွဲ(င)ပါ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆုိချက်တွင် အကျုံးမဝင ်

သူများကို ဆိုသည်။ 

(ဆ) ဗဟုိဘဏ် ဆိုသည်မှာ မြ န်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ကုိ ဆိုသည်။ 

 (ဇ )  နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့် လုိင်စင်ရရိှသူ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံခြ ားသုံးေငနွှင့် 

စပ်လျဥ်း၍ လက်ခံခြ င်း၊ လဲလှယ်ခြ င်း၊ ဝယ်ယူခြ ငး်၊ ေရာငး်ချခြ င်း၊ ပြ ည်တွင်း၌      

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပြ ည်ပနှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း လွှဲေပြ ာင်းခြ ငး်၊ ေပးေချခြ င်း စသည့် 

လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ေဆာင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရန် ဗဟိုဘဏ်က ထုတေ်ပးေသာ လိုင်စင် 

တစ်မျုိးမျုိးကုိ ရရိှသည့် ပုဂ္ိုဂ လ်ကုိဆုိသည်။  ယင်းစကားရပ်တွင် နုိင်ငံခြ ားေငွများ ဝယ်ယူ 

ေရာင်းချလဲလှယ်ေပးခွင့် လုိင်စင်ရရိှသူ၊ နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွများေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် 

လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူနှင့် ဗဟုိဘဏ်က အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေပးသည့် လုပ်ငန်း 

လိုင်စင်ရရိှသူများ ပါဝင်သည်။ 
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 ( စျ ) နုိင်ငံခြ ားေငွများ ဝယ်ယူေရာင်းချလဲလှယ်ေပးခွင့် လုိင်စင်ရရိှသူ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံခြ ား 

သုံးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် နိုင်ငံခြ ားေငွ ေငွသားနှင့် ခရီးသွားချက်လက်မှတ် 

များကိုသာ လက်ခံဝယ်ယူ ေရာင်းချခွင့်ရှိသူကို ဆိုသည်။ 

(ည) နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွများ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူ ဆိုသည်မှာ 

နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွလုပ်ငန်းအပါအဝင် နိုင်ငံခြ ားဘဏလ်ပု်ငနး် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသည့် 

ဘဏ်ကုိဆိုသည်။ 

(ဋ )  ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ် ဟူေသာ စကားရပ်တွင် ေအာက်ပါတို့ ပါဝင်သည် - 

 (၁)  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့က ဖြ စ်ေစ၊ အစုိးရဌာနက ဖြ စ်ေစ၊ အဖဲွ့အစည်းတစ်ခုခုက 

 ဖြ စ်ေစ ထုတ်ေဝသည့် သို့မဟုတ် ထုတ်ေဝရန် တာဝန်ယူထားသည့် ေငတွိုက် 

လက်မှတ်များ၊ ေငွတိုက်စာချုပ်များ၊ ဒီဘင်ချာများ၊ 

 (၂) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြ ား အစိုးရများက 

ထုတ်ေဝသည့် ေငွတုိက်လက်မှတ်များ၊ ေငွတုိက်စာချု ပ်များ၊ ေငွေချးစာချု ပ်များနှင့် 

ဒီဘင်ချာများ၊ 

 (၃) အများနှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ကုမ္ပဏီများက ထုတ်ေဝသည့် ရှယ်ယာများ၊ စေတာ့များ၊ 

ေငွေချးစာချုပ်များနှင့် ဒီဘင်ချာများ၊ 

 (၄) ရှယ်ယာများ၊ စေတာ့များ၊ ေငွေချးစာချုပ်များ၊ ဒီဘင်ချာများနှင့် စပ်လျဥ်းသည့် 

ရပိုင်ခွင့်များနှင့် ေငွထုတ်ခွင့်များ။ 

(ဌ )  သာမန်စာရင်းပုိင်းဆုိင်ရာ လွဲှေပြ ာင်းေပးေချမှုများ ဆုိသည်မှာ ေငွလံုးေငွရင်းစာရင်းပုိင်း 

ဆိုင်ရာ လွှဲေပြ ာင်းေပးေချမှုများ မဟုတ်သည့် ေပးေချမှုများဖြ စ်ပြ းီ ယင်းစကားရပ်တွင် 

ေအာက်ပါတို့ ပါဝင်သည် - 

(၁) ကုန်သွယ်မှု၊ ဝန်ေဆာင်မှု အပါအဝင် သာမန်စာရင်းပုိင်းဆိုင်ရာ လွှဲေပြ ာင်း 

ေပးေချမှုများနှင့် ကာလတို ဘဏ်ေချးေငွများအတွက် ေပးေချမှုများ၊ 

(၂) ေချးေငွအေပါ်ေပးရသည့် အတုိးများနှင့် ရင်းနီှးမြ ှုပ်နံှမှုမှ အသားတင်ဝင်ေငွများ၊ 

(၃) ေချးေငွအတွက် အရစ်ကျ  ပြ န်လည်ေပးဆပ်မှုများ သို့မဟုတ် တုိက်ရိကု် ရင်းနှီး 

 မြ ှုပ်နှံမှုအတွက် တန်ဖုိးေလျာ့ခြ င်းများ၊ 

(၄) မိသားစုေနထုိင်မှုစရိတ်အတွက်  ပြ ည်တွင်း သုိ့မဟုတ်  ပြ ည်ပမှ ေငွလွှဲေပးပုိ့မှုများ။ 

(ဍ )  ေငွလံုးေငွရင်း စာရင်းပုိင်းဆုိင်ရာ လွှေဲပြ ာင်းေပးေချမှုများ ဆိုသည်မှာ ပုဒ်မခွဲ (ဌ) တွင် 

အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆုိထားသည့် သာမန်စာရင်းပုိင်းဆုိင်ရာ ေပးေချမှုများမှအပ ေငွလံုးေငွရင်း 

လွှဲေပြ ာငး်မှုအတကွ် ေပးေချမှုများကိုဆိုသည်။ 
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အခန်း(၂) 

ဗဟုိဘဏ်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၃။ ဗဟိုဘဏ်သည် - 

(က) နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင် ့ စပ်လျဥ်း၍ ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ 

မူဝါဒများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ခ )  ေစျးကွက်ေငွလဲလှယ်နှုန်းကို အေခြ ခံ၍ သတ်မှတ်သည့် ရည်ညွှန်းေငွလဲလှယ်နှုန်းအား 

ေန့စဥ်ထုတ်ပြ န ်ေကြ ညာရမည။် 

၄။ (က)  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့သည် နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွလုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဥ်း၍ သံုးလထက် 

မပိုေသာ အေရးေပါ်ကာလတစ်ရပ်ကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။  ထို့ ပြ င် လိုအပ်ပါက ယင်း 

ကာလကို တစ်ကမိ်လျှင် သုံးလထက် မပိုေစဘ ဲထပ်မံသတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

 (ခ )  ပုဒ်မခွ ဲ (က)အရ အေရးေပါ်ကာလ သတ်မှတ်ပါက ဗဟိုဘဏ်သည် အေရးေပါ် 

အေခြ အေနကိုေဖြ ရှင်းရန် နိုင်ငံခြ ားသုံးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူတို့၏ 

လုပ်ငန်းများအေပါ် ယာယီကန့်သတ်ချက်များ သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

၅။ ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်များအကြ ား ေငွေကြ းေဈးကွက်လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျနှင့် ေချာေမွ့ စွာ 

လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးေဆာင်ရွက်ရမည်။ ထို့  ပြ င် နိုင်ငံခြ ားသုံးေငွေရာင်းဝယ်မှုတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက် 

နိုင်သည်။ 

အခန်း(၃) 

နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွလုပ်ငန်းများ 

၆။ ဤဥပေဒနှင် ့သက်ဆိုင်ေသာ နိုင်ငံခြ ားသုံးေငွလုပ်ငန်းများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည် - 

 (က) နိုင်ငံေတာ်အတွင်း၌ နိုင်ငံခြ ားေငွဖြ င့် ေပးေချမှုများ၊ 

 (ခ )  နိုင်ငံေတာ်အတွင်း၌ နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွဖြ င်အ့ခြ ားေသာေပးေချမှုများ၊ 

 (ဂ )  နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွဖြ င့် နိုင်ငံတကာေပးေချမှုနှင့် လွှဲေပြ ာငး်မှုများ၊ 

 (ဃ) နုိင်ငံေတာ်အတွင်း၌ နုိင်ငံခြ ားေငွနှင့် အခြ ားနုိင်ငံခြ ားသံုးေငွများ ဝယ်ယူ၊ ေရာင်းချမှုများ။ 

၇။ နိုင်ငံေတာ်နှင့် ပြ ည်ပနိုင်ငံများအကြ ား နိုင်ငံခြ ားေငွ ေငွသား၊ ေပးေချမှုစာချုပ်စာတမ်းများနှင့် 

ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတမ်ျားအား လက်ေရာက်လွှဲေပြ ာင်းခြ င်းကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

၈။ ပုဒ်မ ၇ ပါ လက်ေရာက်လွဲှေပြ ာင်းခြ င်းမှအပ နုိင်ငံခြ ားေငွဖြ င့် ေပးေချခြ င်းနှင့် လွဲှေပြ ာင်းမှုများကုိ 

နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွများ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူများမှတစ်ဆင့် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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၉။ နုိင်ငံေတာ်အတွင်း နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွ ေရာင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းများကုိ နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွများ ေရာင်းဝယ် 

ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူများကသာ ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရိှသည်။  နိုင်ငံခြ ားေငွများ ဝယ်ယူ 

ေရာင်းချလဲလှယ်ေပးခွင့် လိုင်စင်ရရှိသူများသည် နိုင်ငံခြ ားေငွ ေငွသားနှင့် ခရီးသွားချက်လက်မှတ် 

များကိုသာ ေရာင်းဝယ်ခွင့်ရှိသည်။ 

အခန်း (၄) 

နုိင်ငံခြ ားေငွ ကုိင်ေဆာင်ခြ င်း၊ နိင်ုငံခြ ားေငွစာရင်း ဖွင့်လှစ်ခြ င်းနှင့် အသံုးပြ ုခြ င်း 

၁၀။  ပြ ည်တွင်း၌ေနထိုင်သူများသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ နုိင်ငံခြ ားေငွပမာဏတစ်ရပ်ကုိ 

ကာလတစ်ခုအတွင်း ကိုင်ေဆာင်ခွင့်ရှိသည်။ ယင်းသတ်မှတ်ချက်များအရ မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ေသာ 

နိုင်ငံခြ ားေငမွျားကို နိုင်ငံခြ ားသုံးေငမွျား ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူတို့ထံ 

ေဈးကွက်ေပါက်ေဈးနှုန်းဖြ င့် လဲလှယ်အပ်နှံနိုင်သည်။ 

၁၁။ နုိင်ငံခြ ားေငွ တရားဝင်ကုိင်ေဆာင်ထားေသာ မည်သူမဆုိ မိမိပုိင်ဆုိင်ေသာ နုိင်ငံခြ ားေငွအားလံုးကုိ 

 ဖြ စ်ေစ၊ အချုိ့အဝက်ကိုဖြ စ်ေစ နိုင်ငံေတာ်အတွင်း နိင်ုငံခြ ားသုးံေငွများ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် 

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှသိူများထံတွင်သာ ဘဏ်ေငွစာရင်း ဖွင့်လှစ်အပ်နှံနိုင်သည်။  

၁၂။   ပြ ည်တွင်း၌ေနထိုင်သူများသည် ပြ ည်ပတွင်ရရှိေသာ နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွဖြ င့်ဝင်ေငွများကို 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ  ပြ ည်တွင်းသို့  ပြ န်လည်ေပးပို့ရမည်။ ထိုဝင်ေငွများကုိ နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွများ 

ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူထံတွင် ဘဏ်ေငွစာရင်း ဖွင့်လှစ်အပ်နှံရမည်။  

၁၃။  ပြ ည်တွင်း၌ေနထိုင်သူဖြ စေ်စ၊  ပြ ည်ပ၌ေနထိုင်သူ ဖြ စ်ေစ နိုင်ငံေတာ်အတွင်း မိမိတို့၏ နုိင်ငံခြ ား 

သံုးေငွများ ေရာင်းချခြ င်းမှရရိှသည့်ကျပ်ေငွကုိ နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွများ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်း 

လုိင်စင်ရရိှသူထံတွင် ကျပ်ေငွစာရင်း ဖွင့်လှစ်အပ်နံှနုိင်သည်။  ထုိကျပ်ေငွစာရင်းလက်ကျန်ကုိ နိုင်ငံခြ ား 

သုံးေငွ  ပြ န်လည်ဝယ်ယူရန် အသုံးပြ ုနိုင်သည။် 

၁၄။  ပြ ည်တွင်း၌ေနထုိင်သူများသည် ပြ ည်ပနုိင်ငံတစ်ခုခုတွင် နုိင်ငံခြ ားေငွစာရင်း ဖွင့်လှစ်၍ ေအာက်ပါ 

ကိစ္စရပ်များအတွက် အသုံးပြ ုနိုင်သည် - 

 (က) ကုန်းေကြ ာင်း၊ ေရေကြ ာင်းနှင့် ေလေကြ ာင်းတုိ့ဖြ င့် သယ်ယူပုိ့ေဆာင်ခြ င်း၊ အာမခံထားရိှ ခြ င်း၊ 

နုိင်ငံခြ ားခရီးသွားလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ အလုပ်သမားများ ေစလွှတ်ခြ င်းနှင့် ပြ ည်ပတွင် 

ေဆာက်လုပ်ေရးစီမံကိန်းများ ကန်ထရိုက်ယူေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ခ )   ပြ ည်ပေချးေငွများအတွက် ေကးမြ ီေပးဆပ်ခြ ငး်၊ 
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 (ဂ )   ပြ ည်ပတွင် ရုံးခွဲ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး ဖွင့်လှစ်ခြ ငး်နငှ့် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင် 

များ၏ခွင့်ပြ ုချကအ်ရ ပြ ည်ပတွင် နိုင်ငံခြ ားသုံးေငွလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

 (ဃ) သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဗဟိုဘဏ်က ခွင့်ပြ ုသည့် အခြ ား 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း။ 

၁၅။ ပုဒ်မ ၁၄ ပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ  ပြ ည်ပတွင် နုိင်ငံခြ ားေငွ စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားရိှေသာ  ပြ ည်တွင်း၌ 

ေနထုိင်သူများသည် ယင်းနုိင်ငံခြ ားေငွစာရင်း အသံုးပြ ုမှုအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဗဟုိဘဏ်သုိ့ 

အစီရင်ခံတင်ပြ ရန ်တာဝန်ရိှသည်။ 

၁၆။ နုိင်ငံခြ ားေငွဖြ င့် ဘဏ်ေငွစာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ပြ ည်တွင်းရိှ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအဖဲွ့အစည်း 

များသည် ဗဟိုဘဏက်ေတာင်းခံသည့် ယင်းေငွစာရင်းများ အသုံးပြ ုမှုနငှ့် စပ်လျဥ်းေသာ သတင်း 

အချက်အလက်များကို တင်ပြ ရမည်။ 

အခန်း (၅) 

ကျပ်ေငွဖြ င့်နုိင်ငံတကာေပးေချမှုများနှင့်လွှေပြ ာင်းမှုများ 

၁၇။ နိုင်ငံေတာ်နှင့် ပြ ည်ပနိုင်ငံများအကြ ား ေငွသား ဖြ င့် လက်ေရာက်လွှဲေပြ ာင်းမှု၊ ေပး ေချမှုနှင့် 

အခြ ားေပးေချမှု အပါအဝင် ကျပ်ေငွဖြ င့် နိုင်ငံတကာေပးေချမှုများနှင့် လွှဲေပြ ာင်းမှုများအား 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီသာ ေဆာင်ရွက်နိငု်သည်။ 

အခန်း (၆) 

နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ခွင့် လုိင်စင်ရသူများ 

၁၈။ နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ရရှိသူသည် - 

 (က) လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွင် ပါရှိသည့် သတ်မှတ်လုပ်ငန်းများကိုသာ လုပ်ကိုင်ရမည်။  

 (ခ )  ဤဥပေဒ၊ တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်းဖြ င့် ရရှိေသာေငွေကြ းနငှ့်ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ် 

ေရးဥပေဒ၊ နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွနငှ့် သက်ဆိုင်ေသာ အခြ ားတည်ဆဲဥပေဒများကို လိုက်နာ 

ရမည်။ 

၁၉။ နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွများ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည်  ပြ ည်တွင်း၌ 

ေနထိုင်သူများအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွဖြ င့် ေချးေငွထုတ်ေချးနိုင်သည်။ 

၂၀။ နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွများ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူသည် အများပြ ည်သူထံမှ 

နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွဖြ င့် အပ်ေငွကိုလက်ခံခြ ငး်၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွဖြ င့် ေငွေချး 

စာချု ပ်များနှင့် ကာလတုိေငွစုလက်မှတ်များ ထုတ်ေဝခြ င်းဖြ င့် အများပြ ည်သူထံမှ ေငွေကြ းကို စုစည်း 

နိုင်သည်။ 
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၂၁။ နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွများ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူများသည် ဘဏ်များ 

အကြ ား ေငွေကြ းေဈးကွက်တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်နုိင်သည်။ ထုိ့ ပြ င် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 

နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွကို အများပြ ည်သူနှင့့် ေရာင်းဝယ်မှုပြ ုနိငု်သည်။ 

၂၂။ နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့် လုိင်စင်ရရိှသူများသည် ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် 

ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ၊ 

အမိန့်၊ ညွှန်ကြ ားချက၊် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း(၇) 

နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွနှင့် လက်ဝတ်ရတနာများ  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပသုိ့ ယူေဆာင်ခြ င်း 

၂၃။  ပြ ည်တွင်း၌ ေနထိုင်သူများနှင့် ပြ ည်ပ၌ ေနထိုင်သူများသည် ကိုယ်ပိုင်သုံးရန်အတွက် နိုငင်ံခြ ား 

သုံးေငွနှင့် လက်ဝတ်ရတနာများကို နိုင်ငံေတာ်အတွင်းသို့ ယူေဆာင်လာခြ ငး်၊ နိုင်ငံေတာ်အတွင်းမှ 

 ပြ ည်ပသုိ့ ယူေဆာင်သွားခြ င်းတုိ့ကုိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

အခန်း(၈) 

သာမန်စာရင်းပုိင်းဆုိင်ရာ လွှေဲပြ ာင်းေပးေချမှုများ 

၂၄။ သာမန်စာရင်းပုိင်းဆုိင်ရာ လွဲှေပြ ာင်းေပးေချမှုများအတွက် နုိင်ငံတကာမှ  ပြ ည်တွင်းသုိ့ ေပးေချမှု 

များနှင့် လွှဲေပြ ာငး်မှုများအေပါ် တိုက်ရိုက်ဖြ စ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြ စ်ေစ ကန့်သတ်ချက် မပြ ုလုပ်ရ။ 

၂၅။ သာမန်စာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာ လွှဲေပြ ာင်းေပးေချမှုများအတွက်  ပြ ည်တွင်းမှ နိုင်ငံတကာသို့ ေပးေချ 

မှုများနှင့် လွှဲေပြ ာငး်မှုများပြ ုလုပ်ရာတွင် တိုက်ရိုက်ဖြ စေ်စ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြ စ်ေစ ကန့်သတ်ခြ ငး် 

မပြ ုလုပ်ရ။ 

အခန်း(၉) 

ေငွလံုးေငွရင်းစာရင်းပုိင်းဆုိင်ရာ လွှေဲပြ ာင်းေပးေချမှုများ 

၂၆။ ဗဟိုဘဏ်သည် နိုင်ငံခြ ားရငး်နှးီမြ ှု ပ်နှံမှုနှင် ့ သက်ဆိုင်ေသာ အရငး်ေငွ၊ အတိုးေငွ၊ အမြ တ ်

ခွဲေဝမှုများနှင့် အခြ ားရေငွများကို ပြ ည်ပသို့   ပြ န်လည်လွှဲေပြ ာင်းေပးပုိ့ခွင့် ပြ ုနိုင်ေရးအတွက် နိုင်ငံခြ ား 

ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုအဖြ စ် သတ်မှတ်ထားေသာ ရန်ပုံေငွများကို  ပြ ည်တွင်းသို့ အမှန်တကယ် ယူေဆာင် 

လာ ခြ ငး် ရှ ိမရှိ စိစစ်သုံးသပ်ရမည်။ 
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၂၇။ နိုင်ငံခြ ားရင်းနှီးမြ ှုပ်နံှသူများသည် ရန်ပုံေငွများကို ယူေဆာင်လာသည့်အခါတိုင်း ဗဟိုဘဏ်သို့ 

အေထာက်အထားတို့ဖြ င့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်ပြ ရမည်။ ယင်းအေထာက်အထားများကုိ 

တင်ပြ နုိင်ခြ င်းမရိှပါက ပြ ည်ပသုိ့ ယင်းရန်ပံုေငွများ  ပြ န်လည်လွဲှပုိ့ခြ င်းကုိ ခွင့် ပြ ုရန် ဗဟိုဘဏ်က 

 ငြ င်းပယ်နိုင်သည်။ 

၂၈။ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုကာလကုန်ဆုံးသည့်အခါ ဖြ စ်ေစ၊ ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံမှုလုပ်ငန်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 

သုိ့မဟုတ် လံုးဝပိတ်သိမ်းသည့်အခါ ဖြ စ်ေစ တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ နုိင်ငံခြ ားရင်းနီှးမြ ှု ပ်နံှသူသည် 

မိမိရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံေငွများအား မိခင်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် တတိယနိုင်ငံသို့ လွှေပြ ာင်းေပးပို့နိုင်သည်။ 

၂၉။  ပြ ည်တွင်း၌ ေနထိုင်သူတစ်ဦးသည်  ပြ ည်ပနိုင်ငံတစ်ခုတွင် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက် 

ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံလိုပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီသာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၀။  ဗဟုိဘဏ်သည် စည်းမျဥ်းများထုတ်ပြ န်၍ ေငွလံုးေငွရင်းစာရင်းပုိင်းဆုိင်ရာ လွဲှေပြ ာင်းေပးေချမှု 

များအေပါ် ကန့်သတ်ချက်များ သတ်မှတ်နိုင်သည်။  ယင်းကန့်သတ်ချက်များသည် ေအာက်ပါတို့နှင့် 

မသက်ဆိုင်ေစရ - 

 (က)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ခွင့် ပြ ုေသာ ေချးေငွများအတွက် အရင်းပြ န်လည် 

ေပးဆပ်မှု၊ 

 (ခ )   ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ခွင့်ပြ ုေသာ နိုင်ငံခြ ားသို့ ကူညီေထာက်ပံ့မှု၊ 

 (ဂ )   ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ခွင့်ပြ ုေသာ နိုင်ငံခြ ားတွင်ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှု။ 

၃၁။ နိုင်ငံခြ ားရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုဥပေဒပါ မည်သည့် ပြ ဋ္ဌာန်းချက်ကိုမဆို ဤဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များက 

ပယ်ဖျက်သည် သို့မဟုတ်  ခြွ ငး်ချက် ပြ ုသည်ဟု မှတ်ယူခြ င်းမပြ ုရ။ ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက် 

တစ်ရပ်ရပ်သည် နိုင်ငံခြ ားရငး်နှီးမြ ှုပ်နှံမှုဥပေဒနှင့် ညီညွတ်ခြ င်းမရိှပါက ယင်းပြ ဋ္ဌာန်းချက်သည် 

အကျို းသက်ေရာက်မှု မရှိေစရ။ 

အခန်း(၁၀) 

ဗဟုိဘဏ်၏စီမံခန့်ခဲွပုိင်ခွင့် 

၃၂။ ဗဟိုဘဏ်သည် ဤဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို ကျင် ့သုံးေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေအာက်ပါ 

လုပ်ငန်းများကိုလည်း ေဆာင်ရွက်ရမည် - 

 (က) နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွလုပ်ငန်း တစ်မျိုးမျိုးကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိရန် ေလျှာက်ထားခြ င်းနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ပြ းီ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ေပးခြ ငး်၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ေပးရန် 

 ငြ ငး်ပယ်ခြ င်း၊ ေဖာက်ဖျက်သူများအား လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရုပ်သိမ်းခြ င်း၊  

 (ခ )  နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူများအား ကီး ကြ ပ်စစ်ေဆးခြ ငး်နငှ့် 

 ကြ ပ်မတ်ကွပ်ကဲခြ ငး်၊ 
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 (ဂ )  နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့်လုိင်စင်ရရိှသူများ လက်ဝယ်တွင် ထားရိှနုိင်သည့် 

နိုင်ငံ ခြ ားသုံးေငွ ရရန်ပိုင်ခွင့်များ၏ ပမာဏကို ကန့်သတ်သည့် စည်းမျဥ်းများ 

ချမှတ်ခြ ငး်၊ 

 (ဃ) နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အသားတင် နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွ 

ပမာဏကို ကန့်သတ်မှုများ ပြ ုလုပ်ရာတွင ် ေငွေကြ းတစ်မျိုးချငး်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ေငွေကြ းအားလုံး စုေပါင်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ခြ ငး်၊ ထို့ ပြ င် ယင်းတို့၏ 

 ပြ ည်ပေကးမြ ီပမာဏနှင် ့အခြ ားလိုအပ်ချက်များကို ကန့်သတ်ခြ ငး်။ 

၃၃။ ဗဟိုဘဏ်သည် ဤဥပေဒကို ကျင့်သံုးအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် လိုအပ်ေသာ သတင်း 

အချက်အလက်များကို နုိင်ငံခြ ားသုံးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင် ့လိုင်စင်ရရှိသူများထံမှ ေတာင်းယူခွင့် 

ရှိသည်။  ဗဟိုဘဏ်မှ တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းနှင့် ဗဟိုဘဏ်က တာဝန်ေပးအပ်ထားသည့် အရည်အချင်း 

 ပြ ည်မ့ီေသာ အခြ ားပြ င်ပပုဂ္ဂုလ်များအား နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင် ့လိုင်စင်ရရှိသူ 

တစ်ဦးဦး၏ စာရင်းများ၊ စာရင်းစာအုပ်များ၊ အေထာက်အထားများနှင့် ဗဟိုဘဏ်က လိုအပ်သည်ဟု 

ယူဆေသာ အခြ ားမှတ်တမ်းများကို စစ်ေဆးေစနိုင်သည်။ 

၃၄။ ဗဟုိဘဏ်သည် ေအာက်ပါအေခြ အေန တစ်ရပ်ရပ်ေပါ်ေပါက်သည့်အခါ ထုတ်ေပးထားေသာ 

နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ပြ န်လည်ရုပ်သိမး်နိုင်သည် - 

 (က) ေလျှာက်ထားသူသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူရန် တင်ပြ ခဲ့စဥ်က အဆိုပြ ုတင်ပြ သည့် 

အရာရိှများ၊ ဒါရုိက်တာများနှင့် အဓိက ရှယ်ယာပုိင်ဆုိင်သူများ၏ လုပ်ငန်းအေတွ့အကုံ  

သို့မဟုတ် ေဖြ ာင့်မတ်တည်ကြ ည်မှုနှင့် စပ်လျဥ်း၍ မမှန်ကန်ေသာ သတင်းအချက် 

အလက်များ တင်ပြ ခဲ့ေကြ ာင်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ေလျှာက်လွှာနှင့် စပ်လျဥ်း၍ 

မမှန်ကန်ေသာ စာရွက်စာတမ်းများ တင်ပြ ခဲ့ေကြ ာင်း ေပါ်ေပါက်ခြ င်း၊ 

 (ခ )  လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှထိားသူက လုပ်ငန်းလုိင်စင် ရုပ်သိမ်းေပးပါရန် တင်ပြ ေတာင်းခံ 

လာခြ ငး်၊ 

 (ဂ )  ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့် 

ေကြ ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြ ားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပါ လိုက်နာရမည့် တာဝန် 

များကို ပျက်ကွက်ခြ ငး်၊  

 (ဃ) ပုဒ်မ ၂၂ ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြ င်း 

သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၃၉ နှင့် ၄၀ ပါ တားမြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ခြ င်း၊ 
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 (င )  ေငွေကြ းခဝါချမှု၊ အခွန်လိမ်လည်မှုနှင့် ေငွေရးေကြ းေရးဆိငု်ရာ ပြ စ်မှုတစ်ခုခုအတွက် 

 ပြ စ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရခြ င်း၊ 

 (စ )  နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွများ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူများသည် 

မိမိနှင့် လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူများ၏ လိုအပ်ချက်ကိုလည်းေကာင်း၊ သာမန် 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုတွင် မိမိ ဖြ ည့်ဆည်းရန် တာဝန်များကုိလည်းေကာင်း ပျက်ကွက်ပြ းီ 

လုပ်ငန်းတွင် အရှုံးေပါ်ေပါက်၍ လုပ်ငန်းဖျက်သိမ်းရဖွယ်ရှိသည်ဟု ခိုင်လံုေသာ 

အေထာက်အထားများ ေတွ့ရှိရခြ ငး်။  

၃၅။ ဗဟုိဘဏ်သည် နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့်လုိင်စင်ရရိှသူက  ဤဥပေဒ အခန်း (၆)ပါ 

 ပြ ဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်လျှင် ေအာက်ပါစီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာ ပြ စ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်ကို 

ကျခံေစနိုင်သည် - 

 (က) သတိေပးခြ င်း၊ 

 (ခ )  နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များကို ကန့်သတ်ချက် အပါအဝင်ဖြ စ်သည့် 

အမိန့်များ ချမှတ်ခြ င်း၊ 

 (ဂ )  ဒဏ်ေကြ း ေပးေဆာင်ေစခြ င်း၊ 

 (ဃ) တာဝန်ရှိသူ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအား လုပ်ငန်းတာဝန် ထမ်းေဆာင်ခြ င်းမှ 

ယာယီ သို့မဟုတ် အမြ တဲမး်ရပ်စဲခြ ငး်၊ 

 (င )  လုပ်ငန်းလိုင်စင် ဖျက်သိမး်ခြ ငး်။ 

၃၆။ ဗဟိုဘဏ်က ပုဒ်မ ၃၅ အရ ချမှတ်သည့် ဆုံးဖြ တ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေကျနပ်မှု 

မရိှသူသည်  ပြ ည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်သုိ့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ  ေလျှာက်ထားနုိင်သည်။ 

၃၇။ ဤဥပေဒအရ အေရးယူသည့် စီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာ ပြ စ်ဒဏ်များသည်  ပြ စမ်ှုေကြ ာင်းအရ 

 ဖြ စ်ေစ၊ တရားမေကြ ာငး်အရ ဖြ စ်ေစ အေရးယူခြ ငး်အေပါ် ပိတ်ပင်ခြ င်း မရှိေစရ။ 

အခန်း(၁၁) 

တားမြ စ်ချက်များ 

၃၈။ မည်သူမျှ နိင်ုငံခြ ားသုးံေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင ် တစ်မျို းမျို းမရှိဘဲ နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွ 

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြ င်း မပြ ုရ။ 

၃၉။ နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူ မည်သူမဆို ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ေပးသည့် 

လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွင် သတ်မှတ်ခွင့် ပြ ုခြ င်းမရိှေသာ နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွ လုပ်ငန်းများအား လုပ်ကိုင်ခြ င်း 

မပြ ုရ။ 
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၄၀။ နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့်လိုင်စင်ရရိှသူများသည် ဤဥပေဒပါ ပုဒ်မ ၂၀ အရ  - 

 (က) ဗဟုိဘဏ်က ေတာင်းခံေသာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ေပးအပ်ရန် ပျက်ကွက်ခြ င်း 

မရိှေစရ၊ 

 ( ခ ) မိမိ၏စာရင်းများ၊ စာရင်းစာအုပ်များ၊ အေထာက်အထားများနှင့် အခြ ားမှတ်တမ်းများကို 

စစ်ေဆးမှုပြ ုရာတွင် စွက်ဖက် ခြ င်း၊ ဟန့်တား ခြ ငး် သို့မဟုတ် ေနှာင့်ယှက်ခြ င်း မ ပြ ုရ။ 

၄၁။ နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရိှသူ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်သည့် 

နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ေကြ ာ် ငြ ာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြ ားချက်နှင့် လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများတို့ပါ တားမြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ခြ င်း မပြ ုရ။ 

အခန်း(၁၂) 

 ပြ စ်မှုနှင့်ပြ စ်ဒဏ် 

၄၂။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၈ ပါ တားမြ စ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေကြ ာင်း  ပြ စ်မှုထင်ရှား 

စီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထုိသူအား  သံုးနှစ်ထက်မပုိသည့် ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လံုး 

 ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည့် ပြ င် သက်ေသခံပစ္စည်းများကိုလည်း ပြ ည်သူ့ဘ ာအဖြ စ် သိမ်းဆည်းရန် 

အမိန့်ချမှတ်ရမည်။ 

၄၃။ နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရိှသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၉ ပါ တားမြ စ်ချက်ကို 

ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေကြ ာင်း ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထုိသူအား သံုးနှစ်ထက်မပုိသည့် 

ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ဖြ စေ်စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည့် ပြ င် သက်ေသခံ 

ပစ္စည်းများကိုလည်း ပြ ည်သူ့ဘ ာအဖြ စ် သိမ်းဆည်းရန် အမိန့်ချမှတ်ရမည်။ 

၄၄။ နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၄၀ သုိ့မဟုတ် ၄၁ ပါ  

တားမြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျူ းလွန်ေကြ ာင်း  ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထိုသူအား 

တစ်နှစ်ထက် မပိုသည့် ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

အခန်း(၁၃) 

အေထွေထွ 

၄၅။ ဤဥပေဒပါ  ပြ စ်မှုများဖြ င့် တရားစွဲဆိုရာတွင် ဗဟိုဘဏ်၏ ကိုတင်ခငွ့်ပြ ုချက်ရယူရမည်။ 

၄၆။ ဤဥပေဒပါ ပြ စ်မှုများကို ရဲအေရးယူပုိင်ခွင့်ရိှေသာ ပြ စမ်ှုများအဖြ စ် သတ်မှတ်သည်။ 
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၄၇။ ရုပ်သိမ်းလိုက်သည့် ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံ ခြ ားသုံးေငွ စည်းမျဥ်းသတ်မှတ်ေရး အက်ဥပေဒ   

(The Foreign Exchange Regulation Act, 1947 ) အရ ထုတ်ပြ န်ခ့ဲသည့် နည်းဥပေဒများ၊ 

စည်းမျဥ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်များ၊ ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ ဤဥပေဒနှင့် 

မဆန့်ကျင်သမျှ ကျင့်သုံးနိုင်သည်။ 

၄၈။ ဤဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကိ ု အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဤဥပေဒအရ 

ေပးအပ်ေသာတာဝန်ကို သေဘာရိုး ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်သူကို ပြ စမ်ှုေကြ ာင်းအရေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

တရားမေကြ ာင်းအရေသာ်လည်းေကာင်း အေရးယူခြ င်းမပြ ုရ။ 

၄၉။ ဤဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

(က) ဗဟုိဘဏ်သည် လုိအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်းနှင့် စည်းကမ်းများကုိ 

 ပြ ည်ေထာင်စုအစိးုရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက် ဖြ င့် ထုတ်ပြ နနိ်ုင်သည်။ 

(ခ )  ဗဟိုဘဏ်သည် လိုအပ်ေသာ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာများ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြ န်နုိင်သည်။ 

၅၀။ ဤဥပေဒဖြ င့် The Foreign Exchange Regulation Act, 1947 ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ 

 

 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခြ ခံဥပေဒအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။ 

 

 

            (ပုံ) သိန်းစိန် 

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 

 

 

 

 

 



yk d YukefoGif;ukefOya'yk d YukefoGif;ukefOya'yk d YukefoGif;ukefOya'yk d YukefoGif;ukefOya'yk d YukefoGif;ukefOya'



yk d Yuke foGif;ukefOya'yk d Yuke foGif;ukefOya'yk d Yuke foGif;ukefOya'yk d Yuke foGif;ukefOya'yk d Yuke foGif;ukefOya'

(2012 ckESp?f jynfaxmifpkvTwfawmfOya'trSwf 17/)

1374 ckESpf? 0gacgifvjynfhausmf 6  &uf

  (2012 ckESpf? pufwifbmv 7 &uf )

jynfaxmifpkvTwfawmfonf þOya'udk jy|mef;vdkufonf/

tcef; (1)tcef; (1)tcef; (1)tcef; (1)tcef; (1)

trnfESif ht"dyÜm,fazmfjycsuftrnfESif ht"dyÜm,fazmfjycsuftrnfESif ht"dyÜm,fazmfjycsuftrnfESif ht"dyÜm,fazmfjycsuftrnfESif ht"dyÜm,fazmfjycsuf

1/ þOya'ukd ykdYukefoGif;ukefOya'[k ac:wGifap&rnf/

2/ þOya'wGifyg&Sdaom atmufygpum;&yfrsm;onf azmfjyyg

twkdif; t"dyÜm,f oufa&mufap&rnf -

(u) EdkifiHawmfEdkifiHawmfEdkifiHawmfEdkifiHawmfEdkifiHawmf qkdonfrSm jynfaxmifpkor®wjrefrm

EkdifiHawmfukd qkdonf/

( c ) wifyd k Y jcif;wifyd k Y jcif;wifyd k Y jcif;wifyd k Y jcif;wifyd k Y jcif; qkdonfrSm ukefypönf;wpf&yf&yfukd

ukefaMumif;? a&aMumif;? avaMumif; odkYr[kwf tjcm;

enf;wpf&yf&yfjzifh EkdifiHawmfjyifyokdY wifykdYjcif;ukd

qkdonf/

( * ) wifoGif;jcif;wifoGif;jcif;wifoGif;jcif;wifoGif;jcif;wifoGif;jcif; qkdonfrSm ukefypönf;wpf&yf&yfukd

ukef;aMumif;? a&aMumif;? avaMumif; odkYr[kwf

tjcm;enf;wpf&yf&yfjzif h Ek difiHawmftwGif;od k Y

wifoGif;jcif;ukd qkdonf/

1



(C) ykdYukefoGif;ukefykdYukefoGif;ukefykdYukefoGif;ukefykdYukefoGif;ukefykdYukefoGif;ukef qkdonfrSm ukef;aMumif;? a&aMumif;?

avaMumif; odkYr[kwf tjcm;enf;wpf&yf&yfjzifh

EkdifiHawmfjyifyokdYwifykdYonfh okdYr[kwf EkdifiHawmf

twGif;okd Y wifoGif;onfhukefypönf; okd Yr[kwf

enf;ynmwpf&yf&yfukd qkdonf/

( i ) cGifhjyKcsufcGifhjyKcsufcGifhjyKcsufcGifhjyKcsufcGifhjyKcsuf qkdonfrSm ukefypönf;wpfckckukd wifykdY&ef

jzpfap? wifoGif;&efjzpfap 0efBuD;Xmeu xkwfay;

onfh cGifhjyKcsufukdqkdonf/

( p ) ukefoG,fa&;pcef;ukefoG,fa&;pcef;ukefoG,fa&;pcef;ukefoG,fa&;pcef;ukefoG,fa&;pcef; qkdonfrSm ykd Yukef? oGif;ukef

qkdif&m udpö&yfrsm;ukd w&m;0ifaqmif&GufEkdif&ef

owfrSwfxm;aom jynfwGif; odkYr[kwf jynfy&Sd ae&m

a'o? pcef;? ½Hk; odkYr[kwf tjcm;ae&mwpfckckukd qkdonf/

(q) 0efBuD;Xme0efBuD;Xme0efBuD;Xme0efBuD;Xme0efBuD;Xme qkdonfrSm jynfaxmifpktpkd;& pD;yGm;a&;

ESifh ul;oef;a&mif;0,fa&;0efBuD;Xmeukd qkdonf/

( Z ) 0efBuD;0efBuD;0efBuD;0efBuD;0efBuD; qkdonfrSm pD;yGm;a&;ESifhul;oef;a&mif;0,fa&;

0efBuD;Xme jynfaxmifpk0efBuD;ukd qkdonf/

tcef; (2)tcef; (2)tcef; (2)tcef; (2)tcef; (2)

&nf&G,fcsuf&nf& G,fcsuf&nf& G,fcsuf&nf& G,fcsuf&nf& G,fcsuf

3/ þOya'\&nf&G,fcsufrsm;rSm atmufygtwkdif;jzpfonf-

(u) Ed kifiHawmf\ pD;yGm;a&;qk dif&mtajccHrlrsm;ud k

atmifjrifpGm taumiftxnfazmf aqmif&GufEkdif&ef?

( c ) EkdifiHawmf\ zGHUNzdK;wkd;wufrIukd taxmuftuljyKonfh

ykdYukefoGif;ukefqkdif&m rl0g'rsm;ukd csrSwfEkdif&ef?

2



( * ) EkdifiHawmf\ ykd YukefoGif;ukefqkdif&mrl0g'rsm;ESif h

aqmif&Gufcsufrsm;onf EkdifiHwum ukefoG,frI

pHrsm;ESifhtnD jzpfap&ef?

(C) ykdYukefoGif;ukefqkdif&mudpö&yfrsm;ukd aqmif&Guf&mwGif

acsmarGUvG,ful jrefqefap&ef/

tcef; (3)tcef; (3)tcef; (3)tcef; (3)tcef; (3)

yk d Yuke foGif;ukefqk di f&mudpörsm;ESi f hpyfvsOf;íyk d Yuke foGif;ukefqk di f&mudpörsm;ESi f hpyfvsOf;íyk d Yuke foGif;ukefqk di f&mudpörsm;ESi f hpyfvsOf;íyk d Yuke foGif;ukefqk di f&mudpörsm;ESi f hpyfvsOf;íyk d Yuke foGif;ukefqk di f&mudpörsm;ESi f hpyfvsOf;í

BuD; MuyfuGyfuJ jcif;BuD; MuyfuGyfuJ jcif;BuD; MuyfuGyfuJ jcif;BuD; MuyfuGyfuJ jcif;BuD; MuyfuGyfuJ jcif;

4/ 0efBuD;Xmeonf ykdYukefoGif;ukefqkdif&mudpörsm;ESifhpyfvsOf;í

atmufygwkdYukd aqmif&GufEkdifonf -

(u) ykdYukefoGif;ukef\ ypönf;trsKd;trnfESihf tqifhtwef;

rsm; owfrSwfjcif;?

( c ) ykdYukefoGif;ukeftwGuf uefYowfukefypönf;? wm;jrpf

ukefypönf;? ydwfyifukefypönf;rsm; owfrSwfjcif;?

( * ) ykdYukefoGif;ukefukd wifykdYjcif;ESifh wifoGif;jcif;jyK&rnfh

enf;vrf;ESifh tjcm;vkdtyfaom pnf;urf;csufrsm;

owfrSwfjcif;?

(C) ykdYukefoGif;ukeftwGuf cGifhjyKcsufxkwfay;jcif;ESifh

cGifhjyKcsufqkdif&m pnf;urf;csufrsm; owfrSwfjcif;?

( i ) ykdYukefoGif;ukefukd wifykdYjcif; okdYr[kwf wifoGif;jcif;

jyKvkyf&rnfh qdyfurf;? avqdyf? ,mOfpcef; ponf

3



ae&mrsm;ESifh oufqkdifaom pnf;rsOf;? pnf;urf;ESifh

vkyfxHk;vkyfenf;rsm;ukd owfrSwfjcif;?

( p ) ykdYukefoGif;ukefqkdif&m tjcm;vkdtyfaom udpö&yfrsm;

aqmif&Gufjcif;/

tcef; (4)tcef; (4)tcef; (4)tcef; (4)tcef; (4)

wm;jrpfcsufrsm;wm;jrpfcsufrsm;wm;jrpfcsufrsm;wm;jrpfcsufrsm;wm;jrpfcsufrsm;

5/ rnfolrQ uefYowfwm;jrpf ydwfyifxm;aom ukefypönf;

rsm;ukd wifykdYjcif; okdYr[kwf wifoGif;jcif; rjyK&/

6/ rnfolrQ cGifhjyKcsuf&,l&ef owfrSwfxm;aom ukefypönf;

rsm;ukd cGifhjyKcsuf&,ljcif;r&SdbJ wifykdYjcif; odkYr[kwf wifoGif;jcif;

rjyK&/

7/ rnfonfhcGifhjyKcsuf&&SdolrQ cGifhjyKcsufyg pnf;urf;csufrsm;ukd

azmufzsufjcif; rjyK&/

tcef; (5)tcef; (5)tcef; (5)tcef; (5)tcef; (5)

jypfr IE Si f h jypf'Pfrsm;jypfr IE Si f h jypf'Pfrsm;jypfr IE Si f h jypf'Pfrsm;jypfr IE Si f h jypf'Pfrsm;jypfr IE Si f h jypf'Pfrsm;

8/ rnfolrqkd yk'fr 5 okdYr[kwf yk'fr 6 yg wm;jrpfcsufukd

azmufzsufusL;vGefaMumif; jypfrIxif&Sm;pD&ifjcif;cH&vQif xkdoltm;

oHk;ESpfxufrykdaom axmif'Pfjzpfap? aiG'Pfjzpfap? 'PfESpf&yfvHk;

jzpfap csrSwf&rnf/

9/ rnfonfhcGifhjyKcsuf&&Sdolrqkd yk'fr 7 yg wm;jrpfcsufukd

azmufzsufusL;vGefaMumif; jypfrIxif&Sm;pD&ifjcif;cH&vQif xkdoltm;
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oHk;ESpfxufrykdaom axmif'Pfjzpfap? aiG'Pfjzpfap? 'PfESpf&yfvHk;

jzpfap csrSwf&rnf/

10/ þOya'yg jypfrIwpf&yf&yfukd usL;vGef&eftm;xkwfol

okdYr[kwf tm;ay;ulnDoltm; ,if;jypfrIukd usL;vGefoljzpfbdouJhokdY

jypf'PfcsrSwf&rnfh jyif jypfrIusL;vGef&mü tusK H;0ifaom

oufaocHypönf;rsm;ukd jynfolYb@mtjzpf odrf;qnf;&rnf/

tcef; (6)tcef; (6)tcef; (6)tcef; (6)tcef; (6)

taxGaxGtaxGaxGtaxGaxGtaxGaxGtaxGaxG

11/ jynfaxmifpktpkd;&tzGJUonf ykdYukefoGif;ukefqkdif&mrl0g'

rsm;ukd csrSwf&rnf/ ,if;rl0g'rsm;ukd taumiftxnfazmf

aqmif&GufEkdif&efESifh ykdYukefoGif;ukefqkdif&mudpö&yfrsm; acsmarGU

vG,fulap&ef jynfaxmifpk0efBuD;Xmersm;? wkdif;a'oBuD; odkYr[kwf

jynfe,ftpkd;& tzGJUrsm; ukd,fykdiftkyfcsKyfcGifh& wkdif;OD;pD;tzGJU odkYr[kwf

ukd,fykdif tkyfcsKyfcGifh&a'oOD;pD;tzGJUrsm;ESifh yl;aygif;aqmif&GufEkdif&ef

jynfaxmifpktpkd;&tzGJUu aygif;pyfn§dEIdif;ay;&rnf/

12/ þOya't& ta&;,ltjypfay;rIonf yifv,fa&aMumif;

taumufcGeftufOya't& ta&;,lrItm; ydwfyifjcif;r&Sdap&/

13/ þOya'yg jy|mef;csufrsm;udk taumiftxnfazmf

aqmif&Guf&mwGif -

(u) 0efBuD;Xmeonf vk dtyfaom enf;Oya'rsm;?

pnf;rsOf;ESifhpnf;urf;rsm;ukd jynfaxmifpktpkd;&

tzGJU\ twnfjyKcsufjzifh xkwfjyefEkdifonf/

5



( c ) 0efBuD;Xmeonf vkdtyfaom trdefYaMumfjimpm? trdefY?

ñTefMum;csufrsm;ESifh vkyfxHk;vkyfenf;rsm;udk xkwfjyef

Ekdifonf/

14/ The Control of Imports and Exports (Temporary) Act,

1947 t& xkwfjyefcJhaom vkyfxHk;vkyfenf;rsm;? pnf;rsOf;? pnf;urf;

rsm;? trdefYaMumfjimpm? trdefYESifhñTefMum;csufrsm;udk þOya'ESifh

rqefYusifoa&GU qufvuf usifhoHk;Ekdifonf/

15/ The Control of Imports and Exports (Temporary) Act,

1947 ukd þOya'jzifh ½kyfodrf;vkdufonf/

jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf zGJUpnf;yHk tajccH

Oya't& uREfkyf vufrSwfa&;xdk;onf/

(yHk) odef;pdef

EdkifiHawmfor®w

jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf

6



jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmftpdk;&

b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xme

jynfwGif;tcGefrsm;OD;pD;Xme

1990jynfhESpf ukefoG,fvkyfief;cGefOya'?

pnf;rsOf;rsm;? ykHpHrsm;

ESifh

trdefUaMumfjimpmrsm;

2012 ckESpf  ZGef v

þpmtkyfyg Oya'? pnf;rsOf;rsm;? ykHpHrsm;ESifh trdefUaMumfjimpmrsm;onf

tcGefpepfjyKjyifajymif;vJrIt& 2012-2013 b@mESpfrS pwifusifhokH;&ef

jy|mef;csufrsm;udk pkpnf;xm;jcif; jzpfygonf/





1990 jynfhESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'

« 2011 ckESpf ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udk

jyifqifonfh Oya'jzifh jyifqifNyD;onf

txd jznfhpGufjyifqifNyD;»

2012 ckESpf ZGef v





1990 jynfhESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'

rmwdum

 tcef; yk'fr taMumif;t&m                       pmrsufESm

1 1 rS 3 trnf? tusdK;oufa&mufjcif;ESifht"dyÜm,fazmfjycsuf 1-2

2 4 rS 7 tcGefusoifhapjcif;ESifhtcGefay;aqmif&efwm0ef½Sdapjcif; 3

3 8 rS 9 tcGefuif;vGwfcGifhESifhoufomcGifhjyKjcif; 3-4

4 10 wm0efESifhvkyfykdifcGifhfrsm; 4

5 11 rSwfyHkwifjcif;? vkyfief;pwifaMumif;taMumif;Mum;pm 4

ay;ydkYjcif;

6 12 vpOftcGefay;aqmifjcif;ESifhoHk;vwpfBudrfaMunmvTm 5

ay;ydkYjcif;

7 13 ESpfcsKyfaMunmvTmay;ydkYjcif; 5

8 14 rS 16 pnf;Muyfjcif;ESifhfhjyeftrf;jcif; 6

9 17 rS 18 pnf;Muyfjcif; okdYr[kwf jyefvnfpnf;Muyfjcif;ESifh 7

rSm;,Gif;csufudkjyifqifjcif;

10 19 t,lcHjcif; 8

11 20 NrdKUe,f? jynfe,f odkUr[kwf wdkif;tqifhu csrSwfaom 9

trdefUudk jyifqifjcif;

12 21 rS 23 jypfrIrsm;ESifhjypf'Pfrsm; 9-10

13 24 tcGeft&aumufcHjcif; 11

14 25 rS 32 taxGaxG 11-13

- - ukefoG,fvkyfief;cGefOya'\aemufqufwGJZ,m;rsm; 14-33

(Z,m; 1 rS 7 xd)





EdkifiHawmfNidrf0yfydjym;rIwnfaqmufa&;tzGJU

ukefoG,fvkyfief;cGefOya'

(EdkifiHawmfNidrf0yfydjym;rIwnfaqmufa&;tzGJU Oya'trSwf 8^90)

1351 ckESpf? aESmif;wefcl;vqef; 6 &uf

(1990 jynfhESpf? rwfv 31 &uf)

EdkifiHawmfNidrf0yfydjym;rIwnfaqmufa&;tzGJUonf atmufyg Oya'udkjy|mef;vdkufonf/

tcef; (1)

trnf? tusdK;oufa&mufjcif;ESifh t"dyÜm,fazmfjycsuf

1/ þOya'udk ukefoG,fvkyfief;cGef Oya'[k ac:wGifap&rnf/

2/ þOya'ygjy|mef;csufrsm;onf EkdifiHawmfwpf0ef;vHk;wGif 1990-91 b@ma&;ESpf

twGufrS pí tusdK;oufa&mufap&rnf/

3/ þOya'wGifyg½Sdaom atmufygpum;&yfrsm;onf azmfjyygtwdkif; t"dyÜm,f

oufa&mufap&rnf-

(u) tcGef qdkonfrSm þOya't& ay;aqmif&rnfh tcGefudkqdkonf/ ,if;

pum;&yfwGif þOya't& wyf½dkufonfh 'PfaiGvnf;yg0ifonf?

(c) tcGefxrf; qdkonfrSm þOya't& tcGefay;aqmif&rnfholudkqdkonf/

,if;pum;&yfwGif jynfaxmifpktpdk;&\ pD;yGm;a&;tzGJUtpnf;? EdkifiHydkifpuf½Hk?

tvkyf½Hk? ukefoG,frIESifh 0efaqmifrIvkyfief;? pnfyifom,ma&;tzGJU? or0g,r

toif;? wpfOD;csif;yk*¾dKvf? wpfOD;csif;yk*¾dKvfrsm; pkaygif;xm;onfh tzGJUtpnf;

odkYr[kwf toif;? ukrÜPD? tpkpyfvkyfief;ESifh zufpyfvkyfief;rsm;vnf; yg0ifonf?

(*) ukefpnf qkdonfrSm jynfyrSwifoGif;aomypönf; odkYr[kwf a&mif;cs&eftvdkYiSm

jynfwGif;ü xkwfvkyfonfhypönf;udkqdkonf?

(C) 0efaqmifrI qdkonfrSm tcaMu;aiG? tzdk;tc odkYr[kwf tzdkk;pm;em;jzifh

aqmif½Gufay;jcif;udkqdkonf/ ,if;pum;&yfwGif ukefoG,frIvkyfief;?

azsmfajzrIvkyfief;? [dkw,f? wnf;cd kcef;ESif h pm;aomufqdkifvkyfief;?

c&D;oGm;vma&; vkyfief;ESifh Äyk'fr 6 t& jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\

b@ma&;ESif h tcGef0efBuD;Xmeu0efaqmifrIvkyfief;jzpfonf[k tcg

tm;avsmfpGm owfrSwfonfhvkyfief;rsm; vnf; yg0ifonf?

ÄÄ(i)a&mif;&aiGqdkonfrSm ukefpnfudk vufiif;jzpfap? a<u;jzifhjzpfap? tjcm;

qkdif;iHhpepfjzifhjzpfap? BudKwifta&mif;pepfjzifhjzpfap a&mif;csí&aiG

odkYr[kwf &&efaiGudk qdkonf/ ukefpnfcsif;vJvS,fjcif;jzpfvQif ,if;odkY

Ä  2011 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 4(u) t& tpm;xdk; jyifqifonf/

ÄÄ 2011 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 4(c)t& tpm;xdk; jyifqifonf/



jyKvkyf&mwGif owfrSwfonfh wefzdk;udkqdkonf/ ,if;pum;&yfwGif ukefpnfudk

xnfhoGif; xkyfydk;aomypönf;wefzdk;vnf; yg0ifonf/

(p) 0efaqmifrI&aiG qdkonfrSm 0efaqmifrIudk aqmif½GufonfhtwGuf &aiG

odkYr[kwf &&efaiGudk qdkonf?

(q) ukefxkwfvkyfol qdkonfrSm ukefpnfudk rdrdydkifpuf½Hk? tvkyf½Hk? tvkyfXmewGif

jzpfap? tjcm;oltm;tyfESHíjzpfap xkwfvkyfí a&mif;csoludk qdkonf?

(Z) 0efaqmifrIaqmif½Gufol qdkonfrSm 0efaqmifrIudk tcaMu;aiG? tzdk;tc

odkYr[kwf tzdk;pm;em;jzifh aqmif½Gufoludkqdkonf?

(ps) ukefwifoGif;ol qkdonfrSm jynfyrS ukef;aMumif;? a&aMumif; odkYr[kwf

avaMumif;jzifh ypönf;wifoGif;oludkqdkonf?

(n) ukef;ay:a&mufwefzdk; qkdonfrSm jynfyrSwifoGif;aom ypönf;tay:

taumufcGefOya'rsm;t& owfrSwfonfhwefzd k; ,if;ypönf;tay:

pnf;Muyfonfh taumufcGefESifh ukefcsp&dwfwdkYaygif;pyf&½SdaomaiGudkqkdonf?

(#) aMunmvTm qdkonfrSm þOya't& tcGefay;aqmif&rnfhtcGefxrf;u

rdrd\ a&mif;&aiG odkUr[kwf 0efaqmifrI&aiGudk azmfjyaomyHkpHudkqdkonf?

(X) Z,m; qdkonfrSm þOya'\ aemufqufwGJZ,m;rsm;udkqdkonf?

(!) pnf;Muyf qdkonfrSm þOya't& tcGefxrf;u ay;aqmif&rnfhtcGef

owfrSwfjcif;udkqdkonf?

(¡) ESpf qdkonfrSm b@ma&;ESpfudkqdkonf?

(P) pnf;MuyfESpfqdkonfrSm a&mif;&aiG odkYr[kwf 0efaqmifrI&aiG½SdaomESpf

ESifhwpfqufwnf; jzpfaom aemufESpfudkqdkonf?

      Ä(w) oHk;v qdkonfrSm b@ma&;ESpf pwifaomumvrSpí oHk;vtvdkuf

umvtydkif;tjcm;ukd qdkonf/

     ÄÄ(x) NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;qdkonfrSm þOya't& tcGefxrf;u ay;aqmif

&rnfh tcGefudkpnf;MuyfaumufcH&ef wm0efay;xm;onfh oufqdkif&m

NrdKUe,ftcGefOD;pD; XmerSL;½kH;\ wm0efcHt&m&Sdudk qdkonf/ ,if;pum;&yfwGif

ukrÜPDrsm;qdkif&m tcGef½kH;ü tcGefpnf;MuyfaumufcH&ef wm0efay;tyf

xm;aom OD;pD;t&m&Sdrsm;vnf; yg0ifonf/

Ä 1991 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 4 t& jznfhpGufonf/

ÄÄ 2011 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 4(*) t& jznfhpGufonf
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tcef; (2)

tcGefusoifhapjcif;ESifh tcGefay;aqmif&efwm0ef½Sdapjcif;

4/ (u) EdkifiHawmftwGif;xkwfvkyfonfh ukefpnfrsm;tay:wGif Z,m;ü azmfjyxm;

onfhtwdkif; tcGefusoifhap&rnf?

(c) EdkifiHawmftwGif;aqmif½Gufonfh 0efaqmifrIrsm;tay:wGif Z,m;ü

azmfjyxm;onfhtwdkif; tcGefusoifhap&rnf?

(*) jynfyrSwifoGif;onfhukefpnfrsm;ESifhpyfvsOf;í Z,m;ü azmfjyxm;onfh

twdkif; tcGef usoifhap&rnf/

5/ yk'fr 4 t& usoifhaomtcGefudk oufqdkif&mukefxkwfvkyfol? 0efaqmifrI

aqmif½Gufol odkYr[kwf ukefwifoGif;olu ay;aqmif&efwm0ef½Sdonf/

Ä6/ b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xmeonf jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\oabmwlnDcsufjzifh-

(u) trdefYaMumfjimpmxkwfjyefí þOya'\aemufqufwGJZ,m;yg azmfjycsuf

rsm;udk jzpfap? tcGefEIef;rsm;udkjzpfap jyifqifjcif;ESifhjznfhpGufjcif;wdkY jyKEdkifonf?

(c) yk'frcGJ (u) t& trdefUaMumfjimpmxkwfjyef&mwGif pwiftusdK;oufa&muf

ap&rnfh aeY&ufudkjzpfap? b@ma&;ESpfudkjzpfap? pnf;MuyfESpfukdjzpfap

owfrSwfay;&rnf/

7/ þOya'ygjy|mef;csufrsm;onf bmoma&; odkYr[kwf ukodkvfa&; tzGJUtpnf;

wpfckcku bmoma&; odkYr[kwf ukodkvfa&;udpöoufouftwGuf xkwfvkyf

a&mif;cs onfh ukefpnf okdYr[kwf ÄÄaqmif&Gufonfh 0efaqmifrItay:wGif tudsK;

roufa&mufap&/

tcef; (3)

tcGefuif;vGwfcGifhESifh oufomcGifhjyKjcif;

8/ ÄÄÄjynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ oabmwlnDcsufjzifh jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\

b@ma&;ESifh tcGef0efBuD;Xmeonf trdefYaMumfjimpmxkwfjyefí-

(u) ukefpnfwpfrsdK;rsdK;twGufjzpfap? 0efaqmifrIwpf&yf&yftwGufjzpfap?

tcGefxrf; wpfOD;OD; twGufjzpfap tcGefuif;vGwfcGifh odkYr[kwf oufom

cGifhjyKEdkifonf?

(c) tcGefrpnf;Muyfxdkufonfh a&mif;&aiG odkYr[kwf 0efaqmifrI&aiGyrmPudk

owfrSwfEdkifonf?

(*) topfxlaxmifaomvkyfief;wpf&yf&yfESifh pyfvsOf;í-

(1) topfwnfaqmuf&mwGifwyfqiftoHk;jyK&ef jynfyrSwifoGif;aom

Ä 2006 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 3 t& tpm;xdk; jyifqifonf/

ÄÄ 2011 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 5 t& tpm;xdk; jyifqifonf/

ÄÄÄ 2011 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfhOya'yk'fr 6(u)t&tpm;xdk; jyifqifonf/

3



pufypönf;rsm;? pufud&d,mrsm;ESifh tjcm;ypönf;rsm;tay:wGif tcGef

uif;vGwfcGifh odkYr[kwf oufomcGifhjyKEdkifonf?

(2) xkwfvkyfrIvkyfief; odkYr[kwf 0efaqmifrIvkyfief; ÄpD;yGm;jzpf pwifaom

aeYrS wpfqufwnf; 36 vtxd ESpfuefYowfcsufjzifh tcGef uif;vGwf

cGifh odkYr[kwf oufomcGifhjyKEdkifonf/

(C) EdkifiHawmftwGif;xkwfvkyfí jynfyodkYwifydkYa&mif;csaom ukefpnf wpfrsdK;rsdK;

ESifh pyfvsOf;í tcGefuif;vGwfcGifh odkYr[kwf oufomcGifhjyKEdkifonf/

9/ rnfonfhukefpnfxkwfvkyfrI odkYr[kwf 0efaqmifrIudkrqdk tcGefwpfBudrfwnf;om

usoifh apvdkvQif ,if;okdYusoifhap&ef pnf;rsOf;rsm;jzifh owfrSwfEdkifonf/

tcef; (4)

wm0efESifh vkyfydkifcGifhrsm;

10/ jynfwGif;tcGefrsm;OD;pD;Xme? ñTefMum;a&;rSL;csKyfonf þOya'yg wm0efESifh

vkyfydkifcGifhrsm;udk cH,lvkyfudkifcGifh½Sd&rnf/ xdkYjyifrdrdOD;pD;Xme0efxrf;rsm;tm; wm0efcGJa0

ay;tyfí taumiftxnfazmf aqmif½GufEdkifonf/

tcef; (5)

rSwfyHkwifjcif;? vkyfief;pwifaMumif; taMumif;Mum;pmay;ydkYjcif;

11/ (u) rnfolrqdk ÄÄukefpnfxkwfvkyfrIvkyfief; odkYr[kwf 0efaqmifrI vkyfief;ukd

vkyfud kifvQif pnf;rsOf;rsm;jzif h owfrSwfonfhtwdkif; oufqdkif&m

NrdKUe,ftcGefOD;pD; XmerSL;xHwGif rSwfyHkwif&rnf?

(c) rnfolrqdk ÄÄÄukefpnfxkwfvkyfrIvkyfief; odkYr[kwf 0efaqmifrIvkyfief;udk

pwif vkyfudkifvQif ,if;okdYvkyfief;pwifvkyfudkifaMumif; taMumif;Mum;pmudk

pnfrsOf;rsm;jzifh owfrSwfonfhtwdkif; oufqdkif&mNrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;xH

ay;ydkY&rnf?

(*) rnfolUtm;rqdk 4if;\vkyfief;ESif hpyfvsOf;í pnf;rsOf;rsm;ESif htnD

rSwfyHkwif&ef odkYr[kwf vkyfief;pwifvkyfudkifaMumif; taMumif;Mum;pm

ukday;ydk Y&ef NrdKUe,f tcGefOD;pD;XmerSL;u taMumif;Mum;Edkifonf/

4

Ä 2011 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfhOya'yk'fr 6(c)t&tpm;xdk; jyifqifonf/

ÄÄ 2011 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 7 t& y,fzsufonf/

ÄÄÄ 2011 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 7 t& y,fzsufonf/



tcef; (6)

Ä vpOftcGefay;aqmifjcif;ESifh oHk;vwpfBudrf aMunmvTmay;ydkYjcif;

12/ ÄÄ(u) rnfolrqdkESpfwpfESpftwGif; tcGefpnf;Muyfxdkufaoma&mif;&aiG odkYr[kwf

0efaqmifrI&aiG½SdvQif vpOfusoifhaomtcGefudk oufqdkif&mvukefqHk;NyD;

wpfq,f&uf twGif;ay;aqmif&rnf/ xdkYjyifoHk;vwpfBudrfaMunmvTmudk

oufqdkif&moHk;vywf ukefqHk;NyD;aemuf wpfvtwGif; oufqkdif&m NrdKUe,f

tcGefOD;pD;XmerSL;xHay;ydkY&rnf?

ÄÄ(c) rnfolYudkrqdk ESpfwpfESpftwGif;tcGefpnf;Muyfxdkufaom a&mif;&aiG

odkYr[kwf 0efaqmifrI&aiG½Sdonf[k ,lq&eftaMumif;½SdvQif vpOf usoifh

aom tcGefaiGudk ay;aqmifap&efESif h oHk;vwpfBudrfaMunmvTmudk

ay;ykdYap&ef NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;u taMumif;Mum;Edkifonf?

ÄÄ(*) yk'frcGJ(u) odkYr[kwf (c)t&tcGefay;aqmif&ef ysufuGufvQifaomfvnf;

aumif;? ay;aqmifxdkufonfhtcGefaiGxufavsmhenf;ay;aqmifonf[k

,lq&ef taMumif;½SdvQifaomfvnf;aumif; NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;u

&½Sdxm;aom owif;tcsuftvufrsm;tay:tajcjyKí ay;aqmif&ef

tcGefaiG odkYr[kwf xyfrHay;aqmif&efaiGudk cefYrSef; wGufcsuf awmif;cH

Edkifonf?

(C) yk'frcGJ (u)? (c) odkYr[kwf (*) t& ay;aqmifcJhaomaiGudk pnf;MuyfrIt&

usoifhonfhtcGefrS ckESdrfay;&rnf?

(i) Oya'yk'fr 4 yk'frcGJ ( * )t& jynfyrS ypönf;wifoGif;olu ay;aqmif&

rnfh tcGefudk taumufcGef aumufcHonfhenf;vrf;rsm;twdkif; taumuf

cGefESifh wpfygwnf; taumufcGefOD;pD;Xmeu aumufcHay;&rnf/

tcef; (7)

ESpfcsKyfaMunmvTmay;ykdYjcif;

13/ (u) rnfolrqdkESpfwpfESpftwGif; tcGefpnf;Muyfxdkufaoma&mif;&aiG odkYr[kwf

0efaqmifrI&aiG½SdvQif ,if;ESpftwGuf ESpfcsKyfaMunmvTmudk oufqdkif&mESpf

ukefqHk;NyD; oHk;v twGif; NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;xHay;ykdY&rnf?

(c) rnfolUtm;rqdk ESpfwpfESpftwGif; tcGefpnf;Muyfxdkufaom a&mif;&aiG

odkYr[kwf 0efaqmifrI&aiG½Sdonf[k ,lq&eftaMumif;½SdvQif ESpfcsKyf

aMunmvTmay;ydkY&ef NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;utaMumif;Mum;Edkifonf?

(*) yk'frcGJ (u) ESifh (c) t& wifoGif;onfhaMunmvTmwGif rSm;,Gif;csuf?

usef½Sdcsuf½SdvQif pnf;MuyfrIrjyKvkyfrD jyifqifcGifh½Sdonf/

5

Ä 1991 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 5 t& tpm;xdk; jyifqifonf/

ÄÄ1991 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 6 t& tpm;xdk; jyifqifonf/



tcef; (8)

pnf;Muyfjcif;ESifh jyeftrf;jcif;

14/ (u) yk'fr 13 t& ay;ydkYaomESpfcsKyfaMunmvTmonf a&mif;&aiG odkYr[kwf

0efaqmifrI&aiGESifhpyfvsOf;í rSefuefjynfhpHkonf[k NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;u

,HkMunf auseyfvQif ,if;aMunmvTmudk tajcjyKí tcGefpnf;MuyfEdkifonf?

(c) vdktyfvQif NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;u tcGefxrf;tm; pm&if; taxmuf

txm;rsm;wifjyapjcif;? ac:,lppfaq;apjcif;wkd Yudk jyKvkyfNyD;aemuf

,if;pm&if; taxmuftxm;rsm;rSa&mif;&aiG okdYr[kwf 0efaqmifrI&aiGudk

rSefuefpGm &½SdEdkifvQif ,if;pm&if;taxmuftxm;rsm;udk tajcjyKí tcGef

pnf;MuyfEdkifonf?

Ä(*) tcGefxrf;wifjyaom pm&if;taxmuftxm;rsm;rS a&mif;&aiG odkYr[kwf

0efaqmifrI&aiGudkrSefuefpGm r&½SdEdkifvQif NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;onf vdktyf

aom tjcm; oufaocH taxmuftxm;rsm;udk pdppfNyD; tcGef pnf;Muyf

&rnf/

ÄÄ(C) tcGefxrf;u ESpfcsKyfaMunmvTm ay;ydkU&ef? pm&if;taxmuftxm;wifjy&ef

odkUr[kwf vma&muftppftaq;cH&ef ysufuGufvQif NrdKUe,ftcGefOD;pD;

XmerSL;onf &&Sdxm;aom owif;tcsuftvufrsm;udk tajcjyKí tcGefudk

cefUrSef;pnf;MuyfEd kifonf/ tcGefrpnf;MuyfrD rnfolUudkrqdk ac:,l

ppfaq;jcif;? vdktyfonfhowif;tcsuftvufrsm; awmif;,ljcif;udk

jyKvkyfEdkifonf/

15/ atmufygwdkYtm; oufqkdif&mb@mESpfukefqHk;NyD;onfhtcsdeftxd apmifhqdkif;

jcif;rjyKbJ ESpftwGif;tcGefpnf;MuyfaumufcHEdkif&ef pnf;rsOf;rsm;jzifh owfrSwfxm;

onfhtwdkif; aqmif½Guf&rnf-

 ÄÄÄ(u) jynfyodkY tNyD;tydkifxGufcGmoGm;rnfhol?

(c) vkyfief;&yfpJol?

(*) azsmfajzrIusif;yol/

16/ ay;aqmifxm;aom tcGefonf trSefay;aqmiftyfonfhaiGxufydkaeaMumif;

tcGefxrf;u taxmuftxm;jzifhwifjyEdkifvQifaomfvnf;aumif;? NrdKUe,f tcGef

OD;pD;XmerSL;u awGU½SdvQifaomfvnf;aumif; ,if;ydkaiGudk jyeftrf;&rnf/ tcGef

xrf;onf jyeftrf;aiG &&ef½SdaMumif; taMumif;Mum;pm &½SdonfhaeU&ufrS wpfESpf

twGif;om awmif;qdkcGifh½Sdonf/

6

Ä 2011 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfhOya'yk'fr 8(u)t&tpm;xdk; jyifqifonf/

ÄÄ 2011 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 8(c) t& jznfhpGufonf/

ÄÄÄ 2011 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 9 t& tpm;xdk; jyifqifonf/



tcef; (9)

pnf;Muyfjcif; odkYr[kwf jyefvnfpnf;Muyfjcif;ESifh rSm;,Gif;csufudkjyifqifjcif;

17/ (u) NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;onf rnfonfhESpfwGifrqdk atmufygtaMumif;

wpfckckESifhpyfvsOf;ítcGefxrf;tm; ESpfcsKyfaMunmvTmay;ydkY&ef oufqkdif&m

pnf;MuyfESpf ukefqHk;NyD; oHk;ESpftwGif; taMumif;Mum;Edkifonf/ ,if;odkY

taMumif;Mum;NyD;aemuf þOya'ygjy|mef;csufrsm;ESifhtnD rnfonfh

tcsdefwGifrqdk pnf;MuyfrI odkYr[kwf jyefvnfpnf;Muyfr I jyKvkyfEdkifonf-

(1) tcGefpnf;Muyfxdkufvsuf pnf;MuyfrIrSvGwfuif;aejcif;?

(2) tcGefavsmhenf;pnf;MuyfcJhjcif;/

odkY&mwGif a&mif;&aiG odkYr[kwf 0efaqmifrI&aiGwdkYESifh pyfvsOf;í vdrfvnf

wdrf;a½Smifjcif;?xdrfcsefjcif;aMumifh pnf;MuyfrI odkYr[kwf jyefvnfpnf;MuyfrI

jyKvkyf&ef vdktyfaMumif;awGU½SdvQif oufqkdif&mpnf;MuyfESpf ukefqHk;NyD;aemuf

rnfonfhtcsdefwGifrqdk jynfwGif;tcGefrsm;OD;pD;Xme? ñTefMum;a&;rSL;csKyf\

BudKwifcGifhjyKcsuft& pnf;MuyfrI odkYr[kwf jyefvnfpnf;MuyfrI jyKvkyfEdkifonf?

(c) yk'frcGJ (u)t& aqmif½Gufonfhtcg oufqdkif&mESpftwGuf tusdK;

oufa&mufonfh Z,m;yg tcGefEIef;twdkif;omtcGefudk wGufcsuf awmif;cH

&rnf/

18/ (u) NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;? Äwdkif;a'oBuD;  okdYr[kwf jynfe,ftcGefOD;pD;XmerSL;

odkUr[kwf ukrÜPDrsm;qdkif&mtcGef½kH;XmerSL; odkUr[kwf t,lcHcHktzGJUonf rdrd

aqmif½Gufonfh pnf;MuyfrI? odkYr[kwf t,lcHrIqdkif&m trdefY wpf&yf&yf

ESifhpyfvsOf;í rSwfwrf;rS ay:vGif xif½Sm;onfh rSm;,Gif;csufwpfckckudk awGU½Sd

vQifjzpfap? tcGefxrf; odkYr[kwf t,lcHolu wifjyvQifjzpfap ,if;trdefY

csrSwfonfhaeYrS oHk;ESpftwGif; jyifEdkifonf/ odkY&mwGif tcGefudk wdk;jr§ifhaponfh

odkYr[kwf jyeftrf;aiGukd avsmhenf;aponfh jyifqifcsufjyKvkyf&ef jzpfvQif

tcGefxrf;tm; ajz½Sif;cGifh ay;&rnf?

(c) yk'frcGJ (u) t& aqmif½Gufonfhtcg oufqdkif&mESpftwGuf tusdK;ouf

a&mufonfh Z,m;ygEIef;twdkif;om tcGefudkwGufcsufawmif;cH&rnf/

7

  Ä  2011 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 3 t& tpm;xdk; jyifqifonf/



tcef; (10)

t,lcHjcif;

19/ Ä(u) tcGefxrf;u rauseyfvQif atmufygolrsm;xH t,lcH0ifEdkifonf-

(1) tcGefusyf okH;aomif; xufydkvQif wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,f

tcGefOD;pD;XmerSL; odkYr[kwf ukrÜPDrsm;qdkif&mtcGef½kH;XmerSL;?

(2) wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,f tcGefOD;pD;XmerSL; odkYr[kwf ukrÜPDrsm;

qdkif&mtcGef½kH;XmerSL;\ qHk;jzwfcsufjzpfNyD; tcGef usyfwpfodef;xuf

ydkvQif tcGeft,lcHcHktzGJU?

(3) tcGeft,lcHcHktzGJU\ qHk;jzwfcsufrSay:aygufonfh Oya'a&;&m jyóem

ESifh pyfvsOf;vQif jynfaxmifpkw&m;vTwfawmfcsKyf?

(c) tcGefxrf;onf rdrdrauseyfonfhtrdefUudk &½SdonfhaeYrSpí wpfvtwGif;

pnf;rsOf;rsm;ESifhtnD t,lcH0ifcGifh½Sdonf/ umvpnf;urf;owf wGufcsuf&m

wGif atmufyg umvrsm;ukd Ekwfy,f&rnf-

(1) t,lcH0ifvdkonfh trdefYrdwåLul;&ef vdktyfonfhumv?

(2) tcGeftausray;oGif;bJ t,lcHcGifhawmif;cH&,lonfhumv?

(*) yk'frcGJ (c)yg umvpnf;urf;owfudk vHkavmufaomtaMumif;½SdvQif

oufqdkif&m wdkif;a'oBuD;  okdYr[kwf jynfe,ftcGef OD;pD;XmerSL; odkUr[kwf

ukrÜPDrsm;qdkif&m tcGef½kH;XmerSL;? tcGeft,lcH cHktzGJU odkYr[kwf w&m;½kH;csKyfu

avQmhayghí vufcHEdkifonf?

(C) t,lcH0ifvdkolonf atmufygtwdkif;aqmif½GufrSom t,lcH cGifh½Sdonf-

(1) ay;aqmif&rnfhtcGefudk tausay;oGif;jcif;? odkYr[kwf

(2) wdkif;a'oBuD;  okdYr[kwf jynfe,ftcGefOD;pD;XmerSL; odkUr[kwf ukrÜPDrsm;

qdkif&m tcGef½kH;XmerSL;xH avQmufxm;í ,if;u qHk;jzwfonfhtwdkif;

vdkufemaqmif½Gufjcif;?

(i) t,lcHrINyD;ajrmufatmifaqmif½Guf&mü t,lcHoltm; ajyma&;qdkcGifhay;NyD;

aemuf oifhavsmfaom trdefYudkcsrSwfEdkifonf?

       ÄÄ(p) tcGefonf usyf okH;aomif;xufrydkvQif NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;\ trdefYonf

vnf;aumif;? tcGefonf usyfwpfodef;xufrydkvQif wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf

jynfe,f tcGefOD;pD;XmerSL; odkYr[kwf ukrÜPDrsm; qdkif&mtcGef½kH;XmerSL;\

qHk;jzwfcsufonfvnf;aumif;? tcGefonf usyf wpfodef; txufjzpfNyD;

Oya'a&;&m jyóemray:aygufvQif tcGeft,lcHcHktzGJU\ tqHk;tjzwfonf

vnf;aumif; tNyD;tjywf jzpfap&rnf/

8

Ä 2011 ckESpf?ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfhOya'yk'fr10(u)t&tpm;xdk; jyifqifonf/

ÄÄ   2011 ckESpf?ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr10(c)t&tpm;xdk; jyifqifonf/



tcef; (11)

NrdKUe,f? jynfe,f odkYr[kwf wdkif;tqifhu csrSwfaom trdefYudk jyifqifjcif;

20/ jynfwGif;tcGefrsm;OD;pD;Xme? ñTefMum;a&;rSL;csKyfonf rdrdoabmtavsmufjzpfap?

tcGefxrf;\wifjycsuft&jzpfap NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;? wdkif;a'oBuD;  okdYr[kwf

jynfe,ftcGefOD;pD;XmerSL; odkUr[kwf ukrÜPDrsm;qdkif&mtcGef½kH;XmerSL; wdkYu

csrSwfaom rnfonfhtrdefYudkrqdk ,if;trdefYcsrSwfonfhaeYrS oHk;ESpftwGif;

jyefvnfpdppfí oifhavsmfaomtrdefYudkcsrSwfEdkifonf/

odkY&mwGifatmufygudpörsm;ü tcGefxrf;u wifjycGifhr½Sdap&-

(u) wdkif;a'oBuD;  okdYr[kwf jynfe,ftcGefOD;pD;XmerSL; odkUr[kwf ukrÜPDrsm;

qdkif&mtcGef½kH;XmerSL;xH t,lcH0ifEdkifonfh udpöü t,lcH0ifEdkifonfh

tcsdefumv rukefqHk;ao;jcif; odkYr[kwf t,lcH0ifxm;qJjzpfjcif;?

(c) tcGefxrf;onf yk'fr 19 yk'frcGJ (C) udk vdkufemaqmif½GufrIr½Sdjcif;/

tcef; (12)

jypfrIrsm;ESifh jypf'Pfrsm;

21/ rnfolrqdk vHkavmufaom taMumif;r½SdbJ atmufygysufuGufrIwpf&yf&yf½SdvQif

xdkoltm; NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;onf ysufuGufrIwpfrsdK;pDtwGuf oufqdkif&m

pnf;MuyfrIt& xyfrH ay;oGif;&rnfhtcGef\ Äwpfq,f&mcdkifEIef;ESifhnDrQaomaiGudk

'PfaiGtjzpfay;aqmifap&rnf-

(u) rSwfyHkwif&ef ysufuGufjcif;?

(c) vkyfief;pwifaMumif; taMumif;Mum;pmay;ydkY&ef ysufuGufjcif;?

(*) owfrSwfxm;aom tcsdeftwGif; aMunmvTmay;ydkY&ef ysufuGufjcif;?

(C) aMunmvTmt& usoifhaomtcGefudk ay;oGif;&ef ysufuGufjcif;?

(i) pnf;MuyfrIESifh pyfvsOf;í ppfaq;&ef taMumif;Mum;ac:,ljcif;udk vdkufem&ef

ysufuGufjcif;?

(p) tcGefay;aqmif&ef owfrSwfxm;aom odkYr[kwf wdk;jr§ifhay;xm;aom&uf

twGif; ay;oGif;&efysufuGufjcif;/

ÄÄ21-u/rnfolrqdk þOya't& ÄÄÄjynfaxmifpktpdk;&tzGJJU\ b@ma&;ESifh tcGef0efBuD;

Xmeu   trdefYaMumfjimpmxkwfjyefíxm;&Sd&ef owfrSwfxm;aom pm&if;rsm;udk oufqdkif&m

tcGefOD;pD;XmerSL;u wifjy&efawmif;qdkonfhtcg vHkavmufaom taMumif;r&SdbJ wifjy&ef

        Ä  2011 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 11(u) t& tpm;xdk; jyifqifonf/

ÄÄ 1991 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfhOya'yk'fr 7t& jznfhpGufonf/

ÄÄÄ 2011 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfhOya'yk'fr11(c)t&tpm;xdk; jyifqifonf/

9



ysufuGufvQif xdkoltm; oufqdkif&mtcGefOD;pD;XmerSL;onf pnf;MuyfrIt& ÄusoifhtcGef\

wpfq,f&mcdkifEIef;ESifhnDrQaomaiGudk 'PfaiGtjzpfay;aqmifap&rnf/

22/ (u) (1) rnfolrqdk tcGefvGwfuif;ap&ef wdrf;a½SmifaMumif; odkYr[kwf tcGef

avsmhenf;ap&efa&mif;&aiG? odkYr[kwf 0efaqmifrI&aiGwdkYESifh pyfvsOf;

onfh tcsuftvufrsm;udk xdrfcsefaMumif;awGU½SdvQif xdkoltm;

owfrSwfonfh tcsdeftwGif;wGif tjynfhtpHkxkwfazmfcGifhay;&rnf?

(2) xdkolonfcGifhjyKxm;aomumvtwGif; tjynfhtpHkxkwfazmfcJhvQif

,if;u ay;aqmif&rnfhtcGeftjyif wdrf;a½SmifonfhtcGef\ odkYr[kwf

xdrfcsefjcif;aMumifh ydkrdk usoifhonfh tcGef\ wpfqESifhnDrQaom 'PfaiGudkyg

ay;aqmif&rnf?

(3) xdkolonf cGifhjyKxm;onfhumvtwGif; xkwfazmf&ef ysufuGufvQif

odkYr[kwf wdrf;a½SmifxdrfcsefcJhonfh a&mif;&aiG odkYr[kwf 0efaqmifrI

&aiGxuf avsmhenf; xkwfazmfvQif yk'frcGJi,f (2) ygtwdkif; tcGefESifh

'PfaiGESpf&yfpvHk; ay; aqmif&rnfhtjyif w&m;pGJqdkjcif;vnf;cH&rnf/

w&m;pGJqdkí jypfrIxif½Sm; pD&ifjcif;cH&ygu ÄÄwpfESpfxufrydkaom

axmif'Pfjzpfap? usyfwpfodef;xuf ryd kaomaiG'Pfjzpfap?

'PfESpf&yfvHk;jzpfap csrSwfjcif;cH&rnf/

(c) rnfolrqdk vdrfvnfvSnfhjzm;vdkaom &nf½G,fcsufjzifh rdrd\a&mif;&aiG

odkYr[kwf 0efaqmifrI &aiGrsm;ESifh pyfvsOf;onfhrrSefruefaom aMunmvTmukd

wrifoufouf ay;ydk YaMumif;? rrSefruefaomodkYr[kwfrrSefruef[k rdrd

od½Sd ,HkMunfaom pm&if;pmtkyf? pm&if;½Sif;wrf;rsm;udk wifjyaMumif;

awGY½SdvQif usoifhonfhtcGef\ wpfqESifhnDrQaom 'PfaiGudkyg ay;aqmif

&rnfhtjyif w&m;pGJqdkjcif;vnf;cH&rnf/ w&m;pGJqdkí jypfrIxif½Sm;pD&ifjcif;

cH&ygu xdkoltm; ÄÄÄoHk;ESpfxufrydkaom axmif'Pfjzpfap? usyfokH;odef;xuf

rydkaomaiG'Pfjzpfap? 'PfESpf&yfvkH;jzpfap csrSwfjcif; cH&rnf/

23/ rnfolrqdk þOya'udk taMumif;jyKíatmufygjypfrIwpf&yf&yfudkusL;vGefvQif

xdkoltm; oufqdkif&m\cGifhjyKcsufjzifh w&m;pGJqdkí jypfrIxif½Sm;pD&ifcH&ygu

oHk;ESpfrS ckepfESpftxd axmif'Pf uscHap&rnf-

(u) vmbfay;? vmbf,ljyKvkyfjcif;?

(c) vmbfay;? vmbf,ljyKvkyf&eftm;xkwfjcif;?

(*) vmbfay;? vmbf,ljyKvkyf&eftm;ay;tm;ajr§mufjyKvkyfjcif;?

(C) þOya'u tyfESif;xm;onfh vkyfydkifcGifhwpf&yf&yfudk r½dk;rajzmifhaom

oabmjzifh jzpfap? vdrfvnfvSnfhjzm;vdkaom oabmjzifhjzpfap tvGJoHk;pm;

jyKvkyfjcif;/

10

Ä 2011ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr11(c)t&tpm;xdk; jyifqifonf/

ÄÄ 2011 ckESpf?ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfhOya'yk'fr12(u)t&tpm;xdk; jyifqifonf/

ÄÄÄ 2011ckESpf?ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfhOya'yk'fr 12(c)t& tpm;xdk; jyifqifonf/



tcef; (13)

tcGeft& aumufcHjcif;

24/ tcGefxrf;onfowfrSwfxm;onfhtcsdeftwGif; odk Yr[kwf wdk;jr§ifhay;onfh

tcsdeftwGif; tcGefESifh 'PfaiGudkay;aqmif&ef ysufuGufvQif ray;aqmifonfhaiGudk

rajyusefaiGtjzpf vnf;aumif;? oufqdkif&m tcGefxrf;udk ysufuGufoltjzpfvnf;aumif;

rSwf,lNyD; tqdkygrajy usefaiGudk 0ifaiGcGefrajyusefaiGjzpfbdouJhodk Y NrdKUe,ftcGef

OD;pD;XmerSL;ut&aumufcH&rnf/ ,if;odkY t&aumufcH&mü 0ifaiGcGefOya'wGif jy|mef;xm;

aom enf;vrf;rsm;ESifh vkyfydkifcGifh rsm;udk NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;u oHk;pGJ&rnf/

tcef; (14)

taxGaxG

25/ (u) Oya'yk'fr 10 t& wm0efvTJtyfjcif;cH&olrsm;onf atmufygwdkYudk jyKvkyfcGifh

½Sdonf-

(1) oufqdkif&mpnf;MuyfrI odkUr[kwf t,lcHrItwGuf rnfonfh taqmuf

ttHkae&m odkUr[kwf vkyfief;Oypmudkrqdk 0ifa&mufMunfh½I ppfaq;cGifh?

(2) xdkodkY0ifa&mufMunfh½Ippfaq;&mü awGU½Sdaompm&if;pmtkyfrsm; odkYr[kwf

pm½Gufpmwrf;rsm;ay:wGif rSwfrdap&ef wHqdyftrSwftom;rsm;

½dkufESdyfcGifh ,if;wdkYrSaumufEkwfcsufrsm; xkwf,lcGifh ESifh rdwåLul;,lcGifh/

(c) NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;onf þOya't& aqmif½GufonfhtrIudpöwpfckckü

vdktyfrnfh pm&if;pmtkyfrsm; odkYr[kwf pm½Gufpmwrf;rsm;udk rwifbJ

aeonf[kvnf;aumif;? awmif;qdkonfhtcgwGif wifjyvdrfhrnfr[kwf[k

aomfvnf;aumif; ,HkMunf&ef taMumif;½SdvQif oufqkdif&m wdkif;a'oBuD;

okdYr[kwf jynfe,ftcGefOD;pD;XmerSL; odkUr[kwf ukrÜPDrsm;qdkif&m tcGef½kH;

XmerSL; xHrS cGifhjyKcsuf &,lNyD;aemuf atmufygwdkYudk jyKvkyfcGifh½Sdonf-

(1) rnfonfhtaqmufttHkae&m odkYr[kwf vkyfief;Oypmudkrqdk 0ifa&muf

½SmazGcGifh?

(2) ,if;ae&mwdkUwGif awGU½Sdaom pm&if;pmtkyfrsm; odkYr[kwf pm½Gufpmwrf;

rsm;udk odrf;qnf;cGifh/

(*) NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;onf yk'frcGJ (c)ygudpöudk ta&;wBuD;aqmif½Guf&ef

ay:aygufvmygu ,if;uJhodkY ,HkMunf&ef taMumif;tcsufrsm;udk pmjzifh

a&;rSwfNyD; oufqdkif&mNrdKUe,fw&m;olBuD;xHrS ½SmazG0&rf;awmif;cHí

aqmif½GufEdkifonf/ ,if;odkYaqmif½Guf&mwGif awGU½Sdcsufrsm;udk NrdKUe,f

w&m;olBuD;ESifh oufqdkif&mwdkif;a'oBuD;  okdYr[kwf jynfe,ftcGefOD;pD;XmerSL;

odkUr[kwf ukrÜPDrsm;qdkif&m tcGef½kH;XmerSL;wdkYxH tjrefqHk; tpD&ifcHwifjy

&rnf/

11



(C) yk'frcGJ (c) ESifh (*) ygudpöwpf&yf&yfudkaqmif½GufvQif oufqdkifaomtcGefxrf;

odkYr[kwf 4if;\ udk,fpm;vS,fESifh oufaoESpfOD;wdkY\ a½SUarSmufwGif jzpfap

&rnf/ pm&if;pmtkyfrsm; odkYr[kwf pm½Gufpmwrf;rsm;udk odrf;qnf;jcif;

jzpfvQif vufcH&½SdaMumif; ajypmxkwfay;&rnfhtjyif ,if;wdkYudk pnf;MuyfrI

odkYr[kwf t,lcHrIrNyD;jywfao;rD ppfaq;&ef vdktyfaomumvtxdom

vuf0,fxm;½Sd&rnf/

26/ jynfaxmifpktpdk;&\ pD;yGm;a&;tzGJUtpnf;? EdkifiHydkifpuf½Hk? tvkyf½Hk? ukefoG,frIESifh

0efaqmifrI vkyfief;wdkYESifh pyfvsOf;ípnf;MuyfaumufcH&ef enf;vrf;rsm;udk pnf;rsOf;rsm;

jzifh owfrSwfEdkifonf/

Ä27/ b@ma&;ESif h tcGef0efBuD;Xmeonf jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ oabm

wlnDcsufjzifh trdefY aMumfjimpm xkwfjyefí-

ÄÄ(u)ukefpnfwpfrsdK;rsdK;udk a&mif;csjcif; odkYr[kwf 0efaqmifrI wpf&yf&yf aqmif

&Gufjcif;twGuf EdkifiHjcm;aiG&&SdvQif ,if;EdkifiHjcm;aiGtay: usoifhap&rnfh

tcGefEIef;udk owfrSwfEdkifonf/

(c) e,fpyfukefoG,frIwGif jynfyrSwifoGif;onfh ukefpnfrsm; ukef;ay:a&muf

wefzdk;tay: oGif;ukefwifoGif;pOfu usyfaiGjzifhay;acscJhvQif usyfaiGjzifh

vnf;aumif;? EdkifiHjcm;aiGjzifhay;acscJhvQif ,if;EdkifiHjcm;aiGjzifhvnf;aumif;

usoifhap&rnfhtcGefEIef;udk owfrSwfEdkifonf?

(*) yk'frcGJ (u) ESifh (c) wdkYt& trdefUaMumfjimpmxkwfjyef&mwGif pwiftusdK;

oufa&mufap&rnfhaeY&ufudkjzpfap? b@ma&;ESpfudkjzpfap? pnf;MuyfESpfudkk

jzpfap owfrSwfay;&rnf/

28/ (u) þOya'ygpnf;MuyfrIrsm;twGuf rSefuefaompm&if;rsm;udk jrefrmbmom

odkYr[kwf t*Fvdyfbmomjzifh jyKpkxm;½Sd&rnf?

     ÄÄÄ(c) jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xmeonf &aiGtrsdK;tpm;

wpf&yf&yftwGufjzpfap? tcGefxrf;trsdK;tpm;wpfckcktwGufjzpfap þOya'

yk'fr14? yk'frcGJ(c)t& awmif;cHonfhtcgwifjyEdkif&ef rnfonfhtcsuftvufrsm;

yg0ifonfhpm&if;rsm; xm;&Sd&rnfudk trdefUaMumfjimpmjzifh owfrSwfEdkifonf/

ÄÄÄÄ29/ þOya'ygjy|mef;csufrsm; xajrmufatmifjrifpGm aqmif½GufEdkif&eftvdkYiSm

jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ b@ma&;ESifh tcGef0efBuD;Xmeonf -

(u) vdktyfaomenf;Oya'rsm;? pnf;rsOf; odkYr[kwf pnf;urf;rsm;udk jynfaxmifpk

tpdk;&tzGJU \oabmwlnDcsufjzifh xkwfjyefEdkifonf/

12

Ä 2006 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 4 t& tpm;xdk; jyifqifonf/

ÄÄ 2011 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 13 t& tpm;xdk; jyifqifonf/

ÄÄÄ 2011 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 14 t& tpm;xdk; jyifqifonf/

ÄÄÄÄ 2011 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 15 t& tpm;xdk; jyifqifonf/



(c) vdktyfaomtrdefUaMumfjimpm? trdefY? ñTefMum;csufESifh vkyfxkH;vkyfenf;rsm;udk

xkwfjyefEdkifonf/

30/ yk'fr 4 ygudpötvdkYiSm rnfolonf ukefxkwfvkyfol? 0efaqmifrIaqmif½Gufol

odkYr[kwf ukefwifoGif;oljzpfaMumif;udk vnf;aumif;? yk'fr 11 yk'frcGJ (u) t& rnfolonf

vkyfief; rSwfyHkwif&ef vdktyfoljzpfaMumif;udkvnf;aumif; owfrSwf&efudpöay:aygufvmvQif

jynfwGif;tcGefrsm;OD;pD;Xme? ñTefMum;a&;rSL;csKyf\ tqHk;tjzwfonf tNyD;tjywfjzpfap&rnf/

Ä31/

ÄÄ32/

(ykH) ____

AdkvfcsKyfrSL;BuD;

Ouú|

EdkifiHawmfNidrf0yfydjym;rIwnfaqmufa&;tzGJU

Ä 2011 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 16 t& y,fzsufonf/

ÄÄ 2011 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udkjyifqifonfh Oya'yk'fr 16 t& y,fzsufonf/
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14

ukefoG,fvkyfief;cGef Oya'\ aemufqufwGJZ,m;rsm;

Z,m; 1

rnfolrqdk atmufazmfjyyg ukefpnfwpfrsdK;rsdK;udk jynfwGif;ü xkwfvkyfa&mif;csjcif;

rS a&mif;&aiGtay: ukefoG,fvkyfief;cGef rusoifhap&/ azmfjyygukefpnfwpfrsdK;rsdK;udk

jynfyrSwifoGif;jcif;jzpfygu ukef;ay:a&mufwefzdk;tay:wGif 5 &mcdkifEIef;jzifh tcGefusoifh

ap&rnf-

trSwf

pOf

ukefpnftrsKd;trnf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

pyg;/

*sHKaph/

ajymif;trsdK;rsdK;ESifh tjcm;ESHpm;oD;ESHrsm;/

yJvHk;trsdK;rsdK;/

ajryJawmifh? ajryJqef/

ESrf;/

rkefnif;aph? aeMumaph? refusnf;aph? 0gaph/

qDtkef;/

0gtrsdK;rsdK;/

*kefavQmfESifh tjcm;avQmfrsm;/

MuufoGefjzL? MuufoGefeD/

tmvl;/

[if;cwftarT;tBudKifrsm;jzpfaom t½GuftoD;? taphtacgufrsm;/

[if;cwfrqvm/

opfoD;pdrf;trsdK;rsdK;/

[if;oD;[if;½Gufrsm;/

BuH/

ydk;pm½Guf/

y&aq;yif/

v,f,mudkif;uRef;xGuf uRJEGm;pm tpdk? tajcmuf/

tjcm;ae&mwGif oD;jcm;azmfjyxm;jcif;r½Sdonfh oif? oufi,f? oaygh? "edpaom

v,f,mudkif;uRef;xGufukefrsm;/

xif;? 0g;/

ouf½Sdwd&pämefrsm;/



trSwf

pOf

ukefpnftrsKd;trnf

Z,m; 1 tquf

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

 48

ydk;tdrf/

Budrf tMurf;tacsm/

ysm;&nf? ysm;za,mif;/

csdyfrsm;/

yJzGJESifh yJtcGHrsm;/

ajryJzwf? ESrf;zwf? 0gaphqDzwf? zGJEkqDzwf ponfhqDBudwfNyD;tzwfrsm;/

qyfjymrIefYMurf;/

ta&mifcRwfzwf/

zefNyD;0g/

tkef;qHcsnfcif/

iSufarG;? bJarG;/

xD;ydwfrsm;/

aq;*Grf;? aq;0wf? aq;ywfwD;? aq;½HkoHk;t0wftpm;ESifh aq;½HkoHk; taxGaxG

ypönf;rsm;/

"mwfrSefzvifaumfjym;? "mwfrSef½dkufypönf;ud&d,m wefqmyvmrsm;ESifh

tjcm;aq;bufqdkif&m ypönf;ud&d,mwefqmyvmrsm;?/

ydk;owfaq;rsm;/

e,fbufXmersm;oHk; ,rf;rIefYtrsdK;rsdK;? ,rf;bDvl;trsdK;rsdK;ESifh qufpyfypönf;rsm;/

wHqdyfacgif;trsdK;rsdK;/

umuG,fa&;ESifh vHkNcHKa&;tzGJYtpnf;rsm;okH; ypönf;ESifY ypönf;ud&d,mrsm;/

csdyfjym;ESifY wHqdyfESdyfcsdyfrsm;/

ausmif;oHk;pmtkyftrsKd;rsKd;? AvmpmtkyfESifY yHkqJGpmtkyftrsKd;rsdK;ESifY ,if;pmtkyf

rsm; xkwfvkyf&efpuúLrsm;? cJwHtrsKd;rsKd;/

ausmufoifykef;? ausmufwH? ajrjzL/

rQifig;yd/

ykpGefiHjym&nf? rQifiHjym&nf? ig;iHjym&nf/

yJqD? ESrf;qD? aeMumqD? pm;zJGEkqD? tjcm;pm;oHk;qDESifY qDtcJrsm;/

*sKHrIefY tEkESifY tMurf;/

15



trSwf

pOf

ukefpnftrsKd;trnf

Z,m; 1 tquf

49

50

51

52

53

54

Ä55

Ä56

Ä57

Ä58

Ä59

ÄÄ60

ÄÄ61

ÄÄ62

ÄÄ63

ÄÄ64

ÄÄ65

ÄÄ66

ÄÄÄ67

ÄÄÄ68

ÄÄÄ69

ÄÄÄ70

yJjcrf;trsdK;rsdK;? yJrIefYtrsdK;rsdK;/

qef? qefuJG? zJG/

ig;pkd? ykpGefpdk/

ydk;owfNyD;ESifY tjcm;csufxm;NyD;EkYdrsm;/

EkYdrIefY/

uav;ESifY emrusef;olrsm;oHk;pJG&ef EkdY/

i½kwfoD;/

eEGif;/

csif;/

ig; ig;yd/

refusnf;rSnfh/

EdkifiHawmftvH/

pdyfykwD;trsdK;rsdK;/

aywHtrsdK;rsdK;? cJzsuftrsdK;rsdK;? cRefpuftrsdK;rsdK;/

xif;tpm;xdk;avmifpmawmifY/

tkef;qD/

MuufO? bJO ponfhOtrsdK;rsdK;/

z½Hkaph? z&Japh/

bmoma&;qdkif&m t0wftxnfrsm;/ (ouFef;ponfjzifh)

cJwHvkyf&ef cJqH/

uGef'kH; (Condom)/

a&eHacs;/

Ä1991 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udk jyifqifonfhOya' yk'fr 9 t& jznfhpGufonf/

ÄÄ b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xme\ 5-6-2006 &ufpGJyg trdefYaMumfjimpmtrSwf? 104^2006 t& jznfhpGufonf/

ÄÄÄb@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xme\ 15-3-2012 &ufpGJyg trdefYaMumfjimpmtrSwf? 114^2012 t& jznfhpGufonf/
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trSwf

pOf

ukefpnftrsKd;trnf

Z,m; 2

Ä

5 &mcdkifEIef;jzifh tcGefusoifhap&rnfh ukefpnfrsm;

(1) jynfyrSwifoGif;onfhukefpnfjzpfvQif tcGefudkukef;ay:a&mufwefzdk;ay:wGif usoifhap&rnf?

(2) EdkifiHawmftwGif;xkwfvkyfaom ukefpnfjzpfvQif tcGefudk a&mif;&aiGay:wGif usoifhap&rnf/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

,dkrsdK;pHk/

yJig;yd? yJiHjym&nfESifh [if;cwftcsdK&nfrsm;/

vufzufpdk? vufzufajcmuftMurf;/

pm;oHk;&efr[kwfonfh 0gaphqD½dkif;? zGJEkqD½dkif; ponfhqDMurf;rsm;/

tdrfoHk;aq;0g;ESifh tjcm;vloHk;aq;0g;trsdK;rsdK;/

xif;rD;aoG;/

azmifwdefESifh abmyifrsm;/

csnfvHkcsnfMurf;rsm;/

csnf½SyfzsifndK/

csnfZifydwf/

pGyfus,frsm;/

csnfcif/

tyfcsnfvHk; (csnf)/

ausmufusdK;? ausmufyJh/

xHk;ausmuf/

tjcm;vrf;cif;ausmufrsm;? oJrsm;/

ynmay;ESifh ausmif;oHk;vQyfppfypönf;ud&d,mrsm;/

vuform;oHk;ud&d,mrsm;/

v,f,moHk;ud&d,mrsm;/

tkef;qHBudK;? *kefeDBudK;? csnfBudK;ESifh tjcm;BudK;rsm;/

t0wfavQmfqyfjymtrsdK;rsdK;/

OD;xkyftrsdK;rsdK;/

tm;upm;ypönf;rsm;/

vufwGef;vSnf;rsm;/

tm;upm;0wfqifa&;csKyfNyD;txnfrsm;/

rDodkif;ygaom t&ufjyef/

17

Ä 1991 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udk jyifqifonfhOya' yk'fr 10 t& tpm;xdk;jyifqifonf/



trSwf

pOf

ukefpnftrsKd;trnf

Z,m; 2 tquf

27

28

29

30

31

Ä32

Ä33

Ä34

Ä35

Ä36

Ä37

Ä38

Ä39

Ä40

Ä41

Ä42

Ä43

Ä44

Ä45

Ä46

Ä47

Ä48

Ä49

Ä50

Ä51

Ä52

Ä53

Ä54

"mwfajrMoZmrsm;/

qm;/

[if;cwftcsdKrIefY/

½Svum&nf/

acgufqGJtpdk? tajcmufESifh jrLpGrf/

toHk;rjyK&ao;aom tcsdK&nfbl;cGHrsm;/

toHk;rjyK&ao;aom a&oefYbl;cGHrsm;/

toHk;rjyK&ao;aom pnfoGwfbl;cGHrsm;/

rkefY[if;cg;zwf? eef;BuD;? eef;jym;? qefMumqH? n§yfacgufqGJponfrsm;/

rsdK;aph? rsdK;OtrsdK;rsdK;? ysdK;udkif;? ysdK;yif? tyifayguftrsdK;rsdK;/

jcifEdkifaq;trsdK;rsdK;/

qefrIefY (uav;tm[m&rIefY)/

qefjzifhjyKvkyfaom rkefYyJoa&pmtrsdK;rsdK;/

aq;oeyfcg;tygt0if oeyfcg;twHk;? t&nf? trIefY? tcJ/

0g;?Budrf odkYr[kwf oifESifhjyKvkyfaom wl? awmif;? jcif;? zsm? qefaum? x&H

ponfh vloHk;ypönf;rsm;/

ig;qm;e,ftrsdK;rsdK;/

ykpGefcsOf? ig;csOftrsdK;rsdK;/

xef;vsuf? BuHoum/

wd&pämeftpm;tpm (uRJEGm;tpmryg0if)/

ydk;owfaq;r[kwfonfh tyif? toD;? tyGifh? ½Gufzsef;aq;trsdK;rsdK;/

ig;qkyfaMumf?ig;rkefYaMumf?tom;vHk;aMumf?ykpGefvHk;aMumf?ykpGefajcmufaMumf?ig;ydaMumf/

o&ufoD;oeyf? r&ef;oD;oeyfponfh oeyftrsdK;rsdK;/

ykpGefajcmuftaumif̂ trIefY? ig;ajcmuftrsdK;rsdK;/

0uftlacsmif;? Muuftlacsmif; ponfh tom;tlacsmif;trsdK;rsdK;/

yJEdkY&nf/

yJMumqH/

tarT;wdkif? eHYomwdkifrsm;/

trsdK;orD;vpOfyHkrSefoHk; oefY½Sif;rIqdkif&mtoHk;taqmifrsm;/

18

Ä b@ma&;ESifh tcGef0efBuD;Xme\ 5-6-2006 &ufpGJyg trdefYaMumfjimpm trSwf 105^2006 t& jznfhpGufonf/



trSwf

pOf

ukefpnftrsKd;trnf

Z,m; 2 tquf

Ä55

Ä56

Ä57

Ä58

ÄÄ59

ÄÄ60

ÄÄ61

ÄÄ62

ÄÄ63

ÄÄ64

ÄÄ65

pOfhtdk;? ajrtdk;/

toHk;rjyK&ao;aom oGm;wdkufaq;bl;cGHrsm;/

yJavSmf? yJaMumftrsdK;rsdK;/

z½HkaphavSmf? z&JaphavSmf (uGmaphavSmf)? aeMumaphavSmf/

ausmufrD;aoG;/

wifvJ&nf(Molasses)/

a&eHpdrf;/

vQyfppf"mwftm;(puf½kHokH;)/

*spfum;rsm;/

a&eHqD/

ykvJ/

19

Ä b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xme\ 5-6-2006 &ufpGJyg trdefYaMumfjimpmtrSwf? 105^2006 t& jznfhpGufonf/

ÄÄb@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xme\ 15-3-2012 &ufpGJyg trdefYaMumfjimpmtrSwf? 113^2012 t& jznfhpGufonf/
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

a&cJ/

EdkYqD/

rka,mESifh rka,m*sHKrIefY (Malt and Malt Flour)/

aygifrkefY? bDpuGwfrkefYESifh udwfrkefYrsm;/

rkefYzkwfzdkrsm;u xkwfvkyfaom pm;zG,faomufzG,frsm;/

tpm;taomuf  qdk;aq;rsm;/

tpm;taomuf tarT;tBudKifrsm;/

xif;½SL;qDacsm/

unifqD? xif;½SL;qD/

pufqD? acsmqDESifh tjcm;ae&mwGif oD;jcm;azmfjyxm;jcif;r½Sdaom a&eHxGufqDrsm;/

abuifaygif'gESifh waq; (Yeast)/
"mwfaq;? qdk;aq;/

"mwkaA' tajccH"mwfa&mrsm;/

a&eHrD;aoG;/

a&eHESifh a&eHrD;aoG;rSxGufonfh "mwkaA'ukefypönf;rsm;/

zdeyftrsdK;rsdK;wGif wyfqifonfh ypönf;rsm;/

u½Hk;om;a&? qdk;om;a&? qdwf? odk;om;a&ESifh om;a&e,frsm;/

'efjym;? 'ef0dkif;/

a&mfbmjzifh jyKvkyfaompufoHk;ypönf;rsm;ESifh ukefMurf;ypönf;rsm;/

yvwfpwpfukefMurf;ypönf;rsm;/

uRef;ESifh opfrmwdkifESifh arsm/

owif;pm? *sme,f? r*¾Zif;ESifh tjcm;yHkESdyfpmtkyf? pmayrsm;/

puúLrsm;ESihf uwfxlpuúLrsm;/

pD;u&ufpuúLrsm;/

riftrsdK;rsdK;/

wG,fcsdwf? wG,ftyf? uvpfESifh tjcm;½Hk;oHk;ypönf;ud&d,mrsm;/

Z,m; 3

Ä

5 &mcdkifEIef;jzifh tcGefusoifhap&rnfh ukefpnfrsm;

(1) jynfyrSwifoGif;onfhukefpnfjzpfvQif tcGefudk ukef;ay:a&mufwefzdk;ay:wGif usoifhap&rnf/

(2) EdkifiHawmftwGif; xkwfvkyfaomukefpnfjzpfvQif tcGefudka&mif;&aiGay:wGif usoifhap&rnf/
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ydk;csnfcif/

csnfwdyfBudK;? csnfarQmhBudK;? csnfwdkifwdyfBudK;rsm;/

pufjyif0wfpHkrsm;/

a*g'efausmuf/

b½dkufwD;ausmuf/

*&ufzdkuf/

½THUap;jzL? rD;cH½THUap;ESifh rD;cH½THUap;rIefU/

uHhulqH/

'dkvdkrdkufausmuf/

ajreD? ajr0g? ajrjzLrIefU/

AifwdkEdkufausmuf/

wm&mZdkausmuf/

a&ap;ajrrsm;/

cJacsmfacs;/

ausmufwHk; (Marble) /

cJrjzLoefYpif? tNzdKufeufoefYpif? cJrjzLtNzdKufeufa&m&m? cJrjzLtNzdKuf

euf½SD;vdkufa&m&m oefYpifowåKrsm;/

cJpif/

oefUpifoGyfrIefY/

aMu;eDruf/

eDu,fpydkuf(pf)/

caemufpdrf;cJ/

caemufpdrf;owåK/

oefYpifqmvfzdwfcJrIefY/

vToGm;trsdK;rsdK;/

ykvif;trsdK;rsdK;/

*kefeDzsifyg;ESifh *kefeDtdwfrsm;/

puúLjzifhvnf;aumif;? puúLuwfxljzifhvnf;aumif; jyKvkyfxm;aom xkyfydk;

ypönf;rsm;/

 Z,m; 3 tquf

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53
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54

Ä55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

yvwfpwpftdwftrsdK;rsdK;/

oHjzifhjyKvkyfaomaowåm? a&pnf? oHyHk;ESifh owåK&nftrdsK;rsdK;jzifh okwfxm;aom

oHaowåm? yHk;ESifhcGufrsm;/

ykvif;tzHk; ( Crown Cork ) rsm;/
zefcGufrsm;/

rsufrSef? rsufrSefudkif;ESifh t&efypönf;rsm;/

ig;rQm;csdwfrsm;/

vQyfppf"mwftm; (puf½HkoHk;rSty)/

r½dkuf&ao;aom uifr&mzvifrsm;/

yef;csDq&moHk; ud&d,mwefqmyvmrsm;/

aumfzDrIefYtrsdK;rsdK;/

vufzuftcsdKajcmuf/

za,mif;wdkifrsm;/

Muufaygifap;/

pufbD;wm,mESifh uRwfrsm;/

armfawmfum;ESifh armfawmfqdkifu,foHk;wm,mESifh uRwfrsm;/

a&mfbmuGefaygif;rsm;/

tjcm;ae&mwGif oD;jcm;azmfjyxm;jcif;r½Sdonfh wm,mESifh uRwfrsm;/

,Gef;xnftrsdK;rsdK;/

csnfacsmvHkcsnfrsm;/

csnf½Syfzsifa&mifpHkESifh ydwfjzLrsm;/

csnfapmifrsm;/

csnfrsufESmokwfy0grsm;/

yGifh½dkufcsnfxnfrsm;/

pmyGJcif;? vufokwfy0gponfh tdrfoHk;txnfrsm;/

csnfjcifaxmifZmrsm;/

csnfZmrSty tjcm;ae&mwGif oD;jcm;azmfjyxm;jcif;r½Sdonfh csnfxnfrsm;/

tm;upm;0wfqifa&; csKyfNyD;xnfrSty tjcm;csnfcsKyfNyD;xnfrsm;/

csKyfNyD;jcifaxmifrsm;/
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82

83

84

85
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91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

xHk;ESifh xHk;rIefYrsm;/

owåKjzifhvnf;aumif;? aMu;jzifhvnf;aumif; jyKvkyfxm;aom tdk;cGuftdrfoHk;

ypönf;rsm;/

tdrfrdk;oGyfjym;rsm;/

v,f,moHk;pufypönf;rsm;/

&ufuef;ESifh tjcm;txnf&ufvkyfief;? csnfxdk;vkyfief;? csnfrQifvkyfief;oHk;pufESifh

pufypönf; ud&d,mrsm;/

rD;acsmif;? rD;oD;tkyfaqmif;trdsK;rs d K;ESif h rD;cvkwf? rD;bavmufrsm;ESif h

,if;wdkY\t&efypönf;rsm;/

rD;BudK;? rD;uvpfESifh tjcm;tdrfwGif;vQyfppfqufoG,fa&;ypönf;rsm;/

pufrIoHk;tyfcsKyfpufrsm;/

vrf;aqmufvkyfa&;? vrf;cif;? vrf;BudwfpufESifh ,if;wdkY\t&efESifhtydkypönf;rsm;/

bufx&Drsm; ("mwfcJajcmufryg) /

rD;owfaq;bl;rsm;/

a&avmif;tdrfom? a&qGJtdrfomypönf;ESifh ,if;wdkYtwGufwyfqif&ef ypönfrsm;/

yvwfpwpfjzifh jyKvkyfonfhaqmufvkyfa&; ypönf;rsm;/

abm(vf) b,f&ifrsm;/

pufbD;rsm;/

pufbD;t&efESifh tydkypönf;rsm;/

x&ufwmum;rsm;? tjcm;pufrIoHk;um;rsm;ESifh ,if;wdkY\t&efESifh tydkypönf;rsm;/

rD;&xm;acgif;? rD;&xm;acgif;wGJ? rD;&xm;wGJrsm;ESifh,if;wdkY\t&efESifhtydkypönf;rsm;/

yifv,ful;oabFm? tjcm;oabFm? armfawmfbkwfESifh pulempufwyfavSBuD;rsm;

ESifh ,if;wkdY\t&efESifhtydkypönf;rsm;/

av,mOfESifh ,if;wdkY\ t&efESifh tydkypönf;rsm;/

ig;zrf;ydkufrsm;/

yvwfpwpfzsifrsm;/

tjcm;ae&mwGif oD;jcm;azmfjyxm;jcif;r½Sdonfh yvwfpwpftdrfoHk;ESifh vloHk;ypönf;rsm;/

a&eHqDrD;zdkESifh ,if;wdkYtwGuf t&efypönf;rsm;/

rdk;umtuÐsrsm;/
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107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

Ä118

Ä119

Ä120

Ä121

Ä122

Ä123

Ä124

Ä125

Ä126

Ä127

Ä128

Ä129

Ä130

Ä131

ÄÄ132

xD;rsdK;rsdK;/

uif;bwfzdeyf? jcif;cwfzdeyfESifh tjcm;zdeyftrdsK;rsdK;/

rka,mESifhEdkYjzifhjyKvkyfxm;aompm;zG,faomufzG,frsm; (Malted milk preparation)/

EdkUat;? a&cJrkefY? a&cJacsmif;ponfrsm;/

tdrfoHk;vQyfppfypönf;rsm;\ t&efESifhtydkypönf;rsm;/

oMum;vHk;rsm;/

tcsdK,rumtrsdK;rsdK;/

udk,fwdkufqyfjymrsm;/

tdrfoHk;tyfcsKyfpufrsm;/

oMum;/

bdvyf&nf/

rD;aoG;rD;zdktrsdK;rsdK;ESifh ,if;wdkY\ t&efESifh tydkypönf;rsm;/

'DZ,frD;zdktrsdK;rsdK;ESifh ,if;wdkY\ t&efESifh tydkypönf;rsm;/

"mwfaiGU&nfoHk;rD;zdktrsdK;rsdK;ESifh ,if;wdkY\ t&efESifh tydkypönf;rsm;/

ZvDzm;wkH;/

oGm;wdkufaq;trsdK;rsdK;/

aomufa&oefY/

oD[dkVfaph/

opfMum;aph/

vJrIdU? 0g? a&jr§Kyf? azmh? tkef;qH? py&def ponfwdkYjzifh jyKvkyfxm;aom toHk;taqmif

ypönf;rsm;/

a½Tcsnfxdk;? aiGcsnfxdk;txnfESifh toHk;taqmifypönf;rsm;/

acgif;avQmf&nftrsdK;rsdK;/

a&mfbmylazmif;ESifh a&mfbmuGif; ( arQmhuGif;? om;a&uGif; )/

zefyef;tdk;? zefyef;cGuf/

aumfzDrpf? wD;rpf? rdkifvdk? tdkAmwif;? auGumtkyf ponfh toifhazsmfaomufoHk;

zG,f&mrsm;/

puúLxkwfvkyf&ef aysmhzwfrsm;/
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1
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6
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8

9

10

11

12
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ykvJwk? pdefwk? ausmufwkESifh aoG;NyD;csufausmufrsm;/

zefyef;tdk;? zefyef;cGuf? zefykvif;ESifY zefcGufrSty tjcm;tdrfoHk; zefxnfypönf;rsm;/

ausmufyef;tdk;? ausmufyef;cGuf? pm;yJGausmufjym;rsm; (Marble Products) /

rmu½dkeD/

aq;oMum;/

i½kwfqDESifh aqmh(pf) (Sauce) rsm;/
rvdkif? axmywf? *D;axmywf? 'defcJrsm;/

y½kwfvHk;? y½kwfcJ/

okwfaq;? rIwfaq;? ta&mifwifaq;trsdK;rsdK;/

aq;okwf? aq;rIwfESifh aq;jc,f&mwGif toHk;jyKaom ud&d,mwefqmyvmrsm;

(yef;csDq&m oHk;ypönf;ud&d,mrsm; ryg0if ) /

ZpftrsdK;rsdK;ESifh tjcm;ae&mwGif oD;jcm;azmfjyxm;jcif;r½Sdonfh Mu,foD;trsdK;rsdK;/

rD;jcpfausmuf/

qHn§yf? qHxdk;ESifh qHyifaumufypönf;rsm;/

oGm;wdkufwHrsm;/

"mwfqyfjym&nf? "mwfqyfjymrIefYESifh aMu;cRwfaq;rIefY/

a&mfbmjzifh jyKvkyfaom tdrfoHk;ypönf;trsdK;rsdK;/

opfrm? opfrmtxyfom;ESifh opfrmtyg;vTmrsm;/

puúLuwfxljzifh jyKvkyfonfh aqmufvkyfa&;ypönf;rsm;/

puúLxkyfydk;ypönf;rSty tjcm;puúLypönf;rsm;/

uif;bwfzsifrsm;/

za,mif;ykqdk;ydwfESifh Murf;cif;ydwfrsm;/

wmay:vifzsif ( rdk;a&cHywåL ) ESifh rdk;um/

bdvyfajr/

tkwf? tkwf<uyfypönf;? rD;cHtkwf/

Ä

Z,m; 4

ÄÄ

5 &mcdkifEIef;jzifh tcGefusoifhap&rnfh ukefpnfrsm;

(1) jynfyrSwifoGif;onfhukefpnfjzpfvQif tcGefudk ukef;ay:a&mufwefzdk;ay:wGif usoifhap&rnf/

(2) EdkifiHawmftwGif; xkwfvkyfaomukefpnfjzpfvQif tcGefudka&mif;&aiGay:wGif usoifhap&rnf/
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26

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

a<uxnf yef;uefcGufa,mufrsm;/

a<u&nfokwf yef;uefcGufa,mufrsm;/

rSeftdrf? rD;tdrfESifh ,if;wdkY\ t&efESifh tydkypönf;rsm;/

tdrfoHk;ESifh a&tdrfoHk; a<uxnfypönf;rsm;/

tdrf½dkufoH? av;ajr§mifhoHrsm;/

rkwfqdwf&dwf"m;? oifwkef;"m;ESifh uwfaMu;rsm;/

aomhcavmuf? aomhtdrfESifh aomhrsm;/

y&dabm*ESifh aowåmrsm;wGif wyfqifonfh ukefrmwefqmyvmrsm;/

oH? oHrPdjym;txl? tyg;ESifh owåKt&nfokwfxm;onfh oH? oHrPdjym;rsm;/

oH? oHrPdjzifh jyKvkyfaom rlvD? 0uftl? bdkYeyfponfrsm;/

oH? oHrPdwdkif? xkyf? ydkufvHk;? oHacsmif;? oH0g,m ypönf;ponfh aqmufvkyfa&;

ypönf;rsm;/

oH? oHrPdrS ty tjcm;owåKjzifh jyKvkyfxm;onfh aqmufvkyfa&;ypönf;rsm;/

ydkufqufypönf;rsm;/

oH<uyf',ftdk;? yef;&ef',ftdk;? oHb&yf? oHoyf? uwå&mtdk;?uGefu&pfazsmfpuf?

ausmufBudwfpuf ponfhaqmufvkyfrIESifh taxGaxGvkyfief;oHk;ypönf;ud&d,mrsm;/

oH? oHrPdBudK;rsm;ESifh ausmufql;rsm;/

tjcm;ae&mwGif oD;jcm;azmfjyxm;jcif;r½SdonfhaiGESifh yvufwDerfrSty tjcm;

owåKjzifh jyKvkyfonfhypönf;rsm;/

vQyfppfarmfwmrsm;/

vufESdyf"mwfrD;ESifh t&efypönf;rsm;/

aMumfjimeD,GefrD;oD;? rD;acsmif;rSty tjcm;rD;oD;? rD;acsmif;trsdK;rsdK;/

a<ujzifh jyKvkyfaom vQyfppf"mwfxddef;ESifh aMu;eef;ypönf;rsm;/

rDwmtdrfESifh rDwmaowåmrsm;/

"mwfrD;wdkifxddef; ypönf;ud&d,mrsm;/

yifrvQyfppfjzefYcJGrI ud&d,mrsm;/

wGif;xGufypönf;rsm;ESifY owåKypönf;rsm;wl;azmfa&;? jzwfxGif;a&;puf? ypönf;

ud&d,mrsm;ESifY ,if;wdkY\t&efESifY tydkypönf;rsm;/
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49

50
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55
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57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

vQyfppf*sifea&wm? x&efpazmfrmponfh vQyfppfpufypönf;ESifY ,if;wdkY\ t&efESifY

tydkypönf;rsm;/

vQyfppf"mwftm;vdkif;BudK;? ud&d,mESifY ,if;wdkY\ t&efESifY tydkypönf;rsm;/

aMu;eef;? BudK;rJYaMu;eef;? pum;ajymaMu;eef;? wJvuf(pf)ESifY a&'D,dkqufoG,fa&;

ypönf;ud&d,mESifY ,if;wdkY\ t&efESifY tydkypönf;rsm;/

a&'D,dktrsdK;rsdK;\ tpdwftydkif;rsm;? tydkypönf;rsm;ESifY tjcm;vQyfppfqufoG,fa&;

tDvufxa&mepfypönf;rsm;/

0efcsdefud&d,m? tuGmta0;wdkif;wmonfh ud&d,mrsm;/

rSefjym;ESifY zef? rSefjzifYjyKvkyfxm;aom aqmufvkyfa&;ypönf;rsm;/

uGefu&pfjzifYvnf;aumif;? rD;cHbdvyfajrjzifYvnf;aumif; jyKvkyfxm;onfh

aqmufvkyfa&;ypönf;rsm;/

a<uxnfypönf;rSty tjcm;tdrfoHk;ESifY a&tdrfoHk;ypönf;rsm;/

uGefu&pfydkufrsm;/

bdGKifvm? tif*sifrsm;? vQyfppf"mwftm;ay;wmbkdifrsm;ESifY ,if;wdkY\ t&efESifY

tydkypönf;rsm;/

aAmwHwm;rsm;? aAmf,mrsm;ESifY ,if;wdkY\ t&efESifY tydkypönf;rsm;/

aq;vdyfcGuftrsdK;rsdK;ESifY aq;vdyfjymcGuftrsdK;rsdK;/

r½dkuf&ao;aom ½kyf&Sifzvifrsm;/

uav;upm;p&mrsm;/

uav;pD;,mOftrsdK;rsdK;ESifY t&efypönf;rsm;/

abmfaiG (odkYr[kwf) aiGpif/

tjcm;ae&mwGif oD;jcm;azmfjyxm;jcif;r&Sdonfh yHkESdyfvkyfief;ypönf;rsm;/

"mwfrD;jcpftrsdKrsdK;/

†weftxuf ukefwifum;? x&yfum;rsm;ESifh ukefwGJum;rsm;/

cg;jywfukefwifum;? vlpD;0efwifum;? bwf(pf)um;rsm;/

a&? "mwfqD ponf o,fydkYonfhum;rsm;/

0efcsDum;rsm;/

armfawmfum;t&efESifh tydkypönf;rsm; (udk,fxnftpdwftydkif;tygt0if)/

armfawmfqdkifu,ft&efESifh tydkypönf;rsm;/
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"mwfcJtrsdK;rsdK;/

rkwfcGHESifh c½krsm;/

rD;cHbdvyfajr trdk;tumypönf;rsm;/

wm&mZdkausmufjym;rSty tjcm;tdrfcif;? vrf;cif;? ausmufjym;rsm;/

*kefeDaumfaZmrsm;/

rlvowådzsuf t&ufjyef/

"mwkaA'csnfwkESifh ydk;wkxnfrsm;/

csnfESifh "mwkaA'ydk;wkESifh csnfwka&m&mtxnfrsm;/

puúLvkyfief;? puúLywfvkyfief;? puúLuwfxlvkyfief;oHk;puf? pufypönf;ud&d,mrsm;/

qefpuf? *sHKpuf? oD;ESHtrIefYBudwfpufESifh ,if;wdkY\t&efESifh tydkypönf;rsm;/

oMum;pufESifh ,if;wdkY\ t&efESifh tydkypönf;rsm;/

opfpuf? pufypönf;ESifh ,if;wdkY\t&efESifh tydkypönf;rsm;/

tjcm;ae&mwGif oD;jcm;azmfjyxm;jcif;r½Sdonfh pufypönf;ud&d,mESifh ,if;wdkY\

t&efESifhtydkypönf;rsm;/

a&at;? a&cJpuf? a&cJaowåm? a&cJaowåmbl;rsm;/

tjcm;ae&mwGif oD;jcm;azmfjyxm;jcif;r½Sdonfh ypönf;rsm;/

a½Tpif? a½T? yvufwDerf/

azsmfpyfNyD; uGefu&pf/

azmfrDumtrsdK;rsdK;/

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Ä88

Ä89

 Ä90

Ä b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xme\ 5-6-2006 &ufpGJyg trdefYaMumfjimpmtrSwf? 107^2006 tydk'f2t&

jznfhpGufonf/



 trSwf

pOf

ukefpnftrsKd;trnf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ÄZ,m; 5

ÄÄ

5 &mcdkifEIef;jzifh tcGefusoifhap&rnfh ukefpnfrsm;

(1) jynfyrSwifoGif;onfhukefpnfjzpfvQif tcGefudk ukef;ay:a&mufwefzdk;ay:wGif usoifhap&rnf/

(2) EdkifiHawmftwGif; xkwfvkyfaomukefpnfjzpfvQif tcGefudka&mif;&aiGay:wGif usoifhap&rnf/

29

pm;zG,faomufzG,fpnfoGwfbl;rsm;/

ausmufausmtajcmuf (Isinglass)/

udkudk;rIefY/

awmfzD? acsmuvufrsm;/

Murf;wdkufza,mif;/

½dkufNyD;zvifrsm;/

aq;aygif'grSty a&arT;tygt0if tvSukefrsm;/

uRef;ESifh uRef;ygaom txyfom;/

uRef;cGJom;/

opfom;tcif;wHk;rsm;/

vkyfief;oHk;ypönf;rSty tjcm;om;a&ypönf;rsm;/

ZmcsnfxnfESifh tjcm;ydwfZmrsm;/

csnfapmifESihf wbufrSty tjcm;apmifESifh wbufrsm;/

om;a&wk txnftvdyfrsm;/

ydk;ESifh zJwGJvHkcsnfrsm;/

ydk;wkzJjym;rsm;/

om;arG;? odk;arG;txnftvdyf? t0wfwefqmyvmESifh ,if;wdkYjzifhjyKvkyfonfh

csKyfNyD; txnfrsm;/

ydk;xnftrsdK;rsdK;/

armfawmfqdkifu,f? armfawmfpulwmESifh ,if;trsdK;tpm;wGif yg0ifaom armfawmf

,mOfrsm;/

pmyHkESdyf? pmpDESifY pmtkyfcsKyfpuf? bavmufvkyfief; pufud&d,mrsm;ESifY ,if;wdkY\

t&efESifY tydkypönf;rsm;/

qDBudwfpuf pufypönf;ESifY ,if;wdkY\ t&efESifY tydkypönf;rsm;/

Ä 1991 ckESpf? ukefoG,fvkyfief;cGefOya'udk jyifqifonfhOya' yk'fr 10 t& tpm;xdk;jyifqifonf/

ÄÄb@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xme\ 15-3-2012 &ufpGJyg trdefYaMumfjimpmtrSwf? 115^2012 t& jyifqifonf/



 trSwf

pOf

ukefpnftrsKd;trnf

 Z,m; 5 tquf

30

½kyf&Sif½kdufpuftrsdKrsdK;? ½kyf&SifjypuftrsdK;rsdK;ESifY ,if;wdYk\ t&efESifY tydkypönf;rsm;

(umAGeftygt0if)/

uifr&mtrsdK;rsdK;\ t&efESifY tydkypönf;rsm;/

rSefajymif;? rSefbDvl;rsm;/

vufEdSyfpuf? *Pef;wGufpuf? rdwåLul;puf? pm&if;tif;pufrsm;? tjcm;½Hk;oHk;puf?

pufud&d,mESifY  ,if;wdkY\ t&efESifY tydkypönf;rsm;/

em&DtrsdK;rsdK;ESifY ,if;wdkY\ t&efESifY tydkypönf;rsm;/

a&T aiG a&T&nfESifh aiG&nfwifZGef;? cuf&if;rSty tjcm;ZGef;cuf&if;ESifY "m;rsm;/

tdrfaxmify&dabm*rsm;/

oHAD½dk? oHrPd½Hk;oHk;AD½dk ponfrsm;/

rD;cHaowåmrsm;/

rD;cHaiGaowåm? b@mwdkufcef;ypönf;? ud&d,mrsm;ESifY aiGaowåmrsm;/

wm&mZdkausmufjym;rsm;/

a&'FD,dkrsm;? wDAGDrsm;? ADG'D,dkuifr&mESifY jypufrsm;/

vQyfppfrD;zdkrsm;? vQyfppfxrif;csuftdk;rsm;ESifY rdkufu½dka0Y(Af)zdkrsm;/

zdkifbmaowåm? c&D;aqmifaowåmESifY b&d(zf)auY(pf) rsm;/

vQyfppfyefum? vQyfppfrD;yl? vQyfppft0wfavQmfpufESifY a&at;pufrsm;/

"mwfpufrsm;/

"mwfpuf"mwfjym;? avqm"mwfjym;ESifY rifrdk&DtawmifY ( Memory Stick )rsm;/

avat;pufrsm;/

qifpG,f? vdyfcGHESifU tjcm;wd&pämefypönf;jzifY jyKvkyfaom 0w¬Kypönf;rsm;/

bdvd,ufcHk? bdvd,ufabmvHk;? bdvd,ufxdk;wHESifY bdvd,ufypönf;rsm;/

wl&d,mypönf;rsm;/

toHoGif;pufrsm;? a&'D,dkwGJ toHoGif;pufrsm;? uufqufrsm;ESifh wdyfacGrsm;/

tjcm;ae&mwGif oD;jcm;azmfjyxm;jcif;r½Sdonfh tdrfoHk;vQyfppfypönf;rsm;/

,rf;rD;jcpf/

rD;xdk;qD/

za,mif;/

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Ä38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Ä b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xme\ 5-6-2006 &ufpGJyg trdefYaMumfjimpmtrSwf? 108^2006 tydk'f2(u)t&

jznfhpGufonf/



 trSwf

pOf

ukefpnftrsKd;trnf

 Z,m; 5 tquf

31

ppfoHk;&rf/

um;tvSqifypönf;rsm;/

zdkifbmjzifhjyKvkyfaom toHk;taqmifypönf;rsm;/

tvlrDeD,rfjzifhjyKvkyfaom toHk;taqmifypönf;rsm;/

uGefysLwmESifh ,if;wkdY\ t&efESifh tydkypönf;rsm;/

48

Ä49

Ä50

Ä51

Ä52

Ä b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xme\ 5-6-2006 &ufpGJyg trdefYaMumfjimpmtrSwf? 108^2006 tydk'f2(c)t&

jznfhpGufonf/



32

 trSwf

pOf

ukefpnftrsKd;trnf tcGef&mcdkifEIef;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Z,m; 6

atmufZ,m;yg ukefpnfrsm;ESihf pyfvsOf;í jynfyrS wifoGif;onfh ukefpnfjzpfvQif ukef;ay:

a&muf wefzdk;ay:wGifvnf;aumif;? EdkifiHawmftwGif; xkwfvkyfaomukefpnfjzpfvQif

a&mif;&aiGay:wGifvnf;aumif; ,if;wdkYESifh ,SOfwGJazmfjyyg &mcdkifEIef;t& tcGefusoifhap

&rnf-

pD;u&uf/ 100

aq;&GufBuD;/ 50

Am*sD;eD;,m;aygif;wifNyD;aq;/ 50

aq;ayghvdyf/ 50

aq;jyif;vdyf? aq;wHtrsdK;rsdK;/ 50

aq;wHaomufaq;rsm;/ 50

uGrf;pm;aq;(rlpuD;)/ 50

t&uftrsdK;rdsK;/ 50

bD,mtrsdK;rsdK;/ 50

0dkiftrsdK;rsdK;/ 50

uRef;opfvkH;ESifhuRef;cGJom;rsm;/ 50

opfrm opfvkH;ESifhopfrmcGJom;rsm;/ 50

ausmufpdrf;ESihf tjcm;tzdk;wefausmufrsm;/ 30

tayghpm;Aifum;rsm;? qvGef;? qD'ifESifh tayghpm;0uf*Gef

(Estate Wagon)um;rsm;? ulay;(Coupe)um;rsm;/ 25

"mwfqD/ 10

'DZ,fqD/ 10

*sufav,mOfqD/ 10

obm0"mwfaiGU/ 8

Ä b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xme\ 15-3-2012 &ufpGJyg trdefYaMumfjimpmtrSwf? 116^2012 t& jyifqifonf/

Ä

rnfolrqdk txufazmfjyyg ukefpnfwpfrsdK;rsdK;udk EdkifiHawmftwGif; xkwfvkyfa&mif;csjcif;

jzpfygu a&mif;&aiGtay:wGifvnf;aumif;? jynfyrSwifoGif;jcif;jzpfygu ukef;ay:a&muf

wefzdk;tay:wGifvnf;aumif; ukefoG,fvkyfief;cGefusoifhap&rnf/ xdkodkUusoifhonfh ukef

oG,fvkyfief;cGefudk ,if;ukefpnfrsm; 0,f,la&mif;csolu ay;aqmif&rnfh ukefoG,fvkyfief;

cGefrS ckESdrfjcif; r&Sdap&/
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Z,m; 7

atmufazmfjyyg0efaqmifrIrsm;tay: ,if;wdkUESifh,SOfwGJazmfjyxm;onfhtwdkif;

tcGefusoifhap&rnf-

0efaqmifrItrsdK;tpm;

1

2

3

4

5

Ä6

Ä7

Ä8

Ä9

Ä10

ÄÄ11

ÄÄ12

ÄÄ13

ÄÄ14

&xm;? a&aMumif;? avaMumif;ESihf ukef;

vrf; c&D;onf ydkYaqmifa&;vkyfief;/

azsmfajzrIvkyfief;

ukefpnf0,f,la&mif;csonfh ukefoG,frIvkyfief;/

[dkw,f? wnf;cdkcef;vkyfief;/

pm;aomufzG,fa&mif;csa&;vkyfief;/

c&D;oGm;vma&;vkyfief; (c&D;oGm;vrf;ñTef

oufouf vkyfudkifrIrsm;tygt0if)/

armfawmf,mOf a&aq;? qDxdk;? pufjyif̂

udk,fxnfjyif? tvSqifvkyfief;/

touftmrcHvkyfief;rSty tjcm;tmrcH

vkyfief;

qHotygt0if tvSjyifvkyfief;? cËmudk,f

tvSjyifESihf jyKjyifavhusifhrIvkyfief;/

yHkESdyfvkyfief;? uGefysLwmpmpDvkyfief;ESifh

uGefysLwm'DZdkif;vkyfief; ("mwfyHk rdwåLul;

vkyfief; ryg0if)/

yGJcpm;vkyfief;rsm;/

ajr? taqmufttkHykHpHxkwf? tvSqifjcif;

ESifhjyKjyifrGef;rHjcif;vkyfief;rsm;/

aMumfjimvkyfief;rsm;? "mwfykH½dkuful;? "mwf

ykHaq;vkyfief;? ½kyf&SifAGD'D,dk½dkuful;^wnf;

jzwf̂ jzefYcsda&;vkyfief;rsm;/

tusdK;aqmif? a&SUae? vufrSwf&pm&if;udkif?

pm&if;ppfrsm;/

tajcjyKwGufcsuf&rnfhaiG

tcGef

&mcdkifEIef;

c&D;onf ydkYaqmifc &aiG

pkpkaygif;

&aiGtm;vHk;

a&mif;&aiGpkpkaygif;

&aiGtm;vHk;

a&mif;&aiGpkpkaygif;

c&D;vSnfhvnfolxHrS &aiG

pkpkaygif;

ypönf;wefzdk; tygt0if

&aiG pkpkaygif;

y&DrD,H&aiGpkpkaygif;

ypönf;wefzdk;tygt0if

&aiG pkpkaygif;

yHkESdyfc&aiGpkpkaygif;

&aiGpkpkaygif;

&aiGpkpkaygif;

ypönf;wefzdk;tygt0if

&aiGpkpkaygif;

&aiGpkpkaygif;

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 trSwf

pOf

Ä b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xme\ 5-6-2006 &ufpGJyg trdefYaMumfjimpmtrSwf? 109^2006 t& jznfhpGufonf/

ÄÄ b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xme\ 15-3-2006 &ufpGJyg trdefYaMumfjimpmtrSwf? 117^2012 t& jznfhpGufonf/





jynfaxmifpkjrefrmEdkifiHawmftpdk;&

b@ma&;ESifh tcGef0efBuD;Xme

ukefoG,fvkyfief;cGefpnf;rsOf;rsm;





ukefoG,fvkyfief;cGef pnf;rsOf;rsm;

rmwdum

 tcef; yk'fr taMumif;t&m                       pmrsufESm

1 1 rS 2 trnf? tusdK;oufa&mufjcif;ESifht"dyÜm,fazmfjycsuf 35-36

2 3 rS 8 rSwfykHwifjcif;? vkyfief;pwifvkyfudkifaMumif; 36-37

taMumif;Mum;jcif;

3 9 rS 12 tcGefay;aqmifjcif;ESifhaMunmvTmay;ydkUjcif; 37-39

4 13 rS 18 tcGefaiGjyeftrf;jcif; 39

5 19 rS 24 t,lcHjcif; 40-41

6 25 rS 30 jynfyodkUxGufcGmrnfholrsm;ESifhpyfvsOf;í aqmif&Guf&ef 42-43

enf;vrf;rsm;

7 31 rS 33 vkyfief;&yfpJolESifhpyfvsOf;í pnf;Muyf&efenf;vrf;rsm; 43-44

8 34 rS 39 azsmfajzrIusif;yoltay: pnf;Muyf&efenf;vrf;rsm; 44-46

9 40 rS 41 pm;aomufqkdifvkyfief;ESifhpyfvsOf;í pnf;Muyf&ef 46-47

enf;vrf;rsm;

10 42 tcGefaiGwpfBudrfwnf;om usoifhapa&; aqmif&Guf&rnfh 47-48

enf;vrf;rsm;

11 43 rS 44 EdkifiHydkifpD;yGm;a&;tzGJUtpnf;rsm;? EdkifiHydkifpuf½kH?tvkyf½kH 49-51

ukefoG,frIESifh 0efaqmifrIvkyfief;rsm;ESifhpyfvsOf;í tcGef

ay;aqmif&efESifh pnf;Muyf&efenf;vrf;

12 45 rS 48 xl;jcm;aomudpörsm;twGufaqmif&Guf&ef enf;vrf;rsm; 51-53

13 49 rS 56 taxGaxG 53-56
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jynfaxmifpkjrefrmEdkifiHawmftpdk;&

b@ma&;ESifh tcGef0efBuD;Xme

ukefoG,fvkyfief;cGef ykHpHrsm;
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jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmftpdk;&

b@ma&;ESifh tcGef0efBuD;Xme

ukefoG,fvkyfief;cGef trdefUaMumfjimpmrsm;
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jynfaxmifpkjrefrmEdkifiHawmftpdk;&

pDrHudef;ESifhb@ma&;0efBuD;Xme

0efBuD;½kH;

trdefYaMumfjimpm

&efukefNrdKU? 1353 ckESpf? ewfawmfvqef; 2 &uf

(1991 ckESpf? 'DZifbmv 8 &uf)

trSwf /    5 / ukefMurf; odkYr[kwf tpdwftydkif;tjzpf wkduf½dkuftoHk;jyK

ypönf;rsm;udk tyfukefpepft& jynfyrSwifoGif;NyD; jynfwGif;ü xkwfvkyfíxGuf&Sdaom

ukefacsmrsm;udk jynfyodkY jyefvnfay;ydkYonfhudpöwGif-

- ukefacsmxkwfvkyf&eftwGuf toHk;jyK&efvdktyfaom ukefMurf; odkYr[kwf

tpdwftydkif;tjzpf wdkuf½dkuftoHk;jyK&ef ypönf;rsm;udk jynfyrS wifoGif;rI

tay:wGifvnf;aumif;?

- jynfyodkY jyefvnfay;ydkYonfh ukefacsmrsm;tay:wGifvnf;aumif;

usoifhaom ukefoG,fvkyfief;cGefudk ukefoG,fvkyfief;cGefOya'yk'f 8? yk'fr (u)ESifh(C)wdkYtm;

uif;vGwfcGifhjyKvdkufonf/

odkY&mwGif jynfyrS wif;oGif;vmaom ukefpnfrsm;udk ukefMurf; odkUr[kwf

tpdwftydkif;tjzpf toHk;rjyKbJ a&mif;csvQifaomfvnf;aumif;? ysufpD;qHk;½IH;vQifaomf

vnf;aumif; tqdkygukefpnfrsm;twGuf jynfyrSwifoGif;rItay: tcGefuif;vGwfcGifh

r&Sdap&/

xdk Y jyif tqdkygukefpnfrsm;udk jynfyrS wifoGif;vmonfhtcgwdkif; ,if;

ukefpnfrsm;onf þtrdefYaMumfjimpmt& tcGefuif;vGwfcGifh&SdaMumif;ESifh ,if;wdkYteuf

ukefMurf;tjzpfaomfvnf;aumif;? tpdwftydkif;tjzpfaomfvnf;aumif; toHk;rjyKbJ

a&mif;csaom odkYr[kwf ysufpD;qHk;½IH;aom ukefpnfrsm;tay:wGif tcGefay;aqmif

rnfjzpfaMumif;? qdkif&mukefpnfxkwfvkyfrIvkyfief;\ ydkif&Sif odkYr[kwf tBuD;tuJu 0efcHvTm

wifoGif;&rnf/

þtrdef YaMumfjimpmyg pum;&yfrsm;onf ukefoG,fvkyfief;cGefOya'wGif

azmfjyxm;onfhtwdkif; t"dyÜm,f oufa&mufap&rnf/
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þtrdefYaMumfjimpmonf 1991 ckESpf? Zefe0g&Dv 1 &ufaeUrSpí tusdK;

oufa&mufap&rnf/

AdkvfrSL;BuD;atb,fvf

0efBuD;

pDrHudef;ESifh b@ma&;0efBuD;Xme

----------------------------------

pmtrSwf? pb - 3^11(u) (53^92)

&ufpGJ/ 1992 ckESpf? Zefe0g&Dv 14 &uf/

jzefYa0jcif;

1/ EdkifiHawmfNidrf0yfydjym;rIwnfaqmufa&;tzGJUOuú|½kH;/

2/ EdkifiHawmfNidrf0yfydjym;rIwnfaqmufa&;tzGJU½kH;/

3/ tpdk;&tzGJU½kH;/

4/ w&m;½kH;csKyf/

5/ a&SUaecsKyf½kH;/

6/ pm&if;ppfcsKyf½kH;/

7/ 0efBuD;Xmetm;vkH;/

8/ jynfwGif;tcGefrsm;OD;pD;XmeodkU? ,if;\ 9-12-91&ufpGJyg pmtrSwf?

2(19)^1^ywc^Op^91(514)udk &nfñTef;vsuf rdwåL (10)apmifESifhtwl

9/ taumufcGefOD;pD;Xme/

10/ pDrHudef;ESifh b@ma&;0efBuD;Xme&Sd usefOD;pD;XmeESifh tzGJUtpnf;rsm;tm;vkH;/

11/ ykHESdyfa&;ESifh pmtkyfxkwfa0a&;vkyfief;odkU jrefrmEdkifiHjyefwrf;wGif xnfhoGif;aMunm

ay;yg&ef arwåm&yfcHcsufjzifh ay;ydkYygonf/

12/ þ0efBuD;½kH;? trIwGJcef;/

13/ rl&if;trIwGJ/

trdefYt&

(xGef;[ef)

(½kH;tzGJUrSL;)



jynfaxmifpkjrefrmEdkifiHawmftpdk;&

pDrHudef;ESifhb@ma&;0efBuD;Xme

0efBuD;½kH;

trdefYaMumfjimpm

&efukefNrdKU? 1353 ckESpf? waygif;vqef; 13 &uf

(1992 ckESpf? rwfv 16 &uf)

trSwf /    23 / jynfaxmifpkjrefrmEdkifiHawmftpdk;&? umuG,fa&;0efBuD;Xme?

umuG,fa&;&okH;rSef;ajc aiGpm&if;yg tokH;p&dwfaiGrS uscHokH;pGJNyD; wyfrawmftwGuf

0,f,lonfh ukefoG,fvkyfief;cGef uif;vGwfcGifh&aom ukefpnfrsm;pm&if;wGif þ0efBuD;Xme\

9-5-87 &ufpGJyg trdefUaMumjimpmtrSwf 38 wGif trSwfpOf 83 jzifhjznfhpGufaom ]]ig;Al;rsm;}}

qdkonfh ukefypönf;trsdK;trnfudk atmufygtwdkif; jyifqifvdkufonf/

trSwfpOf ukefypönf;trsdK;trnf

83 pm;zG,faomufzG,fpnfoGwfbl;rsm;

þtrdefYaMumfjimpmonf 1992 ckESpf? Zefe0g&Dv 1&ufaeUrSpí tusdK;oufa&muf

ap&rnf/

AdkvfrSL;csKyfatb,fvf

0efBuD;

pDrHudef;ESifh b@ma&;0efBuD;Xme

----------------------------------

pmtrSwf? pb - 3^11(u) (302^92)

&ufpGJ/ 1992 ckESpf? rwfv 24 &uf/

jzefYa0jcif;

1/ EdkifiHawmfNidrf0yfydjym;rIwnfaqmufa&;tzGJUOuú|½kH;/

107



2/ EdkifiHawmfNidrf0yfydjym;rIwnfaqmufa&;tzGJU½kH;/

3/ tpdk;&tzGJU½kH;/

4/ w&m;½kH;csKyf/

5/ a&SUaecsKyf½kH;/

6/ pm&if;ppfcsKyf½kH;/

7/ 0efBuD;Xmetm;vkH;/

8/ jynfwGif;tcGefrsm;OD;pD;XmeodkU? ,if;\ 5-3-92&ufpGJyg pmtrSwf?

2(19)^1^ywc^Op^92(100)udk &nfñTef;vsuf rdwåL (10)apmifESifhtwl

9/ taumufcGefOD;pD;Xme/

10/ pDrHudef;ESifh b@ma&;0efBuD;Xme&Sd usefOD;pD;XmeESifh tzGJUtpnf;rsm;tm;vkH;/

11/ ykHESdyfa&;ESifh pmtkyfxkwfa0a&;vkyfief;odkU jrefrmEdkifiHjyefwrf;wGif xnfhoGif;aMunm

ay;yg&ef arwåm&yfcHcsufjzifh ay;ydkYygonf/

12/ þ0efBuD;½kH;? trIwGJcef;/

13/ rl&if;trIwGJ/

trdefYt&

(xGef;[ef)

(½kH;tzGJUrSL;)
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jynfaxmifpkjrefrmEdkifiHawmftpdk;&

b@ma&;ESifh tcGef0efBuD;Xme

0efBuD;½kH;

trdefYaMumfjimpm

&efukefNrdKU? 1354 ckESpf? waygif;vqef; 3 &uf

(1993 ckESpf? azazmf0g&Dv 23 &uf)

jynfaxmifpkjrefrmEdkifiHawmftpdk;&? b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xme? 0efBuD;onf

trsm;jynfolwdkU\ aq;0g;ukorIcH,l&mwGif oufomacsmifcsdapa&;ESifh jynfolUusef;rma&;

wdk;wufjrifhrm;rIudk taxmuftuljzpfap&ef yifv,ftaumufcGefOya' yk'fr 23 ESifh ukef

oG,fvkyfief;cGefOya'yk'fr 8? yk'frcGJ(u)wdkUt& tyfESif;xm;aom vkyfydkifcGifhrsm;udk usifhokH;

vsuf atmufygjynfyrS wifoGif;vmaom tajccHokH;pGJonfh aq;0g;rsm;ESifh ,if;aq;0g;rsm;

xkwfvkyf&mwGif tokH;jyKonfhaq;0g; ukefMurf;ypönf;rsm;tay: taumufcGefpnf;Muyfjcif;ESifh

ukefoG,fvkyfief;cGefpnf;Muyfjcif;wdkUudk uif;vGwfcGifhjyKvdkufonf-

(1) tuf(pf)y&ifaq;jym;

(2) yg&mpDwarm

(3) uvdkz,feD&mrif;

(4) 'dkif,mZDyif

(5) r,fAif'gaZm

(6) atarm(wf)q,fpDvif

(7) uvdk&,fz,feDaum

(8) *sifwmrdkifpif

(9) uvkdo½dkifarmomaZm

(10) r,fx½dkEdkif'gaZm

(11) r,fzvdkuGif;

(12) uGifEdkif

(13) tuf(pf)yDiSufzsm;aq;

(14) y½dky,femavm

(15) pDr,fwD'if;

(16) "mwfqm;&nf

(17) uvdky½dkrmZif;

(18) q,f(v)jALwmarm
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(19) *vl;udkY(pf)"mwfqm;&nftaMumoGif;aq;rsm;

(20) zDemwGdKif

(21) &DzifyDpif

(22) tDo,fjALawm

(23) tdkifqdkeuf

(24) [dkuf'½dkuvdk&dk-odkif,mZdkuf

(25) z½kqDrdkuf

(26) 'dkifa*ghoif;

(27) y&ufeDqvHk;

(28) bDpD*sDxdk;aq;

(29) 'DyDwDxdk;aq;

(30) toJa&mifumuG,faq;

(31) 0ufoufumuG,faq;

(32) ydkvD,dkumuG,faq;

(33) acG;½l;a&m*gumuG,faq;

(34) ar;cdkifa&m*gumuG,faq;

(35) ykvdyfa&m*gumuG,faq;

(36) a>rqdyfajzaq;

þtrdefYaMumfjimpmonf 1993 ckESpf? azazmf0g&Dv 23 &ufaeUrSpí tusdK;

oufa&mufap&rnf/

0efBuD;

b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xme
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115



jynfaxmifpkjrefrmEdkifiHawmftpdk;&

b@ma&;ESifh tcGef0efBuD;Xme

0efBuD;½kH;

trdefYaMumfjimpm

trSwf? 109^95

&efukefNrdKU? 1357 ckESpf? 0gqdkvjynfhausmf 6 &uf

(1995 ckESpf? Zlvdkifv 17 &uf)

jynfaxmifpkjrefrmEdkifiHawmftwGif;&Sd EdkifiHjcm;oH½kH;rsm;? odkUr[kwf oH½kH;i,frsm;

,if;wdkUtzGJU0ifrsm;ESifh oHwrefr[kwfaom oH½kH;0efxrf;rsm;tokH;jyK&ef armfawmf,mOf(1)pD;pD

twGuf ñTefMum;a&;rSL;csKyf? oHwrefa&;&mOD;pD;Xme? EdkifiHjcm;a&;0efBuD;Xmeu ]]wpfEdkifiHESifh

wpfEdkifiH tjyeftvSeftcGifhta&;rl (Reciprocal Basis)ESifh tusHK;0ifaMumif;}} axmufcHvQif

armfawmf,mOfjyifyrS wifoGif;rItay: usoifhaomukefoG,fvkyfief;cGefudk ukefoG,f

vkyfief;cGef Oya'yk'fr 8 yk'frcGJ(u)t& uif;vGwfcGifhjyKvdkufonf/

oHwrefr[kwfaom oH½Hk;0efxrf;rsm;taejzifh jynfaxmifpkjrefrmEdkifiHawmfü

wm0efxrf;aqmifpOfumvtwGif; jynfyrSarmfawmf,mOf 0,f,lwifoGif;rIrSm wpfBudrfwnf;

omjzpfaMumif; oufqdkif&moH½Hk; odkYr[kwf oH½Hk;i,ftBuD;tuJu axmufcHcsufay;&rnf/

þtrdefYaMumfjimpmonf 1995 ckESpf? {NyDv 1 &ufaeUrSpí tusdK;oufa&muf

ap&rnf/

AdkvfrSL;csKyf0if;wif

0efBuD;

b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xme

----------------------------------

pmtrSwf? bc - 2^11(1250^95)

&ufpGJ/ 1995 ckESpf? Zlvdkifv 21 &uf/
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jynfaxmifpkjrefrmEdkifiHawmftpdk;&

b@ma&;ESifh tcGef0efBuD;Xme

0efBuD;½kH;

trdefYaMumfjimpm

trSwf? 2^96

&efukefNrdKU? 1357 ckESpf? jymodkvjynfhausmf 1 &uf

(1996 ckESpf? Zefe0g&Dv 5 &uf)

trsdK;om;usef;rma&;aumfrwD\ usef;rma&;pDrHudef;tusdK;jzpfxGef;rIudk taxmuf

tuljyKap&eftwGuf jrefrmhqm;ESifh tPÖ0g"gwkaA'ypönf; xkwfvkyfa&;ESifh a&mif;0,fa&;

vkyfief;u tdkiftdk'if;qm;xkwfvkyfrIyrmPESifh pyfvsOf;í xkwfvkyfol wpfOD;csif;tvdkuf

axmufcHwifjyvQif ,if;tdkiftdk'if;qm;rsm; a&mif;&aiGay: usoifhaom ukefoG,fvkyfief;cGef

udk ukefoG,fvkyfief;cGefOya'yk'fr 8 ? yk'frcGJ(u)t& uif;vGwfcGifh jyKvkdufonf/

þtrdefYaMumfjimpmonf 1996 ckESpf? {NyDv 1 &ufaeUrSpí tusdK;oufa&muf

ap&rnf/

AdkvfrSL;csKyf0if;wif

0efBuD;

b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xme

----------------------------------

pmtrSwf? bc - 2^11(72^96)

&ufpGJ/ 1996 ckESpf? Zefe0g&Dv 9 &uf/

jzefYa0jcif;

1/ EdkifiHawmfNidrf0yfydjym;rIwnfaqmufa&;tzGJUOuú|½kH;/

2/ tpdk;&tzGJU½kH;/

3/ w&m;½kH;csKyf/

4/ pm&if;ppfcsKyf½kH;/

5/ a&SUaecsKyf½kH;/
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jynfaxmifpkjrefrmEdkifiHawmftpdk;&

b@ma&;ESifh tcGef0efBuD;Xme

0efBuD;½kH;

trdefYaMumfjimpm

trSwf? 226^97

&efukefNrdKU? 1359 ckESpf? wefaqmifrkef;vjynfhausmf 13 &uf

(1997 ckESpf? Edk0ifbmv 27 &uf)

1/ EdkifiHawmftpdk;&onf ukefpnfpDqif;rI rSefuefjrefqefa&;ESihf pyg;0,f,la&mif;csrI

vkyfief;rsm; tqifajyacsmarGUapa&;udk tm;ay;onfhtaejzifh pyg;0,f,la&mif;csonfh

0efaqmifrIvkyfief;rsm;tay: usoifhrnfh ukefoG,fvkyfief;cGefudk ukefoG,fvkyfief;cGefOya'

yk'fr 8? yk'frcGJ(u)t& uif;vGwfcGifhjyKvkdufonf/

2/ þtrdefYaMumfjimpmonf 1997 ckESpf? Edk0ifbmv 28 &ufaeUrSpí tusdK;

oufa&mufap&rnf/

AdkvfrSL;csKyf0if;wif

0efBuD;

b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xme

----------------------------------

]]rdwåLrSef}}
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jynfaxmifpkjrefrmEdkifiHawmftpdk;&

b@ma&;ESifh tcGef0efBuD;Xme

0efBuD;½kH;

trdefYaMumfjimpm

trSwf? 228^2012

aejynfawmf? 1374 ckESpf? yxr0gqdkvqef; 4  &uf

(2012 ckESpf? ZGefv 22 &uf)

1/ jynfaxmifpktpdk;&\ b@ma&;ESifh tcGef0efBuD;Xmeonf ukefoG,fvkyfief;cGef

Oya'yk'fr 8? yk'frcGJ(u)t& tyfESif;xm;onfhvkyfydkifcGifhudk usifhoHk;í 2012ckESpf? ZGefv

14&ufaeYwGif usif;yjyKvkyfonfh jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf? jynfaxmifpktpdk;&tzGJY

tpnf;ta0;trSwfpOf (22^2012)rS oabmwlcGifhjyKcsuft& þtrdefYaMumfjimpmudk

xkwfjyefvdkufonf/

2/ EdkifiHawmf\ v,f,mu@ydkrdkzGYHNzdK;wdk;wufa&;udk taxmuftyHhjzpfap&eftwGuf

"mwfajrBoZm? ydkk;owfaq;ESifh v,f,moHk;pufud&d,mrsm;? v,f,moHk;pufypönf;rsm;wdkYudk

jynfyrSwifoGif;jcif;ESifh "mwfajrBoZmESifh v,f,moHk;ud&d,mrsm;? v,f,moHk;pufypönf;rsm;

jynfwGif;xkwfvkyfa&mif;csjcif;wdkYtay: usoifhrnfh ukefoG,fvkyfief;cGefudk uif;vGwfcGifh

jyKvkdufonf/

3/ þtrdefYaMumfjimpmonf 1-7-2012 &ufaeUrS 31-3-2012 &ufaeYtxd tusdK;

oufa&mufap&rnf/

vSxGef;

jynfaxmifpk0efBuD;

pmtrSwf?bc-2^11(2407^2012)

&ufpGJ? 2012 ckESpf? ZGef v 25 &uf

jzefUa0jcif;

EdkifiHawmfor®w½kH;/

jynfaxmifpktpdk;&tzGJY½Hk;/

vTwfawmf½Hk;/

jynfaxmifpkw&m;vTwfawmfcsKyf/

EdkifiHawmfzGJYpnf;yHktajccHOya'qdkif&m½Hk;/
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jynfaxmifpkjrefrmEdkifiHawmftpdk;&

b@ma&;ESifh tcGef0efBuD;Xme

0efBuD;½kH;

trdefYaMumfjimpm

trSwf? 323^2012

aejynfawmf? 1374 ckESpf? yxr0gqdkvjynfhausmf 3 &uf

(2012 ckESpf? Zlvdkifv 6 &uf)

1/ jynfaxmifpktpdk;&\ b@ma&;ESifh tcGef0efBuD;Xmeonf ukefoG,fvkyfief;cGef

pnf;rsOf; 42 ? pnf;rsOf;cGJ(q)t& tyfESif;xm;aom vkyfydkifcGifhudk usifhoHk;í 2012ckESpf?

Zlvdkifv 5&ufaeYwGif usif;yjyKvkyfonfh jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf? jynfaxmifpk

tpdk;&tzGJY tpnf;ta0;trSwfpOf (25^2012)rS oabmwlcGifhjyKcsuft& þtrdefY

aMumfjimpmudk xkwfjyefvdkufonf/

2/ jynfwGif;ukefxkwfvkyfrIvkyfief;? o,f,lydkYaqmifa&;vkyfief;rsm;wGif ta&;ygonfh

pufoHk;qDaps;EIef;wnfNidrfapa&;? ukefxkwfvkyfrIvkyfief;rsm;wdk;wufapa&;? o,f,lydkYaqmif

a&;p&dwfrsm;oufomNyD; tqifajyacsmarGYvmapa&;wdkYtwGuf ukefoG,fvkyfief;cGef Oya'

Z,m; 6 cRif;csuft& ukefpnf0,f,la&mif;csrItwGuf ay;aqmif&rnfh ukefoG,fvkyfief;cGef

tm; ckESdrfcGifhrjyKonfh ukefpnfrsm;pm&if;yg "mwfqDESifh 'DZ,fqDudk ckESdrfcGifhjyKvkdufonf/

3/ þtrdefYaMumfjimpmonf 1-42012 &ufaeUrSpí tusdK;oufa&mufap&rnf/

trdefYt&

vSxGef;

jynfaxmifpk0efBuD;

pmtrSwf?bc-2^11(2569^2012)

&ufpGJ? 2012 ckESpf? Zlvdkifv 25 &uf
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jzefUa0jcif;

EdkifiHawmfor®w½kH;/

jynfaxmifpktpdk;&tzGJY½Hk;/

vTwfawmf½Hk;/

jynfaxmifpkw&m;vTwfawmfcsKyf/

EdkifiHawmfzGJYpnf;yHktajccHOya'qdkif&m½Hk;/

jynfaxmifpka&G;aumufyGJaumfr&Sif½kH;/

jynfaxmifpk0efBuD;Xmetm;vkH;/

jynfaxmifpka&SUaecsKyf½kH;/

jynfaxmifpkpm&if;ppfcsKyf½kH;/

jynfaxmifpk&mxl;0eftzGJU½kH;/

jynfwGif;tcGefrsm;OD;pD;Xme/

taumufcGefOD;pD;Xme/

b@ma&;ESifhtcGef0efuD;Xmeatmuf&Sd usefXmetzGJUtpnf;tm;vkH;/

ykHESdyfa&;ESifhpmtkyfxkwfa0a&;vkyfief;odkY jrefrmEdkifiHjyefwrf;wGif xnfhoGif;

aMunmay;yg&ef arwåm&yfcHcsufjzifh ay;ydkUygonf/

0efBuD;½kH;tzGJUcGJrsm;tm;vkH;

0efBuD;½kH;trIwGJcef;

trdefUt&

(0if;oef;)

'kwd,0efBuD;
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ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;Oya'ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;Oya'ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;Oya'ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;Oya'ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;Oya'



ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;Oya'ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;Oya'ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;Oya'ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;Oya'ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;Oya'

(2012 ckESpf? jynfaxmifpkvTwfawmf Oya'trSwf 9/)

1373 ckESpf? wefcl;vqef; 8 &uf

( 2012 ckESpf? rwfv 30 &uf )

jynfaxmifpkvTwfawmfonf þOya'udk jy|mef;vdkufonf/

tcef; (1)tcef; (1)tcef; (1)tcef; (1)tcef; (1)

trnfESif ht"dyÜm,fazmfjycsuftrnfESif ht"dyÜm,fazmfjycsuftrnfESif ht"dyÜm,fazmfjycsuftrnfESif ht"dyÜm,fazmfjycsuftrnfESif ht"dyÜm,fazmfjycsuf

1/ þOya'udk ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;Oya'[k ac:wGif

ap&rnf/

2/ þOya'wGifyg&Sdaom atmufygpum;&yfrsm;onf azmfjyyg

twkdif; t"dyÜm,foufa&mufap&rnf -

(u) ywf0ef;usifywf0ef;usifywf0ef;usifywf0ef;usifywf0ef;usif     qkdonfrSm ajrxk? a&xk? avxk? &moDOwk?

toH? teHY? t&omwdkYyg0ifonfh vlom;wdkY0ef;usif&Sd

½kyfydkif;qdkif&mtaMumif;tcsufrsm;udk vnf;aumif;?

wd&pämefESifh tyiftrsKd;rsKd;wdkY\ ouf&Sd ZD0qdkif&m

taMumif;tcsufrsm;ud kvnf;aumif;? ork di f;?

,Ofaus;rI? vlrIa&;ESif h yom'tvStyqdkif&m

taMumif;tcsuf rsm;udkvnf;aumif; qdkonf/

( c ) ywf0ef;usift&nftaoG;ywf0ef;usift&nftaoG;ywf0ef;usift&nftaoG;ywf0ef;usift&nftaoG;ywf0ef;usift&nftaoG; qkdonfrSm obm0ESifh

vlom;rsm; a&&SnfwnfwHha&;tusKd;iSm wd&pämef?

1



tyifESihf obm0o,HZmwt&if;tjrpfrsm;tjyif

vlwdkY zefwD; jyKvkyfxm;aom ypönf;rsm;yg0ifonfh

obm0\[efcsufnDrIudk qkdonf/

( * ) ywf0ef;usift&nftaoG;pHcsdefpHñTef;ywf0ef;usift&nftaoG;pHcsdefpHñTef;ywf0ef;usift&nftaoG;pHcsdefpHñTef;ywf0ef;usift&nftaoG;pHcsdefpHñTef;ywf0ef;usift&nftaoG;pHcsdefpHñTef; qdkonfrSm

ywf0ef;usift&nftaoG;wkd;wufa&;ESifh xdef;odrf;a&;

tvdkYiSm ywf0ef;usifqdkif&mtajctaersm;twGuf

a,bk,s t&nftaoG; owfrSwfcsufudk qdkonf/

(C) ywf0ef;usifqdkif&mpdppfrI ywf0ef;usifqdkif&mpdppfrI ywf0ef;usifqdkif&mpdppfrI ywf0ef;usifqdkif&mpdppfrI ywf0ef;usifqdkif&mpdppfrI qkdonfrSm atmufyg

wdkYudk owfrSwf&ef tcsdefumvtydkif;tjcm;tvdkuf

pepfwus rSwfwrf;jyKvkyfí "r®"d|mefusus tuJ

jzwfjcif;udk qkdonf -

(1) ywf0ef;usifxdef;odrf;a&; uGyfuJrIqdkif&m vdktyf

csufrsm;ESifh udkufnDrItajctae?

(2) ywf0ef;usifpDrHcefYcGJrIpepf?

(3) taqmufttHk? ajrae&mESifh Oypmrsm;wGif

jzpfEd kifaom ywf0ef;usifqdkif&m tEÅ&m,f

trsKd;rsKd;/

( i ) npfnrf;rI npfnrf;rI npfnrf;rI npfnrf;rI npfnrf;rI qkdonfrSm ywf0ef;usifudk tusKd;&SdpGm

toHk;jyKjcif;tm; xdcdkufap&efaomfvnf;aumif;?

trsm;jynfol\ usef;rma&;? tEÅ&m,fuif;&Sif;a&;

odkYr[kwf tusKd;jzpfxGef;a&;udkjzpfap? wd&pämefESifh

tyifrsm;udkjzpfap xdckdufap&efaomfvnf;aumif;?

þOya't& xkwfay;xm;aom BudKwifcGihfjyKcsufyg

pnf;urf;csuf? uefYowfcsuf odkYr[kwf wm;jrpfcsuf

2



wpf&yf&yfud k azmufzsufíaomfvnf;aumif;

ywf0ef;usifqkdif&m ab;tEÅ&m,f&Sdypönf;rsm;? npfnrf;

ypönf;rsm; odkYr[kwf pGefYypfypönf;rsm;udk pGefYypfjcif;?

xkwfvTwfjcif; odkYr[kwf pkyHkjcif;jzifh ajrxk? a&xk? avxk

tygt0if ywf0ef;usiftpdwftydkif;wpf&yf&yf\

½kyfydkif;qdkif&m?tyl"mwfqkdif&m? "mwkqdkif&m odkYr[kwf

ouf&SSdZD0qdkif&m*kPfowådrsm;udk wkduf½dkufjzpfap?

oG,f0dkufíjzpfap ajymif;vJaprI? oufa&mufaprI

wpf&yf&yfudk qkdonf/

( p ) toHnpfnrf;rI toHnpfnrf;rI toHnpfnrf;rI toHnpfnrf;rI toHnpfnrf;rI qkdonfrSm pdwftaESmifht,Suf

jzpfapaom? yifyef;EGrf;e,frIjzpfapaom? tMum;

tm½Hk qHk;½HI;rIjzpfay:apaom odkYr[kwf tjcm; toH

cHpm;rIudk taESmifht,Sufjzpfapaom toH twdkif;

twmwpf&yf jzpfay:aerIudk qkdonf/

(q) npfnrf;ypönf;npfnrf;ypönf;npfnrf;ypönf;npfnrf;ypönf;npfnrf;ypönf; qd konfrSm wd kuf½d kuf jzpfap?

oG,f0dkufíjzpfap ywf0ef;usiftpdwftydkif; odkYr[kwf

tajccHwpf&yf&yfudk tusKd;&SdpGmtoHk;jyKjcif;tm;

xdcd kufap&ef t&nftaoG; ajymif;vJaponfh

odkYr[kwf usef;rma&;udk ab;tEÅ&m,fjzpfonfh

odkYr[kwf jzpfapEdkifonfh odkYr[kwf npfnrf;rIudk

jzpfapEdkifonfh tpdkiftcJ? t&nf odkYr[kwf tcdk;

taiGUudk qkdonf/

( Z ) pGefYypfypönf;pGefYypfypönf;pGefYypfypönf;pGefYypfypönf;pGefYypfypönf; qdk&mwGif ywf0ef;usifü npfnrf;rIudk

jzpfay:apaom ypönf;yrmP? zGJUpnf;rI odkYr[kwf

enf;vrf;wpf&yf&yfjzifh ywf0ef;usifwGif pGefYypfonfh?

3



xkwfvTwfonfh odkYr[kwf pkyHkonfh a&'D,dkowåd<u

ypönf;tygt0if tpdkiftcJ? t&nf? tckd;taiGUtjyif

þOya'ESifhtnD pGefYypfypönf;jzpfonf[k owfrSwf

xm;aomt&mwpfckckvnf; yg0ifonf/

(ps) ab;tEÅ&m,fab;tEÅ&m,fab;tEÅ&m,fab;tEÅ&m,fab;tEÅ&m,f&S&S&S&S&Sdypönf;dypönf;dypönf;dypönf;dypönf; qkdonfrSm "mwkypönf;

[kwfonfjzpfap? r[kwfonfjzpfap vl? wd&pämef?

tyif? ypönf; odkYr[kwf ywf0ef;usifudktEÅ&m,fjzpfap

Edkifonfh aygufuGJapwwfaom ypönf;? ZD0vufeuf

tjzpf zefwD;toHk;jyKEdkifaomypönf;? EsLuvD;,m;

vufeuftjzpf toHk;jyKEdkifaomypönf;? rD;avmifap

wwfaomypönf;? atmufqD*sifjzifh "mwfjyKapwwf

aomypönf;? tqdyftawmufjzpfapwwfaom

ypönf;? a&m*gjzpfyGm;apwwfaomypönf;? a&'D,dk

owåd<uypönf;? rsKd;½dk;ADZ ajymif;vJapwwfaomypönf;?

pm;avmifapwwfaomypönf;? ,m;,Ha&mif&rf;apjcif;

tygt0if usef;rma&;udk xdcdkufapwwfaom ypönf;

odkYr[kwf t&m0w¬Kudk qkdonf/

(n) tusKd;&SdpGmtoHk;jyKjcif;tusKd;&SdpGmtoHk;jyKjcif;tusKd;&SdpGmtoHk;jyKjcif;tusKd;&SdpGmtoHk;jyKjcif;tusKd;&SdpGmtoHk;jyKjcif; qkdonfrSm trsm;jynfol\

usef;rma&;? tEÅ&m,fuif;&Sif;a&; odkYr[kwf tusKd;

jzpfxGef;a&;udk jzpfay:apEdkif&ef pGefYypfypönf;rsm;?

tnpftaMu;rsm;? xkwfvTwfypönf;rsm;ESifh pkyHkypönf;

rsm;\ qdk;usKd;oufa&mufrIrS vkdtyfaom umuG,frIrsm;

jyKvkyfí ywf0ef;usifudkjzpfap? ywf0ef;usif tajccH

wpf&yf&yfudkjzpfap? tpdwftykdif;wpf&yf&yfudkjzpfap

toHk;jyKjcif;udk qdkonf/
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( # ) ydkrd koefY&Sif;pGmxkwfvkyfrI ydkrd koefY&Sif;pGmxkwfvkyfrI ydkrd koefY&Sif;pGmxkwfvkyfrI ydkrd koefY&Sif;pGmxkwfvkyfrI ydkrd koefY&Sif;pGmxkwfvkyfrI qkdonfrSm o,HZmw

t&if;tjrpftoHk;csrI ydkrdkxda&mufapa&;? pGefYypfypönf;?

a&qdk;ESifh xkwfvTwftcdk;taiGUrsm; tenf;qHk;jzpfapa&;?

aumif;rGefoefY&Sif;aom obm0ESifh vlYywf0ef;usifudk

xdef;odrf;xm;&Sda&;wdkYtwGuf xkwfvkyfrIvkyfief;pOfrsm;?

xkwfvkyfonfhypönf;rsm;ESif h 0efaqmifrIrsm;udk

ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;qdkif&m bufpHk r[mAsL[m

rsm;jzifh pOfqufrjywf toHk;cs aqmif&Gufjcif;udk qdkonf/

( X ) xdef;csKyfa&;ypönf;ud&d,mxdef;csKyfa&;ypönf;ud&d,mxdef;csKyfa&;ypönf;ud&d,mxdef;csKyfa&;ypönf;ud&d,mxdef;csKyfa&;ypönf;ud&d,mqdk&mwGif atmufygwdkY

yg0ifonf -

(1) pGefYypfypönf;odrf;qnf;onfh ud&d,mwefqmyvm

wpfckck?

(2) ypönf;ud&d,mwpfckckudk ydkrdkxda&mufpGm vkyfudkif

Edkifa&;twGuf toHk;jyKEdkifonfh tvdktavsmuf

ud&d,mwpfckck?

(3) npfnrf;rIudk ñTefjyonfh? rSwfwrf;wifonfh

odkYr[kwf tvGeftrif;npfnrf;rIudk owday;

tcsufjyonfh ud&d,mwpfckck?

(4) npfnrf;rIudk uefYowf&eftvdkYiSm toHk;jyKonfh

tjcm;ud&d,m odkYr[kwf taxmuftuljyKonfh

ypönf;wpfckck/

( ! ) a*[pepf a*[pepf a*[pepf a*[pepf a*[pepf qkdonfrSm ouf&Sdowå0grsm;? oufrJh ½kyf0w¬K

rsm;ESifh tyifrsm; o[Zmwjzpfvsuf wnf&Sdaeonfh

obm0pepfESifh ,if;pepfaMumifh jzpfay:ajymif;vJ

aeaom obm0ywf0ef;usifudk qkdonf/
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( ¡ ) ydkif&Sif ydkif&Sif ydkif&Sif ydkif&Sif ydkif&Sif qkdonfrSm taqmufttHk? ajrae&m odkYr[kwf

,mOfwpfrsKd;rsKd;udk ydkifqdkifol? vkyfief;&Sif? wm0efcH

vkyfudkifaqmif&Gufol? tiSm;csol odkYr[kwf ypönf;xdef;

aomfvnf;aumif;? ,if;yk*¾dKvfwpfOD;OD;\ tarG

qufcHol? ,HkrSwftyfESHcH&ol odkYr[kwf udk,fpm;vS,f

aomfvnf;aumif; qkdonf/

(P) vuf&Sdjzpfolvuf&Sdjzpfolvuf&Sdjzpfolvuf&Sdjzpfolvuf&SdjzpfolqdkonfrSm taqmufttHk? ajrae&m

wpfckckudkaomfvnf;aumif;? ,if;\ tpdwftydkif;

wpfckckudkaomfvnf;aumif;? ,mOfwpfrsKd;rsKd;udkaomf

vnf;aumif; vuf&Sdjzpfol odkYr[kwf BuD;MuyfuGyfuJol

wpfOD;OD;udk qkdonf/

(w) ywf0ef;usifqkdif&mta&;ay:tajctaeywf0ef;usifqkdif&mta&;ay:tajctaeywf0ef;usifqkdif&mta&;ay:tajctaeywf0ef;usifqkdif&mta&;ay:tajctaeywf0ef;usifqkdif&mta&;ay:tajctae     qdkonfrSm

obm0tavsmufjzpfap? vlwdkY\ jyKvkyfrIaMumifh

jzpfap ay:aygufvmonfh ab;tEÅ&m,f odkYr[kwf

npfnrf;rIudk csufcsif;ta&;,laqmif&Gufjcif;

rjyKygu trsm;jynfoltm; ab;tEÅ&m,fuif;&Sif;

a&;ESifh usef;rma&;udkaomfvnf;aumif;? ywf0ef;usif

ESifh a*[pepfudkaomfvnf;aumif; xdyg;apEdkifonfh

tajctaeudk qkdonf/

(x) aumfrwD aumfrwD aumfrwD aumfrwD aumfrwD qdkonfrSm þOya't& zGJUpnf;onfh

ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;aumfrwDudk qkdonf/

( ' ) 0efBuD;Xme 0efBuD;Xme 0efBuD;Xme 0efBuD;Xme 0efBuD;Xme qkdonfrSm ywf0ef;usifa&;&mudpö&yf

rsm;udk aqmif&Guf&ef jynfaxmifpktpdk;&tzGJUu wm0ef

ay;tyfonfh jynfaxmifpk0efBuD;Xmeudk qdkonf/
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( " ) OD;pD;Xme OD;pD;Xme OD;pD;Xme OD;pD;Xme OD;pD;Xme qkdonfrSm þOya't& zGJUpnf;onfh

oufqkdif&m OD;pD;Xmeudk qkdonf/

tcef; (2)tcef; (2)tcef; (2)tcef; (2)tcef; (2)

&nf&G,fcsufrsm;&nf&G,fcsufrsm;&nf&G,fcsufrsm;&nf&G,fcsufrsm;&nf&G,fcsufrsm;

3/ þOya'\ &nf&G,fcsufrsm;rSm atmufygtwdkif;jzpfonf-

(u) jrefrmEdkifiH trsKd;om;ywf0ef;usifa&;&mrl0g'udk

taumiftxnfazmfaqmif&GufEdkif&ef?

( c ) pOfqufrjywfzGHUNzdK;a&;vkyfief;pOfrsm;wGif ywf0ef;usif

xdef;odrf;a&;qdkif&mudpö&yfrsm; pepfwus aygif;pyf

aqmif&Guf&eftvdkYiSm tajccHrlrsm; csrSwfEdkif&efESifh

vrf;ñTefrIrsm;jyKEdkif&ef?

( * ) ypöKyÜefESifh tem*wfrsKd;qufrsm;\ tusKd;twGuf

aumif;rGefNyD; oefY&Sif;onfh ywf0ef;usifjzpfay:vm

ap&efESifh obm0ESifh,Ofaus;rItarGtESpfrsm;udk

xdef;odrf;apmifha&SmufEdkif&ef?

(C) qkwf,kwfaysmufuG,fpjzpfaeaom a*[pepfrsm;udk

jzpfEdkiforQ jyefvnfazmfxkwf&ef?

( i ) obm0o,HZmwt&if;jrpfrsm; avsmhenf;qHk;½HI;rIudk

wm;qD;a&;ESifh pOfqufrjywf tusKd;&SdpGm toHk;jyK

Edkifa&;twGuf pDrHaqmif&GufEdkif&ef?
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( p ) ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;qdkif&m todtjrifjyefYyGm;a&;

twGuf ynmay;a&;ESifh ynmoifMum;a&;tpDtpOf

rsm;udk trsm;jynfolwdkYod&SdNyD; yl;aygif;yg0ifrI ydkrdk

wdk;wufvmapa&;twGuf taumiftxnfazmf

aqmif&GufEdkif&ef?

(q) ywf0ef;usifa&;&mudpö&yfrsm;wGif tjynfjynfqdkif&m?

a'oqdkif&mESifh EdkifiHtcsif;csif;yl;aygif;aqmif&GufrIudk

jr§ifhwifEdkif&ef?

( Z ) ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;qdkif&mudpö&yfrsm;udk tpdk;&

Xme? tpdk;&tzGJUtpnf;? tjynfjynfqdkif&m tzGJU

tpnf;? tpdk;&r[kwfaom tzGJUtpnf;ESifh yk*¾vduwdkY

yl;aygif; aqmif&GufEdkif&ef/

tcef; (3)tcef; (3)tcef; (3)tcef; (3)tcef; (3)

ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;aumfrwD zG J Upnf;jcif;ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;aumfrwD zG J Upnf;jcif;ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;aumfrwD zG J Upnf;jcif;ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;aumfrwD zG J Upnf;jcif;ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;aumfrwD zG J Upnf;jcif;

4/ (u) jynfaxmifpktpdk;&tzGJUonf jynfaxmifpkor®w

jrefrmEdkifiHawmf\ ywf0ef;usif xdef;odrf;umuG,f

apmifha&Smufa&;twGuf ywf0ef;usif xdef;odrf;a&;

aumfrwDudk jynfaxmifpktpdk;&tzGJUu wm0efay;

onfh jynfaxmifpk0efBuD;Xme jynfaxmifpk0efBuD;u

Ouú|tjzpf aqmif&GufNyD; oifhavsmfaom tzGJU0if

rsm;jzifh zGJUpnf;&rnf/

( c ) tzGJUudk zGJUpnf;&mwGif tzGJU0ifrsm;teufrS 'kwd,

Ouú|? twGif;a&;rSL;ESifh wGJzuftwGif;a&;rSL;wdkYudk

owfrSwf wm0efay;&rnf/
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( * ) jynfaxmifpktpdk;&tzGJUonf aumfrwDudk jyifqif

zGJUpnf;Edkifonf/

5/ jynfaxmifpktpdk;&tzGJUonf þOya'yg &nf&G,fcsufrsm;udk

taumiftxnfazmfaqmif&GufEdkif&eftwGuf aumfrwD\vkyfief;

wm0efrsm;udk owfrSwfjy|mef;ay;&rnf/

6/ aumfrwD\vkyfydkifcGifhrsm;rSm atmufygtwdkif;jzpfonf -

(u) ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;qdkif&m ynmay;pnf;½Hk;rI

rsm;ESifh vIyf&Sm;rIrsm; aqmif&Gufjcif;?

( c ) ausmif;oifcef;pmrsm;wGif yg0ifaom ywf0ef;usif

xdef;odrf;a&;oifcef;pmrsm;udk oufqdkif&mXmersm;ESifh

aygif;pyfnd§EdIif;NyD; vdktyfovdk jyifqifjznfhpGufEdkif&ef

tBuHjyKjcif;?

( * ) jynfwGif;jynfyrS tvSLaiG? axmufyHhaiG? ypönf;rsm;ESifh

enf;ynmqdkif&mtultnDrsm; vufcH&,ljcif;? ,if;

aiGESifh ypönf;rsm;? enf;ynmrsm;udk ywf0ef;usif

xdef;odrf;a&;vkyfief;rsm;wGif vdktyfovdk pDrHcefYcGJ

toHk;jyKjcif;?

(C) oufqkdif&mtpdk;&Xmersm;? tzGJUtpnf;rsm;odk Y

ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;qdkif&m oifhavsmfonfh tBuH

jyKcsufrsm;ESifh wkdufwGef;csufrsm; ay;ydkYjcif;?

( i ) ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;ESifh jr§ifhwifa&;wdkYtwGuf

vdktyfaom tqdkjyKcsufESifh tBuHjyKcsufrsm;udk

oufqk dif&m tpd k;&Xme? tzG J Utpnf;rsm;xHrS

awmif;cHjcif;?
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( p ) ywf0ef;usifqdkif&m xdcdkufysufpD;rIrsm; jzpfay:vQif

aomfvnf;aumif;? xdckdufysufpD;Edkifaom tajctae

rsm; jzpfay:vQifaomfvnf;aumif; oufqdkif&m tpdk;&

Xme? tzGJUtpnf;rsm;tm; wm;jrpfjcif;ESifh vdktyfygu

jynfaxmifpktpdk;&tzGJUodkY rl0g'awmif;cHjcif;?

(q) ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;ESifh jr§ifhwifa&;twGuf

jrefrmEdkifiHtrsKd;om;ywf0ef;usifa&;&m rl0g'rsm;ESifh

tjcm; ywf0ef;usifqdkif&mrl0g'rsm;udk jynfaxmifpk

tpdk;&tzGJU\ twnfjyKcsufjzifh csrSwfaqmif&Gufjcif;/

tcef; (4)tcef; (4)tcef; (4)tcef; (4)tcef; (4)

0efBuD;Xme\ ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;qd ki f&m0efBuD;Xme\ ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;qd ki f&m0efBuD;Xme\ ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;qd ki f&m0efBuD;Xme\ ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;qd ki f&m0efBuD;Xme\ ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;qd ki f&m

wm0efESi f hvky fy d ki fc Gi f hrsm;wm0efESi f hvky fy d ki fc Gi f hrsm;wm0efESi f hvky fy d ki fc Gi f hrsm;wm0efESi f hvky fy d ki fc Gi f hrsm;wm0efESi f hvky fy d ki fc Gi f hrsm;

7/ 0efBuD;Xme\ ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;qdkif&m wm0efESifh

vkyfydkifcGifhrsm;rSm atmufygtwdkif;jzpfonf -

(u) ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;qd kif&m rl0g'rsm;ud k

taumiftxnfazmf aqmif&Gufjcif;?

( c ) ywf0ef;usifqdkif&mpDrHcefYcGJrIESifhpyfvsOf;í EdkifiH

wpf0ef;vHk;ESifhqdkifaom vkyfief;tpDtpOfrsm;udk

vnf;aumif;? a'oqdkif&m vkyfief;tpDtpOfrsm;udk

vnf;aumif; a&;qGJ csrSwfjcif;?

( * ) ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;ESifh jr§ifhwifa&;wkdYtwGuf

vnf;aumif;? ywf0ef;usifwGif npfnrf;rIrjzpfap&ef
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umuG,fa&;? xdef;csKyfa&;ESihf avsmhenf;yaysmufa&;

wdkYtwGufvnf;aumif; tpDtpOfrsm;udk csrSwfjcif;?

aqmif&Gufjcif;ESifh ppfaq;Muyfrwfjcif;?

(C) ywf0ef;usift&nftaoG;xdef;odrf;a&;ESifh jr§ifhwifa&;

wdkYtwGuf xkwfvTwftcdk;taiGUrsm;? pGefYxkwft&nfrsm;

ESifh pGefYxkwftpdkiftcJrsm;? ukefxkwfvkyfrI enf;vrf;rsm;?

vkyfief;pOfrsm;ESifh xGufukefrsm;\ pHcsdefpHñTef;rsm;

tygt0if ywf0ef;usift&nftaoG; pHcsdefpHñTef;rsm;

owfrSwfjcif;?

( i ) ywf0ef;usifESifhpyfvsOf;onfh Oya'a&;&mudpö&yfrsm;?

vrf;ñTefcsufrsm;tjyif pOfqufrjywf zG H U Nz d K;

wdk;wufa&;twGuf ywf0ef;usifxdckdufrIr&Sdapaom

odkYr[kwf ywf0ef;usifxdcdkufrI tenf;qHk;jzpfapaom

pD;yGm;a&;qdkif&m qGJaqmifrIenf;vrf;rsm;ESifh pnf;urf;

csufrsm;twGuf tqkdjyKcsufrsm;udk aumfrwDodkY

wifjyjcif;?

( p ) ywf0ef;usifqdkif&mtjiif;yGm;rIrsm; ajz&Sif;&ef taxmuf

tulay;jcif;ESifh vdktyfygu ,if;tjiif;yGm;rIrsm;udk

nd§EdIif;ay;&ef tzGJUtpnf;rsm; zGJUpnf;jcif;?

(q) pufrIvkyfief;? pdkufysKd;a&;vkyfief;? "mwfowåKwl;azmf

xkwfvkyfa&;vkyfief;? tnpftaMu;pGefYypfa&;vkyfief;

ESifhtjcm;vkyfief;rsm; aqmif&Guf&mwGif "mwkypönf;

odkYr[kwf tjcm; ab;tEÅ&m,f&Sdonfhypönf;rsm;

xkwfvkyfoHk;pGJ&mrS xGuf&SdvmEdkifaom pGefYypfonfh
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ab;tEÅ&m,f&Sd ypönf;\ trsKd;tpm;ESifhtwef;tpm;

rsm;udk owfrSwfjcif;?

( Z ) ywf0ef;usifudk vufiif;? a&wdka&&SnfwGif odom

xif&Sm;pGm xdckdufapEdkifaom ab;tEÅ&m,f&Sd ypönf;

trsKd;tpm;rsm; owfrSwfjcif;?

(p s) tqdyftawmufESifh ab;tEÅ&m,f&Sd ypönf;rsm;yg0if

onfh pGefYypftpdkiftcJ? pGefYypft&nf? xkwfvTwf tcdk;

taiGUypönf;rsm;tm; jyKjyifoefYpifa&;twGuf vdktyf

onfh puf½Hkrsm;? pcef;rsm; wnfaxmifa&;udk wdk;jr§ifh

aqmif&Gufjcif;?

(n) pufrIe,fajrrsm;ESih f tjcm;vdktyfaom ae&m?

taqmufttHkrsm;wGif pGefYypfa&oefYpifrIqdkif&m

pnf;urf;rsm; owfrSwfjcif;? puf? ,mOf? ,EÅ&m;rsm;u

xkwfvTwfrIqdkif&m pnf;urf;rsm; owfrSwfjcif;?

( # ) ywf0ef;usifa&;&mESifhoufqdkifaom tjynfjynf

qdkif&m? a'oqdkif&m? EdkifiHtcsif;csif; oabmwlnD

csufrsm;? pmcsKyfpmwrf;rsm;? tpDtpOfrsm;ESifhpyfvsOf;í

nd§EdIif;aqG;aEG;jcif;? yl;aygif;yg0if aqmif&Gufjcif;ESifh

taumiftxnfazmfaqmif&Gufjcif;?

( X ) ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;ESifh ywf0ef;usift&nftaoG;

jr§ifhwifa&;wdkYtwGuf jrefrmEdkifiHu vufcHxm;onfh

tjynfjynfqdkif&m? a'oqdkif&m? EdkifiHtcsif;csif;

oabm wlnDcsufrsm;udk jynfaxmifpktpdk;&tzGJUu

jzpfap? aumfrwDujzpfapcsrSwfonfh vrf;ñTefcsuf

rsm;ESifhtnD taumiftxnfazmf aqmif&Gufjcif;?
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( ! ) tpdk;&Xme? tzGJUtpnf; odkYr[kwf yk*¾dKvfwpfOD;OD;u

jyKvkyfrnfh pDrHcsuf odkYr[kwf vkyfaqmifrIonf

ywf0ef;usifudk odomxif&Sm;pGm xdcdkufapEdkifjcif; &Sd

r&Sd ESifh pyfvsOf;í ywf0ef;usifxdckdufrI qef;ppfonfh

pepfESifh vlrIa&;t&xdcdkufrI qef;ppfonfh pepf

wpf&yfudk csrSwf aqmif&Gufapjcif;?

( ¡ ) tdkZkef;vTmumuG,fa&;? ZD0rsKd;pHkrsKd;uGJrsm;xdef;odrf;a&;?

tPÖ0gurf;ajcywf0ef;usif xdef;odrf;a&;? urÇmBuD;

ylaEG;vmrIESifh &moDOwkajymif;vJazmufjyefrIudk avQmhcs

a&;ESifh vkdufavsmnDaxG&Sda&;? oJuEÅm& jzpfay:rI

wdkufzsufa&;? ysufpD;&efrvG,fulaom npfnrf;ypönf;

rsm;udk pDrHcefYcGJa&;ESifh tjcm;ywf0ef;usif a&;&mudpörsm;

twGuf ywf0ef;usifpDrHcefYcGJa&;? xdef;odrf;a&;ESifh

jr§ifhwifa&;qdkif&m vrf;ñTefcsufrsm; csrSwfjcif;?

(P) ywf0ef;usifxdckdufrIwGif ywf0ef;usifudk npfnrf;ap

olu ay;avsmfap&ef? obm0ywf0ef;usif 0efaqmifrI

pepfrS tusKd;tjrwf&&Sdonfh tzGJUtpnf;rsm;u &efyHkaiG

xnfh0ifap&ef? obm0o,HZmwrsm; xkwf,l

a&mif;0,f oHk;pGJonfh vkyfief;rsm;rStusKd;tjrwf\

wpfpdwfwpfyd kif;tm; ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;

vkyfief;rsm;wGif xnfh0ifap&ef pDrHcefYcGJjcif;?

(w) ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;ESifhywfoufí jynfaxmifpk

tpdk;&tzGJUrSay;tyfonfh tjcm;vkyfief;wm0efrsm;udk

aqmif&Gufjcif;/
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8/ 0efBuD;Xmeonf EdkifiHawmfb@m&efyHkaiGrS &aiGtjyif

ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;vkyfief;rsm; xda&mufpGm taumif

txnfazmf aqmif&GufEdkifa&;twGuf EdkifiHawmf\ b@ma&;

qdkif&m pnf;rsOf;? pnf;urf;rsm;ESifhtnD EdkifiHawmf\aiGpm&if;wGif

ywf0ef;usif pDrHcefYcGJrI &efyHkaiGwpf&yfudk wnfaxmif&rnf/

tcef; (5)tcef; (5)tcef; (5)tcef; (5)tcef; (5)

ywf0ef;usifqd ki f&mta&;ay:tajctaeywf0ef;usifqd ki f&mta&;ay:tajctaeywf0ef;usifqd ki f&mta&;ay:tajctaeywf0ef;usifqd ki f&mta&;ay:tajctaeywf0ef;usifqd ki f&mta&;ay:tajctae

9/ (u) aumfrwDonf jre frmE d ki fi H wpf0e f ;vH k ;wGi f

aomfvnf;aumif;? wkdif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,f

wpfckckwGifaomfvnf;aumif;? e,fajrwpfckckwGif

aomfvnf;aumif; ywf0ef;usifqdkif&m ta&;ay:

tajctaewpf&yf ay:aygufaMumif; odkYr[kwf xkdodkY

ay:aygufEdkifaMumif; od&SdvQif ,if;odkY tajctae

wpf&yf ay:aygufaMumif; xkwfjyefaMunmEdkif&ef

jynfaxmifpktpdk;&tzGJUodkY csufcsif;wifjy&rnf/

( c ) aumfrwD? 0ef BuD;XmeESi f h  O D ;p D ;Xmewd k Yonf

ywf0ef;usifqd ki f&m ta&;ay:tajctaeESif h

pyfvsOf;í vdktyfonfrsm;udk aqmif&Guf&rnf/
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tcef; (6)tcef; (6)tcef; (6)tcef; (6)tcef; (6)

ywf0ef;usift&nftaoG;pHcs de fp HñTef;rsm;ywf0ef;usift&nftaoG;pHcs de fp HñTef;rsm;ywf0ef;usift&nftaoG;pHcs de fp HñTef;rsm;ywf0ef;usift&nftaoG;pHcs de fp HñTef;rsm;ywf0ef;usift&nftaoG;pHcs de fp HñTef;rsm;

10/ 0efBuD;Xmeonf jynfaxmifpktpkd;&tzGJUESihf aumfrwD\

oabmwlnDcsufjzifh atmufyg ywf0ef;usift&nftaoG; pHcsdef

pHñTef;rsm;udk owfrSwfEdkifonf -

(u) jrpf? acsmif;? wl;ajrmif;? pdrfhprf;tif;tkdif? EGHawm? uef?

a&avSmifwrHESifh trsm;jynfolqdkif&m tjcm; ukef;wGif;

a&&&SdEdkifonfhae&mrsm;wGif toHk;csrItvdkuf qDavsmf

onfh ajray:a& t&nftaoG; pHcsdefpHñTef;rsm;?

( c ) yifv,furf;½dk;wef;ESifh jrpf0a'orsm;twGuf a&

t&nftaoG; pHcsdefpHñTef;rsm;?

( * ) ajratmufa& t&nftaoG;pHcsdefpHñTef;rsm;?

(C) avxk t&nftaoG;pHcsdefpHñTef;rsm;?

( i ) toHESifhwkefcgrI pHcsdefpHñTef;rsm;?

( p ) xkwfvTwftcdk;taiGU pHcsdefpHñTef;rsm;?

(q) pGefYxkwft&nf pHcsdefpHñTef;rsm;?

( Z ) pGefYxkwftpdkiftcJ pHcsdefpHñTef;rsm;?

(p s) jynfaxmifpktpdk;&tzGJUu owfrSwfonfh tjcm;

ywf0ef;usif t&nftaoG;pHcsdefpHñTef;rsm;/

11/ 0efBuD;Xmeonf jynfaxmifpktpdk;&tzGJUESihf aumfrwD\

oabmwlnDcsufjzifh odyÜHESifhenf;ynm wdk;wufrIrsm;ESifhtnD
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aomfvnf;aumif;? vkyfief;vdktyfcsuft&aomfvnf;aumif;

ywf0ef;usif t&nftaoG;pHcsdefpHñTef;rsm;udk tcsdefumvESifh ae&m

a'otvdkuf trsm;jynfoltusKd;iSm jznfhpGuf jyifqifowfrSwf

Edkifonf/

12/ oufqdkif&mtpdk;&Xme? tpdk;&tzGJUtpnf;wpfckcku wnfqJ

Oya'wpf&yf&yft& owfrSwfonfh ywf0ef;usift&nftaoG; pHcsdef

pHñTef;onf 0efBuD;XmeuowfrSwfxm;aom pHcsdefpHñTef;xuf ydkrdk

ygu qufvuftwnfjzpfap&rnfjzpfNyD; ,if;pHcsdefpHñTef;atmuf

avsmhenf;ygu 0efBuD;Xmeu owfrSwfxm;aom pHcsdefpHñTef;u

omvQif twnfjzpfap&rnf/

tcef; (7)tcef; (7)tcef; (7)tcef; (7)tcef; (7)

ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;

13/ 0efBuD;Xmeonf aumfrwD\vrf;ñTefcsuft& atmufyg

vkyfief;udpö&yfrsm;wGif rdrd0efBuD;Xmeukd,fwkdifjzpfap? oufqdkif&m

tpdk;&Xme? tzGJUtpnf;rsm;ESifh aygif;pyfnd§EdIif;íjzpfap ywf0ef;usif

xdef;odrf;a&;twGuf bufpHk apmifhMuyf Munfh½Ippfaq;a&;pepf

xm;&Sdí taumiftxnfazmf aqmif&Guf&rnf -

(u) ywf0ef;usifudk odomxif&Sm;pGm xdcdkufaprnfh

pdkufysKd;a&;vkyfief;oHk; "mwkypönf;rsm;udk toHk;jyKjcif;?

( c ) pufrIvkyfief;rsm;wGif npfnrf;ypönf;? ab;tEÅ&m,f&Sd

ypönf;rsm; o,f,lydkYaqmifjcif;? odkavSmifjcif;? toHk;

jyKjcif;? oefYpifjcif;ESifh pGefYypfjcif;?
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( * ) owåK? pufrIwGif;xGufukefMurf;ESifh ausmufrsuf&wem

wl;azmfxkwfvkyf oefYpifjcif;vkyfief;rsm;rS xGufay:

vmaom pGefYypfypönf;rsm;udk pGefYypfjcif;?

(C) tnpftaMu;pGefYypfa&;ESihf oefYpifa&;qdkif&mvkyfief;

rsm; aqmif&Gufjcif;?

( i ) zGHUNzdK;a&;ESifhwnfaqmufa&;vkyfief;rsm; aqmif&Gufjcif;?

( p ) tjcm;vdktyfaom ywf0ef;usifnpfnrf;rIqdkif&m

vkyfief;udpö&yfrsm; aqmif&Gufjcif;/

14/ npfnrf;rIudk pwifjzpfay:apolonf ywf0ef;usifwGif

npfnrf;rIud k jzpfaponfh ypönf;rsm;udk owfrSwfxm;onfh

ywf0ef;usif t&nftaoG;pHcsdefpHñTef;rsm;ESifhtnD owfrSwfcsufrsm;

twkdif; oefYpifjcif;? xkwfvTwfjcif;? pGefYypfjcif;ESifh pkyHkjcif;rsm; jyKvkyf

&rnf/

15/ npfnrf;rIudk pwifjzpfay:aponfh vkyfief;? ypönf; odkYr[kwf

ae&mwpfckck\ ydkif&Sif odkYr[kwf vuf&Sdjzpfolonf ywf0ef;usif

npfnrf;rIrsm;udk apmihfMuyfMunfh½I&ef? xdef;csKyf&ef? pDrHcefYcGJ&ef?

avQmhcs&ef odkYr[kwf yaysmufap&ef vkyfief;cGif taxmuftuljyK

ypönf; odkYr[kwf xdef;csKyfa&;ypönf;ud&d,mudk wyfqifjcif; odkYr[kwf

oHk;pGJjcif;jyK&rnf/ ,if;odkY aqmif&Gufjcif;rjyKEdkifygu pGefYypfypönf;

rsm;tm; ywf0ef;usifudk rxdcdkufapaom enf;vrf;rsm;ESifhtnD

pGefYypfEdkif&ef pDpOfaqmif&Guf&rnf/

16/ pufrIe,fajr&Sd vkyfief;udkjzpfap? txl;pD;yGm;a&;Zkef&Sd vkyfief;

udkjzpfap? 0efBuD;XmeuowfrSwfonfh vkyfief;trsKd;tpm;udkjzpfap

vkyfudkifaqmif&Gufonfhyk*¾dKvf odkYr[kwf tzGJUtpnf;onf -
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(u) pGefYypfypönf;pDrHcefYcGJa&;? jyKjyifoefYpifa&; tygt0if

ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;twGuf oufqdkif&m pkaygif;

tpDtrHwGif owfrSwfonfh aiG odkYr[kwf ypönf;

xnfh0ifí aqmif&Guf&ef wm0ef&Sdonf/

( c ) oufqdkif&m pufrIe,fajr? txl;pD;yGm;a&;ZkefESihf

vkyfief;tzGJUtpnf;tvdkuf ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;

twGuf owfrSwfonfh toHk;jyKc odkYr[kwf pDrHcefYcGJrI

ukefusp&dwfudk xnfh0if&rnf/

( * ) oufqdkif&m pufrIe,fajr? txl;pD;yGm;a&;Zkef

odkYr[kwf vkyfief;tvdkuf ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;

twGuf xkwfjyefaom ñTefMum;a&;csufrsm;udk vdkufem

aqmif&Guf&rnf/

tcef; (8)tcef; (8)tcef; (8)tcef; (8)tcef; (8)

Nr d K U jya'oywf0ef;usifp Dr Hcef Yc G Jr INr d K U jya'oywf0ef;usifp Dr Hcef Yc G Jr INr d K U jya'oywf0ef;usifp Dr Hcef Yc G Jr INr d K U jya'oywf0ef;usifp Dr Hcef Yc G Jr INr d K U jya'oywf0ef;usifp Dr Hcef Yc G Jr I

17/ 0efBuD;Xmeonf NrdKUjya'oywf0ef;usifpDrHcefYcGJrIrsm;twGuf

aumfrwDu csrSwfaom vrf;ñTefcsufrsm;ESifhtnD oufqdkif&m

tpdk;&Xme? tpdk;&tzGJUtpnf;? yk*¾vdutzGJUtpnf;ESifh yk*¾dKvfrsm;tm;

atmufygudpö&yfrsm; aqmif&Guf&mwGif vdktyfovdk tBuHay;jcif;

jyK&rnf -

(u) Zkefe,fajr owfrSwfjcif;tygt0if ajrtoHk;csrI

pDrHudef;rsm; csrSwfjcif;ESifh pDrHcefYcGJjcif;?
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( c ) tcsuftcsmusaom NrdKUjya'orsm;&Sd wnfaqmufa&;

vkyfief;rsm;udk pDrHcefYcGJjcif;?

( * ) vlaetdrf&mcsxm;rI pDrHcefYcGJjcif;?

(C) pGefYypfypönf;rsm;udk pDrHcefYcGJjcif;?

( i ) ajr? a&? avESihf toHnpfnrf;rI tygt0if npfnrf;rI

rsm; xdef;csKyfjcif;?

( p ) tjcm;vdktyfaom ywf0ef;usifqdkif&mpDrHcefYcGJjcif;/

tcef; (9)tcef; (9)tcef; (9)tcef; (9)tcef; (9)

obm0o,HZmwt&if;tjrpfrsm;ESif h ,Ofaus;rIobm0o,HZmwt&if;tjrpfrsm;ESif h ,Ofaus;rIobm0o,HZmwt&if;tjrpfrsm;ESif h ,Ofaus;rIobm0o,HZmwt&if;tjrpfrsm;ESif h ,Ofaus;rIobm0o,HZmwt&if;tjrpfrsm;ESif h ,Ofaus;rI

tarGtESpfrsm; xdef;odrf; jcif;tarGtESpfrsm; xdef;odrf; jcif;tarGtESpfrsm; xdef;odrf; jcif;tarGtESpfrsm; xdef;odrf; jcif;tarGtESpfrsm; xdef;odrf; jcif;

18/ oufqdkif&mtpdk;&Xme? tpdk;&tzGJUtpnf;rsm;onf atmufyg

obm0o,HZmw t&if;tjrpfrsm;udk xdef;odrf;jcif;? pDrHcefYcGJjcif;?

tusKd;&SdpGmtoHk;jyKjcif;? pOfqufrjywf toHk;jyKjcif;? a'oqdkif&m

yl;aygif;aqmif&GufrIjr§ifhwifjcif;wdkYESifhpyfvsOf;í jynfaxmifpk tpdk;&

tzGJUESifh aumfrwD\vrf;ñTefcsufESifhtnD aqmif&Guf&rnf -

(u) opfawmo,HZmwt&if;tjrpfrsm;?

( c ) ajro,HZmwt&if;tjrpfrsm;?

( * ) ajratmufa&tygt0if a&csKdo,HZmw t&if;

tjrpfrsm;?

(C) "mwfowåKo,HZmwt&if;tjrpfrsm;?

( i ) pdkufysKd;a&;qkdif&m t&if;tjrpfrsm;?
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( p ) a&vkyfief;qdkif&mo,HZmwt&if;tjrpfrsm;?

(q) tPÖ0gqdkif&mo,HZmwt&if;tjrpfrsm;?

( Z ) obm0tavsmufjzpfay:aeaom a*[pepfrsm;?

(p s) obm0e,fajrrsm;? awm½dkif;wd&pämefrsm;? obm0

tyifrsm;ESifh ZD0rsKd;pHkrsKd;uGJrsm;?

(n) jynfaxmifpktpdk;&tzGJUu owfrSwfonfh tjcm;

obm0o,HZmw t&if;tjrpfrsm;/

19/ 0efBuD;Xmeonf  wnfqJOya'wpf&yf&yft& owfrSwfxm;

onfh ,Ofaus;rItarGtESpfa'orsm;? obm0tarGtESpf a'orsm;?

,Ofaus;rItxdrf;trSwftaqmufttHkrsm;ESifh obm0e,fajrrsm;

tpOfwnfwHhcdkifNrJa&;twGuf ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;qdkif&m

udpö&yfrsm;wGif oufqdkif&m tpdk;&Xme? tpdk;&tzGJUtpnf;rsm;ESifh

yl;aygif;aqmif&Guf&rnf/

20/ 0efBuD;Xmeonf oufqdkif&mtpdk;&Xme? tpdk;&tzGJUtpnf;

rsm;u yk'fr 18 ESifh 19 wkdYyg udpö&yfrsm; taumiftxnfazmf

aqmif&Guf&mwGif vdktyfaom enf;ynmrsm;udk yHhydk;ulnD&rnf/

tcef; (10)tcef; (10)tcef; (10)tcef; (10)tcef; (10)

Bud Kwifc Gi f h jyKcsufBud Kwifc Gi f h jyKcsufBud Kwifc Gi f h jyKcsufBud Kwifc Gi f h jyKcsufBud Kwifc Gi f h jyKcsuf

21/ 0efBuD;Xmeonf BudKwifcGifhjyKcsuf&,l&ef vdktyfonfh

ywf0ef;usift&nftaoG;udk xdcdkufapEdkifaom vkyfief;? vkyfief;cGif

ae&m odkYr[kwf puf½Hk? tvkyf½HktrsKd;tpm;rsm;udk jynfaxmifpk

tpdk;&tzGJU\ oabmwlnDcsufjzifh owfrSwfEdkifonf/
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22/ 0efBuD;Xmeu yk'fr 21 t& owfrSwfonfh vkyfief;? vkyfief;cGif

ae&m odkYr[kwf puf½Hk? tvkyf½HktrsKd;tpm;\ ydkif&Sif odkYr[kwf

vuf&Sdjzpfolonf BudKwifcGifhjyKcsuf&&Sd&ef owfrSwfcsufrsm;ESifh

tnD 0efBuD;XmeodkY avQmufxm;&rnf/

23/ 0efBuD;Xmeonf yk'fr 22 t& avQmufxm;csufudk

owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD nDñGwfjcif; &Sd r&Sd pdppfNyD;aemuf

pnf;urf;csufrsm;owfrSwfí BudKwifcGifhjyKcsuf xkwfay;&ef

cGifhjyKjcif; odkYr[kwf jiif;y,fjcif; jyKEdkifonf/

24/ 0efBuD;Xmeonf BudKwifcGifhjyKcsuf xkwfay;onfhtcg

ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;qdkif&m pnf;urf;csufrsm; owfrSwfEdkif

onf/ ,if;pnf;urf;csufrsm;ESif htnD aqmif&GufrI &S d r&S d

ppfaq;jcif; odkYr[kwf oufqdkif&mtpdk;&Xme? tpdk;&tzGJUtpnf;u

ppfaq;&ef taMumif;Mum;jcif;jyKEdkifonf/

25/ 0efBuD;Xmeonf BudKwifcGifhjyKcsufyg ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;

qdkif&m pnf;urf;csufwpf&yf&yfudk vdkufemjcif;r&SdaMumif; ppfaq;

awGU&SdvQif BudKwifcGihfjyKcsuf&&Sdoltm; atmufyg pDrHcefYcGJa&;qdkif&m

jypf'Pfwpf&yf&yfudk csrSwfEdkifonf -

(u) owday;NyD; pnf;urf;csufESifhtnD vkdufemaqmif&Guf

apjcif;? cH0efcsuf a&;xdk;apjcif;?

( c ) 'PfaMu;aiGay;aqmifapNyD; pnf;urf;csufESifhtnD

vkdufemaqmif&Gufapjcif;/
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tcef; (11)tcef; (11)tcef; (11)tcef; (11)tcef; (11)

tmrcHtmrcHtmrcHtmrcHtmrcH

26/ BudKwifcGifhjyKcsuf&&Sdolonf ywf0ef;usifudk xdcdkufapEdkif

onfh rawmfwqjzpfrIwpfckcktwGuf ,if;wdkY\ vkyfief;? vkyfief;cGif

ae&m odkYr[kwf puf½Hk? tvkyf½HktrsKd;tpm;tvdkuf wnfqJOya'ESifh

tnD tmrcHxm;&Sd&rnf/

27/ 0efBuD;Xmeonf yk'fr 26 t& tmrcHxm;&rnfh vkyfief;udk

aqmif&Gufaom oufqdkif&m vkyfief;? Xme? tzGJUtpnf;ESihf

pyfvsOf;í jrefrmhtmrcHvkyfief;u ywf0ef;usifudk xdcdkufaponfh

twkdif;twmESifh tvm;tvmudk oabmxm;rSwfcsuf awmif;cH

vmvQif oabmxm;rSwfcsufay;&rnf/

tcef; (12)tcef; (12)tcef; (12)tcef; (12)tcef; (12)

wm;jrpfcsufrsm;wm;jrpfcsufrsm;wm;jrpfcsufrsm;wm;jrpfcsufrsm;wm;jrpfcsufrsm;

28/ rnfolrQ þOya't& BudKwifcGifhjyKcsuf&,l&ef vdktyfonfh

vkyfief;? vkyfief;cGifae&m odkYr[kwf puf½Hk? tvkyf½Hkudk BudKwif

cGifhjyKcsufr&SdbJ vkyfudkifaqmif&Gufjcif;rjyK&/

29/ rnfolrQ þOya't& xkwfjyefaom enf;Oya'rsm;? trdefY

aMumfjimpm? trdef YñTefMum;csufESif h vkyfxHk;vkyfenf;rsm;yg

wm;jrpfcsufwpf&yf&yfudk azmufzsufjcif;rjyK&/

30/ rnfolrQ 0efBuD;Xmeu wm;jrpfxm;aom ywf0ef;usifudk

xdcdkufaponfh ypönf;wpfckcktm; 0efBuD;Xme\cGihfjyKcsufr&SdbJ
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jynfwGif;odk YwifoGif;jcif;? jynfyodk Ywifydk Yjcif;? xkwfvkyfjcif;?

odkavSmifjcif;? o,f,ljcif; odkYr[kwf a&mif;0,fjcif;rjyK&/

tcef; (13)tcef; (13)tcef; (13)tcef; (13)tcef; (13)

jypfr IE Si f h jypf'Pfrsm;jypfr IE Si f h jypf'Pfrsm;jypfr IE Si f h jypf'Pfrsm;jypfr IE Si f h jypf'Pfrsm;jypfr IE Si f h jypf'Pfrsm;

31/ rnfolrqdk þOya't& BudKwifcGifhjyKcsuf&,l&ef vdktyfonfh

vkyfief;? vkyfief;cGifae&m odkYr[kwf puf½Hk? tvkyf½Hkudk BudKwif

cGifhjyKcsufr&SdbJ vkyfudkifaqmif&GufaMumif; jypfrIxif&Sm;pD&ifjcif;

cH&vQif xdkoludk oHk;ESpfxufrydkaom axmif'Pfjzpfap? aiG'Pf

tenf;qHk; usyfwpfodef;rS trsm;qHk; usyfwpfq,fodef;txdjzpfap?

'PfESpf&yfvHk;jzpfap csrSwf&rnf/

32/ rnfolrqdk þOya't&xkwfjyefaom enf;Oya'rsm;? trdefY

aMumfjimpm? trdefY? ñTefMum;csufESifh vkyfxHk;vkyfenf;rsm;yg

wm;jrpfcsufwpf&yf&yfudk azmufzsufaMumif; jypfrIxif&Sm; pD&ifjcif;

cH&vQif xkdoludk wpfESpfxufrydkaom axmif'Pfjzpfap? aiG'Pf

jzpfap? 'PfESpf&yfvHk;jzpfap csrSwf&rnf/

33/ rnfolrqdk -

(u) yk'fr 32 t& jypf'PfpD&ifjcif;cH&vQif ,if;jyKvkyfrI

odkYr[kwf ysufuGufrIaMumifh xdcdkufepfemrItwGuf

avsmfaMu;ay;ap&ef trdefYcsrSwfjcif;cH&rnf/

( c ) yk'frcGJ (u) t& trdefYcsrSwfjcif;cH&vQif ay;avsmf&rnfh

avsmfaMu;aiGudk ay;&ef ysufuGufygu wnfqJ tcGef?

tcOya'rsm;ESifhtnD t&aumufcH&rnf/
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34/ rnfolrqdk ywf0ef;usifudk xdckdufaponfhtwGuf 0efBuD;Xmeu

wm;jrpfxm;aom ypönf;wpfckcktm; 0efBuD;Xme\ cGifhjyKcsuf r&SdbJ

jynfwGif;odkY wifoGif;aMumif;? jynfyodkY wifydkYaMumif;? xkwfvkyf

aMumif;? odkavSmifaMumif;? o,f,laMumif; odkYr[kwf a&mif;0,f

aMumif; jypfrIxif&Sm;pD&ifjcif;cH&vQif xdkoludk axmif'Pf tenf;qHk;

oHk;ESpfrS trsm;qHk; ig;ESpftxdjzpfap? aiG'Pf tenf;qHk; usyf

wpfodef;rS trsm;qHk; usyfodef;ESpfq,ftxdjzpfap? 'PfESpf&yfvHk;

jzpfap csrSwfcH&rnf/ xdkYtjyif ,if;ypönf;tm; ywf0ef;usif xdcdkufrI

r&Sdapaomtqifhtxd jyKjyifajymif;vJpGefYypf&eftwGuf ukefus

aom p&dwfudk xdkolu uscHap&rnf/

tcef; (14)tcef; (14)tcef; (14)tcef; (14)tcef; (14)

taxGaxGtaxGaxGtaxGaxGtaxGaxGtaxGaxG

35/ þOya't& jypfrIusL;vGefoludk w&m;pGJqdk&mwGif 0efBuD;

Xme\ BudKwifcGihfjyKrdefY &,l&rnf/

36/ 0efBuD;Xmeonf jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ oabm wlnDcsuf

jzifh tpdk;&XmetzGJUtpnf;ESifh yk*¾vduvkyfief;wpfckcktm; EdkifiHawmf

ESifh jynfolYtusKd;iSm þOya'yg jy|mef;csufwpf&yf&yfudk vkdufem

aqmif&Guf&jcif;rS uif;vGwfcGifh odkYr[kwf avQmhayghcGifh jyKEdkifonf/

37/ ywf0ef;usifqdkif&m ta&;ay:tajctaeaMunmcsuft&

wpfpHkwpf&m aqmif&Guf&jcif;aMumifh tpdk;&Xme? tzGJUtpnf;wpfckck

odkYr[kwf yk*¾dKvfwpfOD;OD;onf ukefusp&dwfrsm; uscHcJh&vQif ,if;ukefus

p&dwfrsm;udk ywf0ef;usifpDrHcefYcGJrI&efyHkaiGrS awmif;cHcGifh&Sdonf/
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38/ BudKwifcGifhjyKcsuf&,l&ef vdktyfonfh vkyfief;? vkyfief;cGif

ae&m odkYr[kwf puf½Hk? tvkyf½Hk trsKd;tpm;udk vkyfudkifaqmif&GufEdkif&ef

vdkifpif? cGifhjyKcsuf odkYr[kwf rSwfyHkwifxkwfay;ydkifcGifh&Sdaom

oufqdkif&mtpdk;&Xme? tpdk;&tzGJUtpnf;onf þOya't&

BudKwifcGifhjyKcsuf&&Sdxm;aom vkyfief;? vkyfief;cGifae&m odkYr[kwf

puf½Hk? tvkyf½Hkudkom vdkifpif? cGifhjyKcsuf odkYr[kwf rSwfyHkwif

xkwfay;&rnf/

39/ (u) 0efBuD;Xmeonf yk'fr 25 t& pDrHcefYcGJrIqdkif&m

jypf'PfcsrSwfjcif;cH&onfh BudKwifcGihfjyKcsuf&&Sdolu

pnf;urf;csufESifhtnD vdkufemaqmif&Gufjcif;rjyKvQif

vdktyfovdk ta&;,laqmif&GufEdkif&ef oufqdkif&m

vkyfief;? vkyfief;cGifae&m odkYr[kwf puf½Hk? tvkyf½Hk

twGuf vdkifpif? cGifhjyKcsuf odkYr[kwf rSwfyHkwif

xkwfay;ydkifcGifh&Sdaom oufqdkif&m tpdk;&Xme? tpdk;&

tzGJUtpnf;odkY taMumif;Mum;&rnf/

( c ) yk'frcGJ (u) t& taMumif;Mum;csufudk vufcH&&Sd

aom tpdk;&Xme? tpdk;&tzGJUtpnf;onf vdktyfaom

pHkprf;ppfaq;rIrsm;jyKvkyfNyD; BudKwifcGifhjyKcsufyg

ywf0ef;usif xdef;odrf;a&;qdkif&m pnf;urf;csuf

wpf&yf&yfudk vdkufemaqmif&Gufjcif;r&SdaMumif; ppfaq;

awGU&Sd&ygu xkwfay;xm;aom vdkifpif? cGifhjyKcsuf

odkYr[kwf rSwfyHkwifudk y,fzsufjcif; odkYr[kwf umv

tuefYtowfjzifh &yfqdkif;jcif; jyKEkdifonf/
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40/ yk'fr 32 yg jypfrIudk &Jta&;,lydkifcGihf&Sdaom jypfrItjzpf

owfrSwfonf/

41/ þOya'rjy|mef;rD xkwfjyefcJhaom Oya'? enf;Oya'?

trdef Y? ñTefMum;csufESif h vkyfxHk;vkyfenf;rsm;wGif yg&Sdonfh

ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;qdkif&m jy|mef;csufrsm;onf þOya'yg

jy|mef;csuf rsm;ESifh rqefYusifoa&GU twnfjzpfap&rnf/

42/ þOya'yg jy|mef;csufrsm;udk taumiftxnfazmf

aqmif&Guf&mwGif -

(u) 0efBuD;Xmeonf vd ktyfaom enf;Oya'rsm;?

pnf;rsOf;? pnf;urf;rsm;udk jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\

oabmwlnDcsufjzifh xkwfjyefEdkifonf/

( c ) aumfrwDESifh0efBuD;XmewdkYonf vdktyfaom trdefY

aMumfjimpm? trdefY? ñTefMum;csufESifh vkyfxHk;vkyfenf;

rsm;udk xkwfjyefEdkifonf/

jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf zGJUpnf;yHk tajccH

Oya't& uREfkyf vufrSwfa&;xdk;onf/

(yHk) odef;pdef

EdkifiHawmfor®w

jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf
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ta&;BuD;ukefpnfESif h0efaqmifrIOya'ta&;BuD;ukefpnfESif h0efaqmifrIOya'ta&;BuD;ukefpnfESif h0efaqmifrIOya'ta&;BuD;ukefpnfESif h0efaqmifrIOya'ta&;BuD;ukefpnfESif h0efaqmifrIOya



ta&;BuD;ukefpnfESi f h0efaqmifrIOya'ta&;BuD;ukefpnfESi f h0efaqmifrIOya'ta&;BuD;ukefpnfESi f h0efaqmifrIOya'ta&;BuD;ukefpnfESi f h0efaqmifrIOya'ta&;BuD;ukefpnfESi f h0efaqmifrIOya'

(2012 ckESp?f jynfaxmifpkvTwfawmfOya'trSwf 13/)

1374 ckESpf? 'kwd,0gqkdvjynfhausmf 8 &uf

  (2012 ckESpf? Mo*kwfv 10 &uf )

jynfaxmifpkvTwfawmfonf þOya'udk jy|mef;vdkufonf/

tcef; (1)tcef; (1)tcef; (1)tcef; (1)tcef; (1)

trnfESi f ht"dyÜm,fazmf jycsuftrnfESi f ht"dyÜm,fazmf jycsuftrnfESi f ht"dyÜm,fazmf jycsuftrnfESi f ht"dyÜm,fazmf jycsuftrnfESi f ht"dyÜm,fazmf jycsuf

1/ þOya'ukd ta&;BuD;ukefpnfESifh0efaqmifrIOya'[k

ac:wGifap&rnf/

2/ þOya'wGifyg&Sdaom atmufygpum;&yfrsm;onf azmfjyyg

twkdif; t"dyÜm,foufa&mufap&rnf -

(u) ]]jynfaxmifpktpkd;&tzGJU}} qkdonfrSm jynfaxmifpk

or®wjrefrmEkdifiH tpkd;&tzGJUukd qkdonf/

( c ) ]]0efBuD;Xme}} qkdonfrSm þOya't& pDrHcefYcGJ&ef

jynfaxmifpktpkd;&tzGJU\ wm0efay;tyfjcif;cH&aom

jynfaxmifpk0efBuD;Xmewpfckckukd qkdonf/

( * ) ]]ta&;BuD;ukefpnf}} qkdonfrSm þOya't& 0efBuD;

Xmewpfckcku tcgtm;avsmfpGm owfrSwfaom

ouf&Sd ukefpnf odkYr[kwf oufrJhukefpnfwpfrsKd;rsKd;ukd

qkdonf/

1



(C) ]]ta&;BuD;0efaqmifrI}} qkdonfrSm þOya't&

0efBuD;Xmewpfckcku tcgtm;avsmfpGm owfrSwf

aom 0efaqmifrIwpfrsKd;rsKd;ukd qkdonf/

tcef; (2)tcef; (2)tcef; (2)tcef; (2)tcef; (2)

&nf&G,fcsuf&nf& G,fcsuf&nf& G,fcsuf&nf& G,fcsuf&nf& G,fcsuf

3/ þOya'\ &nf&G,fcsufrSm atmufygtwkdif;jzpfonf -

(u) EdkifiHom;rsm;\ tusKd;pD;yGm;ukd taxmuftuljyKrnfh

ukefpnfrsm;ESifh 0efaqmifrIrsm;ukd tumtuG,f

ay;Ekdif&ef?

( c ) EkdifiHom;rsm;\tusKd;pD;yGm;ukd xdckdufapEkdifaom

ukefpnfrsm;ESifh 0efaqmifrIrsm;ukd uefYowfwm;qD;

Ekdif&ef?

( * ) ab;tEÅ&m,f? ul;pufa&m*gESifh tjcm;rvkdvm;tyf

aom udpöwpfpHkwpf&m ay:aygufEkdifonfh ukefpnfESifh

wd&pämefrsm;tm; jynfwGif;o,faqmifrI? jynfwGif;odkY

wifoGif;rIESifh jynfyokdY wifykdYrIwkdYukd wm;qD;Ekdif&ef/

tcef; (3)tcef; (3)tcef; (3)tcef; (3)tcef; (3)

ta&;BuD;ukefpnfESi f h0efaqmifrIrsm;ta&;BuD;ukefpnfESi f h0efaqmifrIrsm;ta&;BuD;ukefpnfESi f h0efaqmifrIrsm;ta&;BuD;ukefpnfESi f h0efaqmifrIrsm;ta&;BuD;ukefpnfESi f h0efaqmifrIrsm;

4/ jynfaxmifpktpkd;&tzGJUonf atmufygudpö&yfrsm;ESifh

pyfvsOf;í wm;jrpfrdefY? pnf;rsOf;owfrSwfrdefY? BuD;MuyfrdefY? umuG,f

rdefYESifh vkdtyfovkd aqmif&Gufaponfh trdefYxkwfjyefEkdifcGifhukd

oufqkdif&m0efBuD;Xmewpfckcktm; tyfESif;Ekdifonf -

2



(u) ukefpnfwpfrsK d;rsK d;uk d ta&;BuD;ukefpnftjzpf

owfrSwfaMunmNyD; ,if;ukefpnfESifh pyfvsOf;í

wifoGif;rI? wifykdYrI? a&mif;0,frI? vuf0,fxm;rI?

okdavSmifrI? o,faqmifrI? jzefYjzL;rI? toHk;jyKrI? pm;oHk;rI

wkdYESifh oufqkdifonfhudpö&yfrsm;?

( c ) wd&pämefwpfrsK d;rsK d;uk d ta&;BuD;ukefpnftjzpf

owfrSwfaMunmNyD; ,if; wd&pämefESifhpyfvsOf;í

owfjzwfrI? zrf;qD;rI? ckdif;aprI? arG;jrLrI? wifoGif;rI?

wifykdYrI? a&mif;0,frI? vuf0,fxm;rI? odkavSmifrI?

o,faqmifrI? jzefYjzL;rI? toHk;jyKrI? pm;oHk;rIwkdYESifh

oufqkdifonfhudpö&yfrsm;?

( * ) 0efaqmifrIwpfrsKd;rsKd;ukd ta&;BuD;0efaqmifrItjzpf

owfrSwfaMunmNyD; ,if;0efaqmifrIESifh oufqkdif

onfh udpö&yfrsm;/

tcef; (4)tcef; (4)tcef; (4)tcef; (4)tcef; (4)

jypfr IE Si f h jypf'Pfrsm;jypfr IE Si f h jypf'Pfrsm;jypfr IE Si f h jypf'Pfrsm;jypfr IE Si f h jypf'Pfrsm;jypfr IE Si f h jypf'Pfrsm;

5/ rnfolrqkd yk'fr 4 t& xkwfjyefaom trdefYwpf&yf&yfukd

azmufzsufaMumif; jypfrIxif&Sm; pD&ifjcif;cH&vQif xkdoltm;

tenf;qHk; axmif'Pf ajcmufvrStrsm;qHk; axmif'Pf oHk;ESpf

txd csrSwf&rnfhjyif usyf ig;odef;xufrykdaom aiG'Pfvnf; csrSwf

jcif; cH&rnf/
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6/ w&m;½Hk;onf jypfrIESifhoufqkdifonfh oufaocHypönf;rsm;ukd

zsufqD;ap&efjzpfap? EkdifiHawmfb@mtjzpf odrf;qnf;ap&efjzpfap?

tjcm;enf; pDrHcefYcGJ&efjzpfap trdefYcsrSwfEkdifonf/

7/ þOya'yg jypfrIrsm;ukd &Jta&;,lykdifcGifh&SdaomjypfrIrsm;

tjzpf owfrSwfonf/

tcef; (5)tcef; (5)tcef; (5)tcef; (5)tcef; (5)

taxGaxGtaxGaxGtaxGaxGtaxGaxGtaxGaxG

8/ jynfaxmifpktpkd;&tzGJUonf þOya'yg jy|mef;csufrsm;udk

taumiftxnfazmf aqmif&Guf&mwGif oufqkdif&m0efBuD;Xmersm;ESifh

tjcm; jynfaxmifpk0efBuD;Xmersm;? wkdif;a'oBuD; okdYr[kwf jynfe,f

tpkd;&tzGJUrsm;? ukd,fykdiftkyfcsKyfcGifh& wkdif;OD;pD;tzGJU odkYr[kwf

ukd,fykdiftkyfcsKyfcGifh&a'o OD;pD;tzGJUrsm;tMum; vkdtyfovkd aygif;pyf

n§dEIdif;ay;&rnf/

9/ yk'fr 4 t& wm0efay;tyfjcif;cH&onfh 0efBuD;Xmeonf

ukefpnf odkYr[kwf 0efaqmifrIwpfckckukd ta&;BuD;ukefpnf odkYr[kwf

ta&;BuD;0efaqmifrItjzpf trdefYxkwfjyefowfrSwfí vkdtyfovkd

aqmif&GufNyD;aemuf qufvufaqmif&Guf&ef vkdtyfjcif;r&Sdonfh

tcg ,if;trdefYukd aqmvsifpGm jyefvnfy,fzsufay;&rnf/

10/ The Essential Supplies and Services Act, 1947 t& xkwfjyef

cJhaom enf;Oya'rsm;? trdefYaMumfjimpm? trdefY? ñTefMum;csufESifh

vkyfxHk;vkyfenf;rsm;onf þOya'ESifhrqefYusiforQ qufvuf

usifhoHk;Ekdifonf/
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11/ þOya'ukd taumiftxnfazmfaqmif&Guf&mwGif -

(u) jynfaxmifpktpkd;&tzGJUonf vkdtyfaom enf;Oya'

rsm;? pnf;rsOf;ESifhpnf;urf;rsm;ukd xkwfjyefEkdifonf/

( c ) yk'fr 4 t& wm0eftyfESif;cH&onfh 0efBuD;Xmeonf

oufqkdif&mtzGJUtpnf; okdYr[kwf tmPmykdiftm;

,if;Oya'ESifhoufqkdifonfh trdefYaMumfjimpm? trdefY?

ñTefMum;csufESifhvkyfxHk;vkyfenf;rsm; xkwfjyefcGifhukd

tyfESif;Ekdifonf/

12/ þOya'jzifh The Essential Supplies and Services Act,1947

ukd ½kyfodrf;vkdufonf/

jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf zGJUpnf;yHk tajccH

Oya't& uREfkyf vufrSwfa&;xdk;onf/

(yHk) odef;pdef

EdkifiHawmfor®w

jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf

5



v,f,majrOya'v,f,majrOya'v,f,majrOya'v,f,majrOya'v,f,majrOya'



v,f,majrOya'v,f,majrOya'v,f,majrOya'v,f,majrOya'v,f,majrOya'

(2012 ckESpf? jynfaxmifpkvTwfawmf Oya'trSwf 11/)

1373 ckESpf? wefcl;vqef; 8 &uf

( 2012 ckESpf? rwfv 30 &uf )

jynfaxmifpkvTwfawmfonf þOya'udk jy|mef;vdkufonf/

tcef; (1)tcef; (1)tcef; (1)tcef; (1)tcef; (1)

trnf? pwiftmPmwnfjcif;ESif htrnf? pwiftmPmwnfjcif;ESif htrnf? pwiftmPmwnfjcif;ESif htrnf? pwiftmPmwnfjcif;ESif htrnf? pwiftmPmwnfjcif;ESif h

t"dyÜm,fzGif hqdkcsufrsm;t"dyÜm,fzGif hqdkcsufrsm;t"dyÜm,fzGif hqdkcsufrsm;t"dyÜm,fzGif hqdkcsufrsm;t"dyÜm,fzGif hqdkcsufrsm;

1/ þOya'udk v,f,majrOya'[k ac:wGifap&rnf/

2/ þOya'onf EdkifiHawmfor®wu trdefYaMumfjimpmjzifh

owfrSwfonfhaeY&ufwGif pwiftmPmwnf&rnf/

3/ þOya'wGifyg&Sdaom atmufygpum;&yfrsm;onf azmfjyyg

twkdif; t"dyÜm,foufa&mufap&rnf -

(u) v,f,majr v,f,majr v,f,majr v,f,majr v,f,majr qkdonfrSm v,fajr? ,majr? udkif;uRef;

ajr? awmif,majr? ESpf&Snfyif pdkufysKd;aomajr? "edajr?

O,smOfajr[kaomfvnf;aumif;? [if;oD;[if;&Guf?

yef;refpd kufysK d;onfh NcHajr[kaomfvnf;aumif;?

ajrEkuRef;ajr[kaomfvnf;aumif; owfrSwfonfh

ajrrsm;udk qdkonf/ ,if;pum;&yfwGif NrdKUe,fedrdwf?

1



aus;&Gme,fedr dwftwGif;& S d vlaetdrf&mrsm;?

bmoma&;taqmufttHkESihf y&0Pfrsm;? trsm;

ydkifqdkifí pdkufysKd;a&;twGuf toHk;rjyKaomajrrsm;

ryg0if/

( c ) v,fajr v,fajr v,fajr v,fajr v,fajr qkdonfrSm obm0t&aomfvnf;aumif;?

vlwdkYzefwD;aom enf;vrf;t&aomfvnf;aumif;

pdkufysKd;a& &,lNyD; a&xdef;odrf;Edkifap&ef aqmif&Guf

xm;onfh pyg;oD;ESH t"dupdkufysKd;aomajrudk qkdonf/

( * ) ajrEkuRef;ajr ajrEkuRef;ajr ajrEkuRef;ajr ajrEkuRef;ajr ajrEkuRef;ajr qkdonfrSm a&atmufodkYepfjrKyfcJhNyD;

ESpfpOf a&aMumif;taetxm;t& ajrom;ESif h

yH•• • • • •mef ajymif;vJonfh ckdifNrJrIr&Sdaomajrudk qkdonf/

(C) v,f,majrvkyfydkifcGifh v,f,majrvkyfydkifcGifh v,f,majrvkyfydkifcGifh v,f,majrvkyfydkifcGifh v,f,majrvkyfydkifcGifh qkdonfrSm EdkifiHawmfonf

ajr,mtm;vHk;\ yif&if;ydkif&Sifjzpfí v,f,majrudk

pdkufysKd;xkwfvkyfrI wkd;wufjrifhrm;ap&eftvdkYiSm

þOya'? þOya't& xkwfjyefonfh enf;Oya'?

pnf;rsOf;? pnf;urf;rsm;ESifhtnD vuf0,fxm;&Sdí

pdkufysKd;vkyfudkif toHk;cscGihfjyKjcif;udkqdkonf/ odkY&mwGif

ajray:ajratmuf&Sd ausmufrsuf? owåK? a&eHESifh

"mwfaiGUponfh obm0o,HZmwrsm; xkwf,l

toHk;cscGifh ryg0if/

( i ) awmifolv,form;awmifolv,form;awmifolv,form;awmifolv,form;awmifolv,form; qdkonfrSm atmufazmfjyyg

wpf&yf&yfESifhudkufnDoludk qkdonf -

(1) ajrudktoHk;jyKí pdkufysKd;a&;vkyfief; odkYr[kwf

arG;jrLa&;vkyfief; odkYr[kwf vkyfief;ESpf&yfpvHk;udk

2
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rdrd\ t"dutoufarG;0rf;ausmif;tjzpf rdrd

udk,fwdkif vkyfudkifol odkYr[kwf rdrdudk,fwdkif

tpOfwpdkufvkyfudkifcJhol?

(2) qkdif&mESpfwGif ajrudktoHk;jyKí pdkufysKd;a&;vkyfief;

odkYr[kwf arG;jrLa&;vkyfief; odkYr[kwf vkyfief;

ESpf&yfvHk;udk rdrd\ t"dutoufarG;0rf;ausmif;

tjzpf vkyfief;vkyfudkifcs defwpfavQmufvHk;

udk,fwkdif BuD;Muyfvkyfudkifol?

(3) ajrudktoHk;jyKí &moDoD;ESH? O,smOfNcHoD;ESH?

ESpf&Snf oD;ESHrsm; pdkufysKd;xkwfvkyf&ef odkYr[kwf

pD;yGm;jzpf arG;jrLa&;vkyfief;udk vkyfudkif&eftvdkYiSm

t&if;tESD; rwnfpdkufxkwfí vkyfief;vkyfudkifcsdef

wpfavQmufvHk; udk,fwdkifvkyfudkifol odkYr[kwf

BuD;Muyf pDrHvkyfudkifol?

(4) ajrudktoHk;jyKí pdkufysKd;a&;? arG;jrLa&;qdkif&m

vkyfief;rsm;wGif yg0ifaqmif&Gufaeol?

(5) pdkufysKd;a&;? arG;jrLa&;vkyfief;rsm;ESifh ,if;wdkYESifh

qufET,fvsuf&Sdaom xkwfvkyfrIvkyfief;tvdkYiSm

ajrudktoHk;jyKí ysKd;yif? rsKd;aph? rsKd;ESihf om;aygufrsm;

udk,fwdkif xkwfvkyfa&mif;csol/

( p ) awmifolv,form;tdrfaxmifom;pk awmifolv,form;tdrfaxmifom;pk awmifolv,form;tdrfaxmifom;pk awmifolv,form;tdrfaxmifom;pk awmifolv,form;tdrfaxmifom;pk qkdonfrSm

aoG;om;awmfpyfíjzpfap? tdrfaxmifrIjzifh awmfpyfí

jzpfap twlwuGaexkdifvsuf ¤if;tdrfaxmifom;pk

wGif tBuD;tuJjzpfol awmifolv,form;wpfOD;\

rdom;pk0ifrsm;udk qdkonf/

3



(q) tdrfaxmifom;pktBuD;tuJ tdrfaxmifom;pktBuD;tuJ tdrfaxmifom;pktBuD;tuJ tdrfaxmifom;pktBuD;tuJ tdrfaxmifom;pktBuD;tuJ qdkonfrSm tdrfaxmif

om;pkwpfpk\ tBuD;tuJjzpfí xdktdrfaxmifom;pk

wGif vkyfief;rsm;udk acgif;aqmifvkyfudkifoludk

qdkonf/

( Z ) taqmufttHk jzif h wd k ;wufaumif;rGe fap&eftaqmufttHk jzif h wd k ;wufaumif;rGe fap&eftaqmufttHk jzif h wd k ;wufaumif;rGe fap&eftaqmufttHk jzif h wd k ;wufaumif;rGe fap&eftaqmufttHk jzif h wd k ;wufaumif;rGe fap&ef

jyKjyifjcif;jyKjyifjcif;jyKjyifjcif;jyKjyifjcif;jyKjyifjcif; qkdonfrSm v,f,majrudk vuf&Sdvkyfydkif

cGihf&Sdol\ odkYr[kwf xkdvkyfydkifcGihf&Sdol\ vuf&Sdr&rD

,if; v,f,majrudk tjcm;vkyfydkifcGihf&Sdolrsm;\ p&dwf

jzifhaomfvnf;aumif;? vkyftm;jzifhaomfvnf;aumif;

jyKjyifjcif;aMumifh v,f,majr\wefzdk;udk xm0pOf

jrihfaponfh jyKjyifjcif;udk qkdvdkonf/ ,if;pum;&yfwGif

v,f,m vkyfudkifolaexkdif&ef odkYr[kwf v,f,m

vkyfief;udk taxmuftyHhjzpfap&ef wnfaqmuf

jyKvkyfxm;aom taqmufttHk? a&xkwfa&oGif;

twGuf vkyfaqmifxm;rIrsm;? qnfajrmif;rsm;? uefrsm;?

a&wGif;rsm;? a&umwmrsm;? vrf;rsm;ESifh tjcm;aom

xm0pOf wkd;wufaumif;rGefap&ef jyKvkyfonfh

vkyfaqmifrIrsm; yg0ifonf/ odkY&mwGif xGef,uf

pdkufysKd;a&;twGuf ajr&Sif;jcif;? uefoif;jyKvkyfjcif;ESifh

xm0pOfrwnfNrJonfh wkd;wufaumif;rGefap&ef

jyKjyifaom vkyfaqmifxm;rIrsm; ryg0if/

(ps) tkyfxdef;ol tkyfxdef;ol tkyfxdef;ol tkyfxdef;ol tkyfxdef;ol qkdonfrSm t&G,fra&mufaomoludk

aom fvnf;aumi f ; ?  p dw fayg ho Gy fo lud kaom f

vnf;aumif;? xdkolwpfOD;OD;\ypönf;udk odkYr[kwf

ypönf;ESifhwuG vludkaomfvnf;aumif; tkyfxdef;
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apmifha&Smufa&;twGuf oufqdkif&m pD&ifydkifcGihf

tmPm&Sdonfh w&m;½Hk;u cefYtyfoludk qkdonf/

(n) awmifolv,form;tzG J Utpnf;awmifolv,form;tzG J Utpnf;awmifolv,form;tzG J Utpnf;awmifolv,form;tzG J Utpnf;awmifolv,form;tzG J Utpnf; qk donfr Sm

aus;vufpD;yGm;a&;zGHUNzdK;wdk;wufrItwGuf taxmuf

tuljyKap&ef xkwfjyefxm;aom Oya'wpf&yf&yfESifh

tnD zGJUpnf;xm;aom awmifolv,form; tzGJU

tpnf;udk qkdonf/

( # ) 0efBuD;Xme 0efBuD;Xme 0efBuD;Xme 0efBuD;Xme 0efBuD;Xme qkdonfrSm jynfaxmifpktpdk;&tzGJU

v,f,mpdkufysKd;a&;ESifhqnfajrmif;0efBuD;Xmeudk

qkdonf/

( X ) OD;pD;Xme OD;pD;Xme OD;pD;Xme OD;pD;Xme OD;pD;Xme qkdonfrSm aMu;wdkifESifhajrpm&if;OD;pD;Xme

udk qkdonf/

tcef; (2)tcef; (2)tcef; (2)tcef; (2)tcef; (2)

v,f,majrud k vkyfyk di fc Gi f h jyK jcif;v,f,majrud k vkyfyk di fc Gi f h jyK jcif;v,f,majrud k vkyfyk di fc Gi f h jyK jcif;v,f,majrud k vkyfyk di fc Gi f h jyK jcif;v,f,majrud k vkyfyk di fc Gi f h jyK jcif;

4/ v,f,majrudk toHk;jyKcGihf&&Sdxm;olonf v,f,majr

vkyfydkifcGihf&&Sd&ef oufqkdif&m&yfuGuf odkYr[kwf aus;&Gmtkyfpk

v,f,majr pDrHcef YcG JrItzGJUrSwpfqifh NrdKUe,fOD;pD;Xme½Hk;odk Y

owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD avQmufxm;&rnf/

5/ NrdKUe,fOD;pD;Xme½Hk;onf yk'fr 4 t& v,f,majrvkyfydkifcGifh

&&Sd&ef avQmufxm;csufESifhpyfvsOf;í owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD pdppfNyD;

oufqkdif&mNrdKUe,f v,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJUodkY wifjy&rnf/

6/ NrdKUe,fv,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJUonf þOya' tmPm

wnfonfhaeY&ufwGif wnf&Sdaeaom v,f,majrrsm;ESifhpyfvsOf;í

atmufygvlyk*¾dKvf odkYr[kwf tzGJUtpnf;tm; oufqdkif&m c½dkif
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v,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJU\ oabmwlnDcsufjzifh NrdKUe,fOD;pD;Xme

½Hk;wGif owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD rSwfyHkwifaMu;ay;aqmifapí

rSwfyHkwifNyD; v,f,majrvkyfydkifcGihfjyKvufrSwf xkwfay;&rnf -

(u) vlyk*¾dKvfjzpfygu -

(1) v,f,majrudk toHk;jyKcGihf&&Sdxm;aom xdk

tdrfaxmifpkonf awmifolv,form; tdrfaxmif

om;pk odkYr[kwf tdrfaxmifom;pk0if jzpf&rnf/

(2) v,f,majrudk toHk;jyKcGihf&&Sdxm;aom xdk

tdrfaxmifom;pk tBuD;tuJ odkYr[kwf xkd

tdrfaxmifom;pkwGif yg0ifolwpfOD; odkYr[kwf

tkyfxdef;olonf þOya'jy|mef; twnfrjyKrD

wnfqJajr,mOya'rsm;ESif htnD w&m;0if

vuf&Sd vufikwfvkyfudkifaeol jzpf&rnf/

(3) þOya'jy|mef;NyD;aemuf þOya'ESifhjzpfap? þ

Oya't&jyKonfh enf;Oya'jy|mef;csufrsm;ESifh

tnDjzpfap w&m;0iftusKd;cHpm;cGif h&&S dol

jzpf&rnf/

(4) touf (18) ESpfjynfhNyD;ol jzpf&rnf/

(5) EdkifiHom;? {nfhEdkifiHom; odkYr[kwf EdkifiHom;jyKcGihf

&ol jzpf&rnf/

( c ) tzGJUtpnf;jzpfygu v,f,majrudk toHk;jyKcGifh&&Sdxm;

aom tpdk;&Xme? tpdk;&tzGJUtpnf;? tpdk;& r[kwfaom

tzGJUtpnf;? ukrÜPD odkYr[kwf toif;tzGJU jzpf&rnf/
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7/ NrdKUe,fv,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJUonf þOya'tmPm

wnfNyD;aemuf v,f,majrvkyfydkifcGih f jyefvnfodrf;,laom

v,f,majrESihf EdkifiHawmfu tcgtm;avsmfpGmazmfxkwfaom

v,f,majrrsm;ESifhpyfvsOf;í atmufygvlyk*¾dKvf odkYr[kwf tzGJU

tpnf;udk c½dkif v,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJU\ oabmwlnDcsufjzifh

NrdKUe,fOD;pD;Xme½Hk;wGif owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD rSwfyHkwifaMu;

ay;aqmifapí rSwfyHkwifNyD; v,f,majrvkyfydkifcGihfjyKvufrSwf

xkwfay;&rnf -

(u) vlyk*¾dKvfjzpfygu -

(1) v,f,majrudk toHk;jyKí pdkufysKd;a&;vkyfief;

wGif yg0ifaqmif&Gufaeol jzpf&rnf/

(2) taMumif;xl;r&S dvQif oufqkdif&m&yfuGuf

odkYr[kwf aus;&GmtkyfpkwGif tajccsaexdkifol

jzpf&rnf/

(3) touf (18) ESpfjynfhNyD;ol jzpf&rnf/

(4) EdkifiHom;? {nfhEdkifiHom; odkYr[kwf EdkifiHom;jyKcGifh

&ol jzpf&rnf/

( c ) tzGJUtpnf;jzpfygu v,f,majrwGif pdkufysKd;a&;

vkyfief;udk trSefwu,fvkyfudkifvdkaom tpdk;&Xme?

tpdk;&tzGJUtpnf;? tpdk;&r[kwfaom tzGJUtpnf;?

ukrÜPD odkYr[kwf toif;tzGJU jzpf&rnf/

8/ NrdKUe,fv,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJUonf þOya'yg jy|mef;csuf

rsm;ESifhtnD v,f,majrvkyfydkifcGihfudk 0,f,ljcif;? vJvS,f&,ljcif;

odkYr[kwf ay;urf;onfudk vufcHjcif;jyKoltm;vnf;aumif;? tarG

7



qufcHjcif;jzifh v,f,majrvkyfydkifcGihfudk &&Sdoltm;vnf;aumif;?

ajrvGwf? ajrvyfESihfajr½dkif; vkyfydkifcGifh? toHk;jyKcGihf&&Sdí pdkufysKd;ajr

tjzpf azmfxkwfpdkufysKd;NyD;aemuf þOya'ESifhtnD v,f,majr

vkyfydkifcGifh avQmufxm;oltm;vnf;aumif; NrdKUe,fOD;pD;Xme½Hk;wGif

owfrSwfcsufrsm;ESi f htnD rSwfyH kwifaMu;ay;aqmifapí

rSwfyHkwifNyD; v,f,majrvkyfydkifcGihfjyKvufrSwf xkwfay;&rnf/

tcef; (3)tcef; (3)tcef; (3)tcef; (3)tcef; (3)

v,f,majrvkyfy d ki fc Gi h f&&S dol\tcGif hta&;rsm;v,f,majrvkyfy d ki fc Gi h f&&S dol\tcGif hta&;rsm;v,f,majrvkyfy d ki fc Gi h f&&S dol\tcGif hta&;rsm;v,f,majrvkyfy d ki fc Gi h f&&S dol\tcGif hta&;rsm;v,f,majrvkyfy d ki fc Gi h f&&S dol\tcGif hta&;rsm;

9/ v,f,majrvkyfydkifcGifh&&Sdolonf atmufygtcGihfta&;

rsm;udk &&Sdap&rnf -

(u) v,f,majrudk vuf&Sdxm;ydkifcGihf? v,f,majr vkyfydkif

cGihf? ,if;odkY vkyfykdifcGihfrS ay:xGufvmonfh tusKd;

tjrwfudk cHpm;ydkifcGihf?

( c ) v,f,majrudk tm;vHk;jzpfap? wpfpdwfwpfydkif;jzpfap?

vkyfydkifcGihftm; owfrSwfxm;aom pnf;urf;csufrsm;

ESifhtnD a&mif;cscGihf? aygifESHcGifh? iSm;&rf;cGihf? vJvS,fcGihf

ESifh ay;urf;cGifh?

( * ) v,f,majrvkyfydkifcGihfudk tarGqufcHjcif;ESifhpyfvsOf;í

tjiif;yGm;rIay:aygufvmygu wnfqJOya'ESifhtnD

oufqkdif&m w&m;½Hk;\ tqHk;tjzwfcH,lEdkifcGihf?

(C) owfrSwfonfh pnf;urf;csufrsm;udk azmufzsufjcif;

r&Sdoa&GU v,f,majrvkyfydkifcGihf?
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( i ) v,f,majrwGif pdkufysKd;a&;vkyfief; zGHUNzdK;wdk;wufa&;

twGuf aus;vufor0g,rtoif;\ &if;ESD;jr§KyfEHSrI

ESifhvnf;aumif;? yk*¾vdu &if;ESD;jr§KyfESHolrsm;ESifh

vnf;aumif; tusKd;wlvkyfudkifcGihf?

( p ) v,f,majrwGif EdkifiHjcm;om; odkYr[kwf EdkifiHjcm;om;

yg0ifaom tzGJUtpnf;ESifhyl;aygif;í jynfaxmifpk

or®w jrefrmEdkifiHawmf EdkifiHjcm;&if;ESD;jr§KyfESHrI Oya'

ESifhtnD tusKd;wlvkyfudkifcGifh/

10/ þOya'yk'fr 4? 5? 6? 7? 8 ESifh 9 wdkYyg jy|mef;csufrsm;onf

ajrEkuRef;csxm;jcif;ESifh roufqdkifap&/

11/ ajrEkuRef;csxm;a&;udpö&yfrsm;twGuf þOya't&

jyKonfh enf;Oya'wGif xnfhoGif;jy|mef;&rnf/

tcef; (4)tcef; (4)tcef; (4)tcef; (4)tcef; (4)

v,f,majrvkyfyd ki fc Gi f h&&S dol vk dufem&rnf hv,f,majrvkyfyd ki fc Gi f h&&S dol vk dufem&rnf hv,f,majrvkyfyd ki fc Gi f h&&S dol vk dufem&rnf hv,f,majrvkyfyd ki fc Gi f h&&S dol vk dufem&rnf hv,f,majrvkyfyd ki fc Gi f h&&S dol vk dufem&rnf h

pnf;urf;csufrsm;pnf;urf;csufrsm;pnf;urf;csufrsm;pnf;urf;csufrsm;pnf;urf;csufrsm;

12/ v,f,majrvkyfydkifcGifh&&Sdolonf -

(u) þOya'wGif jy|mef;xm;onfhtwkdif; v,f,majrudk

vkyfudkif&rnf/

( c ) v,f,majrESifhpyfvsOf;í 0efBuD;Xmeu pnf;Muyfaom

ajrcGefESifh tjcm;tcGeftcrsm;udk ay;aqmif&rnf/

( * ) v,f,majrvkyfydkifcGihfudk a&mif;csjcif;? aygifESHjcif;?

iSm;&rf;jcif;? vJvS,fjcif;ESifh ay;urf;jcif;wdkYudk aqmif&Guf
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onfhtcg OD;pD;Xmeu owfrSwfonfh wHqdyfacgif;cGef

ESifh pmcsKyfpmwrf;rSwfyHkwifcwdkYudk ay;aqmifí

oufqdkif&m NrdKUe,fOD;pD;Xme½Hk;wGif rSwfyHkwif&rnf/

(C) wnfqJOya'ESifhtnD tarGqufcHjcif;jzifh v,f,majr

vkyfydkifcGifhudk &&Sdonfhtcg owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD

oufqkdif&m NrdKUe,fOD;pD;Xme½Hk;wGif rSwfyHkwif&rnf/

( i ) pdkufysKd;xkwfvkyfrIt&if;tESD;twGufom v,f,majr

vkyfydkifcGihfudk aygifESHcGifh&SdNyD; tpdk;&bPf odkYr[kwf

tpdk;&u todtrSwfjyKaombPfwGifom aygifESH&rnf/

( p ) oufqkdif&mv,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJUu w&m;0if

csxm;jcif;r&SdbJ usL;ausmfvkyfudkifjcif; rjyK&/

(q) v,f,majrudk cGifhjyKrdefYr&&SdbJ tjcm;enf;oHk;pGJjcif;

rjyK&/

( Z ) v,f,majrudk rlvpdkufysKd;vsuf&Sdaom oD;ESHtrsKd;tpm;

rS tjcm;oD;ESHtrsKd;tpm;odkY cGifhjyKcsufr&SdbJ ajymif;vJ

pdkufysKd;jcif; rjyK&/

(ps) ckdifvHkaom taMumif;jycsufr&SdbJ v,f,majrudk

vSyfxm;jcif; rjyK&/

(n) v,f,majr vkyfykdifcGihfr&rDumvtwGif; odkYr[kwf

v,f,majr vkyfydkifcGifhESifhpyfvsOf;í tjiif;yGm;rI

jzpfay:aeaomumvtwGif; v,f,majrud k

a&mif;csjcif;? aygifESHjcif;? iSm;&rf;jcif;? vJvS,fjcif;

odkYr[kwf ay;urf;jcif; rjyK&/
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13/ þOya'tmPmwnfNyD;onfhaemuf v,f,majrvkyfydkifcGihf

tjiif;yGm;rI t½Iyft&Sif;jzpfvmvQif OD;pD;XmewGif rSwfyHkwifxm;NyD;

rSom w&m;0if ajz&Sif;aqmif&GufEdkifcGihf&Sdonf/

14/ v,f,majrvkyfydkifcGihf&&Sdolonf v,f,majrvkyfydkifcGihf

tm;vHk;udkjzpfap? wpfpdwfwpfydkif;udkjzpfap EdkifiHawmftpdk;&\

cGifhjyKcsufr&&SdbJ rnfonfhEdkifiHjcm;om; odkYr[kwf EdkifiHjcm;om;

yg0ifonfh tzGJUtpnf;udkrQ a&mif;csjcif;? aygifESHjcif;? iSm;&rf;jcif;?

vJvS,fjcif; odkYr[kwf ay;urf;jcif;rjyK&/

tcef; (5)tcef; (5)tcef; (5)tcef; (5)tcef; (5)

v,f,majrpDrHcef Yc G Jr I tzG J Utqif hqif hz G J Upnf;jcif;v,f,majrpDrHcef Yc G Jr I tzG J Utqif hqif hz G J Upnf;jcif;v,f,majrpDrHcef Yc G Jr I tzG J Utqif hqif hz G J Upnf;jcif;v,f,majrpDrHcef Yc G Jr I tzG J Utqif hqif hz G J Upnf;jcif;v,f,majrpDrHcef Yc G Jr I tzG J Utqif hqif hz G J Upnf;jcif;

15/ jynfaxmifpktpdk;&tzGJUonf -

(u) v,f,mpdkufysK d;a&;ESih f qnfajrmif;0efBuD;Xme

jynfaxmifpk0efBuD;u Ouú|tjzpfvnf;aumif;?

v,f,mpdkufysKd;a&;ESifh qnfajrmif;0efBuD;Xme 'kwd,

0efBuD;u 'kwd,Ouú|tjzpfvnf;aumif;? aMu;wdkif

ESif h ajrpm&if;OD;pD;Xme ñTefMum;a&;rSL;csKyfu

twGif;a&;rSL;tjzpfvnf;aumif;? oufqkdif&m tpdk;&

Xme? tpdk;&tzGJUtpnf;rsm;rS tBuD;trSL;rsm;u

tzGJU0ifrsm;tjzpfvnf;aumif; yg0ifaom A[dk

v,f,majr pDrHcefYcGJrItzGJUudk zGJUpnf;&rnf/

( c ) yk'frcGJ (u) t& zGJUpnf;aom A[dkv,f,majr

pDrHcefYcGJrItzGJUudk tcgtm;avsmfpGm jyifqifzGJUpnf;

Edkifonf/
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16/ A[dkv,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJUonf -

(u) atmufyg v,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJUtqifhqifhudk

zGJUpnf; ay;&rnf -

(1) wkdif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,fv,f,majr

pDrHcefYcGJrItzGJU?

(2) c½dkifv,f,majr pDrHcefYcGJrItzGJU?

(3) NrdKUe,fv,f,majr pDrHcefYcGJrItzGJU?

(4) &yfuGuf odkYr[kwf aus;&Gmtkyfpk v,f,majr

pDrHcefYcGJrItzGJU/

( c ) yk'frcGJ (u) t& zGJUpnf;aom v,f,majrpDrHcefYcGJrI

tzGJU tqifhqifhudk tcgtm;avsmfpGm jyifqif zGJUpnf;

Edkifonf/

tcef; (6)tcef; (6)tcef; (6)tcef; (6)tcef; (6)

A[d kv,f,majrpDrHcef Yc G Jr ItzG J U\ wm0efESif hA[d kv,f,majrpDrHcef Yc G Jr ItzG J U\ wm0efESif hA[d kv,f,majrpDrHcef Yc G Jr ItzG J U\ wm0efESif hA[d kv,f,majrpDrHcef Yc G Jr ItzG J U\ wm0efESif hA[d kv,f,majrpDrHcef Yc G Jr ItzG J U\ wm0efESif h

vky fy d ki fc Gi f hrsm;vkyfy d ki fc Gi f hrsm;vkyfy d ki fc Gi f hrsm;vkyfy d ki fc Gi f hrsm;vkyfy d ki fc Gi f hrsm;

17/ A[dkv,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJU\ wm0efESifhvkyfydkifcGifhrsm;rSm

atmufygtwkdif;jzpfonf -

(u) wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,f? c½dkif? NrdKUe,fESifh

&yfuGuf odkYr[kwf aus;&Gmtkyfpk v,f,majrpDrHcefYcGJrI

tzGJU tqifhqifhwdkY\ wm0efESifhvkyfydkifcGihfrsm;udk

owfrSwfjcif;?

( c ) v,f,majrvkyfydkifcGihf rSwfyHkwifjcif;? v,f,majr

vkyfydkifcGihfjyK vufrSwfxkwfay;jcif;? v,f,majr
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vkyfydkifcGihf? toHk;jyKcGifhay;jcif;ESifh tjiif;yGm;rI ajz&Sif;

jcif;wdkYESifhpyfvsOf;í vrf;ñTefjcif;ESifh BuD;MuyfuGyfuJjcif;?

( * ) v,f,majrvkyfydkifcGihfudk a&mif;csjcif;? aygifESHjcif;?

iSm;&rf;jcif;? vJvS,fjcif;? ay;urf;jcif;wdkYESifhpyfvsOf;í

aqmif&Gufonfhudpö&yfrsm;udk vrf;ñTefjcif;? BuD;Muyf

uGyfuJjcif;?

(C) yk'fr 19? yk'frcGJ (*) ESihf (C) wdkYyg pDrHcefYcGJa&; jypf'Pf

wpf&yf&yf csrSwfjcif;cH&ol\ v,f,majrvkyfydkifcGihfudk

vnf;aumif;? yk'fr 31 ESifh tusKH;0ifaomv,f,m

ajrudk vnf;aumif;? yk'fr 37 t& jypf'PfcsrSwfjcif;

cH&ol\ v,f,majr vkyfydkifcGifhudkvnf;aumif;

jyefvnf ½kyfodrf;jcif;?

( i ) aus;vufa'orsm;ESifhNrdKUjya'orsm;wGif wdk;wuf

vsuf&Sdaom vlOD;a&ESifhwkd;yGm;vmaom tdrfaxmifpkrsm;

twGuf tdrf&mwnfaqmuf&ef vdktyfcsuft&

v,f,majrudk toHk;jyK&ef wkdif;a'oBuD; odkYr[kwf

jynfe,f v,f,majr pDrHcefYcGJrItzGJU\ aus;vufESifh

NrdKUjytdrf&m pDrHudef;rsm;ESihfpyfvsOf;onfh wifjycsuf

rsm;udk pdppfí twnfjyKjcif;?

( p ) aus;vufaejynfolvlxk\ vlaerIb0 zGHUNzdK;wdk;wuf

a&;ESifh oufqkdifonfh pmoifausmif;? usef;rma&;Xme?

aq;½Hk? aq;ay;cef;? pmMunfhwkduf? aus;vufaps;?

okomefESihf tjcm;vdktyfaom taqmufttHkrsm;
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twGuf v,f,majrudk toHk;jyK&efudpöESifhpyfvsOf;í

wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,f v,f,majr pDrH

cefYcGJrItzGJU\ wifjycsufudk pdppfNyD; twnfjyKjcif;?

(q) v,f,mu@ zGHUNzdK;wdk;wufa&;twGuf vufrI

v,f,mrS acwfrD pufrIv,f,mpepfodkY ul;ajymif;

&mwGif vdktyfonfh v,f,moHk;pufESifh pufud&d,mrsm;

xm;&Sdjcif;? qefpufrsm;? oD;ESHodkavSmifonfh *dka'gif

rsm;? vkdtyfaom ukefxkwfvrf;rsm;ESifh tajccH

taqmufttHkrsm; wnfaqmuf&mwGif v,f,majr

udk toHk;jyK&efudpöESifhpyfvsOf;í wkdif;a'oBuD;

odkYr[kwf jynfe,fv,f,majr pDrHcefYcGJrItzGJU\

wifjycsufudk pdppfNyD; twnfjyKjcif;?

( Z ) v,f,mu@zGHUNzdK;wd k;wufa&;twGuf vufrI

v,f,mpepfr S acwfrDpufrIv,f,mpepfod k Y

ul;ajymif;Edkif&ef v,f,majr jyKjyifjcif;vkyfief;rsm;

twGuf v,f,majrudk toHk;jyK&efudpöESifhpyfvsOf;í

wkdif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,fv,f,majr pDrH

cefYcGJrItzGJU\ wifjycsufudk pdppfNyD; twnfjyKjcif;?

(p s) ajrEkuRef; vkyfydkifcGihfcsxm;a&;ESifh ,if;vkyfydkifcGihf

&&Sdolrsm;\ tcGifhta&;qkdif&mrl0g'rsm; csrSwfjcif;?

vrf;ñTef jcif;ESifh BuD;MuyfuGyfuJjcif;?

(n) a&TUajymif;awmif,m ckwfxGifpdkufysKd;a&;vkyfief;ESifh

pyfvsOf;í vrf;ñTefjcif;ESifh BuD;MuyfuGyfuJjcif;?
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( # ) v,f,majrESifhpyfvsOf;í jynfaxmifpktpdk;&tzGJUu

tcgtm;avsmfpGmay;tyfonfh vkyfief;wm0efrsm;udk

aqmif&Gufjcif;/

18/ A[dkv,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJUonf þOya'yg jy|mef;csuf

rsm;t& v,f,majrvkyfydkifcGihfudk a&mif;csjcif;? aygifESHjcif;? iSm;&rf;jcif;?

vJvS,fjcif;ESifh ay;urf;jcif;udpö&yfrsm;twGuf ESpfOD;oabmwl

pmcsKyfudk &yfuGuf odkYr[kwf aus;&Gmtkyfpk v,f,majrpDrHcefYcGJrI

tzGJU\ a&SUarSmufwGifcsKyfqdkí oufqdkif&mNrdKUe,fOD;pD;Xme½Hk;ü rSwfyHk

wif&mwGif v,f,majrwefzdk;udk a'oEÅ&tajctaet& qDavsmf

aom EIef;xm;jzpfap&ef oifhavsmfonfh v,f,majr pDrHcefYcGJrI

tzGJUtm; vkyfydkifcGifh tyfESif;Edkifonf/

tcef; (7)tcef; (7)tcef; (7)tcef; (7)tcef; (7)

pnf;urf;csufrsm;ud k vk dufem&efysufuGufípnf;urf;csufrsm;ud k vk dufem&efysufuGufípnf;urf;csufrsm;ud k vk dufem&efysufuGufípnf;urf;csufrsm;ud k vk dufem&efysufuGufípnf;urf;csufrsm;ud k vk dufem&efysufuGufí

ta&;,ljcif;ta&;,ljcif;ta&;,ljcif;ta&;,ljcif;ta&;,ljcif;

19/ þOya' yk'fr 12 yg pnf;urf;csuftm;vHk;udkjzpfap?

pnf;urf;csuf wpfckckudkjzpfap? vdkufem&efysufuGufvQif 0efBuD;

Xmeu þudpötvdkYiSm cefYtyfonfh v,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJUonf

þOya'ESifh þOya't& xkwfjyefaom enf;Oya'rsm;ESifhtnD

pHkprf;ppfaq;NyD;aemuf atmufazmfjyyg trdefYwpf&yfudkjzpfap?

wpf&yfxufydkíjzpfap csrSwfEdkifonf -

(u) owfrSwfonfh'PfaMu;aiG ay;aqmifapjcif;?

( c ) owfrSwfonfhenf;vrf;twdkif; v,f,majrudk

aqmif&Gufapjcif;?
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(*) v,f,majray:rS ESifxkwfxkdufolrsm;udk ESifxkwfjcif;?

(C) v,f,majray:wGif cGifhjyKcsufr&SdbJ aqmufvkyf

xm;aom taqmufttHkrsm;udk z,f&Sm;jcif;/

20/ yk'fr 19 yg v,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJUonf ,if;yk'frt&

csrSwfaomtrdefYudk v,f,majrvkyfydkifcGifh&&Sdolu vkdufemjcif;

r&SdvQif ,if;trdefYyg owfrSwf&ufausmfvGefygu oufqdkif&m

w&m;½Hk;odkY OD;wkdufavQmufxm; w&m;pGJqdkEdkifonf/

21/ v,f,majrvkyfydkifcGihf&&Sdolonf 0efBuD;Xmeu pnf;Muyf

aumufcHonfh tcGeftcrsm;udk ay;aqmif&efysufuGufvQif wnfqJ

Oya'rsm;ESifhtnD xdktcGeftcrsm;udk ajrcGefrajyusefaiGjzpfbd

ouJhodkY aumufcHjcif;cH&rnf/

tcef; (8)tcef; (8)tcef; (8)tcef; (8)tcef; (8)

v,f,majrvkyfyd ki fc Gi f htjiif;yGm;rI ajz&Sif; jcif;ESif hv,f,majrvkyfyd ki fc Gi f htjiif;yGm;rI ajz&Sif; jcif;ESif hv,f,majrvkyfyd ki fc Gi f htjiif;yGm;rI ajz&Sif; jcif;ESif hv,f,majrvkyfyd ki fc Gi f htjiif;yGm;rI ajz&Sif; jcif;ESif hv,f,majrvkyfyd ki fc Gi f htjiif;yGm;rI ajz&Sif; jcif;ESif h

t,lcH jcif;t,lcH jcif;t,lcH jcif;t,lcH jcif;t,lcH jcif;

22/ v,f,majrvkyfydkiffcGifhESifhpyfvsOf;í tjiif;yGm;rIudk &yfuGuf

odkYr[kwf aus;&Gmtkyfpk v,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJUonf rlvrIcif;

zGifhvSpfí pHkprf;ppfaq;jcif;? Mum;emjcif;ESifh qHk;jzwfjcif;jyK&rnf/

23/ (u) &yfuGufESifhaus;&Gmtkyfpk v,f,majr pDrHcefYcGJrItzGJUu

yk'fr 22 t& csrSwfaomtrdefY odkYr[kwf qHk;jzwfcsuf

udk rauseyfolonf ,if;trdefY odkYr[kwf qHk;jzwfcsuf

udk csrSwfonfhaeYrS &ufaygif; 30 twGif; oufqdkif&m

NrdKUe,f v,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJUodkY owfrSwfcsuf

rsm;ESifhtnD t,lcHEdkifonf/
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( c ) NrdKUe,fv,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJUonf &yfuGufESihf

aus;&Gmtkyfpk v,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJUu csrSwfonfh

trdefY odk Yr[kwf qHk;jzwfcsufudk twnfjyKjcif;?

jyifqifjcif; odkYr[kwf y,fzsufjcif;jyKEdkifonf/

24/ (u) yk'fr 23? yk'frcGJ (c) t& NrdKUe,fv,f,majrpDrHcefYcGJrI

tzGJUu csrSwfaomtrdefY odkYr[kwf qHk;jzwfcsufudk

rauseyfolonf ,if;trdefY odkYr[kwf qHk;jzwfcsufudk

csrSwfonfhaeYrS &ufaygif; 30 twGif; oufqdkif&m

c½dkif v,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJUodkY owfrSwfcsufrsm;

ESifhtnD t,lcHEdkifonf/

( c ) c½dkifv,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJUonf NrdKUe,f v,f,m

ajr pDrHcefYcGJrItzGJUu csrSwfonfh trdefY odkYr[kwf

qHk;jzwfcsufudk twnfjyKjcif;? jyifqifjcif; odkYr[kwf

y,fzsufjcif; jyKEdkifonf/

25/ (u) yk'fr 24? yk'frcGJ (c) t& c½dkifv,f,majrpDrHcefYcGJrI

tzGJUu csrSwfaomtrdefY odkYr[kwf qHk;jzwfcsufudk

rauseyfolonf ,if;trdefY odkYr[kwf qHk;jzwfcsufudk

csrSwfonfhaeYrS &ufaygif; 60 twGif; oufqdkif&m

wkdif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,fv,f,majrpDrH

cefYcGJrItzGJUodkY owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD t,lcHEdkifonf/

( c ) wkdif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,fv,f,majrpDrHcefYcGJrI

tzGJUonf c½dkifv,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJUu csrSwfonfh

trdefY odk Yr[kwf qHk;jzwfcsufudk twnfjyKjcif;?

jyifqifjcif; odkYr[kwf y,fzsufjcif;jyKEdkifonf/
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( * ) wkdif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,fv,f,majrpDrHcefYcGJrI

tzGJU\ qHk;jzwfcsufonf tNyD;tjywf jzpfap&rnf/

tcef; (9)tcef; (9)tcef; (9)tcef; (9)tcef; (9)

epfemaMu;ESif havsmfaMu;rsm;epfemaMu;ESif havsmfaMu;rsm;epfemaMu;ESif havsmfaMu;rsm;epfemaMu;ESif havsmfaMu;rsm;epfemaMu;ESif havsmfaMu;rsm;

26/ wnfqJOya'wpf&yf&yfwGif rnfokdYyifyg&Sdapumrl EdkifiHawmf

tusKd;iSmjzpfap? trsm;jynfoltusKd;iSmjzpfap odrf;,lonfh v,f,m

ajrESif h ,if;v,f,majray:ü taqmufttHkjzifh wkd;wuf

aumif;rGefap&ef jyKjyifjcif;tygt0if rlvv,f,majrvkyfydkifcGihf

&&Sdxm;ol aqmif&Gufxm;onfh udpö&yfrsm;twGuf epfemrIvHk;0 r&Sd

ap&ef avsmfaMu;ay;jcif;ESihf tjcm;enf;vrf;jzifh pDrHaqmif&Gufjcif;

wdkYudk oufqkdif&mu jyKvkyfay;Edkifa&;ESifhpyfvsOf;í A[dkv,f,majr

pDrHcefYcGJrItzGJUonf vkdtyfovdk nd§EdIif;aqmif&Guf&rnf/

27/ yk'fr 17? yk'frcGJ (C) t& A[dkv,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJUu

v,f,majrvkyfydkifcGifhudk vnf;aumif;? v,f,majrudkvnf;aumif;

jyefvnf½kyfodrf;jcif;cH&olonf avsmfaMu;&xkdufcGifh r&Sdap&/

tcef; (10)tcef; (10)tcef; (10)tcef; (10)tcef; (10)

v,f,majrud k toHk;csjcif;v,f,majrud k toHk;csjcif;v,f,majrud k toHk;csjcif;v,f,majrud k toHk;csjcif;v,f,majrud k toHk;csjcif;

28/ rlvpdkufysKd;vsuf&Sdonfh oD;ESHtrsKd;tpm;rS tjcm;oD;ESH trsKd;

tpm;odkY ajymif;vJpdkufysKd;cGifhjyK&ef avQmufxm;csufESifhpyfvsOf;í -

(u) A[dkv,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJUonf EdkifiHawmf\ t"du

pm;oHk;oD;ESHjzpfonfh qefpyg;zlvHkrIudk xdckdufrIr&Sdapa&;
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twGuf owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD pdppfNyD; v,fajr

wGif tjcm; oD;ESHajymif;vJpdkufysKd;&ef cGifhjyKEkdifonf/

( c ) oufqdkif&m wkdif;a'oBuD; okdYr[kwf jynfe,f v,f,m

ajrpDrHcefYcGJrItzGJUonf v,fajrrSwpfyg; v,f,majr

wGif oD;ESHajymif;vJpdkufysKd;&efjzpfygu owfrSwfcsuf

rsm;ESifhtnD pdppfNyD; cGifhjyKEdkifonf/

29/ EdkifiHawmf\ a&&SnftrsKd;om;tusKd;pD;yGm;tvdkYiSm pDrHudef;

vkyfief;BuD;rsm;twGuf v,f,majrudk tjcm;enf;jzifhtoHk;jyK&ef

oufqdkif&m pDrHudef;taumiftxnfazmfrnfhh 0efBuD;Xmeonf A[dk

v,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJU\ oabmxm;rSwfcsuf&,lNyD; jynfaxmifpk

tpdk;&tzGJU\ cGifhjyKcsufjzifh aqmif&GufEdkifonf/

30/ trsm;jynfoltusKd;iSm v,f,majrudk tjcm;enf;jzifh toHk;

jyK&ef avQmufxm;csufESifhpyfvsOf;í -

(u) A[dkv,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJUonf v,fajrudk tjcm;

enf;jzifh toHk;jyKEd kifa&;twGuf wkdif;a'oBuD;

odkYr[kwf jynfe,fv,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJU\ pdppf

axmufcH csufjzifh cGifhjyKEdkifonf/

( c ) oufqdkif&mwkdif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,ftpdk;&

tzGJUonf v,fajrrSwpfyg; v,f,majrudk tjcm;

enf;jzifh toHk;jyKEdkifa&;twGuf wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf

jynfe,f v,f,majr pDrHcefYcGJrItzGJU\ pdppf axmufcH

csufjzifh cGifhjyKEdkifonf/
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31/ yk'fr 30 t& tjcm;enf;toHk;jyK&ef cGihfjyKcsuf&&SdNyD;aemuf

cGihfjyKonfhaeY&ufrS ajcmufvtwGif; v,f,majrudk owfrSwfonfh

enf;vrf;twkdif; pwiftoHk;rjyKvQifaomfvnf;aumif;? owfrSwf

umvtwGif; vkyfief;NyD;pD;jcif;r&SdvQifaomfvnf;aumif; A[dk

v,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJUonf ,if;v,f,majrudk jyefvnfodrf;,l

Edkifonf/

tcef; (11)tcef; (11)tcef; (11)tcef; (11)tcef; (11)

v,f,majrud k pDrHcef Yc G J jcif;v,f,majrud k pDrHcef Yc G J jcif;v,f,majrud k pDrHcef Yc G J jcif;v,f,majrud k pDrHcef Yc G J jcif;v,f,majrud k pDrHcef Yc G J jcif;

32/ EdkifiHawmftusKd;jzpfxGef;aprnfh pDrHudef;rsm;twGuf v,f,m

ajrudk odrf;,l&mwGif tenf;qHk; vdktyfaomyrmPudkom odrf;,l

&rnf/ pDrHudef;tm; owfrSwfumvtwGif; tjrefqHk;NyD;pD;ap&ef

taumiftxnfazmf&rnfjzpfNyD; pDrHudef;rsm; aqmif&Gufjcif;

rjyKawmhygu rlvv,f,majr vkyfydkifcGihf&&Sdxm;aom yk*¾dKvf? tzGJU

tpnf;xH jyefvnfay;tyf&rnf/

33/ jynfaxmifpktpdk;&tzGJUuaomfvnf;aumif;? þudpö

tvdkYiSm jynfaxmifpktpdk;&tzGJUucefYtyfaom tmPmydkifu

aomfvnf;aumif; tjcm;enf; trdefYqifhqdkonfrSwpfyg; uRJ? EGm;?

pm;usufrsm;ESifh &GmbHkajrrsm;udk rysufpD;apbJ qufvufxm;

&Sd&rnf/

34/ ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; pDrHcefYcGJa&;A[dkaumfrwDu

pdkufysKd;a&;ESihfharG;jrLa&;vkyfief;rsm;twGuf vkyfydkifcGifh odkYr[kwf

toHk;jyKcGifhay;xm;onfh ajrvGwf? ajrvyfESihf ajr½dkif;rsm;ESifh
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pyfvsOf;í oD;ESHpdkufysKd;xkwfvkyfrI wnfNidrfonfhtcg v,f,majr

tjzpf ajymif;vJowfrSwfNyD; þOya'wGif tusKH;0ifap&rnf/

tcef; (12)tcef; (12)tcef; (12)tcef; (12)tcef; (12)

jypfr IE Si f h jypf'Pfrsm;jypfr IE Si f h jypf'Pfrsm;jypfr IE Si f h jypf'Pfrsm;jypfr IE Si f h jypf'Pfrsm;jypfr IE Si f h jypf'Pfrsm;

35/ rnfonfhv,f,majr vkyfydkifcGihf&&Sdolrqdk yk'fr 19 t&

csrSwfaomtrdefYudkjzpfap? þOya't& v,f,majrvkyfydkifcGihf

tjiif;yGm;rIwGif csrSwfaom trdefY odkYr[kwf qHk;jzwfcsufudkjzpfap

vkdufem&ef ysufuGufaMumif; jypfrIxif&Sm;pD&ifjcif;cH&vQif xkdoludk

tenf;qHk; ajcmufvrS trsm;qHk; ESpfESpftxd axmif'PfcsrSwf&rnfh

tjyif tenf;qHk; usyfoHk;odef;rS trsm;qHk; usyfig;odef;txd aiG'Pf

csrSwfEdkifonf/

36/ yk'fr 19 t& csrSwfaomtrdefYudk vkdufem&efysufuGuf

aMumif; jypfrIxif&Sm;pD&ifjcif;cH&olonf ,cifu tvm;wljypfrIjzifh

jypfrIxif&Sm; pD&ifjcif;cHcJh&vQif xyfrHusL;vGefaomjypfrItwGuf yk'fr

35 yg trsm;qHk; axmif'PfcsrSwfjcif;cH&rnf/

37/ rnfonfhv,f,majrvkyfydkifcGihf&&Sdolrqdk yk'fr 14 yg

wm;jrpfcsufudk azmufzsufusL;vGefaMumif; jypfrIxif&Sm;pD&ifjcif;cH&

vQif xdkoludk tenf;qHk; wpfESpfrS trsm;qHk; oHk;ESpftxd axmif'Pf

csrSwf&rnfhtjyif usyfq,fodef;atmufrenf;onfh aiG'Pfudkvnf;

csrSwf&rnf/ xkdYjyif jypfrIESihfoufqdkifaom aiGESifh ypönf;rsm;udk

jynfolYb@mtjzpf odrf;qnf;&rnf/
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tcef; (13)tcef; (13)tcef; (13)tcef; (13)tcef; (13)

taxGaxGtaxGaxGtaxGaxGtaxGaxGtaxGaxG

38/ awmifolv,form;rsm;\ vlrIpD;yGm;a&;b0 jrifhrm;

wkd;wufapa&;udka&S;½Ií jy|mef;xm;aom Oya'rsm;twdkif;

awmifol v,form;tzGJUtpnf;udk zGJUpnf;Edkifonf/

39/ þOya't&zGJUpnf;onfh v,f,majrpDrHcef YcG JrItzGJU

tqifhqifh wGifyg0ifaom tzGJU0ifrsm;onf jypfrIqdkif&mOya' yk'fr

21 yg t"dyÜm,ft& jynfolY0efxrf;jzpfonf[k rSwf,l&rnf/

40/ þOya'ESifhtnDjzpfap? þOya't&jyKonfh enf;Oya'

rsm;ESifhtnDjzpfap oabm½dk;jzifh aqmif&Gufonfhudpöwpf&yf&yf

twGuf v,f,majr pDrHcefYcGJrItzGJUtqifhqifh&Sd tzGJU0ifrsm;udk

rnfonhf w&m;½Hk;wGifrQ w&m;pGJqdkcGifh r&Sdap&/

41/ yk'fr 37 t& w&m;pGJqdkaomjypfrIudk &Jta&;,lydkifcGihf

&Sdaom jypfrItjzpf owfrSwfonf/

42/ þOya'yg jy|mef;csufrsm;udk taumiftxnfazmf

aqmif&Guf&mwGif -

(u) 0efBuD;Xmeonf vkdtyfygu enf;Oya'rsm;? pnf;rsOf;

ESifh pnf;urf;rsm;udk jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\

oabmwlnDcsufjzifh xkwfjyefEdkifonf/

( c ) A[dkv,f,majrpDrHcefYcGJrItzGJUESifh OD;pD;XmewkdYonf

vkdtyfygu trdefYaMumfjimpm? trdefY? ñTefMum;csufESifh

vkyfxHk;vkyfenf;rsm;udk xkwfjyefEdkifonf/
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43/ atmufygOya'rsm;udk þOya'jzihf ½kyfodrf;vkdufonf -

(u) 1953 ckESpf? v,f,majr Ed kifiHyd kif jyKvkyfa&;

tufOya'?

( c ) 1963 ckESpf? oD;pm;csxm;a&;Oya'?

( * ) 1963 ckESpf? awmifolv,form;tcGif hta&;

umuG,fonfh Oya'/

jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf zGJUpnf;yHk tajccH

Oya't& uREfkyf vufrSwfa&;xdk;onf/

(yHk) odef;pdef

EdkifiHawmfor®w

jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf
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ajrvGwf? ajrvyfESifh ajr½kdif;rsm;ajrvGwf? ajrvyfESifh ajr½kdif;rsm;ajrvGwf? ajrvyfESifh ajr½kdif;rsm;ajrvGwf? ajrvyfESifh ajr½kdif;rsm;ajrvGwf? ajrvyfESifh ajr½kdif;rsm;

pDrHcef YcG Ja&;Oya'pDrHcef YcG Ja&;Oya'pDrHcef YcG Ja&;Oya'pDrHcef YcG Ja&;Oya'pDrHcef YcG Ja&;Oya'



ajrvGwf? ajrvyfESif hajr½d kif;rsm; pDrHcef YcG Ja&;Oya'ajrvGwf? ajrvyfESif hajr½d kif;rsm; pDrHcef YcG Ja&;Oya'ajrvGwf? ajrvyfESif hajr½d kif;rsm; pDrHcef YcG Ja&;Oya'ajrvGwf? ajrvyfESif hajr½d kif;rsm; pDrHcef YcG Ja&;Oya'ajrvGwf? ajrvyfESif hajr½d kif;rsm; pDrHcef YcG Ja&;Oya'

(2012 ckESpf? jynfaxmifpkvTwfawmf Oya'trSwf 10/)

1373 ckESpf? wefcl;vqef; 8 &uf

( 2012 ckESpf? rwfv 30 &uf )

jynfaxmifpkvTwfawmfonf þOya'udk jy|mef;vdkufonf/

tcef; (1)tcef; (1)tcef; (1)tcef; (1)tcef; (1)

trnfESi f ht"dyÜm,fazmf jycsuftrnfESi f ht"dyÜm,fazmf jycsuftrnfESi f ht"dyÜm,fazmf jycsuftrnfESi f ht"dyÜm,fazmf jycsuftrnfESi f ht"dyÜm,fazmf jycsuf

1/ þOya'udk ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; pDrHcefYcGJa&;

Oya'[k ac:wGifap&rnf/

2/ þOya'wGifyg&Sdaom atmufygpum;&yfrsm;onf azmfjyyg

twkdif; t"dyÜm,foufa&mufap&rnf -

(u) A[dkaumfrwD A[dkaumfrwD A[dkaumfrwD A[dkaumfrwD A[dkaumfrwD qkdonfrSm ajrvGwf? ajrvyfESif h

ajr½dkif; rsm; pDrHcefYcGJa&;A[dkaumfrwDudk qkdonf/

( c ) 0efBuD;Xme 0efBuD;Xme 0efBuD;Xme 0efBuD;Xme 0efBuD;Xme qkdonfrSm jynfaxmifpktpdk;& v,f,m

pdkufysKd;a&;ESifhqnfajrmif;0efBuD;Xmeudk qkdonf/

( * ) OD;pD;Xme OD;pD;Xme OD;pD;Xme OD;pD;Xme OD;pD;Xme qkdonfrSm aMu;wdkifESifhajrpm&if;OD;pD;Xme

udk qdkonf/

(C) vkyfief;tzGJU vkyfief;tzGJU vkyfief;tzGJU vkyfief;tzGJU vkyfief;tzGJU qkdonfrSm þOya't& zGJUpnf;aom

ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; pDrHcefYcGJa&;vkyfief;

taxmuftuljyKtzGJUudk qkdonf/

1



( i ) ajrvGwf? ajrvyf ajrvGwf? ajrvyf ajrvGwf? ajrvyf ajrvGwf? ajrvyf ajrvGwf? ajrvyf qdkonfrSm ,cifu oD;pm;cH,l

vkyfudkifvmcJhNyD; taMumif;trsKd;rsKd;aMumifh pGefYvTwf

xm;onfh oD;pm;cH,lvkyfudkifolr&Sdaom pdkufysKd;a&;

odkYr[kwf arG;jrLa&;vkyfief; vkyfudkifEdkifonfhajrESifh

EdkifiHawmfu oD;oefYvsmxm;owfrSwfonfhajrrsm;udk

qkdonf/

( p ) ajr½dkif;ajr½dkif;ajr½dkif;ajr½dkif;ajr½dkif; qkdonfrSm opfyif? 0g;yif odkYr[kwf csKHEG,frsm;

aygufa&mufvsuf&Sdonfjzpfap? r&Sdonfjzpfap? yx0D

ajrtaetxm;t& ajrrsufESmjyif nDnmrI&Sdonf

jzpfap? r&Sdonfjzpfap wpfBudrfwpfcgrQ pdkufysKd;

vkyfudkifcJhjcif;r&Sdaom ajropfjzpfonfh ajr½dkif;ESifh

awm½dkif;ajrrsm;udk qkdonf/ ,if;pum;&yfwGif

pdkufysKd;a&;vkyfief;? arG;jrLa&; vkyfief;? "mwfowåK

xkwfvkyfjcif;vkyfief;? tpdk;&u cGifhjyKxm;aom Oya'

ESifhnDñGwfonfh tjcm;vkyfief;rsm; vkyfudkif&eftvdkYiSm

w&m;0ify,fzsufNyD;jzpfonfh BudK;0dkif; opfawmajr?

pm;usufajrESifh tif;tkdifajrrsm;vnf; yg0ifonf/

(q) tmrcHaMu;tmrcHaMu;tmrcHaMu;tmrcHaMu;tmrcHaMu; qkdonfrSm ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;

vkyfydkifcGihf? toHk;jyKcGifh&olu vkyfudkifrnfh? toHk;jyK

rnfh vkyfief;tvdkuf owfrSwfxm;aom BudKwif

aMu;aiG wpf&yfudk jynfaxmifpktpdk;&u todtrSwf

jyKxm;aom bPfwpfckckodkY tyfESH&ef odkYr[kwf

tmrcHcsufay;&ef þOya'rsm;ESifhtnD owfrSwf

aom tmrcHaMu;aiGudk qkdonf/
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( Z ) ajrcGef ajrcGef ajrcGef ajrcGef ajrcGef qdkonfrSm ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm;

vkyfydkifcGihf? toHk;jyKcGifh&olu vkyfudkifonfh? toHk;

jyKonfh vkyfief;tvdkuf EdkifiHawmfodkY ay;aqmif&ef

EIef;xm; owfrSwfcsufudk þOya't& jyKvkyfaom

enf;Oya'yg ajrcGefudk qkdonf/

(ps) ESpf&Snfyif ESpf&Snfyif ESpf&Snfyif ESpf&Snfyif ESpf&Snfyif qkdonfrSm wpfqufwpfpyfwnf; pdkufysKd;

xm;NyD; tyiftrsKd;tpm;tvkduf ESpfumvwpfckwGif

tusKd;tjrwf&&SdEdkifrnfh oD;yif? opfyifrsm;udkqkdonf/

(n) O,smOfNcHoD;ESH O,smOfNcHoD;ESH O,smOfNcHoD;ESH O,smOfNcHoD;ESH O,smOfNcHoD;ESH qdkonfrSm wpfqufwpfpyfwnf;

aomfvnf;aumif;? a&maESmíaomfvnf;aumif;

pd kufysK d;xm;NyD; tBudrfBudrfcl;qGwfaomfvnf;

tyifoufwrf;ukefonftxd jyefvnfpdkufysKd;&ef

rvdkonfh opfoD;0vHyifrsm;udk qkdonf/

( # ) &moDoD;ESH &moDoD;ESH &moDoD;ESH &moDoD;ESH &moDoD;ESH qkdonfrSm pdkufysKd;csdef&moDumvtwGif;

pdkufysKd;&dwfodrf;í 0ifaiG&&SdNyD;aemuf xyfrH ajrjyKjyif

pdkufysKd;&onfhoD;ESHudk qkdonf/

( X ) "mwfowåKxkwfvky f jci f ;vky fie f;"mwfowåKxkwfvky f jci f ;vky fie f;"mwfowåKxkwfvky f jci f ;vky fie f;"mwfowåKxkwfvky f jci f ;vky fie f;"mwfowåKxkwfvky f jci f ;vky fie f ; qk donfr Sm

jrefrmhowåKwGif;Oya' yk'fr 2? yk'frcGJ (n) wGif

t"dyÜm,fzGifhqdkxm;aom "mwfowåKxkwfvkyfjcif;

aqmif&Gufonfh vkyfief;udk qkdonf/

( ! ) cGifhjyKrdefY cGifhjyKrdefY cGifhjyKrdefY cGifhjyKrdefY cGifhjyKrdefY qdkonfrSm þOya'ESifhtnD ajrvGwf?

ajrvyfESif hajr½dkif;rsm; vkyfyd kifcGif h? toHk;jyKcGif h

avQmufxm;jcif;ESif hpyfvsOf;í A[dkaumfrwDu

vkyfydkifcGihf? toHk;jyKcGifhjyKonfhtrdefYudk qkdonf/
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tcef; (2)tcef; (2)tcef; (2)tcef; (2)tcef; (2)

ajrvGwf? ajrvyfESih fajr½d ki f;rsm;ajrvGwf? ajrvyfESih fajr½d ki f;rsm;ajrvGwf? ajrvyfESih fajr½d ki f;rsm;ajrvGwf? ajrvyfESih fajr½d ki f;rsm;ajrvGwf? ajrvyfESih fajr½d ki f;rsm;

pDrHcef Yc G Ja&;A[d kaumfrwD zG J Upnf;jcif;pDrHcef Yc G Ja&;A[d kaumfrwD zG J Upnf;jcif;pDrHcef Yc G Ja&;A[d kaumfrwD zG J Upnf;jcif;pDrHcef Yc G Ja&;A[d kaumfrwD zG J Upnf;jcif;pDrHcef Yc G Ja&;A[d kaumfrwD zG J Upnf;jcif;

3/ EdkifiHawmfor®wonf -

(u) EdkifiHawmf pD;yGm;zGHUNzdK;wdk;wufa&;twGuf ajrvGwf?

ajrvyfESifhajr½dkif;rsm;udktoHk;jyKí pD;yGm;jzpfpdkufysKd;a&;?

arG;jrLa&;? "mwfowåKxkwfvkyfjcif;? tpdk;&u cGifhjyK

xm;aom Oya'ESifhnDñGwfonfh tjcm;vkyfief;rsm;udk

xda&mufrSefuefpGm toHk;cs pDrHaqmif&GufEkdif&ef

v,f,mpdkufysK d;a&;ESif h qnfajrmif;0efBuD;Xme

jynfaxmifpk0efBuD;u Ouú|tjzpfvnf;aumif;?

aMu;wkdifESifhajrpm&if;OD;pD;Xme ñTefMum;a&;rSL;csKyfu

twGif;a&;rSL;tjzpfvnf;aumif;? oufqdkif&m tpdk;&

XmetzGJUtpnf;rsm;rS oifhavsmfonfhyk*¾dKvfrsm;ESifh

tjcm;oifhavsmfaom yk*¾dKvfrsm;u tzGJU0ifrsm;tjzpf

vnf;aumif; yg0ifaom ajrvGwf? ajrvyfESifh ajr½dkif;

rsm; pDrHcefYcGJa&;A[dkaumfrwDudk zGJUpnf;&rnf/

( c ) yk'frcGJ (u) t& zGJUpnf;xm;aom A[dkaumfrwDudk

vdktyfovdk jyifqifzGJUpnf;Edkifonf/
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tcef; (3)tcef; (3)tcef; (3)tcef; (3)tcef; (3)

ajrvGwf? ajrvyfESif hajr½d kif;rsm; vkyfyd ki fcGif h ? toHk;jyKcGif hajrvGwf? ajrvyfESif hajr½d kif;rsm; vkyfyd ki fcGif h ? toHk;jyKcGif hajrvGwf? ajrvyfESif hajr½d kif;rsm; vkyfyd ki fcGif h ? toHk;jyKcGif hajrvGwf? ajrvyfESif hajr½d kif;rsm; vkyfyd ki fcGif h ? toHk;jyKcGif hajrvGwf? ajrvyfESif hajr½d kif;rsm; vkyfyd ki fcGif h ? toHk;jyKcGif h

4/ A[dkaumfrwDonf EdkifiHawmftwGif;&Sd ajrvGwf? ajrvyfESifh

ajr½dkif;rsm;udk atmufazmfjyygvkyfief;rsm;twGuf vkyfydkifcGihf?

toHk;jyKcGifhjyKEdkifonf -

(u) pdkufysKd;a&;vkyfief;?

( c ) arG;jrLa&;vkyfief;?

( * ) "mwfowåKxkwfvkyfjcif;vkyfief;?

(C) tpdk;&ucGifhjyKxm;aom Oya'ESifhnDñGwfonfh tjcm;

vkyfief;rsm;/

5/ EdkifiHawmftwGif;&Sd ajrvGwf? ajrvyfESifh ajr½dkif;rsm;udk

yk'fr 4 yg vkyfief;rsm;twGuf vkyfydkifcGihf? toHk;jyKcGifh&&Sdvdkygu

atmufygyk*¾dKvfESifh tzGJUtpnf;rsm;onf owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD

A[dkaumfrwDodkY avQmufxm;Edkifonf -

(u) jrefrmEdkifiHom;&if;ESD;jr§KyfESHolrsm;?

( c ) tpdk;&Xme? tpdk;&tzGJUtpnf;ESifh tpdk;&r[kwfaom

tzGJUtpnf;rsm;?

( * ) 1987 ckESpf? ra&TUrajymif;Edkifaom ypönf;vTJajymif;

jcif;udk uefYowfonfh Oya'yk'fr 14 ESifhtnD

uif;vGwfcGifhjyKxm;olrsm;?

5



(C) tpdk;&Xme? tpdk;&tzGJUtpnf;wpf&yf&yfESihf tusKd;wl

udpö&yfrsm;twGuf aqmif&Gufrnfh EdkifiHjcm;&if;ESD;

jr§KyfESHrI Oya't& cGihfjyKxm;aom &if;ESD;jr§KyfESHolrsm;?

( i ) jrefrmEdkifiHom;&if;ESD;jr§KyfESHolrsm;ESifh tusKd;wludpö&yf

rsm;twGuf aqmif&Gufrnfh EdkifiHjcm;&if;ESD;jr§KyfESHrI

Oya' t& cGihfjyKxm;aom &if;ESD;jr§KyfESHolrsm;/

6/ A[dkaumfrwDonf yk'fr 5 t& avQmufxm;onfh udpörsm;

ESifhpyfvsOf;í -

(u) oufqkdif&mwdkif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,ftpdk;&

tzGJU\ oabmxm;rSwfcsufudk &,l&rnf/

( c ) "mwfowåK xkwfvkyfjcif;vkyfief;twGufjzpfygu

owåKwGif;0efBuD;XmerSvnf;aumif;? yk'fr 4? yk'frcGJ

(C) yg tjcm;vkyfief;twGufjzpfygu oufqkdif&m

0efBuD;XmerSvnf;aumif; oabmxm; awmif;cH&rnf/

( * ) BudK;0dkif;awmESihf BudK;jyif umuG,fawmrsm;jzpfonfh

opfawme,fajrrsm;udk xdcdkufysufpD;rIr&Sdapa&;ESifh

obm0e,fajrrsm;? a&a0a&vJa'orsm;? obm0

tif;tkdifrsm;udk xdef;odrf;Edkifa&;wdkYtwGuf ywf0ef;usif

xdef;odrf;a&;ESifh opfawma&;&m0efBuD;Xme? oufqkdif&m

tjcm;0efBuD;Xmersm;ESifh nd§EdIif; aqmif&Guf&rnf/

(C) EdkifiHawmf\ ajrtoHk;csa&;rl0g' yDjyifpGm azmfxkwf

Ed kifa&;twGuf vdktyfaom tBuHÓPfrsm;udk

jynfaxmifpk tpdk;&tzGJUodkY wifjy&rnf/
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7/ A[dkaumfrwDonf EdkifiHjcm;&if;ESD;jr§KyfESHrIjyKvkyf&ef ajrvGwf?

ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; vkyfydkifcGifh? toHk;jyKcGifh avQmufxm;onfh

vkyfief;rsm;udk jrefrmEdkifiH &if;ESD;jr§KyfESHrIaumfr&Sif\ oabm

wlnDcsufjzifh cGifhjyKEdkifonf/

8/ A[dkaumfrwDonf ajrvGwf? ajrvyfESihfajr½dkif;rsm;wGif

vkyfydkifcGihf? toHk;jyKcGihfavQmufxm;onfh vkyfief;rsm;udk xda&muf

rSefuefpGm toHk;cs pDrHaqmif&GufEdkif&ef ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;

rsm; vkyfydkifcGifh? toHk;jyKcGifhay;jcif; odkYr[kwf ,if;odkY vkyfydkifcGifh?

toHk;jyKcGifhay;&ef jiif;y,fjcif;jyKEdkifonf/

9/ A[dkaumfrwDonf yk'fr 8 t& ajrvGwf? ajrvyfESifh ajr½dkif;

rsm; vkyfydkifcGifh? toHk;jyKcGifhay;jcif;jyKonfhtcg tmrcHaMu;

ay;oGif;apNyD; cGifhjyKrdefYxkwfay;&rnf/

tcef; (4)tcef; (4)tcef; (4)tcef; (4)tcef; (4)

ajrvGwf? ajrvyfESif hajr½d kif;rsm; vkyfyd ki fcGif h ?ajrvGwf? ajrvyfESif hajr½d kif;rsm; vkyfyd ki fcGif h ?ajrvGwf? ajrvyfESif hajr½d kif;rsm; vkyfyd ki fcGif h ?ajrvGwf? ajrvyfESif hajr½d kif;rsm; vkyfyd ki fcGif h ?ajrvGwf? ajrvyfESif hajr½d kif;rsm; vkyfyd ki fcGif h ?

toH k; jyKcGi f hE Si f hpyfvsOf;í owfrSwfcsufrsm;toHk; jyKcGi f hE Si f hpyfvsOf;í owfrSwfcsufrsm;toHk; jyKcGi f hE Si f hpyfvsOf;í owfrSwfcsufrsm;toHk; jyKcGi f hE Si f hpyfvsOf;í owfrSwfcsufrsm;toHk; jyKcGi f hE Si f hpyfvsOf;í owfrSwfcsufrsm;

10/ A[dkaumfrwDonf ajrvGwf? ajrvyfESifh ajr½dkif;rsm;udk

pdkufysKd;a&;? arG;jrLa&;ESifh ,if;ESifhqufET,fvsuf&Sdaom pD;yGm;a&;

vkyfief;rsm;twGuf cGihfjyKonfhtcg ajr{&d,mESihfpyfvsOf;í -

(u) pdkufysKd;a&;vkyfief;wGif -

(1) ESpf&Snfyifjzpfygu wpfBudrfvQif {u 5000 xuf

rydkapbJ cGifhjyKEdkifonf/ cGifhjyKxm;NyD;onfh {u\

75 &mckdifEIef;udk tjynfht0 vkyfudkifaqmif&GufNyD;

7



jzpfygu xyfrHí wpfBudrfvQif {u 5000 xuf

rydkapbJ pkpkaygif;{u 50000 txd tBudrfBudrf

cGifhjyKEdkifonf/ EdkifiHawmf tusKd;tvdkYiSm cGihfjyK

oifhaom vkyfief;jzpfygu jynfaxmifpk tpdk;&

tzGJU\ oabmwlnDcsufjzifh wpfBudrfwnf;wGif

{u 5000 xufydkí trSefwu,f pdkufysKd;Edkifrnfh

{utm; cGifhjyKEdkifonf/

(2) O,smOfNcHoD;ESHjzpfygu {u 3000 xufrydkapbJ

cGihfjyKEkdifonf/

(3) pufrIukefMurf; &moDoD;ESHjzpfygu wpfBudrfvQif

{u 5000 xufrydkapbJ cGihfjyKEdkifonf/ cGihfjyK

xm;onfh {uudk 75 &mckdifEIef; tjynfht0

vkyfudkifaqmif&GufNyD;jzpfygu xyfrHí wpfBudrf

vQif {u 5000 xuf rydkapbJ pkpkaygif; {u

50000 txd tBudrfBudrf cGifhjyKEdkifonf/ EdkifiHawmf

tusKd;tvdkYiSm cGihfjyKoifhaom vkyfief;jzpfygu

jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ oabmwlnDcsufjzifh

wpfBudrfwnf;wGif {u 5000 xufydkí cGifhjyK

Edkifonf/

(4) aus;vufa'o awmifolv,form;rsm;ESifh

rdom;pk wpfEdkifwpfydkif pkdufysKd;a&;vkyfudkifvdkol

rsm;twGuf 50 {uxuf rydkaom ajrvGwf?

ajrvyfESihfajr½dkif;udk oufqdkif&m a'otzGJUtpnf;

wpfckcku cGihfjyKEdkifa&;twGuf pDrH aqmif&Guf

Edkifonf/
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( c ) arG;jrLa&;vkyfief;wGif -

(1) ig;? ykpGef? uPef;arG;jrLa&;jzpfvQif {u 1000

xuf rydkapbJ cGifhjyKEdkifonf/

(2) wd&pämefarG;jrLa&;jzpfvQif -

(uu) uRJ? EGm;? jrif; arG;jrLa&;jzpfygu {u

2000 xuf rydkapbJ cGihfjyKEdkifonf/

( c c ) odk;? qdwf arG;jrLa&;jzpfygu {u 500

xuf rydkapbJ cGihfjyKEkdifonf/

( * * ) Muuf? 0uf? bJ? iHk; arG;jrLa&;jzpfygu

{u 300 xuf rydkapbJ cGihfjyKEdkifonf/

(3) yk'frcGJi,f (1) ESifh (2) wdkYwGif tusKH;r0ifaom

arG;jrLa&;vkyfief;jzpfygu oifhavsmfaom {uudk

cGifhjyKEdkifonf/

( * ) "mwfowåKxkwfvkyfjcif;vkyfief;wGif jynfaxmifpk

tpdk;&? owåKwGif;0efBuD;XmeESifh nd§EdIif;cGifhjyKEdkifonf/

(C) tpdk;&ucGihfjyKxm;aom Oya'ESifhnDñGwfonfh tjcm;

vkyfief;rsm;wGif jynfaxmifpktpdk;&? oufqdkif&m

0efBuD;XmeESihf nd§EdIif;cGifhjyKEdkifonf/

11/ A[dkaumfrwDonf ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm;udk

pdkufysKd;a&;? arG;jrLa&;ESifh ,if;wdkYESifhqufET,fvsuf&Sdaom pD;yGm;a&;

vkyfief;rsm;twGuf cGihfjyKonfhtcg tcsdefumvESihfpyfvsOf;í -
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(u) pdkufysKd;a&;vkyfief;wGif -

(1) ESpf&SnfyifESifh O,smOfNcHoD;ESHjzpfvQif pwifcGifhjyK

onfh ESpfrSpí ESpfaygif; 30 xufrydkapbJ cGihfjyK

Edkifonf/

(2) &moDoD;ESHjzpfvQif owfrSwfaom pnf;urf;csuf

rsm;udk azmufzsufjcif;r&Sdoa&GU cGifhjyK&rnf/

( c ) arG;jrLa&;vkyfief;wGif pwifcGif hjyKonfhESpfrSpí

ESpfaygif; 30 xufrydkapbJ cGihfjyKEdkifonf/

( * ) yk'frcGJ (u) yk'frcGJi,f (1) ESihf yk'frcGJ (c) wdkYt&

cGifhjyKxm;aom oufwrf;ukefqHk;NyD;aemuf qufvuf

aqmif&Gufvdkaom vkyfief;twGuf vkyfief; trsKd;

tpm;ay: rlwnfNyD; xyfrHí pkpkaygif; ESpfaygif; 30

xuf rydkapbJ tBudrfBudrf cGihfjyKEdkifonf/

(C) "mwfowåKxkwfvkyfjcif;vkyfief;wGif jynfaxmifpk

tpdk;&? owåKwGif;0efBuD;XmeESifh nd§EdIif;cGifhjyKEdkifonf/

( i ) tpdk;&ucGifhjyKxm;aom Oya'ESifhnDñGwfonfh tjcm;

vkyfief;rsm;wGif jynfaxmifpktpdk;&? oufqdkif&m

0efBuD;XmeESifh nd§EdIif;cGifhjyKEdkifonf/

12/ A[dkaumfrwDonf EdkifiHjcm;&if;ESD;jr§KyfESHrIOya't& cGifhjyK

xm;aom &if;ESD;jr§KyfESHolrsm; odkYr[kwf EdkifiHjcm;&if;ESD;jr§KyfESHrIOya'

t& cGihfjyKxm;aom &if;ESD;jr§KyfESHolrsm;yg0ifonfh tzGJUtpnf;u

ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; vkyfydkifcGihf? toHk;jyKcGihfavQmufxm;

vmygu EdkifiHom;rsm; aqmif&GufEdkifpGrf;r&Sdaom vkyfief;rsm;om

&if;ESD;jr§KyfESHvkyfudkifEdkif&ef pdppfcGifhjyK&rnf/
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tcef; (5)tcef; (5)tcef; (5)tcef; (5)tcef; (5)

tmrcHaMu;ESif hajrcGeftmrcHaMu;ESif hajrcGeftmrcHaMu;ESif hajrcGeftmrcHaMu;ESif hajrcGeftmrcHaMu;ESif hajrcGef

13/ A[dkaumfrwDonf ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; vkyfydkif

cGihf? toHk;jyKcGifh&&Sdolu vkyfief;trsKd;tpm;tvdkuf ay;oGif;&rnfh

tmrcHaMu;EIef;xm;udk owfrSwf&rnf/

14/ A[dkaumfrwDonf ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; vkyfydkifcGihf?

toHk;jyKcGifhtwGuf aumufcHrnfh ajrcGefEIef;xm;ESifh oifhwifhaom

ajrcGefuif;vGwfcGifhjyKonfhumvudk vkyfief;trsKd;tpm;? oD;ESH

trsKd;tpm;tvdkuf owfrSwf&rnf/

15/ OD;pD;Xmeonf -

(u) ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; vkyfydkifcGihf? toHk;jyKcGihf

&&SdolxHrS ajrcGefudk vkyfief;trsKd;tpm;? oD;ESH trsKd;

tpm;tvdkuf ajrcGefuif;vGwfcGifhumv ukefqHk;onfh

aeYrSpí pnf;Muyfjcif;ESifh aumufcHjcif;jyK&rnf/

( c ) ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; vkyfydkifcGifh? toHk;jyKcGifh

&&Sdol\ ajrcGefay;oGif;jcif;udk BuD;Muyfppfaq;&rnf/

tcef; (6)tcef; (6)tcef; (6)tcef; (6)tcef; (6)

ajrvGwf? ajrvyfESih fajr½d kif;rsm; vkyfyd ki fcGih f ? toHk;jyKcGif hajrvGwf? ajrvyfESih fajr½d kif;rsm; vkyfyd ki fcGih f ? toHk;jyKcGif hajrvGwf? ajrvyfESih fajr½d kif;rsm; vkyfyd ki fcGih f ? toHk;jyKcGif hajrvGwf? ajrvyfESih fajr½d kif;rsm; vkyfyd ki fcGih f ? toHk;jyKcGif hajrvGwf? ajrvyfESih fajr½d kif;rsm; vkyfyd ki fcGih f ? toHk;jyKcGif h

&&S dolu vd kufem&rnf hpnf;urf;csufrsm;&&S dolu vd kufem&rnf hpnf;urf;csufrsm;&&S dolu vd kufem&rnf hpnf;urf;csufrsm;&&S dolu vd kufem&rnf hpnf;urf;csufrsm;&&S dolu vd kufem&rnf hpnf;urf;csufrsm;

16/ ajrvGwf? ajrvyfESihfajr½dkif;rsm; vkyfydkifcGifh? toHk;jyKcGihf

&&Sdolonf -

(u) cGihfjyKxm;onfh vkyfief;trsKd;tpm;ESifh ,if;ESihf qufET,f

vsuf&Sdaom pD;yGm;a&;vkyfief;udkom vkyfudkif&rnf/
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( c ) vkyfydkifcGifh&ajrudk pwifcGihfjyKonfhaeYrSpí 4 ESpf

twGif; owfrSwfcsuftwdkif; vkyfief;NyD;pD;onftxd

azmfxkwf vkyfudkif&rnf/ obm0ab;tEÅ&m,f

aMumifhaomfvnf;aumif;? wnfNidrfat;csrf;rIr&Sdaom

tajctaeaMumifhaomfvnf;aumif; ukefvGefoGm;

onfh tcsdeftwGuf owfrSwfumvudk A[dkaumfrwDrS

jyefvnf jyifqif owfrSwfay;Edkifonf/

( * ) cGifhjyKxm;onfh ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm;udk

jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ cGihfjyKcsufr&&SdbJ aygifESHjcif;?

ay;urf;jcif;? a&mif;csjcif;? tiSm;csxm;jcif;? tjcm;

enf;jzifh vTJajymif;jcif; odkYr[kwf cGJpdwfjcif; rjyK&/

(C) rdrdvkyfudkifcGifh&&Sdonfh ajrvGwf? ajrvyfESifh ajr½dkif;

rsm;twGuf ajrcGefudk tajytaus ay;aqmif&rnf/

( i ) ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; vkyfydkifcGihf? toHk;jyKcGifh

ESifh pyfvsOf;í A[dkaumfrwDu owfrSwfxm;aom

pnf;urf;csufrsm;udk vkdufem&rnf/

(p) cGihfjyKcsuf&,lxm;aom vkyfief;rSty ajray: ajr

atmuf&Sd tjcm; o,HZmwypönf;rsm;udk xkwf,ljcif;

rjyK&/

(q) cGihfjyKxm;aomajrtwGif; o,HZmwypönf;rsm; awGU&Sdí

EdkifiHawmftpdk;&u pD;yGm;jzpfxkwfvkyfvdkojzifh cGihfjyK

xm;aom ajr{&d,mteuf vdktyfrnfh ajr{&d,mudk

jyefvnfodrf;,lonfhtcg jynfaxmifpk tpdk;&u

ñTefMum;xm;onfhtwdkif; jyefvnftyfESH&rnf/
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tcef; (7)tcef; (7)tcef; (7)tcef; (7)tcef; (7)

BuD; Muyf jcif;BuD; Muyf jcif;BuD; Muyf jcif;BuD; Muyf jcif;BuD; Muyf jcif;

17/ A[dkaumfrwDonf ajrvGwf? ajrvyfESihfajr½dkif;rsm; vkyfydkifcGihf?

toHk;jyKcGifhESifhpyfvsOf;í wifjyvmonfh udpö&yfrsm;twGuf pdppf

oHk;oyfjcif;ESihf nd§EdIif;aqmif&Gufjcif;rsm;udk vkyfudkifEdkif&ef wkdif;

a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,ftoD;oD;wGif vkyfief;tzGJUrsm;ESifh oD;jcm;

tzGJUrsm;udk zGJUpnf;í vkyfief;wm0efrsm;tm; owfrSwfay;&rnf/

18/ A[dkaumfrwDonf ajrvGwf? ajrvyfESihfajr½dkif;rsm; vkyfydkifcGifh?

toHk;jyKcGihf&&Sdolu owfrSwfxm;onfh pnf;urf;csufrsm;ESifhtnD

vkyfief;rsm;aqmif&Gufjcif;&Sd r&Sdudk ppfaq;&ef oufqdkif&mXmersm;

pkaygif;yg0ifaom txl;tzGJUudk tcgtm;avsmfpGm zGJUpnf;wm0ef

ay;tyfEdkifonf/

19/ A[dkaumfrwDonf atmufygtajctaewpf&yf&yf ay:ayguf

ygu cGihfjyKxm;aom ajrvGwf? ajrvyfESifh ajr½dkif;rsm;teufrS

vdktyfrnfh tenf;qHk;ajr{&d,mudk jyefvnf&,lydkifcGifh&Sdonf -

(u) cGifhjyKxm;aom ajrvGwf? ajrvyfESihf ajr½dkif;rsm;wGif

a&S;a[mif;,Ofaus;rItarGtESpfrsm; awGU&Sdjcif;?

( c ) EdkifiHawmftusKd;iSm tajccHtaqmufttHk pDrHudef;

vkyfief; odkYr[kwf txl;pDrHudef;vkyfief; aqmif&Guf&ef

vdktyfjcif;?

( * ) "mwfowåKxkwfvkyfjcif;vkyfief; vkyfudkif&ef cGifhjyKxm;

aom ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm;wGif cGifhjyKxm;

aom owåKtrsKd;tpm;rSty tjcm;o,HZmwypönf;

awGU&Sdjcif;?
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(C) yk'fr 4? yk'frcGJ (u)? (c) ESihf (C) wdkYyg vkyfief;vkyfudkif&ef

cGihfjyKxm;aom ajrvGwf? ajrvyfESifh ajr½dkif;rsm;wGif

o,HZmwypönf; awGU&Sdjcif;/

20/ A[dkaumfrwDonf cGihfjyKxm;aom ajrvGwf? ajrvyfESifh

ajr½dkif;rsm;udk yk'fr 19 t& jyefvnf&,ljcif;twGuf vkyfydkifcGihf?

toHk;jyKcGifh &&Sdolu trSefwu,f &if;ESD;jr§KyfESHxm;onfh ukefusp&dwf

aiGrsm;udk jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ oabmwlnDcsufjzifh umv

wefzdk; wGufcsufí oifhavsmfonfh owfrSwfumvtwGif; avsmfaMu;

&&Sdap&ef oufqdkif&mXme? tzGJUtpnf;rsm;ESifh nd§EdIif;aqmif&Gufay;

&rnf/

21/ A[dkaumfrwDonf ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; vkyfydkif

cGihf? toHk;jyKcGifh&&Sdolu þOya'yg pnf;urf;csufwpf&yf&yfudk

csKd;azmufaMumif; awGU&SdvQif rlvay;oGif;xm;aom tmrcHaMu;udk

EdkifiHawmfb@maiGtjzpf odrf;qnf;rnfhtjyif vkyfydkifcGifh? toHk;

jyKcGifhudkvnf; jyefvnf ½kyfodrf;ydkifcGihf&Sdonf/

22/ þOya'rjy|mef;rD ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; pDrH

cefYcGJa&;A[dktzGJU\ cGihfjyKrdefYt& vkyfydkifcGihf? toHk;jyKcGihf&&Sdxm;aom

yk*¾dKvfESifh tzGJUtpnf;rsm;onf -

(u) cGifhjyKrdefY&&Sdxm;aom ajrvGwf? ajrvyfESifh ajr½dkif;

{&d,m? cGifhjyKrdefYxkwfjyefonfh&ufpGJESifh pmtrSwfwdkYudk

jynfhpHkpGmazmfjyNyD; trSefwu,f azmfxkwfvkyfudkif

toHk;jyKNyD;aom {&d,mESifh usef&Sdaeaom {&d,mwdkYudk

taxmuftxm; ckdifvHkpGmjzifh "mwfyHkrSwfwrf;rsm;

yl;wGJvsuf rSwfwrf;jyKpkNyD; A[dkaumfrwDodkY wifjy&rnf/
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( c ) azmfxkwfvkyfudkiftoHk;jyKNyD;jzpfaom ajrvGwf? ajrvyf?

ajr½dkif;rsm;ESifhpyfvsOf;í þOya'ESifhtnD vkdufem

aqmif&Guf&rnf/

( * ) rlvcGihfjyKumvxuf ausmfvGefonftxd azmfxkwf

vkyfudkiftoHk;jyKjcif;r&Sdao;aom ajrvGwf? ajrvyfESihf

ajr½dkif;rsm;udk Ed kifiHawmfu jyefvnfodrf;,lNyD;

jzpfonf[k rSwf,l&rnf/

(C) rlvcGihfjyKumvtwGif; owfrSwfxm;onfh pnf;urf;

csufrsm;ESifhtnD vkyfief;aqmif&Guf&ef ysufuGuf

aMumif; odkYr[kwf pnf;urf;csufudk csKd;azmufaMumif;

awGU&Sdygu tmrcHaMu;udk EdkifiHawmfb@maiGtjzpf

odrf;qnf;cH &rnfhtjyif ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;

rsm; vkyfydkifcGihf? toHk;jyKcGihfudk jyefvnf½kyfodrf;jcif;

cH&rnf/

tcef; (8)tcef; (8)tcef; (8)tcef; (8)tcef; (8)

ajrvGwf? ajrvyfESih fajr½d kif;rsm; vkyfyd ki fcGih f ? toHk;jyKcGif hajrvGwf? ajrvyfESih fajr½d kif;rsm; vkyfyd ki fcGih f ? toHk;jyKcGif hajrvGwf? ajrvyfESih fajr½d kif;rsm; vkyfyd ki fcGih f ? toHk;jyKcGif hajrvGwf? ajrvyfESih fajr½d kif;rsm; vkyfyd ki fcGih f ? toHk;jyKcGif hajrvGwf? ajrvyfESih fajr½d kif;rsm; vkyfyd ki fcGih f ? toHk;jyKcGif h

&&S dolrsm;tm; yH hy d k ;aqmif&Gufjcif;&&S dolrsm;tm; yH hy d k ;aqmif&Gufjcif;&&S dolrsm;tm; yH hy d k ;aqmif&Gufjcif;&&S dolrsm;tm; yH hy d k ;aqmif&Gufjcif;&&S dolrsm;tm; yH hy d k ;aqmif&Gufjcif;

23/ A[dkaumfrwDonf -

(u) ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; vkyfydkifcGihf? toHk;jyKcGifh

&&Sdolu pdkufysKd;a&; odkYr[kwf arG;jrLa&;vkyfief;twGuf

enf;ynm? rsKd;aumif;rsKd;oefYESifh tjcm;yHhydk;rIrsm;udk

qufoG,f awmif;cHvmvQif vdktyfovdk ulnDyHhydk;

ay;Edkifonf/
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( c ) ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; vkyfydkifcGihf? toHk;jyKcGihf

&&Sdolu &if;ESD;jr§KyfESHrItwGuf acs;aiGrsm; &&SdvdkvQif

vnf;aumif;? yHhydk;ypönf;ESifh 0efaqmifrItultnD &&Sd

vdkvQifvnf;aumif; oufqdkif&mXme? tzGJUtpnf;odkY

pdppf axmufcHay;Edkifonf/

( * ) ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; vkyfydkifcGihf? toHk;jyKcGifh

&&Sdolu vkyfief;taumiftxnfazmf aqmif&Guf

NyD;aemuf rkefwdkif;usa&mufjcif;uJhodkYaom obm0

ab;tEÅ&m,faMumifh BuD;rm;onfh ysufpD;qHk;½HI;rIrsm;

jzpfay:ygu EdkifiHawmfrS txl;acs;aiG&&Sda&;twGuf

oufqdkif&m0efBuD;XmeodkY axmufcHay;Edkifonf/

24/ A[dkaumfrwDonf owfrSwfumvtwGif; pnf;urf;csuf

rsm;ESif htnD NyD;pD;onftxd vkyfief;taumiftxnfazmf

aqmif&Gufaom ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; vkyfydkifcGifh? toHk;

jyKcGifh&&Sdolrsm;tm; tmrcHaMu; jyefvnfxkwfay;&rnf/

25/ A[dkaumfrwDonf -

(u) ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; vkyfydkifcGihf? toHk;jyKcGifh

&&Sdxm;olu vkyfief;rsm; taumiftxnfazmf

aqmif&Guf&mwGif a'ocHawmifolv,form;rsm;ESifh

tjiif;yGm;jcif;? [efYwm;aESmifh,Sufjcif;? usL;ausmf

0ifa&mufvkyfudkifjcif;? tusKd;zsufqD;jcif;rsm; jyKvkyf

cH&aMumif; wifjyvmvQif oufqkdif&m Xme? tzGJU

tpnf;rsm;ESifh OD;pGm nd§EdIif;ay;&rnf/ nd§EdIif;í

r&ygu Oya'twdkif; aqmif&Guf&rnf/
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( c ) ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; vkyfydkifcGifh? toHk;jyKcGihf

csxm;ay;aom ajr{&d,mtay:wGif ,cifuwnf;u

vuf&Sd pdkufysKd;vkyfudkifaeaom a'ocH awmifol

v,form;rsm;\ pdkufysKd;ajrrsm; yg0ifaeygu w&m;0if

vkyfudkifcGihf &&Sdxm;jcif;r&Sdonfhwkdif epfemrIr&Sdap&ef

,if;wdkY\qE´tay: nd§EdIif; aqmif&Gufay;&rnf/

( * ) ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; vkyfydkifcGifh? toHk;jyKcGifh

csxm;ay;aom ajr{&d,mtay:wGif ,cifuwnf;u

vkyfudkifcGihf&&Sdxm;NyD;aom awmifolv,form;rsm;

&Sdygu ¤if;wdkY ESpfOD;ESpfzuf oabmwlnDcsufjzifh

Oya'ESifhtnD qufvuf aqmif&Gufap&rnf/

tcef; (9)tcef; (9)tcef; (9)tcef; (9)tcef; (9)

jypfrIE Si f h jypf'PfrsmjypfrIE Si f h jypf'PfrsmjypfrIE Si f h jypf'PfrsmjypfrIE Si f h jypf'PfrsmjypfrIE Si f h jypf'Pfrsm;

26/ rnfolrqdk þOya't& ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm;

vkyfydkifcGifh? toHk;jyKcGifh&Sdaom ajray:&Sdypönf;ESifhpyfvsOf;í tusKd;

zsufqD;aMumif; jypfrIxif&Sm;pD&ifjcif;cH&vQif xkdoludk oHk;ESpfxuf

rydkaom axmif'Pfjzpfap? usyfwpfq,fodef;xufrydkaom aiG'Pf

jzpfap? 'PfESpf&yfvHk;jzpfap csrSwf&rnf/

27/ rnfolrqdk ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; vkyfydkifcGihf?

toHk;jyKcGifh&&Sdoluaomfvnf;aumif;? ,if;\udk,fpm; wm0ef&Sdolu

aomfvnf;aumif; cGifhjyKjcif;r&SdbJ þOya't& ajrvGwf? ajrvyf

ESifhajr½dkif;rsm; vkyfydkifcGihf? toHk;jyKcGihf&SdaomajrwGif 0ifa&muf

17



usL;ausmfvkyfudkifaMumif; jypfrIxif&Sm; pD&ifjcif;cH&vQif xkdoludk

ESpfESpfxufrydkaom axmif'Pfjzpfap? usyf ig;odef;xufrydkaom

aiG'Pfjzpfap? 'PfESpf&yfvHk;jzpfap csrSwf&rnf/

28/ rnfolrqdk ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; vkyfydkifcGihf? toHk;

jyKcGifh&&Sdoludkjzpfap? xkdol\ oabmwlcGihfjyKcsuft& vkyfudkifoludk

jzpfap þOya't& ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; vkyfydkifcGihf?

toHk;jyKcGif h&S daomajrwGif vkyfief;aqmif&GufrIudk [efYwm;

aESmifh,SufaMumif; jypfrIxif&Sm;pD&ifjcif;cH&vQif xdkoludk wpfESpfxuf

rydkaom axmif'Pfjzpfap? usyfoHk;odef;xufrydkaom aiG'Pf

jzpfap? 'PfESpf&yfvHk;jzpfap csrSwf&rnf/

29/ rnfolrqdk þOya't& ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm;

vkyfydkifcGifh? toHk;jyKcGihf jyefvnf½kyfodrf;xm;onfhajray:rS xGufcGm

z,f&Sm;ay;&ef ysufuGufaMumif; jypfrIxif&Sm;pD&ifjcif;cH&vQif

xkdoludk wpfESpfxufrydkaom axmif'Pfjzpfap? usyfoHk;odef;xuf

rydkaom aiG'Pfjzpfap? 'PfESpf&yfvHk;jzpfap csrSwf&rnf/

tcef; (10)tcef; (10)tcef; (10)tcef; (10)tcef; (10)

taxGaxGtaxGaxGtaxGaxGtaxGaxGtaxGaxG

30/ tcef; (9) yg jypfrIrsm;udk &Jta&;,lydkifcGifh&Sdaom jypfrIrsm;

tjzpf owfrSwfonf/

31/ A[dkaumfrwDonf ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; vkyfydkifcGihf?

toHk;jyKcGifh&&Sdoltm; vkyfief;aqmif&GufrIESifh NyD;pD;rItajctaeudk

owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD wifjyapEdkifonf/
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32/ A[dkaumfrwDonf ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; pDrHcefYcGJrI

ESifhpyfvsOf;í aqmif&GufrIudk jynfaxmifpktpdk;&tzGJUodkY ajcmufvvQif

wpfBudrf wifjy&rnf/ rl0g'qdkif&m tqHk;tjzwfcH,l&ef ay:ayguf

ygu EdkifiHawmfor®wxHodkY enf;vrf;wus wifjyí vrf;ñTefrI

cH,l&rnf/

33/ þOya't& zGJUpnf;aom A[dkaumfrwDonf þOya'

rjy|mef;rDu zGJUpnf;cJhaom ajrvGwf? ajrvyfESifhajr½dkif;rsm; pDrH

cefYcGJa&; A[dktzGJU\ wm0efESifhvkyfydkifcGihfrsm;udk qufcHaqmif&Guf

&rnf/

34/ þOya'yg jy|mef;csufrsm; taumiftxnfazmfaqmif&Guf

&mwGif -

(u) 0efBuD;Xmeonf vkdtyfaom enf;Oya'rsm;? pnf;rsOf;

ESifh pnf;urf;rsm;udk jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\

oabmwlnDcsufjzihf xkwfjyefEdkifonf/

( c ) 0efBuD;XmeESihf A[dkaumfrwDwdkYonf vdktyfaom

trdefYaMumfjimpm? trdefY? ñTefMum;csufESihf vkyfxHk;

vkyfenf;rsm;udk xkwfjyefEdkifonf/

jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf zGJUpnf;yHk tajccH

Oya't& uREfkyf vufrSwfa&;xdk;onf/

(yHk) odef;pdef

EdkifiHawmfor®w

jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf
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tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;Oya'tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;Oya'

tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;Oya'tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;Oya'

tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;Oya'



1

tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;Oya'tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;Oya'

tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;Oya'tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;Oya'

tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;Oya'

(2011 ckESpf? jynfaxmifpkvTwfawmf Oya'trSwf 13/)

1373 ckESpf? ewfawmfvqef; 5 &uf

  (2011 ckESpf? Ekd0ifbmv 30 &uf )

jynfaxmifpkvTwfawmfonf atmufygOya'udk jy|mef;

vdkufonf/

tcef; (1)tcef; (1)

tcef; (1)tcef; (1)

tcef; (1)

trnfESi f ht"dyÜm,fazmf jycsuftrnfESi f ht"dyÜm,fazmf jycsuf

trnfESi f ht"dyÜm,fazmf jycsuftrnfESi f ht"dyÜm,fazmf jycsuf

trnfESi f ht"dyÜm,fazmf jycsuf

1/ þOya'udk  tao;pm; aiGa&;aMu;a&;vkyfief;Oya'[k

ac:wGifap&rnf/

2/ þOya'wGifyg&Sdaom atmufygpum;&yfrsm;onf azmfjyyg

twdkif; t"dyÜm,foufa&mufap&rnf -

(u)

tao;pm;ai Ga&;a Mu;a&;vky fie f ; tao;pm;ai Ga&;a Mu;a&;vky fie f ; 

tao;pm;ai Ga&;a Mu;a&;vky fie f ; tao;pm;ai Ga&;a Mu;a&;vky fie f ; 

tao;pm;ai Ga&;a Mu;a&;vky fie f ; qd konfrSm

tajccHvlwef;pm;tm; tao;pm;acs;aiGxkwfay;jcif;?

,if;wdkYxHrS tyfaiGvufcHjcif;? aiGvTJajymif;ay;ydkYjcif;?

tmrcHvkyfief;vkyfudkifjcif;? jynfwGif; jynfyrS aiGacs;,l

jcif;ESifh tjcm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;rsm; aqmif&Guf

jcif;wkdYudk qdkonf/



2

( c )

tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf; tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf; 

tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf; tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf; 

tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf; qdkonfrSm

tajccHvlwef;pm;\ qif;&JEGrf;yg;rIavQmhcs&efESif h

,if;wdkY\ vlrIpD;yGm;a&;b0 wdk;wufjrifhrm;ap&ef

rwnfaiG? vSL'gef;aiGESifh axmufyHhaiGrsm;xnfh0ifNyD;

vkyfief;vkyfudkifcGifhvdkifpif&,lí tao;pm; aiGa&;

aMu;a&;vkyfief;vkyfudkifonfh oufqdkif&mOya't&

zGJUpnf;rSwfyHkwifxm;aom jynfwGif;jynfyrS tzGJUtpnf;?

tpkpyfvkyfief;? ukrÜPD? or0g,rtoif;? bPfESifh

bPfr[kwfaom aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;rsm;udk

qdkonf/

( * )

tao;pm;acs;aiG tao;pm;acs;aiG 

tao;pm;acs;aiG tao;pm;acs;aiG 

tao;pm;acs;aiG qdkonfrSm tajccHvlwef;pm;\

qif;&JEGrf;yg;rIavQmhcs&efESifh ,if;wdkY\ vlrIpD;yGm;a&;

b0 wkd;wufjrifhrm;&ef tmrcHypönf;wifoGif;&ef rvdkbJ

xkwfacs;onfhaiGudk qdkonf/

(C)

tajccHvlwef;pm; tajccHvlwef;pm; 

tajccHvlwef;pm; tajccHvlwef;pm; 

tajccHvlwef;pm; qdkonfrSm aus;vufESifhNrdKUjyae

0ifaiGenf;yg;onfh awmifolv,form;rsm;? tvkyform;

rsm;ESifh aps;onfrsm;tygt0if jynfolrsm;udk qdkonf/

( i )

aus;vufa'ozG H U Nz d K ;a&;E Si f h  qi f ;& JE Gr f ;yg ;r Iaus;vufa'ozG H U Nz d K ;a&;E Si f h  qi f ;& JE Gr f ;yg ;r I

aus;vufa'ozG H U Nz d K ;a&;E Si f h  qi f ;& JE Gr f ;yg ;r Iaus;vufa'ozG H U Nz d K ;a&;E Si f h  qi f ;& JE Gr f ;yg ;r I

aus;vufa'ozG H U Nz d K ;a&;E Si f h  qi f ;& JE Gr f ;yg ;r I

avQmhcsa&;vkyfief;aumfrwD avQmhcsa&;vkyfief;aumfrwD 

avQmhcsa&;vkyfief;aumfrwD avQmhcsa&;vkyfief;aumfrwD 

avQmhcsa&;vkyfief;aumfrwD qdkonfrSm EdkifiHawmf

or®w½Hk;u  zGJUpnf;aom aus;vufa'ozGHUNzdK;a&;ESifh

qif;&JEGrf;yg;rI avQmhcsa&;vkyfief;aumfrwDudk qdkonf/

( p )

0ef BuD;Xme 0efBuD;Xme 

0efBuD;Xme 0efBuD;Xme 

0efBuD;Xme qdkonfrSm jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\

b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xmeudk qdkonf/



3

(q)

BuD;MuyfrIaumfrwD BuD;MuyfrIaumfrwD 

BuD;MuyfrIaumfrwD BuD;MuyfrIaumfrwD 

BuD;MuyfrIaumfrwD qdkonfrSm jynfaxmifpktpdk;&

tzGJUu þOya't& zGJUpnf;aom tao;pm;aiGa&;

aMu;a&;vkyfief; BuD;MuyfrIaumfrwDudk qdkonf/

( Z )

vkyfief;aumfrwD vkyfief;aumfrwD 

vkyfief;aumfrwD vkyfief;aumfrwD 

vkyfief;aumfrwD qkdonfrSm oufqdkif&m wkdif;a'oBuD;

odkYr[kwf jynfe,ftpdk;&tzGJUESifh aejynfawmfaumifpDu

þOya't& zGJUpnf;xm;onfh tao;pm; aiGa&;

aMu;a&;vkyfief; zGHUNzdK;wkd;wufa&;vkyfief;aumfrwDudk

qdkonf/

(ps )

j re f r m htao;pm ;aj re f r m htao;pm ;a

j re f r m htao;pm ;aj re f r m htao;pm ;a

j re f r m htao;pm ;a

ii

ii

i

G a& ;a Mu ;a& ;  Bu D ; Muy fG a& ;a Mu ;a& ;  Bu D ; Muy f

G a& ;a Mu ;a& ;  Bu D ; Muy fG a& ;a Mu ;a& ;  Bu D ; Muy f

G a& ;a Mu ;a& ;  Bu D ; Muy f

ppfaq;a&;vkyfief;ppfaq;a&;vkyfief;

ppfaq;a&;vkyfief;ppfaq;a&;vkyfief;

ppfaq;a&;vkyfief; qdkonfrSm jynfaxmifpktpdk;&

tzGJU\ b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;Xmevufatmuf&Sd

jrefrmhtao;pm;aiGa&;aMu;a&; BuD;Muyfppfaq;a&;

vkyfief;udk qdkonf/

(n)

pDrHcefYcG JrItzGJU pDrHcefYcG JrItzGJU 

pDrHcefYcG JrItzGJU pDrHcefYcG JrItzGJU 

pDrHcefYcG JrItzGJU qdkonfrSm tao;pm;aiGa&;aMu;a&;

tzGJUtpnf;wpfck\ pDrHcefYcGJrItzGJUudk qdkonf/

( # )

tyfaiG tyfaiG 

tyfaiG tyfaiG 

tyfaiG qdkonfrSm awmif;cHvQifjzpfap? tjcm; tajc

taewpf&yf&yfwGifjzpfap jyefvnfay;&efjzpfaom

tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;\ toif;om;

tzGJU0ifu tyfESHonfhaiGudk qdkonf/ ,if;pum;&yfwGif

pkaqmif;aiGvnf;yg0ifonf/

( X )

vkyfief;vkyfud ki fcGif hvd ki fpif vkyfief;vkyfud ki fcGif hvd ki fpif 

vkyfief;vkyfud ki fcGif hvd ki fpif vkyfief;vkyfud ki fcGif hvd ki fpif 

vkyfief;vkyfud ki fcGif hvd ki fpif qdkonfrSm þOya'

t& xkwfay;aom tao;pm;aiGa&;aMu;a&; vkyfief;

vkyfudkifcGifhvdkifpifudk qdkonf/



4

tcef; (2)tcef; (2)

tcef; (2)tcef; (2)

tcef; (2)

&nf&G,fcsuf&nf& G,fcsuf

&nf& G,fcsuf&nf& G,fcsuf

&nf& G,fcsuf

 3/ þOya'\ &nf&G,fcsufrsm;rSm atmufygtwdkif;jzpfonf -

(u) tajccHvlwef;pm;\ qif;&JEGrf;yg;rIavQmhcs&ef?

( c ) tajccHvlwef;pm;\ vlrIa&;? ynma&;? usef;rma&;

ESifh pD;yGm;a&;tajctaersm; zGHUNzKd;wkd;wufap&ef?

( * ) tvkyftudkiftcGifhtvrf;rsm; zefwD;ay;&ef?

(C) acRwmpkaqmif;onfhtavhtx jyKpkysKd;axmifay;&ef?

( i ) tao;pm;pD;yGm;a&;vkyfief;topfrsm; ay:xGufvm

apa&;twGuf tm;ay;&ef?

( p ) tdrfwGif;pD;yGm;a&;vkyfief;rsm; zefwD;ay;&efESifh csJUxGif

ay;&ef?

(q) tajccHvlwef;pm;tm; pdkufysKd;arG;jrLa&;vkyfief;tjyif

tjcm;0ifaiG&&SdEdkifaom enf;vrf;rsm;jzihf tultnD

ay;&ef?

( Z ) jynfwGif;jynfyrS enf;ynmrsm; &,ljzefYjzL;ay;&ef/

tcef; (3)tcef; (3)

tcef; (3)tcef; (3)

tcef; (3)

aus;vufa'ozG H U Nz d K;a&;ESih f qif;&JEGrf;yg;rIavQmhcsa&;aus;vufa'ozG H U Nz d K;a&;ESih f qif;&JEGrf;yg;rIavQmhcsa&;

aus;vufa'ozG H U Nz d K;a&;ESih f qif;&JEGrf;yg;rIavQmhcsa&;aus;vufa'ozG H U Nz d K;a&;ESih f qif;&JEGrf;yg;rIavQmhcsa&;

aus;vufa'ozG H U Nz d K;a&;ESih f qif;&JEGrf;yg;rIavQmhcsa&;

vkyfief;aumfrwDzG J Upnf;jcif;ESih f vkyfief;wm0efrsm;vkyfief;aumfrwDzG J Upnf;jcif;ESih f vkyfief;wm0efrsm;

vkyfief;aumfrwDzG J Upnf;jcif;ESih f vkyfief;wm0efrsm;vkyfief;aumfrwDzG J Upnf;jcif;ESih f vkyfief;wm0efrsm;

vkyfief;aumfrwDzG J Upnf;jcif;ESih f vkyfief;wm0efrsm;

4/ EkdifiHawmfor®w½kH;onf 'kwd,or®wwpfOD;u  Ouú|tjzpf

yg0ifNyD;? oifhavsmfaomyk*¾dKvfrsm;yg0ifonfh aus;vufa'ozGHUNzdK;

a&;ESifh qif;&JEGrf;yg;rIavQmhcsa&; vkyfief;aumfrwDudk zGJUpnf;&rnf/



5

5/ aus;vufa'ozGHUNzdK;a&;ESifh qif;&JEGrf;yg;rIavQmhcsa&;

vkyfief;aumfrwDonf aus;vufa'ozGHUNzKd;a&;ESifh qif;&JEGrf;yg;rI

avQmhcsa&;twGuf BuD;MuyfrIaumfrwDESifh oufqkdif&mwkdif;a'oBuD;

odkYr[kwf jynfe,fESifhaejynfawmf&Sd vkyfief;aumfrwDrsm;tm;

aygif;pyfulnD jznfhqnf;ay;&rnf/

tcef; (4)tcef; (4)

tcef; (4)tcef; (4)

tcef; (4)

tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;BuD;MuyfrIaumfrwDzGJUpnf;jcif;?tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;BuD;MuyfrIaumfrwDzGJUpnf;jcif;?

tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;BuD;MuyfrIaumfrwDzGJUpnf;jcif;?tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;BuD;MuyfrIaumfrwDzGJUpnf;jcif;?

tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;BuD;MuyfrIaumfrwDzGJUpnf;jcif;?

,if;aumfrwD\ vkyfief;wm0efESif hvkyfyd ki fc Gi f hrsm;,if;aumfrwD\ vkyfief;wm0efESif hvkyfyd ki fc Gi f hrsm;

,if;aumfrwD\ vkyfief;wm0efESif hvkyfyd ki fc Gi f hrsm;,if;aumfrwD\ vkyfief;wm0efESif hvkyfyd ki fc Gi f hrsm;

,if;aumfrwD\ vkyfief;wm0efESif hvkyfyd ki fc Gi f hrsm;

6/ jynfaxmifpktpdk;&tzGJUonf 0efBuD;Xme\ jynfaxmifpk

0efBuD;u Ouú|tjzpfvnf;aumif;? jrefrmhtao;pm;aiGa&;

aMu;a&; BuD;Muyfppfaq;a&;vkyfief;   OD;aqmifñTefMum;a&;rSL;u

twGif;a&;rSL;tjzpfvnf;aumif;? oifhavsmfaom tpdk;&Xme? tzGJU

tpnf;rsm;rS yk*¾dKvfrsm;u tzGJU0ifrsm;tjzpfvnf;aumif; yg0ifonfh

tao;pm;aiGa&;aMu;a&; vkyfief;BuD;MuyfrIaumfrwDudk zGJUpnf;

&rnf/

7/ BuD;MuyfrIaumfrwD\ vkyfief;wm0efrsm;rSm atmufyg

twkdif;jzpfonf -

(u) aus;vufa'ozGHUNzdK;a&;ESifh qif;&JEGrf;yg;rIavQmhcsa&;

vkyfief;aumfrwDu csrSwfay;onfh tao;pm;

aiGa&;aMu;a&;vkyfief;qdkif&m rl0g'ESifh vrf;ñTefcsuf

rsm;udk  taumiftxnfazmfaqmif&Gufjcif;?



6

( c ) vkyfief;aumfrwDrsm;tm; tao;pm;aiGa&;aMu;a&;

vkyfief;qkdif&m rl0g'ESihfvrf;ñTefcsufrsm; csrSwfay;jcif;?

( * ) oufqkdif&m0efBuD;Xme? toif;tzGJUrsm;? txl;jyK ukrÜPD

rsm;? bPfrsm;ESifhcsdwfqufí tao;pm; aiGa&;aMu;a&;

vkyfief;rsm;tm; aiGaMu;yHhydk;Edkifa&; pDrHaqmif&Guf

ay;jcif;?

(C) tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;rsm; vkdufem

&rnfh pnf;urf;csufrsm;udk owfrSwfjcif;?

( i ) tao;pm; aiGa&;aMu;a&;vkyfief; vkyfud kifcGif h

avQmufxm;jcif;ESifhpyfvsOf;í pdppfcGifhjyKjcif;?

( p ) tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief; vkyfudkifvdkonfh tzGJU

tpnf;tm; tzGJUtpnf;trsKd;tpm;tvdkuf tenf;qkH;

xnfh0if&rnfh rwnfaiG&if;ukd owfrSwfjcif;?

(q) aps;uGufESifhvkdufavsmnDaxGjzpfap&ef tyfaiGtay:

ay;&rnfh twkd;EIef;? xkwfacs;aiGtay: aumufcH&rnfh

twkd;EIef;ESifh 0efaqmifcEIef;rsm;tm; jrefrmEdkifiHawmf

A[dkbPf\ usifhokH;vsuf&Sdonfh vkyfxkH;vkyfenf;rsm;ESifh

tnD owfrSwfjcif;?

( Z ) pnf;urf;vkdufemrIr&Sdaom tao;pm; aiGa&;aMu;a&;

tzGJUtpnf;rsm;tm; pDrHcef YcG Ja&;qkdif&m jypf'Pf

csrSwfjcif;?

( ps )tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;rsm;\ vkyfief;

aqmif&GufrItajctaetm; pdppfokH;oyfí aus;vuf
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a'ozGHUNzdK;a&;ESifh qif;&JEGrf;yg;rIavQmhcsa&; vkyfief;

aumfrwDodkY tpD&ifcHwifjyjcif;/

8/ BuD;MuyfrIaumfrwD\ vkyfydkifcGifhrsm;rSm atmufygtwkdif;

jzpfonf -

(u) tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;twGuf vkyfief;

vkyfudkifcGifhvkdifpifaMu;? xyfrHwkd;jr§ifhonfh rwnfaiG

yrmPtay: aumufcHonfh vkdifpifaMu;ESifh ESpfpOf

vkdifpifaMu;rsm;udk owfrSwfjcif;?

( c ) BuD;MuyfrIaumfrwD\ vkyfief;wm0efrsm;udk aqmif&Guf

&mwGif taxmuftuljzpfap&ef jynfwGif; okdYr[kwf

jynfyrS yk*¾dKvfwpfOD;OD;udk aus;vufa'o zGHUNzdK;a&;ESifh

qif;&JEGrf;yg;rI avQmhcsa&;vkyfief;aumfrwD\ cGifhjyKcsuf

jzifh iSm;&rf;tokH;jyKjcif;?

( * ) tjynfjynfqkdif&m aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;rsm;?

tpkd;&r[kwfaom tjynfjynfqkdif&m tzGJUtpnf;rsm;

ESifh qufoG,faqmif&Gufjcif;/

tcef; (5)tcef; (5)

tcef; (5)tcef; (5)

tcef; (5)

tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;zG H U Nz d K;wk d;wufa&;tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;zG H U Nz d K;wk d;wufa&;

tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;zG H U Nz d K;wk d;wufa&;tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;zG H U Nz d K;wk d;wufa&;

tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;zG H U Nz d K;wk d;wufa&;

vkyfief;aumfrwDzG J Upnf;jcif;ESif h ,if;aumfrwD\vkyfief;aumfrwDzG J Upnf;jcif;ESif h ,if;aumfrwD\

vkyfief;aumfrwDzG J Upnf;jcif;ESif h ,if;aumfrwD\vkyfief;aumfrwDzG J Upnf;jcif;ESif h ,if;aumfrwD\

vkyfief;aumfrwDzG J Upnf;jcif;ESif h ,if;aumfrwD\

vkyfief;wm0efrsm;vkyfief;wm0efrsm;

vkyfief;wm0efrsm;vkyfief;wm0efrsm;

vkyfief;wm0efrsm;

9/ oufqkdif&mwkdif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,ftpdk;&tzGJUESifh

aejynfawmfaumifpDwkdYonf oifhavsmfaom yk*¾dKvfrsm;yg0ifonfh



8

oufqkdif&m tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief; zGHUNzdK;wkd;wufa&;

vkyfief;aumfrwDudk zGJUpnf;&rnf/

10/ vkyfief;aumfrwD\ vkyfief;wm0efrsm;rSm atmufygtwkdif;

jzpfonf -

(u) oufqkdif&m0efBuD;Xme? toif;tzGJUrsm;? txl;jyK ukrÜPD

rsm;? bPfrsm;ESif hcsdwfqufí tao;pm; aiGa&;

aMu;a&;vkyfief;rsm;tm; aiGaMu;yhHyd k;Ek difa&; pDrH

aqmif&Gufay;jcif;?

( c ) tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief; vkyfud ki fc Gi f h

avQmufvTmrsm;udk pdppfí BuD;MuyfrIaumfrwDodk Y

wifjyjcif;?

( * ) tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;rsm;udk BuD;Muyf

uGyfuJjcif;?

(C) tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;rsm;\ vkyfief;

aqmif&GufrItajctaersm;udk owfrSwfcsufrsm;ESifh

tnD BuD;MuyfrIaumfrwDodkY tpD&ifcHwifjyjcif;?

( i ) tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;rsm; &Sifoef wdk;wuf

zGHUNzdK;vmapa&;twGuf avhusifhoifMum;jcif;ESifh ynm

jzefYjzL;ay;jcif;?

( p ) BuD;MuyfrIaumfrwDu tcgtm;avsmfpGm ay;tyfaom

wm0efrsm;udk xrf;aqmifjcif;/
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tcef; (6)tcef; (6)

tcef; (6)tcef; (6)

tcef; (6)

jrefrmhtao;pm;aiGa&;aMu;a&; BuD;Muyfppfaq;a&;jrefrmhtao;pm;aiGa&;aMu;a&; BuD;Muyfppfaq;a&;

jrefrmhtao;pm;aiGa&;aMu;a&; BuD;Muyfppfaq;a&;jrefrmhtao;pm;aiGa&;aMu;a&; BuD;Muyfppfaq;a&;

jrefrmhtao;pm;aiGa&;aMu;a&; BuD;Muyfppfaq;a&;

vkyfief;\ vkyfief;wm0efrsm;vkyfief;\ vkyfief;wm0efrsm;

vkyfief;\ vkyfief;wm0efrsm;vkyfief;\ vkyfief;wm0efrsm;

vkyfief;\ vkyfief;wm0efrsm;

11/ jrefrmhtao;pm;aiGa&;aMu;a&; BuD;Muyfppfaq;a&;vkyfief;

onf tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;ESifhpyfvsOf;í atmufazmfjyyg

vkyfief;wm0efrsm;udk aqmif&Guf&rnf -

(u) tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief; vkyfuk di fc Gi f h

avQmufvTmrsm;ud k pdppfí oufqk dif&mvkyfief;

aumfrwDodkY wifjyjcif;?

( c ) tao;pm;ai Ga&;aMu;a&;tzG J Utpnf;rsm;wGi f

xdef;odrf;xm;&Sd&rnfh pm&if;ykHpHrsm;ESifh tpD&ifcH&rnfh

ykHpHrsm;udk owfrSwfjcif;?

( * ) tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;rsm;udk BuD;Muyf

uGyfuJjcif;ESifh uGif;qif;ppfaq;jcif;?

(C) tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;rsm;\ vkyfief;

aqmif&GufrItajctaersm;udk owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD

oufqdkif&mvkyfief;aumfrwDodkY tpD&ifcH wifjyjcif;?

( i ) BuD;MuyfrIaumfrwDESifh oufqkdif&mvkyfief; aumfrwD

rsm;u tcgtm;avsmfpGm ay;tyfaom wm0efrsm;udk

xrf;aqmifjcif;/

12/ jrefrmhtao;pm; aiGa&;aMu;a&; BuD;Muyfppfaq;a&;

vkyfief;onf þOya't& tyfESif;xm;aom vkyfief;wm0efrsm;udk
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aqmif&Gufjcif;aMumifh ay:aygufvmonfh okdYr[kwf taMumif;oifh

qufpyfjzpfay:vmonfh vkyfief;rsm;udkvnf; wm0ef,l aqmif&Guf

&rnf/

tcef; (7)tcef; (7)

tcef; (7)tcef; (7)

tcef; (7)

zJ G Upnf;wnfaxmif jcif;z J G Upnf;wnfaxmif jcif;

z J G Upnf;wnfaxmif jcif;z J G Upnf;wnfaxmif jcif;

z J G Upnf;wnfaxmif jcif;

13/ tao;pm; aiGa&;aMu;a&;vkyfief; vkyfudkifvdkonfh tzJGU

tpnf;onf jrefrmEdkifiHukrÜPDrsm;tufOya'?  or0g,rtoif;

Oya'?  toif;tzJGUrsm; zJGUpnf;jcif;qdkif&m Oya'ESifh wnfqJOya'

wpf&yf&yft& zJGUpnf;wnfaxmifxm;aom tzJGUtpnf;jzpf&rnf/

14/ tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief; vkyfudkifvdkonfh tzGJU

tpnf;onf -

(u) oif;zJGUrSwfwrf;ESifh oif;zJGUpnf;rsOf;rsm;udk a&;qJGxm;

&rnf/

( c ) pDrHcefYcJGrItzJGUudk zJGUpnf;í oif;zJGUrSwfwrf;ESifh oif;zJGU

pnf;rsOf;rsm;ESifhtnD pDrHcefYcJG&rnf/

( * ) pDrHcefYcJGrItzJGUudk zJGUpnf;&mwGif BuD;MuyfrIaumfrwDu

owfrSwfxm;onfh pDrHcefYcJGrItzJGU\ tzJGU0ifjzpf&ef

vdktyfonfht&nftcsif;ESifh jynfhpHkap&rnf/

15/ tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzJGUtpnf;\ pDrHcefYcJGrItzJGUonf

rdrdudk,fpm; aqmif&GufydkifcGifhrsm;udk oufqdkif&m tao;pm;

aiGa&;aMu;a&;tzJGUtpnf;\ wm0ef&Sdolrsm;udk vJTtyfEdkifonf/
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16/ tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzJGUtpnf;onf oif;zJGUrSwfwrf;

ESifh oif;zJGUpnf;rsOf;rsm;udk jyifqifvdkygu oufqdkif&m vkyfief;

aumfrwDodkYwifjyí BuD;MuyfrIaumfrwD\ BudKwif cGifhjyKcsuf

&&SdNyD;rSom jyifqif&rnf/

tcef; (8)tcef; (8)

tcef; (8)tcef; (8)

tcef; (8)

vkyfief;vkyfud ki fc Gi f h vk di fpifvkyfief;vkyfud ki fc Gi f h vk di fpif

vkyfief;vkyfud ki fc Gi f h vk di fpifvkyfief;vkyfud ki fc Gi f h vk di fpif

vkyfief;vkyfud ki fc Gi f h vk di fpif

17/ tao;pm; aiGa&;aMu;a&;vkyfief; vkyfudkifvdkonfh tzJGU

tpnf;onf vkyfief;aqmif&GufEd kif&efoufqdkif&m vkyfief;

aumfrwDrSwpfqifh BuD;MuyfrIaumfrwDodkY owfrSwfxm;onfh

avQmufvTmyHkpHESifhtwl atmufygtcsufrsm;yg0ifaom jzpfEkdifajc

avhvmcsufudk yl;wJGíwifjy&rnf -

(u) tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief; aqmif&Gufrnfh

a'o? aps;uGuf&SdaMumif;ESifh oufqdkif&mjynfolrsm;

uvnf; pdwf0ifpm;rI&SdaMumif; azmfjycsuf?

( c ) aiGa&;aMu;a&;t&if;tjrpfrsm; rnfrQ vdktyfaMumif;

ESifh ,if;wdkYudk rnfodkY &&SdrnfjzpfaMumif; azmfjycsuf?

( * ) tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;vkyfudkifygu &&Sdrnf

[k arQmfrSef;xm;onhf tusKd;tjrwfESifh tusKd;tjrwf

rsm;ukd  pDrHcefYcJGrnfh tpDtpOfrsm;?

(C) pDrHcefYcJGa&;qdkif&m t&nftcsif;ESihf uRrf;usifrI?

( i ) vkyfudkifvkdonfh tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;

trsKd;tpm;rsm;/
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18/ tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzJGUtpnf;rsm;udk atmufyg

twdkif; trsKd;tpm; cJGjcm;owfrSwfxm;&Sd&rnf -

(u) tyfaiGvufcHjcif;rjyKonfh tao;pm; aiGa&;aMu;a&;

tzJGUtpnf;?

( c ) tyfaiGvufcHonfhtao;pm;aiGa&;aMu;a&; tzJGU

tpnf;/

19/ (u) tyfaiGvufcHjcif;rjyKonfh tao;pm; aiGa&;aMu;a&;

tzJGUtpnf;onf trsm;jynfolxHrS tyfaiG r[kwfaom

tjcm;enf;jzifh pkpnf;&&Sdonfh &efyHkaiGESifh tao;pm;

acs;aiG&,lonhftcgwdkif; toif;om;rsm;u rjzpfrae

pkaqmif;&onfh pkaqmif;aiGrsm;jzifh tao;pm; acs;aiG

rsm; xkwfay;jcif;udk aqmif&Guf&rnf/

( c ) tyfaiGvufcHonfh tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzJGU

tpnf;onf trsm;jynfolxHrS tyfaiG r[kwfaom

tjcm;enf;jzifh pkpnf;&&Sdonfh &efyHkaiG? tao;pm;

acs;aiG&,lonfhtcgwdkif; toif;om;rsm;u rjzpfrae

pkaqmif;&onfh pkaqmif;aiGESifh rdrdqE´tavsmuf

pkaqmif;onfh tyfaiGrsm;jzifh tao;pm; acs;aiGrsm;

xkwfay;jcif;udk aqmif&Guf&rnf/

20/ tao;pm; aiGa&;aMu;a&;vkyfief; aqmif&Gufvdkaom

tzJGUtpnf;rsm;onf -
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(u) xnhf0ifNyD; rwnfaiG&if;udk aiGom;jzifhay;oGif;&rnf/

( c ) xnfh0ifNyD; rwnfaiG&if;tjynfht0udk oufqdkif&m

wdkif;a'oBuD; odk Yr[kwf jynfe,fESifh aejynfawmf

twGif; owfrSwfxm;aom jrefrmhpD;yGm;a&;bPf&Sd

jrefrmhtao;pm;aiGa&;aMu;a&; BuD;Muyfppfaq;a&;

vkyfief;\ aiGpm&if;odkY ay;oGif;&rnf/ tqdkyg xnfh0if

NyD; rwnfaiG&if;udk BuD;MuyfrIaumfrwDu vkyfief;

vkdifpifxkwfay;rIvkyfief;rsm; aqmif&GufNyD;pD;rSom

jyefvnf xkwf,lcGifh&Sdonf/

21/ (u) BuD;MuyfrIaumfrwDonf avQmufvTmyHkpHyg jznfhpGufcsuf

rsm;ESifh jzpfEdkifajcavhvmcsufwdkYudk pdppfNyD;aemuf

avQmufvTm vufcH&&SdonfhaeYrS &ufaygif; 30 twGif;

vkyfief;vkyfudkifcGifhvdkifpif xkwfay;jcif; odkYr[kwf

,if;vkdifpifxkwfay;&ef jiif;y,fjcif; jyKEdkifonf/

( c ) vkyfief;vkyfudkifcGifhvdkifpif xkwfay;&mwGif oufwrf;

uefYowfcsuf rxm;&Sd&/

22/ tao;pm; aiGa&;aMu;a&;vkyfief; vkyfudkifvdkaMumif;

avQmufxm;onfh tzGJUtpnf;onf rdrd\ tpk&S,f,mydkif&Sifrsm;

ESifhywfoufívnf;aumif;? vkyfief;\tajctaerSefESihf pyfvsOf;í

vnf;aumif;  trsm;jynfolu vGJrSm;pGm t"dyÜm,faumuf,lapEdkif

rnfh  trnfemrudk toHk;jyKonf[k BuD;MuyfrIaumfrwDu ,lqvQif

vkyfief;vkyfudkifcGifhvdkifpif xkwfay;&ef jiif;y,f&rnf/
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23/ tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;onf vkyfief;vkyfudkif

cGifhvdkifpif &&SdonfhaeYrSpí 15 &uftwGif; owfrSwfonfh  vkyfief;

vkyfudkifcGifhvdkifpifaMu;udk oufqdkif&m wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf

jynfe,fESifh aejynfawmftwGif; owfrSwfxm;aom jrefrmhpD;yGm;a&;

bPf&Sd jrefrmhtao;pm; aiGa&;aMu;a&; BuD;Muyfppfaq;a&;

vkyfief;\ aiGpm&if;odkY ay;oGif;&rnf/

24/ BuD;MuyfrIaumfrwDonf tao;pm; aiGa&;aMu;a&; tzGJU

tpnf; wpfcktwGuf vkyfief;vkyfudkifcGifhvkdifpif xkwfay;jcif;

odkYr[kwf zsufodrf;jcif;jyKonfhtcg jrefrmEdkifiHjyefwrf;wGif xkwfjyef

aMunm&rnf/

25/ tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;onf -

(u) vkyfief;vkyfudkifcGifhvdkifpif &&SdonfhaeYrS ajcmufv

twGif; vkyfief;pwif&rnf/

( c ) vkyfief;vkyfudkifcGifhvkdifpifudk vTJajymif;jcif;rjyK&/

26/ atmufyg tajctaewpf&yf&yf ay:aygufvQif BuD;MuyfrI

aumfrwDonf oufqdkif&m  tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;

\ vkyfief;vkyfudkifcGifhvdkifpifudk ½kyfodrf;&rnf -

(u) tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;twGuf jyifqif

owfrSwfonfh tenf;qHk; rwnfaiG&if;udk owfrSwf

umvtwGif; xnfh0if&ef ysufuGufjcif;?
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( c ) vkyfief;qHk;½IH;rIaMumifh avsmhenf;oGm;onfh tenf;qHk;

rwnfaiG&if;vdktyfcsufudk owfrSwfumvtwGif;

jynfhrDonftxd jznfhwif;&ef ysufuGufjcif;?

( * ) rdrdqE´tavsmuf pm&if; &Sif;vif; zsufodrf;jcif;

odkYr[kwf pm&if; &Sif;vif; zsufodrf;cH&jcif;?

(C) tjcm; tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;wpfckESifh

yl;aygif;zGJUpnf;jcif;aMumifhjzpfap? rdrdtzGJUtpnf;udk

cGJjcrf;zGJUpnf;jcif;aMumifhjzpfap rlvw&m;0if &yfwnfrI

aysmufuG,foGm;jcif;?

( i ) BuD;MuyfrIaumfrwDESifh oufqdkif&m vkyfief;aumfrwD

wdkYu xkwfjyefxm;aom pnf;urf;csufrsm;ESifh  ñTefMum;

csufrsm;udk vdkufemaqmif&Guf&ef ysufuGufjcif;/

27/ (u) tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;wpfckonf

tjcm; tao;pm; aiGa&;aMu;a&; tzGJUtpnf;wpfckck

ESifh yl;aygif;zGJUpnf;jcif; odkYr[kwf rdrdtzGJUtpnf;udk cGJjcrf;

zGJUpnf;jcif;jyKvdkonfhtcg oufqdkif&m vkyfief;aumfrwD

rSwpfqifh BuD;MuyfrIaumfrwDodkY wifjyí BudKwif

cGifhjyKcsuf &,l&rnf/

( c ) yk'frcGJ (u) t& yl;aygif;zGJUpnf;jcif; odkYr[kwf cGJjcrf;

zGJUpnf;jcif;aMumifh ay:aygufvmrnfh tao;pm; aiGa&;

aMu;a&;tzG JUtpnf;onf BuD;MuyfrIaumfrwDu

xkwfay;aom vkyfief;vkyfudkifcGifhvdkifpif &&SdrSom

tao;pm; aiGa&;aMu;a&;vkyfief;udk aqmif&Guf&rnf/
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28/ tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;rsm;onf ½Hk;cGJrsm;

wnfaxmifjcif;? vkyfief;ae&m a&TUajymif;jcif;ESifh vkyfief;ydwfjcif;wdkY

twGuf oufqdkif&mvkyfief;aumfrwDrSwpfqifh BuD;MuyfrIaumfrwD

\ BudKwifcGifhjyKcsuf&,l&rnf/

tcef; (9)tcef; (9)

tcef; (9)tcef; (9)

tcef; (9)

tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzG J Utpnf;\tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzG J Utpnf;\

tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzG J Utpnf;\tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzG J Utpnf;\

tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzG J Utpnf;\

vkyfief;wm0efESi f hvky fy d ki fc Gi f hrsm;vkyfief;wm0efESi f hvky fy d ki fc Gi f hrsm;

vkyfief;wm0efESi f hvky fy d ki fc Gi f hrsm;vkyfief;wm0efESi f hvky fy d ki fc Gi f hrsm;

vkyfief;wm0efESi f hvky fy d ki fc Gi f hrsm;

29/ tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;onf BuD;MuyfrI

aumfrwD\ cGifhjyKcsufjzifh atmufygvkyfief;rsm;udk aqmif&Guf

Edkifonf -

(u) tao;pm;acs;aiGxkwfay;jcif;?

( c ) tyfaiGvufcHjcif;?

( * ) aiGvTJajymif;ay;ydkYjcif;?

(C) tmrcHvkyfief;vkyfudkifjcif;?

( i ) jynfwGif; jynfyrS aiGacs;,ljcif;?

( p ) tjcm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;rsm;aqmif&Gufjcif;/

30/ tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;onf tao;pm;

acs;aiGxkwfay;&mwGif atmufygw&m;0ifpm&Gufpmwrf;rsm;udk

&,lxm;&rnf -

(u) acs;aiGavQmufvTmESifhacs;aiGudk rnfokYd tokH;jyKrnf

jzpfaMumif; wifjycsuf?
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( c ) tao;pm; aiGa&;aMu;a&;vkyfief;twGuf tajccH

taxmuftuljyKrnfh aiGacs;,lolESifh tmrcHyk*¾dKvf

rsm;\ uwd0efcHcsufrSwfwrf;rsm;?

( * ) tao;pm;acs;aiG&,lrnfholudk,fwdkif vufrSwf a&;xdk;

xm;onfh oabmwlnDcsufESifh pkaygif;qkH;jzwfonfh

udpöjzpfygu tqdkygudpötm; oabmwlnDonfh

qkH;jzwfcsufrSwfwrf;/

31/ tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;onf tao;pm;

acs;aiG xkwfacs;&mwGif rdrdwkdY\vkyfief; a&&SnfwnfwHhEdkifa&;udk

umuG,fxdef;odrf;xm;&eftvdkYiSm BuD;MuyfrIaumfrwDu owfrSwf

xm;onfh pnf;urf;csufrsm;ESifhtnD aqmif&Guf&rnf/

32/ tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;onf tyfaiGrsm;?

acs;aiGrsm;ESifhpyfvsOf;onfh pnf;urf;csufrsm;udkvnf;aumif;?

twdk;EIef;ESifh wGufcsufykHrsm;ukdvnf;aumif; qufoG,folrsm; od&Sd

ap&ef BuD;MuyfrIaumfrwDu owfrSwfay;onfh tcsdeftydkif;tjcm;

ESihf tokH;jyK&rnfhykHpHrsm;ESihftnD tcsdefrSef xkwfjyefaMunm&rnf/

33/ (u) tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;onf BuD;MuyfrI

aumfrwDu owfrSwfxm;onfh pnf;urf;csufrsm;ESifh

nDñGwfvQif oD;oefYaiGrsm; xlaxmifjcif;tm;jzifh rdrd

wkdY\ rwnfaiG&if;yrmPudk wkd;jr§ifhEkdifonf/

( c ) tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;wpfckonf

BuD;MuyfrIaumfrwD\ owfrSwfcsufESifhtnD tom;wif
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tjrwfaiG\ 25 &mcdkifEIef;udk taxGaxG oD;oefY

aiGpm&if;wpfckwGif xnfhoGif;xm;&rnf/ xkdokYd xnfhoGif;

jcif;udk xnfh0ifNyD; rwnfaiG&if;\ 100 &mckdifEIef;ESifh

nDrQonftxd aqmif&Guf&rnf/ BuD;MuyfrIaumfrwD

\ñTefMum;csufESifhtnD oD;jcm; &&efydkifcGifhrsm;ESifh

pyfvsOf;í oD;oefYaiGrsm;udk xm;&Sd&rnf/ xkdYjyif rdrdwdkY

tpDtpOfjzifhvnf; oD;oefYaiGrsm;udk xyfrH xm;&Sd

Ekdifonf/

34/ tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;onf rdrdtzGJUtpnf;

twGufvnf;aumif;? tjcm;yk*¾KdvftwGufvnf;aumif; rrQwonfh

tcGifhtvrf;&&Sdaprnfh rrSefuefaomvkyfaqmifrIrsm;udk aqmif&Guf

jcif; rjyK&/

35/ tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;onf w&m;r0ifaom

enf;vrf;jzifh &&Sdonfh  aiGaMu;ESifhypönf;rsm;  xdef;csKyfa&; Oya'yg

jy|mef;csufrsm;tm; vdkufem&rnf/

tcef; (10)tcef; (10)

tcef; (10)tcef; (10)

tcef; (10)

pm&if;ppfaq;jcif;? tpD&ifcH jcif;ESif hpm&if;ppfaq;jcif;? tpD&ifcH jcif;ESif h

pm&if;ppfaq;jcif;? tpD&ifcH jcif;ESif hpm&if;ppfaq;jcif;? tpD&ifcH jcif;ESif h

pm&if;ppfaq;jcif;? tpD&ifcH jcif;ESif h

BuD; Muyfppfaq;jcif;BuD; Muyfppfaq;jcif;

BuD; Muyfppfaq;jcif;BuD; Muyfppfaq;jcif;

BuD; Muyfppfaq;jcif;

36/ tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;wGif BuD;MuyfrI

aumfrwDu oabmwlonfh pm&if;ppfudkcefYxm;&rnf/
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37/ tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;\ pm&if;ppfwGif

atmufygwm0efrsm; &Sdonf -

(u) jrefrmEkdifiHpm&if;ppf pHrsm;ESifhtnD pm&if;ppfaq;NyD;

vufusef&Sif;wrf;? t½IH;tjrwfpm&if;rsm;ESifh pyfvsOf;

onfh ppfaq;awGU&Sdcsuf tpD&ifcHpmudk jyKpkjcif;? &Sif;wrf;

rsm;onf tqkdygvkyfief;\ tajctaerSefudk vkHavmuf

avsmfuefpGmazmfjyjcif; &Sd r&SdESifh aiGa&;aMu;a&;

tajctae ckdifrmrI &Sd r&SdwkdYudk ,if;tpD&ifcHpmwGif

okH;oyf wifjyjcif;?

( c ) vkyfief;twGuf qkH;½IH;rIjzpfay:apEkdifaom aqmif&Gufcsuf

rsm;ESif h pm&if;rsm;\ cRwf,Gif;rI? vkdtyfrIrsm;udk

taMumif;Mum;jcif;/

38/ tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;onf owfrSwfay;

onfhykHpHrsm;udk tokH;jyKvsuf owfrSwfonfh tcsdefumvtvdkuf

tpD&ifcHpmrsm; jyKpk&rnf/ tpD&ifcHpmrsm;wGif rdrdvkyfief;\ pDrH

a&;&mESifh vkyfief;a&;&mtajctae? aiGa&;aMu;a&;tajctae

cdkifrmrI? tusKd;tjrwf&&SdrIwkdYESifhpyfvsOf;onfh  tcsuftvufrsm;

jynhfpkHpGmyg&Sd&rnf/ þodkY jyKpkwifjyjcif;jzifh rdrdwdkY\ aiGa&;aMu;a&;

tajctae ckdifrmrI&SdaMumif;ESifh rnfonfhtvm;tvmodkY OD;wnf

vsuf&SdaMumif; tuJjzwfEkdifap&rnf/ tpD&ifcHpmrsm;jyKpk&mwGif

owfrSwfxm;onfhpm&if; xm;&Sda&;pHrsm;ESifhtnD jzpfap&rnf/
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39/ b@ma&;ESpfwpfESpftwGuf pm&if;ppf\ ppfaq;awGU&Sdcsuf

tpD&ifcHpmESifh vufusef&Sif;wrf;wdkYudk  pDrHcefYcGJrItzGJUESifh tpk

&S,f,mykdif&Sifrsm;u owfrSwf oabmwlxm;onfh  enf;vrf;ESifh

tnD trsm;od&Sdap&ef xkwfjyefaMunm&rnf/

40/ tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;onf BuD;MuyfrI

aumfrwDu cefYtyfaom pm&if;ppfrsm; okdYr[kwf oufqkdif&m

vkyfief;aumfrwDwdkYrS wm0efay;tyfaom ppfaq;a&;rSL;rsm;\

ppfaq;jcif;udkcH&rnf/ ,if;okd Yppfaq;onfhtcg tao;pm;

aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;\ -

(u) pm&if;rsm;? oufqkdif&mpm&Gufpmwrf;rsm;? pmtkyfrsm;

ESifh tjcm; pm&Gufpmwrf;rsm;udk ppfaq;Ekdifonf/

( c ) zGJUpnf;ykH? vkyfief;aqmif&GufrIrsm;ESifh pyfvsOf;onfh

owif;tcsuftvufrsm;udk BuD;Muyfolrsm;? pDrH cefYcGJ

olrsm;? ukd,fpm;vS,frsm;? 0efxrf;rsm;ESifh toif;om;

rsm;tm; ar;jref;Ekdifonf/

41/ BuD;MuyfrIaumfrwDonf tao;pm; aiGa&;aMu;a&;

tzGJUtpnf;wpfckwGif tzGJU0if okH;OD;yg0ifaom pm&if;ppfaumfrwD

wpf&yf xm;&SdEkdifonf/ pm&if;ppfaumfrwDonf -

(u) owfrSwfxm;onfh pnf;urf;csufrsm;ESifhtnD tao;pm;

aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;u aqmif&Gufjcif; &Sd r&Sd

apmifhMuyfMunfh½I&rnf/ xdkYjyif pDrHcefYcGJrItzGJUokdY wifjy

oifhonf[k,lqonfh udpörsm;udk wifjy&rnf/
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( c ) pDrHcefYcGJrItzGJUu xifjrif,lqcsuf awmif;cHvmonfh

udpö&yfrsm;tay: rdrd\ xifjrif,lqcsufudk ay;&rnf/

42/ pm&if;ppfaumfrwDonf omreftm;jzifh okH;vvQifwpfBudrf

ykHrSeftpnf;ta0;jyKvkyf&rnf/ pDrHcefYcGJrItzGJUu vkdtyfonf[k

,lqvQif pm&if;ppfaumfrwDonf txl;tpnf;ta0; jyKvkyf&rnf/

,if;ykHrSeftpnf;ta0;ESifh txl;tpnf;ta0;rsm;wGif pm&if;ppf

aumfrwD0iftm;vkH; wufa&muf&rnfhjyif qE´rJay;&efvnf;

ysufuGufjcif;r&Sdap&/ qkH;jzwfcsufrsm;udk pm&if;ppfaumfrwD0if

trsm;pk\ qE´rJjzifh csrSwf&rnf/

43/ tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;\ pDrHcefYcGJrItzGJUonf

yk'fr 40 yg udpö&yfrsm;ESifhpyfvsOf;í pm&if;ppfaumfrwDtm;   ulnD

aqmif&Gufap&ef uRrf;usifolyk*¾dKvfudk cefYxm;jcif; odkYr[kwf

iSm;&rf;jcif; jyKEkdifonf/

tcef; (11)tcef; (11)

tcef; (11)tcef; (11)

tcef; (11)

pDrHcef Yc G Ja&;enf;vrf;t& ta&;,ljcif;pDrHcef Yc G Ja&;enf;vrf;t& ta&;,ljcif;

pDrHcef Yc G Ja&;enf;vrf;t& ta&;,ljcif;pDrHcef Yc G Ja&;enf;vrf;t& ta&;,ljcif;

pDrHcef Yc G Ja&;enf;vrf;t& ta&;,ljcif;

44/ BuD;MuyfrIaumfrwDonf tao;pm; aiGa&;aMu;a&;

tzJGUtpnf;? tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzJGUtpnf;\ tzGJU0if? tpk

&S,f,mydkif&Sif? pDrHcefYcGJol? refae*smESifh 0efxrf;rsm;u  þOya'yg

jy|mef;csufwpf&yf&yfudk azmufzsufvQif atmufyg pDrHcefYcGJa&;

qkdif&m jypf'PfcsrSwf&rnf -
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(u) owday;jcif;?

( c ) tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;\ vkyfief;

aqmif&Gufcsufrsm;udk uefYowfcsuftygt0ifjzpfonfh

trdefYrsm;csrSwfjcif;?

( * ) 'PfaMu;ay;aqmifapjcif;?

(C) tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;wGif wm0ef

xrf;aqmifjcif;rS ,m,D okdYr[kwf tNrJwrf;&yfpJjcif;?

( i ) vkyfief;vkyfukdifcGifhvkdifpif zsufodrf;jcif;/

45/ BuD;MuyfrIaumfrwDonf tao;pm; aiGa&;aMu;a&; tzJGU

tpnf;uom aqmif&Guf&rnf[k þOya'wGif owfrSwfxm;onfh

vkyfief;rsm;udk aqmif&Gufjcif;jzifh þOya'yg jy|mef;csufwpf&yf&yfudk

azmufzsufaom rnfonfhyk*¾dKvf okdYr[kwf w&m;0if &yfwnfrI

&Sdonfh tzGJUtpnf;udkrqdk yk'fr 44 yg pDrHcefYcGJa&;qkdif&m jypf'Pf

csrSwf&rnf/

46/ ta&;,lcH&olonf ckcHumuG,fcGifh tjynfht0 &&Sdap&rnf/

xkd Yjyif ta&;,lcH&olonf csrSwfaomjypf'PfESifhpyfvsOf;í

trdefYpm vufcH&&SdonfhaeYrS &ufaygif; 30 twGif; aus;vufa'o

zGHUNzdK;a&;ESifh qif;&JEGrf;yg;rI avQmhcsa&;vkyfief;aumfrwDodkY  t,lcH

cGifh &Sdap&rnf/  t,lcHaepOfumvtwGif; jypf'Pfay;rIudk &yfqkdif;

xm;&rnf/ aus;vufa'ozGHUNzdK;a&;ESifh qif;&JEGrf;yg;rI avQmhcsa&;

vkyfief;aumfrwD\ qkH;jzwfcsufonf tNyD;tjywf jzpfap&rnf/
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47/ þOya't&csrSwfxm;aom pDrHcefYcGJa&;qkdif&m jypf'Pf

rsm;onf jypfrIaMumif;t&jzpfap? w&m;raMumif;t&jzpfap ta&;

,ljcif;udk ydwfyifjcif;r&Sdap&/

48/ yk'fr 44 yg jypf'PfcsrSwfjcif;cH&olonf tao;pm; aiGa&;

aMu;a&;tzGJUtpnf;udkjzpfap? tjcm;yk*¾dKvfrsm;udkjzpfap epfemrIrsm;

twGuf csufcsif; ay;avsmfap&rnf/

tcef; (12)tcef; (12)

tcef; (12)tcef; (12)

tcef; (12)

pm&if;& Si f;vif;zsufodrf; jcif;pm&if;& Si f;vif;zsufodrf; jcif;

pm&if;& Si f;vif;zsufodrf; jcif;pm&if;& Si f;vif;zsufodrf; jcif;

pm&if;& Si f;vif;zsufodrf; jcif;

49/ BuD;MuyfrIaumfrwDonf oufqdkif&m tao;pm; aiGa&;

aMu;a&;tzJGUtpnf;\ vkyfief;rsm;udkaqmif&Guf&eff tenf;qHk;

vkdtyfcsufESifh rnDñGwfawmhonfhtajctaeodkY a&muf&Sdaom

aMumifh ,if;tzJGUtpnf;ESihfqufoG,folrsm;\ tyfaiGrsm;ESifh

rwnf &efyHkaiGwdkYudk  qHk;½IH;apEdkifonfhtajctae ay:aygufvQif

yHkrSeftajctaeodkY  jyefvnfa&muf&Sdap&ef tcsdefumv owfrSwf

ay;Edkifonf/ owfrSwfay;onfhtcsdefumvtwGif; yHkrSef tajc

taeodkY jyefvnfa&muf&Sdjcif;r&Sdygu vkyfief;vkyfudkifcGifhvdkifpifudk

zsufodrf;NyD;aemuf owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD pm&if;&Sif;vif;

zsufodrf;jcif; jyKEdkifonf/

50/ BuD;MuyfrIaumfrwDonf pm&if;&Sif;vif;zsufodrf;jcif; trdefY

rcsrSwfrD -
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(u) BuD;MuyfrIaumfrwD odkYr[kwf BuD;MuyfrIaumfrwD\

cGifhjyKcsufjzifh oufqdkif&mvkyfief;aumfrwDu zJGUpnf;

ay;aomtzJGUjzifh pHkprf; ppfaq;&rnf/

( c ) yk'frcJG (u) t& pHkprf;ppfaq;&mwGif oufqdkif&m

tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzJGUtpnf;tm; ckcHacsy

cGifhjyK&rnf/

51/ yk'fr 50? yk'frcJG (u) yg oufqdkif&mtzJGUu pm&if; &Sif;vif;

zsufodrf;oifhaMumif; wifjyvmvQif BuD;MuyfrIaumfrwDonf

tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzJGUtpnf;tm; pm&if; &Sif;vif;

zsufodrf;ap&ef trdefYcsrSwf&rnf/

52/ tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzJGUtpnf;tm; pm&if;&Sif;vif;

zsufodrf;&mwGif BuD;MuyfrIaumfrwDonf -

(u) pm&if;&Sif;vif;zsufodrf;a&;t&m&Sd cefYtyfíjzpfap?

oifhavsmfaom EdkifiHom;rsm;yg0ifonfhpm&if; &Sif;vif;

zsufodrf;a&;tzJGU zJGUpnf;wm0efay;tyfíjzpfap ,if;

tzJGUtpnf;\ pDrHcefYcJGa&;udpö&yfrsm;udk pm&if; &Sif;vif;

zsufodrf;jcif;NyD;pD;onftxd vJTajymif;&,lí aqmif&Guf

apEdkifonf/

( c ) ,if;tzJGUtpnf;u &&efESifh ay;&ef&Sdonfrsm;udk pm&if;

&Sif;vif; aqmif&Guf&rnf/
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tcef; (13)tcef; (13)

tcef; (13)tcef; (13)

tcef; (13)

wm;jrpfcsufrsm;wm;jrpfcsufrsm;

wm;jrpfcsufrsm;wm;jrpfcsufrsm;

wm;jrpfcsufrsm;

53/ tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzJGUtpnf;\ tzJGU0if? 0efxrf;

ESifh pm&if;ppfrsm;onf ,if;wdkY\ aiGa&;aMu;a&;qdkif&m aqmif&Guf

csufrsm;ESifh 0efaqmifrIvkyfief;rsm; vkyfaqmif&mrS&&Sdvmonfh

owif;tcsuftvufrsm;udk Oya't& cGifhjyKcsufr&SdbJ xkwfazmf

ajymqdkjcif;? Munfh½Iapjcif;? ppfaq;apjcif; odkYr[kwf aMunmjcif;

rjyK&/

54/ rnfolrQ vkyfief;vkyfudkifcGifhvdkifpifr&SdbJ tao;pm; aiGa&;

aMu;a&;tzJGUtpnf;\ vkyfief;rsm;udkd vkyfudkifjcif;rjyK&/

55/ BuD;MuyfrIaumfrwDESihf oufqdkif&m vkyfief;aumfrwDwdkYrS

rnfonfhtzJGU0if odkYr[kwf 0efxrf;rQ rdrd\wm0ef0wå&m;rsm;udk

aqmif&Guf&mrSod&Sdvmonhf owif;tcsuftvufrsm;udk Oya't&

cGifhjyKcsufr&SdbJ xkwfazmfajymqdkjcif;? Munfh½Iapjcif;? ppfaq;apjcif;

odkYr[kwf aMunmjcif;rjyK&/

tcef; (14)tcef; (14)

tcef; (14)tcef; (14)

tcef; (14)

jypfr IE Si h f jypf'Pfrsm;jypfr IE Si h f jypf'Pfrsm;

jypfr IE Si h f jypf'Pfrsm;jypfr IE Si h f jypf'Pfrsm;

jypfr IE Si h f jypf'Pfrsm;

56/ tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzJGUtpnf;rS rnfonfhtzJGU0if?

0efxrf;ESihf pm&if;ppfrqdk yk'fr 53 yg wm;jrpfcsufudk azmufzsuf

usL;vGefaMumif; jypfrIxif&Sm;  pD&ifjcif;cH&vQif  xdkoludk  aiG'Pf
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jzpfap?  ESpfESpfxufrydkaom axmif'Pfjzpfap? 'PfESpf&yfvHk;jzpfap

csrSwf&rnf/

57/ rnfolrqdk yk'fr 54 yg wm;jrpfcsufudk azmufzsuf usL;vGef

aMumif; jypfrIxif&Sm; pD&ifjcif;cH&vQif xdkoludk aiG'Pfjzpfap? ig;ESpf

xufrydkaom axmif'Pfjzpfap? 'PfESpf&yfvHk;jzpfap csrSwf&rnf/

58/ BuD;MuyfrIaumfrwDESifh oufqdkif&m vkyfief;aumfrwDrS

rnfonfhtzJGU0if odkYr[kwf 0efxrf;rqdk yk'fr 55 yg wm;jrpfcsufudk

azmufzsuf usL;vGefaMumif; jypfrIxif&Sm;pD&ifjcif;cH&vQif xdkoludk

aiG'Pfjzpfap?  ESpfESpfxufrydkaom axmif'Pfjzpfap? 'PfESpf&yf

vHk;jzpfap csrSwf&rnf/

tcef; (15)tcef; (15)

tcef; (15)tcef; (15)

tcef; (15)

taxGaxGtaxGaxG

taxGaxGtaxGaxG

taxGaxG

59/ BuD;MuyfrIaumfrwDwGif yg0ifonfh EdkifiHh0efxrf;r[kwfaom

aumfrwD0ifonf jynfaxmifpktpdk;&tzGJUuvnf;aumif;? vkyfief;

aumfrwDwGifyg0ifonfh EdkifiHh0efxrf;r[kwfaom aumfrwD0ifonf

oufqdkif&m wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,ftpdk;&tzGJUESifh

aejynfawmfaumifpDuvnf;aumif; owfrSwfonfh csD;jr§ifhaiGudk

cHpm;cGifh&Sdonf/

60/ tao;pm;aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;onf udk,fydkiftrSwf

wHqdyfjzifh aqmif&GufcGifh? pOfqufrjywf qufcHaqmif&GufydkifcGifh?

w&m;pGJqdkEdkifcGifhESifh w&m;pGJcHEdkifcGifhrsm; &Sdap&rnf/
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61/ rSwfyHkwiftufOya'wGif rnfodkYyifyg&Sdapumrl tao;pm;

aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;uxkwfay;aom tao;pm;acs;aiGESifh

pyfvsOf;í csKyfqdkonfh pmcsKyfpmwrf;onf rSwfyHkwifjcif;rS uif;vGwf

cGifh&Sdonfhtjyif wnfqJOya't& wHqdyfacgif;cGefay;aqmif&jcif;

rSvnf; uif;vGwfap&rnf/

62/ tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;onf tcGefpnf;MuyfrI

ESifh pyfvsOf;í wnfqJOya'rsm;ESifhtnD aqmif&Guf&rnf/

63/ yk'fr 56 ESifh 58 yg jypfrIudk &Jta&;,lydkifcGifh&Sdaom jypfrI

tjzpf owfrSwfonf/

64/ yk'fr 56? 57 ESifh 58 wdkYt&  w&m;pGJqdk&mwGif BuD;MuyfrI

aumfrwD\ BudKwifcGifhjyKcsuf &,l&rnf/

65/ þOya'rjy|mef;rD tao;pm; aiGa&;aMu;a&;vkyfief;

aqmif&Gufaeaom tzGJUtpnf;rsm;onf þOya't& tao;pm;

aiGa&;aMu;a&;vkyfief;udk qufvuf vkyfudkifvdkygu þOya'

jy|mef;onfhaeYrS oHk;vtwGif; vkyfief;vkyfudkifcGifhvdkifpif&&Sd&ef

þOya'yg jy|mef;csufrsm;ESifhtnD avQmufxm;&rnf/

66/ þOya'rjy|mef;rD  tao;pm; aiGa&;aMu;a&;tzGJUtpnf;

rsm;u vkyfudkifaqmif&GufcJhaom vkyfief;rsm;ESifhpyfvsOf;í BuD;MuyfrI

aumfrwD\cGifhjyKcsufjzifh owfrSwfxm;aomumvtwGif; tNyD;owf

pm&if;&Sif;vif;zsufodrf;&ef aqmif&Gufcsufrsm;onf yk'fr 54 ESifh

oufqdkifjcif; r&Sdap&/
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67/ þOya'yg jy|mef;csufrsm;udk aqmif&GufEdkifap&ef -

(u) 0efBuD;Xmeonf BuD;MuyfrIaumfrwD\ ½Hk;vkyfief;rsm;udk

wm0ef,laqmif&Guf&rnh f jyif ukefusp&dwfrsm;

udkvnf; uscH&rnf/

( c ) oufqdkif&m wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,f tpdk;&

tzGJUESifh aejynfawmfaumifpDonf vkyfief;aumfrwD\

½Hk;vkyfief;rsm;udk wm0ef,laqmif&Guf&rnfhjyif ukefus

p&dwfrsm;udkvnf; uscH&rnf/

68/ þOya'yg jy|mef;csufrsm;ud k taumiftxnfazmf

aqmif&Guf&mwGif -

(u) 0efBuD;Xmeonf vdktyfaomenf;Oya'rsm;? pnf;rsOf;

okdYr[kwf pnf;urf;rsm;udk jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\

oabmwlnDcsufjzifhvnf;aumif;? vdktyfaomtrdefU?

ñTefMum;csufESifh vkyfxHk;vkyfenf;rsm;udkvnf;aumif;

xkwfjyefEdkifonf/

( c ) BuD;MuyfrIaumfrwDESifh oufqdkif&mvkyfief;aumfrwDrsm;

onf vdktyfaomtrdefYESifhñTefMum;csufrsm;udk xkwfjyef

Edkifonf/
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jynfaxmifpkor®wjrefrmEd kifiHawmf zG J Upnf;yH ktajccH

Oya't& uREkfyfvufrSwfa&;xdk;onf/

(yHk) odef;pdef

EkdifiHawmfor®w

jynfaxmifpkor®wjrefrmEkdifiHawmf

aejynfawmf? 1373 ckESpf? ewfawmfvqef; 5 &uf

(2011 ckESpf? Ekd0ifbmv 30 &uf)



jrefrmEkdifiH wHqdyfacgif;tufOya'ukdjrefrmEkdifiH wHqdyfacgif;tufOya'ukd

jrefrmEkdifiH wHqdyfacgif;tufOya'ukdjrefrmEkdifiH wHqdyfacgif;tufOya'ukd

jrefrmEkdifiH wHqdyfacgif;tufOya'ukd

jyifqifonfhOya'jyifqifonfhOya'

jyifqifonfhOya'jyifqifonfhOya'

jyifqifonfhOya'



7

jrefrmEk di fiH wHqdyfacgif;tufOya'ukdjrefrmEk di fiH wHqdyfacgif;tufOya'ukd

jrefrmEk di fiH wHqdyfacgif;tufOya'ukdjrefrmEk di fiH wHqdyfacgif;tufOya'ukd

jrefrmEk di fiH wHqdyfacgif;tufOya'ukd

jyifqifonf hOya'jyifqifonf hOya'

jyifqifonf hOya'jyifqifonf hOya'

jyifqifonf hOya'

(2011 ckESpf? jynfaxmifpkvTwfawmfOya'trSwf 2/)

1373 ckESpf? oDwif;uRwfvqef;  2  &uf

  (2011 ckESpf? pufwifbmv 29 &uf )

jynfaxmifpkvTwfawmfonf þOya'udk jy|mef;vdkufonf/

1/ þOya'udk jrefrmEd ki fiH wHqdyfacgif;tufOya'udk

jyifqifonfhOya'[k ac:wGifap&rnf/

2/ jrefrmEdkifiHwHqdyfacgif;tufOya'wGif yg&Sdaom ��������	

��
������������
���	��	�����	������� qdkonfh pum;&yfudk

���	��
������	�	���	�����	����
���	��	�����	��	
����
��
�
������������
���	��	�����	��	
� qdkonfh pum;&yfjzifh

tpm;xdk;&rnf/

3/ jrefrmEdkifiHwHqdyfacgif;tufOya'yk'fr 2? yk'frcGJ (9) udk

atmufygtwdkif; tpm;xdk;&rnf-

�� ! "�����
���	�������	�����	��#�������	��	�
�����������$�
����
��%����
����	������
��
&	
��	������	��%����
��	
'�

vc
Text Box
1
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4/ jrefrmEdkifiHwHqdyfacgif;tufOya'yk'fr 9 wGif -

(u) yk'frcGJ (u) \aemufü yk'frcGJ (c) udk atmufygtwdkif;

jznfhpGuf&rnf -

"(b) amend or enhance all or any of the amounts
or values, description of instruments and
proper stamp duties mentioned in this Act in-
cluding Schedule 1 annexed thereto, and"

( c ) yk'frcGJ (c) udk yk'frcGJ (*) tjzpf jyefvnftrSwfpOf

&rnf/

5/ jrefrmEdkifiHwHqdyfacgif;tufOya'yk'fr 20 udk atmufyg

twdkif; tpm;xkd;&rnf -

"20.  Where an instrument is chargeable with
ad valorem duty in respect of any money ex-
pressed in any currency other than that of the
Republic of the Union of Myanmar, such duty
shall be payable in that foreign currency at the
rate of one per centum on such amount or value
instead of any proper stamp duty mentioned in
schedule 1 annexed in this Act."

6/ jrefrmEdkifiHwHqdyfacgif;tufOya'yk'fr 49 wGif yg&Sdaom

"by the President of the Republic of the Union of Myanmar" qdkonfh

pum;&yfudk "by the Ministry of Finance and Revenue of the Union
Government, with the approval of the Union Government" qdkonfh

pum;&yfjzifh tpm;xdk;&rnf/

"Duty for
any money
expresse ??

??

? d
in foreign
currencies"
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7/ jrefrmEdkifiHwHqdyfacgif;tufOya'yk'fr 70? yk'frcGJ (1) udk

atmufygtwdkif; tpm;xdk;&rnf-
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jynfaxmifpkor®wjrefrmEd kifiHawmf zG JUpnf;yH ktajccH

Oya't& uREfkyf vufrSwfa&;xkd;onf/

(yHk) odef;pdef

EkdifiHawmfor®w

jynfaxmifpkor®wjrefrmEkdifiHawmf

aejynfawmf? 1373 ckESpf? oDwif;uRwfvqef; 2 &uf

(2011 ckESpf? pufwifbmv 29 &uf)



0ifaiGcGefOya'ukd jyifqifonfhOya'0ifaiGcGefOya'ukd jyifqifonfhOya'

0ifaiGcGefOya'ukd jyifqifonfhOya'0ifaiGcGefOya'ukd jyifqifonfhOya'

0ifaiGcGefOya'ukd jyifqifonfhOya'



1

0ifaiGcGefOya'ukd jyifqifonfhOya'0ifaiGcGefOya'ukd jyifqifonfhOya'

0ifaiGcGefOya'ukd jyifqifonfhOya'0ifaiGcGefOya'ukd jyifqifonfhOya'

0ifaiGcGefOya'ukd jyifqifonfhOya'

(2011 ckESpf? jynfaxmifpkvTwfawmf Oya'trSwf 4/)

1373 ckESpf? oDwif;uRwfvqef;  2  &uf

  (2011 ckESpf? pufwifbmv 29 &uf )

jynfaxmifpkvTwfawmfonf þOya'udk jy|mef;vdkufonf/

1/ þOya'udk 0ifaiGcGefOya'udk jyifqifonfhOya'[k

ac:wGifap&rnf/

2/ þOya'onf 2011-2012  b@mESpftwGufrSpí tusKd;

oufa&mufap&rnf/

3/ 0ifaiGcGefOya'wGif yg&Sdaom -

(u) ]]pnf;MuyfrItzGJU}} qkdonfhpum;&yfudk ]]NrdKUe,ftcGef

OD;pD;XmerSL;}} qdkonfh pum;&yfjzifh toD;oD;tpm;xdk;

&rnf/

( c ) ]]yxrt,lcHtzGJU}} qdkonfh pum;&yfudk ]]wdkif;a'oBuD;

odkYr[kwf jynfe,ftcGefOD;pD;XmerSL; odkYr[kwf ukrÜPD

rsm;qdkif&mtcGef½kH; XmerSL;}} qdkonfh pum;&yfjzifh

toD;oD; tpm;xdk;&rnf/



2

( * ) ]]'kwd,t,lcHtzGJU}} qdkonfhpum;&yfudk ]]tcGeft,lcH

ckHtzGJU}} qkdonfh pum;&yfjzifh toD;oD; tpm;xdk;

&rnf/

4/ 0ifaiGcGefOya' yk'fr 3? yk'frcGJ (n) udk atmufygtwdkif;

tpm;xdk;&rnf -

      ]] (n) yk*d¾Kvfpk qdkonfwGif tpkpyfvkyfief;? zufpyf vkyfudkif

onfhvkyfief;? ukrÜPD? wpfOD;csif; yk*d¾KvfwdkY pkaygif;

xm;onfh tzGJUtpnf;? wnfqJOya'wpf&yf&yft&

rSwfykHwifí zGJUpnf; xm;onfh tzGJUtpnf; odkYr[kwf

toif;tzGJU? or0g,rtoif;ESifh EdkifiHydkif pD;yGm;a&;

tzGJUtpnf;rsm; yg0ifonf/}}

5/ 0ifaiGcGefOya' yk'fr 3? yk'frcGJ (') \ aemufwGif yk'frcGJ

(")? yk'frcGJ (e) wdkYudk atmufygtwdkif; jznfhpGuf&rnf -

      ]] (") NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;qdkonfrSm þOya't&

tcGefxrf;u ay;aqmif&rnfhtcGefudk pnf;Muyf

aumufcH&ef wm0efay;xm;onfh oufqdkif&m NrdKUe,f

tcGefOD;pD;XmerSL;½kH;\ wm0efcHt&m&Sdudk qdkonf/

,if;pum;&yfwGif ukrÜPDrsm;qdkif&m tcGef½kH;ü tcGef

pnf;Muyf aumufcH&ef wm0efay;tyfxm;aom OD;pD;

t&m&Sdrsm;vnf; yg0ifonf/



(e) ysufuGufolqdkonfrSm atmufygwdkYudk qdkonf -

(1) þOya't& awmif;cHxm;onfh tcGeftm;vkH;

udkjzpfap? wcsKdUwpf0ufudkjzpfap owfrSwfxm;

onfh odkYr[kwf wdk;jr§ifhowfrSwfay;xm;onfh

tcsdefumvtwGif; ay;aqmif&efysufuGufol?

(2) þOya't& owfrSwfxm;onfhtwkdif; tcGefudk

yif&if;rS Ekwf,lay;oGif;&ef ysufuGufol/}}

6/ 0ifaiGcGefOya'yk'fr 6? yk'fcGJ (*)? yk'frcGJi,f (2) (**) wGif

yg&Sdaom ]]tcGefxrf; odkYr[kwf tdrfaxmifzuf\ touftmrcH}}

qkdonfh pum;&yftpm; ]]tcGefxrf;ESifh tdrfaxmifzuf\ touf

tmrcH}} qdkonfh pum;&yfjzifh tpm;xkd;&rnf/

7/ 0ifaiGcGefOya'yk'fr 7 wGif yg&Sdaom ]]jynfaxmifpk tpdk;&

onf}} qkdonfhpum;&yfudk ]]jynfaxmifpk tpdk;&tzGJU\ oabmwlnD

csufjzifh jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ b@ma&;ESifhtcGef0efBuD;

Xmeonf}} qdkonfh pum;&yfjzifh tpm;xdk;&rnf/

8/ 0ifaiGcGefOya'yk'fr 11 yg &Sif;vif;csufudk atmufygtwdkif;

tpm;xkd;&rnf -

]]&Sif;vif;csuf/ / pD;yGm;a&;vkyfief;qdkonfwGif aiGacs;

oufaocHvufrSwfrsm;? aiGacs;pmcsKyf

rsm;? 'DbifcsmvufrSwfrsm; tygt0if

twdk;aiG&&eftwGuf aiGjr§KyfES Hjcif;

wdkYvnf; yg0ifonf/}}
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9/ 0ifaiGcGefOya'yk'fr 12? yk'frcG J (u)\ aemufwGif

&Sif;vif;csufudk atmufygtwdkif; jznfhpGuf&rnf -

]]&Sif;vif;csuf/ / ajr odkYr[kwf ajrESifhtaqmufttkH

iSm;&rf;jcif;qdk&mwGif udk,fydkifr[kwf

onfh ajr odkYr[kwf ajrESifhtaqmuf

ttkHtm; xyfqifhiSm;&rf;jcif;vnf;

yg0ifonf/}}

10/ 0ifaiGcGefOya'yk'fr 13 wGif yg&Sdaom ]]a&mif;csjcif;?

vJvS,fjcif; odkYr[kwf vTJajymif;jcif;}} qkdonfh pum;&yftpm;

]]a&mif;csjcif;? vJvS,fjcif; odkYr[kwf tjcm;wpfenf;enf;jzifh

vTJajymif;jcif;}} qkdonfh pum;&yfjzifh tpm;xkd;&rnf/

11/ 0ifaiGcGefOya'yk'fr 15 udk atmufygtwdkif; tpm;xdk;

&rnf -

]]15/ (u) rnfolrqdk ESpfwpfESpftwGif; tcGefpnf;Muyf

xkdufaom pkpkaygif; 0ifaiG odkYr[kwf tajc

ypönf;rS jrwfpGef;aiG&SdvQif xdkodkY 0ifaiG&&Sdcsdefü

0ifaiGcGefay;aqmif&ef wm0ef&Sdap&rnf/

( c ) rnfolUtm;rqdk ESpfwpfESpftwGif; tcGef

pnf;Muyfxdkufaom pkpkaygif;0ifaiG odkYr[kwf

tajcypönf;rS jrwfpGef;aiG&Sdonf[k ,lqvQif

NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;onf &&Sdxm;onfh

owif;tcsuftvufrsm;ay: tajcjyKvsuf

0ifaiGcGefay;aqmif&ef awmif;cHEdkifonf/}}

 

                                4 
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12/ 0ifaiGcGefOya'yk'fr 16 wGif -

(u) yk'frcGJ (u) ü ]]odkY&mwGif tajcypönf;rS jrwfpGef;aiG

jzpfygu tajcypönf;udk a&mif;csjcif;? vJvS,fjcif;

odkYr[kwf tjcm;wpfenf;enf;jzifh vTJajymif;jcif;

jyKonfhaeYrS &ufaygif; 30 twGif; tcGefay;aqmif

&rnf/}} qdkonfh pum;&yfudk jznfhpGuf&rnf/

( c ) yk'frcGJ (i) ü yg&Sdaom ]]jynfaxmifpktpdk;&u trdefY

aMumf jimpm xkwfjyefí}} qd konf hpum;&yfud k

]]jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ b@ma&;ESifh tcGef

0efBuD;Xmeonf jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ oabm

wlnDcsufjzifh trdefYaMumfjimpmxkwfjyefí}} qdkonfh

pum;&yfjzifh tpm;xdk;&rnf/

( * ) yk'frcGJ (q) ü ]],if;odk Y ysufuGufonfhtwGuf

ay;aqmif&rnfh'PfaiGudk jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\

b@ma&;ESifh tcGef0efBuD;Xmeonf trdefYaMumfjimpm

xkwfjyefowfrSwfEdkifonf/}} qkdonfh pum;&yfudk

jznfhpGuf&rnf/

(C) yk'frcGJ (Z) ü yg&Sdaom ]]wpfq,f&mcdkifEIef;xuf

rydkaomaiGudk 'PfaiGtjzpf ay;aqmifapEkdifonf}}

qkdonfh pum;&yfudk ]]wpfq,f&mckdifEIef;ESifh nDrQaom

aiGudk 'PfaiGtjzpf ay;aqmifap&rnf/}} qdkonfh

pum;&yfjzifh tpm;xdk;&rnf/



13/ 0ifaiGcGefOya'yk'fr 19 ESifh yk'fr 32 wdkYwGif yg&Sdaom

&Sif;vif;csufrsm;udk y,fzsuf&rnf/

14/ 0ifaiGcGefOya'wGif yk'fr 21? yk'frcGJ (u)? yk'fr 33 \

&Sif;vif;csuf? yk'fr 35 \ &Sif;vif;csuf? yk'fr 38? yk'frcGJ (u)?

yk'fr 47? yk'frcGJ (*) ESifh yk'fr 50 wdkYwGif yg&Sdaom ]]jynfaxmifpk

tpdk;&}} qdkonfhpum;&yfudk ]]jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ b@ma&;

ESifhtcGef0efBuD;Xme}} qkdonfhpum;&yfjzifh toD;oD;tpm;xdk;&rnf/

15/ 0ifaiGcGefOya'yk'fr 22? yk'frcGJ (u) wGif yg&Sdaom

]]jrefrmEdkifiHtjrwfcGeftufOya't& jzpfap? þOya't&jzpfap?}}

qkdonfh pum;&yfudk ]]þOya't&}} qdkonfh pum;&yfjzifh tpm;xdk;

&rnf/

16/ 0ifaiGcGefOya'yk'fr 31 udk atmufygtwdkif; tpm;xdk;

&rnf -

]]31/ jynfaxmifpktpdk;&onf -

(u) tjcm;EdkifiHwpfckck odkYr[kwf tjynfjynfqdkif&m

tzGJUtpnf;wpfckckESifh 0ifaiGcGefudpö yg0if

aom oabmwlpmcsKyfwpf&yf csKyfqdkygu þ

Oya'yg tjcm;jy|mef;csufrsm;wGif rnfodkYyif

yg&Sdapumrl ,if;pmcsKyfyg oabmwlnDcsuf

rsm;ESifhtnD vdkufem aqmif&Guf&rnf/

( c ) tqdkygpmcsKyfud k Ed kifiHawmfjyefwrf;wGif

xkwfjyefaMunmEdkifonf/}}
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17/ 0ifaiGcGefOya'yk'fr 32? yk'frcGJ (c) ESifh (C) wdkYwGif yg&Sdaom

]]t,lcHtzGJU}} qdkonfh pum;&yfudk ]]wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,f

tcGefOD;pD;XmerSL; odkYr[kwf ukrÜPDrsm;qdkif&m tcGef½kH;XmerSL;}}

qdkonfh pum;&yfjzifh toD;oD; tpm;xdk;&rnf/

18/ 0ifaiGcGefOya'wGif -

(u) yk'fr 33? yk'frcGJ (*) wGif yg&Sdaom ]]aiGusyfwpf&m}}

qdkonfh pum;&yfudk ]]aiGusyfwpfaxmif}} qdkonfh

pum;&yfjzifh tpm;xdk;&rnf/

( c ) yk'fr 33-u wGif yg&Sdaom ]]usyf 500 txdjzpfvQif}}

qkdonfhpum;&yfudk ]]usyfokH;aomif;xuf rydkvQif}}

qdkonfh pum;&yfjzifhvnf;aumif;? ]]usyf 10000

txdjzpfvQif}} qkdonfhpum;&yfudk ]]usyfwpfodef;xuf

rydkvQif}} qkdonfhpum;&yfjzifhvnf;aumif; toD;oD;

tpm;xdk;&rnf/

( * ) yk'fr 38? yk'frcGJ (c) wGifyg&Sdaom ]]usyfwpfaomif;

txd } } qk donf hpum;&y fud k  ] ]usy fwp fode f ;

xufrydkaom}} qkdonfhpum;&yfjzifh tpm;xdk;&rnf/

19/ 0ifaiGcGefOya'yk'fr 42 ESifh yk'fr 44 wdkYwGif yg&Sdaom

]]jynfaxmifpktpdk;&u wm0efvTJtyfaom tzGJUrsm;onf}} qkdonfh

pum;&yfudk ]]NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;? wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf

jynfe,ftcGef OD;pD;XmerSL; odkYr[kwf ukrÜPDrsm;qkdif&m tcGef½kH;

XmerSL;wdkYonfvnf;aumif;? yk'fr 7 t& zGJUpnf;aom tzGJUESifh
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vTJtyfwm0efay;tyfjcif;cH&aom yk*¾ d KvfESif htzG J Ursm;onf

vnf;aumif;}} qkdonfh pum;&yfjzifh toD;oD; tpm;xdk;&rnf/

20/ 0ifaiGcGefOya'yk'fr 43 udk atmufygtwdkif; tpm;xdk;

&rnf -

]]43/ NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;? wkdif;a'oBuD; odkYr[kwf

jynfe,ftcGefOD;pD;XmerSL;ESif h ukrÜPDrsm;qkdif&m

tcGef½kH;XmerSL;wdkYonfvnf;aumif;? yk'fr 7 t&

zGJUpnf;aomtzGJUESifh vTJtyf wm0efay;jcif;cH&aom

yk*d¾KvfESifhtzGJUrsm;onfvnf;aumif; þOya'yg

vkyfydkifcGifhrsm;udk usifhokH; aqmif&Guf&mwGif w&m;r

usifhxkH;Oya't& w&m;½kH;okd Y tyfESif;xm;aom

vkyfydkifcGifhrsm;udk &&Sdap&rnf/ xdkYjyif ,if;yk*d¾Kvf

odkYr[kwf tzGJUrsm;tm; vkyfief;qkdif&m w&m;½kH;

jzpfonf[k rSwf,l&rnf/}}

21/ 0ifaiGcGefOya'yk'fr 45 wGif -

       ]](u) pmudk,füyg&Sdaom ]],if;tzGJU}} qkdonfhpum;&yfudk

]],if;yk*¾Kdvf}} qdkonfh pum;&yfjzifh tpm;xdk;&rnf/

( c ) yk'frcGJ (c) \aemufwGif yk'frcGJ (*) ESifh (C) wdkYudk

atmufygtwdkif; jznfhpGuf&rnf -

]](*) NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;onf yk'frcGJ (u) ESifh

yk'frcGJ (c) wdkYygudpö&yfrsm;udk aqmif&Guf&mwGif

wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,ftcGefOD;pD;
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XmerSL; odkYr[kwf ukrÜPDrsm;qkdif&m tcGef½kH;

XmerSL;xH BudKwifwifjyí cGifhjyKcsuf&,lNyD;rS

aqmif&Guf&rnf/ ta&;wBuD; aqmif&Guf&ef

udpö ay:aygufygu oufqkdif&m NrdKUe,f w&m;

olBuD;xHrS &SmazG0&rf;awmif;cHí aqmif&Guf

Ekdifonf/ ,if;odkYaqmif&Guf&mwGif awGU&Sdcsuf

rsm;udk NrdKUe,fw&m;olBuD;ESifh oufqkdif&m

wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,ftcGefOD;pD;

XmerSL; odkYr[kwf ukrÜPDrsm;qdkif&mtcGef½kH;

XmerSL;wdkYxH tjrefqkH; tpD&ifcH wifjy&rnf/

(C) yk'frcGJ (u) ESifh (c) wdkYyg udpöwpf&yf&yfudk

aqmif&GufvQif oufqdkifaom tcGefxrf;

odkYr[kwf ¤if;\udk,fpm;vS,fESifh oufaoESpfOD;

wdkY\ a&SUarSmufwGifjzpfap&rnf/}}

22/ 0ifaiGcGefOya'wGif -

(u) yk'fr 46? yk'frcGJ (u) ü yg&Sdaom ]]odk Yr[kwf

t,lcHtzGJUonf}} qdkonfhpum;&yfESifh yk'fr 47? yk'frcGJ

(u) ü yg&Sdaom ]]odkYr[kwf t,lcHtzGJUu}} qkdonfh

pum;&yfwdkYudk y,fzsuf&rnf/

( c ) yk'fr 46? yk'frcGJ (c)? yk'frcGJi,f (1) wGif yg&Sdaom

]]yk'fr 7 t& zGJUpnf;xm;aomtzGJU}} qkdonfh pum;&yf

ESifh 0ifaiGcGefOya'yk'fr 46? yk'frcGJ (c)? yk'frcGJi,f

(2) wGifyg&Sdaom ]]tzGJU}} qkdonfhpum;&yfwdkYudk
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]]NrdKUe,ftcGefOD;pD;XmerSL;onf}} qdkonfh pum;&yfjzifh

tpm;xdk;&rnf/

23/ 0ifaiGcGefOya'yk'fr 51 udk atmufygtwdkif; tpm;xdk;

&rnf -

]]51/ þOya'yg jy|mef;csufrsm;udk taumiftxnfazmf

aqmif&Guf&mwGif jynfaxmifpktpd k ;&tzG J U\

b@ma&;ESifh tcGef0efBuD;Xmeonf -

(u) vdktyfaom enf;Oya'rsm;ESifh pnf;rsOf;rsm;?

pnf;urf;rsm;udk jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\

oabmwlnDcsufjzifh xkwfjyefEdkifonf/

( c ) vdktyfaom trdefYaMumfjimpm? trdefY? ñTefMum;

csufESifh vkyfxkH;vkyfenf;rsm;udk xkwfjyefEdkif

onf/}}

24/ 0ifaiGcGefOya'yk'fr 52? yk'frcGJ (c) udk atmufygtwkdif;

tpm;xdk;&rnf -

       ]](c) jynfaxmifpktpdk;&tzGJU\ b@ma&;ESif h tcGef

0efBuD;Xmeonf 0ifaiGtrsKd;tpm;wpf&yf&yftwGuf

jzpfap? tcGefxrf;trsKd;tpm;wpfckcktwGufjzpfap

rnfonfhtcsuftvufrsm; yg0ifonfhpm&if;ykHpHrsm;

xm;&Sd&rnfudk trdefYaMumfjimpm xkwfjyefí owfrSwf

Edkifonf/}}



11

25/ 0ifaiGcGefOya'wGifyg&Sdaom ]]tcef; (18)? jrefrmEdkifiH

tjrwfcGeftufOya' tusKd;oufa&mufonfh pnf;MuyfESpfrsm;}}

qdkonfh pum;&yfudk y,fzsufNyD; yk'fr 59 udk atmufygtwdkif;

tpm;xdk;&rnf -

]]59/ NrdKUe,ftvdkuf yk*d¾KvfwpfOD;csif;xHrS aumufcH&&Sdonfh

tcGefteuf usyfaiGjzifh aumufcH&aiGudk jynfaxmifpk

tpdk;&tzGJUu NrdKUe,ftvdkuf owfrSwfaom &mcdkifEIef;

tcsKd;twdkif; oufqkdif&m NrdKUe,fpnfyifom,ma&;

tzGJU &efykHaiGodkY vTJajymif;ay;oGif;Ekdifonf/}}

jynfaxmifpkor®wjrefrmEd kifiHawmf zG JUpnf;yH ktajccH

Oya't& uREfkyf vufrSwfa&;xkd;onf/

(yHk) odef;pdef

EkdifiHawmfor®w

jynfaxmifpkor®wjrefrmEkdifiHawmf

aejynfawmf? 1373 ckESpf? oDwif;uRwfvqef; 2 &uf

(2011 ckESpf? pufwifbmv 29 &uf)



နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ  ့

နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးလပ်ငန်းများဥပ ဒ 

(နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ဥ့ပ ဒအမှတ် ၉/၈၉) 

၁၁၅၀ ြပည့်နှစ်၊ တ ပါင်းလြပည့် ကျာ ်၁၀ ရက ်

(၁၉၈၉ ခနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက)် 

နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ သ့ည် အာက်ပါဥပ ဒကိ 

ြပ ာန်းလိက်သည။် 

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ ဤဥပ ဒကိ နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးလပ်ငန်းများဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤဥပ ဒတွင ် ပါရှိ သာ အစိးရဆိသည့် စကားရပ်တွင် အစိးရ လက် အာက်ရှ ိ

ဦးစီးဌာန၊ ကာ်ပိ ရးရှင်းနှင့် အြခားအဖွဲအ့စည်းများ ပါဝင်သည်။ 

အခန်း (၂) 

အစိးရကသာ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်မည့် စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ 

၃။ အာက် ဖာ်ြပပါ စီးပွား ရးလပ်ငန်းများကိ အစိးရကသာ နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရး 

လပ်ငန်းအြဖစ ်လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည ်- 

 (က) ကန်းသစ်ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းနှင့် ြပည်တွင်းြပည်ပ ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း၊ 

 ( ခ ) ကျးရွာလူကထက စိက်ပျို းြပုစထား သာ မိမိသး ကျးရွာပိင် ထင်းစိက်ခင်း 

များမှအပ သစ် တာစိက်ခင်း ြပုစပျို း ထာင်ြခင်းလပ်ငန်းနှင့် ထိန်းသိမ်းြခင်း 

လပ်ငန်း၊ 

 ( ဂ ) ရနနှင့် သဘာဝဓာတ် ငွ ရ့ှာ ဖွထတ်လပ်ဝယ်ယူ ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်းနှင့် 

ရနနှင့် သဘာဝဓာတ် ငွထ့ွက်ပစ္စည်းများ ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း၊ 

 (ဃ)  ပလဲ၊ ကျာက်စိမ်းနှင့် တွင်းထွက် ကျာက်မျက်ရတနာပစ္စည်းများ ရှာ ဖွ 

ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းနှင့် ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း၊ 

 (င) အစိးရက သ တသနြပုလပ်ရန် သတ်မှတ်ထား သာ အင်းများ၌ ငါးပစွန် 

မွးြမူထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း၊ 



 (စ) စာတိက်နှင့် ကးနန်းဆက်သွယ် ရးလပ်ငန်း၊ 

 (ဆ) လ ကာင်းပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်းနှင့် ရထားပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်း၊ 

 (ဇ) ဘဏ်လပ်ငန်းနှင့် အာမခလပ်ငန်း၊ 

 (ဈ) အသလင့်လပ်ငန်းနှင့် ရပ်ြမင်သကားထတ်လင့်ြခင်းလပ်ငန်း၊ 

 (ည) သတ္တ ုရှာ ဖွထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းနှင့် ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ ရာင်းချြခင်း 

လပ်ငန်း၊ 

 (ဋ) ဥပ ဒအရ ပဂ္ဂလိကနှင့် သမဝါယမတိအ့ား သတမှ်တခွ်င့်ြပု သာ 

လပ်စစ်ဓာတ်အားထတ်လပ် ရးလပ်ငန်းမှအပ အြခားလပ်စစ်ဓာတ်အား 

ထတ်လပ် ရးလပ်ငန်း၊ 

 (ဌ) အစိးရအဖွဲက့ အခါအား လျာ်စွာ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာြဖင့် သတမှ်တသ်ည့် လြခု 

ရးနှင့် ကာကွယ် ရးဆိင်ရာပစ္စည်းထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း၊ 

၄။ အစိးရအဖွဲသ့ည် ပဒ်မ ၃ အရ အစိးရကသာ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ရန ်သတ်မှတ်ထား 

သာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်၏ အကျိုးစီးပွား 

အလိငှ့ာ အစိးရနှင့် အြခားမည်သည့်ပဂ္ဂ လ ် သိမ့ဟတ် မည်သည့်စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်းက 

မဆိ ဖက်စပ်လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်ြဖစ် စ၊ ပဂ္ဂ လ်တစ်ဦးဦး သိမ့ဟတ် စီးပွား ရး အဖွဲ  ့

အစည်းတစ်ခခက စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ြဖင့် လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်ြဖစ် စ အမိန် ့

ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍ ခွင့်ြပုနိင်သည်။ 

၅။ အစိးရအဖွဲသ့ည် ပဒ်မ ၃ အရ အစိးရကသာ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ရန ်သတ်မှတ်ထား 

သာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းများမ ှထွက်ရိှသည့် သိမ့ဟတ် ထတ်လပ်သည့် သိမ့ဟတ် ယင်းလပ ်

ငန်းများတွင ် အသးြပုသည့် ပစ္စည်းများကိ ဝယ်ယူြခင်း၊ ရယူြခင်း၊ ြပုြပင်မွမ်းမြခင်း၊ 

သိ လှာင်ြခင်း၊ လက်ဝယ်ထားရှိြခင်း၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ ရာင်းချြခင်း၊ လဲ ြပာင်း ပး 

ြခင်းတိနှ့င့် စပ်လျဉ်း ပီး အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်၍ စည်းကမ်း သတ်မှတ်နိင်သည် 

သိမ့ဟတ် တားြမစ်နိင်သည်။ 

 

 

 

 



အခန်း (၃) 

အြခားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ခွင် ့

၆။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၃ အ၇ အစိးရကသာ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ထား သာ 

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများမှအပ အြခားမည်သည့်စီးပွား ရးလပ်ငန်းကိမဆိ လပ်ကိင် ဆာင ်

ရွက်ပိင်ခွင့်ရှိသည်။ 

၇။ ပဒ်မ ၆ ပါ  ြပ ာန်းချက်ကိ မထိခိက် စဘ ဲအစိးရသည ်ပဒ်မ ၃ အရ အစိးရကသာ 

လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ရန ် သတ်မှတ်ထား သာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းများအြပင် ြပည် ထာင်စ 

ြမန်မာနိင်င တာ်၏ အကျို းစီးပွားအလိငှ့ာ လိအပ်သည်ဟ ယူဆပါက အြခားစီးပွား ရး 

လပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကိလည်း လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

အခန်း (၄) 

အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ဖွဲ စ့ည်းပိင်ခွင့် 

၈။ (က) အစိးရအဖွဲသ့ည် ပဒ်မ ၃ နှင့် ပဒ်မ ၇ ပါ  စီးပွား ရးလပ်ငန်းများကိ လပ်ကိင် 

ဆာင်ရွက်ရန် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍ - 

  (၁) တာဝန်ခလပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ရမည့် အဖွဲအ့စည်းများကိ ဖွဲ စ့ည်း ပီး 

ယင်းတိ၏့ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

  (၂) ဤဥပ ဒ စတင်အာဏာတည်ချိန်တွင် ဖွဲ စ့ည်း ပီးြဖစ်သည့် အဖွဲ  ့

အစည်းများကိ လိအပ်ပါက ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်း ပီး ယင်းတိ၏့ တာဝန်နှင့် 

လပ်ပိင်ခွင့်များကိ ြပင်ဆင်သတ်မှတ် ပးနိင်သည်။ 

  (၃) လိအပ်ပါက ပဒ်မခဲွငယ် (၁) နှင့် (၂) ပါ  အဖွဲအ့စည်းများကိ ကီးကပ် 

ကွပ်ကဲနိင်ရန် အဖွဲအ့စည်းတစ်ခ သိမ့ဟတ် အများကိ ဖွဲ စ့ည်း ပီး 

ယင်းတိ၏့ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များကိ သတ်မှတ် ပးနိင်သည်။ 

 (ခ) ပဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ စ့ည်းသည့် အဖွဲအ့စည်း အသီးသီးသည ်ကိယ်ပိင်အမည် 

နှင့် တဆိပ်တိြ့ဖင့် ဆာင်ရွက်ပိင်ခွင့်၊ စဉ်ဆက်မြပတ် ဆက်ခ ဆာင်ရွက်ပိင် 

ခွင့်၊ တရားစွဲဆိနိင်ခွင့်နှင့် တရားစွဲဆိခနိင်ခွင့် ရှိ စရမည်။ 

 

 



အခန်း (၅) 

ြပစ်မနှင့် ြပစ်ဒဏ်များ 

၉။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၃ အရ အစိးရကသာ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ရန ်သတ်မှတ်ထား သာ 

စီးပွား ရးလပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ အစိးရအဖွဲ၏့ ခွင့်ြပုချက်မရရှိဘ ဲ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက ်

ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူကိ ၅ နှစ်အထ ထာင်ဒဏ ် ချမှတ်ရမည့် 

အြပင် ငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိင်သည်။ ထိအ့ြပင် ထိသူ၏ စီးပွား ရးလပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိင် 

သည့် ရ ့ ြပာင်းနိင် သာပစ္စည်းနှင့် မ ရမ့ ြပာင်းနိင် သာ ပစ္စည်းများကိ ြပည်သူဘ့ ာ 

အြဖစ် သိမ်းဆည်းနိင်သည်။ 

၁၀။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၄ သိမ့ဟတ် ပဒ်မ ၅ အရ ထတ်ြပန်ထား သာ အမိန် ့သိမ့ဟတ် 

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်က ိ ဖာက်ဖျက ် ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင် 

ြခင်းခရလင် ထိသူကိ ၃ နှစ်အထိ ထာင်ဒဏ ်ချမှတ်ရမည့်အြပင် ငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိင် 

သည်။ 

အခန်း (၆) 

အ ထွ ထ ွ

၁၁။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် လိအပ် သာ လပ်ထးလပ်နည်း 

များကိ အစိးရအဖွဲက့လည်း ကာင်း၊ လိအပ် သာ အမိန်၊့ ညန်ကားချက်များကိ 

သက်ဆိင်ရာ ဝန်ကီးဌာနများကလည်း ကာင်း ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

၁၂။ ၁၉၆၅ ခနှစ်၊ ဆိရှယ်လစ်စီးပွား ရးစနစ် တည် ဆာက်မအတွက် လပ်ပိင်ခွင့်များ 

အပန်ငှး်သည့်ဥပ ဒကိ ဤဥပ ဒြဖင့် ရပ်သိမ်းလက်ိသည်။ 

 

       (ပ) 

     
  စာ မာင် 

 ဗိလ်ချုပ်ကီး 

 ဥက္က  

 နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာင် ရးအဖွဲ  ့



မရ ှွေ့မရြေ ာင်းနိုင်ရောြစ္စည်းလှေရဲြေ ာင်းခေ င်းကုိကန့်ေတ်ေည့်ဥြရေ 

(၁၉၈၇ခုနှစ်၊ ြေ ည်ေူ့လှေတ်ရတာ်ဥြရေအမှတ် ၁)  

 ြေ ည်ေူ့လှေတ်ရတာ်ေည်ရအာက်ြဥဥြရေကုိြေ ာာန်းလုိက်ေည်  

  အခန်း(၁) 

အမည်နှင့်အဓိြ္ပဥယ်ရော်ြေ ချက် 

၁  ဤဥြရေကုိ မရ ှွေ့မရြေ ာင်းနိုင်ရောြစ္စည်းလှေရဲြေ ာင်းခေ င်းကုိ ကန့်ေတ်ေည့်ဥြရေဟု  
ရခါ်တွင် ရစွမည်  

၂  ဤဥြရေတွင်ြဥွိှရော ရအာက်ြဥစကားွြ်များေည် ရော်ြေ ြဥအတုိင်း 
အဓိြ္ပဥယ်ေက်ရွာက် ရစွမည်  

 (က) နုိင်ငံရတာ်ဆုိေည်မှာ ြေ ည်ရောင်စုဆုိွှယ်လစ်ေမ္မတမေ န်မာနုိင်ငံရတာ်ကုိ ဆုိေည်  

 (ခ) နုိင်ငံခေ ားေားဆိုွာတွင်ရအာက်ြဥတုိ့ြဥဝင်ေည်- 

  (၁)  မေ န်မာနုိင်ငံေားဥြရေအွ နုိင်ငံေားေုိ့မဟုတ် ညည့်နိုင်ငံေား     

   ေုိ့မဟုတ် နုိင်ငံေား ြေ ုခွင့်ွေူ မဟုတ်ရောေူ  

  (၂)  မေ န်မာနုိင်ငံေားဥြရေအွ နုိင်ငံေား ေုိ့မဟုတ် ညည့်နိုင်ငံေား ေုိ့မဟုတ် 
 နုိင်ငံေားြေ ုခွင့်ွေူအေေ စ်မှ ွြ်စဲခေ င်းခံွေူ၊ ရုြ်ေိမ်းခေ င်းခံွေူ၊ 

 (ဂ) နုိင်ငံခေ ားေားြိုင်ကုမ္ပဏီဆုိေည်မှာ စီမံခန့်ခဲွမှုနှင်ေိ့န်းချုြ်မှုေည် နိုင်ငံေားများ၏ 
လက်ဝယ်တွင် မွိှရောကုမ္ပဏီေုိ့မဟုတ် အစုစြ်အေဲွ့အစည်း နုိင်ငံေား များ၏ 
အစုွှယ်ယာအများစုမြဥရော ကုမ္ပဏီ ေုိ့မဟုတ် အစုစြ်အေဲွ့အစည်းကုိဆုိေည်  

 (ဃ) မရ ှွေ့မရြေ ာင်းနိုင်ရောြစ္စည်းဆိုေည်မှာ ရမေ ၊ ရမေ မှေေ စ်ေွန်းရော အတုိး 
ခံစားခွင့်များ၊ ရမေ ၌ရဆာက်လုြ်ေားရော ေုိ့မဟုတ် တည်ွိှရော အရဆာက် 
အအံုနှင့် အွာဝတ္ထုများ၊ ယင်းအရဆာက်အအံု၌ တြ်ဆင်ေား ရောအွာ 
ဝတ္ထုများကုိဆုိေည်  

 (င) ြစ္စည်းလှေရဲြေ ာင်းခေ င်း၊ ငှားွမ်းခေ င်း၊ ရွာင်းချခေ င်း၊ ရြးကမ်းခေ င်း၊ ရြဥင်နံှခေ င်းနှင့် 
လဲလှယ်ခေ င်းဆုိေည့် စကားွြ်များေည် ြစ္စည်းလှေရဲြေ ာင်းခေ င်းအက်ဥြရေတွင် 
အဓိြ္ပဥယ်ေွင့်ဆုိေားေည့်အတုိင်းေေ စ်ေည်  

 (စ) ရြးကမ်းခေ င်းဆုိွာတွင်လှူေဥန်းခေ င်းေုိ့မဟုတ် ယံုကြ ည်အြ်နံှခေ င်းတုိ့လည်းြဥဝင် 
ေည်  
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       အခန်း(၂) 

မရ ှွေ့မရြေ ာင်းနိုင်ရောြစ္စည်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ကန့်ေတ်မှုများ 

 ၃  မည်ေူမျှနုိင်ငံခေ ားေားနှင့်ေေ စ်ရစ၊ နုိင်င ံခေ ားေားြုိင် ကုမ္ပဏီနှင့်ေေ စ်ရစ 
မရ ှွေ့မရြေ ာင်းနိုင် ရော ြစ္စည်းကုိ ရွာင်းချခေ င်း၊ ဝယ်ယူခေ င်း၊ ရြးကမ်းေခင်း၊ 
ရြးကမ်းေည်ကုိလက်ခံခေ င်း၊ ရြဥင်နှံခေ င်း၊ ရြဥင်နှေံည်ကုိလက်ခံခေ င်း၊ လဲလှယ်ခေ င်း 
ေုိ့မဟုတ် အခေ ားနည်းတစ်ွြ်ွြ် ေေင့်လှေရဲြေ ာင်းခေ င်း၊ လှေရဲြေ ာင်းေည်ကုိလက်ခံခေ င်းမြေ ုွ  

 ၄  မည်ေည့်နုိင်ငံ ခေ ားေား ေုိ့မဟုတ် နုိင်ငံခေ ားေားြုိင်ကုမ္ပဏီမျှ 
မရ ှွေ့မရြေ ာင်းနိုင်ရော ြစ္စည်းကုိ ရွာင်းချခေ င်း၊ ဝယ်ယူခေ င်း၊ ရြးကမ်းေခင်း၊ 
ရြးကမ်းေည်ကုိလက်ခံခေ င်း၊ ရြဥင်နှံခေ င်း၊ ရြဥင်နှေံည်ကုိလက်ခံခေ င်း၊ လဲလှယ်ခေ င်း 
ေုိ့မဟုတ် အခေ ားနည်း တစ်ွြ်ွြ် ေေင့်လှေရဲြေ ာင်းခေ င်း၊ လှေရဲြေ ာင်းေည်ကုိလက်ခံခေ င်းမြေ ုွ  

 ၅  မည်ေူမျှ မရ ှွေ့မရြေ ာင်းနုိင်ရော ြစ္စည်းကုိတစ်ကြ ိမ်လျှင်တစ်နှစ်ေက်ြုိ၍- 

  (က) နုိင်ငံခေ ားေားေုိ့မဟုတ် နုိင်ငံခေ ားေားြိုင်ကုမ္ပဏီအား အငှားချေားခေ င်း 

    မြေ ုွ၊ 

  (ခ) နုိင်ငံခေ ားေား ေုိ့မဟုတ် နုိင်ငံခေ ားေားြိုင်ကုမ္ပဏီေံမှ ငှားွမ်းခေ င်းမြေ ုွ၊ 

 ၆  နုိင်ငံခေ ားေားတစ်ဦးကွယ်လွန်လျှင်ေေ စ်ရစ၊ မည်ေူမဆုိနိုင်ငံခေ ားေုိ့အြြ ီးအြုိင် 
ေွက်ခွဥ ေွားလျှင်ေေ စ်ရစ၊  ြေ ည်နှင့်ေဏ်ချမှတ်ခေ င်း ခံွလျှင်ေေ စ်ရစ၊ ေုိေူြုိင်ဆုိင်ေည့် မရ ှွေ့ 
မရြေ ာင်း နုိင် ရောြစ္စည်းနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ေက်ဆုိင်ွာဝန်ကြ ီးဌာနက ကိစ္စွြ်တစ်ခု 
ချင်းအလုိက် စိစစ်၍ လုြ်ေံုးလုြ်နည်းများနှင်အ့ညီရအာက်ြဥ အတုိင်းရဆာင်ွွက်နုိင် 
ေည်- 

   (က) ဥြရေနှင့်အညီ အရမွဆက်ခံခွင့်ရြးခေ င်း၊ 

   (ခ)  ြေ ည်ေူ့ဏ္ဍာာအေေ စ်ေိမ်းဆည်းခေ င်း  

 ၇  ြုေမ် ၆ ြုေမ်ခဲွ(က) အွေက်ဆုိင်ွာဝန်ကြ ီးဌာနက အရမွဆက်ခံခွင့်ရြးွန် 
ဆံုးေေ တ်လျှင် မရ ှွေ့မရြေ ာင်းနိုင်ရော ြစ္စည်းနှင်စ့ြ်လျဉ်း၍ မည်ေူကအရမွဆက်ခံွမည်ကုိ 
အရမွဆက်ခံမည့် ေူအချင်းချင်း ေရဏ္ဍာတူညီချက်အွရော်လည်းရကာင်း၊ 
ေက်ဆုိင်ွာအရမွဆက်ခံမှု ဥြရေနှင့် အညီ တွားရံုး၏ဆံုးေေ တ်ချက်အွ 
ရော်လည်းရကာင်း  ေေ စ်ရစွမည်  
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အခန်း(၃) 

မှတ်ြံုတင်ခေ င်း 

 ၈  နုိင်ငံခေ ားေားေုိ့မဟုတ် နုိင်ငံခေ ားေားြိုင်ကုမ္ပဏီေည် နုိင်ငံရတာ်အတွင်းွှ ိ မိမိြိင်ု 
မရ ှွေ့ မရြေ ာင်းနိုင်ရော ြစ္စည်းကုိ လုြ်ေံုးလုြ်နည်းများနှင့်အညီ ေုိြစ္စည်းတည်ွိှွာ 
ရေေနှင် ့ ေက်ဆုိင်ေည့်မြ ို့နယ် ြေ ည်ေူ့ရကာင်စီ အလုြ်အမှုရဆာင်အေဲွ့တွင် မှတ်ြုတံင် 
ွမည်  

 ၉  ဤဥြရေြေ ာာန်းခေ င်းမြေ ုမီက နုိင်ငံရတာ်၏ြေ င်ြတွင်ရွာက်ွိှရနရော 
နုိင်ငံခေ ားေား ေုိ့မဟုတ် နုိင်ငံခေ ားေားြုိင်ကုမ္ပဏီက ြိုင်ဆုိင်ေည့် 
မရ ှွေ့မရြေ ာင်းနိုင်ရော ြစ္စည်း နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ယင်း၏ ကုိယ်စားရဆာင်ွွက်ေူ 
ေည်အဆုိြဥြစ္စည်းကုိ လုြ်ေံုး လုြ်နည်း များနှင့်အညီ ြစ္စည်းတည်ွိှွာရေေနှင် ့
ေက်ဆုိင်ေည့်မြ ို့နယ်  ြေ ည်ေူ့ရကာင်စီအလုြ် အမှုရဆာင်အေဲွ့တွင်မှတ်ြံုတင်        
ွ မည်  

 ၁၀  ြုေမ် ၈ ေုိ့မဟုတ် ြုေမ် ၉ အွ မှတ်ြုတံင်ွာတွင် မှန်ကန်မှုွိှမွိှနှင့် ေိမ်ချန်မှုွိှမွိှ 
ကုိ  မြ ို့နယ် ြေ ည်ေူ့ရကာင်စီအလုြ်အမှုရဆာင်အေဲွ့က လုြ်ေံုးလုြ်နည်းများ 
နှင်အ့ညီ စုံစမ်း စစ်ရဆးွမည်  

       

အခန်း(၄) 

 ြေ စ်ေဏ်များ 

 ၁၁  မည်ေူမဆုိြုေ်မ ၃ ေုိ့မဟုတ် ြုေမ် ၄ ြဥ  ြေ ာာန်းချက်တစ်ွြ်ွြ်ကုိ ရောက်ေျက်ကျူး 
လွန်ရကြ ာင်း  ြေ စ်မှုေင်ွှားစီွင်ခေ င်းခံွလျှင် အနည်းဆုံးရောင်ေဏ် ေံုးနှစ် မှ အများဆံုး 
ရောင် ေဏ် ငဥးနှစ် အေိ ချမတ်ှခေ င်းခံွမည့်အြေ င် ြေ စ်မှုနှင့်အကျုံးဝင်ေည့် 
မရ ှွေ့မရြေ ာင်းနိုင်ရော ြစ္စည်းကုိလည်း  ြေ ည်ေူ့ဏ္ဍာာအေေ စ်ေိမ်းဆည်းခေ င်းခံွမည်  

 ၁၂  မည်ေူမဆုိြုေ်မ ၅ ြဥြေ ာာန်းချက်ကုိ ရောက်ေျက်ကျူးလွန်ရကြ ာင်း  ြေ စ်မှု 
ေင်ွှားစီွင်  ခေ င်းခံွလျှင် အငှားချေားေည့်ကာလအတွက် ေရဏ္ဍာတူေားေည့် 
ငှားွမ်းခ၏ေံုးဆ ေက် မနည်းရော ရငွေဏ်ချမတ်ှခေ င်းခံွမည့်အြေ င်ြေ စ်မှုနှင့် 
အကျုံးဝင်ေည့် မရ ှွေ့ မရြေ ာင်းနိုင်ရော ြစ္စည်းကုိလည်း  ြေ ည်ေူ့ဏ္ဍာာအေေ စ် 
ေိမ်းဆည်းခေ င်းခံွမည်  

 ၁၃  ြုေမ် ၈ ေုိ့မဟုတ် ြုေမ် ၉ အွ မရ ှွေ့ မရြေ ာင်းနုိင်ရော ြစ္စည်းကုိ မှတ်ြံုတင်ွန် 
ြျက် ကွက်ရကြ ာင်း ေုိ့မဟုတ် ြုေ်မ ၁၀ အွ မြ ို့နယ် ြေ ည်ေူ့ရကာင်စီအလုြ်အမှုရဆာင် 
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အေဲွ့က စံုစမ်း စစ်ရဆးွာတွင် မှန်ကန်မှုမွိှရကြ ာင်း ေုိ့မဟုတ် ေိန်ချန်ေားရကြ ာင်း 
ရတွ့ွှေိေေ င့် ြေ စ်မှု ေင်ွှား စီွင်ခေ င်းခံွလျှင် အနည်းဆုံးရောင်ေဏ် တစ်နှစ် မှ အများ ဆံုး 
ရောင် ေဏ် ေံုးနှစ် အေိ ချမှတ်  ခေ င်းခံွမည့်အြေ င် ြေ စ်မှုနှင့်အကျုံးဝင်ေည့် မရ ှွေ့ 
မရြေ ာင်းနိုင်ရော ြစ္စည်းကုိလည်း  ြေ ည်ေူ့ ဏ္ဍာာအေေ စ်ေိမ်းဆည်းခေ င်းခံွမည်  

        

အခန်း(၅) 

အရေွရေွ 

 ၁၄  နုိင်ငံရတာ်နှင်ေံ့တမန် အဆက်အေွယ်ွိှရော နုိင်ငံခေ ားေံတမန်အေဲွ့အစည်းများ၊ 
ကုလေမဂ္ဂအေဲွ့အစည်းများ၊ အခေ ားမည်ေည့်အေဲွ့အစည်း ေုိ့မဟုတ် ြုဂ္ဂို လ်ကုိ မဆို 
ေက်ဆုိင် ွာဝန်ကြ ီးဌာနေည် ဤဥြရေြဥြေ ာာန်းချက်များမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ြေ ုနိုင်ေည်  

 ၁၅  ဤဥြရေြဥြေ ာာန်းချက်များေည် နုိင်ငံရတာ်နှင်အ့ကျို းတူကိစ္စွြ်များအတွက် 
စာချုြ် ချုြ်ဆုိ ေွဲ့စည်းေားရော ကုမ္ပဏီ ေုိ့မဟုတ် အေဲွ့အစည်းများနှင့်မေက်ဆုိင်ရစွ  

 ၁၆  ဤဥြရေြေ ာာန်းခေ င်းမြေ ုမီက စာချုြ်စာတမ်းများမှတ်ြံုတင်ရံုးတွင် မှတ်ြုတံင်ွန် 
တင်ြေ  ေားေည့် မရ ှွေ့မရြေ ာင်းနုိင်ရောြစ္စည်း လှေရဲြေ ာင်းခေ င်းနှင့်  စြ်လျဉ်းရော 
စာချုြ်စာတမ်း များကုိ မှတ်ြံုတင်ခွင့်ြေ ေင့် မြေ ုေင့်နှင်စ့ြ်လျဉ်း၍ 
ဝန်ကြ ီးအေွဲ့ကတာဝန်ရြးအြ်ရော ဝန်ကြ ီးဌာနေည် ကိစ္စွြ်တစ်ခုချင်းအလုိက် 
စိစစ်ြြ ီးအဆံုးအေေ တ်ရြးွမည်  

 ၁၇။ ဤဥြရေအွ ကျူးလွန်ရောြေ စ်မှုများနှင့်စြ်လျဉ်း၍တွားစွဲဆုိွာ၌ ေက်ဆုိင်ွာ 
ဝန်ကြ ီး ဌာန၏ ကြ ိုတင်ခွင့်ြေ ုမိန့်ကုိွယူွမည်  

 ၁၈  ဤဥြရေြဥြေ ာာန်းချက်များကုိရဆာင်ွွက်နုိင်ွန်ေက်ဆုိင်ွာဝန်ကြ ီးဌာနေည်- 

  (က) လုိအြ်ရောလုြ်ေံုးလုြ်နည်းများကုိ ဝန်ကြ ီးအေဲွ့၏ေရဏ္ဍာတူညီချက်ေေ င့် 
 ေုတ်ြေ န်ွမည်  

  (ခ) လုိအြ်ရောအမိန့်၊ ညှေန်ကြ ားချက်များကုိေုတ်ြေ န်နုိင်ေည်  

 ၁၉  ရအာက်ြဥဥြရေနှင့် နည်းဥြရေများကုိ  ဤဥြရေေေ င့် ရုြ်ေိမ်းလုိက်ေည်- 

  (က) The Transfer of Immoveable Property (Restriction) Act, 1947. 

  (ခ) The Transfer of Immoveable Property (Restriction) Rules, 1956. 
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 မြ န်မာဘာသာပြ န်ဆုိချက် 

 မြ န်မာ�ုိင်ငံတံဆိပ်ေခါင်းအက်ဥပေဒ 

(၁၈၉၉ ခု�ှစ်၊ အိ��ိယအက်ဥေဒအမှတ် ၂) (၁၈၉၉ ခု�ှစ်၊ ဇူလုိင်လ  ၁ ရက်ေန� )                                                                                        

(ေနာက်ဆံုးပြ င်ဆင်သည့်အတုိင်း) 

  တံဆိပ်ေခါင်းများ�ှင့်သက်ဆုိင်ေသာဥပေဒခုိင်မာရန်�ှင့် ပြ င်ဆင်ရန်သင့်ေလျာ်သည်ကုိ ေထာက်��၍ ေအာက်ပါအတုိင်း    

  ပြ �ာန်းလုိက်သည် -  

အခန်း (၁) 

နိဒါန်း 

၁။   ပြ ည်ေထာင်စသုမ�တ မြ န်မာ�ိုင်ငတံွင်    ၁၉၃၅ခု�စှ်၊  စက်တင်ဘာလ (၁)ရက်ေန�မှ    စတင်အကျိ�းသက်ေရာက်ခဲ့သည့်  

၁၈၉၉ခု�ှစ်၊  အိ��ိယအကဥ်ပေဒအမှတ်(၂)ပါ  ဇယား(၁)သည် ဤအက်ဥပေဒ၏ ဇယား(၁)အဖြ စ် ၁၉၄၁ ခု�ှစ်၊ ဧပ� ီလ(၁)ရက်  

ေန��ှင့် ယင်းေန�ေနာက်ပိုင်းတွင် စတင်အကျိ�းသက်ေရာက်ေစရမည်။ 

၂။  ဤအက်ဥပေဒပါအေ က� ာင်းအရာတွင်ဖြ စ်ေစ၊ ေရှ�ေနာက်စကားအဆက်အစပ်တွင်ဖြ စ်ေစ အဓိပ�ါယ်ဆန်�ကျင်ကဲွလဲွသည့်  

အချက်မပါရိှလ�င် - 

 (၁) “ဘဏ်လုပ််ငန်းရှင်”ဆုိသည့်စကားရပ်တွင် ဘဏ်�ှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်အဖြ စ် ေဆာင်ရွက်ေနသူ တစ်ဦးဦးတုိ� 

ပါဝင်သည်။ 

 (၂) “ေငွလ�ဲလက်မှတ် ” ဆုိသည်မှာ လ�ဲေပြ ာင်း�ုိင်သည့် စာချ�ပ်စာတမ်းအက်ဥပေဒတွင် အဓိပ�ါယ်ဖွင့်ဆုိထား 

သည့် ေငွလ�ဲလက်မှတ်ကုိဆုိသည်။ ထုိ�အ ပြ င် ယင်းစကားရပ်တွင် ဟွန်ဒီလက်မှတ်လည်း ပါ၀င် ပ� ီး 

အ ခြ ားစာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်တွင်အမည်ပါသည် ဖြ စ်ေစ၊ မပါသည်ဖြ စ်ေစ၊ ပုဂ�ိ�လတ်စ်ဦးက အခြ ား 

တစ်ဦအားေပးသည့်ပမာဏကို ရယူပုိင်ခွင့်  သုိ�မဟတု်  အခြ ားတစ်ဦးအေပ� ေငွေက� းတစ်စံုတစ်ရာ 

ေတာင်းခံ ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်  စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆိုလိုသည်။ 

  (၃) “ေတာင်းခံသည့်အခါေပးရသည့် ေငွလ�ဲလက်မှတ် ” တွင် ေအာက်ပါတို�ပါ၀င်သည် - 

   (က) ေငွလ�ဲလက်မှတ် ဖြ င် ့ဖြ စ်ေစ၊  ေငွေပးစာချ�ပ်ဖြ င် ့ဖြ စ်ေစ ေငွေ က� းတစ်စုံတစရ်ာေပးရန် 

    ေငွေပးအမိန်�တစ်ခုခု သို�မဟုတ် ေငွေက� းပမာဏတစ်ခုအတွက ် ေကျနပ်မ�ရရှိေစရန် 

    ေငလွ�ဲလက်မှတ်  သို�မဟုတ်  ေငွေပးကတိစာချ�ပ်ထုတ်ေပးရန်  သို�မဟုတ်  အသင့်ရှိ 

    ေနမည်  မရှိမည်ကို အေသအချာ မသရိှိ က� ေသာ ေငွေက� းတစ်စုတံစ်ရာကို ရန်ပုံေငွ 

    တစ်ရပ်ရပ်မှထုတ်�ုတ်ေပးရန် သို�မဟုတ်  ဖြ စ်မည်၊ မဖြ စ်မည်ကို ေသချာစွာမသိရှရိ  

    ေသာ အေခြ အေနတစ်ရပ်အေပ�အမှီ ပြ �၍ သို�မဟုတ်  ဖြ စ်မည၊် မဖြ စ်မည် သုိ�မဟုတ် 

     ဖြ စ်ရန်ရိှသည်၊  မရိှသည်ကုိအေခြ ပြ �၍ ေငွေပးအပ်ရန်အမိန်�စာ၊ 

  (ခ)    ေငွေက� းတစ်စံုတစ်ရာကုိ အပတ်စဥ်ဖြ စ်ေစ၊ လစဥ်ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားနည်းဖြ င့်သတ်မှတ်ထား 

သည့်အချိန်များ၌ ဖြ စ်ေစ ေပးရန်အမိန�်စာ�ှင့် 

  (ဂ) အမည်ပါသူသုိ�ေငွေက� းထုတ်ေပးရနတ်စ်ဦးကတစ်ဦးသုိ�ခွင့်ပြ �သည့် ေငွေပးအမိန်�စာတို� 

ပါ၀င်သည်။ 

 (၄) “သေ �ဘာကုန်တင်လက်မှတ် ”  ဆုိသည့်စကားရပတ်ွင် ကနု်စည်ကုိလိုရာသိ�ုပုိ�ေဆာင်ေပးရမည့်  ကုန်တင် 

လက်မှတ်ပါ၀င်သည်။  သုိ�ရာတွင်  မာလိန်မှ�းမဟုတ်သည့်သေ �ဘာအရာရိှ၏ကုန်တင်ေပြ စာမပါ၀င်ပါ။ 

အက်ဥပေဒ
အသုံးချမ�  
 

အဓိပ�ာယ်   

ဖွင့်ဆိခုျက် 
များ 
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  (၅) “ကတိခ၀ံန်ချ�ပ် ”  ဆိုသည့်စကားရပ်တွင် ေအာက်ပါတို�ပါ၀ငသ်ည်  -  

 (က) တစ်စံုတစ်ဦးကအ ခြ ားသူတစ်ဦးသုိ� ေငွေက� းေပးမညဟု် တာဝန်ယူထားသည့်ကစိ�တစရ်ပ်ကုိ 

ေဆာင်ရွက်ေပးလ�င် သို�မဟတု် ေဆာင်ရွကမ်ေပးလ�င် ချ�ပ်ဆိုထားသည့် အချက်ကုိ ပျက်ပြ ယ် 

ေစမည့် စည်းကမ်းချက်ဖြ င့် ေရးသားထားေသာ စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်၊ 

(ခ) လ�ဲအပ်ခံရသူသုိ�ဖြ စ်ေစ သုိ�မဟုတ် လက်၀ယ်ကုိင်ေဆာင်ထားသူသုိ� ဖြ စ်ေစ ေပးရန်မဟုတ်သည့် 

တစ်စံုတစ်ဦးက အခြ ားသူတစ်ဦးသုိ� ေငွေ က� းေပးပါမည်ဟု တာဝန်ယထူားေသာ သက်ေသ 

တစ်ဦးက    မှန်ကန်ေက� ာင်းလက်မှတ်ေရးထုိးထားသည့်    စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်�ှင့် 

 (ဂ) တစ်စံုတစ်ဦးကအခြ ားတစ်ဦးသုိ� �ံှစားသီး�ံှ သုိ�မဟုတ် အခြ ားလယ်ယာထွက် သီး�ံှကုိေပးပါမည် 

ဟု တာဝန်ယူထားေသာ မှန်ကန်ေက� ာင်းလက်မှတ်ေရးထုိးထားသည့်စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်။ 

 (၆) “အခွန်ထုိက်သင့်သည်  ”ဆုိသည်မှာ ဖဲွ�စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒအကျိ�းသက်ေရာက် ပ� ီးေနာက်တွင် ချ�ပ်ဆိခ့ဲုသည့် 

သုိ�မဟုတ ် ပထမအက� ိမ်ချ�ပ်ဆိခ့ဲုသည့် စာချ�ပ်များ�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ဤအက်ဥပေဒအရ အခွန်ထုိက် 

သင့်သည်ကုိဆုိလုိသည်။ထုိ�အပြ င်အခြ ားစာချ�ပ်စာတမ်းများ�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ အဆုိပါစာချ�ပ်စာတမ်းကုိ ချ�ပ်ဆုိခ့ဲ 

ေသာအချိန် သုိ�မဟုတ်  လူအများက အချိနတ်စ်သီးတစ်ခြ ားစီ ပထမအက� ိမ် ချ�ပ်ဆိုခဲ့သည့်အခါ  ပြ ည် 

ေထာင်စုသမ�တ  မြ န်မာ�ိုင်ငံ၌ အတည် ဖြ စ်လျက်ရိှေသာဥပေဒအရအခွန်ထုိက်သင့်သည်ကုိဆုိလုိသည်။ 

 (၇) “ချက်လက်မှတ် ” ဆုိသည်မှာ အခြ ားနည်းဖြ င့်ေပးေချရန် ေဖာ်ပြ ထားခြ င်းမရိှဘဲေတာင်းဆုိသည့်အခါ၌သာ 

သက်မှတ်ထားသည့်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင် ထံေတာင်းခံရသည့် ေငွလ�ဲလက်မှတ် ကိုဆိုလိုသည်။ 

  (၈) ပယ်ဖျက်ပ� ီး ဖြ စ်သည်။ 

 (၉) “  မ� ိ��နယအ်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း၊( ေကာလိ်ေတ� ာအ်ရာရိှ) ” ဆိုသည့်စကားရပ်တွင် အခွန်အရာရှိတစ်ဦးဦး�ှင့် 

 ပြ ညတ်ွငး်အခွန်များဦးစီးဌာန၊ ��န်က� ားေရးမှ�းချ�ပ်က သတ်မှတ်တာဝနေ်ပးထားသည်အ့ရာရှိတစ်ဦးဦး 

ပါဝင်သည်။   

(၁၀) “ပစ�ည်းလ�ဲေပြ ာင်းစာချ�ပ်” ဆုိသည့်စကားရပ်တွင် ေရာင်းချသည့်အခါလ�ဲေပြ ာင်းေပးရသည့် ပစ�ည်းလ�ဲေပြ ာင်း 

စာချ�ပ်စာတမ်း �ှင့်ေရ��ေပြ ာင်း�ိုင်ေသာပစ�ည်း သို�မဟတု် မေရ��ေပြ ာင်း�ုိငေ်သာ ပစ�ည်းတစ်ခုကို အသက် 

ထင်ရှားရှိစဥ် လ�ဲေပြ ာင်းေပးေသာစာချ�ပ်စာတမ်း�ှင့် ဇယား(၁)တွင် အခြ ားနည်းဖြ င့် တိကျစွာေဖာ်ပြ  

ထား  ခြ င်းမရိှေသာ စာချ�ပ်စာတမ်းတို�ပါဝင်သည်။ 

(၁၁) “ထုိက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင်ပ� ီးခြ င်း” ဆိသုည့်စကားရပ်သည်စာချ�ပ်စာတမ်း တစ်ရပ် 

တွင်ကပ်တံဆိပ်ေခါင်း သို�မဟုတ် ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထက် ေလျာ့နည်းခြ င်းမရိှေသာ�ိှပ် 

တံဆိပ်ေခါင်းပါရိှပ� ီး  ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တ  မြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ်အတွင်းလကရ်ှတိည်ဆဲ ဥပေဒပါ  ပြ �ာန်းချက် 

အတုိင်း အဆုိပါတံဆိပ်ေခါင်းကုိကပ်�ိှပ်ခြ င်း သုိ�မဟုတ်သုံးစွဲ ခြ င်းတို�ကုိဆိုလိုသည်။   

  (၁၂) ချ�ပ်ဆို ပ� ီး ခြ င်း�ှင့်ချ�ပ်ဆို ခြ င်းဆိုသည့်စကားရပ်သည်စာချ�ပ်စာတမ်းများကိုရည်��န်းလျက် 

   “လက်မှတ်ေရးထိုးပ� ီး ခြ င်း”  �ှင် ့“ လက်မှတ်” တို�ကိုဆိုလိုသည်။ 

  (၁၃) “�ှိပ်တံဆိပ်ေခါငး် ” ဆိုသည့်စကားရပ်တွင် - 

   (က) တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသည့်  အရာရိှက  ကပ််�ိှပ်သည့်  တံဆိပ်ေခါင်းများ�ှင့် 

  (ခ) တံဆိပ်ေခါင်းကပ်ထားသည့်စာရွက်ေပ�တွင်ေဖာင်းက� သုိ�မဟုတ်ပံုထွင်းပံုတံဆပ်ိ�ိုက�်ှိပ်ပ� ီးသည့် 

တံဆိပ်ေခါင်းများ ပါဝင်သည်။  
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(၁၄) “စာချ�ပ်စာတမ်း ” ဆိုသည့်စကားရပ်တွင် ရပိုင်ခွင့် သို�မဟုတ် ေပးရန်တာဝန်တစ်ရပက်ို ဖြ စ်ေပ�၊ 

လ�ဲေပြ ာင်း၊ ကန်�သတ်၊ တိုးမြ �င့်၊ ချ�ပ်င� ိမ်း သို�မဟုတ် မှတ်တမ်းတင်သည့်စာချ�ပ်စာတမ်း သို�မဟုတ် အဆိုပါ 

သေဘာသက်ေရာက်ေသာ စာချ�ပ်စာတမ်းအသီးသီးတို�ပါဝင်သည်။ 

(၁၅) “ပစ�ည်းခဲွေ၀ ခြ င်းစာချ�ပ်စာတမ်း” ဆုိသည်မှာ ပစ�ည်းတစ်စံုတစ်ရာကုိ ပူးတဲွပုိင်ဆုိင်သူများက  ယင်းပစ�ည်းကုိ 

အသီးသီးခဲွေဝယူရန် သေဘာတူသည့်စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်ကုိဆုိလုိသည်။  ယင်းစကားရပ်တွင် ပစ�ည်း 

ခွဲေဝေပးရန်အတွက် အခွန်အာဏာပိုင်တစ်ဦးဦး သို�မဟုတ် တရားမတရား�ုံးတစ်�ံုး�ုံးက ချမှတ်သည့် 

အ ပ� ီးသတ်အမိန်� သို�မဟုတ် ခုံသမာဓိလူ က� ီးတစ်ဦးဦးက ပစ�ည်းခွေဲဝေပးရနဆ်ုံးဖြ တ်ေသာ ဆုံးဖြ တ်ချက် 

လည်းပါဝင်သည်။ 

 (၁၆) “အငှားစာချ�ပ် ” ဆုိသည်မှာ မေရ��မေပြ ာင်း�ုိင်ေသာပစ�ည်းကုိ ငှားရမ်းသည့်စာချ�ပ်စာတမ်းကုိ ဆုိလုိပ� ီး 

ယင်းစကားရပ်တွင်- 

    (က) xxxxx (ပယ်ဖျက်ထားသည်။) 

 (ခ) မေရ��မေပြ ာင်း�ုိင်ေသာပစ�ည်းေပ�တွင် ထွန်ယက်စုိက်ပျိ�းရန် အဆုိပါပစ�ည်းအား 

လက်ဝယ်ထားရိှရန် သုိ�မဟုတ် ယင်းပစ�ည်းအတွက်အခေပးရန် သုိ�မဟုတ် ငှားရမ်းခေပး 

ရန်စာဖြ င့်ေရးသား ချ�ပ်ဆိုထားသည့်  အငှားစာချ�ပ်မူရင်းခွဲမဟုတ်ေသာ  ကတိခဝံန် 

ချကတ်စ်ရပ်၊ 

 (ဂ) လမ်းခွန်၊ တံတားခွန်အမျိ�းအစား တစ်ရပ်ရပ်အတွက်အငှားချထားသည့် စာချ�ပ် 

စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်၊ 

  (ဃ) အငှားရရိှလုိေက� ာင်း စာဖြ င့်ေရးသားေလ�ာက်ထားသည့် ေလ�ာက်လ�ာတစ်ေစာင်ေပ�တွင် 

ေလ�ာက်ထားသည့်အတိုင်း ခွင့် ပြ �သည်ဟု ခွင့် ပြ �ရာေရာက်သည် ့ ေရးသားချက် 

တစ်ရပ်ရပ်တို�လည်း ပါဝင်သည်။ 

 (၁၆-က) “ေစျးကကွဝ်င်ေငွေချးသကေ်သခံလကမ်ှတ် ” ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စု သမ�တ မြ န်မာ�ုိင်ငံတွင် ၊ အိ��ိယ 

   �ုိင်ငံတွင် မည်သည့်စေတာ့ေစျးကွက်တွင်မဆို ေရာင်းချ�ိုင်သည်ဟု ေဖာ်ပြ ထားေသာ ေငွေချးသက်ေသ 

   ခံလက်မှတ်ကုိ ဆုိသည်။ 

 (၁၇)   “အေပါင်စာချ�ပ်”ဆုိသည့်စကားရပ်တွင်  က� ိ�တင်ေပးထားသည့်ေချးေငွကုိ  ပြ န်လည်ရရိှရန်အတွက် သို�မဟုတ် 

  ေချးေငွအဖြ စ်  က� ိ�တင်ထုတ်ေပးရန်အတွက် သို�မဟုတ် တင်ရိှ ပ� ီးေက� းမ� ီ  သုိ�မဟုတ်  ေနာင်ေပ�ေပါက်လာ 

  မည့်   ေက� းမ� ီအတွက် သုိ�မဟုတ်  ကတိခံ၀န်ချက်အတုိင်း  ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် တစ်စံုတစ်ဦးက ရပုိင်ခွင့် 

  ကို သုိ�မဟုတ် သတ်မှတ်ထားေသာပစ�ည်း�ှင့်စပ်လျ�်း၍ အခြ ားတစ်ဦးဦးသုိ� လ�ေဲပြ ာင်းေပးသည့် သုိ�မဟုတ် 

  အသစ်ဖန်တီးသည့် စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ် ပါဝင်သည်။ 

 (၁၈) “စာရွက်” ဆိုသည့်စကားရပ်တွင် သားေရပြ ား၊ သားေရပုရပုိက်သို�မဟုတ်ယင်းအေပ�တွင် စာချ�ပ်စာတမ်း 

   တစ်ရပ်ကို ေရးသား�ိုင်သည့်အခြ ားပစ�ည်းတစ်မျိ�းမျိ�းပါဝင်သည်။ 

 (၁၉)  “အာမခံေပ�လစီ” ဆိုသည့်စကားရပ်တွင် - 
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(က) ပုဂ�ိ�လ်တစ်ဦးက ပရီမီယံအတွက်မသိမြ င်�ုိင်ေသာ သုိ�မဟုတ်  က� ိ�တင်မသိရှိ�ိ ုင်သည့်  

အေ က� ာင်းတစ်စုံတစ်ရာေက� ာင့်ဆံုး��ံးမ�၊ ပျက်စီးမ� သုိ�မဟုတ် တာဝန်ရိှမ� အေပ�တွင် 

အခြ ားပုဂ�ိ�လ်တစ်ဦးသို� ေပးေလျာ်ရန် ကတိပြ �ထားေသာ စာချ�ပ် စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ် ၊ 

 (ခ) အသက်အာမခံေပ�လစီအပြ င် တစ်စံုတစ်ဦးကမေတာ်တဆမ� သုိ�မဟုတ်ဖျားနာမ��ှင့် အခြ ား 

ပုဂ�ိ�လ်ေရးဆုိင်ရာ အာမခံတုိ�အတွက်် ပြ �လုပ်သည့် အာမခံေပ�လစီတစ်ရပ်ရပ်လည်း ပါ၀င်သည် ။ 

  (၂၀) “ပင်လယေ်ရေက� ာင်းအာမခံေပ�လစီ ”သို�မဟုတ်“ပင်လယေ်ရေက� ာင်းေပ�လစီ”ဆုိသည်မှာ -  

 (က) ပင်လယ်ေရေက� ာင်းသွား  သုိ�မဟုတ်  ပြ ည်တွင်းေရေက� ာင်းသွားသေ �ဘာ သုိ�မဟုတ် ေရယာဥ် 

တစ်စင်းအတွက် ပြ �လုပ်သည့် အာမခံေပ�လစီ သို�မဟုတ် သေ �ဘာ သို�မဟုတ် ေရယာဥ် 

တစ်စင်းရိှစက်ကရိယာ၊ ဝန်ချီစက် သုိ�မဟုတ် ပရိေဘာဂများအတွက် ပြ �လုပ်သည့်အာမခံေပ�လစီိ 

သို�မဟုတ် သေ �ဘာ သို�မဟုတ်  ေရယာဥ်တစ်စင်းေပ�တွင်  တင်ထားသည့် ေဖာ်ပြ ပါကနု်စည် 

များ၊ေရာင်းဝယ်သည့်ကုန်စည် သို�မဟုတ် ပစ�ည်းအတွက်ပြ �လုပ်သည့် အာမခံေပ�လစီ သုိ�မ 

ဟုတ် ကုန်တင်ပုိ�ခြ င်းအတွက်  ပြ �လုပ်ထားရိှသည့်အာမခံေပ�လစီအ ပြ င်သေ �ဘာ သုိ�မဟုတ် 

ေရယာဥ်�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ တရားဝငအ်ာမခံထားရှိ�ိုင်သည့် အခြ ားအကျိ�းခံစားခွင့်များအတွက် 

ချ�ပ်ဆုိထားေသာ အာမခံေပ�လစိီကိုဆိုသည်။ 

 (ခ) ပင်လယ်ေရ ေ က� ာင်းအာမခံေပ�လစီ  သုိ�မဟုတ်   ပင်လယ်ေရေက� ာင်းေပ�လစီ ဆိုသည့် စကား 

ရပ်တွင် ခရီးစဥ်တစ်ခုအတွက်ကုန်စည်များေရာင်းဝယ်သည့်ကုန်စည် သုိ�မဟုတ်  ပစ�ည်း 

များအာမခံထား ခြ င်း၊ အထက်အပုိဒ်(က)တွင် အဓိပ�ါယ်ဖွင့်ဆုိေဖာ်ပြ ထားသည့် ပင်လယ် 

ေရေက� ာင်းေဘးအ��ရာယ်အာမခံသာမကခရီးစဥ်အစမှအဆံုးတုိင်အာမခံ�ှင့်အကျ�ံးဝင်သည်အ့ခြ ား

မေတာ်တဆဖြ စ်ပွါးတတ်ေသာေဘးအ��ရာယ်များအတွက်အာမခံေပ�လစလီည်းပါဝင်သည်။

တစ်ဦးတစ်ေယာက်သည် ေနာက်ထပ်ကုန်တင်ပုိ�ခြ င်းအတွက် ေငွေက� းတစ်စံုတစ်ရာေပး ခြ င်း  သုိ�မ 

ဟုတ် ရရိှခြ င်း သုိ�မဟုတ် အခြ ားနည်းဖြ င့် ရရန်ရှိသည့်ကိစ�ကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားလျက်သေ �ဘာ 

သို�မဟုတ် ေရယာဥ် တစ်စင်းေပ�တွင် တင်ေဆာငထ်ားသည် ့ ကူးေပြ ာင်းတင်ချမည့် ကုန်စည်၊ 

ေရာင်းဝယ်သည့်ကုန်စည် သုိ�မဟုတ် ပစ�ည်းမျိ�းစံုတင်ေဆာင်ထားေသာ ကုန်စည်များ�ှင့် စပ်လျဥ်း၍  

ဆံုး��ံးမ�အ��ရာယ် ကုိမိမိကုိယ်တုိင် တာဝနယ်ေူ က� ာင်းသေဘာတူခြ င်း သို�မဟတု ် အဆိုပါ 

ကနု်ပစ�ည်းများအ��ရာယ် ကျေရာက်မ�၊ ဆုံး�� ံးမ�၊ ပျက်စီးမ�တို�အတွက် ပစ�ည်းပိုင်ရှင် သို� 

ေလျာ်ေ က� းေပးရန် တာဝန်ယူမ�စသည့် သေဘာတူညီချက် သို�မဟုတ် တာဝန်ယူမ�သည် 

ပင်လယ်ေရေက� ာင်းအာမခံအတွက် ပဋိညာဥ်တစ်ရပ်  ဖြ စ်သညဟ်ု မှတ်ယူရမည်။ 

(၂၁) “ကိုယ်စားလယှလ်�ဲစာ”ဆိသုည့်စကားရပ်တွင် ကိုယ်စားလှယ်လ�ဲစာပြ �လုပ်သူကစာချ�ပ်တွင် သတ်မှတ် 

ေဖာ် ပြ ထားသူတစ်ဦးအား မိမိအမည် ဖြ င့်ေဆာင်ရွက်ခွင် ့ေပးေသာ (တည်ဆဲ�ံုးခွန်အက်ဥပေဒအရ 

�ုးံခွန်မထိကု်သင့်ေသာ)စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်ပါ၀င်သည်။ 

(၂၂) “ေငွေပးကတိစာချ�ပ်” ဆုိသည်မှာ လ�ဲေပြ ာင်း�ုိင်ေသာ စာချ�ပ်စာတမ်းများအက်ဥပေဒအရ အဓိပ�ါယ်ဖွင့်ဆိုထား 

သည့်ေငွေပးကတိစာချ�ပ်ကုိဆုိသည်။ ၄င်းတွင် ရရိှ�ုိင်မည် သုိ�မဟုတ် မရရိှ�ုိင်မည် ဖြ စ်ေစ၊ ေဆာင်ရွက်�ုိင်မည် 

သို�မဟုတ်မေဆာင်ရွက်�ိုင်မည် ဖြ စ်ေစ၊  ဖြ စ်ပွါး�ုိင်မည် သုိ�မဟုတ် မဖြ စ်ပွါး�ုိင်မည် ဖြ စ်ေစ အေသအချာ မသိ 

ရေသာအေခြ အေန သုိ�မဟုတ် အလားအလာတစ်ရပ်�ငှ့်စပ်လျဥ်း၍သီးသန�် ရန်ပုံေငွမှ ေငွပမာဏ 

တစ်ရပ်ရပက်ိေုပးမည်ဟု ကတိပြ �သည့် လကမ်ှတ်လည်းပါဝင်သည်။ 
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 (၂၃) “ေငွရေပြ စာ” ဆိုသည့်စကားရပ်တွင်ကတိလက်မှတ်၊ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ သို�မဟုတ် စာ ဖြ င့်ေရးသားထား  

  ေသာ - 

  (က) ေငွေ က� းတစ်စုံတစ်ရာသို�မဟုတ်ေငွလ�ဲလက်မှတ်၊ ချက်လက်မှတ် သို�မဟုတ် ေငွေပး  

ကတိစာချ�ပ်တစ်စုံတစ်ရာကို ရရှိေက� ာင်း ဝန်ခံချက် သို�မဟုတ်၊ 

 (ခ) အခြ ားေရ��ေပြ ာင်း�ုိင်ေသာပစ�ည်းကို တင်ရှိသည်ေ့ က� းမ� ီအတွက် ေကျနပ်စွာအေပြ ေ က�  

ရရှေိက� ာင်း ဝန်ခံချက် သို�မဟုတ်၊ 

 (ဂ) ေက� း မ� ီတစ်စံုတစ်ရာ သုိ�မဟုတ် ေတာင်းခံမ�တစ်ရပ်ရပ် သုိ�မဟုတ် ေက� းမ� ီအစိတ်အပုိင်းတစ်ရပ်ရပ် 

သုိ�မဟုတ် ေတာင်းခံမ�အစိတ်အပုိင်းတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ရရိှ ပ� ီးေက� ာင်း သုိ�မဟုတ် ေပးဆပ်  ပ� ီး 

ေက� ာင်းဝန်ခံချက် သို�မဟုတ်၊ 

  (ဃ) အဆုိပါကတိလက်မှတ်၊ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ တစ်စံုတစ်ခုမှာ တစ်စံုတစ်ေယာက်၏ အမည်ဖြ င့် 

လက်မှတ်ေရးထုိးထားသည်ဖြ စ်ေစ၊ မထုိးသည် ဖြ စ်ေစ၊ ထုိသုိ�အသိအမှတ်ပြ �ဝန်ခံချက်အဓိပ�ါယ် 

သက်ေရာက်သည့် သုိ�မဟုတ ်သွယ်ဝုိက်၍ အဓိပ�ါယ် သက်ေရာက်ေစသည့် ဝန်ခခံျက်တို�လည်း 

ပါဝင်သည်။ 

 (၂၄) “ပစ�ည်းစီမံခန�်ခဲွခြ င်း” ဆုိသည်မှာေရ��ေပြ ာင်း�ုိင်သည့် ပစ�ည်းသုိ�မဟုတ် မေရ��ေပြ ာင်း�ုိင်သည့်ပစ�ည်းကုိ - 

   (က) လက်ထပ်ထိမ်းမြ ားမ�အဖိုးစားနားအတွက်။ 

 (ခ)  စီမံခန�်ခွဲသူ၏ပစ�ည်းကိုမိမိ၏ မိသားစုအတွင်း ပစ�ည်းခွဲေဝေပးရန်အတွက် သို�မဟုတ် 

မိမိအေနဖြ င့် ေထာက်ပ့ံရန်ဆ��ရှသူိအတွက် သို�မဟတု် မိမိအားမှီခိုေနသူအချိ��သို� ပစ�ည်းခွဲ 

ေဝေပးရန်အတွက်။ 

  (ဂ)  ဘာသာေရး သို�မဟုတ် အလှ�ဒါနတစ်ခုခုအတွက် ေသတမ်းစာနည်းလမ်းဖြ င့်မဟုတ်ဘဲ  

စာတမ်းတစ်စံုတစ်ရာေရးသား၍ စီမံခန်�ခဲွ ခြ င်းကုိ  ဆုိလုိသည်။ ထုိ�အပြ င် ယင်းသုိ� စီမံခန်�ခဲွရန် 

သေဘာတူသည့် ေရးသားချက်တစ်ရပ်လည်းပါဝင်သည်။ ထိုသို�ပစ�ည်းစီမံခန်�ခွဲမ� တစ်ရပ်ရပ် 

ကို စာတမ်းေရးသား၍ ပြ �လုပ်ခြ င်းမျိ�းမဟုတ်လ�င် ယံုမှတ်အပ်�ံှသည့်အချက်ကုိ ေက� ညာသည့် 

နည်းလမ်း သုိ�မဟုတ် အ ခြ ားနည်းလမ်း ဖြ င့် ဖြ စ်ေစ ယင်းကဲ့သို�ပစ�ည်းကို စီမံခန်�ခွဲ ခြ င်းအတွက် 

စည်းကမ်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်လည်း ပါဝင်သည်။ 

(၂၅) “တပ်မေတာ်သား ” ဆိုသည့်စကားရပ်တွင်  မြ န်မာ့တပ်မေတာ်အက်ဥပေဒအရ အမည်စာရင်းသွင်းထားေသာ  

 ပြ န်တမ်းဝင်မဟုတ်သည့်  အရာရှိေအာက်တပ်မေတာ်သားတစ်ဦးဦး ပါဝင်သည်။ 
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အခန်း (၂) 

တံဆိပ် ေခါင်းခွန်များ 

က။  စာချ�ပစ်ာတမ်းများတွငတံ်ဆိပ ်ေခါင်းခွန်ထမ်း ေဆာင်ရန်တာဝန်ရှ ိေစခြ င်း 

 ၃။  ဤအက်ဥပ ေဒပါ   ပြ ဌာန်းချက်များ�ှင့် ေနာက်ဆက်တွဲဇယား(၁)တွင်  ပါဝင်သည့်   ကင်းလွတ်ခွင့်များကို     အေထာက်  

 အထား ပြ �၍  ေအာက်ပါစာချ�ပ်စာတမ်းများသည် ဇယားတွင် ေဖာ်ပြ ပါရှိသည့်စာချ�ပ်စာတမ်းအမျိ�း အစားအလိုက် ထိုက်သင် ့ 

 သည့်��န်းထားများအတိုင်း တံဆိပ ်ေခါင်းခွန် ထမ်း ေဆာင်ရမည် - 

 (က)  ပြ ည် ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာအ်တွင်း၌ ၁၈၉၉ ခု�ှစ်၊ ဇူလုိင်လ (၁) ရက်ေန��ှင့် ယင်းေန� ေနာက်တွင် ချ�ပ်ဆို 

 ေသာ ယခင်က တစ်စံုတစ်ဦး�ှင့် စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆုိထားခြ င်းမရိှေသာ ယင်းဇယားတွင် ေဖာ်ပြ ပါရိှသည့် စာချ�ပ်စာတမ်း၊ 

 (ခ) အထက် ေဖာ် ပြ ပါ ေန��ှင့် ေနာက်ပုိင်းတွင်  ပြ ည် ေထာင်စုသမ�တ မြ နမ်ာ�ိုင်ငံ၏ ပြ င်ပတွင ်ေရးဆွဲ သို�မဟုတ်  ပြ �လုပ် 

 ခ့ဲ ပ� ီး  ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တ မြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ်အတွင်းလက်ခံခြ င်း၊ ေပး ေချခြ င်း၊လက်ခံရန်သုိ�မဟုတ်ေပးရန်ပြ သခြ င်း၊ 

 သို�မဟုတ် ထပ်ဆင့်လက်မှတ် ေရးထိုးခြ င်း၊ လ�ဲ ေပြ ာင်းခြ င်း သို�မဟုတ် အခြ ားနည်းလမ်း ဖြ င့်လွဲေပြ ာင်းခြ င်း ပြ �လုပ် 

 သည့် ေငွေပးကတိစာချ�ပ် သို�မဟုတ် ေတာင်းဆိုသည့်အခါမှတစ်ပါး အခြ ားနည်း ဖြ င့် ေငွေပးေချရေသာ ေငွလ�ဲ 

 လကမ်ှတ်၊ 

 (ဂ) ( ေငွလ�ဲလကမှ်တ် သုိ�မဟုတ်  ေငွ ေချးကတိစာချ�ပ်မှအပ) ဇယား(၁)ပါ အခြ ားစာချ�ပ်စာတမ်းများသည် ယခင်က 

 တစ်စံုတစ်ဦး�ှင့် စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆုိထားခြ င်းမရိှ ေသာ စာချ�ပ်တစ်ရပ်ရပ်သည်  ပြ ည်ပတွင် ထိ ုေန� သို�မဟုတ် ထိ ုေန� 

 ေနာက်ပိုင်းတွင် ချ�ပ်ဆိ ုေသာစာချ�ပ်ဖြ စ်ပ� ီး  ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တ မြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ် အတွင်းရှိပစ�ည်းတစ်စုံတစ်ခု 

 �ှင့် ဆက်�ွယ်ေနခြ င်း သို�မဟုတ်  ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တ မြ န်မာ�ိုင်ငံကိစ�တစ်ရပရ်ပ် တစ်စုံတစ်ရာ ေဆာင်ရွက် ခြ င်း 

 သို�မဟုတ် ေဆာင်ရွက်ရန်ရှိ ခြ င်းတို��ှင့် ဆက်�ွယ ်ေန ေသာ  ပြ ညေ်ထာင်စုသမ�တ မြ န်မာ�ိုင်ငံေတာတ်ွင် လက်ခံရရှိ 

 သည့် စာချ�ပ်စာတမ်းများ။ 

 သို�ရာတွင် ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါစာချ�ပ်စာတမ်းများ�ှင့်စပ်လျ�်း၍  တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထုိက်သင့်ခြ င်းမရှိေစရ - 

 (၁)  ပြ ည် ေထာင်စုသမ�တ မြ န်မာ�ိုင်ငံအစိုးရကဖြ စ ်ေစ၊  အစိုးရအတွက်ဖြ စ် ေစ၊  အစိုးရ၏အကျ�ိးအလုိ�ငှာ  ဖြ စ် 

 ေစ၊ ချ�ပ်ဆိေုသာစာချ�ပ်�ှင့်စပ်လျဥ်း၍အစုိးရက တံဆိပ်ေခါင်းခွန်အတွက် တာဝနရိှ် ေသာ စာချ�ပ်စာတမ်း 

 တစ်ရပ်ရပ်၊ 

 (၂) ေနာက်ဆက်တွဲအက်ဥပေဒများဖြ င့် ပြ င်ဆင်သည့် သ ေ �ဘာများမှတ်ပုံတင်ခြ င်းဆုိင်ရာ အက်ဥပ ေဒအရ  

 မှတ်ပုံတင်ထားေသာသ ေ �ဘာ သို�မဟတု် ေရယာဥ် သုိ�မဟုတ် ၎င်း၏အစိတ်အပုိင်း သုိ�မဟုတ် ေရယာဥ်၏ 

 အကျ�ိးသကဆ်ိုင်မ�တစ်စုံတစ်ရာ ရှယ်ယာ သို�မဟုတ် ပစ�ည်းကိ ုေရာင်းချခြ င်း၊ လ� ဲေ ပြ ာင်း ေပးခြ င်း သို�မ 

 ဟုတ် ေပါင်�ှံ ခြ င်း သို�မဟုတ် အခြ ားနည်းဖြ င့်စီမံခန�်ခွဲ ခြ င်း သို�မဟုတ် အပ� ီးအပြ တ်စီမံခန�်ခွဲ ခြ င်းတို�အ 

 တွက် ချ�ပ်ဆိုသည့်စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်။   

 *၃-က။ (၁) ေနပြ ညေ်တာ်၊ ရန်ကုန်�ှင ့် မ��ေလးမ� ိ��ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးနယ်နိမိတ်များမှတစ်ပါး  ပြ ညေ်ထာင်စသုမ�တ မြ န်မာ 

     �ုိင်ငံေတာ်တစ်ဝန်း မည်သည ့်ေနရာ၌မဆို တည်ရှိသည် ့ မေရ��ေ ပြ ာင်း�ိုင်ေသာပစ�ည်းများ လ�ဲေ ပြ ာင်းသည့် စာချ�ပ် 

     စာတမ်းများချ�ပ်ဆိုရာတွင်  ဤအက်ဥပေဒဇယား   ၁  ၌ ပါရှိေသာ အမှတ်စ�်  ၂၃၊  ၃၃  �ှင် ့၄၀(က) အသီးသီး  

     အရ   ထမ်းေဆာင်ရေသာ တံဆိပ်ေခါင်းခွနသ်ည်   ထမ်းေဆာင်ရမည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်တန်ဖိုးအပြ င် အပိုတံဆိပ် 

     ေခါင်းခွန် ၂ % အား အဆုိပါပစ�ည်းတညရ်ှိရာေနရာရှိ ေစျးကွက်ေပါကေ်စျး�ှင ့်အညီ ထမ်းေဆာင်ေစရမည်။ 

တံဆိပ် 
ေခါင်းခွန် 
ထမ်း 
ေဆာင်ရ 
မည့်စာ 
ချ�ပ်များ 

အပိုတံ 
ဆိပေ်ခါင်း 
ခွန်
ေကာက် 
ခံခြ င်း  
�ှင့လ်�ဲ 
ေပြ ာင်း 
 ေပး ခြ င်း  

*၂၀၁၄ ခု�ှစ် မြ န်မာ�ိုင်ငံတံဆပိ်ေခါင်းအက်ဥပေဒကုိ  ပြ င်ဆင်သည့ ်ဥပေဒအရ ဖြ ည့်စွက်ထားသည်။ 
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    (၂)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�၏    ဘ�ာေရးဝန်က� ီးဌာနသည်  ဥပေဒအရ ေကာက်ခံထားေသာ  အပိုတံဆိပ်ေခါင်း 

     ခွန်များကို    ပြ ည်ေထာင်စရုန်ပုံေငွသို�   ေပးသငွ်းရမည်။   ယင်းေနာက်  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�၏  ဘ�ာေရး 

     ဝန်က� ီးဌာနသည်  အပိုတံဆိပ်ေခါင်းခနွ်များအား   ပြ �ာန်းထားေသာဥပေဒ�ှင့ ်အညီေဖာ်ပြ ထားသည့်  နည်းလမ်း 

     အတိုင်း  မ� ိ��နယ်စည် ပင်သာယာေရးရန်ပုံေငွသို� ေပးရမည်။     

  ၄။ (၁) ေရာင်းခြ င်း၊  ေပါင်�ံှခြ င်း  သုိ�မဟုတ်  ပစ�ည်းစီမံခန�်ခဲွခြ င်းတွင်   ကိစ�တစ်ခုပ� ီး ေမြ ာက် ေစရန်အတွက်   စာချ�ပ် ေစာင် ေရ 

   အများအပြ ား  ချ�ပ်ဆိုရသည့်အခါ  လ�ဲေပြ ာင်းခြ င်း၊  ေပါင်�ှံ ခြ င်း   သို�မဟုတ်   ပစ�ည်းခွဲေဝခြ င်းအတွက်  ပင်ရင်း 

   စာချ�ပ်တစ်ခုကိသုာလ�င်    ဇယား(၁)ပါ သက်ဆိုင်ရာ��န်းထားအတိုင်း ထမ်း ေဆာင် ေစရမည်ဖြ စ်ပ� ီး ကျန်စာချ�ပ် 

   များအတွက် ဇယားတွင် ယင်းအတွက်  ေဖာ်ပြ ထားေသာအခွနအ်စား တစ်ေစာင်လ�င် တံဆိပေ်ခါင်းခွန် ၁၀ဝိ/- စီ 

   ထမ်း ေဆာင်ေစရမည်။ 

    (၂) အထက်အပုိဒ် (၁)တွင်   ေဖာ်ပြ သည့်ပင်ရင်းစာချ�ပ်သည်     မည်သည့်စာချ�ပ်ဖြ စ်သည်ဟု  မှတ်ယူရမည်ကုိ စာချ�ပ် 

   တွင်  ပါဝင်ချ�ပ် ဆုိသူများကုိယ်တိုင်က  အဆုံးအဖြ တ် ေပး�ုိင်သည်။ 

သုိ�ရာတွင် ၎င်းတို�အဆုံးအဖြ တ် ေပးသည့်စာချ�ပ်စာတမ်းအ ေပ� ထုိက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်မှာ ချ�ပ်ဆုိခ့ဲသည့်   

မည်သည့်စာချ�ပ်စာတမ်းများ�ှင့်မဆုိ စပ်လျဥ်း၍ အများဆံုးထိုက်သင် ့ေသာ တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ဖြ စ ်ေစရမည်။ 

 ၅။ တစ်သီးတစ်ခြ ားစီဖြ စ် ေသာ အမ�ကိစ�များအားရည်��န်း၍ ေသာ်လည်း ေကာင်း၊ ဆက်�ွယ်၍ေသာ်လည်း ေကာင်း၊ 

သီးခြ ားစီပြ �လုပ်ချ�ပ်ဆုိထားသည့် စာချ�ပ်စာတမ်းဖြ စ်လ�င် အမ�ကိစ�တစ်ခုချင်းအတွက် ဤအက်ဥပ ေဒအရ ထုိက်သင့်သည့် 

��န်းထားများအတိုင်း စ ုေပါင်း၍အခွန်ထိုက်သင့်ေစရမည်။ 

 ၆။  အထက် ေဖာ် ပြ ပါ ေနာက်ဆုံးပုဒ်မပါ ပြ ဌာန်းချက်များကို အ ေ ခြ ပြ �၍ စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ခုသည်ဇယား (၁) ပါ 

စာချ�ပ်စာတမ်း�ှစ်မျ�ိး သို�မဟုတ် �ှစ်မျ�ိးထက်ပို၍  သက်ဆိုင် ေအာင ်ေရးသားချ�ပ်ဆုိထားလ�င်  ၎င်းဇယားအရ ထုိက်သင့် 

သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်များသည် ကဲွပြ ားခြ ားနားပါက အများဆံုးတံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကိုထိုက်သင့် ေစရမည်။ 

 သုိ� ရာတွင် ဤဥပ ေဒအရ အခွန် ထုိက်သင့်သည့် စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စံုတစ်ရာအား ကျသင့်ေသာအခွန် ထမ်းေဆာင်ပ� ီးမူရင်းခဲွ 

ထပ်မံပွားယူသည့်ကိစ�တွင် ၎င်းမူရင်းခဲွအတွက် တစ်ရာထက်ပို၍ အခွန်ထိုက်သင့်မ�မရှ ိေစရ။  

 ၇။ (၁)   (၁၈၉၄ ခု�ှစ်ပင်လယ် ေရ ေက� ာင်း ကန်ုသွယ်မ�အက်ဥပ ေဒပုဒ်မ ၅ဝ၆ တွင်ရည်��န်းထားသည့် အာမခံ   

 စာချ�ပ်မှအပ) ပင်လယ် ေရ ေ က� ာင်းအာမခအံတွက် ချ�ပ်ဆိုသည့် မည်သည့် ပဋိညာဥ်စာချ�ပ်မ� ပင်လယ်ေရ 

 ေ က� ာင်းေပ�လစီအတိုင်း ေရးသားေဖာ် ပြ  ခြ င်းမရှိလ�င် တရားဝင်မ ဖြ စ ်ေစရ။ 

 (၂) အချိန်ကန်�သတ်ချ�ပ်ဆိုသည့်   မည်သည့်ပင်လယ ်ေရ ေ က� ာင်း ေပ�လစီမ�  ၁၂ လထက်ပို ေသာကာလ  အပိုင်း  

  အခြ ားအတွက် မချ�ပ်ဆိုရ။ 

 (၃) မည်သည့်ပင်လယ ်ေရ ေ က� ာင်းေပ�လစီမ� တိကျစွာ ေဖာ်ပြ ထားသည့် အ��ရာယ် ဖြ စ်ေစမည့်အချက် သို�မဟုတ် 

  စွန်�စားမ�ပြ �လုပ်သည်အ့ချက်  သို�မဟုတ် ကာလအပိုင်းအ ခြ ား၊  ေင ွေပးသွင်းသူများ သို�မဟုတ် ေငွေပးေဆာင် 

  သူများ၏အမည် များ�ှင့်ေပးသွင်းေငွ  သုိ�မဟုတ် အာမခံထားသည့်ေငွ ေပါင်းတုိ�ကုိ   ေရးသား ေဖာ်ပြ ခြ င်း မရိှလ�င်  

  တရားဝင် မ ဖြ စ် ေစရ။ 

 (၄) ပင်လယ်ပြ င်ခရီးစဥ်တစ် ေခါက်အတွက်ေသာ်လည်း ေကာင်း၊ အချိန်ကာလကန်�သတ်ချက်အတွက် ေသာ်လည်း 

  ေကာင်း  သို�မဟတု်   သ ေ �ဘာသာွး ေရာက်ရမည့်   အရပ်သို�ေရာကရ်ှိပ� ီး  ေကျာက်ချရပ်နားပ� ီး ေနာက် ရက် ေပါင်း 

  ၃ဝ  ေကျာ်လွန်သည့် အချိန်ကာလအထိလည်းေကာင်း သတ်မှတ်ချ�ပ်ဆုိထားသည့် မည်သည့်ပင်လယ်ေရ ေက� ာင်း  

ေရာင်းချ  
 ခြ င်း၊ ေပါင်  
�ှံခြ င်းသို�မ
ဟုတ်ပစ�ည်း 
စီမံခန�်ခဲွေရး
ကိစ� တစ်ခု 
တည်းတွင ်
အသုံးပြ �
ေသာစာ 
ချ�ပ်များ 

ကွဲပြ ားခြ ား 
နားေသာ 
ကိစ�ရပ်များ 
ဆိငု်ရာစာ 
ချ�ပ်များ 

 ဇယား 
(၁)ပါစာ 
ချ�ပ်များ 

ပင်လယ် 
ေရ ေက� ာင်း 
အာမခံေပ� 
လစီများ 
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  အာမခံမဆို  ခရီးစဥတ်စ်ခုအတွက်    ေပ�လစီအဖြ စ်ေသာ်လည်း ေကာင်း၊   သတ်မှတ်အချိန်ကာလအတွက် 

  ေပ�လစီအ ဖြ စ်ေသာ်လည်းေကာင်း တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်ေပး ေဆာင်ေစရမည်။ 

 ၈။ (၁) ဤအက်ဥပ ေဒတွင်မည်သို�ပင်ပါရှိေစကာမူ ေဒသဆိုင်ရာအာဏာပုိင်  ေင ွေချးအက်ဥပ ေဒအရ ေသာ် 

 လည်း ေကာင်း၊ တည်ဆဲဖြ စ်သည့် အခြ ားဥပ ေဒတစ်ခုခုအရ ေသာ်လည်း ေကာင်း၊   ေဒသဆိုင်ရာအာဏာပုိင်မှ 

 ထုတ် ေပးသည့် ကတိခံဝန်ချ�ပ်များ၊ ေ က� းမ� ီခံဝန်ချ�ပ်များ သို�မဟုတ် အခြ ား ေသာ ေငွ ေချးသက် ေသခံလက်မှတ် 

 များ ဖြ င့် ထုတ်ေပးသည့် ေချး ေငွတစ်ခု�ှင့်စပ်လျ�်း၍ ထုတ်ေပးေသာ ကတိခံဝန်ချ�ပ်များ၊ ေက� းမ� ီခံဝန်ချ�ပ်များ  

 သို�မဟုတ်   အခြ ားေငွေချးသက်ေသခံ လက်မှတ်များ၏ စုစု ေပါင်းတန်ဘုိးအ ေပ�တွင် တစ်ရာခုိင်��န်းတံဆိပ်

 ေခါင်းခွန်ထုိက်သင့် ေစရမည်။ ထုိ�ပြ င် အဆိုပါ ကတိခံဝန်ချ�ပ်များ၊  ေ က� းမ� ီခံဝန်ချ�ပ်များ သို�မဟုတ် အ ခြ ား ေသာ 

 ေငွ ေချး သက ်ေသခံလက်မှတ်များအားသက်တမ်း တိုး မြ �င့် ခြ င်း၊ ေပါင်းစည်းခြ င်း၊ ခဲွခြ ားခြ င်း သို�မဟုတ် အခြ ားနည်း 

 တစ်ခုခုပြ �လုပ်သည့်ကိစ�တွင် တံဆိပ် ေခါင်းကပ် ရန်မလိုသည့်အပြ င် တံဆိပ ်ေခါငး်ခွန် ထပ်မံထမ်း ေဆာင်ခြ င်း မပြ � 

 ရ။ 

 (၂) အထက်အပုိဒ(်၁)တွင်  တံဆိပ် ေခါင်းကပ်ခြ င်း�ှင့် တံဆိပ် ေခါင်းထပ်မံထမ်းေဆာင်ခြ င်းမှ  ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည့်ကတ ိ

 ခံဝန်ချ�ပ်များ၊ ေက� းမ� ီခံဝနခ်ျ�ပ်များ  သို�မဟတု်  အခြ ား ေသာ ေငွ ေချးသက ်ေသခံလက်မှတ်များဟု ေဖာ်ပြ ပါရိှသည့် 

  ပြ �ာန်းချက်များသည ် မ ေ ပြ ကျန် ေငွများ�ှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကတိခံဝန်ချ�ပ်များ၊  ေက� းမ� ီခံဝန်ချ�ပ်များ  သို�မဟုတ်  

 အခြ ား ေသာ  ေငွ ေချး သက် ေသခံလက်မှတ်များ�ှင့် သက်ဆုိင် ေစရမည်။   ထုိ�အပြ င်အဆိပုါကတိခံဝန်ချ�ပ်များ၊ 

 ေက� းမ� ီခံ ဝန်ချ�ပ်များ သုိ�မဟုတ ် အခြ ားေသာ  ေငွ ေချးသက် ေသခံလက်မှတ်များသည် တံဆိပ် ေခါင်းကပ်သည်ဖြ စ် ေစ၊ 

 မကပ်သည်  ဖြ စ် ေစ တရားဝင်ဖြ စ ်ေစရမည်။ 

  (၃) ဤပုဒ်မအရ ေပး ေဆာင်ရမည့်  တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်အား ရည်ရွယ်ချက် ဖြ င့် ေပး ေဆာင်ခြ င်းမရှိလ�င် ေပး ေဆာင်ရမည့်  

  အခွန် ေငွ၏ ၁ဝ ရာခုိင်��န်း�ှင့်ညီမ� ေသာဒဏ် ေငွအား  ေပး ေဆာင်ရန ် ပျက်ကွက်သည့်လ�ှင့် ေနာက်လ ဆက်လက်

 ေပးေဆာင်ခြ င်းမရှိသည့်လစ�်အတွက်  �ုိင်င ံေတာ်အစုိးရသို�  ေဒသဆုိင်ရာအာဏာပုိင်က  �ုိင်ငံ ေတာ်ဘ�ာအဖြ စ် 

 ေကာက်ခံ သိမ်းဆည်းေပးရန် တာဝနရ်ှိ ေစရမည်။ 

 ၉။ ဘ�ာေရးဝန်က� ီးဌာနသည် ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖဲွ�၏သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် �ိုင်ငံ ေတာ် ပြ န်တမ်းတွင ် နည်းဥပ ေဒ 

သို�မဟုတ် အမိန်� ေ က� ာ်ငြ ာစာထုတ်ပြ န်၍ - 

 (က) ေရှ�အလားအလာဖြ စ်ေစ၊ ေနာက်ေက� ာင်းပြ န်၍ဖြ စ်ေစ  ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုး 

 သို�မဟတု် အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ရပ်တွင် စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ် သို�မဟတု် စာချ�ပ်စာတမ်း၏ 

 သီးခြ ားအမျိ�း အစားတစ်ရပ်ရပ် သို�မဟုတ ် ယင်းအမျိ�းအစားတွင်ပါဝင်ေသာ စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်၊ 

 သီးြခားအမျိ�းအစား တစ်ရပ်ရပ် ပုဂ�ိ�လ်ကေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယင်းအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

 ယင်းအမျိ�းအစား     အဖွဲ�ဝင်တစ်ဦးဦးကေသာ်လည်းေကာင်း၊    ယင်းတို�အတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း 

 ေဆာင်ရွက်ေသာ စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်ကို တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ေလ�ာ့ေပါ့ သို�မဟုတ် ကင်းလတွ်ခွင့် ပြ � 

 �ိုင်သည်။ 

      * (ခ) ပယ်ဖျက်သည်။  

  (ဂ) ဥပ ေဒအရ ဖွဲ�စည်းတည် ေထာင်ထားသည့် အစုစပ်ကုမ�ဏီကဖြ စ်ေစ သို�မဟုတ် အခြ ား အသင်းစုက 

  ဖြ စ ်ေစထုတ်သည့် ေ က� းမ� ီခံဝန်ချ�ပ်၊ ကတိခံဝန်ချ�ပ် သို�မဟုတ် ေရာင်းချ�ိုင ်ေသာ ေငွေချးသက်ေသခံ 

ေဒသဆိုင် 
ရာအာဏာ 
 ပိုင်ေချး 
ေငွဥပေဒအ
ရထုတ် 
ေပးေသာ 
ကတိခဝံန် 
ချ�ပ်၊ ေက� း 
 မ� ီခံဝန် ချ�ပ် 
သို�မဟုတ်   
အခြ ား ေငွ
ေချးသက်
ေသခံ 
လက်မှတ် 
များ သို�မ 
ဟုတ် ေချး
ေငွများ 

ေလျာ့ချ 
 ခြ င်း၊ လွတ ်
 င� ိမ်းခွင့် 
 ပြ �ခြ င်း သို�မ 
ဟုတ် ပူး
ေပါင်း၍  
ေပးရန် 
အခွင့် 
အာဏာ 

*၂၀၁၄ ခု�ှစ် မြ န်မာ�ိုင်ငံတံဆပိ်ေခါင်းအက်ဥပေဒကုိ ပြ င်ဆင်သည့ ်ဥပေဒအရ ဖြ ည့်စွက်ထားသည်။ 
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 လက်မှတ်များ အတွက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကို ေပြ င� ိမ်း ေစရန်ဖြ စ ်ေစ၊ ပူး ေပါင်း၍ ေပး ေဆာင် ေစရန် ဖြ စ် ေစ 

 သတ်မှတ်ေပး�ိုင်သည်။ 

ခ။   တံဆိပ ်ေခါင်းများ�ှင် ့ယင်းတို�ကိုထမ်း ေဆာင်ရန် နည်းလမ်းများ 

 ၁ဝ။ (၁) ဤအက်ဥပ ေဒတွင ်အတိအလင်းအခြ ားနည်းပြ ဌာနး်ထားသည့် ကိစ�ရပ်မှအပ မည်သည့်စာချ�ပ်စာတမ်း 

 အတွက်မဆို ထိုက်သင့်သည့်အခွန်အားလုံးကုိ - 

   (က) ဤအက်ဥပ ေဒပါ  ပြ �ာန်းချက်များ�ှင့်အညီ၊  သို�မဟုတ် 

   (ခ) ယင်းပြ �ာန်းချက်သည် ၎င်းစာချ�ပ်စာတမ်းများ�ှင့်မသကဆ်ိုင်လ�င်   ပြ ညေ်ထာင်စုအစိုးအဖွဲ�၏ 

    သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ဘ�ာေရးဝန်က� ီးဌာနမှ နည်းဥပ ေဒ ပြ �ာန်း၍ ��န်က� ားသည့်အတိုင်း 

    တံဆိပေ်ခါင်းခွန်ထမ်း ေဆာင်ရမည် ဖြ စ် ပ� ီး ယင်းထမ်းေဆာင်မ�သည်  ယင်းစာချ�ပ်စာတမ်းများ 

    အေပ� အခွန်ထမ်းေဆာင်ပ� ီးဖြ စ်ေ က� ာင်း ပြ ဆိုသည်။ 

   (၂) အပိုဒ် (၁)အရ   ပြ �ာန်းထားသည့်  နည်းဥပ ေဒများတွင်  အ ခြ ားအ ေ က� ာင်းအရာများ�ှင့်  ေအာက်ပါ 

   အချက်များကို စည်းမျဥ်းသတ်မှတ်ရမည် - 

   (က) စာချ�ပ်စာတမ်းအမျ�ိးအစားတစ်ရပ်စီအတွက်  သံုးစဲွခွင့်ရသည့်တံဆိပ်ေခါင်းများ၏  အမျ�ိးအစား 

     ဖြ စ်သည့်ကိစ�၊ 

   (ခ) �ိှပ်တံဆိပ် ေခါင်း�ုိက်�ိှပ်လျက်ပါရိှသည့်   စာချ�ပ်စာတမ်းများအတွက်   သုံးစွဲခွင့်ရသည့်   တံဆိပ် 

     ေခါင်း အ ေရအတွက်ဖြ စ်သည့်ကိစ�၊ 

   (ဂ) သက်ဆိုင်ရာ�ုိင်ငံသံုး ဘာသာစကားတစ်ရပ်ရပ်�ှင့် ေရးသားထားသည့်ေငွလ�ဲလက်မှတ်များ သို�မ 

    ဟုတ် ေငွ ေချးကတိစာချ�ပ်များဖြ စ်သည့်ကိစ�တွွင် ၎င်းတို�ကုိေရးသားရမည့် စက��အရွယ်အစား   

    ပမာဏ၊ 

 ၁၁။ ေအာက ်ေဖာ်ပြ ပါ စာချ�ပ်စာတမ်းများတွင် ကပ်တံဆိပ် ေခါငး်များကို ကပ်�ှိပ်�ိုင်သည် - 

(က) ေတာင်းဆိုသည့်အခါမှတစ်ပါး အခြ ားနည်းဖြ င့် ေငွ ေပး ေချရေသာ ေစာင် ေရအစုံလိုက်  ေရးသား ေတာင်းခံ 

သည့်  ေငွလ�ဲလကမ်ှတ် အစိတ်အပိုင်းများမှတစ်ပါး အခွန် ၁၀ကျပ် ထိုက်သင့်သည့် စာချ�ပ်စာတမ်းများ၊ 

(ခ)  ပြ ည် ေထာင်စုသမ�တ မြ န်မာ�ိုင်ငေံတာ်၏  ပြ င်ပတွင် ေရးဆွဲပြ �လုပ်သည့် ေငွလ�ဲလက်မှတ်�ှင့်ေင ွေပး 

ကတိစာချ�ပ်များ၊ 

  (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စုတရားလ�တ်ေတာ်ချ�ပ်တွင် တရားလ�တ်ေတာ်ေရှ� ေနအဖြ စ် ဝင်ခွင့်တင်သွင်းသည့်စာရင်း၊ 

  (ဃ) �ိုတ� ီ စာတမ်းများ၊ 

(င) အစုစပ်ကုမ�ဏီ   သို�မဟုတ်  အခြ ားအသင်းစု၏ အစုရှယ်ယာများ ကိုထပ်ဆင့်လက်မှတ်  ေရးထိုးလ�ဲ       

ေပြ ာင်းသည့်စာချ�ပ်စာတမ်းများ ။ 

 ၁၂။ (၁) (က)  တစ်စံုတစ ်ေယာက် ေသာသူ ချ�ပ်ဆိုထားသည့် တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့် ေသာ စာချ�ပ်စာတမ်း 

 တစစ်ုံတစ်ရာတွင် ကပ်တံဆိပ် ေခါင်းကိ ု ကပ်သူမည်သူကမဆို ကပ်စဥ်အခါ၌ ယင်းတံဆိပ် 

 ေခါင်းကို ထပ်မံ အသုံးမပြ ��ိုင ်ေအာငဖ်ျက်ရမည်။ 

 (ခ)  ကပ်တံဆိပ ်ေခါင်းကပ်�ှိပ်လျက်ပါသည့်စက��တွင် စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာ ေရးသားချ�ပ်  

   ဆိုသမူည်သမူဆို ထိုတံဆိပ ်ေခါင်းကိုဆိုခဲ့သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ဖျက်ပ� ီးမဟုတ်လ�င် ချ�ပ်ဆို 

   စဥ်အခါ၌  ထပ်မံအသုံးမပြ ��ိုင်ေအာငဖ်ျက်ရမည်။ 

အခွနေ်ပး 
ေဆာင်ရန် 
နည်းလမး်  

ကပ်  

တံဆိပ် 

ေခါင်းအ

သုံးပြ � ခြ င်း 

ကပ ် 
တံဆိပ် 
ေခါင်းပယ် ဖျက်  
 ခြ င်း 
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  (၂) ေနာက်ထပ်မံ အသုံးမပြ ��ိုင ်ေအာင် ဖျကထ်ားခြ င်းမပြ �သည့် ကပ်တံဆိပ ်ေခါင်းပါ စာချ�ပ်စာတမ်း 

 တစ်စုံတစ်ရာကို ယင်းတံဆိပ ်ေခါင်း�ှင့်စပ်လျဥ်းသမ�တံဆိပ ်ေခါင်းပါရှိသည်ဟူ၍မှတ်ယူခြ င်းမပြ �ရ။ 

 (၃) ကပ်တံဆိပ် ေခါင်းကုိပုဒ်မခဲွ(၁)အရ ဖျက်ရမည့်သူက တံဆိပ် ေခါင်း ေပ�တွင် ဖြ စ်ေစ၊ တံဆိပ် ေခါင်းကုိ 

 ကန်�လန်� ဖြ တ်၍ ဖြ စ ်ေစ၊ မိမိ၏အမည် သို�မဟတု် အမည်တိုကိုလည်းေကာင်း၊ မိမိလုပ်ငန်း၏အမည် 

 သို�မဟုတ် အမည်တိကုိုေသာ်လည်း ေကာင်းေရးသား၍ ထိုကဲ့သို� အမှန် ေရးသားသည် ့ ေန�စွဲ ေရးထိုးခြ င်း 

  ဖြ င့် ဖြ စ် ေစ၊ အခြ ား ထ ိေရာက်သည့် နည်းလမ်းတစ်စုံတစ်ရာဖြ င့်ဖြ စ ်ေစ ပယဖ်ျက်�ိုင်သည်။ 

၁၃။ �ိှပ်တံဆိပ ်ေခါင်း�ိုက်�ှိပ်ပ� ီး  စက��တွင်ေရးသားသည့် မည်သည့်စာချ�ပ်စာတမ်းမဆို တံဆိပ ်ေခါင်းသည် စာချ�ပ် 

စာတမ်း၏ ေရှ�မျက်�ှာတွင် ေပ�လွင ်ေန ေစသည့်နညး်လမ်းအရ ေရးသားရမည်ဖြ စ်ပ� ီး ၎င်းစက��ကို အ ခြ ားစာချ�ပစ်ာတမ်း 

တစ်စုံတစ်ရာအတွက်အသုံးပြ �ခြ င်း သို�မဟုတ် အသုံးချ ခြ င်းမ ပြ �လုပ်�ိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြ င့် ေရးသားရမည်။ 

၁၄။ တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်သည့်  စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာ ေရးသားပ� ီးသည် ့   တံဆိပ်ေခါင်းကပ်ပ� ီး  စက��တွင် 

တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်သည့် အခြ ားမည်သည့် ဒုတိယစာချ�ပ်စာတမ်းကိုမ�  ထပ်မံေရးသားခြ င်းမပြ �လုပ်ရ။ သို�ရာတွင်   

ဤပုဒ်မပါ မည်သည့်အ ေ က� ာင်းအချက ်ေ က� ာင့်မ� ေပ� ေပါက်လာသည့် သို�မဟုတ် သက် ေသထင်ရှားဖြ စ ်ေစသည့် အခွင့် 

အ ေရးတစ်ရပ်ရပ်ကို လ�ဲ ေ ပြ ာင်းရန်ဖြ စ် ေစ၊ စာချ�ပ်အရ ေပးအပရ်န်ရှိသည့်ပစ�ည်း  သို�မဟုတ် ေငွတစ်ရပ်ရပ်ကို  ရရှိပ� ီး 

ေက� ာင်းအသအိမှတ်ပြ �ရန်ဖြ စ် ေစ ၎င်းစာချ�ပ်တွင် နည်းလမ်းကျနစွာတံဆပ်ိေခါင်းကပ်ပ� ီးသည့် သို�မဟုတ် တံဆိပ် ေခါင်းခွန် 

ထိုက်သင့် ခြ င်းမရှ ိေသး ေသာ စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာ ေပ� ထပ်ဆင့်လက်မှတ် ေရးထိုး ခြ င်းများကို တားဆီးကန်�ကွက် 

 ခြ င်း မရှ ိေစရ။ 

 

 ၁၅။ ပုဒ်မ ၁၃ သုိ�မဟုတ် ပုဒ်မ ၁၄  �ှင့်   ဆန်�ကျင်၍   ေရးသားချ�ပ်ဆုိထား ေသာ မည်သည့်စာချ�ပ်စာတမ်းမဆို တံဆိပ်  

 ေခါင်းကပ်�ှိပ်ထားခြ င်းမရှ ိေသာ စာချ�ပ်စာတမ်းအဖြ စ် မှတ်ယူရမည်။ 

 

 

 
၁၆။ စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ခ�ုှင့်ပတ်သက်၍ တံဆိပ် ေခါငး်ခွန်ထုိက်သင့်ခြ င်းအတွက်ဖြ စ် ေစ၊ တံဆိပ ်ေခါင်းခွန ်ကင်းလွတ် 

 ခြ င်းအတွက်ဖြ စ ်ေစ၊   အခြ ားစာချ�ပ်စာတမ်းတစ် ေစာင်အတွက် ထမ်း ေဆာင်ပ� ီးသည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကို တနည်းနည်း�ှင့် 

အမှီပြ �ရခြ င်းဖြ စ်လ�င် ယင်းကိစ�ရပ်အတွက် စာချ�ပ်စာတမ်း�ှစ ်ေစာင်လုံးကိုတင်ပြ ၍  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိ 

ေတ� ာ်အရာရှ)ိထံ စာ ေရးသား ေလ�ာက်ထားတင် ပြ လ�င် ထုိကဲ့သို�ေနာကဆ်ုံးေဖာ်ပြ ထားသည့် တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင် 

 ပ� ီးေ က� ာင်းကို စာချ�ပ်စာတမ်းတွင် ေရးသား ေဖာ်ပြ  ပ� ီးေနာက် ထို မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစးီဌာနမှ�း (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ) 

ကိုယ်တိုင်က ထပ်ဆင့်လက်မှတ် ေရးထိုး၍ဖြ စ ် ေစ၊ ဘ�ာေရးဝန်က� ီးဌာနက  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�၏ သေဘာတူညီ 

ချက် ဖြ င့် ထုတ်ပြ န်သည့် နည်းဥပေဒများအရ   သတ်မှတ်သည့်အခြ ားနည်းလမ်း ဖြ င့် ဖြ စ်ေစ  ပထမေဖာ်ပြ ထားသည့် စာချ�ပ် 

စာတမ်းတွင် ထပ်ဆင့်လက်မှတ် ေရးထိုးရမည်။ 

 
 

ဂ။ တံဆိပ် ေခါင်းခနွ်ထမ်း ေဆာင်ရမည့် အချိန်ကာလ 

 ၁၇။  ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တ မြ န်မာ�ိုင်ငံေတာတ်ွင် မည်သူမဆိုချ�ပ်ဆိုသည့် တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင် ့ေသာ စာချ�ပ်  

 စာတမ်းများအားလံုးကို စာချ�ပ်မချ�ပ်ဆိုမီဖြ စ ်ေစ ချ�ပ်ဆိုသည့်အခါ၌ဖြ စ ်ေစ တံဆိပ် ေခါင်းထမ်းေဆာင်ရမည်။ 

�ှိပ်တံဆိပ ်ေခါင်း 
ကပ်ထား သည် ့  
စာချ�ပ်စာတမ်းတွ
င် ေရးသားရန ်
နည်းလမ်း 

ပုဒမ်၁၃ သို�မ 
ဟုတ် ပုဒ်မ ၁၄ 
ကို ဆန်�ကျင်
ေရးသားထား 
ေသာ စာချ�ပ် 
စာတမ်းအား 
တံဆိပ်
ေခါင်းမကပ်သ
ကဲ့သို� 
မှတ်ယူရခြ င်း 

တာဝနက်ို  

ေဖာ်ပြ ခြ င်း  

 ပြ ည်ေထာင်စု  
သမ�တမြ န်မာ 
�ိုင်ငံေတာ်တွင ်
ချ�ပ် ဆိုေသာ 
စာချ�ပ်များ 

စာချ�ပ်စာတမ်း 
တစ်ခုတွင် တံဆိပ် 
ေခါင်း တစ်မျိ�း 
တည်းသာထမ်း 
ေဆာင်ရခြ င်း 
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၁၈။       (၁)  မြ န်မာ�ိုင်ငံပြ င်ပတွင်သာချ�ပ်ဆိုခဲသ့ည့်  ေငွလ�ဲလက်မှတ် သို�မဟုတ်  ေငွ ေပးကတိစာချ�ပ်မဟုတ ်ေသာ 

တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်သည့် စာချ�ပ်စာတမ်းများအရပ်ရပ်အား  မြ န်မာ�ိုင်ငံအတွင်း၌ ပထမဦးစွာ 

လက်ခံရရှိ ပ� ီး ေနာက်  သုံးလအတွင်း တံဆိပ် ေခါင်း ကပ်�ှိပ်�ိုင်သည။် 

(၂) ထိုစာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို ၎င်းအတွက်  ပြ ဌာန်းသတ်မှတ်ထားသည့် တံဆိပ ်ေခါင်းမျ�ိးဖြ င့် 

သက်ဆိုင် သည့်ပုဂ�ိ�လ်က ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ ်ေခါင်းကို ဝယ်ယူကပ်�ှိပ်ခြ င်းမပြ ��ိုင်လ�င် ဆိုခဲသ့ည့် 

သုံးလအတွင်း  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိ ေတ� ာအ်ရာရှိ)ထ ံ ေဆာင်ယူလာ�ိုင်သည။် မ� ိ��နယ် 

အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း(ေကာ်လ ိေတ� ာအ်ရာရှ)ိသည်  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးအရအဖွဲ�၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် 

ဘ�ာေရးဝန်က� ီးဌာနမှ ထုတ်ပြ န်သည့န်ည်းဥပ ေဒများအရ သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း 

ယူေဆာင်လာသူပုဂ�ိ�လ် အလုိရှိသည့် တန်ဖိုးသင့် တံဆိပ ်ေခါင်းကိုကပ်�ှိပ်ရမည်။ 

 ၁၉။  ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တ မြ န်မာ�ိုင်ငေံတာ်၏  ပြ င်ပတွင် ေရးဆွဲ သို�မဟုတ် ပြ �လုပ်ခဲ့သည့် ေတာင်းဆိုသည့် အခါမတှပါး  

 အခြ ားအခါများ၌  ေငွ ေပး ေချရမည်ဖြ စ် ေသာေငွလ�ဲလက်မှတ်တစ်စုံတစ်ရာသိ�ုမဟုတ်  ေင ွေပးကတိစာချ�ပ် တစ်စုံတစ်ရာကို  

 ပထမလက်ရှိ ဖြ စ်သူသည်   ပြ ည်တွင်း၌ လက်ခံရန် ဖြ စ် ေစ၊ ေငွ ေတာင်းခံရန် ဖြ စ် ေစ၊    ထပ်ဆင့်လက်မှတ်ေရးထုိးရန်ဖြ စ် ေစ၊ 

 လ� ဲေပြ ာင်းရန်  သုိ�မဟုတ်   အခြ ားနည်းလ� ဲေပြ ာင်းရန်ဖြ စ်ေစ၊   ပြ သ ခြ င်းမပြ �မလီိုအပ်သည့်  တံဆိပ ်ေခါင်းကို   ကပ်�ိှပ်၍ ယင်း  

 တံဆိပ ်ေခါင်းကို ပယဖ်ျက်ရမည်။ 

   သို�ရာတွင် - 

 (က) ထိ ုေငွလ�ဲလက်မှတ် သို�မဟုတ်  ေငွ ေချးကတိစာချ�ပ်တစ်စုံတစ်ရာသည ်  မြ န်မာ�ိုင်ငံအတွင်း လကရ်ှိ 

 ြဖစ်သူတစ်ဦးတစ် ေယာက်၏ လကသ်ို�ေရာကရ်ှိသည့်အခါ၌ပုဒ်မ ၁၂ ၌ ြပ�ာန်းထား သည့်နည်းလမ်း�ှင့် 

 အညီ ထိုက်သင် ့ေသာ ကပ်တံဆိပ ်ေခါင်းကပ်�ှိပ်ပါရှိ၍ဖျက်ပ� ီးသည့် အ�ပင� ထိုလကရ်ှိြဖစ်သူအ�န�ဖင�� 

 ဤအက်ဥပ ေဒအရသတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်၌ ထိုပုဂ�ိ�လ်မှတပါး အ�ခ�� ပုဂ�ိ�လ်တစ်ဦး တစ်ေယာက်က 

 တံဆိပ ်ေခါင်းကိုကပ်�ှိပ်၍ဖျက်ခဲ့ြခင်းြဖစ် ေ က� ာင်း ယုံက� ည်ရန်အ ေက� ာင်းမရှိလ�င် ထို ေငွလ�ဲလက်မှတ် 

 သို�မဟုတ် ေငွ ေချးကတိစာချ�ပ်သည်  ထိုလက်ဝယ်ရှိသူ�ှင့်စပ်လျဥ်းသက်ဆိုင်သ ေရွ� နည်းလမ်းကျနစွာ 

 တံဆိပ ်ေခါင်းကပ်�ှိပ်၍ ဖျက်ပ� ီး ေ က� ာင်း မှတ်ယရူမည်။ 

 (ခ) ဤကန်�သတ်ချက်ပါ မည်သည့်အချက်အရမ� တစ်စုံတစ ်ေယာက် ေသာသူသည် တံဆိပ ်ေခါင်းကပ်�ှိပ်ရန် 

 သို�မဟုတ် ပယ်ဖျက်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည့်အတွက် ထိုက်သင့်သည့်ပြ စ်ဒဏ်မှ ကင်းလွတ်ခွင့် မရရှ ိေစရ။ 

 

ဃ။  တံဆပိ်ခနွ်အတွက် တန်ဖိုးြဖတ်ြခင်း 

 *၂ဝ။ (၁) တန်ဖိုးအေလျာက် အခွန်ထမ်းေဆာင်ထိုက်ေသာ စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်သည် ြပည်ေထာင်စု 

သမ�တမြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ်၏ေငွေ က� းမှတစ်ပါး မည်သည့်ေငွေ က� းတစ်စုံတစရ်ာ ဖြ င့်မဆို ေငွပမာဏကို 

ေဖာ်ြပထား�ခင��ြဖစလ်�င် ယင်းစာချ�ပ်ချ�ပ်ဆိုသည် ့ေန�ရှိ ေပ�ေပါကရ်ာ ေငွလဲလယှ်��နး် ဖြ င ့် ြပည်ေထာင် 

စသုမ�တမြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ်၏ ေငွေ က� းတန်ဖိုးေပ�တွင် ထမ်းေဆာင်ရမည့် အခွန်ကို တွက်ချက်ရမည်။ 

(၂) အထက်ပုဒ်မခွဲတွင် ေဖာ်ြပထားသည ့် ေပ�ေပါကရ်ာ ေငွလွဲလှယ်��န်းဆိုသည်မှာ စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆိ ု

သည် ့ေန�ရှိ   မြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ် ဗဟိုဘဏ်မှ ထုတ်ပြ န်သည့် ေန�စ�်ေငွလဲလှယ်��န်း�ှင့်အညီ ြဖစ်ေစရမည်။ 

 ၂၁။ စာချ�ပ်စာတမ်း   တစ်စုံတစ်ရာသည်    စ ေတာလ့က်မှတ်  သို�မဟုတ်    ေစျးကကွ်ဝင်ေသာ    သို�မဟုတ်  အ�ခ��  

  

 ပြ ည်ေထာင်  
စုသမ�တမြ န် 
မာ �ိုင်ငေံတာ် 
 ပြ ငပ်တွင် 
ချ�ပ်ဆိုသည့် 
ေငွလ�ဲလက် 
မှတ် သို�မဟုတ် 
ေငွေပးကတိစာ 
ချ�ပ်မှလွဲ၍ 
အခြ ားစာချ�ပ် 
စာတမး်များ 

�ိုင်ငံခြ ားေငွ 
ေက� းဖြ င့် 
ေဖာ်ြပသည့် 
ပမာဏကုိ 
ေပြ ာင်းလဲခြ င်း 

စေတာ့�ှင့် 
ေစျးကွက်ဝင် 
ေငွေချးသက်
ေသ ခံလက် 
မှတ် တန်ဖိးု 
 ဖြ တ်ခြ ငး် 

 ပြ ည်ေထာင်  
စု သမ�တ  
 မြ န်မာ  
�ိုင်ငံေတာ ်
 ပြ င်ပတွင် 
ေရးဆွဲသည့ ်
 ေငွလ�ဲလက ် 
မှတ်�ှင့ ်ေငွ 
ေပးကတိ 
စာချ�ပ် 

*၂၀၁၄ ခု�ှစ် မြ န်မာ�ုိင်ငံတံဆိပ်ေခါင်းအက်ဥပေဒကို ပြ င်ဆင်သည့် ဥပေဒအရ ဖြ ည့်စွက်ထားသည်။ 
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ေငွေချးသက်ေသခလံက်မှတ်တစ်စုံတစ်ရာ ဖြ စ် ပ� ီး တန်ဖိုးအ ေလျာက်တံဆိပ ်ေခါငး်ခွန်ထိုက်သင့်သည့်အချက်တွင် ၎င်း 

တံဆိပေ်ခါင်းခွန်ကို စ ေတာ့လကမ်ှတ် သို�မဟုတ် ေငွေချးသက်ေသခလံက်မှတ်၏ ပျမ်းမ�တန်ဖိုးအ ေပ�တွင်ြဖစ ်ေစ၊ 

ထိုစာချ�ပ်စာတမ်း ပြ �လုပ်သည် ့ေန�တွင ်သတ်မှတ်သည့်တန်ဖိုးအ ေပ�တွင်ြဖစ်ေစ တွက်ချကရ်မည်။ 

 ၂၂။ စာချ�ပ်စာတမ်း  တစ်စုံတစ်ရာတွင်   လကရ်ှ ိေငွလဲလှယ်��န်း ဖြ စ ်ေစ၊   ပျမ်းမ�တန်ဖိုးဖြ စ ်ေစ     လိုအပသ်ည့်အတိုင်း  

 ေဖာ်ပြ ပါရှိ ပ� ီး   ဤကဲ့သို�   ေဖာ်�ပပါရှိသည့်အ ေပ�  တံဆိပ ်ေခါငး်ကပ်�ှိပ် ပ� ီးဖြ စ်လ�င်   အ�ခ��နည်းဆန်�ကျင်၍   သကေ်သ  

ထင်ရှားမ�ဖစ�မီအထိ  ထိ ုေဖာ်ြပချက်ပါ အ ေ က� ာင်းအရာ�ှင်စ့ပ်လျဥ်း၍ ၎င်းစာချ�ပ်စာတမ်းကို ထိုက်သင့်ရာ တံဆိပ ်ေခါင်း 

ကပ်�ှိပ် ပ� ီးဖြ စ ်ေက� ာင်းမှတ်ယူရမည်။ 

 ၂၃။ စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာပါ  အချက်များအရ  အတိုး ေပးရန်  အတိအလင်းပါရှိ ပ� ီး    ထိုစာချ�ပ်စာတမ်းကို  

 တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်    ထုိက်သင့်ရမည့်ကိစ�တွင်စာချ�ပ်၌   အတိုးကို   ေဖာ်ြပထား�ခင��မရှိသည့်အခါ၌  ထိုက်သင့် ေစရမည့်  

 တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်ထက် ပိုမိုထိုက်သင့်�ခင�� မရှ ိေစရ။ 

 

 ၂၃-က။ (၁) ေငွလ�ဲလက်မှတ် သို�မဟုတ်   ေငွ ေပးကတိစာချ�ပ်မဟုတ် ေသာ  စာချ�ပ်တစ်စုံတစ်ရာ�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ -               

  (က)  ေချး ေငွအဖြ စ်  က� ိ�တင်ထုတ် ေပးပ� ီးသည့် ေငွ  သုိ�မဟုတ်  ထုတ် ေပးမည့်ေငွသုိ�မဟုတ်  တင်ရိှပ� ီး  

    ေက� းမ� ီ သုိ�မဟုတ်  ေနာင်တွင်တင်ရိှမည့် ေက� းမ� ီ�ှင့်စပ်လျဥ်း၍    ေစျးကွက်ဝင်အာမခံ ေငွလက် 

   မှတ်တစ်စံုတစ်ရာအား အ ေပါင်အဖြ စ် တင်သွင်းသည့်အခါ ချ�ပ်ဆိလု�င် သုိ့မဟုတ် ။ 

   (ခ) ထုိက်သင် ့ေသာတံဆိပ ်ေခါင်းခွန်အား �ပည့်စုံကျနစွာထမ်း ေဆာင်၍ ေပါင်�ှံထား ေသာေစျးကွက် 

    ဝင်အာမခံ ေငွလက်မှတ်အား  �ပန�လည် ေရွးယူသည့်အခါ ချ�ပ်ဆိုလ�င်၊ ဇယား(၁)၊ အမှတ်စဥ် ၅  

    (ဂ)တွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့် သ ေဘာတူစာချ�ပ် သို�မဟုတ် သ ေဘာတူချက်မှတ်တမ်း�ှင်သ့က်ဆုိင် 

    သည့် ကျသင့်အခွန်��န်းထားအတုိင်း တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ထိုက်သင် ့ေစရမည်။ 

(၂) ဆုိခ့ဲသည့်စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စံုတစ်ရာအား စွန်�လ�တ်  သုိ�မဟုတ်  ပျက်�ပယ�ေစသည့်အ ေန�ဖင�� ချ�ပ်ဆိသုည့်  

 စာချ�ပ်စာတမ်းကုိလည်း  အထက်တွင်ေဖာ်ပြ သည့်အတုိင်း တံဆိပ် ေခါင်းခွန် ထုိက်သင့် ေစရမည်။ 
 

 ၂၄။ တစ်စုံတစ် ေယာက် ေသာသူရရန်ရှိသည့် ေ က� းမ� ီအားလုံး  သို�မဟုတ်  တစ်စိတ်တစ် ေဒသအတွက်�ဖစ် ေစ၊ ေငွ 

သုိ�မဟုတ် စ ေတာ့လက်မှတ် တစ်စံု တစ်ရာအား ေပး�ခင�� သုိ�မဟုတ်  လ�ဲ��ပ�င�� ေပး�ခင��အား မုချဖြ စ်သည်၊ သုိ�မဟုတ် 

�ဖစ�တနရ်ာသည်အတွက် ဖြ စ်ေစ၊ ပစ�ည်းတစ်စုံတစ်ရာ ေပ�တွင်တင်ရှိသည် ့ ေက� း မ� ီဟုတ်သည်ဖြ စ ်ေစ၊ မဟုတ်သည်�ဖစ် ေစ၊ 

ယင်းပစ�ည်းကုိ  အဖုိးစားနားအဖြ စ်ဆုိခ့ဲသူသုိ� ေပးအပ်သည့်ကိစ�တွင် ယင်းသုိ� ေသာ ေက� းမ� ီ၊ ေငွ သို�မဟုတ် စ ေတာ့ 

လကမ်ှတ်ကို အဖိုးစားနား၏တစ်ခုလုံး သို�မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းအ�ဖစ�အ ေက� ာင်းအားေလျာ်စွာ မှတ်ယူရမည�်ဖစ��ပ�� 

ယင်း�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ လ�ဲ��ပ�င�� �ခင��အတွက် တန်ဖိုးအ ေလျာက ်တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ေပး ေဆာင်ရမည်။ 

သုိ� ရာတွင် ဤပုဒ်မပါအချက်များသည် ဇယား(၁) အမှတ်စ�် ၁၈ တွင် ေဖာ်�ပပါရိှသည့် ပစ�ည်းေရာင်းသက်ေသခံ 

လက်မှတ်တစ်စုံတစ်ရာ�ှင့် သက်ဆိုင်မ�မရှ ိေစရ။ 
 

ရှင်းလင်းချက်။ ။ေပါင်�ံှထားသည့်ပစ�ည်း သုိ�မဟုတ် အခြ ား ေက� း မ� ီတင်ရိှသည့် ပစ�ည်းတစ်စံုတစ်ရာကုိ ေရာင်းချ 

သည့်ကိစ�တွင် ၎င်းပစ�ည်းအတွက် မ ေပးဆပ်ရ ေသး ေသာ အ ေပါင်ေချးေငွ သုိ�မဟုတ် ကျသင့်

ေတာင်းခံေငွကုိ အတုိး ေငွ�ှင့်တကွ (တစ်စံုတစ်ရာရိှလ�င်)အား ေရာင်းချသည့် အဖုိးစားနား၏ 

အစိတ်အပုိင်း ဟုမှတ်ယူရမည်။ 

အတိုးေငွ  
ကိုလျာထား 
ေသာစာ 
ချ�ပ်များ 

ေစျးကွက်ဝင်ေငွ
ေချး သက်
ေသခလံက်မှတ်
ေပါင်�ှံခြ င်း�ှင့် 
ဆက် �ွယ်ေသာ 
အချိ��စာချ�ပ်စာ 
တမး်များကို စာ 
ချ�ပ်အဖြ စ ်
အခနွ်ထိုက်သင့်
ေစခြ င်း   

အနာဂတ်ေငွ  
ေပးေချမ�(သို�) 
အေက� း 
ေပးေဆာင ် 
ရန်လ�ဲေပြ ာင်း  
ပုံ�ှင့် အခွန် 
ထိုက်သင့်
ေစခြ င်း 
  

ပျမ်းမ�တန်ဖိုး 
လဲလှယ်��န်း 
ဆိုင်ရာ ေဖာ်ပြ  
ချက်၏ အကျိ�း 
တရား 
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  သုိ� ရာတွင်  ေပါင်�ံှထားသည့်ပစ�ည်းကုိ  အ ေပါင်ခံသူထံသုိ�   လ� ဲေပြ ာင်း ေပးအပ်ရာ၌  ၎င်းသူသည်  ေပါင်�ံှ

  ခြ င်း�ှင့်ပတ်သက်၍ ေပး ေဆာင်ပ� ီး ေသာတံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကို လ�ဲ��ပ�င���ခင��အ ေပ� ေပး ေဆာင်ရမည့်  တံဆိပ်ေခါင်းခွန်မှ  

             �တု်ယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

ဥပမာများ - 

(၁)  ေမာင်ဖြ �က  ေမာင်မဲကုိ  ေငွ ၁ဝဝဝိ/-  ေက� းဆပ်ရန်ရိှသည်။ ထုိအ ေက� း ၁ဝဝဝိ/- ကို အ ေပြ အ ေက�   

 ပြ �လုပ်၍ ပစ�ည်းတစ်ရပ်ကို တန်ဖိုး ေငွ  ၅ဝဝိ/-  �ှင့် ေမာင်ဖြ �က ေမာင်မဲသို� ေရာင်းချလ�င် ေငွ ၁၅ဝဝိ/-   

ေပ�တွင် တံဆိပ ်ေခါင်းခွန ် ေပး ေဆာင်ရမည်။ 

(၂) ေမာင်ဖြ �က  ေမာင်မဲထံတွင်  ေငွ ၁ဝဝဝိ/- �ှင့်   ေပါင်�ှံထား ေသာပစ�ည်းကို အတိုး ေငွ    ၂ဝဝ/ိ- မ ေပးပဲ  

 ေမာင် ဖြ �က  ေမာင်ညိ�သို�  ေငွ ၅ဝဝိ/- �ှင့် ေရာင်းချလ�င်  ေငွ ၁၇ဝဝိ/-  ေပ�တွင် တံဆိပ်ေခါင်းခွန ်ေပး 

 ေဆာင်ရမည်။ 

(၃)  ေမာင်ဖြ �က  ေမာင်မဲထံ  ၁ဝဝဝဝိ/- တန်အိမ်တစ်လုံးကို   ၅ဝဝဝိ/-  �ှင့် ေပါင်ထားပ� ီး ေနာက်   ေမာင်မဲက 

၎င်းအိမ်ကို  ေမာင် ဖြ �ထံမှဝယ်ယူလ�င် ေပါင်�ှံသည့်အတွက်ေပးေဆာင် ပ� ီးတံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကို ခု�ှိမ်၍ 

 ေငွ ၁ဝဝဝဝိ/-  ေပ�တွင်  တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ေပး ေဆာင်ရမည်။ 

 ၂၅။  �ှစ်စဥ် ေပးရမည့် ေငွ သို�မဟုတ် ကာလအပုိင်းအခြ ား�ှင့် ေပးရမည့်အ�ခ��ေငွတစ်စုံတစ်ရာ�ှင်စ့ပ်လျဥ်း 

၍ချ�ပ်ဆိုသည့်စာချ�ပ်စာတမ်း  သို�မဟတု်  လ�ဲေပြ ာင်းစာချ�ပ်ပါ  အဖုိးစားနားအား �ှစ်စဥ် သို�မဟုတ် ကာလအပိုင်း 

အ�ခ���ှင် ့ေပးရန် အ�ခ��ေငွတစ်စုံတစ်ရာ�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ချ�ပ်ဆိုသည့် စာချ�ပ်စာတမ်းတွင် ေဖာ်ြပသည့် ေငွ သို�မဟုတ်  

 လွဲေပြ ာင်းစာချ�ပ်စာတမ်းပါ အဖိုးစားနားမှာ ဤအက်ဥပ ေဒအရ ေအာက်ပါအတိုင်းမှတ်ယူရမည်- 

(က) ေပးရမည့် ေငွပမာဏစုစုေပါင်းကို  က� ိ�တင်၍ ေသချာစွာတွက်စစ်�ိုင်ရန ် အတိအကျ သတ်မှတ်အချိန် 

ကာလအတွင်း ေပး ေချရမည်ဖြ စ်လ�င် ဆိုခဲ့သည့်စုစု ေပါင်း ေငွပမာဏ၊ 

(ခ)  ေပး ေချရမည့် ေငွအား အစဥ်ထာဝ�ြဖစ်ေစ၊ဆုိခ့ဲသည့်စာချ�ပ်သုိ�မဟုတ် လ�ဲေပြ ာင်းစာချ�ပ်ချ�ပ်ဆုိသည့်ေန�တွင် 

ထာဝရ သို�မဟုတ် ကာလအဆုံးသတ်မရှိ၊ အတိအကျမရှေိသာအချိန်ကာလအတွက်ဖြ စ်ေစ ေပး

ေချရမည်ဖြ စ်လ�င် ပထမေပးရန်ရှိေသာေငွကို ေပးေချရန်အချိန်ေစ့ေရာက်သည့်ေန�မှ ေရတွက်လ�င် �ှစ်

ေပါင်း၂ဝ အတွင်းဆုိခ့ဲသည့်စာချ�ပ်  သုိ�မဟုတ်  လ�ေဲပြ ာင်းစာချ�ပသ်တ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီဖြ စ ်ေသာ 

စုစု ေပါင်း ေငွ၊ ထို�အပြ င် 

(ဂ) ေပး ေချရမည် ့ေငွအားဆုိခဲသ့ည့်စာချ�ပ် သုိ�မဟတု် လ�ေဲပြ ာင်းစာချ�ပ်ချ�ပ်ဆိသုည် ့ေန�တွင် ကာလအဆုံး 

သတ်ရှေိသာ ၊ အတိအကျမရိှေသာ အချိန်ကာလအတွက် ေပးေချရမည်ဖြ စ်လ�င်   ပထမ ေပးရန်ရှိ ေသာ 

 ေငွကို ေပး ေချရန် အချိန် ေစ ့ေရာက်သည့် ေန�မှ   ေရတွက်လ�င် ၁၂ �ှစ်အတွင်းဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း 

 ေပးရန်ရှိသည့် အများ ဆုံး ေငွ ေပါင်း။ 

 ၂၆။ တနဖုိ်းအေလျာက်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထမ်း ေဆာင်ရမည့် စာချ�ပ်စာတမ်းပါအ ေက� ာင်းကိစ��ှင့်စပ်လျဥ်းသည့် ေငွ ေပါင်း 

သို�မဟုတ် တန်ဖိုးအား ၎င်းစာချ�ပ်ချ�ပ်ဆိုသည့် ေန�ရက် သို�မဟုတ် ပထမချ�ပ်ဆိုသည့်ေန�ရက်တွင် ေသချာစွာမတွက် 

စစ်�ိုင်ခဲ့လ�င် အဆိုပါစာချ�ပ်ချ�ပ်ဆိုသည် ့ေန�ရကတ်ွင ် ေဖာ်ြပ၍ အမှန်တကယအ်သံုးပြ �ပ� ီး ေသာ တံဆိပ ်ေခါငး်အား 

လုံ ေလာက်မ�ရှိသည်ဟုယူဆ၍ ၎င်းစာချ�ပ်တွင် ေဖာ်ြပထား ေသာအ�မင��ဆုံး ေငွ ေပါင်း သို�မဟုတ် တန်ဖိုးထက် ပိုမိ ုေတာင်း 

ဆို ပုိင်ခွင့်မရှိ ေစရ။ 

သုိ� ရာတွင် သတ� �တွင်းအားငှားရမ်းခြ င်းအတွက်  ငှားရမ်းခ သုိ�မဟုတ် ငှားရမ်းခတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအ ဖြ စ် ေ မြ ရှင် 

သို� ေပးရေငွ(ခိုင်ေ က� း) သို�မဟုတ် ထုတ်လုပ်မ� ေဝစုအားရရှိသည့်ကိစ�တွင် တံဆိပ ်ေခါငး်ခွန်ထမ်း ေဆာင်ရန် အလုိ�ငှာ 

�ှစ်စဥ်ေ က� း 
စသည့်ကိစ� 
တန်ဖိုးဖြ တ် 
  ခြ ငး် 

အေက� ာင်း 
ကိစ� �ှင့်စပ် 
လျ�်းသည့် 
တန်ဖိုးမ
ေရရာဖြ စ်လ�င် 
တံဆိပ်ေခါင်း 
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အဆုိပါေမြ ရှင်သုိ�ေပးရေငွ(ခုိင်ေက� း) သုိ�မဟုတ်  ေဝစု၏တန်ဖုိးအား ခန်�မှန်းသတ်မှတ်ရာတွင် ေအာက်ပါကိစ�ရပ်မှာလံု ေလာက် 

မ�ရှိသည် -  

 (က) �ပည�ေထာင်စုသမ�တ မြ န်မာ�ိုင်ငံ ေတာ်အစုိးရ သို�မဟုတ် ၎င်းကိုယ်စား ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရသူမှ ငှားရမ်း 

 ခွင့်ပြ �ထား ေသာကိစ�တငွ် ငှားရမ်းခြ င်းအရ �ပည�ေထာင်စုသမ�တ မြ န်မာ�ိုင်ငံ ေတာ်အစိုးရသို� ေပးသွင်း 

 ရမည့်ခုိင်ေက� း သို�မဟုတ ် ေဝစုကို  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း( ေကာလ်ိေတ� ာ်အရာရှိ)မှ အ��ခအ ေန 

 အားလုံးကို ေလ့လာေထာက်ချင့်၍ ခန်�မှန်းသတ်မှတ ်ေသာ ေငွ ေပါင်း သို�မဟုတ် တန်ဖိုး၊ သို�မဟုတ် 

 (ခ) တစ်�ှစ်လ�င်ကျပ်၂ဝဝဝဝ ��န်းဖြ င့််အ�ခ��သတူစ်ဦးဦးက ငှားရမ်းခွင့် ပြ �ထား ေသာကစိ� ဖြ စ်လ�င် အဆိုပါ 

 ေမြ ရှင်သုိ� ေပးရေငွ(ခုိင်ေက� း) သို�မဟတု် ေဝစုစုစ ုေပါင်းမှာ မည်မ�ပင်ဖြ စ် ေစကာမူ အငှားစာချ�ပ ်ေပ� 

 အ��ခ�ပ�၍ ေတာင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

သို�ရာတွင် စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စုတံစ်ရာ�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ပုဒ်မ ၃၁ အရ ေသာ်လည်း ေကာင်း၊ပုဒ်မ ၄၁ အရ ေသာ် 

လည်း ေကာင်း အ ေရးယူ ေဆာင်ရွက်သည့်ကိစ�တွင်  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း(ေကာ်လိ ေတ� ာ်အရာရိှ) သတ်မှတ်သည့်

 ေငွ ေပါင်း�ှင့် ညီမ� ေသာ တံဆိပ ်ေခါင်းအား စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆိုသည် ့ေန�တွင် အမှန်တကယ်အသုံးပြ �ပ� ီးသကဲ့သို� မှတ်ယူရမည်။ 

 ၂၇။ တံဆိပ် ေခါင်းခွန်ထုိက်သင့်သည့် စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စံုတစ်ရာ�ှင့်စပ်လျဥ်း၍  ကျသင့်သည့်အခွန်ေပ�တွင် အကျ�ိး 

သက် ေရာက် ေစသည့်အဖိုးစားနား(ရှိပါက)�ှင့ ်  အခြ ား ေသာအချက်များ�ှင့် အေခြ အေနများ သို�မဟုတ ်  ကျသင့်သည့် 

အခွန် ေင ွေပါင်းတို�ကို ၎င်းစာချ�ပ ်ေပ�တွင် ပြ ည့်စုံမှန်ကန် ေပ�လွင ်ေအာင်ေရးသားရမည်။ 

 ၂၈။ (၁) ပစ�ည်းတစ်စံုတစ်ရာကုိ အဖုိးစားနားတစ်ခုသတ်မှတ်၍  တစ်ခါတည်း  ချ�ပ်ဆုိ ေရာင်းချပ� ီးေနာက်    ကွဲြပား  

   �ခ��နား ေသာစာချ�ပ်များချ�ပ်ဆုိ၍  ဝယ်ယူသူများသို�လ�ဲအပ ်ေသာအခါ အဆုိပါ စာချ�ပ်တစ် ေစာင်စီ၌ 

စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆုိသူတုိ�မှသင့်ေတာ်သည်ဟု  ယူဆေသာနည်းလမ်းအတုိင်း ကွဲြပား�ခ��နားသည့်  အဖိုးစားနား 

အားခွဲခြ ားသက်မှတ်ရမည်။ သို�ရာတွင် ချ�ပဆ်ိုထား ေသာ လ�ဲေပြ ာင်းစာချ�ပ်စာတမ်းေပ�တင်ွ  စာချ�ပ် 

တစ် ေစာင်ချင်းစီအတွက် ေဖာ်ပြ ထားေသာ ကွဲပြ ားခြ ားနားသည့် အဖိုးစားနား ေပ�တငွ်  တန်ဖိုးအ 

 ေလျာက ် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်ေစရမည။် 

(၂) ပစ�ည်းတစ်စံုတစ်ရာ�ှင့် စပ်လျဥ်း၍  အဖုိးစားနားတစ်ရပ်သတ်မှတ်ပ� ီး  လူ�ှစ်ဦး သုိ�မဟုတ်   �ှစ်ဦးထက်  

  ပုိေသာပုဂ�ိ�လ်များဖက်စပ်၍ဖြ စ ်ေစ၊   တစ်စုံတစ် ေယာက ်ေသာသူကမိမိအတွက်�ှင့်   အခြ ားသအူတွက် 

 ဖြ စ် ေစ၊ အ�ခ��သူသက်သက်အတွက်ဖြ စ် ေစ တစ်လံုးတည်းချ�ပ်ဆုိဝယ်ယူပ� ီး ေနာက်  သီးခြ ားစာချ�ပ် 

တစ်ေစာင်စီ ချ�ပ်ဆို၍  ပြ န်လည်လ� ဲေ ပြ ာင်း ေပး ေသာအခါ  သီးြခားစာချ�ပ်ချ�ပ်ဆုိထား ေသာလ�ေဲပြ ာင်း 

စာချ�ပ်တစ်ေစာင်ချင်းစီသည် ယင်းတွင်ေဖာ်ပြ ထားသည့် ကဲွပြ ားခြ ားနားသည့်အဖုိးစားနား ေပ�တွင် တန်ဖုိး 

အ ေလျာက် တံဆိပ ်ေခါင်းခွန် ထုိက်သင့် ေစရမည်။ 

(၃) တစ်စံုတစ် ေယာက် ေသာသူသည် ပစ�ည်းတစ်စံုတစ်ရာကုိဝယ်ယူရန် စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆုိပ� ီးေနာက် ၎င်းပစ�ည်းကို 

လ� ဲေပြ ာင်းရယူခြ င်းမပြ �မီအခြ ားသူသုိ�လက်လ� ဲေရာင်းချပြ နသ်ဖြ င့် ၎င်းပစ�ည်းကိုတစ်ဆင့် ဝယ်ယူသူသုိ� 

ချက်ချင်းလ�ဲေပြ ာင်းေပးသည့်ကိစ�ရပ်တွင် လ�ဲေပြ ာင်းစာချ�ပ်သည် မူလဝယ်ယူသူမှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူသူသုိ� 

ေရာင်းချခြ င်းအတွက် အဖုိးစားနားအ ေပ�တွင်တန်ဖုိးအ ေလျာက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ထိုက်သင့် ေစရမည်။ 

(၄) တစ်စံုတစ် ေယာက် ေသာသူသည် ပစ�ည်းတစ်စံုတစ်ရာကို ဝယ်ယူရန်စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆုိပ� ီးေသာ်လည်း ပစ�ည်း 

လက်ဝယ်မရရှ ိေသးခင်အချိန်တွင် ၎င်းပစ�ည်းအားလုံးကို ဖြ စ ်ေစ၊ တချ�ိ�တစ်ဝက်ကုိဖြ စ် ေစ၊ အခြ ားသူ 

စာချ�ပ်တွင် 
အခွန်အ 
ကျိ�းသက်
ေရာက်
ေစသည့် 
အချက်များ 
ေဖာ်ပြ ရန် 

အချိ��လ�ဲေပြ ာင်း 
စာချ�ပ်တွင်  
အခွန် ထမ်း 
ေဆာင်ရန် 
��န်က� ား 
ချက်   
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တစ်ဦးတစ် ေယာက ်  သုိ�မဟုတ် အများသုိ�ထပ်ဆင့်ချ�ပ်ဆုိ ေရာင်းချ ပ� ီးမူလ ေရာင်းချသမှူ ထပ်ဆင့်ဝယ်ယူ 

သည်ပ့ုဂ�ိ�လ်အသီးသီးသို� ေရာင်းချရန်လ�ဲ ေပြ ာင်း ေပးသည့် ၎င်းပစ�ည်းအသီးသီးအတွက် ချ�ပ်ဆိုသည့် 

စာချ�ပ် ေပ�တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် တန်ဖိုးအသီးသီး ေပ�တွင် တန်ဖိုးအ ေလျာက်တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ထိုက် 

သင် ့ေစရမည်။  ၎င်းပစ�ည်းအနက် မူလဝယ်ယူသူထံတွင် တချ��ိတဝက်ကျနရ်ှိလ�င် ၎င်းကျန်ပစ�ည်း 

အတွက်  ေရာင်းလ�ဲစာတမ်းတင်ွ မူလအဖုိးစားနားေပ�တွင်တဆင့်ဝယ်ယူသူများသုိ�  ေရာင်းချ၍ရ ေသာ 

အဖိုးစားနားကို��တ်ပယ်၍ ကျန်ရှ ိေသာ အဖိုးစားနား ေပ�တွင် တန်ဖိုးအ ေလျာက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ထိုက် 

သင် ့ေစရမည်။ 

သို�ရာတွင်ေနာက်ဆုံး ေဖာ်ပြ သည့် လ�ဲေပြ ာင်းစာချ�ပ်စာတမ်းအတွက် အခွန် မှာမည်သည့်ကိစ� 

တွင်မှ ကျပ်တစရ်ာေအာက်မ ေလျာ့ ေစရ။ 

(၅) ေရာင်းချသူပုိင်ဆုိင်သည့် အကျ�ိးစီးပွါးကုိ တဆင့်ဝယ်ယူသူကလ� ဲေပြ ာင်းယူရာတွင် ချ�ပ်ဆိုေသာစာချ�ပ် 

ေပ�တွင် တစ်ဆင့်ဝယ်ယူသူက ေပး ေချသည့်အဖိုးစားနားေပ�တွင် တန်ဖိုးအ ေလျာက်တံဆိပ်ေခါင်းခနွ် 

ထိကု်သင့် ေစ၍ ထိုက်သင့် ေသာ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်အတွက် တံဆိပ် ေခါင်းကပ်�ှိပ် ပ� ီး�ဖစ�သည့် ကိစ�တွင် 

ယင်းပစ�ည်းကိုပင်  မူလ ေရာင်းချသူက တစ်ဆင့်ဝယ်ယူသူသုိ�   ေနာက်လ�ဲအပ်ရန်ရိှသည့် လ�ဲေပြ ာင်းစာချ�ပ် 

စာတမ်းတွင် မူလ ေရာင်းရသည့်အဖိုးစားနားအတွက် လ�ဲအပ်သည့် လ�ဲေပြ ာင်းစာချ�ပ်စာတမ်း ေပ�တွင် 

ထုိက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန် �ှင့်ညီမ� ေသာ တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ထိုက်သင့် ေစရမည်။ ၎င်းတံဆိပ်ေခါင်း 

ခွန်မှာ ကျပင်ါးရာ ထက်ပိုလ�င် အခွန်ကျပင်ါးရာသာ ထိုက်သင် ့ေစရမည်။ 

င။   တံဆပိ ်ေခါင်းခနွ်  ေပး ေဆာင်ရမည့်ပုဂ�ိ�လ်များ 

၂၉။ အခြ ားကွဲလွဲသည့် ပြ ဌာန်းချက်မရှိလ�င်  ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းကုန်ကျစရတိ်ကို  : 

 (က)  ဇယား(၁)တွင်ပါရှိသည့် ေအာက်ပါအပိုဒအ်သီးသီး၌ပြ �ာန်းထားသည့် စာချ�ပ်စာတမ်းများ�ှင့်  

   စပ်လျဥ်း၍ ထုိစာချ�ပ်စာတမ်းကုိ ေရးသားသူ၊ ပြ �လုပ်သူ သုိ�မဟုတ် ချ�ပ်ဆုိသူက ေပးေဆာင်ရမည် : 

 အပိုဒ်  ၂  (အ ေမွထိန်းခံဝန်ချ�ပ်) 

 အပိုဒ်  ၆  (ပုိင်ဆိင်ု ေက� ာင်းပြ သည့် စာချ�ပ်စာတမ်းများကုိ တင်သွင်းထားခြ င်း�ှင့် ၄င်းအ ေပါင် 

 အ�ှံ�ှင့် ပတ်သက်သည့်သ ေဘာတူစာချ�ပ်) 

 အပိုဒ်  ၁၃   (ေငွလ�ဲလက်မှတ်) 

 အပိုဒ်  ၁၅  (ခံဝန်ချ�ပ်) 

 အပိုဒ်  ၁၆  (သ ေ �ဘာ အ ေပါင်စာချ�ပ်) 

 အပိုဒ်  ၂၆   (အ ေကာက်ခွန်ခံဝန်ချ�ပ်) 

 အပိုဒ်  ၂၇    (ေက� းမ� ီခံဝန်ချ�ပ်) 

 အပိုဒ်  ၃၂   (ေနာက်ထပ်အ ေပါင်စာချ�ပ်စာတမ်း) 

 အပိုဒ်  ၃၄  (ေလျာ် ေ က� းခံဝနခ်ျ�ပ်) 

 အပိုဒ်  ၄ဝ   (အ ေပါင်စာချ�ပ်) 

 အပိုဒ်  ၄၉    (ေင ွေပးကတိစာချ�ပ်) 

 အပိုဒ်  ၅၅   (ရထိုက်ခွင့်စွန်�လ�တ်သည့်စာချ�ပ်စာတမ်း) 

 အပိုဒ်  ၅၆  (သ ေ �ဘာကုနအ် ေပါင်စာချ�ပ်) 

ေပးရမည့်် 
တံဆိပ်ခွန် 
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 အပိုဒ်  ၅၇  (အာမခံစာချ�ပ် သို�မဟုတ် အ ေပါင်စာချ�ပ်) 

 အပိုဒ်  ၅၈  (ပစ�ည်းခွဲေဝမ�စာချ�ပ်စာတမ်း) 

 အပိုဒ်(၆၂) (က)  (ဖဲွ�စည်းတည် ေထာင်ထားသည့် အစုစပ်ကုမ�ဏီ သုိ�မဟုတ် အခြ ားအသင်းစုအတွင်း  

   ရှယ်ယာ ေဝစု လက်မှတ်များလ�ဲ��ပ�င���ခင��) 

  အပုိဒ်(၆၂)(ခ) (ပုဒ်မ(၈)၌ �ပ�ာန်းထားသည့်် ေက� းမ� ီခံဝန်ချ�ပ်များမှတပါး   တံဆိပ် ေခါင်းခွန်ထုိကသ်င့် 

   သည်�ဖစ�ေစ၊  မထိုက်သင့်သည်�ဖစ�ေစ၊  ေစျးကွက်ဝင်ေသာ  ေငွေချးသက်ေသခံ 

   လက်မှတ် များ�ဖစ�ေသာ  ေ က� းမ� ီခံဝန်ချ�ပ်များကို လ�ဲ��ပ�င�� �ခင��) 

 အပုိဒ်(၆၂)(ဂ) (ကတိခံဝနခ်ျ�ပ်၊ အ ေပါင်စာချ�ပ် သုိ�မဟုတ ်အာမခံ ေပ�လစီတစ်စုံတစ်ရာအရ အကျ�ိး 

   ေကျးဇူး တစ်စုံတစ်ရာကို လ�ဲ��ပ�င���ခင��) 

  (ခ) မီးအာမခံ ေပ�လစီမှအပ အခြ ားအာမခံ ေပ�လစီအတွက်  ေပ�လစီချ�ပ်ဆိုသူက  ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ် 

   ေခါင်းခွန်ကို ေပးေဆာင်ရမည်။ 

  (ခ)(ခ) မီးအာမခံ ေပ�လစီ အတွက်  ေပ�လစီ ချ�ပ်ဆိုသူက ေပးေဆာင်ရမည။်        

   (ဂ) (အ ေပါင်ပစ�ည်းကုိ ပြ န၍်လ�ဲအပ်ယသူည် ့  စာချ�ပ်အပါအဝင်)လ�ဲေပြ ာင်းစာချ�ပ်စာတမ်း  ဖြ စ်သည့်အချက် 

   တွင်   အာမခံချက ်ေပးသူက  ၎င်းငှားရမ်းခြ င်း   သို�မဟုတ်   ငှားရမ်းရန်   သ ေဘာတူညီချက ်ဖြ စ်သည့်  

   အချက်တွင်  ငှားရမ်းရသူ  သို�မဟုတ ် ငှားရမ်းမည်သ့ူက  ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကို ေပးေဆာင် 

   ရမည်။ 

  (ဃ) ငှားရမ်းခြ င်းစာချ�ပ် မူရင်းခွဲ ဖြ စ်သည့်အချက်တွင် ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ် ေခါင်းကုန်ကျ ေငွကို ငှားရမ်း 

   သူက ေပးေဆာင်ရမည်။ 

  (င) ပစ�ည်းလဲလှယ်သည့်    စာချ�ပ်စာတမ်းဖြ စ်သည့်အချက်တွင်   စာချ�ပ်တွင်ပါဝင်သူများက   အညီအမ�ေပး 

   ေဆာင်ရမည်။ 

  (စ) အ ေရာင်းလက်မှတ်ဖြ စ်သည့်အချက်တွင်   ထုိလက်မှတ်�ှင့်သက်ဆုိင်သည့်  ပစ�ည်းဝယ်ယူသူကေပးေဆာင် 

   ရမည်။ ထို�အပြ င် 

  (ဆ) ပစ�ည်းခွဲ ေဝသည် ့  စာချ�ပ်စာတမ်းဖြ စ်သည့်အချက်တွင်  ပစ�ည်းခွ ဲေဝခြ င်းကို  အခွန်အရာရှိ  သို�မဟုတ် 

   တရားမ�ုံး သို�မဟုတ် အ�ုညာတခုံလူ က� ီးက ချမှတ်သည့်အမိန်�အရ ခွ ဲေဝ ခြ င်းဖြ စ်လ�င် ယင်းတို�က  ��န် 

    က� ားသည့်  အချ�ိးအစားအတိုင်း ေသာ်လည်း ေကာင်း၊  ခွဲ ေဝသည့်အရပ်ရပ်ဆိုင်ရာ ပစ�ည်းများ၌ဆိုင်ရာ 

   အစုလိုက် ေသာ်လညး် ေကာင်း စာချ�ပ်စာတမ်းတွင် ပါဝင်သူတို�ကေပးေဆာင်ရမည်။ 

၃ဝ။ မည်သူမဆို ကျပ်ငါးေထာင်ထက်ပိသုည် ့ေငွကိုဖြ စ ်ေစ၊ကျပ်ငါးေထာင်ထက်ပိုသည် ့ေငွလ�ဲလက်မှတ်၊ချက်လက်မှတ်  

သို�မဟုတ် ေငွ ေချးကတိစာချ�ပ် တစ်စံုတစ်ရာကိုဖြ စ် ေစ၊  ေက� းမ� တီစ်စုံတစ်ရာကိုအားလံုး သုိ�မဟုတ ် တစ်ချ�ိ� 

တစ်ဝက်အတွက် အစားထုိး အ ေပြ အ ေက�  ေပးအပ်သည့် တန်ဖုိး ေငွငါးေထာင်ကျပ်ထက်ပုိသည့်  ေရ�� ေပြ ာင်း�ိုင ်ေသာ 

ပစ�ည်းတစ်စံုတစ်ရာကုိဖြ စ် ေစ လကခ်ံရယူလ�င် ထုိ ေငွ၊  ေငွလ�ဲလက်မှတ်၊ ချက်လက်မှတ်၊ ေငွ ေချးကတိစာချ�ပ် သုိ�မဟတ်ု 

ပစ�ည်းကုိ ေပးအပ်သူက ေတာင်းဆုိသည့်အခါ ထုိက်သင့်သည်တ့ံဆိပ ်ေခါင်းကပ်ပ� ီး ေ ပြ စာကိ ုေပးအပ်ရမည်။ 

(မည်သူမဆို အသစ်ပြ န်လည်ချ�ပဆ်ို ေသာ မီးအာမခံစာချ�ပ်�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ပရီမီယံ ေငွတစ်စုံတစ်ရာ သုိ�မဟုတ် အဖုိးစားနား 

တစ်ခုအတွက် ေငွကိ ုေသာလ်ည်း ေကာင်း၊ ေငွလက်မှတ်ကိ ုေသာလ်ည်း ေကာင်း၊ လကခ်ံရယူထားလ�င်ထုိသို� လကခ်ံရ 

ယူပ� ီးတစ်လ အတွင်း၎င်းအတွက်တံဆိပ် ေခါင်းခွန်အေပြ အေ က� ထမ်း ေဆာင်ထားသည့်  ေပြ စာအား ေပးအပရ်မည်။) 

အချိ��ကိစ�တို� 
တွင်လက်ခံ 
ေပြ စာေပး 
ရန်တာဝန်များ 
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အခန်း (၃) 

တံဆိပ်ေခါင်း�ှင်စ့ပ်လျဥ်း၍ ပုိင်းခြ ားဆုံးဖြ တ်ခြ င်းအ ေက� ာင်း 

 ၃၁။ (၁) စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စံုတစ်ရာကုိ ချ�ပ်ဆုိပ� ီးဖြ စ် ေစ၊ မချ�ပ်ဆုိရ ေသးသည်ဖြ စ် ေစ၊ တံဆိပ်ေခါင်းကပ်�ိှပ်ပ� ီး 

 ဖြ စ် ေစ၊ မကပ်�ိှပ်ရ ေသးသည်ဖြ စ် ေစ   မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း(ေကာ်လိ ေတ� ာ်အရာရိှ)ထံ ေဆာင်ယူ 

တင်ပြ လာပ� ီး ထုိစာချ�ပ်စာတမ်းသည်တံဆိပ် ေခါင်းခွန်(ထုိက်သင့်လ�င်) မည်မ�ထုိက်သင့်သည် ထင်မြ င် 

ေက� ာင်းကို သိရှိလိ ုေ က� ာင်း ထုိသူက ေလ�ာက်ထားလာသည့်အခါတွင် အမ�အသီးသီး၌  မ� ိ��နယ်အခွန ်

ဦးစီးဌာနမှ�း(ေကာ်လ ိေတ� ာအ်ရာရှိ)က ��န်က� ားသည့်အတုိင်း ငါးရာကျပ်ထက်မပုိ ကျပ်ငါးဆယ် ေအာက် 

မ ေလျာ့သည် ့ အခ ေက� း ေငွ ကုိေပးေဆာင်သည့်အခါ၊ စာချ�ပ်စာတမ်းအ ေပ�တွင် တံဆိပ် ေခါင်းခွန်တစ်စံု 

တစ်ရာ ထုိက်သင့်သည်(ထင်မြ င်လ�င်) အခွန် ်မည်မ� ထိုက်သင့် ေက� ာင်းကို  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း 

(ေကာ်လ ိေတ� ာ်အရာရှိ) က ဆုံးဖြ တ်ရမည်။ 

(၂) ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းပိုင်း ခြ ားဆုံးဖြ တ်�ိုင်ရန်အလို�ငှာစာချ�ပ်စာတမ်းေကာက်��တ်ချက်�ှင်တ့ကွ ၄င်းစာချ�ပ် 

စာတမ်းအ ေပ�တွင်အခွန် ်ထုိက်သင့် ေစခြ င်းအ ေက� ာင်း၊ ထုိက်သင့်သည့်အခွန်�ှင့်သက်ဆုိင်သည့် အ ေက� ာင်း 

 ခြ င်းရာများ�ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အ ေထာက်အထားအားလံုးကို ယင်းအ ေပ�တွင် မှန်ကန်စွာအပြ ည့်အစံု 

သတ်မှတ် ေဖာ်ပြ လျကပ်ါရိှေက� ာင်း အလုိရိှမည် ထင်မြ င်သည့်ကျမ်းကျိန်လ�ာ�ှင့် အခြ ားသက် ေသခံချက် 

များကုိလည်း ေကာင်း၊    မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း ( ေကာ်လိ ေတ� ာ်အရာရိှ) ကဆင့်ဆုိ ေတာင်းယူ�ုိင်သည့် 

အပြ င်၊ ဤက့ဲသုိ� ဆင့်ဆုိ ေတာင်းယူသည့်အတုိင်း ထုိ ေကာက်�ုတ်ချက်�ှင့် သက် ေသခံချက်များကို မတင် 

သင်ွးမီဆိုခ့ဲသည့် ေလ�ာက်လ�ာမျိ�းတစ်စံုတစ်ရာအေပ� ပုိင်းခြ ားဆုံးဖြ တ်ေပး ရန်   ငြ င်းပယ်ခွင့်ရှိသည်။  

  သို�ရာတွင် – 

(က) ဤပုဒ်မအရတင် ပြ သည့် မည့်သည့်သက် ေသခံချက်ကိုမ� ဆိုင်ရာစာချ�ပ်စာတမ်းအ ေပ� 

တွင် ထုိက်သင့်ရန်ရိှသည့် တံဆိပ် ေခါင်းခွန်�ှင့်စပ်လျဥ်း၍  စစ် ေဆး ေမး မြ န်းသည့် အချက်တွင် 

မှတစ်ပါးအ ခြ ားမညသ်ည့်တရားမ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတငွ်မ�တစ်စုံတစ် ေယာက ်ေသာသူအ ေပ� 

တွင် အသုံးပြ �ခြ င်းမရှိေစရ။ထုိ� ပြ င်-     

(ခ)  စာချ�ပ်စာတမ်း ေပ�တွင် ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ် ေခါင်းတန်ဖိုးကို  ေပး ေဆာင် ပ� ီး ေနာက် 

ထုိစာချ�ပ်စာတမ်းတင်ွ   ဆိုခ့ဲသည့်အ ေ က� ာင်းခြ င်းရာ    သို�မဟတု် ပတ်ဝနး်ကျင်အ ေထာက် 

အထားများကိုမှန်ကန်စွာ ေဖ�ပြ ခြ င်းမပြ �ဘဲ ချနလ်ှပ်ထားခြ င်း ေက� ာင့် ဤအက်ဥပ ေဒအရထိုက် 

သင့်သည့် မညသ်ည့် ပြ စ်ဒဏ်မှမဆို ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိေစရမည်။ 

 ၃၂။ (၁) ပုဒ်မ ၃၁ အရ  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း(ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ)ထံ ေဆာင်ယူတင်ပြ လာသည့် စာချ�ပ် 

စာတမ်းတစ်စုံတစရ်ာမှာ တံဆိပ် ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်သည့် စာချ�ပ်စာတမ်းမျ�ိးဖြ စ ်ေ က� ာင်း�ှင့် ထိုအရာရှိ 

က ထင်မြ င်သည့်အတိုင်း- 

 (က) တံဆိပ ်ေခါင်းလု ံေလာက်စွာ ကပ�်ှိပ်ပ� ီး ဖြ စ် ေက� ာင်း ၎င်း မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိ 

 ေတ� ာ်အရာရှိ)က ပိုင်းခြ ားဆုံးဖြ တ်သည့်အခါ၊  သို�မဟုတ် 

 (ခ) ပုဒ်မ၃၁အရ ၎င်း မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း(ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ)  ပြ �ာန်းဆုံးဖြ တ်သည့် 

 တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်ကို ဖြ စ်ေစ၊ ဆိုငရ်ာစာချ�ပ်စာတမ်း�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေပး ေဆာင်ပ� ီး တံဆိပ် ေခါင်း 

 ခွန်�ှင့်တကွ ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း ပိုင်း ခြ ားဆုံး ဖြ တ်သည့် တံဆိပ် ေခါင်းခွန်�ှင့်ညီမ� ေသာ 

သင့်ေလျာ်
ေသာတံဆိပ်
ေခါင်းခွန်ကို 
ပိုင်းခြ ားဆံုးဖြ တ်  
  ခြ ငး် 
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 (ေငွ ေက� းကုိေဖာ်ပြ ၍ဖြ စ်ေစ) ေပး ေဆာင်ပ� ီးဖြ စ်သည့်အခါ၊  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိ 

 ေတ� ာ်အရာရိှ)က ထုိက်သင့်သည့် တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်ကို ေငအွ ေရအတွက်ပါ ေဖ� ပြ ၍ အ ပြ ည့်အဝ 

  ေပးေဆာင်ပ� ီး ဖြ စ ်ေ က� ာင်း စာချ�ပ်စာတမ်း ေပ�တွင် ထပ်ဆင့်လက်မှတ် ေရးထိုးခြ င်းအား ဖြ င့် 

 အတည်ပြ �ရမည်။ 

  (၂) ၎င်းစာချ�ပ်စာတမ်းမှာ  တံဆိပ် ေခါင်းခွန်မထုိက်ဟု  ထင်မြ င်ယူဆလ�င် ေဖာ်ပြ ခ့ဲသည့်  နည်းလမ်းအတိုင်း  

    မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိေတ� ာအ်ရာရှိ)က မှန်ကန် ေ က� ာင်း အတည်ပြ �ရမည်။ 

(၃) ဤပုဒ်မအရ     ထပ်ဆင့်လက်မှတ် ေရးထုိးပ� ီးသည့်      မည်သည့်စာချ�ပ်စာတမ်းကုိမဆုိ     ထုိက်သင့်သည့် 

 တံဆိပ်ေခါင်းပါ ေက� ာင်း  သုိ�မဟုတ ်  တံဆိပ် ေခါင်းခွန်ထုိက်သင့်ခြ င်းမရိှ ေက� ာင်းအမ�အ ေက� ာင်းခြ င်းရာ  အ 

 လုိက်မှတ်ယူရမည့်အပြ င် တံဆိပ် ေခါင်းခွန်ထုိက်သင့်လ�င်လည်း သက် ေသခံချက်အ ဖြ စ်ဖြ စ ်ေစ၊ အခြ ား 

နည်း ဖြ င့် ဖြ စ ်ေစ၊ လက်ခံ�ုိင်ခွင့်ရှ ိေစရမည်ဖြ စ်ပ� ီးမူလကထုိက်သင့်ရာ တံဆိပ် ေခါင်းပါရိှပ� ီးဖြ စ်သကဲ့သုိ� 

အ ေရးယူ ခြ င်း�ှင့ ်မှတ်ပုံတင်သွင်းခြ င်းပြ ��ိငု်သည်။  သို�ရာတွင်  ဤပုဒ်မအရ   မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း   

 ( ေကာ်လေိတ� ာ်အရာရှိ ) သည် ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါ အချက်များကိုမ� ထပ်ဆင့်လက်မှတ်ေရးထိုးခြ င်းမရှိ 

ေစရ - 

(က)  ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တ မြ န်မာ�ိုင်ငေံတာ် အတွင်းချ�ပ်ဆိုသည့ ်  သို�မဟုတ်  ပထမဦးစွာချ�ပ်ဆို၍  

ချ�ပ်ဆိုသည် ့ေန�က ဖြ စ ်ေစ၊ ချ�ပ်ဆိုသည့်ေန�မှ တစ်လလွန်ပ� ီးသည့် ေနာက်ဖြ စ်ေစ ၎င်းထံယူ 

ေဆာင်တင်ပြ လာသည့် စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ခုခု။ 

(ခ)  ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တ မြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ်ြပင်ပတင်ွ ချ�ပ်ဆို ပ� ီးသို�မဟတ်ု ပထမဦးစွာချ�ပ်ဆို၍ 

 မြ န်မာ�ုိင်ငံအတွင်းပထမဦးစွာ လက်ခံရရှိ ပ� ီးေနာက် သုံးလလွန်ပ� ီးမှ ၎င်းထံ ေဆာင်ယူတင် 

 ပြ လာသည့် စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ခုခု။ 

 (ဂ) ထုိက်သင့်သည့် တံဆိပ် ေခါင်းခွန်မပါ ေသာ စက�� ေပ�တွင် ေရးသားချ�ပ်ဆိုပ� ီး ေနာက် ၎င်းထံ 

 ေဆာင်ယူတင်ပြ လာသည့် တံဆိပ် ေခါင်းခွန်  တစ်ဆယ်ကျပ် ထိုက်သင့်သည့် စာချ�ပ်စာတမ်း  

 သို�မဟုတ်  ေငွလ�ဲလက်မှတ်   သို�မဟုတ်   ေငွေပးကတိစာချ�ပ်တစ်ခုခု။ 

အခန်း (၄ ) 

နည်းလမး်တကျထုိက်သင့် ေသာ တံဆိပ် ေခါင်းမပါသည့် စာချ�ပစ်ာတမ်းများ 

 

 ၃၃။ (၁) ရဲအရာရှိမှတစ်ပါး ဥပ ေဒအရသို�မဟုတ် အမ�သည်တို�သ ေဘာတူညီချက်အရ သက် ေသခံချက်ရယူခွင့် 

ရရိှသူ�ှင့် အများပြ ည်သူဆုိင်ရာ �ံုးက� ီးက� ပ်အုပ်ချ�ပ်သူအသီးသီးတုိ�သည် မိမိတုိ��ှင့်သက်ဆုိင်သည့် 

လုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရွက်ရာ၌ ၎င်းတို�ေရှ� ေမှာက်သို� တင်ပြ လာေသာ တံဆိပ် ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့် 

သည်ဟု ထင် မြ င်သည့် စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စုတံစ်ရာကို ထိုက်သင်ေ့သာ တံဆိပ ်ေခါင်းမပါေ က� ာင်းေပ�

ေပါက်လ�င် သိမ်းယရူမည်။ 

(၂) သိမ်းယူရန်အတွက်ဆုိခ့ဲသည့်သူ အသီးသီးတုိ�က အခွန်ထိုက်သင်ရ့မည် ့၎င်းတို�ထံတင်ပြ လာေသာ စာချ�ပ် 

စာတမ်းအရပ်ရပက်ို ချ�ပ်ဆိုသည့်အခါဖြ စ ်ေစ၊ ပထမဦးစွာချ�ပ်ဆိသုည့်အခါဖြ စ် ေစ  မြ န်မာ�ိုင်ငံတည်ဆဲ 

ဥပ ေဒအရ တန်ဖိုးအေလျာက်ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ် ေခါင်းခွန်ပါရှိ ခြ င်းရှိ၊ မရှေိသချာေစရန်အလို�ငှာ 

စစ် ေဆး က� ည့်��ရမည်။ 

 

စစေ်ဆး 
 က� ည�်�ခြ င်း  
�ငှ့် သိမ်းယူ 
 ခြ င်း 
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သို�ရာတွင် - 

 (က)  ပြ စ်မ�ဆုိင်ရာတရားသူက� ီး သုိ�မဟုတ်  ပြ စ်မ�ဆုိင်ရာတရား�ံုးမှတရားသူက� ီး တစ်ဦးတစ် ေယာက်က 

  ပြ စ်မ�ဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပ ေဒအခန်း(၁၂)အရဖြ စ ်ေစ၊ အခန်း(၃၆)အရဖြ စ ်ေစ၊ ေဆာင်ရွက်သည့် 

 မ�ခင်းကစိ�များမှတစ်ပါး အခြ ားပြ စ်မ�ဆိုင်ရာမ�ခင်းကိစ�များေဆာင်ရွက်ရာတွင် ၎င်းတို� ေရှ�ေမှာက် 

 သုိ� ေရာက်ရိှလာသည့် စာချ�ပ်စာတမ်းတုိ�ကုိ  က� ည့်��စစ် ေဆး ခြ င်း သုိ�မဟုတ ် သိမ်းယူ ခြ င်းမသင့် 

 ဟ ုဆုံးဖြ တ်ချက်များ�ှင်သ့က်ဆိုင် ခြ င်း မရှိေစရ။ 

 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စုတရားလ�တ်ေတာ်ချ�ပ် တရားသူ က� ီးဖြ စ်လ�င် ဤပုဒ်မအရစာချ�ပ်စာတမ်း တစ်စုံ 

  တစ်ရာကို  စစ် ေဆးက� ည့်��ခြ င်း၊ သိမ်းယူခြ င်းစသည့် တာဝန်ကိ ုေဆာင်ရွကရ်န်  ပြ ည်ေထာင်စု 

  တရားလ�တ် ေတာ်ချ�ပ်က ခန်�ထားေသာအရာရှိသို� လ�ဲအပ်�ိုင်သည။် 

 (၃) ဤပုဒ်မအလို�ငှာ သံသယဖြ စ်သည့်အချက်ရှိလ�င် - 

 (က)  မည်သည့်�ုံးများသည် အများပြ ည်သူဆိုင်ရာ�ုံးများဟု မှတ်ယူရမည့်အချက်ကို  ပြ ည်ေထာင်စု 

 အစုိးရအဖွဲ�၏သေဘာတူညီချက် ဖြ င့်  ဘ�ာေရးဝန်က� ီးဌာနမ ှသတ်မှတ်�ိုင်သည်။ ထို�အပြ င် - 

 (ခ) မည်သူသည်အများပြ ည်သူဆိုင်ရာ�ုံးများ၏  က� ီးက� ပ်အုပ်ချ�ပ်သဟူု   မှတ်ယူရမည့် အချက်ကို 

  ပြ ည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ�၏သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ဘ�ာေရးဝန်က� ီးဌာနမှ သတ်မတှ်�ိုင ်

 သည။် 

 

၃၄။ တံဆိပခွ်န် ကျပ်တစ်ဆယ် ထိုက်သင့်သည့်  ေပြ စာတစ်စုံတစ်ရာကို တံဆိပ ်ေခါင်းမကပ်ဘဲ အများ ပြ ည်သူ�ှင့် သက် 

ဆုိင် ေသာ ေငွစာရင်းများရှင်းလင်းစစ် ေဆးရာတွင် အရာရိှတစ်ဦးဦး ေရှ�သုိ�တင်သွင်း သို�မဟတု် ေပးအပ်တင်ပြ သည့်အခါ ထုိ 

အရာရိှကစဥ်းစားဆင်ခြ င်၍ ထုိ ေပြ စာကုိ သိမ်းယူ ခြ င်းမပြ �ဘဲ ယင်း ေပြ စာအစား ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းပါရှိသည့် 

ေပြ စာကိုတင်သွင်း ေစရန် ေတာင်းဆို�ိုင်သည်။ 

 

 ၃၅။ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်သည့် စာချ�ပ်စာတမ်းများတွင် ထုိက်သင့်သည့် တံဆိပ် ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင်ထား   

  ခြ င်းမရှိလ�င်ဥပ ေဒအရ သို�မဟုတ် အမ�သည်တို�၏ သ ေဘာတူညီချက်အရ သက် ေသခံချက် ရယူခွင့်အာဏာရှိသူတစ်ဦး  

 တ စ်ေယာက်က မည်သည့်အမ�ကိစ��ှင့်မ� သက် ေသခံချက်အ ဖြ စ် လက်ခံခွင့်မရှိ ေစရ၊ သုိ�မဟုတ် ဤက့ဲသုိ�  

 သက် ေသခံချက်ရယူခွင့်ရှသိူတစ်ဦးတ ေယာက်က ဖြ စ် ေစ၊  အများပြ ည်သူ�ှင့်သက်ဆိုင်သည် ့ အရာရှိတစ်ဦးတစ်ေယာက်  

  ဖြ စ် ေစ ထိုစာချ�ပ်စာတမ်းအရ ေဆာင်ရွက် ခြ င်း၊ မှတ်ပုံတင် ခြ င်း သို�မဟုတ် မှန်ကန် ေ က� ာင်းအသိအမှတ်ပြ �သက ်ေသခံ  

 လက်မှတ်ေရးထိုးခြ င်း မရှိ ေစရ။ 

  သို�ရာတွင် - 

(က) တံဆိပေ်ခါင်းခွန် တစ်ဆယ်ကျပ်သာ ထိုက်သင့်သည့် ေငွလ�ဲလက်မှတ် သုိ�မဟုတ် ေငွေပး 

ကတိစာချ�ပ်မဟုတ်သည့်ဆုိခ့ဲသည့် မည်သည့်စာချ�ပ် စာတမ်းကုိမဆို ခ�င်းချက်အားလံုးကုိ 

အ ေထာကအ်ထားပြ �၍ ထုိစာချ�ပ်စာတမ်းကုိ ထုိက်သင့်ရာ တံဆိပ် ေခါင်းခွန် 

ေပး ေဆာင်သည့်အခါ သက ်ေသခံချက်အဖြ စလ်က်ခရံမည် သို�မဟုတ် တံဆိပ ်ေခါင်းခွန် 

လု ံေလာက်စွာ ကပ်�ှိပ်ထားခြ င်းမရှိသည့် စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ခ�ုှင့်စပ်လျဥ်း၍ ဒဏ် ေက� း ေငွ 

ငါးရာကျပ် �ှင့်တကွလုိအပ်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ေငွေပါင်းကို ေပး ေဆာင်သည့်အခါ 

တံဆိပ် 
ေခါင်း 
မပါသည့် 
ေပြ စာများ    
အတွက် 
အထူး 
ြပ�ာန်း 
ချက် 

နည်းလမ်း 
တကျထိုက်  
သင့် ေသာ  
တံဆိပ ် 
ေခါင်းမပါ 
သည့် 
စာချ�ပ် 
စာတမ်းများ 
သက်ေသခံ  
မဝင်ခြ င်း 
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သက် ေသခံချက ် အဖြ စ်လက်ခံရမည် သုိ�မဟုတ် ထုိက်သင့်သည့် တံဆိပ် ေခါင်းခွန် သုိ�မဟုတ် 

လိုအပ်ေသာ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်သည် ငါးရာကျပ် ထက်ပိုသည့်အခါ ထိုထိုက်သင်သ့ည့် တံဆိပ် 

ေခါင်းခွန် သို�မဟုတ် လိုအပ်ေသာ  တံဆိပ်ေခါင်းခွန်၏ (၁၀)ဆ�ှင့်ညီမ� ေသာေငွကို ေပး 

ေဆာင်သည့်အခါ သက် ေသခံချက်အ ဖြ စ် လက်ခံရမည်။ 

(ခ)  ေတာင်းဆိုသည့်အခါ၌ တံဆိပ် ေခါင်းကပ်�ှိပ် ပ� ီး ေပြ စာကို  ေပးအပ်ရမည့် ပုဂ�ိ�လ်တစ်ဦးဦးက 

တံဆိပ ်ေခါင်းမပါသည် ့ေပြ စာကိ ု ေပးအပ်ခဲ့ ပ� ီးအကယ်၍ ထို ေ ပြ စာကို တံဆိပ ်ေခါင်းကပ်�ှိပ်ခဲ့ 

လ�င်ထုိသူအ ေပ�၌ သက် ေသခံချက်အဖြ စ် လက်ခံရမည့်ကိစ�တွင် ေ ပြ စာ ေပးသူက ဒဏ ်ေ က� း ေငွ 

တစ်ရာကျပ် ေပး ေဆာင်ခြ င်းအားဖြ င့် ထိ ုေ ပြ စာကိုထိုတင်သွင်းသအူတွက် သက ်ေသခံချက် 

အဖြ စ် လက်ခံရမည်။ 

(ဂ) ပဋိညာဥ်စာချ�ပ်   သို�မဟုတ်  သ ေဘာတူညီချက်  မည်သည့် အမျ�ိးအစားကိုမဆို စာ ေပး 

စာယူ�ှင့် ပြ �လုပ်ချ�ပ်ဆိုထားပ� ီး စာ�ှစ ်ေစာင်  သို�မဟုတ်  ထိုထက် ပိုမို၍ပါရှိ ေန ပ� ီး ၎င်းစာ 

များအနက်တစ်ေစာင် ေစာင်တွင် ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ ်ေခါင်းကပ်�ှိပ်ပါရှိလ�င် ထိုပဋိညာဥ ်

စာချ�ပ် သို�မဟုတ် သ ေဘာတူညီချက်ကို ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင်ပ� ီး 

 ဖြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

(ဃ)  ပြ စ်မ�ဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပ ေဒ အခန်း-၁၂  သို�မဟုတ်  အခန်း-၃၆ အရ မ�ခင်းတစ်စုံ တစ်ရာမှ 

တစ်ပါးပြ စ်မ�ဆိုင်ရာတရား�ုံး၌ ေဆာင်ရွက်ချက်တစ်စုံတစ်ရာတွင် စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ရပ် 

 ရပ်ကုိ  သက် ေသခံအဖြ စ်လက်ခံခြ င်းကို ဤပုဒ်မပါမည်သည်အချက်ကမျှတားမြ စ် ခြ င်းမရှ ိေစရ။ 

(င) အစိုးရက ဖြ စ် ေစ၊အစိုးရကိုယ်စား ဖြ စ် ေစချ�ပ်ဆိ ုထားသည့် စာချ�ပ်စာတမ်း  တစ်စုံ 

တစ်ရာကိုေသာ်လည်း ေကာင်း၊  ပုဒ်မ ၃၂ အရ သို�မဟုတ်  ဤအက်ဥပ ေဒပါအ ခြ ား  ပြ �ာန်း 

ချက်တစ်စုံတစ်ရာအရ  ပြ �ာန်းထားသည့်အတိုင်း  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း  (ေကာ်လိေတ� ာ် 

အရာရှိ) ၏သက် ေသခံလက်မှတ်ပါရှိသည့်  စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စံုတစ်ရာကို လည်းေကာင်း၊ 

မည်သည့်တရား�ုံး၌မဆို သက ်ေသခံချက်အဖြ စ် လက်ခံခြ င်းကို ဤပုဒ်မပါ မည်သည့်အချက် 

ကမ� တားမြ စ်ခြ င်းမရှိ ေစရ။ 

 ၃၆။ စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ခကုို   သက် ေသခံအဖြ စ်  လက်ခံပ� ီး ဖြ စ်သည့်အချက်တွင်  ထိုကဲ့သို� လက်ခံပ� ီး ဖြ စ ်ေသာ  ဝန်ခံ  

 ချက်ကို ပုဒ်မ ၆၁ တွင်  ပါရှိသည့်   ပြ �ာန်းချက်အရမတှပါး  ထုိအမ�  သို�မဟုတ် အမ�စစ် ေဆး ေနစဥ် မည်သည့်အဆင့်၌မဆို  

 အဆိုပါ  စာချ�ပ်စာတမ်းသည်   နည်းလမ်းတကျ ထိုက်သင့်သည့်  တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင်ခြ င်းမရှ ိေသးဟု အ ေက� ာင်း  

  ပြ ၍ ေမးမြ န်းခွင့်မရှ ိေစရ။ 

 

၃၇။ တံဆိပ ်ေခါင်းခွန် လု ံေလာက်စွာ  ကပ်�ှိပ်ထားေသာလ်ည်း  လိုအပ်သည့်  တံဆိပ ်ေခါင်းအမျ�ိးအစားမဟုတ်သည့်  

အချက်တွင်  ထိုစာချ�ပ်အတွက် ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်ကို  ေပး ေဆာင်ပ� ီးသည့်အခါ  ၄င်းစာချ�ပ်စာတမ်းကို 

ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ ်ေခါင်းကပ်�ှိပ် ပ� ီး ေက� ာင်း အသိအမှတ်ပြ �လက်မှတ် ေရးထိုးခွင့်ရသည်အ့ပြ င ် ဤကဲ့သို�ေသာ  

စာချ�ပ်သည်  စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆိုသည် ့ေန�မှ အစပြ �၍ထိုက်သင့်သည့်   တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင်ပ� ီး ဖြ စ်ေက� ာင်း မှတ်ယူ 

ရမည်ဟု  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�၏သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ဘ�ာေရးဝန်က� ီးဌာနသည် လိုအပ်သည့်နည်းဥပေဒများကို 

 ပြ �ာန်း�ိုင်သည်။ 

လိုအပသ်ည် ့
အမျိ�း အစား 
မဟုတ် ေသာ 
တံဆိပ်ေခါင်း 
ပါစာချ�ပ်  
စာတမး်များ 
ကို လက်ခံ 
 ခြ င်း 

စာချ�ပ်စာ 
တမ်းကိ ုသက် 
ေသခံအ ဖြ စ ်
လက်ခံပ� ီး 
ေနာကေ်မး 
 မြ န်းေပြ ာဆို 
ခငွ့်မရှိသည့ ်
 ပြ �ာန်းချက် 
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 ၃၈။ (၁) စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ကုိပုဒ်မ ၃၃ အရသိမ်းယူထားသည့်မည်သူမဆုိ ဥပ ေဒအရ၊ သို�မဟုတ် အမ�သည်များ၏ 

သ ေဘာတူညီချက်အရသက် ေသခံချကရ်ယူခွင့်ရှိ ပ� ီး ပုဒ်မ ၃၅  ပြ ဌာန်းချက်အရ ဒဏ ်ေက� း ေငွကို  ေပး ေဆာင် 

 ပ� ီး ေနာက် သို�မဟုတ် ပုဒ်မ ၃၇အရ ပြ ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်ကို ေပး ေဆာင် ေစ ပ� ီး 

ေနာက်ပိုင်း၌ ထိုစာချ�ပ်စာတမ်းကို သက ်ေသခံအဖြ စ် လက်ခံပ� ီး ေသာအခါတွင် ၎င်းစာချ�ပ်စာတမ်း 

အတွက် ထုိက်သင့်သည့်အခွန ် ေငွ�ှင့်ဒဏ် ေငွတို�သည်  ေဖာ် ပြ ပါရှိသည့် သက် ေသခံလက်မှတ်�ှင့်တကွ အသိ 

အမှတ်ပြ �မှန်ကန် ေက� ာင်း လက်မှတ် ေရးထုိးထားသည့် ထုိစာချ�ပ်စာတမ်းလက်ခံမိတ� � တစ်ေစာင်ကို  မ� ိ��နယ် 

အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ) ထ ံေပးပို�ရမည့်အပြ င် ၎င်းတံဆိပ ်ေခါင်းခွန်�ှင် ့ ဒဏ် ေငွများကို 

လည်း  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း(ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ)ထံ သို�မဟုတ် ဤကိစ�အတွက်  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီး 

ဌာနမှ�း (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ)က ၎င်း၏ကိုယ်စား ခန်�ထားသူထံသို�  ေပးပို�ရမည်၊ 

 (၂) အခြ ားအမ�ကိစ�အရပ်ရပ်တွင် ဤကဲ့သို� စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ကုိ သိမ်းယူထားသူသည် ထိစုာချ�ပ်စာ 

တမ်းမူရင်းကိ ု မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ) ထ ံေပးပို�ရမည်။ 

 ၃၉။ (၁) စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ခ၏ုမိတ� �ကို ပုဒ်မ၃၈၊ပုဒ်မခွဲ(၁)အရ  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း ( ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ) 

ထံသို�  ေပးပို�သည့်အခါယင်း  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိေတ� ာအ်ရာရှိ)သည် သင် ့ေလျာသ်ည်ဟု 

ထင်မြ င်ပါက ထိုစာချ�ပ်စာတမ်း�ှင့် ပတ်သက်၍ ေပး ေဆာင်ပ� ီးသည့်ဒဏ် ေ က� း ေငွများအနက် ငါးရာကျပ် 

ထက်ပိုသည့် ဒဏ ်ေ က� း ေငွများကို ပြ န ်လည်ထုတ ်ေပး�ိုငသ်ည်။ 

 (၂)  ထိုကဲ့သို� ေသာ စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ကို သိမ်းယူထားသည်မှာ ပုဒ်မ ၁၃  သို�မဟုတ် ပုဒ်မ၁၄ ကုိဆန်�ကျင် 

၍ ေရးသားခြ င်း ေက� ာင့် ဖြ စ်လ�င်ဆုိခ့ဲသည့်အတုိင်း ေပးေဆာင် ပ� ီးသည့် ဒဏ် ေက� း ေငွအားလံုးကို   မ� ိ��နယ်အခွန် 

ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ)ကပြ န်လည်ထုတ်ေပး�ိုင်သည်။ 

၄ဝ။  (၁)   မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း   (ေကာ်လိေတ� ာအ်ရာရှိ)သည ်  ပုဒ်မ ၃၃ အရ  စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို 

   သမိ်းယူထား ေသာအခါ သို�မဟုတ် ေငွလ�ဲစာချ�ပ် သို�မဟုတ်ေငွ ေပးကတိစာချ�ပ်မဟုတ်သည့် စာချ�ပ်စာတမ်း 

   တစ်စံုတစ်ရာ၊  တံဆိပ် ေခါင်းခွန်တစ်ဆယ်ကျပ်သာထုိက်သင့်သည့်  စာချ�ပ်စာတမ်းများကုိ  ပုဒ်မ ၃၈ပုဒ်မခဲွ(၂) 

   အရ  ၎င်းထံ ေပးပုိ�သည်ကုိ  လက်ခံရရှိ ေသာအခါ ေအာက်ပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိုင်းလိုက်နာေဆာင်ရွက် 

   ရမည်- 

(က) ထုိစာချ�ပ်စာတမ်းသည် ထိုက်သင့်သည့်  တံဆိပ် ေခါင်းကပ်�ှိပ် ပ� ီး ေက� ာင်း သို�မဟုတ် 

တံဆိပ် ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်ရန်မရှိ ေ က� ာင်း ထင် မြ င်ယူဆလ�င် ၎င်းကထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်  

ေခါင်းကပ်�ှိပ် ပ� ီး ေ က� ာင်းသုိ�မဟုတ်ထုိက့ဲသုိ� တံဆိပ် ေခါင်းခွန်ထုိက်သင့်ရန်မရိှေက� ာင်း အမ� ေပ� 

မူတည်၍စာချ�ပ်စာတမ်း ေပ�၌ထပ်ဆင့် ေရးသားအတည်ပြ �ရမည်။ 

(ခ) အကယ်၍   ထိုစာချ�ပ်စာတမ်းသည်  တံဆိပ် ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့် ေစရမည် ဖြ စ် ပ� ီး ထိုက်သင် ့

သည့်တံဆိပ ်ေခါင်းကို ကပ်�ှိပ်ထားခြ င်းမရှိဟု ယင်းအ ေနဖြ င်ထ့င် မြ င်ယူဆခဲ့လ�င် လိုအပ် 

ေသာ တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်ကို  ေပး ေဆာင ်ေစရန် သို�မဟုတ် တံဆိပ်ခွန်အတိုင်း  ပြ ည့်မီရန်လိုအပ် 

သည့် တံဆိပ် ေခါင်းခွန်�ှင့်တကွဒဏ် ေက� း ေငွကျပ်ငါးရာကုိပါ  ေပး ေဆာင် ေစရန်သုိ�မဟုတ် ယင်း 

အ ေနဖြ င့် သင့် ေလျာ်သည်ဟုထင်မြ င်ပါက လိုအပ် ေသာတံဆိပ် ေခါင်းခွန် သို�မဟတ်ု ေလျာ့နည်း 

ေနသည့် တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်၏ ဆယ်ဆ ထက်မပိ ုေသာ ဒဏ်ေ က� းေငွကိ ု  ေပးသွင်း ေစရမည်။ 

စာချ�ပ်စာ 
တမး်များ  
သိမ်းယူ 
သည့်နည်း 
လမး် 

ပဒု်မ ၃၈ 
အရ 
ဒဏ်ေက� း 
ေငွကိုပြ န် 
ေပး�ိုင် 
သည့် 
ေကာလ်ိ
ေတ�ာ်အရာ
ရှ၏ိအ 
ခငွ့်အာ 
ဏာ 

သိမ်း.ယူ 
ထားသည့် 
စာချ�ပ်  
စာတမ်း 
များကုိ  
 မ� ိ��နယ်အ ခွန် 
ဦးစီးဌာန 
မ�ှးေကာ် 
လိေတ�ာ် အ 
ရာရှိ က 
တံဆိပ်ေခါင်း
ကပ်�ှိပ် 
�ိုင်ခွင့် 
အာဏာ 
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ထုိဒဏ်ေက� းေငွသည်ေငွ ကျပင်ါးရာထက်ပိုသည်ဖြ စ် ေစ၊ ေလျာ့သည်ဖြ စ ်ေစ အထက်ပါ 

အတိုင်း ေပးသွင်း ေစရမည်။ 

သုိ�ရာတွင် ထုိစာချ�ပ်စာတမ်းကုိ သိမ်းယူထားသည်မှာ ပုဒ်မ ၁၃ သုိ�မဟုတ်  ပုဒ်မ ၁၄ ကို ဆန်�ကျင်၍  

ေရးသားခြ င်း ေက� ာင့် ဖြ စ်လ�င်  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း(  ေကာ်လိေတ� ာအ်ရာရှိ )သည် ၎င်းအ ေန�ှင့် သင် ့ေလျာ် 

သည် ဟုယူဆပါက ဤပုဒ်မအရ သတ်မှတ်ပြ �ာန်းထားသည့် ဒဏ ်ေ က� း ေငွအားလုံးကို ကင်းလွတခ်ွင့် ပြ ��ိုင်သည်။ 

 (၂) ပုဒ်မခွဲ(၁)အပိုဒ်(က)အရ သက် ေသခံလက်မှတ်တိုင်းသည် ဤအက်ဥပ ေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များအလို�ငှာ 

  ယင်းလက်မှတ်ပါအ ေ က� ာင်းအရာစကားရပ်များအတိုင်း အပ� ီးအပြ တ်သက် ေသခံချက်ဖြ စ် ေစရမည်။ 

 (၃) စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ကို  ပုဒ်မ ၃၈ ပုဒ်မခွဲ-၂ အရ   မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ) 

  ထ ံေပးပို�ခဲ့ ခြ င်း ဖြ စ်လ�င ်  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း  ( ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ)သည်  ဤပုဒ်မတွင် ပြ �ာန်း 

  ထားသည့်အတိုင်း  အ ေရးယ ူေဆာင်ရွက်ပ� ီး ေနာက် ထုိစာချ�ပ်စာတမ်းကို သိမ်းယူခဲ့သည့် အရာရှိထံသို� 

   ပြ န်လည် ေပးပို�ရမည်။ 

 ၄၁။ တံဆိပ ်ေခါင်းခွန် တစ်ဆယ်ကျပ် သာထုိက်သင့်သည့်   ေငွလ�ဲလက်မှတ်  သုိ့မဟုတ် ေငွေပးကတိစာချ�ပ် မဟုတ် 

သည့် တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်ထုိက်သင့်သည့် စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာဖြ စ်ပ� ီး ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်ကိုထမ်းေဆာင် 

ထားခြ င်းမရှိဘဲ ထိုစာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ကိ ု မည်သူမဆို၎င်း၏ သ ေဘာဆ��အ ေလျာက် စာချ�ပ်ချ�ပဆ်ိုသည့် ေန�မှ သို�မ 

ဟုတ် ပထမဦးစွာချ�ပ်ဆိုသည့် ေန�မှ တစ်�ှစ်အတွင်း  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လေိတ� ာ်အရာရှိ) ေရှ� ေမှာက်သို� တင်ပြ  

လာခြ င်း�ှင့် ထိသုူကပင် ထိုစာချ�ပ်စာတမ်းသည်ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ် ေခါင်းကိုကပ်�ှိပ်ရခြ င်းမရှိေသး ေက� ာင်း အသိေပး 

အေက� ာင်း က� ားပ� ီး လိုအပ်သည့် တံဆပ်ိ ေခါင်းခွန်ဖိုး ေငွကိ ုေသာ်လည်းေကာင်း၊  ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ် ေခါင်းခွန်ကို  ပြ ည့်မီ 

ရန်လိုအပ်သည်တ့ံဆိပ် ေခါင်း  ဖိုး ေငွကိုေသာ်လည်း ေကာင်း ေပးရန်ကမ်းလှမ်းလာသည့်အခါတွင်  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစးီဌာနမှ�း 

(ေကာ်လိေတ� ာအ်ရာရှိ)သည် ထိုစာချ�ပ်ကိုထိုက်သင်သ့ည့် တံဆိပ်ေခါင်းကပ်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ ခြ င်းမှာမ ေတာ်တဆ ဖြ စ်ခြ င်း၊  

မှားယွင်း ခြ င်း၊  အ ေရးတက� ီးလိအုပ်ခြ င်းေက� ာင့် ေပ�ေပါက်ခဲ့ ခြ င်းဖြ စ်သညဟ်ု ယုံက� ည်ခဲ့ပါက  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း 

(ေကာ်လိေတ� ာအ်ရာရှိ)သည် ပုဒ်မ ၃၃ �ှင့် ၄ဝ အရ ေဆာင်ရွက်မည့်အစား  ထုိက်သင့်ေသာေငွကို လကခ်ံရယူ ပ� ီး ေနာက်  

 ပြ ဌာန်းချက်များအတိုင်း ေဆာင်ရွက်�ိုငသ်ည်။  ပြ ည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ��န် က� ားေရးမှ�းချ�ပ် (ဘ�ာေတာ်မင်း က� ီး) 

ထံ အမ�တွဲ�ှင့်တကွ တင်ပြ ခွင့် ပြ �ရန် ဖြ စ်သည်။   

 ၄၂။ (၁) စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာသည် အကယ်၍တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်�ှင့် ဒဏ ်ေ က� း ေငွ တစ်စုံတစ်ရာကိ(ုရှိလ�င်)  

   ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မ ၄ဝ သို�မဟုတ်  ပုဒ်မ၄၁ အရ ေပး ေဆာင် ပ� ီးဖြ စ်သည့်အခါ   ထိုစာချ�ပ်စာတမ်းစာတမ်းကို 

သက် ေသခံအဖြ စ်လက်ခံသူ သို�မဟုတ်  မ� ိ��နယအ်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရိှ)က အမ�အလုိက် 

ထိုက်သင့်သည့်  တံဆိပ ်ေခါင်းခွန် သို�မဟုတ် ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ ်ေခါငး်ခွန်�ှင့် ဒဏ် ေ က� းေငွကို 

ေကာကခ်ံပ� ီး ဖြ စ ်ေ က� ာင်း ေငွေပး ေဆာင်သအူမည်ေနရပ�်ှင့်တကွ ၎င်းစာချ�ပ်စာတမ်း ေပ�တွင် ထပ်ဆင့် 

ေရးသား အတည်ပြ �ရမည်။ 

(၂) ထိုကဲ့သို�ထပ်ဆင့် ေရးသားအတည်ပြ � ပ� ီးသည့် စာချ�ပ်တစ်ရပ်ရပ်သည်သက် ေသခံအဖြ စ် လက်ခံ�ုိင်ခွင့် 

ရိှ ေစရမည့်အပြ င် ထုိစာချ�ပ်စာတမ်းကို ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင ်ပ� ီး ဖြ စ်သကဲ့သို� 

မှတ်ပုံတင်ခြ င်း၊ ယင်းအ ေပ�အ ေရးယူ ေဆာင်ရွက် ခြ င်း�ှင် ့ မှန်ကန်ေ က� ာင်း အတည်ပြ �လက်မှတ်ေရးထိုး 

ခွင့်လည်းရှ ိေစရမည့်အပြ င် စာချ�ပ်စာတမ်းကိုသိမ်းယူထားသူ အရာရှိက သိမ်းခဲ့စဥ်၌ လက်ရှိ ဖြ စ်သူက 

မေတာ်တ
ဆမှာ: 
ယွင်း၍တံ
ဆိပ်ေခါင်း 
မကပ်မိသ
ည့် စာချ�ပ် 
စာတမ်း 
များ  

ပုဒ်မ ၃၅၊ ၄၀ 
သို�မဟတု် ၄၁ 
အရတံဆိပ ်ေခါငး် 
ခွန်ထိုက်သင့် 
 ပ� ီးသည့် စာချ�ပ်စာ 
တမ်းေပ� တွင် 
ထပ်ဆင့်လက် 
မှတ်ေရးထိုးခြ င်း 
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ဤကိစ�အတွက် ေလ�ာက်ထားလာသည့်အခါတွင်ထိုသသူို� ဖြ စ ်ေစ၊ ထိုသူက��န်က� ားသူသို�  ဖြ စ ်ေစ ေပး 

အပ်ရမည်။ 

 သို�ရာတွင် - 

(က) ပုဒ်မ ၃၅ အရ တံဆိပ် ေခါင်းခွန်�ှင့် ဒဏ် ေက� း ေငွများကို  ေပး ေဆာင်၍သက် ေသခံ အဖြ စ်လက်ခံပ� ီး မဟုတ် 

သည့် မည်သည့်စာချ�ပ်စာတမ်းကုိမဆုိ  သိမ်းယူသည့် ေန�မှ တစ်လမ ေကျာ်လွန်မီ  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း 

(ေကာ်လေိတ� ာ်အရာရှိ)က ထပ်မံသိမ်းချ�ပ်ရန် လိုအပ်ေ က� ာင်း�ှင့် ထိုသက်ေသခံလက်မှတ်ကုိ ပယ်ဖျက် 

 ခြ င်းမရိှေသးေက� ာင်းတရာဝင်ေဖာ်ပြ လ�င် ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း ေပးအပ်ခြ င်းမရှ ိေစရ။ 

(ခ) ဤပုဒ်မပါမည်သည့်အချက်ကမ� တရားမကျင့်ထုံးဥပ ေဒအမိန်� - ၁၃ နည်းဥပ ေဒ - ၉ ကို အကျိ�းသက်

ေရာက်ခြ င်း မရှိေစရ။ 

 ၄၃။ စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စံုတစ်ရာ�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ဤအခန်းအရေဆာင်ရွက်ခြ င်း သို�မဟုတ ် ဒဏ်ေငွေပး ေဆာင် ခြ င်း 

 ေ က� ာင့် ယင်းစာချ�ပ်စာတမ်း�ှင့်ပတ်သက၍် တံဆိပ ်ေခါင်းဥပ ေဒကိုဆန်�ကျင်ပ� ီး   ပြ စ်မ�ကျ�းလွန်ခဲ့သည်ဟ ု ထင်မြ င်ရန် 

အ ေ က� ာင်းရှိသူအ ေပ�တွင် တံဆိပ်ေခါင်းဥပေဒအရ  တရားစွဲဆိုခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခြ င်းမရှိ ေစရ။ 

  သို�ရာတွင် ထိုပြ စ်မ�ကိုကျ�းလွန် ခြ င်းမှာ ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ် ေခါင်းခွန်ကို  ထမ်းေဆာင်ခြ င်းမ ပြ �ရ ေအာင် က� ံ 

 ရွယ်ချက်ဖြ င့် ကျ�းလွန်ခြ င်းဖြ စ ်ေ က� ာင်း မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း(ေကာ်လေိတ� ာ်အရာရှိ)က ထင်မြ င်ယူဆ ခြ င်းမရှိလ�င ်ဆိုခ့ဲ 

 သည့်အတိုင်း  ဒဏ ်ေငွ ေပး ေဆာင်ပ� ီးသည့်  စာချ�ပ်စာတမ်း�ှင့်ဆိုင်သည့်ကိစ�တွင်  တရားစွဲဆိုခွင်မ့ရှ ိေစရ။ 

 

 ၄၄။ (၁) စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်အတွက် မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မ ၃၇၊ ပဒု်မ ၄ဝ သို�မဟတု်  ပုဒ်မ ၄၁ 

အရတံဆိပ ်ေခါင်းခွန် သို�မဟုတ်  ဒဏ် ေငွကိုေပး ေဆာင်ပ� ီး ေနာက် သ ေဘာတူညီချက် သို�မဟုတ်  

ပုဒ်မ၂၉ပါပြ �ာန်းချက်များသို�မဟုတ်ထိုစာချ�ပ်စာတမ်းချ�ပ်ဆိုသည့်အချနိ်၌ အာဏာတည်ဆဲအခြ ား 

 ပြ �ာန်းချက်အရ အခြ ားသူကထုိစာချ�ပ်စာတမ်းအတွက် ေပး ေဆာင်ရန်  တာဝန်ရိှသည့်အခါ ပထမ 

ေဖာ်ပြ ခ့ဲသူက အခြ ားသူထံမှေပးေဆာင်ပ� ီး တံဆိပ်ေခါင်းခွန်�ှင့်ဒဏ ်ေ က� းေငွကို ပြ န်လညရ်ပိုင်ခွင့်ရိှသည်။ 

(၂) ထိုကဲ့သုိ� ပြ န်လည်ရရှိရန်အတွက်    ဤအက်ဥပ ေဒအရ  ထိုစာချ�ပ်စာတမ်း�ှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ် ေပး 

သည့်သက ်ေသခံလကမ်ှတ် တစ်စုံတစ်ရာသည် ထိုစာချ�ပစ်ာတမ်း၌ပါရှိ   သည့်အ ေ က� ာင်းအချက်များ 

အတွက် မှန်ကန် ေ က� ာင်း အပ� ီးအပြ တ်သက ်ေသခံချက် ဖြ စ ်ေစရမည။် 

(၃) တရား�ံုးကသင့် ေလျာ်သညဟု် ထင်မြ င်သည့်အခါတွင် အမ�သည်များအဖြ စ် ထုိသူများပါဝင်၍ ယင်းစာချ�ပ် 

စာတမ်းကိုလည်း သက် ေသခံအ ဖြ စ်တင်သွင်းသည့်မည်သည့်မ�ခင်း သို�မဟုတ် ေဆာင်ရွကခ်ျက်တွင်မဆို    

ဆိုခဲ့သည့် ေငွပမာဏကို တရားစရိတ် ေငွ�ှင့်ပတ်သက၍်   ချမတှ်သည့်အမိန်�တွင် ထည့်သွင်း�ုိင်သည်။ 

ထိ ုေငွပမာဏကို ယင်းအမိန်�မျ�ိးတွင် တရား�ုံးကထည့်သွင်းခဲ့ ခြ င်းမရှိလ�င် ၎င်း ေငွကိုရရန် တစ်စုံတစ်ရာ 

ထပ်မံ၍ ေဆာင်ရွက်ခွင့်မရှ ိေစရ။ 

  ၄၅။ (၁)  ပြ ည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ��န်က� ားေရးမှ�းချ�ပ်သည် ပုဒ်မ ၃၅ သို�မဟုတ် ပုဒ်မ ၄ဝ အရ ဒဏ ်ေ က� း 

ေငွတစ်စုံတစ်ရာကို  ေပး ေဆာင်ထားပ� ီးေနာက် ေပး ေဆာင်သည့် ေန�မှတစ်�ှစ်အတွင်းစာဖြ င့် ေရးသား 

ေလ�ာက်ထားသည့်အခါတွငထ်ိုဒဏ်ေငွအားလုံးကို သို�မဟတု် အချိ��အဝက်ကို ပြ န်လည်ထုတ် ေပး�ုိင် 

သည်။ 

(၂) ဥပ ေဒ�ှင့်အညီ  ထုိကသ်င့်သည်ထက်ပိုမို၍   တံဆိပ် ေခါင်းခွန်ကို    ပုဒ်မ ၃၅  အရ သို�မဟုတ ်ပုဒ်မ ၄ဝ 

အရေပး ေဆာင်ပ� ီးသည့်အချက်တွင်  ပြ ည်တွင်းအခွနမ်ျားဦးစီးဌာန၊ ��န် က� ားေရးမှ�းချ�ပ်က တံဆိပ် 

တံဆိပ်ေခါင်း 
အက်ဥပေဒ  
ကို ဆန်�ကျင ်
ေသာပြ စ်မ� 
အတွက်  
တရားစဲွ  
ဆိုခြ င်း 

အချိ��ကိစ�များ
တွင် တံဆိပ် 
ေခါင်းခွန် သုိ�မ 
ဟုတ်  ဒဏ်ေငွ 
များေပးေဆာင်  
သူကပြ န် 
လည် ရယူ 
�ိုင်ခြ င်း 

အချ�ိ�ကိစ� 
များတငွ်ဒဏ်
ေငွ သို�မ 
ဟုတ် 
ပိုမိုေကာက် 
ခံသည် ့
တံဆိပ်ေခါင်းခွန် 
ကို ပြ န်ေပး 
�ိုင်ရန်ပြ ည်  
တွင်းအခွန် 
များဦးစီးဌာန၊ 
��န်က� ားေရး 
မှ�းချ�ပ်၏  
အခွင့်အာဏာ 
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ေခါင်းခွန်ကုိ ပုိမုိေပး ေဆာင်ထားေ က� ာင်း ထင်မြ င်သည့်အခါ ထိုသို�ထမ်း ေဆာင်ရန် အမိန်�ချမှတ်သည့် 

ေန�မ(ှ၃)လအတွင်း  စာဖြ င့်ေရးသားေလ�ာက်ထားလ�င် ပိုမုိထမ်း ေဆာင်ထားသည့် အခွန် ေငွကို ပြ န်လည် 

ထုတ် ေပး�ိုင်သည။် 

 ၄၆။ (၁) ပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မခဲွ (၂) အရ  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း(ေကာ်လိေတ� ာအ်ရာရှိ)ထ ံ ေပးပို�သည့် 

စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာသည်် ေပျာက်ဆုံးလ�င်ဖြ စ်ေစ ၊ဖျကဆ်ီးလ�င်ဖြ စ်ေစ၊ ပျက်စီးလ�င်ဖြ စ်ေစေပး 

ပို�သူမှာ ထိုသို� ေပျာက်ဆုံးခြ င်း၊ ပျက်စီးခြ င်း၊  သို�မဟုတ ်ဆုံး��ံးခြ င်းအတွက် တာဝန်မရှိ ေစရ။ 

(၂) စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို အထက်ပါအတိုင်း ေပးပုိ�သည့်အခါတင်ွ သိမ်းယစူဥ်ထုိစာချ�ပ်ကို လကရ်ှိ 

 ဖြ စ်သူကသိမ်းယူသူထံမှ မိမိကုန်ကျစရိတ် ဖြ င့်မိတ� �ကူး၍ သိမ်းယူသူကုိယ်တုိင်မှန်ကန် ေက� ာင်း သက် ေသခံ 

လက်မှတ် ေရးထိုး ေပးရန် ေတာင်းဆိုခွင့် ရှိသည်။ 

 

 ၄၇။ တံဆိပ ်ေခါင်းခွန် တစ်ဆယ်သာထိုက်သင့်သည့်  ေငွလ�ဲလက်မှတ်  သို�မဟုတ် ေငွ ေပးကတိ စာချ�ပတ်စ်စုံတစ်ရာကို   

 ေငွထုတ်ယူရန်  တင်ပြ လာသည့်အခါ၌   တံဆိပ ်ေခါင်းကပ်ထားခြ င်းမရှိလ�င်  ထိုကဲ့သို�  တင်ပြ ခြ င်းကိုလက်ခံသူက  လိုအပ်  

 သည့်  ကပ်တံဆိပ် ေခါင်းကုိကပ်�ိှပ်၍  ဤအက်ဥပ ေဒ၌  ေဖာ်ပြ ပ� ီးဖြ စ်သည် ့နည်းလမ်းအတိုင်း  ထုိတံဆိပ် ေခါင်းကုိ ပယ်ဖျက်  

 ရမည့်အပြ င်  ယင်း ေငွလဲ�လက်မှတ် သို�မဟုတ်  ေငွ ေပးကတိစာချ�ပ်အတွက် ေပးရမည့်ေငွကိေုပး�ိုင်ပ� ီး အခွန်ကို အမှန် ေပး 

 ေဆာင်သင့်သူထံမှ ေတာင်း ယခူွင့်ရှိသည် သို�မဟုတ် ဆိုခဲ့သည့် မိမိ ေပးရန်ရှိ ေငွမှ �တု်ယူခွင့်ရှိသည့်အ ပြ င် အဆိုပါ စာချ�ပ်  

 စာတမ်းသည်လုံေလာကခ်ိုင်မာသညဟ်ု မှတ်ယူရမည်။ 

  သို�ရာတွင် ဤပုဒ်မပါမည်သည့်အချက်ကမ� တစ်ဦးတစ ်ေယာက်ကုိ ယင်း၏ ေငွလဲ�လက်မှတ်  သို�မဟုတ် ေငွ ေပး 

 ကတိစာချ�ပ်ဆက်စပ်တာဝန်ရိှခြ င်း�ှင့်စပ်လျဥ်း၍  ပြ စ်ဒဏ်  သုိ�မဟုတ် ေဆာင်ရွက်ချက်တုိ�မှ  ကင်းလွတ်ခွင့်မရိှ ေစရ။ 

  ၄၈။ ဤအခန်းအရ ေပး ေဆာင်ရန်ရှိသည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်၊ ဒဏ် ေ က� း ေငွ�ှင့် အခြ ား ေငွများအားလုံးကို  မ� ိ��နယ်အခွန် 

 ဦးစီးဌာနမှ�း(ေကာ်လိေတ� ာအ်ရာရှိ)က အရ ေကာက်ခံရမည့်အပြ င်ေကာက်ခံသည့်အခါတွင် ၎င်း ေငွများကို ေပး ေဆာင်ရန် 

 ရိှသူပုိင်သည့် ေရ�� ေ ပြ ာင်း�ိုင် ေသာပစ�ည်းများကို သိမ်းဆည်းေရာင်းချ၍ဖြ စ ်ေစ၊ ေမြ ခွန်မ ေပြ ကျန ်ေငွဖြ စ်သက့ဲသုိ� အရ 

 ေကာက်ခံရန် အခြ ားတည်ဆဲနည်းလမ်းများဖြ င့် ဖြ စ ်ေစ ပြ န်လည်ေကာက်ခံ�ိုင်သည်။ 

 

အခန်း ( ၅ ) 

အချ��ိကစိ�များတွင် တံဆိပ ်ေခါင်းများအတွက်ခွင့် ပြ �ချက်များ 

 ၄၉။ ဘ�ာေရးဝန် က� ီးဌာနသည်  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့်  ပြ �ာန်းထားသည့် နည်းဥပ ေဒ  

 များကိုအ ေခြ ပြ �၍ လိုအပ်ေသာသက် ေသခံအ ေထာက်အထားရရှိရန ် သို�မဟုတ်  စုံစမ်းမ�ပြ �လုပ်ရနအ်တွက်  မ� ိ��နယ်  

 အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း ( ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ )သည် ပုဒ်မ ၅ ဝ  ၌   ပြ �ာန်းထားသည့် ကာလအပိုင်းအ ခြ ားအတွင်း  

 တင်သွင်းသည့် ေလ�ာက်လ�ာ�ှင့် အေက� ာင်းအရာကုိ ေကျနပ်မ�ရှလိ�င် ပျက်စီးသွား ေသာ�ိှပ် တံဆိပ် ေခါင်းများ�ှင့် ပတ်သက်  

 ၍ ေအာက်တွင်  ေဖာ် ပြ သည်က့ိစ�ရပ်များတွင် ခွင် ့ပြ ��ိုင်သည် - 

 (က) စက��တစ်စုံတစ်ရာတွင်   ေရးသားသည် ့စာချ�ပ်စာတမ်းကို မည်သူမဆိ ုမချ�ပ်ဆိုမီ အမ�မဲ့အမှတ်မဲ့ ဖြ စ ်ေစ၊  

 မက� ံရွယ်ဘဲဖြ စ် ေစ၊ ယိုယွင်းပျက်စီး၍ အသွင်သ�ာန်မထင်မရှား သို�မဟုတ် ေရးသားရာတွင် မှားယွင်း 

 ၍ဖြ စ ်ေစ၊ အခြ ားအ ေ က� ာင်းတစ်စုံတစ်ရာေ က� ာင့်ဖြ စ ်ေစ၊ ရည်ရွယသ်ည့်ကိစ�တွင် အသုံးပြ �ရန်အတွက် 

 မသင့်ေလျာသ်ည့် တံဆိပ်ေခါင်း၊  

ပုဒမ် ၃၈  
အရ ေပးပုိ� 
သည့်စာချ�ပ် 
စာတမ်းများ 
ေပျာက်ဆံုးသည် ့ 
အတွက်တာဝန် 
မရှိခြ င်း 

ေငွေပး 
ေချသူရရိှ 
သည့် အခွန်  
မပါသည့်  
ေငွလ�ဲ 
လက်မှတ်၊ 
ကတိစာ 
ချ�ပ်များကို 
၎င်းကတံ 
ဆိပ်ခွန်ကပ် 
�ှိပ်�ုိင် 
ခွင့်အာဏာ 

တံဆိပ်  
ေခါင်းခွန် 
များ�ှင့်ဒဏ် 
ေငွများပြ န် 
လည် 
 ေကာက်ခံ 
 ခြ င်း 

ပျက်စးီ  
သည့် တဆံိပ် 
ေခါင်းများ 
အတွကခ်ွင့် 
 ပြ �ချက် 
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 (ခ) စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို အားလုံး သို�မဟုတ်  တစ်ပိုင်းတစ်စ ေရးပ� ီးဖြ စ်ေသာလ်ည်း မည်သည့် 

 အမ�သည်ကမ� လက်မှတ ်ေရးထိုးခြ င်း သို�မဟုတ် ချ�ပ်ဆို ခြ င်းမပြ � ေသးသည့် စာချ�ပ်စာတမ်းေပ�ရှိ 

 တံဆိပေ်ခါင်း၊ 

 (ဂ) ေတာင်းဆုိသည့်အခါမှတစ်ပါး အခြ ားနည်းဖြ င့် ေငွေပးေချရေသာေငွလ�ဲလက်မှတ်များ သို�မဟုတ် ေငွ ေပး 

 ကတိ စာချ�ပ်များ ဖြ စ်သည့်အချကတ်ွင် - 

 (၁)  မည်သည့်ေငွလ�ဲလက်မှတ် တွင်မဆုိ ကုိယ်တုိင်လက်မှတ်ေရးထုိးသူ သုိ�မဟတ်ု ၎င်း၏ကုိယ်စား 

 လကမ်ှတ်ေရးထိုးသကူ လက်မှတ် ေရးထိုး ပ� ီး  ဖြ စ ်ေသာ်လည်းလက်ခံ ခြ င်းမပြ � ရ ေသးသည့်  

 သုိ�မဟုတ ်မည်သည့်နည်းလမ်း�ှင့်မ� အသံုးမပြ �ရ ေသးသည့် သုိ�မဟုတ် ေငွလက်ခံေစရန်အလုိ�ငှာ 

 တင်ပြ သည့်ကိစ�မှတစ်ပါး အခြ ားမညသ်ည့်ကိစ��ှင့်မ� လက်မလ�တ်ရ ေသးသည့် ေငွလ�ဲလက်မှတ် 

 တစ်စံုတစ်ရာ အ ေပ�၌ပါရှိသည့် �ှိပ်တံဆိပ ်ေခါင်း၊ သို�ရာတွင် ထုိတံဆိပ ်ေခါင်းမျ�ိး �ိုက်�ှိပ် 

 လျက်ပါသည့်စက��တွင် ေနာက်ထပ် ေရးသား ရန် ရိှသည့်  ေငွလ�ဲလက်မှတ် တစ်စံုတစ်ရာအတွက ် ေငွ

 လကခ်ံမ�အတွက် ရည်ရွယ်သည့် လက်မှတ်တစ်စုံတစ်ရာ မပါရှိ ေစရ၊ 

 (၂) ကုိယ်တုိင်လက်မှတ်ေရးထုိးသူ သုိ�မဟုတ် ၎င်း၏ကုိယ်စား လက်မှတ်ေရးထုိးသူက လကမ်ှတ် 

 ေရးထိုးပ� ီးဖြ စ ်ေသာ်လည်း မည်သည်န့ည်းလမ်း�ှင့်မ� အသုံးမပြ �ရေသးသည့် သို�မဟတု်  ထုိသူ 

 ၏လက်မှ မလ�တ်ရ ေသးသည့်  ေငွ ေပးကတိစာချ�ပ်တွင် ကပ်ထားသည့်တံဆိပ် ေခါင်း၊ 

 (၃) ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ေရးထိုးသူ  သို�မဟုတ် ၎င်း၏ ကိုယ်စားလက်မှတ်ေရးထိုးသူက လက်မှတ် 

 ေရးထိုးသည့် ေငွလ�ဲလက်မှတ် သို�မဟုတ် ေငွေပးကတိစာချ�ပ် တစ်စုံတစ်ရာတွင် အသုံးပြ �ပ� ီး 

  သို�မဟုတ် အသုံးပြ �ရန်ရညရ်ွယ်ေသာတံဆိပ်ေခါင်း၊ သို�ေသာ် လက်ခံပ� ီးသည့် သို�မဟုတ ် 

 ထပ်ဆင့်လက်မှတ် ေရးထိုး ပ� ီးသည့် ေငွလ�ဲလက်မှတတ်ွင် ပျက်ကွက်မ� သို�မဟုတ် မှားယွင်းမ� 

 ပါရှိသည့် တံဆိပ ်ေခါင်းသည်ပျက်စီး သို�မဟုတ် အသုံးပြ �၍မရ�ုိင် ေအာင်ဖြ စ်ခဲလ့�င် ယင်း ေငွ 

 လ�ဲလက်မှတ်ေပ� ပါရှိသည့်တံဆိပ် ေခါငး် သုိ�မဟုတ် ေငွ ေပးကတိစာချ�ပ်  ဖြ စ်သည့်အချက်တွင် 

 ေငွ ေပး ေချမည့်သူသုိ� လက် ေရာက် ေပးအပ်သည့်အခါ၌ ကပ်ထားသည့်တံဆိပ ်ေခါင်း သို�ရာတွင် 

 ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း မှားယွင်းသည်အ့ချက်ကို  ပြ င်ဆင် ခြ င်းမှတစ်ပါး အခြ ားအ ေက� ာင်းအချက် 

 တစ်ရပ်ရပ်တွင် ပျက်စီးယုိယွင်းသည့် ေငွလ�ဲလက်မှတ် သုိ�မဟုတ်  ေငွေပးကတိစာချ�ပ်များ 

 အတွက်  ပြ ည့်စုံ၍ထိုက်သင့် သည့် တံဆိပ ်ေခါင်းကိုကပ်�ှိပ ်ေစ၍တင်ပြ  ေစရမည်။ 

  (ဃ) သက်ဆိုင်ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးက   ေရးသားချ�ပ်ဆိုပ� ီး ဖြ စ ်ေသာ်လည်း   ေအာက်ပါစာချ�ပ်စာတမ်းအတွက် 

   အသုံးပြ �ပ� ီးသည့်တံဆိပ ်ေခါင်း - 

   (၁) ေရးသားချ�ပ်ဆိုပ� ီး ေနာက်  ကနဦးကပင် ဥပ ေဒအရ လုံးဝပျက်ပြ ယ် ေန ေက� ာင်း ေတွ�ရှိရေသာ 

    စာချ�ပ်စာတမ်း၊ 

   (၂) ချ�ပ်ဆို ပ� ီး ေနာက်   အမှား  သို�မဟုတ်  မှားယွင်းမ�တစ်စုံတစ်ရာပါရှိသည်ဟု    ေတွ�ရှိရသည့် 

    အတွက် မူလက� ံရွယ်သည့်အတုိင်းအသံုးပြ �ရန် မသင့်ေလျာ်သည့်စာချ�ပ်စာတမ်း၊ 

   (၃) လကမ်ှတ ်ေရးထိုး   စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆိုသင့်သူ   တစ်စုံတစ် ေယာက်က မချ�ပ်ဆိုရ ေသးမီ  ေသဆုံး၍ 

     ဖြ စ ်ေစ၊ ချ�ပ်ဆို ခြ င်းမပြ �လို ေက� ာင်းငြ င်းဆို၍ ဖြ စ ်ေစ၊ ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်း  ေဆာင်ရွက် 

    ရနရ်ှိသည်ကိုအထ ေမြ ာက်ေအာင် မချ�ပ်ဆို�ိုင်သည့် စာချ�ပ်စာတမ်း၊ 
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   (၄) စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆိုရာ၌  အဓိကကျသူက   မချ�ပ်ဆိုသည့်အပြ င်   လကမ်ှတ်မ ေရးထိုး�ိုင်၍ဖြ စ ်ေစ၊ 

    လကမ်ှတ်မ ေရးထိုးလိ ုေ က� ာင်း   ငြ င်းပယ်၍ဖြ စ် ေစ၊  က� ံရွယ်ရင်းကိစ�အတိုင်း   အထ ေမြ ာက်မ� 

    မရှိသည့် စာချ�ပ်စာတမ်၊ 

   (၅) တစ်စံုတစ် ေယာက် ေသာသူက ချ�ပ်ဆိုသည့်စာချ�ပ်အတုိင်း ေဆာင်ရွက်ရန်  ငြ င်းဆန် ခြ င်းေ က� ာင့် 

    သို�မဟုတ် အာမခ ံေငွအဖြ စ်  က� ံရွယ်ထားသည့်  ေင ွေက� း တစ်စုံတစ်ရာကို က� ိ�တင်ထုတ ်ေပးရန် 

     ငြ င်းဆန်ခြ င်း  သို�မဟုတ် ေပးအပ်သည့်ရာထူး တစ်စုံတစ်ရာကို လက်မခံ ခြ င်း သို�မဟုတ်  ငြ င်း 

    ပယ် ခြ င်းေ က� ာင့်    က� ံရွယ်ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်  လုံးဝဆုံး�ံ�းသွားသည့်  စာချ�ပ်စာတမ်၊ 

   (၆) ချ�ပ်ဆိုသည့်စာချ�ပ်အရ   ေဆာင်ရွက်ရန်က� ံရွယ်သည့်   အမ�ကိစ�ကိုဆိုခ့ဲသည့်   တံဆိပ ်ေခါင်း 

    တန်ဖိုး ေအာက်မ ေလျာ ့ေသာ တံဆိပ ်ေခါင်းပါသည့်စာချ�ပ်မှာ ထိုအမ�သည်များအ က� ား အခြ ား 

    စာချ�ပ်စာတမ်းအရ  ေဆာင်ရွက် ပ� ီး ဖြ စ်၍ အသုံးမဝင်  ဖြ စ်လာသည့် စာချ�ပ်စာတမ်း၊ 

   (၇) ချ�ပ်ဆိုထားသည့်စာချ�ပ်တွင် တန်ဖိုးထက ်ေလျာ့ ေသာ တံဆိပ ်ေခါင်းပါရှ ိေန ပ� ီး ဆုိခ့ဲသည့်တံဆိပ် 

     ေခါင်းတန်ဖုိး ေအာက်မ ေလျာ့သည့် တံဆိပ် ေခါင်းပါရိှ ေသာ အခြ ားစာချ�ပ်စာတမ်းအရ  အမ�သည ်

    များအ က� ား ေဆာင်ရွက် ပ� ီးဖြ စ်သည့်  အမ�ကိစ��ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ချ�ပ်ဆိုသည့်စာချ�ပ်စာတမ်း၊ 

   (၈) အမ�မဲ့အမှတ်မဲ့ ဖြ စ ်ေစ၊  မရည်ရွယ်၍ ဖြ စ ်ေစ၊  ပျက်စီးသွား၍  မူလချ�ပ်ဆိုရာတွင်   ပါဝင်သည့် 

    အမ�သည်တို�ကပင်   တူညီသည့သ် ေဘာအတိုငး်   အခြ ားစာချ�ပ်စာတမ်းတ စ်ေစာင်ကုိ   အစား 

    ချ�ပ်ဆုိ၍ ထုိက်သင့်သည့် တံဆိပ် ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင်ထားသည့် စာချ�ပ်စာတမ်း။ 

သို�ရာတွင်−   

 စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာအား ဥပေဒ�ှင့်ညီေသာ ေဆာင်ရွက်မ� သို�မဟုတ် ေပးအပ်ခံရမ� သို�မဟုတ် သက်

ေသခံအဖြ စ် လ�ဲအပ်မ�မရှိသည့်အခါ  အဆိုပါ စာချ�ပ်စာတမ်းသည် ပယ်ဖျက်ခြ င်းခံ ရမည်။ 

ရှင်းလင်းချက်  − စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ခကုို တံဆိပ်ေခါင်းခွန်အပြ ည့်အဝထမ်းေဆာင်ထားေက� ာင်း ပုဒ်မ ၃၂ အရ 

 မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှ)ိ ၏ သကေ်သခံလက်မှတ်  သည် 

ဤပုဒ်မအရ �ှိပ်တံဆိပ်ေခါင်းဖြ စ်သည်။ 

 

 ၅ဝ။ ပုဒ်မ  ၄၉  အရ  စာချ�ပ်စာတမ်း တစ်စုံတစ်ရာအတွက်  သက်သာခွင့်ကို   ေအာက်ပါကာလအပိုင်းအခြ ား  

 အတွင်း  ေလ�ာက်ထား ရမည်ဟု ဆိုရာတွင် - 

 (၁) အထက်ပြ ဌာန်းထားသည့် အပိုဒ်(ဃ)(၅)အရ ေဖာ်ပြ ပါရှိသည့် ကိစ�အတွက် စာချ�ပ်ပါ ေန�မှ (၂) လ 

 အတွင်း၊ 

 (၂) တံဆိပ ်ေခါင်းပါစက��ေပ�တွင် သကဆ်ိုင်သမူည်သူမ�  ေရးသားချ�ပ်ဆို ခြ င်းမပြ �ရ ေသးသည့်ကိစ� အတွက် 

 တံဆိပ ်ေခါင်းပျက်စီးသည့် ေနာက် (၆) လအတွင်း၊ 

 (၃) တံဆိပ ်ေခါင်းပါစက��တွင် သက်ဆိုင်သူတစ်ဦးဦးက စာချ�ပ ်ေရးသားချ�ပ်ဆိုပ� ီးေသာကိစ�အတွက် စာချ�ပ် 

 ပါ ေန�ရက်မှ (၆)လအတွင်း  သို�မဟုတ် ေန�စွဲေဖာ်ပြ ထားခြ င်း မရှိလ�င် ဦးစွာချ�ပ်ဆိုသည့် ေန�  သို�မဟုတ်  

 ချ�ပ်ဆိုသူတစ်ဦးတည်း ချ�ပ်ဆိုသည့်  ေန�မှ (၆)လအတွင်း၊ 

  သို�ရာတွင်- 

ပုဒ်မ ၄၉ အ   
ရခွင့်ပြ �သည့် 
သက်သာခွင့် 
ကိုေလ�ာက် 
ထားရမည် ့
အချိန်ကာလ 
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(က) ပျက်စီးသွား ေသာ စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို လု ံေလာက ်ေသာအ ေက� ာင်းအချက်များအရ 

 မြ န်မာ�ိုင်ငံပြ င်ပသို�ပို� ပ� ီး ေနာက် မြ န်မာ�ိုင်ငံအတွင်း  ပြ န်လည်လက်ခံရရှိသည့် ေန�မှ (၆)လ 

အတွင်းေလျာက်ထား�ိုင်သည်။ 

(ခ) မလဲွမ ေရှာင်�ုိင်သည့်ကိစ�များ ေက� ာင့်   စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စံုတစ်ရာကုိ   အစားထုိးပ� ီးေနာက် 

ေဖာ်ပြ ပါအချိန်အတွင်း  ပယ်ဖျက်ရန် မတင်ပြ �ုိင်လ�င် အစားထုိးချ�ပ်ဆုိသည့် စာချ�ပ်ကိုချ�ပ်သည့် 

ေန�မှ (၆)လအတွင်း  ေလ�ာကထ်ား �ိုင်သည်။ 

 ၅၁။  ပြ ည်တွင်းအခွနမ်ျားဦးစီးဌာန၊ ��န်က� ားေရးမှ�းချ�ပ် သို�မဟုတ် ဤကိစ�အတွက်  ပြ ည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ 

 ��န်က� ားေရးမှ�းချ�ပ်က အခွင့်အာဏာအပ်�ှင်းထားသည့်  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း(ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရိှ)သည် မည်သည့် 

 ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင် သုိ�မဟုတ် အသင်းစုမဟုတ်ေသာ မည်သည့်ကုမ�ဏီ သုိ�မဟုတ် အခြ ားအသင်းစုတစ်ခုခုက ပံု�ိှပ်ပ� ီး 

 စာချ�ပ်စာတမ်းပံုစံများအလုိ�ငှာ အသုံးပြ �သည့်တံဆိပ် ေခါင်းပါစက��များကို (လံု ေလာက်သည့်အ ေက� ာင်းပြ ချက် တစ်စံုတစ်ရာ 

 အတွက်ေက� ာင့်)ဆိုခ့ဲသည့် ဘဏလ်ုပ်ငန်းရှင်၊ ကုမ�ဏီ သို�မဟုတ ် အသင်းစုတို�က ယင်းပုံစံများအား ဆက်လက်၍ အလုိ 

 ရှိေက� ာင်း အချိန်အကန်�အသတ်မရိှ ခွင့်ပြ ��ုိင်သည်။ သုိ�ရာတွင် ၎င်းတံဆိပ် ေခါင်းပါစက��များအတွက် တံဆိပ် ေခါင်းခွန်ကို 

 နည်းလမ်းတကျထမ်းေဆာငခ်ဲ့ ပ� ီး ေ က� ာင်း  ေကျနပ်သည့်အခါမှသာ  ယင်းအတိုင်း သက်သာခွင့် ပြ ��ိုင်သည်။ 

 

 ၅၂။ (က) တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်သည့် စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာတွင်  ၎င်းစာချ�ပ်စာတမ်းမျ�ိးအတွက် 

ဤအက်ဥပ ေဒအရ ပြ �လုပ်သည်န့ည်းဥပ ေဒများ�ှင့်အညီ သတ်မှတ်ပြ �ာန်းထားသည့် တံဆိပ် ေခါင်း 

မျ�ိးမှတစ်ပါး အခြ ားတံဆိပ ်ေခါင်းမျ�ိး တစ်စုံတစ်ရာကိုလည်း ေကာင်း၊ လိုအပ်သည် ထက်တန်ဖိုးပိုမိ ုေသာ 

တံဆိပ ်ေခါင်းတစ်စံုတစ်ရာကုိလည်း ေကာင်း၊ တစ်စံုတစ် ေယာက် ေသာသူက အမှတ်မ့ဲ အသံုးပြ � ေသာ 

အခါ ဖြ စ် ေစ၊ အခွန်ထိုက်သင့်ရန် မရှိသည့်စာချ�ပ်စာတမ်းအတွက် တံဆိပ ်ေခါင်းတစ်စုံ တစ်ရာကို 

အမတှ်မဲ့အသုံးပြ �မိသည့် အခါ ဖြ စ ်ေစ၊ 

(ခ) စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို ပုဒ်မ ၁၃ ပါ  ပြ �ာန်းချက်များ�ှင့် ဆန်�ကျင ်ေရးသားသည့်အတွက် 

၎င်းစာချ�ပ်စာတမ်းတွင် အသုံးပြ �သည့်တံဆိပ် ေခါင်းမှာ ပုဒ်မ ၁၅ အရ အမှတ်မဲ့အသုံးပြ �၍ မရ�ိုင် 

ေအာင် ဖြ စ်လာသည့်အခါ ဖြ စ ်ေစ၊ ၎င်းစာချ�ပ်ပါ  ေန�ရက်မှ (၆)လအတွင်း ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေန�စွဲ

ေဖာ်ပြ ထားခြ င်းမရှိလ�င် ပထမဦးစွာချ�ပ်ဆို ပ� ီး ေနာက ်သို�မဟုတ် တစ်ဦးတစ ်ေယာက်တည်း ချ�ပ်ဆိုသူက 

ချ�ပ်ဆိုပ� ီး ေနာက် (၆)လအတွင်း ေလ�ာက်ထားသည့်အခါတွင် ထိုစာချ�ပ်စာတမ်းအ ေပ�၌ အကယ်၍ 

တံဆိပေ်ခါင်းခွန် ထိုက်သင့်လ�င် ထိကု်သင့်သည်တ့ံဆိပ ်ေခါင်းခွန်ကို ထပ်မံကပ်ပ� ီးသည့်အခါ၌ 

 မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း ( ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ)သည် ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း မှားယွင်းအသုံးပြ �မိခဲ့သည့် 

သို�မဟုတ် အသံုးပြ �၍မရ�ိုင်ေလာက် ေအာင်ဖြ စ်လာသည့် တံဆိပ် ေခါင်းကို ပယ်ဖျက်ပ� ီး ပျက်စီးပ� ီးသည့်  

 တံဆိပ ်ေခါင်းအ ဖြ စ်ခွင့် ပြ ��ိုင်သည်။ 

 ၅၃။ ပျက်စီးသည့် သို�မဟုတ် မှားယွင်းအသုံး ပြ �မိသည့် တံဆိပ် ေခါင်းများ�ှင် ့စပ်လျဥ်း၍ ေဆာင်ရွက်သည့် 

 မည်သည့်ကိစ�တွင်မဆိ ု  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရိ ှ)က ၎င်းတံဆိပ ်ေခါင်းများအစား - 

   (က) အမျ�ိးအစားတူ၊ တန်ဖိုးတူ အခြ ားတံဆိပ် ေခါင်းများ၊ သို�မဟုတ် 

(ခ) လိုအပ်၍  ၎င်းကသင့် ေလျာ်သည်ဟု ထင်မြ င်လ�င်တန်ဖိုးတူညီသည့်  အခြ ားတံဆိပ ်ေခါင်း  

အမျ�ိးအစား တစ်စုံတစ်ရာ၊ သို�မဟုတ် 

အသင်းစုများ 
မှအသုးံပြ � 
ရန်မလိုသည့် 
ပုံ�ှိပ်ပုံစံများ 
အားခွင့် ပြ �  
 ခြ င်းကိစ� 

မှားယွင်း 
အသံုးပြ �ခ့ဲ 
သည့်တံဆိပ် 
ေခါင်းများ 
အတွက် 
ခွင့်ပြ �ခြ င်း 

ပျက်စီးသည့် 
သို�မဟုတ ်
မှားယွင်းအ   
သုံးပြ �မိသည့် 
တံဆိပေ်ခါင်း  
များကို  ပြ �လုပ် 
ေစရန်နည်း 
လမ်း 



 
 
 

  - 57 - 

(ဂ)  ၎င်းကစဥ်းစားဆင်ခြ င်၍  ေငွကျပ်တစ်ရာ အတွက်  သုိ�မဟုတ် ကျပ်တစ်ရာ မပြ ည့်သည့် အစိတ် 

အပုိင်းအတွက် တစ်ဆယ်ကျပ်စ�ီုတ်၍  တူညီေသာ ေငွတန်ဖိုးကိုေပး�ိုင်သည်။ 

 ၅၄။ မည်သူမဆို ရည်ရွယ်ရင်းကိစ�အတွက် မပျက်စီးသည့်  အသုံးပြ �ရန်မသင့်ေလျာ်သည့်၊  သို�မဟတု်   အသုံးမဝင် 

 သည့်တံဆိပ ်ေခါင်း သို�မဟုတ် တံဆိပ်ေခါင်းများသည်တစ်ဦးတစ် ေယာက်၏ လကဝ်ယ် ၌ရှိ ပ� ီး ၎င်းတို�ကိုချက်ခြ င်း 

 အသုံးပြ �ရန်မလို၍  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိေတ� ာအ်ရာရှိ)ထ ံ ပယ်ဖျက ်ေပးရန် အတွက် ေပးအပ်ေသာအခါ 

  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း  ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရိှ သည် ထုိသူအား ေငွကျပ် (၁၀၀)  သုိ�မဟုတ် ကျပ်တစ်ရာ၏ အစိတ်အပုိင်း 

 အတွက် ကျပ်တစ်ဆယ်ကျခု�ှိမ်၍   ပြ န်လည်ထုတ်ေပးရန်အလို�ငှာ - 

(က) တံဆိပ် ေခါင်းလက်ဝယ်ရှသိသူည် ယင်းတဆံိပ် ေခါင်းများကို အသုံးပြ �ရန်အတွက် ဝယ်ယူသူ 

အမှန် ဖြ စ်သည်ဟုလည်း ေကာင်း၊ 

   (ခ) တံဆိပ ်ေခါင်းတန်ဖိုးကို အပြ ည် ့ေပးပ� ီး ဖြ စ်သည်ဟုလည်း ေကာင်း၊ 

(ဂ) ယင်းတံဆိပ် ေခါင်းများကုိ တင်ပြ သည့် ေန�မတုိင်မီ ေခြ ာက်လအတွင်း ဝယ်ယူခ့ဲ ေက� ာင်းကုိလည်း 

 ေကာင်း၊  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ)ေကျနပ ်ေအာင် သက်ေသပြ ရမည်။ 

သို�ရာတွင်  ထိုသို�ပယ်ဖျက်ရန်  ေပးအပ်သူသည်  တံဆိပ် ေခါငး် ေရာင်းချရန်  လိုင်စင်ရရှိသူဖြ စ်ပ� ီး     မ� ိ��နယ်အခွန် 

 ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရိှ)က သင့်သည်ဟုထင်မြ င်လ�င်  ေရာင်းချသူအမှန် ေပး ေဆာင်ပ� ီး ေငွကုိ ဆိုခ့ဲသည့်အတုိင်း 

 ခု�ိှမ်ခြ င်းမပြ �ဘဲ တန်ဖုိးအတိုင်း  ပြ န်လည်ထုတ် ေပး�ိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

 ၅၅။ ကျသင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင်ပ� ီးေက� ာင်း  ေက� းမ� ီခံဝန်ချ�ပ်  တစ်စံုတစ်ရာအား၊  ၎င်းခံဝန်ချ�ပ် သ ေဘာ 

 အတိုင်း ေရးသား၍ ခံဝန်ချ�ပ်သစ်တစ်ခုပြ �လုပ်သည့်ကိစ�တွင် ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိထံ တစ်လအတွင်း ေလ�ာက်ထားသည့်  

မူလခံဝန်ချ�ပ်ပါ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်တန်ဘုိး သုိ�မဟုတ် ခံဝန်ချ�ပ်သစ်ပါ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်တန်ဖုိးအနက် ေလျာ့နည်းရာကို ခံဝန်  

ချ�ပ်ချ�ပ်ဆုိသူသုိ�  ပြ န် ေပးရမည်။ သုိ� ရာတွင် အချိ��ကိစ�များ၌ ေက� းမ� ီခံဝန်ချ�ပ်ကုိ  မ� ိ��နယအ်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း 

(ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရိှ)ထံ တင်ပြ ခဲ့လ�င် ဘ�ာေရးဝန ်က� ီးဌာနသည်  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် 

သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ပယ်ဖျက်ရမည်။  

 

ရှင်းလင်း ချက် -  ေအာက်ပါအတိုင်း  ေပြ ာင်းလဲပြ င်ဆင်မ�ရှိ ေသာလ်ည်း  ေ က� းမ� ီခံဝန်ချ�ပ်တစ်စုံတစ်ရာမှာ ယခုပုဒ်မအဓိပ�ါယ်

  အလို�ငှာ ရိှရင်းသ ေဘာအတိုင်း အသစ ်ေ ပြ ာင်းလဲသည် ဟုမှတ်ယူရမည် - 

(က) စုစု ေပါင်းအာမခံသည့် ေငွကုိ မူလအတုိင်းထား၍ မူရင်းေ က� းမ� ီခံဝန်ချ�ပ်တစ် ေစာင်အစား ယင်းခံဝန်ချ�ပ်မျ�ိး 

�ှစ် ေစာင် ေသာ်လည်း ေကာင်း၊  အများ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထုတ်သည့်အချက်၊ 

(ခ) စုစု ေပါင်းအာမခံသည့် ေငွကို မူရင်းေ က� းမ� ီခံဝန်ချ�ပ်�ှစ ်ေစာင် သို�မဟုတ် �ှစ်ခုထက်ပိုေသာ ေ က� းမ� ီ 

ခံဝန်ချ�ပ်အစား ယင်းခံဝန်ချ�ပ်မျ�ိးတစ ်ေစာင်ထုတ်ေပး ခြ င်း၊ 

(ဂ) အသစ် ေပြ ာင်းလဲသည့်အခါ လကရ်ှိ ဖြ စ်သူအမည်ကို မူလလက်ရှိ ဖြ စ်သူအမည်အစား ထည့်သွင်း ခြ င်း၊ 

၎င်းအ ပြ င ်

  (ဃ) အတိုး��န်းကို ဖြ စ် ေစ၊ အတိုး ေပးရန်  ေန�ရက်များကုိဖြ စ် ေစ  ေပြ ာင်းလဲ ခြ င်း။ 

 

 

 

 

အသုံးပြ �ရန်  
မလိအုပ်  
သည့်တံ 
ဆိပ ်ေခါင်း 
များအတွက် 
ခွင့်ပြ �ခြ င်း 

ဒီဘင်ချာေခ� 
ေက� းမ� ီခံဝန ်
ချ�ပ်အချိ��ကို 
အသစလ်ဲ 
လှယ ်ရန် 
ခွင့်ပြ �ခြ င်း 
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အခန်း ( ၆ ) 

 ေစာဒကတင်သွင်းခြ င်း�ှင့် ပြ င်ဆင်ခြ င်း 

 ၅၆။ (၁) အခန်း(၄)�ှင့် အခန်း(၅)ပုဒ်မ ၂၆ ပါ ပထမကန်�သတ်ချက်အပိုဒ်(က) တို�အရ  မ� ိ��နယ်အခွန် ဦးစီးဌာနမှ�း 

 (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ)  ေဆာင်ရွကခ်ွင့်ရသည့် အခွင့်အာဏာများကိ ု အရပ်ရပ်အမ�များတွင်  ပြ ညတ်ွင်း 

 အခွန်များ ဦးစီးဌာန၊ ��န် က� ားေရးမှ�းချ�ပ်  က� ီး က� ပ်ခြ င်း�ှင့်အညီ  ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ရမည်၊  

 (၂)  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရိှ) သည် ပုဒ်မ ၃၁၊ ပုဒ်မ ၄ဝ သုိ�မဟုတ် ပုဒ်မ ၄၁ အရ 

 ေဆာင်ရွက်သည့်  စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာအ ေပ�တွင် အခွန်မည်မ� ထိုက်သင့်ရန်ရှိသည် ့

 အ ေက� ာင်း�ှင့် စပ်လျဥ်း ၍သံသယဖြ စ်လ�င်   အမ�အ ေက� ာင်းအရာကုိ ေရးသား၍ မိမိထင်မြ င်ချက်�ှင့်တကွ 

 ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ��န်က� ားေရးမှ�းချ�ပ်ထံ စီရင်ဆုံး ဖြ တ်ရန်  တင်သွင်း�ုိင်သည်။ 

 (၃) ြပည်တွင်းအခွနမ်ျားဦးစီးဌာန၊ ��န်က� ားေရးမှ�းချ�ပ်သည် အမ�ကို စဥ်းစားဆင်ခြ င်ပ� ီး ေနာက် ၎င်း၏ 

 ဆံုးဖြ တ်ချက်မိတ� �ကုိ  မ� ိ��နယအ်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း(ေကာလိ်ေတ� ာ်အရာရိှ)ထံ ေပးပုိ�ရပ� ီး ထုိအရာရိှမှ  ပြ ည်တွင်း 

 အခွန်များဦးစီးဌာန၊ ��န်က� ားေရးမှ�းချ�ပ်၏ဆုံးဖြ တ်ချက်�ှင့်အညီ ထိုက်သင့်သည့်အခွန်ကို စည်း က� ပ် 

 ရမည်။ 
 

 ၅၇။ (၁)  ပြ ည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ��န် က� ားေရးမှ�းချ�ပ်ထံ ပုဒ်မ ၅၆ အပုိဒ(်၂)အရ  ေစာဒကတင်သွင်း 

 သည့်အမ� သို�မဟုတ် ၎င်းက အ ခြ ားနညး် ဖြ င့်ေတွ� မြ င်သည့်အမ� တစ်စံုတစ်ရာကို အ ေ က� ာင်းအရာ 

 ေရးသား ေဖာ်ပြ ၍ မိမိထင်မြ င်ချက်�ှင့်တကွ  ပြ ည်ေထာင်စုတရားလ�တ်ေတာ်ချ�ပ်သို� ေစာဒကတင်သွင်း 

 �ိုင်သည်၊ 

 (၂) ၎င်းအမ�မျ�ိးအရပ်ရပ်ကို  ေစာဒကတင်သွင်းလ�င် သုံးဦးေအာကမ်နည်းေသာ  ပြ ည်ေထာင်စုတရား 

 လ�တ်ေတာ်ချ�ပ် တရားသူက� ီးများက စီရင်ဆုံးဖြ တ်ရမည်။ သ ေဘာထားကွဲပြ ားသည့်အခါ အများစု၏ 

 ဆုံးဖြ တ်ချက်သည် အတည်ဖြ စ ်ရမည်။ 

 ၅၈။  ပြ ည်ေထာင်စုတရားလ�တေ်တာ်ချ�ပ်သည် အမ�တွင ် ေဖာ် ပြ ပါရှိသည့် အ ေက� ာင်းအရာများမှာ အငြ င်းပွားမ� ဖြ စ်ေစ 

 သည့်အချက်များကို ဆုံးဖြ တ်ရန် လု ံေလာက် ေ က� ာင်း ေကျနပ်မ�မရှိလ�င် ယင်းကိစ�တွင်  ပြ ည်ေထာင်စုတရားလ�တ်ေတာ်ချ�ပ်  

 မှ  ��န် က� ားသည့်အတိုင်း  ထပ်မံပြ �လုပ်ေဆာင်ရွက်ရန်  သို�မဟတု်  ေပြ ာင်းလဲပြ င်ဆင်၍  တင်သွင်းရန်  အခွန်အာဏာပိုင်  

 ထံသို� အမ�ကိ ု ပြ န်လည်လ�ဲေပး�ိုင်သည်။ 

 

 ၅၉။ (၁)  ပြ ည်ေထာင်စုတရားလ�တ်ေတာ်ချ�ပ်သည်ဆိုခဲသ့ည့်အမ�မျ�ိး တစ်စုံတစ်ရာကို က� ားနာသည့်အခါ 

၎င်းအမ�တွင်  ေစာဒက ဖြ စ်ေစသည့် အချက်များကို ဆုံးဖြ တ်ပ� ီးလ�င် ဆုံးဖြ တ်ရာအ ေခြ ပြ �သည့် 

အ ေက� ာင်းအချက်များ�ှင်တ့ကွ စီရင်ချက်ချမတှ်ရမည်။ 

(၂) ၎င်းစီရင်ချက်မိတ� �ကိ ုပြ ည်ေထာင်စုတရားလ�တ်ေတာခ်ျ�ပ် မှတ်ပုံတင်အရာရှိက ဆိုင်ရာတံဆိပ်�ိုက်�ှိပ်၍ 

လက်မှတ် ေရးထုိးပ� ီး အခွန်အာဏာပုိင်ထံ ေပးပို�ရမည် ဖြ စ်ပ� ီး အခွန်အာဏာပိုင်သည်  ၎င်းစီရင်ချက် 

မိတ� �ကို လကခ်ံရရှိက စီရင်ချက်�ှင့်အညီ အမ�ကို စီမ ံခန�်ခွဲရမည်။ 

 ၆ဝ။ (၁)  ပြ ည်ေထာင်စုတရားလ�တ်ေတာ်ချ�ပ်မှတစ်ပါး အ ခြ ားတရား�ုံးတစ်�ုံး�ုံးက ပုဒ်မ ၃၅ ပါ ကန်�သတ်ချက် 

(က)အရ စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို အခွန်မည်မ� ေပး ေဆာင်ရန်ရှိေက� ာင်း သသံယဖြ စ်လ�င်  

 ပြ ည်တွင်းအ 
ခွနမ်ျားဦးစီး 
ဌာန၊��န်က� ား
ေရးမှ�း ချ�ပ ်
 က� ီး က� ပ်ခြ င်း 
�ှင့်ယငး်ထံအ
မ�အေက� ာင်း 
တင်သွင်းခြ င်း  

အေက� ာင်းအရာ 
တင်သွင်း  
သည့်အမ��ှင့်  
စပ်လျဥ်း၍  
 ပြ ည်ေထာင်စု 
တရားလ�တ်ေတာ်
ချ�ပက်ေနာက် 
ထပ်အေ က� ာင်း 
အရာများ 
ေတာင်းဆို 
�ိုင်ခွင့်အာဏာ 

ြပည်တွင်းအခွန် 
များဦးစီးဌာန၊ 
��န်က� ားေရးမှ�း 
ချ�ပ်က  ပြ ည် 
ေထာငစု်တရား 
လ�တ်ေတာ်ချ�ပ်
သုိ� အမ�အ 
ေက� ာင်းအရာ 
တင်သွင်းခြ ငး် 

အေက� ာင်းအရာ 
တင်သွင်းသည့်  
အမ�ကို စီရင ် 
ဆုံး ဖြ တ်ရာတွင် 
လိုက်နာရန် 
နည်းလမ်း 

အခြ ားတရား  
�ုံးများက 
 ပြ ည်ေတာင်စု 
တရားလ�တ် 
ေတာ်ချ�ပ်သို�  
အမ�အ  
ေက� ာင်းအ 
ရာတင်သွင်း 
 ခြ င်း 
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တရားသူ က� ီးက မိမိထင်မြ င်ချက�်ှင့်တကွ အမ�အ ေ က� ာင်းအရာကို  ေရးသား ေဖာ်ြပ၍ စီရင်ဆုံးဖြ တ်ရန် 

 ပြ ည်ေထာင်စုတရားလ�တ်ေတာ်ချ�ပ်သို� တင်သွင်း�ိုင်သည်။ 

(၂) ၎င်း ပြ ညေ်ထာင်စုတရားလ�တ်ေတာ်ချ�ပ်ကလည်း ယင်း ေစာဒကတင်သွင်းချက်ကို ပုဒ်မ ၅၇ အရ 

တင်သွင်းသကဲ့သို� ေဆာင်ရွက် ပ� ီးလ�င် စီရင်ချက်မိတ� �ကိ ု  ပြ ည်ေထာင်စုတရားလ�တ်ေတာ်ချ�ပ်ဆိုင်ရာ 

တံဆိပ်�ိုက်�ိှပ်ပ� ီး မှတ်ပုံတင်အရာရှိက လက်မှတ် ေရးထိုး၍ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ��န်က� ား 

ေရးမှ�းချ�ပ်ထံတစ ်ေစာင်၊ ေစာဒကတင်သွင်းသည့် တရားသူ က� ီးထံတစ် ေစာင် ေပးပို�ရပ� ီး ယင်းတရား 

သူက� ီးက စီရင်ချက်�ှင့်အညီ အမ�ကိုစီမံ ခန�်ခွဲရမည်။ 

(၃) ပုဒ်မခဲွ(၁) အရ ေစာဒကတင်သွင်းသည့်အချက်များကို ခ�ိုင်တရား�ုံး၏ လက် ေအာက်ခံတရား�ုံး 

တစ်�ုံး�ုံးကတင်သွင်းသည့်အခါ ခ�ုိင်တရား�ုံးမှတဆင့် တင်သွင်းရမည် ဖြ စ် ပ� ီး အခွန်�ုံး လက်ေအာက်ခံ 

�ုံးတစ်�ုံး�ုံးက တင်သွင်းသည့်အခါ ဆိုင်ရာတစ်ဆင့်မြ င့်�ုံးမှ တစဆ်င့် ချက်ချင်း တင်သွင်းရမည်။ 

 ၆၁။ (၁) တရားမမ�  သို�မဟတု်  အခွန်စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုကျင့်သုံးသည့် တရား�ုံး တစ်�ုံးကဖြ စ ်ေစ ပြ စ်မ�ဆိုင် 

ရာကျင့်ထုံးဥပ ေဒ အခန်း (၁၂) သို�မဟုတ် အခန်း(၃၆) အရ ပြ စ်မ�တစ်စုံတစ်ရာကိုစီရင်သည့် ပြ စ်မ� 

တရား�ုံးတစ်�ုံးက ဖြ စ ်ေစ၊ စာချ�ပ်စာတမ်း တစ်စုံတစ်ရာကို ထိုက်သင်သ့ည်တ့ံဆိပ် ေခါင်းကပ်ပ� ီး 

ေက� ာင်း၊  သို�မဟုတ် ကပ်ရန်မလိ ုေ က� ာင်း သို�မဟုတ် ပုဒ်မ၃၅အရ တံဆိပ် ေခါင်းခွန်�ှင့်ဒဏ် ေက� းကုိ 

ေပး ေဆာင်ပ� ီးေ က� ာင်း ထိုစာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို သက် ေသခံအဖြ စ်လက်ခံရန် အမိန်�ချမှတ် 

သည့်အခါတွင် မူလ�ုံးမှ တင်သွင်းသည့် အယူခံမ�၊  ေစာဒကမ�များကို   လက်ခံခွင့်ရှိသည့်�ုံး က  မိမိ 

သ ေဘာအ ေလျာက်ဖြ စ ်ေစ၊   မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ)က  ေလ�ာက်ထားသည့် 

အခါ၌ ဖြ စ ်ေစ ထိုချမှတ်ခဲ့ သည့်အမိန်�ကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားခွင့်ရိှသည်။ 

(၂) အကယ်၍အဆိုပါတရား�ုံးက ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းစဥ်းစားပ� ီး ေနာက် ပုဒ်မ ၃၅ အရ တံဆိပ် ေခါင်းခွန်�ှင့် 

တကွ ဒဏ် ေက� းမ ေပးေဆာင်ဘဲ ဖြ စ် ေစ၊ ထုိက်သင့်သည်ထက်ပုိမုိသည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်�ှင့်ဒဏ် ေငွကို 

မ ေပး ေဆာင်ဘ ဲဖြ စ ်ေစ ယင်းစာချ�ပ်စာတမ်းကို သက် ေသခံချက်အ ဖြ စ ် လကမ်ခံသင့် ေက� ာင်း ထင်မြ င် 

လ�င် ထိုသို�ထင်မြ င်ချက်ကိ ုမှတ်တမ်းတင်ပ� ီး ထိုစာချ�ပ်သည် တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်မည်မ� ထိုက်သင့် 

ေက� ာင်းကို ဆုံးဖြ တ်၍ ထိုစာချ�ပ်စာတမ်းကို တင်ပြ  ေစရန်လက်ဝယ်ရှိသူ သို�မဟုတ် အခွင့်အာဏာ 

ရသူကို ဆင့်ဆို ပ� ီး တင်ပြ လာသည့်အခါ၌ သိမ်းယူ�ိုင်သည်။ 

(၃) အထက်ပုဒ်မခွဲ (၂)အရ ေ က� ငြ ာချက်တစ်စုံတစ်ရာကို  မှတ်တမ်းတင်ခဲ့လ�င် ထုိမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည့် 

�ုံးက ယင်း ေက� ငြ ာချကလ်က်ခံမိတ� �တစ်ေစာင်ကို  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ) ထံ 

 ေပးပို�ရမည့်အပြ င် ယင်း ေက� ငြ ာချက်�ှင့်သက်ဆုိင်သည့် စာချ�ပ်စာတမ်းကုိ သိမ်းယူ ပ� ီးလ�င် သုိ�မဟုတ် 

ထုိတရား�ံုး လကဝ်ယ် သို� အခြ ားနည်း�ှင့် ေရာက်ရှိလ�င်၊ ထိုစာချ�ပ်ကို  ယင်းထ ံေပးပို�ရမည်။ 

(၄) ဤက့ဲသုိ� ေပးပုိ�သည့်အခါတွင် ထုိစာချ�ပ်စာတမ်းကုိသက် ေသခံချက်အဖြ စ် လက်ခံရန်ချမှတ်သည့် အမိန်� 

တွင်သို�မဟုတ် ပုဒ်မ ၄၂ သို�မဟုတ် ပုဒ်မ ၄၃ အရ  ေပးအပ်သည့် သက ်ေသခံလကမ်ှတ်တစ်စုံတစ်ရာ 

တွင် မည်သို�ပင်ပါရှိေစကာမူ  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း(ေကာ်လေိတ � ာ်အရာရှိ)က ယင်းစာချ�ပ်စာတမ်း 

�ှင့်ပတ်သက်၍ တံဆိပ ်ေခါင်းအကဥ်ပ ေဒကို ဆန�်ကျင်၍ ပြ စ်မ�ကျ�းလွန ်သူမည်သူ�ကိုမဆို  တရားစဲွဆို 

�ိုငသ်ည။်  

  သို�ရာတွင် - 

တံဆိပ ်
ေခါင်းခွန်  
လုံေလာက် 
သည့်အ 
ေက� ာင်း�ှင် ့ 
စပ်လျဉး်၍
 ပြ ည်ေထာင်စု 
တရားလ�တ် 
ေတာ်ချ�ပ် 
စီရင်သည့် 
အချိ��စီရင်
ချကမ်ျား 
ကိုပြ င်ဆင် 
  ခြ င်း 
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(က) အဆိုပါ�ံုးက ဆံုးဖြ တ်သည့်အတုိင်း တံဆိပ် ေခါင်းခွန်ဒဏ် ေငွများ�ှင့်တကွ ထုိစာချ�ပ်စာတမ်း 

များ�ှင့် စပ်လျဥ်း၍ပုဒ်မ ၃၅ အရ  ေပး ေဆာင်ရမည့်ေငွကုိ  ယင်းထံ  ေပးေဆာင်သည့်အခါတွင် 

 မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ)သည် ထုိပြ စ်မ�ကိုကျ�းလွန်ခဲ့ ခြ င်းမှာ 

ထုိက်သင့်သည့် တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်ကို မ ေပး ေဆာင်ရ ေအာင ်ေရှာင်လ�ဲရန်  က� ံရွယ်ချက်�ှင့် 

ကျ�းလွန်ခဲ့သည်ဟု ထင်မြ င်သည့်အခါမှ တစ်ပါးတရားစွဲဆိုခြ င်းမရှိ ေစရ။ 

(ခ) ထုိသုိ�တရားစဲွဆိုရန်ကိစ�မှတစ်ပါး ဤပုဒ်မအရ ထုတ်ပြ န်ေသာေက� ငြ ာချက်သည် စာချ�ပ်စာတမ်း 

တစ်စံုတစ်ရာကုိ သက် ေသခံချက်အဖြ စ် လက်ခံရန်အမိန်� အခုိင်အမာ ဖြ စ်ခြ င်း သုိ�မဟုတ် ပုဒ်မ ၄၂ 

အရ  ေပးအပ်သည့် သက် ေသခံလက်မှတ်တစ်စုံတစ်ရာကို သက်ေရာက်ခြ င်း မရှ ိေစရ။ 

 

အခန်း ( ၇ ) 

 ပြ စ်မ�များ�ှင် ့လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

 ၆၂။ (၁) မည်သူမဆို - 

   (က) သက ်ေသအဖြ စ်မှတစ်ပါး  ေတာင်းဆိသုည့်အခါ  မှတစ်ပါး အ ခြ ားနည်းဖြ င့်  ေငွေပးေချရေသာ 

    ေငွလ�ဲလက်မှတ်  သုိ�မဟုတ်  ေငွေပးကတိစာချ�ပ်တစ်စံုတစ်ရာကုိ   ထုိက်သင့်သည့် တံဆိပ် ေခါင်း 

    ကပ်�ိှပ်ခြ င်းမရိှပဲ ေရးသား ခြ င်း၊  ပြ �လုပ်ခြ င်း၊ ထုတ် ေပး ခြ င်း၊ ထပ်ဆင့်လက်မှတ် ေရးထုိး ခြ င်း သုိ�မ  

    ဟုတ် လ� ဲေပြ ာင်း ခြ င်း  သုိ�မဟုတ် လက်မှတ် ေရးထုိးခြ င်းပြ �ခ့ဲလ�င် သုိ�မဟုတ်၊ ေငွေပးေချရန် သုိ�မ  

    ဟုတ် လက်ခံရန်  သို�မဟုတ်  ေငွ ေပးေချခြ င်းကိလုက်ခံသည့်အခါ  သို�မဟတု် အခြ ားနည်းလမး် 

    တစ်စံုတစ်ရာ ဖြ င့် လ� ဲေ ပြ ာင်းသည့်အခါ၊ သို�မဟုတ်၊ 

(ခ) တံဆိပ ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်သည့် စာချ�ပစ်ာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို ထိုက်သင်သ့ည့် တံဆပ်ိ ေခါင်း 

မပါဘဲ ချ�ပ်ဆိုလ�င် သို�မဟုတ် သက် ေသအဖြ စ်မှတစ်ပါး အခြ ားနည်း ဖြ င့် လက်မှတ ်ေရးထိုး 

လ�င်၊ သို�မဟုတ်၊ 

(ဂ) ထုိက်သင့်သည့် တံဆိပ ်ေခါငး်မပါသည့် ''ကိယု်စား ေဆာင်ရွက်ရန်လဲ�အပ်စာ'' အရမဲ ေပးရန် 

သို�မဟုတ် မ ဲေပးရန်အတွက် အားထုတ်မ�ပြ �ခဲ့လ�င် ထိုပြ စ်မ�အသီးသီးအတွက်  ေငွဒဏ် 

ကျပတ်စ်သိန်း အထိချမတှ်ရမည်။ 

 သုိ�ရာတွင် စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စံုတစ်ရာအတွက် ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မ ၄ဝ သို�မဟုတ်  ပုဒ်မ၆၁ အရ 

 ဒဏ ်ေက� း ေငွတစ်စုံတစ်ရာ  ေပး ေဆာင်ပ� ီးဖြ စ်လ�င်  ဤပုဒ်မအရ  ေနာက်ထပ် စီရင်သည့် 

 ဒဏ ်ေက� း ေငွ (အကယ်၍ရှိခဲ့လ�င)် ထိုဒဏ် ေငွကို ခု�ှိမ်ခွင့်ပြ �ရမည်။ 

(၂) ထုိက်သင့်သည့်တံဆိပ် ေခါင်းမပါသည့် အစုရှယယ်ာလက်မှတကုိ်ကုမ�ဏီကထုတ ်ေပးခ့ဲလ�င် ထိုထုတ် 

ေပးခ့ဲသည့် ကုမ�ဏီ�ှင့်ထုိသုိ�ထုတ် ေပးခ့ဲစဥ်အချိန်၌ အုပ်ချ�ပ်မ�ဒါ�ုိက်တာလူက� ီး သုိ�မဟုတ် အတွင်း ေရးမှ�း 

သို�မဟုတ် ကုမ�ဏီ၏ အ ခြ ားအက� ီးအကဲအရာရှိ ဖြ စ်ခဲ့လ�င် ေငွဒဏ် ကျပ်တစ်သိန်းအထိ ချမှတ်ရမည်။ 

   ၆၃။ ပုဒ်မ ၁၂ အရ ကပ်တံဆိပ် ေခါင်းတစ်ခုကိုပယ်ဖျက်ရမည် ့မည်သူမဆို ထိပုုဒ်မတွင်ပြ �ာန်းထားသည့်  နည်းလမ်း 

 အတိုင်း ပယ်ဖျက်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့လ�င် ေငွဒဏ် ကျပ်တစ်သိန်း အထိချမှတ်ရမည်။ 

 

 ၆၄။ မည်သူမဆိုအစိုးရကို လိမ်လည်ရန ်ရည်ရွယ်၍  - ပုဒ်မ ၂၇ ပါ   
  ပြ �ာန်းချက်များ 
ကိုမလိုက်နာ 
ပျက်ကွက်သည့် 
အတွက်ပြ စ်ဒဏ် 

တံဆပိ်ေခါငး်   
ကိပုယ်ဖျက် 
ရန်ပျက်ကွက ်
သည့်အတွက် 
 ပြ စ်ဒဏ် 

ထိုကသ်င့် 
သည ့်တံ 
ဆိပေ်ခါင်း 
ခွန်မပါ 
သည့်စာ 
ချ�ပ်စာတမ်း 
အတွက် 
 ပြ စ်ဒဏ် 
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 (က) စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို ချ�ပ်ဆိုသည့်အခါ၌ ပုဒ်မ ၂၇ အရ လိုအပသ်ည်အ့ ေ က� ာင်းအချက် 

 အ ေခြ အ ေနအရပ်ရပ်ကို စုံလင်စွာ�ှင့်မှန်ကန်စွာ  ေဖာ်ပြ ပါရှိရမည်ကိ ုေဖာ် ပြ ခြ င်းမရှိပဲ  ေရးသားချ�ပ်ဆိ ု

 လ�င်၊  သို�မဟုတ် 

 (ခ) စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို ပြ င်ဆင ်ေရးဆွဲရာ၌ ပါဝင်လ�င် သို�မဟုတ် ပတ်သက်လ�င် သို�မဟုတ် 

 ၎င်းစာချ�ပ်စာတမ်းတွင် အထက်ပါအတုိင်း အ ေက� ာင်းအချက်များ�ှင့် အ ေခြ အ ေနအရပရ်ပက်ို စံုလင်စွာ 

 �ှင့်မှန်ကန်စွာေဖာ်ပြ ရန် ေပါ ့ေလျာ့ခဲ့လ�င် သို�မဟုတ်ချန်လှပ်ထားခဲ့လ�င်၊ သို�မဟုတ် 

 (ဂ) ဤအက်ဥပ ေဒအရ အစိုးရကိ ုေပး ေဆာင်ရမည့်အခွန်တစ်စုံတစ်ရာ သို�မဟုတ် ဒဏ ်ေ က� းကို ဆုံး�ံ�း 

 ေစ�ိုင်သည့့် အခြ ားပြ �လုပ်မ�တစ်စုံတစ်ရာကို ပြ �လုပ်လ�င်- 

ထိုသူကုိ  ေငွဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပင်ါးေသာင်းမှ အများဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းအထိ ချမှတ်ရမည်။ 

 ၆၅။ မည်သူမဆို - 

(က) ပုဒ်မ ၃ဝ အရ  ေ ပြ စာ ေပးရန်လိုအပ်သူက ေပြ စာေပးရန်ငြ င်းဆန်လ�င် သို�မဟုတ်  ေပးရန်အလားတူ 

ပျက်ကွက်လ�င်၊ သို�မဟုတ် 

(ခ) အခွန်တစ်စံုတစ်ရာ�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ အစုိးရကုိလိမ်လည်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် ကျပ်ငါးေထာင်ထက် ပိုသည့် 

ေငွကိုေပး ေချရာတွင်ဖြ စ ်ေစ၊ ကျပ်ငါးေထာင်ထက်ပို၍ အဖိုးထိုက်တန် သည့်ပစ�ည်းကို ေပးအပ်ရာတွင် 

 ဖြ စ ်ေစ၊ ကျပ်ငါးေထာင် ထက်မပုိသည့် တန်ဖိုးပမာဏအတွက်ေပြ စာကုိ ေပးလ�င်ဖြ စ် ေစ၊ ေပး ေချသည့် 

သုိ�မဟုတ်  ေပးအပ်သည့် ေငွ  သို�မဟုတ် ပစ�ည်း ကိုခွဲ ခြ မ်းစိတ်ဖြ ာ၍  ေပးအပ်လ�င် သို�မဟုတ် လ�ဲအပ်လ�င် 

ထိုသူအား ေငွဒဏ် ကျပ်�ှှစ်ေသာင်း အထိချမတှ်ရမည်။ 

 ၆၆။ မည်သူမဆို -  

(က) အာမခ ံေက� းတစ်စုံတစ်ရာ သို�မဟုတ် အာမခံပဋိညာဥ်တစ်စုံတစ်ရာအတွက် အဖိုးစားနား  သို�မဟုတ် 

ယင်းတို�၏အမြ တ် ေငွကို လက်ခံရယူပ� ီး ေနာက်တစ်လအတွင်း ထိုအာမခ ံေ က� း  သို�မဟုတ်  အဖိုးစား 

နားအတွက် ထိုက်သင့် ေသာတံဆိပ် ေခါင်းပါသည့် အာမခံ ေပ�လစီကို  ချ�ပ်ဆိုခြ င်းမရှိလ�င်၊ သို�မဟုတ် 

(ခ) ထုိက်သင့်သည့် တံဆပ်ိ ေခါင်းမပါ ေသာ အာမခံ ေပ�လစီတစ်စုံတစ်ရာကုိ  ေရးသား၊ ချ�ပ်ဆို  သို�မဟုတ်  

ထုတ် ေပးသည့်အခါ ယင်းေပ�လစီ�ှင့်စပ်လျဥ်း၍  ေငွ ေပးအပ်ခြ င်း သို�မဟုတ် စာရငး်တွင် ေင ွေပးသွင်း 

 ခြ င်း သို�မဟုတ် ထိုသို� ေပးအပ်ရန် သို�မဟုတ ် စာရင်းသွင်းရန် သ ေဘာတူညီလ�င် ထိုသူကိုေငွဒဏ် 

ကျပေ်လးေသာင်းအထိချမှတ်ရမည်။ 

၆၇။ မညသ်ူမဆုိ  (ေတာင်းဆိုသည့်အခါ မှတစ်ပါး အခြ ားနည်းဖြ င့် ေငွေပးေချရေသာ)  ေငွလ�ဲလက်မှတ်၊ သို�မဟုတ် 

ပင်လယ်ေရ ေက� ာင်းဆိုင်ရာ အာမခံ ေပ�လစီကုိ ေရးသား ခြ င်း သုိ�မဟုတ် ချ�ပ်ဆို ခြ င်းပြ �ရာတွင်စာချ�ပ်�ှစေ်စာင် သို�မဟုတ် 

ထို�ထက်ပို၍ ချ�ပ်ဆိုရမည့်သ ေဘာသက ်ေရာကေ်သာ်လည်း ထိုက်သင့်သည်တ့ံဆိပ် ေခါင်းပါ ေသာ ယင်း ေငွလ�ဲလက်မှတ် 

သို�မဟုတ် အာမခံေပ�လစီအတုိင်း ေစာင် ေရပြ ည့်မီ  ေအာင် ချ�ပ်ဆုိခြ င်းမပြ �လ�င်ထုိသူကုိေငွဒဏ်ကျပ်�ှစ်သိန်းအထိ ချမတှ် 

ရမည်။ 

 ၆၈။ မည်သူမဆို- 

(က) အစုိးရအခွန် ေငွကုိေရှာင်လ�ဲရန်အက� ံဖြ င့် ေငွလ�ဲလက်မှတ် သုိ�မဟုတ် ေငွ ေပးကတိစာချ�ပ် တစ်စံုတစ်ရာကုိ

ေရးသား၊ ပြ �လုပ် သို�မဟုတ် ထုတ ်ေပးသည့်အခါတွင် အမှန်တကယ် ေရးသား သို�မဟုတ် ပြ �လုပ်သည် ့

ေန�စွဲကိုမထည့်ပဲ   ေနာက်လာမည့် ေန�ရက်ကိုထည့်လ�င်  သို�မဟုတ ်

 

ေပြ စာေပး 
ရန ် ငြ င်းဆန် 
 ခြ င်း�ှင့်ေပြ  
စာအေပ� 
ထိုက်သင် ့
သည် ့တံဆိပ်  
ေခါင်းခွန်ကို 
လွဲေရှာင်ခြ င်း
အတွက်ပြ စ် 
ဒဏ ်
 

အာမခံေပ� 
လစီကိုနည်း 
လမ်းအတိုင်း   
မေဆာင်ရွက် 
 ခြ င်း သုိ�မဟုတ ်
ထိုက်သင့်သည ့် 
တံဆိပ်ေခါငး်မ 
ကပသ်ည ့်အ 
တွက်ပြ စ်ဒဏ ်

ေစာင်ေရ ပြ ည့် 
ေအာင်ေရးသား 
 ခြ င်းမရှိသည် ့  
ေငွလ�ဲလက်မှတ်  
သို�မဟုတ်  
ေရေက� ာင်း 
အာမခံေပ�လစီ
များအတွက်ပြ စ် 
ဒဏ် 

 က� ိ�တငေ်န�စွဲ  
ေရးထားသည ့်  
ေငွလ�ဲလက် 
မှတ်�ှင့်အခွန် 
ကိေုရှာင်လွဲ 
သည်အ့ခြ ား 
နည်းလမ်း  
များအတွက ်
 ပြ စ်ဒဏ ်
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(ခ) ထိုကဲ့သုိ� ေသာ  ေငွလ�ဲလက်မှတ်  သို�မဟတု် ကတိစာချ�ပ်တွင် က� ိ�တင ်ေန�စွဲတပ်ထား  ပ� ီးဟုသိလ�က်�ှင့် 

ထုိ ေငွလ�ဲလက်မှတ်သုိ�မဟုတ်  ေငွ ေပးကတိစာချ�ပ်ကုိလက်ခံရန် သုိ�မဟုတ်ေငွ ေပး ေချရန်အတွက် ထပ်ဆင့် 

လက်မှတ် ေရးထုိးခြ င်း၊ လ� ဲေပြ ာင်းခြ င်း၊ ပြ သ ခြ င်းကို ပြ �လုပ်လ�င် သို�မဟုတ် ယင်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လကခ်ံ ခြ င်း၊ 

 ေင ွေပး ေချခြ င်း၊ သို�မဟုတ် ေငွ ေပး ေချသည် ကုိရယူခြ င်းပြ �လုပ်လ�င်  သုိ�မဟုတ်  အခြ ားတစ်နည်းနည်း 

 ဖြ င့်လ� ဲေပြ ာင်းေပးလ�င်၊  သို�မဟုတ် 

(ဂ) အလားတူအ က� ံဖြ င့် ေဆာင်ရွကလ်�င် သို�မဟုတ် ဤအက်ဥပ ေဒ သို�မဟုတ် တည်ဆအဲခြ ားဥပ ေဒတစ်စုံ 

တစ်ရာ ဖြ င့် သီးခြ ားပြ �ာန်းမထားေသာ ေဆာင်ရွက်မ�၊ ဖန်တီးမ� သို�မဟတု် နည်းလမ်းတစ်ခုခုတွင် 

ပါဝင်ပတ်သက်လ�င် ထိုသူကို ေငွဒဏ်ကျပ်�ှစသ်ိန်းအထိ ချမှတ်ရမည်။ 

 

 ၆၉။ (က) တံဆိပ် ေခါင်း ေရာင်းချရန်  ခန်�ထားခံရသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၇၄ အရ ပြ �ာန်းထားသည့် နည်းဥပ ေဒ 

တစ်စုံတစ်ရာကိုမလိုက်နာလ�င်၊ ထို� ပြ င် 

(ခ) မည်သူမဆုိခန်�ထားခြ င်းမခံရဘဲ ကျပ်တစ်ဆယ်တနက်ပ်တံဆိပ်ေခါင်းမှအပ အခြ ားတံဆိပ် ေခါင်းတစ်စံု 

တစ်ရာကိုေရာင်းချလ�င်၊ သို�မဟုတ် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလ�င်၊ 

(ဂ) တံဆိပေ်ခါင်းတစ်စုံတစ်ရာကိုတရားမဝင်လက်ဝယ်ထားလ�င် ထိုသကူိ ု ေထာငဒ်ဏ်ေခြ ာက်လအထိ 

သို�မဟုတ်  ေငွဒဏ်ကျပ်တစ်သိန်းအထိ သို�မဟုတ် ဒဏ်�ှစရ်ပ်စလုံးချမှတ်ရမည်။ 

 

 ၇ဝ။ (၁) ဤအက်ဥပ ေဒအရ   ပြ စ်ဒဏ်ထိုက်သင့်�ိုင်သည့်  ပြ စ်မ�တစ်စုံတစ်ရာကို  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း 

   (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရိှ)၏ အခွင့်အာဏာမပါရိှပဲ  သို�မဟုတ်  ဤကိစ�အတွက်  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရသေဘာ  

   တူညီချက် ဖြ င့် ဘ�ာေရးဝန်က� ီးဌာနက ခန်�ထားသည်အ့ရာရှိ သို�မဟုတ် ဤကိစ�အလုိ�ငှာ သီးခြ ားအခွင့် 

   အာဏာအပ်�ှင်းခံရသည့် အရာရှိတစ်ဦးဦး သို�မဟုတ် အထူးသဖြ င့်  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိ

   ေတ� ာ်အရာရှိ)၏ ခွင့် ပြ �ချက်မရှိဘဲ တရားစွဲဆို ခြ င်း မရှိေစရ။ 

(၂) ြပည်တွင်းအခွနမ်ျားဦးစီးဌာန၊ ��န ်က� ားေရးမှ�းချ�ပ် သို�မဟုတ် ဤကိစ�အလို�ငှာေယဘုယျ  သို�မဟုတ် 

 သီးခြ ားကိစ�ရပ်အ ေနဖြ င့်  အခွင့်အာဏာအပ်�ှင်းခံရသည့်  အရာရိှတစ်ဦးဦးသည်   ပြ စ်မ� ေ က� ာင်းအရ 

 စွဲဆိသုည့် အမ�ကိုရပ်ဆိုင်းခွင့်  သို�မဟုတ် ေကျေအးခွင့်ရှိသည်။ 

(၃) ေကျးေအးခဲ့သည် ့ေငွပမာဏကို ပဒု်မ၄၈တွင် ပြ �ာန်းထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း  ပြ န်လည်ရယူရမည်။ 

 ၇၁။ ဒုတိယတန်းအာဏာရ ပြ စ်မ�ဆုိင်ရာတရားသူက� ီးရရိှသည့် အခွင့်အာဏာ ေအာက်မ ေလျာ့သည့် အခွင့်အာဏာ

 ရရှိသည့် ပြ စ်မ�ဆိုင်ရာတရားသူက� ီးများမှတစ်ပါး အခြ ားမည်သည့် ပြ စ်မ�ဆိုင်ရာ  တရားသူ က� ီးကမ� ဤအက်ဥပ ေဒအရ 

  ပြ စ်မ�တစ်စုံတစ်ရာကို စစ် ေဆးခွင့်မရှ ိေစရ။ 

 

  ၇၂။ စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စံုတစ်ရာ�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ကျ�းလွန်သည့်ပြ စ်မ�ကုိ ယင်းစာချ�ပ်စာတမ်းေတွ�ရှိသည့် မည်သည့် 

ခ�ိုင်၌ ဖြ စ ်ေစ၊ ပြ စ်မ�ဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပ ေဒအရစစ် ေဆးခွင့်ရသည့် ခ�ုိင်တစ်စံုတစ်ရာအတွင်း၌ဖြ စ်ေစ တည်ဆဲဥပေဒအရ 

စစ် ေဆး�ုိင်သည်။ 

 

  

တံဆိပ်ေခါငး်  
ေရာင်းချခြ င်း  
�ှင့်သက်ဆိုင် 
သည့်နည်းဥပေဒ 
များကုိ ေဖာက်ဖျက် 
 ခြ င်း�ှင့်အခွင် ့
အာဏာမရှိဘဲ 
တံဆိပ်ေခါငး်  
ေရာင်းချခြ င်း 
အတွက်ပြ စ်ဒဏ် 

 ပြ စ်မ�ေ က� ာင်း 
အရတရား 
စွဲဆိုခြ ငး်
  

 ပြ စ်မ�ဆိုင်ရာ 
တရားသူက� ီး 
များ၏စီရင် 
ပိုင်ခွင့် 

စစေ်ဆး 
ရမည် ့
ေနရာ 
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အခန်း ( ၈ ) 

 ေနာက်ဆက်တွ ဲပြ �ာန်းချက်များ 
 

 ၇၃။  မှတ်ပုံတင်စာရင်းစာအုပ်များမှစာအုပ်များ၊ မှတ်တမ်းများ၊ အမ�တွဲစက��များ�ှင့် စာချ�ပ်စာတမ်း အမှတ်အသား 

များ သို�မဟုတ် အမ�တွဲများကိုထိမ်းသိမ်းက� ည်�့�ရသည့် အများ ပြ ည်သူတို�ဆိုင်ရာ အရာရှိအရပ်ရပ်မှာ ယင်းတို�ကို က� ည့်�� 

ေစ ခြ င်းဖြ င့် အခွန်တစ်ရပ်ရပ် ရရန ်ေသာ်လည်း ေကာင်း၊ အခွန်တစ်ရပ်ရပ်�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ လိမ်လည်လှည့်ဖြ ားခြ င်း သုိ�မဟုတ် 

ထိန်ချန်ခြ င်းတစ်စံု တစ်ရာ ေပ� ေပါက် ေတွ�ရှိရန ်ေသာ်လည်း ေကာင်း ရိှမည ်ဖြ စ်လ�င် သင် ့ေလျာ်သည့်  အချိန်များတွင် 

 မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရိှ)က စာ ေရးသား၍ အခွင့်အာဏာအပ်�ှင်းသူ မည်သူသုိ�မဆို ယင်းမှတ်ပံုတင် 

စာရင်းစာအုပ်များ၊ စာအုပ်များ၊ မှတ်တမ်းများ၊ အမ�တွစဲက��များ၊ စာချ�ပ်စာတမ်းအမှတ်အသားများ သို�မဟုတ် အမ�တွဲများ 

ကို ဆိုခဲ့သည့်ကစိ�အလို�ငှာ အဖိုးအခမရှိဘဲ  က� ည့်��ရန် သင့်မည်ထင်မြ င်ရာ မှတ်ချက်ထုတ်��တ်ချက်များကို  ေရးကူးရန် 

ခွင့်ပြ �ရမည်။ 
 

၇၄။   ဘ�ာေရးဝန်က� ီးဌာနသည်  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ�၏ သေဘာတူညီချက် ဖြ င့် ေအာက်ပါကိစ�ရပ်များအတွက် 

စည်းမျ�်း သတ်မှတ်ရန် နည်းဥပေဒများ  ပြ �ာန်း�ိုင်သည် - 

 (က) တံဆိပ ်ေခါင်းများ�ှင့် တံဆိပေ်ခါင်းစက��များ ထုတ် ေပး ခြ င်း�ှင့်   ေရာင်းချခြ င်း၊ 

 ( ခ ) တံဆိပ်ေခါင်းများေရာင်းချ�ိုင်ခွင့်ရှိသူများ၊ 

 ( ဂ ) ယင်းတို�၏ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်များ�ှင့် ရထိုက်သည့်အခေ က� းေငွများ။  

သို� ေသာ်လည်း အဆိုပါ နည်းဥပ ေဒများအရ   ကျပ်တစ်ဆယ်တန်် ကပ်တံဆိပ်ေခါင်းေရာင်းချခြ င်းကို စည်းမျဥ်း 

ကန်�သတ်မ�မဖြ စ ်ေစရ။ 

 
 

 ၇၅။ ဤအက်ဥပ ေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကုိ  ေယဘုယျအားဖြ င့် ကျင့်သံုးေဆာင်ရွက်ရန်  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�၏  

သေဘာတူညီချက် ဖြ င့်  ဘ�ာေရးဝန်က� ီးဌာနသည် နည်းဥပ ေဒများကုိ  ပြ �ာန်း�ုိင်သည့်အ ပြ င် ယင်းနည်းဥပ ေဒများကို 

ကျ�းလနွ်သည့်အခါ ကျပ်ငါးသိန်းထက်မပိုသည် ့ေငွဒဏ်ကို ချမှတ်�ုိင်ရန် ထိုနည်းဥပေဒများဖြ င့်  ပြ �ာန်းသတ်မှတ်�ိုင် 

သည်။ 

 

 ၇၆။ (၁) ဤအက်ဥပ ေဒအရ    ပြ �ာန်းသည့်   နည်းဥပ ေဒများအားလုံးကို   မြ န်မာ�ိုင်ငံပြ န်တမ်းတွင်  ထည့်သငွ်း 

   ေက� ညာရမည်။ 

(၂) ဤပုဒ်မအရလိုအပ၍် ထုတ်ပြ န်သည့် နည်းဥပ ေဒ အားလုံးသည ်ေက� ညာသည့် အချိန်မှစ၍ ဤအက် 

 ဥပေဒအရ ထုတ် ပြ န်သည့် ဥပ ေဒကဲ့သို� အကျိ�းသက ်ေရာက် ေစရမည်။ 

 

 ၇၆  က ။   ဘ�ာေရးဝန်က� ီးဌာနသည်  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�၏ သေဘာတူညီချက် ဖြ င့်  ပြ န်တမ်းတွင် အမိန်� 

 ေက� ာ်ငြ ာစာ ထည့်သွင်း ေက� ညာ၍ - 

(က) ပုဒ်မ၂(၉)၊ ၃၃(၃) (ခ)၊ ၇ဝ (၁)၊ ၇၄ �ှင့် ၇၈ တို�အရ အပ်�ှင်းသည့်အခွင့်အာဏာ အားလုံးကို 

သို�မဟုတ် တစ်စုံတစ်ရာကို ဘ�ာေရးဝန် က� ီးဌာနသို� လ�ဲအပ်�ိုင်သည်။ 

စာအုပ်စသည့် 
များကိုစစ်ေဆး 
 က� ည့်��ခွင့် 

တံဆိပေ်ခါင်း 
ေရာင်းချခြ င်း 
�ှင့်ဆိငု်သည့် 
နည်းဥပေဒများ 
ကုိပြ �ာန်း�ုိင်ခွင့် 

နည်းဥပေဒ 
များကိုထုတ် 
 ပြ န်ခြ င်း 

အချ�ိ�အာဏာ 
များကုိလ� ဲ
အပ်ခြ င်း 

အက်ဥပေဒ  
ကို ကျင့်သုံး 
ေဆာငရ်ွက်ရန် 
ေယဘုယျ 
အားဖြ င့်  
နည်းဥပေဒ 
များပြ �ာန်း 
�ိုင်ခွင့် 
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   (ခ) ဘ�ာေရးဝန် က� ီးဌာနသည် ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ပုဒ်မ ၄၅ (၁) 

    (၂)၊  ၅၆(၁) �ှင့် ၇ဝ(၂)တို�အရ ယင်းအားအပ်�ှင်းသည့်အခွင့်အာဏာအားလုံးကို သို�မဟုတ် 

    တစ်စံုတစ်ရာကို   လက်ေအာက်အခွန်  အရာရှိတစ်ဦးဦးသို�   အမိန်� ေက� ာ်ငြ ာစာဖြ င့် လ�ဲအပ်�ိုင် 

    သည။် 

 

 ၇၇။ ဤအက်ဥပ ေဒပါ မည်သည့်အချက်မ��ံုးခွန်�ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ တည်ဆဲဥပ ေဒအရ ထုိက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန် များ 

အေပ�အကျိ�းသက်ေရာကသ်ညဟ်ု မှတ်ယူခြ င်းမရှိေစရ။ 

 

 ၇၈။ ပယ်ဖျက်ထားသည်။ 

 

 ၇၉။ ၁၉၁၄ ခု�စှ် အက်ဥပ ေဒနံပါတ် ၁ဝ အရ�ုပ်သိမ်းသည်။ 

 

 

 

 

�ုံးခွန်များ  
�ှင်စ့ပ်လျဥ်း 
သည့်သက ်
သာခွင့် 
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