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ပြည  ထ ောင စုသမ္မတ ပမ္န မ္ောန ုင ငံထတော  

ပြည  ထ ောင စုသမ္မတ ပမ္န မ္ောန ုင ငံထတော အစ ုိုးရ 

ြ ိုု့ထ ောင ထရိုး ဝန က  ိုးဌောန 

(ဘ  စံုြ ိုု့ထ ောင ထရိုးနည ိုးဥြထေမ္ ောိုး) 

အမ္ န ို့ထ  ော ပငောစော အမ္ှတ ၊ ၂၄၃ /၂၀၁၄ 

၁၃၇၆ ခုနှစ ၊ ပြောသ ုလ န ိုး ၁၁ ရ   

(၂၀၁၄ ခုနှစ ၊ ေ ဇင ဘောလ ၃၁ ရ  ) 

[ ပြင  င  : 22.03.2016 ] 

ပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးဝနက်က ေးဌောနသည် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေ ပုံေ်မ ၅၉၊ ပုံေ်မခ ွဲ (က) အ  အပန်ှင်ေးထောေးဆသော 

လုံပ်ပ ုံင်ခ င့််က ုံက င့််သ ုံေး၍ ဤဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးနည်ေးဥပဆေမ ောေးက ုံ ပပညဆ်ထောင်စုံ သမမတပမနမ်ောန ုံင်င ဆတော၊် 

ပပည်ဆထောင်စုံအစ ုံေး အဖ ွဲွဲ့၏ သဆဘောတူည ခ က်ပဖင့်် ထုံတ်ပပန်လ ုံက်သည်။ 

 

အခန ိုး(၁) 

အမ္ည နှင   အဓ ြပောယ ထ ော ပြခ    

၁။ ဤ နည်ေးဥပဆေမ ောေးက ုံ ဘ  စံြု ုို့ထ ောင ထရိုးနည ိုးဥြထေမ္ ောိုး ဟုံဆခေါ်တ င်ဆစ မည်။ 

၂။ ဤနည်ေးဥပဆေမ ောေးတ င် ပါ ှ ဆသောစကောေး ပ်မ ောေးသည် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေတ င် ဖ င့််  ုံထောေး သည့််အတ ုံင်ေး 

အဓ ပပောယ်သက်ဆ ောကဆ်စ မည်။ ထ ုံို့ပပင် ဆအောက်ပါစကောေး ပ်မ ောေးသည် ဆဖောပ်ပပါအတ ုံငေ်း အဓ ပပောယ်သကဆ် ောကဆ်စ မည် 

- 

(က) န ငု ငံထတော    ုံသည်မှော ပပည်ဆထောင်စုံသမမတပမနမ်ောန ုံင်င ဆတော်က ုံ   ုံသည။် 

(ခ) ထလ ော   ောိုးသူ   ုံသညမှ်ော ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေ ပုံေ်မ ၉ အ  ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သအူပဖစ် 

ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့က မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်ထုံတဆ်ပေးဆ ေးအတ က် မှတ်ပ ုံတင်ရ ုံေးသ ုံို့ ကုံမပဏ ၏ က ုံယ်စောေး 

ဆလ ောက်ထောေး နက်ုံမပဏ က တ ောေးဝင်လ ွဲအပထ်ောေး ဆသောသူက ုံ  ုံသည်။ ယင်ေးစကောေး ပ်တ င် န ုံင်င ဆတော်က 

အသ အမှတ်ပပြုထောေးသည့်် ပပည်ပန ုံင်င တ င် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သူ မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်  ှ ထောေးသူ 

သ ုံို့မဟုံတ ်ထ ုံသူ၏ က ုံယ်စောေးလှယ်လည်ေး ပါဝင်သည။် 

(ဂ) ဘ  စံုြ ုို့ထ ောင ထရိုးလုြ ငန ိုးအတ ွ န ငု ငံထတော   အသ အမှ္တ ပြြု ောိုးသည   ပြည ြန ုင ငံ   ုံသည် မှော 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးနှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ ပပည်ဆထောင်စုံသမမတပမနမ်ောန ုံင်င ဆတော်၊ ပပည်ဆထောင်စုံ အစ ုံေး အဖ ွဲွဲ့နငှ့်် 

န ုံင်င အခ င်ေးခ င်ေး  ုံင် ောစောခ ြုပ် ခ ြုပ်  ုံသည့်် ပပည်ပန ုံငင် က ုံဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး၊ 

ပပည်ဆထောင်စုံသမမတပမနမ်ောန ုံင်င ဆတော်က အဖ ွဲွဲ့ဝင်န ုံင်င အပဖစ် လက်ခ ထောေးဆသော ဆေသ  ုံင် ော သဆဘောတူ စောခ ြုပဝ်င် 

သ ုံို့မဟုံတ ်အပပည်ပပည ် ုံင် ောစောခ ြုပ်ဝင် ပပည်ပန ုံင်င အသ ေးသ ေးက ုံဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး   ုံ သည်။ 
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(ဃ) မှ္တ ြုံတင ရုံိုး   ုံသည်မှော ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေ၏ အခန်ေး (၃) ပါ မှတ်ပ ုံတငပ်ခင်ေးနငှ့်် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့််လုံပ်ငန်ေးတောဝန်မ ောေးက ုံ ဆ ောင် ကွ်န ုံင် န် ဆနပပညဆ်တောန်ှင့်် လ ုံအပ်သည့််ဆေသ၌ ဤ 

နည်ေးဥပဆေမ ောေးအ  ဖ ွဲွဲ့စည်ေးတညဆ်ထောင်ထောေးသည့်် မှတပ် ုံတငရ် ုံေးမ ောေးက ုံ  ုံ သည။် 

(င) ပမ္န မ္ော ုမ္ပဏ    ုံသည်မှော ပမနမ်ောန ုံင်င ကုံမပဏ မ ောေးအက်ဥပဆေတ င် ဖ င့််  ုံထောေးသည့်် ပမနမ်ောကုံမပဏ  က ုံ  ုံသည။် 

ယင်ေးစကောေး ပ်တ င် ၁၉၅၀ ပပည့််နှစ်၊ အထူေးကုံမပဏ မ ောေးအက်ဥပဆေအ  ဖ ွဲွဲ့စည်ေးဆသော ကုံမပဏ လည်ေးပါဝင်သည်။ 

(စ) န ုင ငံပခောိုး ုမ္ပဏ    ုံသညမှ်ော ပမနမ်ောန ုံငင် ကုံမပဏ မ ောေးအက်ဥပဆေတ င် ဖ င့််  ုံထောေးသည့်် န ုံင်င ပခောေး ကုံမပဏ က ုံ   ုံသည်။ 

( ) အသ အမှ္တ ပြြု ဘ  စံုြ ုို့ထ ောင ထရိုးလုြ ငန ိုး လုြ   ငု သူ   ုံသည်မှော န ုံငင် ဆတောက် အသ အမှတ် ပပြုထောေးသည့်် 

ပပည်ပန ုံငင် တ င် ပပည်ပဆနန ုံငင် ပခောေးသောေးမ ောေးက ကုံမပဏ က ုံဆပေး န် တောဝနက်န်ို့သတ်ထောေး သည့်် 

ကုံမပဏ အပဖစ်မှတ်ပ ုံတင်၍ ဖ ွဲွဲ့စည်ေးထောေးပပ ေးပဖစသ်ည့််အပပင် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင် သူအပဖစ် 

မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်  ှ ထောေးသူအောေး ဤနည်ေးဥပဆေမ ောေးအ  အသ အမှတ်ပပြု ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင် ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး 

လုံပ်က ုံင်သအူပဖစ ်မှတ်ပ ုံတငထ်ောေးသူက ုံ   ုံသည်။ 

(ဇ) အသ အမ္တှ ပြြု ဘ  စံြု ုို့ထ ောင ထရိုးလုြ ငန ိုးလုြ   ငု သူ၏   ုယ စောိုးလှယ    ုံသညမှ်ောန ုံင်င ဆတောက် 

အသ အမှတ်ပပြုထောေးသည့်် ပပည်ပန ုံင်င တ င်ဆနထ ုံငဆ်သော န ုံင်င ပခောေးသောေးမ ောေးက ကုံမပဏ က ုံဆပေး နတ်ောဝန် 

ကန်ို့သတ်ထောေးသည့်် ကုံမပဏ အပဖစ် မှတ်ပ ုံတင်၍ ဖ ွဲွဲ့စည်ေးထောေးပပ ေးပဖစသ်ည့််အပပင် ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေး 

လုံပ်ငန်ေးလုံပ်က ုံင်သအူပဖစ ်မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်  ှ ထောေးသူက တ ောေးဝင်လ ွဲအပ်ထောေးသည့်် က ုံယစ်ောေး လှယအ်ောေး 

ဤနည်ေးဥပဆေမ ောေးအ  ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သ၏ူ က ုံယ်စောေးလှယ်အပဖစ် မှတ်ပ ုံတင်ထောေးသူက ုံ 

  ုံသည်။ 

(ဈ) ထ ော  ြံ ပ ည   ည ိုး စ မံ္ထ ောင ရ ွ မ္ှု (Logistics)   ုံသည်မှော ကုံန်ကကမ်ေး ေှာဆဖ မှုမှသည် ကုံန်ဆခ ောအ င့််အထ  

ထုံတ်လုံပ်ဆ ေး၊ ထောေးသ ုံဆ ေး၊ ပဖန်ို့ပဖ ေးဆ ေး၊ ပမန ်န်သ က်လက်စ ော ကုံန်စည်စ ေး င်ေး ဆ ေး၊ ကုံန်တင်သ င်ေးဆ ေး၊ တင်ပ ုံို့ဆ ေးနှင့်် 

ပပည်တ င်ေးပပည်ပ ှ  စောေးသ ုံေးသူမ ောေး၏လ ုံအပ်ခ ကန်ငှ့််အည  ၎င်ေးတ ုံို့ ထ  အဆ ောက်ပ ုံို့ဆ ောင်န ုံင်ဆ ေးတ ုံို့အတ က် 

သတင်ေးအခ က်အလက်မ ောေး ယူပပ ေး စ  တစ်ကသက်သောစ ောပဖင့်် ကက ေးကကပ်၍ ထ ဆ ောက်စ ောအဆကောငအ်ထညဆ်ဖော်ကော 

စ မ ခ ကခ် ပပ ေး ဆခတ်မ သ ပပ နည်ေးက  လုံပ်က ုံငဆ် ောင်  ကွဆ်ပေးသည့််နည်ေးလမ်ေး သ ုံို့မဟုံတ် စနစ်က ုံ   ုံသည်။ 

(ည) ထ ော  ြံ ပ ည   ည ိုးမ္ှု  ွင ိုး    ( Supply chain )   ုံသည်မှော ကုံန်ကကမ်ေးမ ောေး   ှ  န ် ေှာဆဖ ပပ ေး ထုံတ်လုံပ်သူထ  

ဆပေးပ ုံို့ပဖည့်် ည်ေးပခင်ေး၊ ကုံန်ကကမ်ေးမှ ကုံန်ဆခ ောအပဖစ ်ထုံတလ်ုံပ်ပခင်ေး၊ ထုံတ်လုံပ်ထောေးသည့်် ကုံန်ဆခ ောမ ောေးက ုံ 

သ ုံဆလှောင်ပခင်ေး၊ ပဖနို့ပဖ ေးသူမ ောေးနှင့်် သယယ်ူပ ုံို့ဆ ောင်သမူ ောေးမှတစ် င့်် ပဖန်ို့ပဖ ေးပခင်ေး၊ စောေးသ ုံေးသူမ ောေးအောေး 

လက်လ လက်ကောေး ဆ ောင်ေးခ ပခင်ေးမ ောေးက ုံ ဆ ောင် ကွ်သူတ ုံို့က တစ်ခုံနငှ့်တ်စ်ခုံ ခ  တ် က်၍ က င်ေး က်မ မ  

ဆ ောင် ွကသ်ည့်် က န် က်က ုံဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး၊ အ  ုံပါလုံပ်ငန်ေးမ ောေး၏ အဆပခအဆနဆပပောင်ေးလွဲခ ကန်ငှ့််အည  

လ ုံကဆ်လ ောည ဆထ ဆပပောင်ေးလွဲ၍ တစ်ခုံနှင့်တ်စ်ခုံခ  တ် က၍် က င်ေး က်မ မ  က င့််သ ုံေးဆ ောင် ွကသ်ည့်် 

နည်ေးစနစ်က ုံဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး   ုံလ ုံသည်။ 
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(ဋ) ထဘိုးအနတရောယ  ပ စ ထစတတ ထသော ုန စည    ုံ ောတ င် ကုံန်စည်မ ောေးက ုံ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင် ော၌ လ ုံခခ ြုစ တ်ခ ပပ ေး 

ဆဘေးအနတ ောယ်မပဖစဆ်စဆ ေးအတ က် အပပည်ပပည်  ုံင် ောဥပဆေနှင့်် စည်ေးမ ဉ်ေးဥပဆေမ ောေး အ  

ဆဘေးအနတ ောယ်ပဖစ်ဆစတတဆ်သော ကုံန်စညအ်ပဖစ ်ဆအောကပ်ါအတ ုံင်ေး အတန်ေးအစောေး ၉ မ  ြုေးပဖင့််ခ ွဲပခောေး ၍ 

သတ်မှတ်ထောေးဆသော ပစစည်ေးမ ောေးပါဝင်သည် - 

(၁) အတန ိုးအစောိုး ၁ - ဆပါကက် ွဲလ ယ်၍ ထ ခ ုံက်မှုမ ောေးန ုံငဆ်သောပစစည်ေးမ ောေး၊ (Explosives) ၊ 

(၂) အတန ိုးအစောိုး ၂ - ဖ အောေးပဖင့်် သ တ်သ င်ေးထောေးဆသော ဓောတ်ဆင ွဲ့မ ောေး၊ ဓောတဆ်င ွဲ့က ုံ အ ည်အပဖစ ်ဆပပောင်ေးလွဲထောေးဆသော 

ဓောတဆ်င ွဲ့ ည်မ ောေး (Gases)၊ 

(၃) အတန ိုးအစောိုး ၃ - မ ေးဆလောင်လ ယ်ဆသော အ ည်မ ောေး၊ (Flammable Liquids)၊ 

(၄) အတန ိုးအစောိုး ၄ - မ ေးဆလောင်လ ယ်ဆသော ဝတထြုပစစည်ေးမ ောေး၊ အလ ုံအဆလ ောက် ဆလောငက်ျွမေ်းဆစဆသော အ ောဝတထြုမ ောေး၊ 

ဆ နငှ့််ထ ဆတ ွဲ့လ င်မ ေးဆလောငလ် ယ်သည့်် ဓောတဆ်င ွဲ့ထ ကဆ်စဆသောအ ောဝတထြုမ ောေး (Flammable Solids; 

Substances liable to Spontaneous Combustion; Substances, which in Contact with Water, emit 

Flammable Gas)၊ 

(၅) အတန ိုးအစောိုး ၅ - ဆအောက်စ ဂ ငန်ှင့်် ဓောတဆ်ပါင်ေးစပ်သည့်် ဝတထြုပစစည်ေးမ ောေးနှင့်် ဓောတတ် ုံေးပစစည်ေးနှင့်် ဆအော်ဂင်နစ် 

ပါဆအောက်  ုံေ်အ ည်မ ောေး [Oxidising Substances and Organic Peroxides (Oxidisers and Organic 

Peroxides) ]၊ 

(၆) အတန ိုးအစောိုး ၆ - အ  ပ်အဆတောက် ပဖစဆ်စဆသော အ ောဝတထြုမ ောေးနှင့်် ကူေးစက်တတဆ်သော အ ော ဝတထြုမ ောေး (Toxic 

Substances and Infectious Substances)၊ 

(၇) အတန ိုးအစောိုး ၇ - ဓောတဆ် ောင်ပခည်သင့််ဆစဆသော ဝတထြုပစစည်ေးမ ောေး [Radioactive Material (Radioactive 

Substances) ]၊ 

(၈) အတန ိုးအစောိုး ၈ - သ ဆခ ေးတတဆ်စသည့်် သ ုံို့မဟုံတ် အက်စစက်ွဲ့်သ ုံို့ စောေးဆလောငဆ်စသည့်် ဝတထြုပစစည်ေး မ ောေး 

(Corroive Substances)၊ 

(၉) အတန ိုးအစောိုး ၉ - ကုံလသမဂဂမ ှဆထောကခ်  သတ်မှတထ်ောေးဆသော ဆဘေးအနတ ောယပ်ဖစဆ်စဆသော 

အပခောေးအ ောဝတထြုပစစည်ေးမ ောေး (Miscellaneous Dangerous Substances)။ 

(ဌ) ြုံစ ံ  ုံသည်မှော ဤနည်ေးဥပဆေမ ောေးပါ က စစမ ောေးအတ က် သတ်မှတ်ထောေးဆသော ဆနောက် က်တ ွဲပ ုံစ က ုံ   ုံသည။် 

(ဍ) ညွှန   ောိုးထရိုးမှ္ ိုးခ ြုြ    ုံသည်မှော ပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဝနက်က ေးဌောန၊ ဆ ဆကကောင်ေးပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေး ည န်ကကောေးမှုဦေးစ ေးဌောန 

ည န်ကကောေးဆ ေးမှ ေးခ ြုပ်က ုံ   ုံသည်။ 

<ပပင် င် 22.03.2016> 

 

အခန ိုး(၂) 

 ုန စည မ္ ောိုး ဘ  စံြု ုို့ထ ောင ထရိုး ဗဟ ုအ ွ ွဲ့  ွ ွဲ့စည ိုးပခင ိုး 
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၃။ ဝနက်က ေးဌောနသည် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးဥပဆေပါ  ည် ွယ်ခ ကမ် ောေးနှင့်် ပပဋ္ဌောန်ေးခ က်မ ောေးက ုံ 

ဆအောင်ပမင်စ ောအဆကောငအ်ထည်ဆဖော် ဆ ောင် ွကန် ုံင် န်အလ ုံို့ငှော ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေ ပုံေ်မ ၆ အ  

ပပည်ဆထောင်စုံအစ ုံေး အဖ ွဲွဲ့၏ သဆဘောတူည ခ က်ပဖင့်် ကုံန်စည်မ ောေး ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့က ုံ ဖ ွဲွဲ့စည်ေး ောတ င် 

ဝနက်က ေးဌောနမှ ပပညဆ်ထောင်စုံဝန်ကက ေးအောေး ဥကကဋ္ဌအပဖစလ်ည်ေးဆကောင်ေး၊ ဆ ဆကကောင်ေးပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးည န်ကကောေးမှုဦေးစ ေးဌောန၏ 

ည န်ကကောေးဆ ေးမှ ေးခ ြုပ်အောေး အတ င်ေးဆ ေးမှ ေးအပဖစလ်ည်ေးဆကောင်ေး၊ သက်  ုံင် ောဝန်ကက ေးဌောန၊ အစ ုံေး ဌောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ောေးမှ 

တောဝန ်ှ သူမ ောေးနှင့်် ပုံဂဂလ ကကုံန်စည်ပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေး ဝနဆ် ောင်မှုလုံပ်ငန်ေးနှင့်် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး  ုံင် ော 

အသင်ေးအဖ ွဲွဲ့မ ောေးမှ သင့််ဆလ ောဆ်သောပုံဂဂ ြုလ်မ ောေးနှင့်် ကျွမေ်းက င်သမူ ောေးအောေး အဖ ွဲွဲ့ဝင်မ ောေးအပဖစ်လည်ေးဆကောင်ေး 

ပါဝင်ဆစလ က်ဖ ွဲွဲ့စည်ေး မည။် 

<ပပင် င် 22.03.2016> 

 

အခန ိုး (၃) 

မှ္တ ြုံတင ပခင ိုး 

၄။ ဝနက်က ေးဌောနသည် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သအူပဖစလ်ည်ေးဆကောင်ေး၊ အသ အမှတ်ပပြု 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးလုံပ်က ုံင်သူ သ ုံို့မဟုံတ် အသ အမတှ်ပပြု ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင် သူ၏ 

က ုံယ်စောေးလှယအ်ပဖစလ်ည်ေးဆကောင်ေး မှတ်ပ ုံတင်ဆပေး န ်ဆလ ောက်ထောေးပခင်ေး၊ မှတ်ပ ုံတငလ်က်မှတ် ထုံတဆ်ပေးပခင်ေး၊ 

မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်က ုံ ကောလသတ်မှတ်၍  ပ်  ုံင်ေးပခင်ေးနှင့််ပယ်ဖ က်ပခင်ေး၊ မှတ်ပ ုံတငလ်က်မှတ် 

သက်တမ်ေးတ ုံေးပမြှင့််ပခင်ေး  ုံင် ောက စစမ ောေးက ုံ ဆ ောင် ွကန် ုံင် န် ဆနပပညဆ်တော်၌ မှတ်ပ ုံတငရ် ုံေးက ုံ တည်ဆထောင် မည်။ ထ ုံို့ပပင် 

လုံပ်ငန်ေးလ ယ်ကူပမန ်န်ဆစဆ ေးအတ က် လ ုံအပ်သည့််ဆေသ၌ မှတ်ပ ုံတင်ရ ုံေးမ ောေးက ုံ တညဆ်ထောင်န ုံင်သည်။ 

၅။ (က) မှတ်ပ ုံတင်အ ော ှ ၏လုံပ်ငန်ေးတောဝန်မ ောေးက ုံ ဆနပပည်ဆတော်၌ဖ ွဲွဲ့စည်ေးတညဆ်ထောင်ဆသော မှတ်ပ ုံတင် ရ ုံေးတ င် 

မှတ်ပ ုံတင်အ ော ှ အပဖစ် ည န်ကကောေးဆ ေးမှ ေးခ ြုပ်ကလည်ေးဆကောင်ေး၊ လ ုံအပ်သည့််ဆေသ၌ တည် ဆထောငဆ်သော 

မှတ်ပ ုံတင်ရ ုံေးမ ောေးတ င် ည န်ကကောေးဆ ေးမှ ေးခ ြုပ်က ဝနက်က ေးဌောန၏အတည်ပပြုခ က်ပဖင့်် ခန်ို့အပ် တောဝနဆ်ပေးသည့်် 

အခ င့်် အ ော ှ မ ောေးကလည်ေးဆကောင်ေး တောဝနယ်ဆူ ောင် ွက ်မည်။ 

(ခ) နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (က) အ  မှတ်ပ ုံတင်အ ော ှ အပဖစ် တောဝန်ထမ်ေးဆ ောင်သည့်် ည န်ကကောေးဆ ေးမှ ေးခ ြုပ် နှင့်် ၎င်ေးက 

နည်ေးဥပဆေ ၂၃ အ  ခန်ို့အပတ်ောဝနဆ်ပေးထောေးသည့်် အခ င့်် အ ော ှ မ ောေးသည် ဤနည်ေးဥပဆေ မ ောေးပါ 

လုံပ်ငန်ေးတောဝန်မ ောေးက ုံ ဆအောင်ပမင်စ ောဆ ောင် ကွ်န ုံင် နအ်လ ုံို့ငှော လ ုံအပ်သည့််ဆန ော၊ ပ  ဝုံဏ် အတ င်ေးသ ုံို့ 

အခါအောေးဆလ ော်စ ော ဝငဆ် ောကစ်စ်ဆ ေးပခင်ေး၊ စ ုံစမ်ေးပခင်ေး၊ စ ုံစမ်ေးဆမေးပမနေ်း န ်င့််ဆခေါ်ပခင်ေး၊ လုံပ်ငန်ေး  ုံင် ော 

စော ွက်စောတမ်ေးမ ောေးအောေး တင်ပပဆစပခင်ေးနှင့်် ကက ေးကကပ်ပခင်ေးတ ုံို့ ပပြုန ုံင်သည။် 

၆။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးက ုံ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေနငှ့်် ဤနည်ေးဥပဆေမ ောေးနငှ့်အ်ည  လုံပ်က ုံင် လ ုံသူသည် 

က ုံယတ် ုံင်ပဖစ်ဆစ၊ အသ အမှတ်ပပြု က ုံယ်စောေးလှယ်ပဖင့််ပဖစဆ်စ၊ စောတ ုံက်မှ မှတ်ပ ုံတင် ၍ပဖစ်ဆစ ဆအောက်ဆဖော်ပပပါ 
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သက်  ုံင် ောဆလ ောက်လ ောပ ုံစ ပဖင့်် ဆနပပည်ဆတော် ှ မှတ်ပ ုံတငရ် ုံေး သ ုံို့မဟုံတ် မ မ လုံပ်ငန်ေး နငှ့် ်န ေးစပ် ောမှတ်ပ ုံတငရ် ုံေးမှတ င့်် 

ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့သ ုံို့ ဆလ ောက်ထောေး မည် - 

(က) နည်ေးဥပဆေ ၈ နှင့်် ၁၀ တ ုံို့ပါ ပပဋ္ဌောန်ေးခ က်မ ောေးနှင့်အ်ည  ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သ ူအပဖစ ်

မှတ်ပ ုံတင်ဆပေး န ်ဆလ ောကလ် ော ပ ုံစ  (၁)၊ 

(ခ) နည်ေးဥပဆေ ၉ နှင့်် ၁၀ တ ုံို့ပါ ပပဋ္ဌောန်ေးခ က်မ ောေးနငှ့််အည  အသ အမှတ်ပပြုဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သအူပဖစ် 

သ ုံို့မဟုံတ ်အသ အမတှ်ပပြုဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သ၏ူက ုံယ်စောေးလှယ် အပဖစ ်မှတ်ပ ုံတငဆ်ပေး န် 

ဆလ ောက်လ ော ပ ုံစ  (၂)။ 

၇။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေက ုံ ပပဋ္ဌောန်ေးပပ ေးဆနောက် ဤနညေ်းဥပဆေမ ောေးက ုံ ထုံတ်ပပန်သည့််ဆနို့ ကမ်တ ုံင်မ  န ုံင်င ဆတောတ် င် 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးက ုံ လုံပ်က ုံင်လ က် ှ သူသည် - 

(က)  က်လက်၍ လုံပ်က ုံငလ် ုံပါက ဤနည်ေးဥပဆေမ ောေးက ုံ ထုံတ်ပပန်သည့်် ဆနို့ က်မှ  က ်ဆပါင်ေး ၆၀ အတ င်ေး နည်ေးဥပဆေ 

၆၊ ၈၊ ၉ နှင့်် ၁၀ တ ုံို့ပါ ပပဋ္ဌောန်ေးခ က်မ ောေးနှင့်အ်ည  မှတ်ပ ုံတင ်န ်ဆလ ောက်ထောေး မည်။ 

(ခ) နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (က) အ  မှတ်ပ ုံတင် န် ဆလ ောက်ထောေးပပ ေးပဖစလ် င် ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့က မှတ်ပ ုံတင် လက်မှတ် ထုံတ်ဆပေး န် 

ပငင်ေး  ုံဆကကောင်ေး   ုံေးပဖတ်ခ ကမ်ခ မခ င်ေး ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးက ုံ  က်လက်၍ လုံပ်က ုံင်ခ င့်် ှ သည်။ 

၈။ ပမနမ်ောန ုံငင် ကုံမပဏ မ ောေးအက်ဥပဆေအ  မှတ်ပ ုံတင်ထောေးဆသော ပမနမ်ောန ုံငင် သောေးမ ောေး ပါဝင်ဖ ွဲွဲ့စည်ေး ထောေးသည့်် ပမနမ်ောကုံမပဏ  

သ ုံို့မဟုံတ ်ပပညတ် င်ေးတ င် အပမွဲတမ်ေးဆနထ ုံင်ပပ ေး န ုံင်င ပခောေးသောေးမှတ်ပ ုံတင် လက်မှတ် က ုံငဆ် ောင်ထောေးဆသော 

န ုံင်င ပခောေးသောေးမ ောေး ပါဝင်ဖ ွဲွဲ့စည်ေးထောေးသည့်် န ုံငင် ပခောေးကုံမပဏ အောေး ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သအူပဖစ ်

မှတ်ပ ုံတင်ဆပေး န ်ဆလ ောကထ်ောေးသူသည် ဆအောက်ပါ လ ုံအပခ် က်မ ောေးနငှ့်် က ုံက်ည  မည် - 

(က) ပမနမ်ောန ုံငင်  အပပညပ်ပည်  ုံင် ော ကုံန်စည်ပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး ဝနဆ် ောင်မှုလုံပ်ငန်ေး ငှမ် ောေးအသင်ေး သ ုံို့မဟုံတ် 

ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့ကခ င့််ပပြုဆသောအသင်ေး၏ အသင်ေးသောေးပဖစ ်မည်။ 

(ခ) ကုံမပဏ သည် ဆပေး နတ်ောဝန် ကန်ို့သတ်ထောေးသည့်် အမ ောေးနှင့််မသက်  ုံင်ဆသော ကုံမပဏ  သ ုံို့မဟုံတ် အမ ောေးနှင့်် 

သက်  ုံင်ဆသော ကုံမပဏ  ပဖစ ်မည်။ 

(ဂ) ကုံမပဏ ၏ထည့််ဝင်ပပ ေးမတညဆ်င  င်ေးသည် အထူေးဆင ဆကကေး ထုံတယ်ူပ ုံင်ခ င့််ယူနစ် အနည်ေး  ုံေး ၈၀,၀၀၀ 

ဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး၊ ထ ုံအထူေးဆင ဆကကေး ထုံတယ်ူပ ုံင်ခ င့််ယူနစ် အတ က ်ပမနမ်ောန ုံင်င ဆတောဗ်ဟ ုံ ဘဏ်က သတ်မှတ်သည့်် 

ဆင လွဲလှယ်နှုနေ်းနှင့်ည် မ ဆသော ပမနမ်ောက ပ်ဆင ဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး၊ ကုံမပဏ ပ ုံင် သည့်် ထ ုံအနည်ေး  ုံေး 

ယူနစ်ပမောဏနငှ့််ည မ ဆသော တန်ဖ ုံေးထက်မနည်ေး ဆင ဆခ ေးသက်ဆသခ လက်မှတ် သ ုံို့မဟုံတ် ပစစည်ေးဆသော်လည်ေးဆကောငေ်း 

 ှ  မည်။ 

(ဃ) စော င်ေးစစ၏် အစ  ငခ် စောအ  လ န်ခွဲ့်ဆသော ၁ နှစ်အတ င်ေး ဝင်ဆင  (Turn over) သ ုံို့မဟုံတ် လ န်ခွဲ့်ဆသော ၃ နှစ် အတ င်ေး 

ပ မ်ေးမ ဝင်ဆင သည ်အထူေးဆင ဆကကေးထုံတယ်ူပ ုံင်ခ င့််ယနူစ် အနည်ေး  ုံေး ၈၀,၀၀၀ ဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး၊ 

ထ ုံအထူေးဆင ဆကကေးထုံတယ်ူပ ုံငခ် င့်် ယူနစ်အတ က် ပမနမ်ောန ုံငင် ဆတော်ဗဟ ုံဘဏ်က သတ်မှတ်သည့်် 

ဆင လွဲလှယ်နှုန်ေးနှင့်ည် မ ဆသော ပမနမ်ောက ပ်ဆင ဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး၊ ကုံမပဏ ပ ုံင်သည့်် ထ ုံအနည်ေး  ုံေး 
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ယူနစ်ပမောဏနငှ့််ည မ ဆသော တန်ဖ ုံေးထက်မနည်ေး ဆင ဆခ ေးသက်ဆသခ လက်မှတ် သ ုံို့မဟုံတ် ပစစည်ေး 

ဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး ှ  မည။် 

(င) ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သ၏ူ ဆပေးဆလ ော ်နတ်ောဝနအ်တ က် လ ုံဆလောက်ဆသော အောမခ  ထောေး ှ ပပ ေး 

ပဖစ ်မည်။ 

(စ) န ုံငင် ဆတောတ် င် လုြ ငန ိုးအဓ  တည ရှ ရောထနရော  ှ  မည်ပဖစ်ပပ ေး ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်ဆ ေးအတ က် 

ပပည်ပတ င် မ မ ကုံမပဏ ၏ ရ ုံေးခ ွဲ သ ုံို့မဟုံတ် က ုံယ်စောေးလှယရ် ုံေးခ ွဲ  ှ  မည်။ 

( ) ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေးက ုံ ပ ုံင်န ုံင်ကျွမ်ေးက င်စ ောလုံပ်က ုံင်န ုံင်သည့်် ဝနထ်မ်ေးမ ောေး ှ  မည်။ ထ ုံဝန်ထမ်ေးမ ောေးသည် 

ကုံလသမဂဂအော နှငှ့်် ပစ ဖ တဆ်ေသ စ ေးပ ောေးဆ ေးနှင့်် လူမှုဆ ေးဆကော်မ ှင် ( United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific - UNESCAP) က ဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး၊ အပပည်ပပည်  ုံင် ော 

ကုံန်စည်ပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေး ဝနဆ် ောင်မှုလုံပ်ငန်ေး ှင်မ ောေးအသငေ်းခ ြုပ် (International Federation of Freight Forwarders 

Associations - FIATA ) က ဆသော်လည်ေး ဆကောင်ေး အသ အမှတ်ပပြု လက်မှတ်  ှ ထောေးသူ သ ုံို့မဟုံတ် 

ပမနမ်ောန ုံငင် အပပည်ပပည ် ုံင် ော ကုံန်စည် ပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေး ဝနဆ် ောင်မှုလုံပ်ငန်ေး ှင်မ ောေးအသငေ်း ( Myanmar 

International Freight Forwarders Associations - MIFFA ) က အသ အမှတ်ပပြု လကမှ်တ်  ှ ထောေးသူ ပဖစ ်မည။် 

(ဇ) ဆထောငေ်ဏ် ၃ နှစ်နငှ့်် အထက် ပပစေ်ဏဆ်ပေးန ုံင်သည့်် ကက ေးဆလေးဆသော ပပစမ်ှုပဖင့််ဆသောလ်ည်ေးဆကောင်ေး၊ 

ကူေးသန်ေးဆ ောင်ေးဝယဆ် ေး  ုံင် ောဥပဆေနငှ့်် အလုံပ်သမောေးဆ ေး ော ဥပဆေတစ် ပ် ပ်အ ပဖင့်် ဆသော်လည်ေး ဆကောင်ေး 

ပပစမ်ှုထင် ှောေးစ  င်ပခင်ေးခ  ပပ ေးသူ မပဖစဆ်စ ။ 

(ဈ) ကုံန်စည်ပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေး  ုံင် ော စည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးမ ောေးက ုံဆဖောက်ဖ က်ပပ ေး ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး လုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံငသူ်က 

လ ုံကန်ော မည့််တောဝန်မ ောေးက ုံဆ ေှာင်လ ွဲ၍ က င့််သ ုံေးဆ ောင် ကွ်ခွဲ့်ဖူေးသူ သ ုံို့မဟုံတ် အပပည်ပပည်  ုံင် ော 

ကုံန်စည်ပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေး ဝနဆ် ောင်မှုလုံပ်ငန်ေးတ င် နောမည်ပ က်စော င်ေးတ င် ထည့််သ င်ေး ခ  သူ မပဖစဆ်စ ။ 

(ည) ပမ္န မ္ောန ုင ငံလမွူ္ ခံယပူခင ိုးအ  ဥြထေ (The Myanmar Insolvency Act ) သ ုံို့မဟုံတ ် နက်ုံန ်လူမ ွဲအပဖစ်ခ ယူပခင်ေး 

အက်ဥပဆေ (Yangon Insolvency Act ) အ  ဆ က ေးပမ  မဆပေး ပ်န ုံင်သပဖင့်် လူမ ွဲ အပဖစ ်ဆကကညောပခင်ေးခ ထောေး သူ 

မပဖစဆ်စ ။ 

(ဋ) ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင် ောတ င်   ုံေးရ ှုေးမှု၊ ပ က်စ ေးမှုနှင့် ်ဆနှောင့််ဆနှေးကကန်ို့ကကောမှုတ ုံို့အတ က် ဘက်စ ုံ ပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး ဥပဆေနငှ့်် 

ဤနည်ေးဥပဆေမ ောေးပါ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သ၏ူတောဝနန်ှင့်ဆ်ပေး န် တောဝန ်ှ  မှုမ ောေးနှင့်် 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သ၏ူတောဝနန်ငှ့်် ဆပေး နတ်ောဝန ်ှ မှု ကန်ို့သတခ် က ်မ ောေးက ုံ 

အဆထောက်အထောေးပပြု၍ ဆပေးဆလ ော် န်တောဝန ်ှ ပါက ကုံမပဏ ပ ုံင်ဆင ဆကကေး၊ ပစစည်ေး သ ုံို့မဟုံတ် 

ဆင ဆခ ေးသကဆ်သခ လက်မှတမ် ောေးပဖင့်် ဆပေးဆလ ော်ပါမည်ပဖစ်ဆကကောင်ေး ဆင ဆကကေးနငှ့််ပစစည်ေးစော င်ေးဆဖော်ပပ၍ မှတ်ပ ုံတင် 

အ ော ှ ထ တ င် အသ သက်ဆသ ၂ ဦေး ဆ ွှဲ့၌ ခ ဝန်ခ ြုပ် ခ ြုပ်  ုံ မည်။ 
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၉။ အသ အမှတ်ပပြု ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံငသူ် သ ုံို့မဟုံတ် အသ အမှတ်ပပြု ဘက်စ ုံ ပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး 

လုံပ်က ုံင်သ၏ူ က ုံယ်စောေးလှယအ်ပဖစ် မှတ်ပ ုံတငဆ်ပေး န် ဆလ ောက်ထောေးလ ုံသူသည် ဆအောကပ်ါ လ ုံအပ်ခ ကမ် ောေးနှင့်် 

က ုံက်ည  မည် - 

(က) န ုံင်င ဆတော်က အသ အမှတ်ပပြုထောေးသည့်် ပပည်ပန ုံငင် တ င် ယင်ေးန ုံင်င ၏ဥပဆေနငှ့််အည  ဖ ွဲွဲ့စည်ေးထောေး သည့်် 

ဆပေး နတ်ောဝနက်န်ို့သတ်ထောေးဆသော ကုံမပဏ အပဖစ ်သတ်မှတ်ထောေးသည့်် အမ ောေးနငှ့််မသက်  ုံင်ဆသော ကုံမပဏ  သ ုံို့မဟုံတ် 

အမ ောေးနငှ့််သက ် ုံငဆ်သော ကုံမပဏ  ပဖစ ်မည်။ 

(ခ) နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (က) အ  န ုံင်င ဆတော်၌ န ုံငင် ပခောေးကုံမပဏ အပဖစ ်မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ် မ  ှ  ဆသေးပါက ဆလ ောက်ထောေးသူ၏ 

န ုံင်င ပခောေးကုံမပဏ က ုံ မှတ်ပ ုံတင်ခ င့််ပပြု န် ပမန်မောန ုံင်င  ကုံမပဏ မ ောေးအက်ဥပဆေနှင့်် အည  အမ  ြုေးသောေးစ မ က န်ေးနှင့်် 

စ ေးပ ောေးဆ ေးဖ  ွဲ့ပဖ ြုေးတ ုံေးတက်မှုဝနက်က ေးဌောန လက်ဆအောက ်ှ ကုံမပဏ မ ောေး မှတ်ပ ုံတင်ရ ုံေး၏ ခ င့််ပပြုခ က်  ှ  န ်

ဆလ ောက်ထောေး မည်။ ထ ုံသ ုံို့ဆလ ောက်ထောေး ောတ င် အနည်ေး  ုံေး ှ  မည့်် အထူေးဆင ဆကကေးထုံတ်ယူပ ုံင်ခ င့််ယူနစ်နှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး၍ အဆထောကအ်ထောေး စော ွက်စောတမ်ေးမ ောေးက ုံ ပူေးတ ွဲ တင်ပပ မည်။ 

(ဂ) ပမနမ်ောန ုံငင် ကုံမပဏ မ ောေးအက်ဥပဆေအ  န ုံင်င ပခောေးကုံမပဏ အပဖစ် မှတ်ပ ုံတင်ပပ ေး န ုံင်င ဆတောတ် င် 

ထ ုံန ုံင်င ပခောေးကုံမပဏ ၏ရ ုံေးခ ွဲ (Branch Office) သ ုံို့မဟုံတ် က ုံယ်စောေးလှယ်ရ ုံေး ဖ င့််လှစ်ထောေး ှ ပပ ေးပဖစ ် မည်။ ထ ုံသ ုံို့ 

ကုံမပဏ က ုံ မှတ်ပ ုံတင်ခ င့််ပပြုပပ ေးပဖစပ်ါက ကုံမပဏ ၏ မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်မ တတ က ုံ ပူေးတ ွဲ တင်ပပ မည်။ 

(ဃ) နည်ေးဥပဆေခ ွဲ(ခ) အ  န ုံင်င ပခောေးကုံမပဏ အပဖစ် မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ် ဆလ ောက်ထောေး ွဲပဖစ်ပါက ထ ုံဆလ ောက်ထောေးသည့်် 

ဆလ ောက်လ ောနှင့််အတူ ပူေးတ ွဲပါစော ွက်စောတမ်ေးမ ောေး၏မ တတ က ုံ ပူေးတ ွဲပပ ေး သက်  ုံင်  ောမှတ်ပ ုံတင်ရ ုံေးသ ုံို့ 

ကက ြုတင်၍ဆလ ောက်ထောေးန ုံငသ်ည်။ ထ ုံသ ုံို့ ဆလ ောက်ထောေးပပ ေးဆနောက် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေး လုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သအူပဖစ ်

မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်  ှ ဆ ေးအတ က် ကုံမပဏ ၏ မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ် မ တတ က ုံ ပူေးတ ွဲတင်ပပ မည်။ 

(င) န ုံင်င ဆတော်က အသ အမှတ်ပပြုထောေးဆသော ပပည်ပန ုံငင် တ င် မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်  ှ ထောေးသူ သ ုံို့မဟုံတ် 

၎င်ေး၏က ုံယ်စောေးလှယ်က ဆလ ောက်ထောေးပခင်ေးပဖစ်လ င် ပပည်ပတ င် ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင် သူအပဖစ် 

မှတ်ပ ုံတင်ထောေးသည့်် လက်မှတ်မ တတ က ုံ ပူေးတ ွဲတင်ပပ မည။် 

(စ) ပပည်ပန ုံင်င ၏ ကုံမပဏ စော င်ေးစစ်၏ အစ  င်ခ စောအ  လ န်ခွဲ့်ဆသော ၁ နှစ ်အတ င်ေး ဝင်ဆင  သ ုံို့မဟုံတ် လ န်ခွဲ့်ဆသော ၃ နှစ ်

အတ င်ေး ပ မ်ေးမ ဝင်ဆင သည် အထူေးဆင ဆကကေးထုံတယ်ူပ ုံင်ခ င့်် ယူနစ်အနည်ေး  ုံေး ၈၀,၀၀၀  ှ  မည်။ ထ ုံို့ပပင် 

ယင်ေးစော င်ေးစစက် အတည်ပပြုလက်မှတ်ထ ုံေးထောေးသည့်် လ နခ်ွဲ့်ဆသောနှစအ်တ င်ေး ကုံမပဏ ၏ဝင်ဆင စော င်ေးနှင့်် 

လက်က န ်ငှ်ေးတမ်ေးက ုံ သက ် ုံင် ောပပည်ပန ုံင်င ၏ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေး အောဏောပ ုံင်ကမနှ်ကနဆ်ကကောင်ေး 

သက်ဆသခ လက်မှတဆ် ေးထ ုံေးထောေးပပ ေး ပမနမ်ောန ုံငင် သ ရ ုံေးက ထပ် င့်် ဆထောက်ခ ခ က် လက်မှတဆ် ေးထ ုံေးထောေးဆသော 

အဆထောက်အထောေးမ တတ  ပူေးတ ွဲတင်ပပ မည်။ 

( ) နည်ေးဥပဆေ ၈၊ နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (ဂ)၊ (ဃ)၊ (င)၊ ( )၊(ဇ)၊ (ဈ) (ည) နငှ့်် (ဋ) တ ုံို့ပါ လ ုံအပ်ခ ကမ် ောေး ပပည့််စ ုံ မည်။ 

၁၀။ နည်ေးဥပဆေ ၆ နငှ့်် နည်ေးဥပဆေ ၇၊ နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (က) တ ုံို့အ  ဆလ ောက်ထောေး ောတ င် - 

(က) နည်ေးဥပဆေ ၈ သ ုံို့မဟုံတ ်၉ အ  လ ုံအပ်ဆသော အခ ကအ်လက် အဆထောကအ်ထောေးမ ောေးက ုံ ပူေးတ ွဲ တင် မည။် 
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(ခ) ပဋ ညောဉအ် ပဖစဆ်စ၊ ပဋ ညောဉမှ်  င့််ပ ောေးဆပေါ်ဆပါက်လောဆသော အပခောေးတောဝန်တစ် ပ် ပ်အတ က် ပဖစဆ်စ 

ဆလ ောက်ထောေးသူက ဆပေးဆလ ော် မည့််တောဝနအ်တ က် အထူေးဆင ဆကကေး ထုံတ်ယူပ ုံင်ခ င့်် ယူနစ်အနည်ေး   ုံေး ၈၀,၀၀၀ 

ဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး၊ ထ ုံအထူေးဆင ဆကကေး ထုံတယ်ူပ ုံင်ခ င့််ယူနစ်အတ က် ပမနမ်ောန ုံင်င ဆတော် ဗဟ ုံဘဏ်က သတ်မှတ်သည့်် 

ဆင လွဲလှယ်နှုနေ်းနှင့်ည် မ ဆသော ပမနမ်ောက ပ်ဆင ဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး၊ ကုံမပဏ ပ ုံင်သည့်် ထ ုံအနည်ေး  ုံေး 

ယူနစ်ပမောဏနငှ့််ည မ ဆသော တန်ဖ ုံေးထက်မနည်ေး ဆင ဆခ ေးသက်ဆသခ  လက်မှတ် သ ုံို့မဟုံတ် 

ပစစည်ေးဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး ှ ဆကကောင်ေး လ ုံဆလောကဆ်သော အောမခ အဆထောက်အထောေး မ ောေးက ုံတင်ပပ မည်။ 

ထ ုံအဆထောက်အထောေးမ ောေးမှော ကုံမပဏ ၏ ထည့််ဝင်ပပ ေးမတညဆ်င  င်ေး အဆထောက်အ ထောေးနငှ့်် ကုံမပဏ ၏ဘဏ်ဆင စော င်ေး ှ  

လက်က နဆ်င ဆကကေးပမောဏ အဆထောက်အထောေးပဖင့််လည်ေးဆကောင်ေး၊ ကုံမပဏ နငှ့်် အစုံ ယှယ်ောဝင်မ ောေးပ ုံင်  ုံင်သည့်် 

ဆ  ွဲ့ဆပပောင်ေးန ုံငဆ်သောပစစည်ေးနှင့် ်မဆ  ွဲ့မဆပပောင်ေးန ုံငဆ်သော ပစစည်ေး ပ ုံင်  ုံင်ခ င့်် စောခ ြုပ်စောတမ်ေးမ ောေးပဖင့််လည်ေးဆကောင်ေး၊ 

ဝနက်က ေးဌောနက သ ေးပခောေးအမ န်ို့ဆကကော်ပငောစော ထုံတ်ပပန်၍ သတ်မှတ်ထောေးသည့််အပခောေး 

အဆထောက်အထောေးမ ောေးပဖင့််လည်ေးဆကောင်ေးတင်ပပပပ ေး အောမခ ထောေး  မည်။ 

(ဂ) ဆနောက် ကတ် ွဲ (က) ပဖင့်် သတ်မှတ်ထောေးဆသော မှတ်ပ ုံတငဆ်ပေး န် ဆလ ောက်လ ောခက ုံ သက်  ုံင် ော မှတ်ပ ုံတင်ရ ုံေးသ ုံို့ 

ဆပေးသ င်ေးပပ ေးပဖစဆ်ကကောင်ေး ဆင သ င်ေးခ လ  သ ုံို့မဟုံတ် ဆင ဆပေးသ င်ေး န် မ ဉ်ေးသောေးခ က် လကမှ်တ် ပူေးတ ွဲပါ ှ  မည်။ 

၁၁။ မှတ်ပ ုံတင်အ ော ှ သည် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်န ုံငဆ် ေးအတ က် နညေ်းဥပဆေ ၆ သ ုံို့မဟုံတ် နည်ေးဥပဆေ ၇၊ 

နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (က) အ  မှတပ် ုံတငဆ်ပေး န် ဆလ ောက်ထောေးခ က်မ ောေးနှင့််စပ်လ ဉ်ေး ၍ နည်ေးဥပဆေ ၈ သ ုံို့မဟုံတ် ၉ နှင့်် ၁၀ 

တ ုံို့အ  တင်ပပ မည့်် လ ုံအပ်ခ က်မ ောေးနှင့်် စော ကွ်စောတမ်ေး အဆထောက်အထောေးမ ောေး ပပည့််စ ုံမှု ှ မ ှ  

 ကသ်တတတစ်ပတ်အတ င်ေးစ စစ်ပပ ေး - 

(က) အဆထောက်အထောေးမ ောေး ပပည့််စ ုံမှုမ ှ ပါက လ ုံအပ်သည့််အခ က်အလက် အဆထောကအ်ထောေးမ ောေးက ုံ 

သတ်မှတဆ်ပေးသည့်် ကအ်တ င်ေး ပပနလ်ည်တင်ပပ န်ဆလ ောက်ထောေးသူအောေး အသ ဆပေးအဆကကောင်ေးကကောေး  မည်။ 

(ခ) အဆထောက်အထောေးမ ောေး ပပည့််စ ုံမှု ှ ပါက မှတ်ပ ုံတငဆ်ပေးသင့််မသင့်် သဆဘောထောေးမှတခ် က်ပဖင့်် ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့သ ုံို့ 

 ကသ်တတတစ်ပတ်အတ င်ေး တင်ပပ မည်။ 

၁၂။ ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့သည ်- 

(က) နည်ေးဥပဆေ ၆ သ ုံို့မဟုံတ ်နည်ေးဥပဆေ ၇၊ နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (က) အ  ဆလ ောက်ထောေးခ ကအ်ဆပေါ် နည်ေးဥပဆေ ၁၁ အ  

တင်ပပခ က်နှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေး၍ ဆဖော်ပပ မည့််အခ က်မ ောေးနငှ့်် ပူေးတ ွဲတင်ပပ မည့်် အဆထောက်အထောေးမ ောေး ပပည့််စ ုံမှု  ှ မ ှ နှင့်် 

တင်ပပသည့်် အောမခ အဆထောက်အထောေးမှော မှန်ကန်မှု ှ မ ှ တ ုံို့က ုံ စ စစပ်ပ ေး မှတ်ပ ုံတငဆ်ပေး န် ခ င့််ပပြုဆကကောင်ေး သ ုံို့မဟုံတ် 

ခ င့််မပပြုပငင်ေးပယဆ်ကကောင်ေး တင်ပပသည့််ဆနို့မှ  က ်၃၀ အတ င်ေး   ုံေးပဖတ် မည။် 

(ခ) နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (က) အ    ုံေးပဖတ် ောတ င် မှတ်ပ ုံတင် န် ခ င့််ပပြုပါက - 

(၁) လ ုံကန်ော မည့်် စည်ေးကမ်ေးခ က်မ ောေးက ုံ ဆနောက ်ကတ် ွဲ (ခ) ပဖင့်် သတ်မှတဆ်ပေး မည်။ 

(၂) မှတ်ပ ုံတင် န်ခ င့််ပပြုဆကကောင်ေး   ုံေးပဖတ်ခ က်နငှ့်် သတ်မှတ်ထောေးသည့်် စည်ေးကမ်ေးခ ကမ် ောေးက ုံ 

သက်  ုံင် ောမတှ်ပ ုံတင်အ ော ှ ထ သ ုံို့ဆပေးပ ုံို့ပပ ေး  ကသ်တတတစ်ပတ်အတ င်ေး ဆလ ောက်ထောေးသူအောေး ဆနောက်  ကတ် ွဲ 

Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)



(ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးနည်ေးဥပဆေမ ောေး) 

Page 9 of 36 

(က) ပဖင့်် သတ်မှတ်ထောေးသည့်် မှတ်ပ ုံတငဆ်ကကေးဆပေးသ င်ေးဆစ၍ မှတ်ပ ုံတငဆ်ပေး န် အဆကကောင်ေး ကကောေးစော ဆပေးပ ုံို့ မည်။ 

ထ ုံအဆကကောင်ေးကကောေးစောမ တတ က ုံ ဆလ ောက်ထောေးသူထ  ဆပေးပ ုံို့ မည်။ 

(ဂ) ထ ုံသ ုံို့   ုံေးပဖတ ်ောတ င် မှတ်ပ ုံတင် န ်ခ င့််မပပြု ပငင်ေးပယ်ပါက - 

(၁) နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (က)အ    ုံေးပဖတ်ခ က်က ုံ သက်  ုံင် ော မှတ်ပ ုံတင်အ ော ှ နှင့် ်ဆလ ောက်ထောေးသူထ  

ဆနှောင့််ဆနှေးကကန်ို့ကကောမှုမ ှ ဆစဘွဲ အဆကကောင်ေးကကောေး မည။် 

(၂) ဆလ ောက်ထောေးသူအောေး လ ုံအပသ်ည့်် အဆထောကအ်ထောေးမ ောေးပပည့််စ ုံစ ောပဖင့်် မှတ်ပ ုံတင်  နပ်ပနလ်ည် 

ဆလ ောက်ထောေးန ုံင်ခ င့်် ှ ဆကကောငေ်း၊ အကယ်၍ ဤ  ုံေးပဖတ်ခ ကက် ုံ ဆက နပ်မှုမ ှ ပါက ဤနည်ေးဥပဆေမ ောေး နငှ့််အည  

အယူခ ခ င့်် ှ ဆကကောင်ေး အဆကကောင်ေးကကောေး မည။် 

၁၃။ မှတ်ပ ုံတင်ခ င့််ပပြုဆကကောင်ေးနှင့်် မှတ်ပ ုံတင် န် အဆကကောင်ေးကကောေးပခင်ေးခ  သည့်် ဆလ ောကထ်ောေးသူသည် 

သက်  ုံင် ောမတှ်ပ ုံတငရ် ုံေး၏ ဆင စော င်ေးသ ုံို့ ဆနောက် ကတ် ွဲ (က) ပဖင့်် သတ်မှတ်ထောေးဆသော မှတ်ပ ုံတင် ဆကကေးက ုံ 

ဆအောက်ပါအတ ုံင်ေး ဆပေးသ င်ေး မည် - 

(က) ပမနမ်ောကုံမပဏ အတ က် က ပ်ဆင ပဖင့်် ဆပေးသ င်ေး မည်။ 

(ခ) န ုံငင် ဆတော်တ င် တညဆ်ထောင်သည့်် န ုံင်င ပခောေးကုံမပဏ အတ က် န ုံင်င ပခောေးဆင ပဖင့်် ဆပေးသ င်ေး မည်။ 

(ဂ) နည်ေးဥပဆေ ၉ နငှ့််အည  ဆလ ောက်ထောေး၍ ဤနည်ေးဥပဆေအ  မှတ်ပ ုံတင်ခ င့််ပပြုဆသော ပပည်ပန ုံင်င တ င် 

မှတ်ပ ုံတင်ထောေးသည့်် အသ အမှတ်ပပြု ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သ ူသ ုံို့မဟုံတ် အသ အမှတ်ပပြု 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သ၏ူ က ုံယ်စောေးလှယအ်တ က် သတ်မှတ်ထောေးဆသော န ုံင်င ပခောေး သ ုံေးဆင ပဖင့်် 

ဆပေးသ င်ေး မည်။ 

၁၄။ မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်၏ သက်တမ်ေးနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး ၍ - 

(က) နည်ေးဥပဆေ ၈ နှင့်် ၁၀ တ ုံို့ပါ ပပဋ္ဌောန်ေးခ က်နှင့်က် ုံက်ည ဆသော ပမနမ်ောန ုံငင် ကုံမပဏ မ ောေး အက်ဥပဆေအ  

မှတ်ပ ုံတင်ထောေးသည့်် ပမနမ်ောကုံမပဏ နှင့်် န ုံငင် ပခောေးကုံမပဏ ပဖစ်ဆသော ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သအူတ က် 

မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ် သကတ်မ်ေးမှော ၅ နှစ ်ပဖစဆ်စ မည။် 

(ခ) နည်ေးဥပဆေ ၉ နှင့်် ၁၀ တ ုံို့ပါ ပပဋ္ဌောန်ေးခ က်နငှ့််က ုံကည် ဆသော အသ အမှတ်ပပြု ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေး လုံပ်ငန်ေး 

လုံပ်က ုံင်သအူတ က ်သ ုံို့မဟုံတ် အသ အမှတ်ပပြု ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံငသူ်၏ က ုံယ်စောေးလှယ်အတ က် 

မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ် သကတ်မ်ေးမှော ပပည်ပတ င် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံငသူ်အပဖစ် မှတ်ပ ုံတင်သည့်် 

သက်တမ်ေးကောလအထ  သ ုံို့မဟုံတ် န ုံင်င ဆတော် ှ  မှတ်ပ ုံတငရ် ုံေးမှ မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ် ထုံတ်ဆပေးသည့်် ဆနို့မှ ၃ နစှ ်အထ ၊ 

ထ ုံသက ်တမ်ေးကောလ နှစခ်ုံအနက် ဆစော ော ဆနို့အထ သော ပဖစ်သည်။ 

(ဂ) နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (က) နငှ့်် (ခ) တ ုံို့အ  သတ်မှတ်ထောေးဆသော သက်တမ်ေးကုံန်  ုံေးသည့််အခါ ဤ နည်ေးဥပဆေမ ောေးနငှ့််အည  

သက်တမ်ေးထပ်မ  တ ုံေးပမြှင့််ခ င့်် ှ သည်။ 
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၁၅။ မှတ်ပ ုံတင်အ ော ှ သည် သတ်မှတ်ထောေးဆသော မှတ်ပ ုံတငဆ်ကကေးက ုံ ဆလ ောက်ထောေးသူက ဆပေးသ င်ေးသည့်် အခါ ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့က 

ဆနောက် ကတ် ွဲ(ခ) ပဖင့်် သတမှ်တ်ဆပေးသည့်် စည်ေးကမ်ေးခ ကမ် ောေးနှင့််အတူ ဆအောက်ဆဖော်ပပပါ မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်ပ ုံစ ပဖင့်် 

ဆလ ောက်ထောေးသူအောေး ထုံတဆ်ပေး မည် - 

(က) ဘ  စံုြ ုို့ထ ောင ထရိုးလုြ ငန ိုး လုြ   ငု သ ူမှ္တ ြုံတင လ  မှ္တ  ြုံစ ံ(၃)၊ 

(ခ) အသ အမှ္တ ပြြု ဘ  စံြု ုို့ထ ောင ထရိုးလုြ ငန ိုး လုြ   ငု သူ မှ္တ ြုံတင လ  မှ္တ  ြုံစ ံ(၄)၊ 

(ဂ) အသ အမ္တှ ပြြု ဘ  စံြု ုို့ထ ောင ထရိုးလုြ ငန ိုး လုြ   ငု သူ၏   ုယ စောိုးလှယ မှ္တ ြုံတင လ  မှ္တ  ြုံစ ံ(၄)၊ 

၁၆။ မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ် က ုံင်ဆ ောင်သသူည် - 

(က) မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်ေးကုံန်  ုံေးသည့််အခါ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးက ုံ  က်လက ်လုံပ်က ုံင် 

ဆ ောင် ွကလ် ုံပါက သကတ်မ်ေးမကုံန်  ုံေးမ  အနည်ေး  ုံေး  ကဆ်ပါင်ေး ၆၀ ကက ြုတင်၍ သက်  ုံင် ော မှတ်ပ ုံတငရ် ုံေးသ ုံို့ 

က ုံယတ် ုံင်ပဖစ်ဆစ၊ အခ င့်် က ုံယ်စောေးလှယ်ပဖင့််ပဖစဆ်စ၊ စောတ ုံက်မှ မှတ်ပ ုံတင်၍ပဖစဆ်စ နည်ေးဥပဆေ ၈ သ ုံို့မဟုံတ် ၉ နှင့် ်

၁၀ တ ုံို့အ  လ ုံအပ်ဆသော အခ က်အလက်နငှ့်် အဆထောကအ်ထောေးမ ောေး ပူေးတ ွဲ၍ သကတ်မ်ေးတ ုံေးပမြှင့််ဆပေး န် 

ထလ ော  လွှောြံစုံ (၅) ပဖင့်် ဆလ ောက်ထောေး မည်။ 

(ခ) ဆနောက် က်တ ွဲ (က) ပဖင့်် သတ်မှတ်ထောေးဆသော မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ် သကတ်မ်ေးတ ုံေးပမြှင့််ဆပေး န် ဆလ ောက်လ ောခက ုံ 

သက်  ုံင် ောမတှ်ပ ုံတငရ် ုံေး၏ ဆင စော င်ေးသ ုံို့ဆပေးသ င်ေးပပ ေးဆကကောင်ေး ဆင သ င်ေးခ လ  သ ုံို့မဟုံတ် ဆင ဆပေးသ င်ေး န် 

ခ က်လက်မှတ် ပူေးတ ွဲပါ ှ  မည်။ 

(ဂ) နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (က) နငှ့််အည  ဆလ ောက်ထောေးပပ ေးဆနောက် မှတ်ပ ုံတင်ရ ုံေးနငှ့်် ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့တ ုံို့က စ စစ ်ဆ ောင် ကွ်ပပ ေး 

သက်တမ်ေးထပ်မ ၍ တ ုံေးပမြှင့််ခ င့််မပပြုဟဆူသော အမ န်ို့မခ မခ ငေ်း ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး က ုံ 

 က်လက်ဆ ောင် ကွ်ပ ုံင်ခ င့်် ှ သည်။ 

၁၇။ သက်  ုံင် ော မှတ်ပ ုံတငအ် ော ှ သည် နည်ေးဥပဆေ ၁၆ အ  မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်ေး တ ုံေးပမြှင့််ဆပေး န ်

ဆလ ောက်ထောေးခ က်က ုံ စ စစပ်ခင်ေး၊ အဆထောကအ်ထောေးမ ောေး ပပည့််စ ုံမှုမ ှ ပါက ဆလ ောက်ထောေး သူအောေး 

အသ ဆပေးအဆကကောင်ေးကကောေးပခငေ်းနှင့်် ပပည့််စ ုံပါက ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့သ ုံို့ သဆဘောထောေးမှတ်ခ ကပ်ဖင့်် တင်ပပ ပခင်ေးတ ုံို့က ုံ နည်ေးဥပဆေ ၁၁ 

ပါ ပပဋ္ဌောန်ေးခ က်မ ောေးအတ ုံင်ေး   ဆလ ော်သမ  လ ုံကန်ောဆ ောင် ွက ်မည။် 

၁၈။ ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့သည ်နည်ေးဥပဆေ ၁၆ အ  မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ် သကတ်မ်ေးတ ုံေးပမြှင့််ဆပေး န် ဆလ ောက်ထောေး ခ က်နှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ 

နည်ေးဥပဆေ ၁၇ အ  တင်ပပခ က်အဆပေါ် ဆနောက် က်တ ွဲ (ခ) ပါ သတ်မှတ်ထောေး ဆသော စည်ေးကမ်ေးခ က်မ ောေးပဖင့်် 

သက်တမ်ေးတ ုံေးပမြှင့််ဆပေး နခ် င့််ပပြုပခင်ေး၊ သကတ်မ်ေးတ ုံေးပမြှင့််ဆပေး န် ပငင်ေးပယ် ပခင်ေး၊ သက်  ုံင ်ောမတှ်ပ ုံတငအ် ော ှ နငှ့်် 

ဆလ ောက်ထောေးသူတ ုံို့ထ  အဆကကောင်ေးကကောေးပခင်ေး တ ုံို့နငှ့််စပလ် ဉေ်း၍ နည်ေးဥပဆေ ၁၂ ပါ ပပဋ္ဌောန်ေးခ က်မ ောေးအတ ုံင်ေး 

ဆ ောင် ွက ်မည။် 

၁၉။ မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်ေးတ ုံေးပမြှင့််ဆပေး န် အဆကကောင်ေးကကောေးပခင်ေးခ  သူသည် ဆနောက် က် တ ွဲ (က) ပဖင့်် 

သတ်မှတ်ထောေးသည့်် မှတ်ပ ုံတင်သကတ်မ်ေးတ ုံေးပမြှင့််ခက ုံ နည်ေးဥပဆေ ၁၃ တ င် ပပဋ္ဌောန်ေးထောေး သည့််အတ ုံင်ေး ဆပေးသ င်ေး မည်။ 
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၂၀။ မှတ်ပ ုံတငအ် ော ှ သည် မှတ်ပ ုံတင်သကတ်မ်ေးတ ုံေးပမြှင့််ခက ုံ ဆလ ောက်ထောေးသူကဆပေးသ င်ေးသည့််အခါ ဆနောက် က်တ ွဲ (ခ) 

ပဖင့်် သတ်မှတ်ထောေးဆသော စည်ေးကမ်ေးခ က်မ ောေးနငှ့််အတူ မူလထုံတ်ဆပေးခွဲ့်သည့်် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေးလုံပ်က ုံငသူ် 

မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်က ုံ ပ ုံစ  (၃) တ င်လညေ်းဆကောင်ေး၊ အသ  အမတှ်ပပြု ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးလုံပ်က ုံင်သနူှင့်် 

အသ အမှတ်ပပြု ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သ၏ူ က ုံယ်စောေးလှယ်မှတ်ပ ုံတငလ်က်မှတ်က ုံ ပ ုံစ  (၄) 

တ င်လည်ေးဆကောင်ေး သကတ်မ်ေးတ ုံေးပမြှင့်် ဆပေးသည့််ကောလနငှ့်် တ ုံေးပမြှင့််ဆပေးသည့််  ကစ် ွဲတ ုံို့က ုံဆဖော်ပပ၍ 

ဆလ ောက်ထောေးသူအောေးထုံတဆ်ပေး မည်။ 

၂၁။ မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ် က ုံင်ဆ ောင်သသူည် မ မ က ုံငဆ် ောင်ထောေးဆသော မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်မှော ပ က်စ ေးယ ုံယ င်ေးပခငေ်း 

သ ုံို့မဟုံတ ်ဆပ ောက်  ုံေးပခင်ေးပဖစ်ပါက မှန်ကန်ဆကကောင်ေး သကဆ်သခ လက်မှတ် ဆ ေးထ ုံေး ထောေးဆသော မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ် 

မ တတ ထုံတဆ်ပေး န ်ထ ုံသ ုံို့ပဖစ်ပ ောေးသည့််ဆနို့မှ  က ်၃၀ အတ င်ေး ဆအောက်ဆဖော်ပပပါ အဆထောကအ်ထောေးပူေးတ ွဲ၍ သက်  ုံင် ော 

မှတ်ပ ုံတင်ရ ုံေးသ ုံို့ ဆလ ောက်ထောေး မည် - 

(က) မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်တစ်ခုံလ ုံေး သ ုံို့မဟုံတ် အဆ ေးကက ေးသည့််အစ တ်အပ ုံင်ေး ပ ကစ် ေးယ ုံယ င်ေးပခင်ေး ပဖစပ်ါက 

မည်သည့််ဆနို့ ကတ် င် မည့််သည့််အဆကကောင်ေးဆကကောင့်် ပ က်စ ေးယ ုံယ င်ေးပခင်ေးပဖစ်ဆကကောင်ေး သက်  ုံင်  ောတ ောေးရ ုံေးတ င် 

ပပြုလုံပ်သည့််က မ်ေးက  န်လ ော၊ 

(ခ) ဆပ ောက်  ုံေးသ ောေးပခင်ေးပဖစ်ပါက မည်သည့််ဆနို့ ကတ် င် မည်သ ုံို့ဆပ ောက်  ုံေးသ ောေးဆကကောင်ေးက ုံ သက်  ုံင်  ော ွဲစခန်ေး၏ 

ဆနို့စဉအ် ပ် ပ်မှတတ်မ်ေးတ င ်ဆဖော်ပပထောေးဆကကောင်ေး ဆထောကခ် ခ က်။ 

၂၂။ မှတ်ပ ုံတင်အ ော ှ သည် နည်ေးဥပဆေ ၂၁ အ  ဆလ ောကထ်ောေးခ က်က ုံစ စစ်ပပ ေး တငပ်ပသည့်် အဆထောက် အထောေးခ ုံငလ် ုံ၍ 

မ တတ ထုံတဆ်ပေး န ်ခ င့််ပပြုပါက ဆနောက် ကတ် ွဲ (က) ပဖင့်် သတ်မှတ်ထောေးဆသော မ တတ ကူေးခက ုံဆပေးသ င်ေးဆစပပ ေး 

မှန်ကန်ဆကကောင်ေးသက်ဆသခ လက်မှတ် ဆ ေးထ ုံေးထောေးဆသော မှတ်ပ ုံတင် လက်မှတ် မ တတ က ုံ ထုံတဆ်ပေး မည်။ 

 

အခန ိုး (၄) 

မှ္တ ြုံတင  အရောရှ ၏ တောဝန နှင   လုြ ြ ုင ခွင  မ္ ောိုး 

၂၃။ မှတ်ပ ုံတင်အ ော ှ သည် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေနငှ့် ်ဤနည်ေးဥပဆေမ ောေးပါ မ မ ၏လုံပ်ငန်ေးတောဝန် မ ောေးက ုံ 

ဆအောင်ပမင်စ ောအဆကောငအ်ထည်ဆဖော် ဆ ောင် ွကန် ုံင် န်အလ ုံို့ငှော မှတ်ပ ုံတင်ရ ုံေးမ ောေးတ င် ဝနက်က ေး ဌောန၏ အတည်ပပြုခ က်ပဖင့်် 

သင့််ဆလ ော်ဆသောအ ော ှ မ ောေးက ုံ အခ င့်် အ ော ှ အပဖစ် ခန်ို့အပ ်တောဝနဆ်ပေးန ုံင် သည။် 

၂၄။ မှတ်ပ ုံတင်အ ော ှ နှင့် ်နည်ေးဥပဆေ ၂၃ အ  ခန်ို့အပတ်ောဝနဆ်ပေးပခင်ေးခ  သည့်် အခ င့်် အ ော ှ တ ုံို့ သည်- 

(က) ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးက ုံ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးဥပဆေနငှ့်် ဤနည်ေးဥပဆေမ ောေးနငှ့််အည  

မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်  ှ သူတ ုံို့က လုံပ်က ုံင်ပခင်ေး  ှ မ ှ နှင့်် မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ် မ ှ ဘွဲ လုံပ်က ုံင်ဆနပခင်ေး 

 ှ မ ှ တ ုံို့နှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေး၍ လ ုံအပ်ဆသောလုံပ်ငန်ေးဆန ောမ ောေးတ င် ဝင်ဆ ောက်ကကည့််ရှုခ င့််၊ စစဆ် ေးခ င့််နှင့် ်လ ုံအပ်ဆသော 

ပုံဂဂ ြုလ်မ ောေးက ုံ  င့််ဆခေါ်စစဆ် ေးခ င့််၊ ထ က်ခ က်မ ောေး ယူခ င့််၊ သကဆ်သခ အဆထောကအ်ထောေး စော ွက်စောတမ်ေးမ ောေးအောေး 

စစ်ဆ ေးခ င့််၊ တင်ပပ န် အမ န်ို့ထုံတ်  င့််ခ င့််နှင့််မ တတ မ ောေး  ယူခ င့််တ ုံို့ ှ သည။် 
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(ခ) ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေနှင့်် ဤနည်ေးဥပဆေမ ောေးပါ တောေးပမစခ် က်မ ောေးက ုံလည်ေးဆကောင်ေး၊ ဘက်စ ုံ 

ပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးဥပဆေအ ထုံတ်ပပန်သည့်် အမ န်ို့ဆကကောပ်ငောစောနငှ့်် အမ န်ို့တ ုံို့ပါ တောေးပမစခ် က်မ ောေးက ုံလည်ေး ဆကောင်ေး၊ 

ဆနောက် ကတ် ွဲ(ခ) ပဖင့်် သတမှ်တ်ထောေးဆသော မှတ်ပ ုံတင်စည်ေးကမ်ေးခ က်မ ောေးက ုံလည်ေးဆကောင်ေး မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ် 

က ုံင်ဆ ောင်သတူ ုံို့က ဆဖောက်ဖ က်က  ေးလ န်ပခင်ေး  ှ မ ှ  သ ုံို့မဟုံတ် လ ုံကန်ော န ်ပ ကက် ကပ်ခင်ေး ှ မ ှ နှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးလုံပ်က ုံင်သမူ ောေးနှင့်် ၎င်ေးတ ုံို့၏ မန်ဆနဂ ော မ ောေး၊ ဝနထ်မ်ေးမ ောေးအပပင် 

အပခောေးသက်  ုံင်သမူ ောေးက ုံ  င့််ဆခေါ်စစဆ် ေးခ င့််၊ ထ က်ခ က်မ ောေး ယူခ င့််၊ သကဆ်သခ အဆထောက်အထောေး 

စော ွက်စောတမ်ေးမ ောေးအောေး စစဆ် ေးခ င့််၊ တင်ပပ န် အမ န်ို့ထုံတ်ခ င့််နငှ့်် မ တတ  မ ောေး  ယူခ င့်် ှ သည်။ 

၂၅။ နည်ေးဥပဆေ ၂၄ အ  စ ုံစမ်ေးစစ်ဆ ေး န်  င့််  ုံပခင်ေးနှင့် ်သက်ဆသခ စော ကွ်စောတမ်ေး အဆထောက် 

အထောေးမ ောေးအောေးတင်ပပဆစ န် အမ န်ို့ထုံတ် င့််ပခင်ေး ခ  သူတ ုံို့သည် - 

(က) မှတ်ပ ုံတင်အ ော ှ နှင့်် တောဝနဆ်ပေးအပပ်ခင်ေးခ  သည့်် အခ င့်် အ ော ှ တ ုံို့က  င့််  ုံသည့််ဆနို့ က်၊ အခ  နတ် င် 

 င့််  ုံသည့််ဆန ောသ ုံို့ မပ ကမ်က က ်သ ောေးဆ ောက် မည။် 

(ခ) ထ ုံမှတ်ပ ုံတငအ် ော ှ နငှ့်် အခ င့်် အ ော ှ မ ောေးက ည န်ကကောေးသည့််အတ ုံင်ေး လ ုံကန်ောဆ ောင် ွကပ်ပ ေး စစဆ် ေးမှုအတ က် 

လ ုံအပ်သည့်် အကအူည မ ောေးဆပေး မည်။ 

 

အခန ိုး (၅) 

ထ ော  ြံ ပ ည   ည ိုး စ မံ္ထ ောင ရ ွ မ္ှုလုြ ငန ိုးမ္ ောိုး၊ အပြည ပြည   ုင ရော ြ ုို့ထ ောင ထရလုြ ငန ိုးမ္ ောိုးနှင   သင တန ိုးမ္ ောိုးအတွ   

လ ုင စင  သ ုို့မ္ဟတု  ခငွ  ပြြုခ    

၂၆။ ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့သည် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးဥပဆေ ပုံေ်မ ၈ ပုံေမ်ခ ွဲ(စ) အ  လ ုံင်စင် သ ုံို့မဟုံတ် ခ င့််ပပြုခ က ်ထုံတဆ်ပေးန ုံငသ်ည့်် 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးနှင့််  က်န ယ်ဆသော ဆထောကပ် ့်ပဖည့်် ည်ေး စ မ ဆ ောင် ကွမ်ှုလုံပ်ငန်ေးမ ောေး၊ တစ် င့််ပဖတသ်န်ေး 

ကုံန်စည်သယယ်ူပ ုံို့ဆ ောင်မှုအပါအဝင် အပပည်ပပည ် ုံင် ော ပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးမ ောေးနငှ့်် သငတ်န်ေးမ ောေး၊ 

နယ်စပ်ပဖတ်ဆက ော်၍ပဖစဆ်စ၊ န ုံင်င မှပဖတ်သန်ေး၍ပဖစဆ်စ ကုံန်စည်သယယ်ူ ပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေးမ ောေးက ုံလည်ေးဆကောင်ေး၊ 

ယင်ေးလုံပ်ငန်ေးအသ ေးသ ေးအတ က် လ ုံင်စင်နငှ့်် ခ င့််ပပြုခ က်မ ောေး ထုံတ်ဆပေးပခင်ေးနှင့်် စည်ေးကမ်ေးခ က်မ ောေးက ုံလည်ေးဆကောင်ေး၊ 

လုံပ်ငန်ေးတစ်ခုံခ င်ေးအလ ုံက ်လ ုံင်စငဆ်ကကေး၊ ဝနဆ် ောင်ခနငှ့်အ်ခဆကကေးဆင မ ောေးက ုံလည်ေးဆကောင်ေး ပပညဆ်ထောင်စုံအစ ုံေး အဖ ွဲွဲ့၏ 

သဆဘောတူည ခ က်ပဖင့်် အမ န်ို့ဆကကော်ပငောစော ထုံတ်ပပန်၍ သတ်မှတ်ထောေး မည်။ 

၂၇။ နည်ေးဥပဆေ ၂၆ အ  သတ်မှတ်ထောေးဆသောလုံပ်ငန်ေးတစ်ခုံခုံက ုံ လုံပ်က ုံင်လ ုံသူသည် က ုံယတ် ုံင်ပဖစ်ဆစ၊ အသ အမှတ်ပပြု 

က ုံယ်စောေးလှယ်ပဖင့််ပဖစဆ်စ၊ စောတ ုံကမှ်မှတ်ပ ုံတင်၍ပဖစဆ်စ လုံပ်ငန်ေးလ ုံင်စင် သ ုံို့မဟုံတ် ခ င့််ပပြုခ က ် ှ  န ်

သက်  ုံင် ောဆလ ောက်လ ောပ ုံစ ပဖင့်် ဆနပပည်ဆတော် ှ  ဆ ဆကကောင်ေးပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး ည န်ကကောေးမှုဦေးစ ေးဌောနမှတ င့်် ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့သ ုံို့ 

ဆလ ောက်ထောေး မည်။ 

<ပပင် င် 22.03.2016> 
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၂၈။ (က) ဆ ဆကကောင်ေးပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးည န်ကကောေးမှုဦေးစ ေးဌောနသည် နည်ေးဥပဆေ ၂၇ အ  ဆလ ောက်ထောေးခ က်မ ောေးတ င် 

သတ်မှတ်ထောေးဆသော လ ုံအပ်ခ က်မ ောေးနှင့်က် ုံက်ည မှု  ှ  မ ှ စ စစ်ပပ ေး လုံပ်ငန်ေးလ ုံင်စင် သ ုံို့မဟုံတ် ခ င့််ပပြုခ ကထ်ုံတဆ်ပေးသင့်် 

မသင့်် သဆဘောထောေးမှတ်ခ က်ပဖင့်် ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့သ ုံို့ တင်ပပ မည။် 

(ခ) ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့သည် နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (က) အ  တင်ပပခ ကမ် ောေးက ုံစ စစ်ပပ ေး လုံပ်ငန်ေးလ ုံင်စင် သ ုံို့မဟုံတ် ခ င့််ပပြုခ က်ထုံတဆ်ပေး န် 

ခ င့််ပပြုပခင်ေး သ ုံို့မဟုံတ် ပငင်ေးပယ်ပခင်ေး ပပြုန ုံင်သည။် 

(ဂ) ဆ ဆကကောင်ေးပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး ည န်ကကောေးမှုဦေးစ ေးဌောနသည် နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (ခ) အ  လုံပ်ငန်ေးလ ုံင်စင်ထုံတ်ဆပေး န် ခ င့််ပပြုပါက 

သတ်မှတ်ထောေးဆသော လုံပ်ငန်ေးလ ုံင်စငဆ်ကကေး၊ ဝနဆ် ောင်ခနငှ့် ်အပခောေးအခဆကကေးဆင က ုံ ဆပေးသ င်ေးဆစပပ ေး 

လ ုံအပ်ဆသောစည်ေးကမ်ေးခ က်မ ောေးသတ်မှတ်၍ ဆလ ောက်ထောေးသူအောေး သက်  ုံင် ောလုံပ်ငန်ေးလ ုံင်စင် ထုံတ်ဆပေး မည။် 

<ပပင် င် 22.03.2016> 

 

အခန ိုး (၆) 

ြဋ ညောဉ နငှ   ဘ  စံြု ုို့ထ ောင ထရိုး  ုန စည တင ထ ောင သည   သ  ထသခံအထ ော  အ ောိုး လ  မှ္တ  

၂၉။ ကုံန်စည်မ ောေးက ုံပ ုံို့ဆ ောင ်န် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သကူ လက်ခ တောဝနယ်ူသည့်် အခါ ထ ုံသူက 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး ကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သကဆ်သခ အဆထောက်အထောေး လက်မှတ ်မှော လ ွဲဆပပောင်ေးန ုံငဆ်သော 

စောခ ြုပ်စောတမ်ေးပဖစသ်ည် သ ုံို့မဟုံတ် လ ွဲဆပပောင်ေးပခင်ေးမပပြုန ုံငဆ်သော စောခ ြုပ်စောတမ်ေး ပဖစသ်ည်က ုံ ကုံန်စည်အပ်နှ သူက 

ဆ ေွးခ ယ်လက်ခ သည့််အတ ုံင်ေးဆဖော်ပပ၍ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး ကုံန်စည် တငဆ် ောင်သည့်် 

သက်ဆသခ အဆထောက်အထောေးလက်မှတ် မူ င်ေးသ ုံေးဆစောင်က ုံ ကုံန်စည်အပ်နှ သူအောေး ထုံတ်ဆပေး မည်။ 

၃၀။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သသူည် - 

(က) ကုံနစ်ည်က ုံ လက်ခ ကော တောဝနယ်ူ၍ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးအတ က် ဝနဆ် ောင်ခအပါအဝင် 

ကုံန်စည်သယယ်ူပ ုံို့ဆ ောင်ခ ယူပပ ေး ကုံန်စည်အပ်နှ သူနငှ့်် ပဋ ညောဉ်စောခ ြုပ်က ုံ ခ ြုပ ် ုံ မည်။ 

(ခ) ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးအတ က် လ ုံဆလောက်သည့်် အောမခ ထောေးပပ ေးပဖစ ်မည။် ထ ုံသ ုံို့ ပ ုံမ ုံထ  ဆ ောကဆ်စ န် 

အောမခ ထောေးပပ ေးလ င် နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (က) အ  ကုံန်စညက် ုံ တောဝနယ်ူပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးအတ က် လက်ခ ၍ 

စောခ ြုပ်ခ ြုပ်  ုံပပ ေးဆနောက် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးကုံန်စည် တင်ဆ ောင်သည့်် သက်ဆသခ အဆထောက် အထောေးလက်မှတ်က ုံ 

ကုံန်စည်အပ်နှ သူအောေး မူ င်ေးသ ုံေးဆစောင် ထုံတဆ်ပေး မည်။ 

(ဂ) နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (ခ) အ  ထုံတ်ဆပေး ောတ င် ကုံန်စည်အပ်နှ သူ၏ နဒအတ ုံင်ေး လ ွဲဆပပောင်ေးန ုံင်ဆသော ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေး 

ကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သက်ဆသခ အဆထောက်အထောေး လက်မှတ်အပဖစ်ဆသော် လည်ေးဆကောင်ေး၊ 

လ ွဲဆပပောင်ေးပခင်ေးမပပြုန ုံင်ဆသော ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သကဆ်သခ  အဆထောက်အထောေးလက်မှတ ်

အပဖစဆ်သော်လည်ေးဆကောင်ေးပပြုလုံပ်၍ ထုံတ်ဆပေး မည်။ 

၃၁။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သသူည် နည်ေးဥပဆေ ၃၀၊ နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (ခ) နငှ့်် (ဂ) တ ုံို့ အ  ထုံတဆ်ပေးသည့်် 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သကဆ်သခ အဆထောက်အထောေး လက်မှတ ်တ င် က ုံယတ် ုံင်ပဖစ်ဆစ၊ ၎င်ေး၏ 
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အခ င့််အောဏော ပုံဂဂ ြုလ်တစဦ်ေးကပဖစ်ဆစ လက်မှတဆ် ေးထ ုံေး မည်။ ထ ုံသ ုံို့ ဆ ေးထ ုံေးသည့််လက်မှတ်က ုံ 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သကဆ်သခ  အဆထောက်အထောေး လက်မှတ်တ င် လက်မှတ်ဆ ေးထ ုံေးထောေးသည့်် 

စောပဖင့််ပဖစဆ်စ၊ အ လက်ထဆ ောနစ်နည်ေး ပဖင့််ပဖစဆ်စ၊ တ   ပ် သ ုံို့မဟုံတ် အပခောေးအမတှ်အသောေး တစ်ခုံခုံပဖင့််ပဖစဆ်စ 

ပပြုလုံပ်န ုံင်သည။် 

၃၂။ ပဋ ညောဉန်ငှ့်် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးကုံန်စည်တင်ဆ ောင်သည့်် သကဆ်သခ အဆထောက်အထောေး လက်မှတ် တ ုံို့ပါ 

အခ က်မ ောေးသည် - 

(က) ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေနငှ့်် ဤနည်ေးဥပဆေမ ောေးပါ ပပဋ္ဌောန်ေးသတ်မှတ်ခ က်မ ောေးက ုံ တ ုံကရ် ုံက ်ပဖစဆ်စ၊ 

သ ယ်ဝ ုံက၍်ပဖစဆ်စ ထ ခ ုံကဆ်စပခင်ေးမ ှ ဆစ ။ 

(ခ) ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေ၊ ပုံေ်မ ၂၆ မှ ပုံေ်မ ၃၂ အထ  ပပဋ္ဌောန်ေးသတ်မှတ်ထောေးဆသော 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးလုံပ်က ုံင်သ၏ူ တောဝနမ် ောေး၊ ဆပေး နတ်ောဝနမ် ောေးနှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ ပပဋ္ဌောန်ေး 

သတ်မှတ်ခ က်မ ောေးနငှ့််  န်ို့က င်က ွဲလ ွဲသည့််အပပင် ကုံန်စည်အပ်နှ သူက ုံပဖစဆ်စ၊ ကုံန်စည်လက်ခ သူက ုံ ပဖစဆ်စ 

ထ ခ ုံက်နစ်နောဆစပါက ပ က်ပပယ်ဆစ မည့််အပပင် အက  ြုေးသက်ဆ ောက်ဆစ န် တင်ပပခ င့််မ ှ ဆစ ။ 

၃၃။ (က) ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သသူည် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေ အခန်ေး (၇) နငှ့်် (၈) တ ုံို့ပါ 

မ မ ၏တောဝနမ် ောေးနှင့်် ဆပေး နတ်ောဝန ်ှ မှုမ ောေးထက်ပ ုံ၍ ပဋ ညောဉတ် ငတ် ုံေးပမြှင့််သတ်မှတဆ်ပေးန ုံင်သည်။ 

(ခ) ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သနူငှ့်် ကုံန်စညအ်ပန်ှ သူတ ုံို့သည် ပဋ ညောဉတ် င် စည်ေးကမ်ေး ခ က်အဆနပဖင့်် 

ကုံန်စည်  ုံေးရ ှုေးမှု သ ုံို့မဟုံတ် ပ က်စ ေးမှုအတ က ်မ  ဆဝက ခ  သည့်် ပ မ်ေးမ ထည့််ဝင်ဆကကေး (general average) က ုံ 

ပဋ ညောဉတ် င် ထည့််သ င်ေးသတ်မှတ်၍ ခ ြုပ်  ုံ န ်သဆဘောတူလ င် ထ ုံစည်ေးကမ်ေး ခ ကက် ုံ ထည့််သ င်ေးသတ်မှတ်၍ 

ခ ြုပ်  ုံန ုံင်သည။် 

၃၄။ (က) ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သသူည် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေ ပုံေ်မ ၁၃ ၌ ပါ ှ  ဆသော 

အခ က်အလကအ်ပပည့််အစ ုံက ုံ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးကုံန်စည်တင်ဆ ောင်သည့််သကဆ်သခ အဆထောက် အထောေး 

လက်မှတတ် င်  ငှ်ေးလင်ေးပ သစ ော ဆ ေးသောေးဆဖော်ပပ မည်။ 

(ခ) ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေ ပုံေ်မ ၁၃ ၌ ပါ ှ ဆသော အခ က်အလကတ်စ် ပ်ပဖစဆ်စ၊ တစ် ပ် ထက်ပ ုံ၍ ပဖစဆ်စ 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သကဆ်သခ အဆထောက်အထောေး လက်မှတတ် င် မပါ ှ  ဆသော်လည်ေး 

ထ ုံဥပဆေ ပုံေ်မ ၂၊ ပုံေ်မခ ွဲ (ဇ) ၌ အဓ ပပောယ်ဖ င့််   ုံထောေးသည့််အတ ုံင်ေး ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး လုံပ်ငန်ေးလုံပ်က ုံင်သကူ 

ကုံန်စည်မ ောေးက ုံ ပဋ ညောဉပ်ါ စည်ေးကမ်ေးခ က်မ ောေးနငှ့််အည  ကုံန်စည်မ ောေးက ုံ တောဝနယ်ူလက်ခ ၍ ဘက်စ ုံ 

ပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးနည်ေးလမ်ေးပဖင့်် လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ န ်တောဝနယ်ဆူကကောင်ေးပါ ှ လ င် ထ ုံဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေး 

ကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သက်ဆသခ အဆထောက်အထောေးလက်မှတ်၏ တ ောေးဝင်မှု က ုံ ထ ခ ုံက်ပခင်ေးမ ှ ဆစ ။ 

(ဂ) ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သကူ လက်ခ တောဝနယ်ူခွဲ့်သည့်် ကုံန်စည်မ ောေးနငှ့််စပလ် ဉ်ေး၍ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး 

ကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သက်ဆသခ အဆထောက်အထောေး လက်မှတဆ်ပေါ်တ င် ပ ုံနှ ပ် ထောေးဆသော သ ုံို့မဟုံတ် 

ထပ်၍ရ ုံကန်ှ ပ်ထောေးဆသော ကုံနအ်ဆလေးခ  န်၊ ဝနန်ငှ့်် ဆ တ ကပ် ုံ၊ ကုံန်စညတ်င်သ ူထည့််သ ငေ်းသည့်် ကုံန်ဆသတတော 
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သ ုံို့မဟုံတ ်အပခောေးအလောေးတူ စကောေး ပ်မ ောေးကွဲ့်သ ုံို့ဆသော ဆဖော်ပပခ က်မ ောေး သည်  န်ို့က ငက် ွဲလ ွဲမှုမ ှ ပါက အ  ုံပါ 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သကဆ်သခ  အဆထောက်အထောေးလက်မှတသ်ည် ပမင်သောဆသော 

သက်ဆသခ အဆထောက်အထောေး ပဖစဆ်စ မည။် 

(ဃ) ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး ကုံန်စည်တငဆ် ောင်သည့်် သကဆ်သခ အဆထောကအ်ထောေး လက်မှတ်က ုံ ကုံန်စည်လကခ် သူသ ုံို့ 

လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေး၍ပဖစဆ်စ၊ အလောေးတူ အ လက်ထဆ ောနစ် အခ က်အလက်ပဖင့်် အပပန် အလှနပ် ုံို့လ တ်၍ပဖစဆ်စ 

ဆပေးပ ုံို့သည်က ုံ ကုံနစ်ည်လကခ် သူက သဆဘောရ ုံေးပဖင့်် လကခ်   ှ ပပ ေးပဖစဆ်ကကောင်ေး အသ အမှတ်ပပြုပပ ေးပဖစလ် င် 

ထ ုံကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သက်ဆသခ အဆထောက်အထောေး လက်မှတ်နှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍  န်ို့က င်က ွဲလ ွဲ၍ 

တင်ပပသည့််သကဆ်သခ ခ က်မ ောေးက ုံ လက်ခ ပခင်ေးမပပြု ။ 

(င) ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး ကုံနစ်ည်တင်ဆ ောင်သည့်် သကဆ်သခ အဆထောက်အထောေးလကမှ်တ်က ုံ ထုံတ်ဆပေး ပပ ေးသည့််အခါ 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးလုံပ်က ုံင်သနူှင့်် ကုံန်စညအ်ပန်ှ သူတ ုံို့သည် ထ ုံသကဆ်သခ  

အဆထောက်အထောေးလက်မှတတ် င် ဆဖော်ပပထောေးသည့်် ကုံန်စည်က ုံ သယယ်ူပ ုံို့ဆ ောင်ပခင်ေးနငှ့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

က စစအောေးလ ုံေးက ုံ ထ ုံသကဆ်သခ အဆထောက်အထောေးလက်မှတ်တ င်ပါ ှ သည့်် စည်ေးကမ်ေးခ က်မ ောေးအတ ုံင်ေး လ ုံကန်ော 

ဆ ောင် ွက ်မည။် 

၃၅။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သသူည် - 

(က) ကုံနစ်ည်မ ောေးက ုံ တောဝနယ်ူလက်ခ ပပ ေးဆနောက် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးအတ က် ကုံန်စည် သယ်ယူ ပ ုံို့ဆ ောင်သနူှင့်် ပဖစဆ်စ၊ 

အပခောေးပုံဂဂ ြုလ် တစဦ်ေးဦေးနငှ့်် ပဖစဆ်စ ပဋ ညောဉက် ုံ ထပ် င့််ခ ြုပ်  ုံန ုံင်သည်။ 

(ခ) နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (က) အ  ခ ြုပ ် ုံ ောတ င် - 

(၁) မူလ ကုံန်စညအ်ပန်ှ သူနှင့် ်ခ ြုပ်  ုံခွဲ့်ဆသောပဋ ညောဉန်ှင့်် ထုံတ်ဆပေးခွဲ့်ဆသော ဘကစ် ုံ ပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး 

ကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သကဆ်သခ အဆထောက်အထောေး လက်မှတတ် ုံို့ပါ စည်ေးကမ်ေးခ က်တစ် ပ် ပ်က ုံ 

ထ ခ ုံက်ဆစပခင်ေးမပပြု ။ 

(၂) မ မ ၏ တောဝနန်ငှ့်် ဆပေး နတ်ောဝနမ် ောေးက ုံ ခ န်လှပ်ပခင်ေး သ ုံို့မဟုံတ် ခခ င်ေးခ က်ဆပေးပခင်ေးမပပြု ။ 

၃၆။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သသူည် ကုံန်စည်လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ပခင်ေးက ုံ ဆသခ ောဆစ န် အလ ုံို့ငေှာ ဆအောက်ဆဖောပ်ပပါ 

လ ုံအပ်ဆသော ပပြုလုံပ်မှုမ ောေးက ုံ ဆ ောင် ွက ်ောတ င် - 

(က) ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး ကုံန်စည်တငဆ် ောင်သည့်် သကဆ်သခ အဆထောကအ်ထောေးလကမှ်တ်က ုံ လ ွဲဆပပောင်ေးန ုံငဆ်သော 

ပ ုံစ ပဖင့်် ထုံတဆ်ပေးပပ ေးသည့််အခါ - 

(၁) “လ  ဝယ   ငု ထ ောင သသူ ုို့ လွှ ထပြောင ိုးထြိုးြ ုို့ရန " ဟုံ ဆဖော်ပပပါက အ  ုံပါ ကုံန်စညတ်ငဆ် ောင် သည့်် 

သက်ဆသခ အဆထောက်အထောေးလက်မှတ် မူ င်ေးတစဆ်စောင်ဆပေးအပသူ်အောေး ကုံန်စညက် ုံ လ ွဲဆပပောင်ေး ဆပေးပ ုံို့ မည်။ 

(၂) “အမ္ န ို့ရသူသ ုို့ လွှ ထပြောင ိုးထြိုးြ ုို့ရန ” ဟုံ ဆဖော်ပပပါက မှနက်န်ဆကကောင်ေး ထပ် င့််အတည်ပပြုဆထောက်ခ  သည့်် 

အ  ုံပါကုံန်စညတ်ငဆ် ောငသ်ည့်် သက်ဆသခ အဆထောကအ်ထောေး လက်မှတ်မူ င်ေးတစဆ်စောင် ဆပေးအပသူ်အောေး 

ကုံန်စည်က ုံ လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ မည်။ 
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(၃) လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ မည့််သူ၏ အမညမ်ပါ ှ ဘွဲ က ကလ်ပ်ပဖင့်် "------- သ ုို့ လွှ ထပြောင ိုးထြိုးြ ုို့ရန " ဟုံ ဆဖော်ပပပါက 

ပုံေ်မခ ွဲငယ် (၂) ပါ ပပဋ္ဌောန်ေးခ က်နှင့််အည  ဆ ောင် ကွ် မည။် 

ရှင ိုးလင ိုးခ   ။ ။ ဤသ ုံို့ ဆဖော်ပပသည့်် က ကလ်ပ်တ င် ထပ် င့််ဆထောက်ခ ခ ကပ်ဖင့်် လ ွဲအပ်ပခင်ေးခ  သူ အမညက် ုံ 

ဆဖော်ပပန ုံင်သည။် 

(ခ) ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးကုံနစ်ည်တင်ဆ ောင်သည့်် သကဆ်သခ အဆထောက်အထောေးလကမှ်တ်က ုံ လ ွဲဆပပောင်ေး ပခင်ေး 

မပပြုန ုံင်ဆသောပ ုံစ ပဖင့်် ထုံတဆ်ပေးပပ ေးသည့််အခါ - 

(၁) “အမ္ည ထ ော ပြ ောိုးသူသ ုို့ လွှ ထပြောင ိုးထြိုးြ ုို့ရန " ဟုံ ဆဖော်ပပ မည်။ ထ ုံသ ုံို့ဆဖော်ပပပါက ထ ုံသူ မှန်ကန် ဆကကောင်ေး 

သက်ဆသခ အဆထောက်အထောေးပပသန ုံင်လ င် အ  ုံပါ ကုံန်စည်တင်ဆ ောင်သည့်် သက်ဆသခ  အဆထောက်အထောေး 

လက်မှတ်မူ င်ေးတစဆ်စောင် ဆပေးအပသူ်အောေး ကုံန်စညက် ုံ လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ မည။် 

(၂) အ  ုံပါ သကဆ်သခ အဆထောက်အထောေး လက်မှတတ် င ်ကုံနစ်ည်လက်ခ သူအပဖစ် အမည်ဆဖောပ်ပထောေး သူ 

မှန်ကန်ဆကကောင်ေး သက်ဆသခ အဆထောက်အထောေးပပသပါက ထ ုံသူအောေးထုံတဆ်ပေး မည်။ 

(ဂ) အ  ုံပါ ကုံနစ်ညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သကဆ်သခ အဆထောက်အထောေးလက်မှတ်က ုံ ထုံတ်ဆပေးခွဲ့်ပခင်ေး မ ှ သည့််အခါ 

ပဋ ညောဉအ်  ကုံန်စည်အပ်နှ သူက ည န်ကကောေးသည့်် ပုံဂဂ ြုလ်ထ သ ုံို့ပဖစဆ်စ၊ ကုံန်စညအ်ပန်ှ သူ သ ုံို့မဟုံတ် 

ကုံန်စည်လက်ခ သူ၏ အခ င့််အဆ ေး  ှ သူက ည န်ကကောေးသည့်် ပုံဂဂ ြုလ်ထ သ ုံို့ပဖစဆ်စ ကုံန်စည်က ုံ လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ မည်။ 

၃၇။ ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး လုံပ်ငန်ေးလုံပ်က ုံင်သသူည် - 

(က) လက်ခ သည့်် ကုံန်ပစစညေ်းမ ောေး၏ ကုံန်အမှတတ်   ပ်၊ ထုံပ်ပ ုံေးပစစည်ေးအဆ အတ က်နငှ့်် အဆလေးခ  န၊် 

ဆဘေးအနတ ောယ်ပဖစ် ဆစတတဆ်သော ကုံန်စည် ဟုံတ်မဟုံတ၊် ပုံပ်သ ုံေးပ က်စ ေးဆစဆသောကုံန်စည် ဟုံတ် မဟုံတ် တ ုံို့နငှ့်် 

စပ်လ ဉ်ေး၍ သ သယ ှ သည့််အခါတ င် ဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး၊ ထုံပ်ပ ုံေးပစစည်ေးနှင့် ်က နတ် န်နောတ ုံို့တ င် ဆပါက်ပပွဲမှု၊ မလ ုံခခ ြုမှု၊ 

ခ  ပ်တ   ပ်ပ က်စ ေးမှုတ ုံို့က ုံ ဆတ ွဲ့ ှ သည့််အခါတ င် ဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး ကုံန်စည် အပန်ှ သူအောေး 

တ က စ ော ငှ်ေးလင်ေးဆ ေးအတ က် ဆပဖ ှင်ေးဆစ မည်။ ထ ုံသ ုံို့ ဆပဖ ှင်ေးဆစဆသော်လည်ေး ဆက နပ် ဆအောင် 

တ က စ ော ငှ်ေးလင်ေးဆပဖ ှင်ေးဆစန ုံင်ပခင်ေးမ ှ လ င် ထုံတ်ဆပေးသည့်် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး ကုံနစ်ည်တင် ဆ ောင်သည့်် 

သက်ဆသခ အဆထောက်အထောေး လက်မှတတ် င် ထ ုံသ သယ ှ သည့်် ကုံန်စည်နငှ့်် ဆပါက်ပပွဲ ပ က်စ ေးသည့်် ထုံပ်ပ ုံေးပစစည်ေးနငှ့်် 

က န်တ န်နောတ ုံို့အတ က် တောဝန်မယူန ုံငဆ်ကကောင်ေး ဆဖော်ပပဆပေးန ုံင်သည်။ 

(ခ) နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (က) အ  တောဝနမ်ယူန ုံင်ဆကကောင်ေးဆဖော် ပပသည့်် ပစစည်ေးမ ောေးမှအပ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး 

ကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သက်ဆသခ အဆထောက်အထောေးလက်မှတတ် င်ပါ ှ သည့်် သ သယမ ှ ဆသော ကုံန် စည်မ ောေး 

သ ုံို့မဟုံတ ်ထုံပ်ပ ုံေးပစစည်ေးဆပါက်ပပွဲပ က်စ ေးပခင်ေးမ ှ ဆသော အပခောေးကုံန်စည်မ ောေးအတ က် တ ောေးဝင် အတည်ပဖစ်ဆစပပ ေး 

တောဝနယ်ူ မည။် 

၃၈။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သသူည် နည်ေးဥပဆေ ၃၇၊ နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (က) အ  တောဝန် မယူန ုံင်ဆကကောင်ေး 

ဆဖော်ပပထောေးပခင်ေး မ ှ လ င် - 
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(က) မ မ အောေး ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးအတ က် အပန်ှ သည့််ကုံန်စည်မ ောေးမှော ဆကောင်ေးမ န်သည့်် အဆပခအဆန  ှ သည်ဟုံ 

မှတ်ယူ မည်။ 

(ခ) ထ ုံပပင် ထ ုံကုံန်စည်မ ောေး ဆပ ောက်  ုံေးမှု၊ ပ က်စ ေးမှုနှင့် ်ဆနေှာင့််ဆနှေးကကန်ို့ကကောမှုမ ောေးအတ က် ဘက်စ ုံ ပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေနငှ့်် 

ဤနည်ေးဥပဆေမ ောေးအ  ဆပေး န်တောဝနအ်တ က် ကင်ေးလ တခ် င့််မ လ င် ထ ုံ ကုံန်စညအ်တ က် ဆပေးဆလ ော် န် 

တောဝန ်ှ ဆစ မည်။ 

 

အခန ိုး (၇) 

 ုန စည  လွှ ထပြောင ိုး ထြိုးြ ုို့ပခင ိုး 

၃၉။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သသူည် က ုံယတ် ုံင်ပဖစဆ်စ၊ က ုံယ်စောေးလှယ်ပဖင့််ပဖစ်ဆစ လ ွဲဆပပောင်ေးန ုံင်ဆသော 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး ကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သကဆ်သခ အဆထောက်အထောေး လက် မှတ်က ုံ နည်ေးဥပဆေ ၃၆၊ 

နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (က) ၌ ပါ ှ ဆသော ပ ုံစ တစ်မ  ြုေးမ  ြုေးပဖင့်် ထုံတဆ်ပေးသည့််အခါ - 

(က) “လ  ဝယ   ငု ထ ောင သူသ ုို့ လွှ ထပြောင ိုးထြိုးြ ုို့ရန ” ဟုံ ဆဖော်ပပပါက အ  ုံပါ ကုံန်စည်တင်ဆ ောင် သည့်် 

သက်ဆသခ အဆထောက်အထောေးလက်မှတ် မူ င်ေးတစဆ်စောင် ဆပေးအပသူ်အောေး ကုံန်စညက် ုံ လ ွဲဆပပောင်ေး ဆပေးပ ုံို့ မည်။ 

(ခ) “အမ္ န ို့ရသူသ ုို့ လွှ ထပြောင ိုးထြိုးြ ုို့ရန ” ဟုံ ဆဖော်ပပပါက မှနက်န်ဆကကောင်ေး ထပ် င့််အတည်ပပြု ဆထောက်ခ  သည့်် အ  ုံပါ 

ကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သက်ဆသခ အဆထောက်အထောေး လက်မှတ်မူ င်ေးတစဆ်စောင် ဆပေးအပသူ်အောေး 

ကုံန်စည်က ုံလ ွဲဆပပောင်ေး ဆပေးပ ုံို့ မည်။ 

(ဂ) လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့  မည့််သူ၏ အမညမ်ပါ ှ ဘွဲ က ကလ်ပ်ပဖင့်် "------- သ ုို့ လွှ ထပြောင ိုးထြိုးြ ုို့ရန  " ဟုံ ဆဖော်ပပပါက 

နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (ခ) ပါ ပပဋ္ဌောန်ေးခ က်နှင့််အည  ဆ ောင် ကွ် မည်။ 

၄၀။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သသူည် က ုံယတ် ုံင်ပဖစဆ်စ၊ က ုံယ်စောေးလှယ်ပဖင့််ပဖစ်ဆစ လ ွဲဆပပောင်ေးပခင်ေးမပပြုန ုံင်ဆသော 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး ကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သကဆ်သခ အဆထောက် အထောေး လက်မှတ်က ုံ ထုံတ်ဆပေးသည့််အခါ - 

(က) “အမ္ည ထ ော ပြ ောိုးသူသ ုို့ လွှ ထပြောင ိုးထြိုးြ ုို့ရန ” ဟုံ ဆဖော်ပပပါက ထ ုံအမည် ဆဖော်ပပထောေးသူ သ ုံို့မဟုံတ် ထ ုံသူနှင့်် ထ ုံသူ၏ 

က ုံယ်စောေးလှယ် မှန်ကန်ဆကကောင်ေး န ုံင်င သောေးစ စစဆ် ေးကတ်ပပောေး၊ ဝနထ်မ်ေးကတ်ပပောေး သ ုံို့မဟုံတ် န ုံငင် ပခောေးသောေးအတ က် 

န ုံင်င ပခောေးသောေးမှတ်ပ ုံတင် လက်မှတ်ပဖစဆ်စ၊ န ုံင်င ကူေးလကမှ်တ်ပဖစဆ်စ တင်ပပန ုံင်သအူောေး ကုံန်စည်က ုံ လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေး 

ပ ုံို့ မည်။ 

(ခ) အ  ုံပါ သကဆ်သခ အဆထောက်အထောေးလက်မှတတ် င် ကုံန်စည်လက်ခ သူအပဖစ် အမည်ဆဖောပ်ပထောေး သူ 

မှန်ကန်ဆကကောင်ေး သက်ဆသခ အဆထောက်အထောေး ပပသပါက ထ ုံသူအောေး ထုံတဆ်ပေး မည်။ 

၄၁။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သနူငှ့်် ကုံန်စညအ်ပန်ှ သူတ ုံို့သည် ကုံန်စညက် ုံ မည်သ ုံို့မည်ပ ုံ၊ မည်သည့််နညေ်းပဖင့်် 

ကုံန်စည်လက်ခ သူအောေး လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ မညက် ုံ ပဋ ညောဉတ် င် အဆသေးစ တဆ်ဖော်ပပ၍ ခ ြုပ်  ုံန ုံင်သည်။ ထ ုံသ ုံို့ 

ခ ြုပ်  ုံထောေးပခင်ေးမ ှ လ င် ကုံနစ်ည်က ုံလက်ခ ခွဲ့်စဉက် အဆနအထောေးအတ ုံင်ေး ကုံန်စည် လက်ခ သူအောေး လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ မည်။ 

၄၂။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး လုံပ်ငန်ေးလုံပ်က ုံင်သသူည် - 
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(က) ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးပဖင့်် ခ  ေးစဉအ်  ုံေးသ ုံို့ ဆ ောက် ှ ပပ ေးဆနောက် ကုံန်စည်က ုံ လ ွဲဆပပောငေ်းဆပေးအပဆ် ေး အတ က ်

ကုံန်စည်လက်ခ သူက ုံ  ေှာ၍မဆတ ွဲ့လ င်ပဖစဆ်စ၊ ကုံန်စည်လက်ခ သူက ကုံန်စည်က ုံ လ ွဲဆပပောင်ေး လက်ခ  န ်

ပငင်ေး  ုံလ င်ပဖစဆ်စ ကုံနစ်ညအ်ပန်ှ သူထ သ ုံို့ မည်သ ုံို့ဆ ောင ်ကွ် မည်က ုံ ည န်ကကောေး န် ခ က်ပခင်ေး 

အဆကကောင်ေးကကောေး မည။် 

(ခ) ထ ုံကုံန်စည်က ုံ အဆကောက်ခ န်ဌောနက အဆကောက်ခ န ် ုံင် ောဥပဆေအ  စစဆ် ေးပခင်ေးနှင့်် အဆကောက် 

ခ န ်ငှ်ေးလင်ေးပခင်ေးတ ုံို့ ပပြုပပ ေးသည့််အခါ နည်ေးဥပဆေခ ွဲ(က) အ  အဆကကောင်ေးကကောေးဆသော်လညေ်း ကုံန်စည် အပန်ှ သူက 

ဆလ ော်ကန်သင့််ပမတ်သည့််အခ  န်အတ င်ေး ည န်ကကောေးခ ကတ်စစ် ုံတစ် ော မဆပေးလ ငဆ်သော် လည်ေးဆကောင်ေး၊ 

ထ ုံအဆကကောင်ေးကကောေးခ ကက် ုံ လက်မခ လ စ်လ  ရှုလ ငဆ်သောလ်ည်ေးဆကောင်ေး၊ ည န်ကကောေးခ က် ဆပေးဆသော်လည်ေး မည်သူက ုံ 

လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးအပ ်မညဟ်ုံ တ တ က က ည န်ကကောေးထောေးပခင်ေး မ ှ လ င်ဆသော် လည်ေးဆကောင်ေး ထ ုံကုံန်စည်က ုံ ဆ ောင်ေးခ ပခင်ေး၊ 

ဖ က်  ေးပခင်ေး သ ုံို့မဟုံတ် တစန်ည်ေးနည်ေးပဖင့်် စ မ ထုံခ ွဲပခင်ေး ပပြုန ုံင်သည။် 

(ဂ) နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (ခ) အ  မလ ွဲမဆ ေှာင်သော စ မ ထုံခ ွဲ န်လ ုံသည့််က စစတ င် ထ ုံသ ုံို့ မဆ ောင် ွကမှ်  စ မ ထုံခ ွဲမည့််အဆကကောင်ေး 

ကုံန်စည်အပ်နှ သူထ  ခ က်ခ ငေ်းအဆကကောင်ေးကကောေးပပ ေးမှ စ မ ထုံခ ွဲ မည်။ ထ ုံသ ုံို့ အဆကကောင်ေးကကောေး န် ပ က်က က်ပါက 

ထ ုံကုံန်စည၏် ပ က်စ ေး  ုံေးရ ှုေးမှုအတ က် နစ်နောဆကကေးဆပေး မည်။ 

(ဃ) နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (ခ) အ  စ မ ဆ ောင် ွကပ်ပ ေးဆနောက် မ မ က  န် ှ သည့်် ကုံန်စညတ်န ်ောခနှင့်် ထ ုံသ ုံို့ 

စ မ ဆ ောင် ွက ်သည့််အတ က် ကုံန်က စ  တ်မ ောေးက ုံ ခုံနှ မ်ပပ ေးဆနောက် က နဆ်င  ှ လ င် ထ ုံက န်ဆင က ုံ ကုံနစ်ည်အပ်နှ သူ 

သ ုံို့မဟုံတ ် ပ ုံင်ခ င့်် ှ သူအောေး ပပန်ဆပေး မည်။ 

(င) အကယ်၍ နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (ဃ) အ  စ မ ထုံခ ွဲပခင်ေးပပြုပါက မ မ က  န ်ှ သည့်် ကုံန်စညသ်ယ်ယူ ပ ုံို့ဆ ောင်ခ ှ လ င် 

ထ ုံသယ်ယူပ ုံို့ဆ ောင်ခနငှ့်် ထ ုံသ ုံို့စ မ ထုံခ ွဲ သည့််အတ က် ကုံန်က စ  တ်မ ောေးနှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေး၍ ကုံန်စည်အပ်နှ သူထ  

ဆတောင်ေး  ုံန ုံင်သည။် ထ ုံသ ုံို့ဆတောင်ေး  ုံ၍   န် ှ သည့််ဆင မ ောေးက ုံ   ှ ပပ ေးပဖစပ်ါက စ မ ထုံခ ွဲဆ ောင်ေးခ ၍ ဆင က ုံ 

ကုံန်စည်အပ်နှ သူအောေး ဆပေးအပ် မည်။ 

(စ) ကုံနစ်ည်လက်ခ သူသည် ၎င်ေး၏လက်ဝယ် ှ  ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး ကုံန်စညတ်င်ဆ ောင်သည့်် 

သက်ဆသခ အဆထောက်အထောေးလက်မှတ် ဆပ ောက်  ုံေးပါက ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သထူ မှ 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး ကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သကဆ်သခ အဆထောက်အထောေး လက်မှတက် ုံ ေုံတ ယမူ င်ေး အဆနပဖင့်် 

ဆတောင်ေး  ုံပ ုံင်ခ င့်် ှ သည်။ 

၄၃။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သကူ ကုံန်စညက် ုံ အတ အလင်ေးသဆဘောတညူ ခွဲ့်သည့်် အခ  န် အတ င်ေးပဖစဆ်စ၊ 

ထ ုံသ ုံို့ဆသော သဆဘောတူည ခ က်မ  ြုေးမ ှ သည့််က စစတ င် ဂရုံပပြုလ ုံို့လစ ုံကဆ်သော ဘက်စ ုံ ပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး 

လုံပ်က ုံင်သအူဆနပဖင့်် ဆလ ောက်န်သင့််ပမတ်ဆသော ဆနို့ ကအ်တ င်ေးပဖစ်ဆစ ကုံန်စည် လက်ခ သူအောေး 

လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ပခင်ေးမ ှ လ င် ကုံန်စည်လက်ခ သူသည် ဆအောက်ပါအခ င့််အဆ ေးတစ်ခုံခုံက ုံ ဆ ောင် ွကပ် ုံင်ခ င့်် ှ သည် - 

(က) ကုံနစ်ည်က ုံ လက်ခ  ယခူ င့််၊ 

(ခ) ကုံန်စည်က ုံ လက်ခ  ယူပပ ေး ကုံန်စည်လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့မှု ဆနှောင့််ဆနှေးကကန်ို့ကကောသည့််အတ က် နစ်နောဆကကေး  ယူပ ုံင်ခ င့််၊ 
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(ဂ) ကုံန်စည်က ုံ လက်ခ  ယပူခင်ေးမပပြုဘွဲ ကုံန်စည်လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့မှု ဆနေှာင့််ဆနှေးကကန်ို့ကကောသည့်် အတ က် နစ်နောဆကကေး 

ဆတောင်ေး  ုံပ ုံင်ခ င့််။ 

၄၄။ (က) ကုံနစ်ည်က ုံ လကခ် သူအောေး လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ န ်သတ်မှတ်ထောေးသည့််ဆနို့ က် သ ုံို့မဟုံတ် လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့သင့််သည့်် 

ဆနို့ ကမှ်  ကဆ်ပါင်ေး ၉၀ ဆက ော်လ န်သ ောေးသည့််တ ုံင် လ ွဲဆပပောင်ေး ဆပေးပ ုံို့န ုံင်ပခင်ေး မ ှ လ င် ထ ုံကုံန်စည်မှော 

လ ုံေးဝဆပ ောက်  ုံေးသညဟ်ုံ မှတယ်ူ မည။် 

(ခ) ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သသူည် လ ုံေးဝဆပ ောက်  ုံေးဆသော ကုံန်စည်နှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေ ပုံေ်မ ၂၂ နှင့်် ပုံေ်မ ၂၃ တ ုံို့ပါ ကင်ေးလ တ်ခ က ်တစ် ပ် ပ်အ  ဆပေးဆလ ော် န် 

တောဝနမ် ှ ဆကကောင်ေး သကဆ်သခ ထင် ှောေးမပပသန ုံင်လ င် ထ ုံဆပ ောက်  ုံေးမှုအတ က် နစ်နောဆကကေးက ုံ ဤ 

နည်ေးဥပဆေမ ောေးနငှ့််အည  ဆပေးဆလ ော် န် တောဝန် ှ  ဆစ မည်။ 

၄၅။ ကုံန်စည်က ုံ လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ ောတ င် ဆနှောင့််ဆနှေးကကန်ို့ကကောမှုဆကကောင့််   ုံေးရ ှုေးမှု သ ုံို့မဟုံတ် ဆနောက် က် တ ွဲ 

ဆပေါ်ဆပါက်လောသည့််   ုံေးရ ှုေးနစန်ောမှုအတ က် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သ၌ူ ဆပေးဆလ ော် န ်တောဝန ်ှ လ င် 

ထ ုံသူ၏တောဝန ်ှ မှုသည် ကန်ို့သတ်ခ ကအ်  ပဋ ညောဉပ်ါ ကုံန်စည်သယယ်ူပ ုံို့ဆ ောင်ခ ထက ်မပ ုံဆစ ။ 

၄၆။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သသူည် ကုံန်စည်လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ ောတ င် ဆနေှာင့််ဆနှေး ကကန်ို့ကကောဆစ န ်ည် ွယ်၍ 

တမင်အဆလေးမထောေးဂရုံမစ ုံကဘ်ွဲ ပပြုလုံပ်ဆကကောင်ေး သ ုံို့မဟုံတ ်ဆနှောင့််ဆနှေး ကကန်ို့ကကောမှုမ ှ ဆစ န် ဆ ောင် ွက ်မည့််က စစမ ောေးက ုံ 

ဆ ောင် ွက ်န ်တမင်ပ ကက် က်ဆကကောင်ေး သကဆ်သ ထင် ေှာေးဆပေါ်ဆပါက်လ င် နည်ေးဥပဆေ ၄၅ ပါ ဆပေးဆလ ော် နတ်ောဝန် 

ကန်ို့သတ်ခ က် အက  ြုေးဆက ေးဇေူးက ုံ ခ စောေးခ င့်် မ ှ ဆစ ။ 

၄၇။ ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သသူည် ပဋ ညောဉက် ုံ ခ ြုပ်  ုံပပ ေးသည့််အခါ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင် ဆ ေး 

ကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သက်ဆသခ အဆထောက်အထောေးလက်မှတ်က ုံ ထုံတဆ်ပေး မည်ပဖစ်ဆသော် လည်ေး 

ထုံတ်မဆပေးပဖစသ်ည့််အခါ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး ပဋ ညောဉအ်  ကုံန်စည်အပ်နှ သူက ည န်ကကောေးသည့်် ပုံဂဂ ြုလ်ထ သ ုံို့ပဖစဆ်စ၊ 

ကုံန်စည်အပ်နှ သူ သ ုံို့မဟုံတ် ကုံန်စည်လက်ခ သူ၏ အခ င့််အဆ ေး  ှ သူက ည န်ကကောေး သည့်် ပုံဂဂ ြုလ်ထ သ ုံို့ပဖစဆ်စ ကုံန်စည်က ုံ 

လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ မည။် 

၄၈။ ကုံန်စည်လက်ခ သူသည် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သကူ လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ဆသော ကုံနစ်ည်က ုံ 

လက်ခ ပပ ေးဆနောက် ကုံန်စည်ပ က်စ ေး  ုံေးရ ှုေးမှုနှင့်် ဆပ ောက်  ုံေးမှု အဆပခအဆနသဘောဝက ုံ ဘက်စ ုံ ပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး 

လုံပ်က ုံင်သထူ သ ုံို့စောပဖင့်် အဆကကောင်ေးကကောေး မည။် ဤသ ုံို့ အဆကကောင်ေးကကောေး ောတ င် ပ ကစ် ေး၊ ဆပ ောက်  ုံေး ဆကကောင်ေး 

အလ ယတ်ကူပမင်သောသည့်် အဆပခအဆန၌ ၃  ကအ်တ င်ေး သ ုံို့မဟုံတ် ထ ုံသ ုံို့အလ ယတ်ကူ ပမင်သောသည့်် 

အဆပခအဆနမ ှ သည့််အပပင် ခ က်ခ င်ေးဖ င့််၍ စစဆ် ေးပခင်ေး မပပြုန ုံင်သည့်် အဆပခအဆန၌ ၆  က်အတ င်ေး 

အဆကကောင်ေးကကောေး မည။် ဤသ ုံို့အဆကကောင်ေးကကောေးပခင်ေးမ ှ လ င် ထ ုံလ ွဲဆပပောင်ေး ဆပေးပ ုံို့သည့််ကုံန်စည်မှော ဆကောင်ေးမ န်သည့်် 

အဆပခအဆန ှ သည်ဟုံ မှတယ် ူမည်။ 
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 ုန စည အြ နှသူံ၏ တောဝန နငှ   ထြိုးရန  တောဝန ရှ မ္ှုမ္ ောိုး 

၄၉။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သကူ ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးက ုံ စတင်တောဝနယ်ူလက်ခ သည့်် အခ  နတ် င် 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး ကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သကဆ်သခ အဆထောက်အထောေး လက်မှတတ် င် ထည့််သ င်ေးဆဖော်ပပ န် 

ကုံန်စည်နငှ့််စပလ် ဉ်ေး၍ သဆဘောသဘောဝ၊ အမတှတ်   ပ်၊ က န်ေးဂဏန်ေးန ပါတ်၊ အဆလေးခ  န်၊ ပမောဏနှင့််အဆ အတ က်၊ 

ဆဘေးအနတ ောယ်ပဖစ်ဆစတတဆ်သော ကုံန်စညပ်ဖစပ်ါက ထ ုံသ ုံို့ပဖစ် ဆကကောင်ေး ဆဖော်ပပခ ကတ် ုံို့က ုံ ကုံန်စညအ်ပန်ှ သူက ုံယ်တ ုံင် 

သ ုံို့မဟုံတ ်၎င်ေး၏က ုံယ်စောေး ဆ ောင် ွကသူ်က ဆဖောပ်ပသည့််အတ ုံင်ေး တ က မှနက်နဆ်ကကောင်ေး ၎င်ေးက အောမခ ပပ ေးပဖစသ်ညဟ်ုံ 

မှတ်ယူ မည်။ 

၅၀။ ကုံန်စညအ်ပန်ှ သူသည ်ဆဘေးအနတ ောယ်ပဖစ်ဆစတတဆ်သော ကုံန်စညပ်ဖစသ်ည့်် ကုံနစ်ည်ဆပေါ်တ င် 

သတ်မှတ်ခ က်မ ောေးနငှ့််အည  အမတှတ်   ပ်က ုံပဖစဆ်စ၊ ခ  တ်  ွဲတ   ပ်၊ ကတ်ပပောေးတ   ပ်က ုံပဖစဆ်စ 

ပပြုလုံပ်တပ် ငဆ်ပေး မည်။ 

၅၁။ ကုံန်စည်အပ်နှ သူသည ်ဆဘေးအနတ ောယ်ပဖစ်ဆစတတဆ်သော ကုံန်စညပ်ဖစသ်ည့််ကုံနစ်ည်က ုံ ဘက်စ ုံ ပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး 

လုံပ်က ုံင်သူအောေးပဖစ်ဆစ၊ ထ ုံသူ၏က ုံယ်စောေး ဆ ောင် ွကသူ်တစ်ဦေးဦေးအောေးပဖစဆ်စ လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးအပသ်ည့််အခါ 

ကုံန်စည်အပ်နှ သူသည ်ဆဘေးအနတ ောယ်ပဖစဆ်စတတဆ်သော ကုံန်စည်ပဖစ်သည့်် ကုံန်စည၏်လကခဏောနှင့််လ ုံအပလ် င် 

ကက ြုတင်သတ ထောေး ဆ ောင် ကွ် မည့်် အခ က်မ ောေးက ုံ ထ ုံသူအောေး အသ ဆပေးအဆကကောင်ေးကကောေး မည်။ အကယ်၍ 

ကုံနစ်ည်အပ်နှ သူကထ ုံသ ုံို့ဆ ောင် ွက ်နပ် က်က က်သည့််ပပင် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သကူလည်ေး 

လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးအပသ်ည့််ကုံန်စည်မှော ဆဘေးအနတ ောယ် ပဖစဆ်စန ုံင်ဆသော လကခဏော ှ ဆကကောင်ေး အပခောေးနည်ေးပဖင့်် သ  ှ မထောေးလ င် 

- 

(က) ထ ုံကုံနစ်ည်မ ောေး ပ ုံို့ဆ ောင်ပခင်ေးပဖင့်် ပဖစဆ်ပေါ်လောဆသော  ုံေးရ ှုေးမှုအောေးလ ုံေးအတ က ်ဘက်စ ုံ ပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး လုံပ်ငန်ေး 

လုံပ်က ုံင်သအူောေး ကုံန်စညအ်ပ်နှ သူက ဆပေး နတ်ောဝန ်ှ ဆစ မည်။ 

(ခ) ပဖစဆ်ပေါ်လောဆသော အဆပခအဆနလ ုံအပ်ခ က်အ  မည်သည့််အခ  န်အခါတ င်မ  ုံ လ ွဲဆပပောင်ေး ဆပေးအပ ်ထောေးသည့်် 

ကုံန်စည်မ ောေးအတ က် ဆလ ော်ဆကကေးဆပေး နမ်လ ုံဘွဲ ဆဘေးအနတ ောယ်မပဖစဆ်စ န် ယင်ေးကုံန်စည်က ုံ 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးလုံပ်က ုံင်သူ သ ုံို့မဟုံတ် ယင်ေး၏က ုံယ်စောေးဆ ောင် ွကသူ်က ခ ထောေးပခင်ေး၊ ဖ က်  ေးပခင်ေး 

သ ုံို့မဟုံတ ်ဆပေးအပပ်ခင်ေး ပပြုန ုံငသ်ည်။ 

၅၂။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သကူ ၎င်ေးတောဝန်ယူ ဆ ောင် ကွ်ဆနစဉအ်တ င်ေး ကုံန်စည်မ ောေး ၏ 

ဆဘေးအနတ ောယ် ှ သည့်် လကခဏောက ုံ သ  ှ ထောေးပပ ေးပဖစလ် င် မည်သူမ  နည်ေးဥပဆေ ၅၁ ပါ ပပဋ္ဌောန်ေး ခ က်မ ောေးက ုံ 

မှ ပငမ်ေးက ုံေးကောေး၍ ဆ ောင် ကွ်ပခင်ေးမပပြုန ုံင။် 

၅၃။ အကယ်၍ နည်ေးဥပဆေ ၅၁၊ နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (ခ) ပါ ပပဋ္ဌောန်ေးခ က်နငှ့်် မသက်  ုံင်သည့််အခါတ င် ဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး၊ 

နည်ေးဥပဆေ ၅၂ အ  က ုံေးကောေးပခင်ေးမပပြုန ုံင်သည့််အခါတ ငဆ်သော်လည်ေးဆကောင်ေး ဆဘေးအနတ ောယ်ပဖစဆ်စတတ်ဆသော 

ကုံန်စည်ပဖစ်သည့်် ကုံန်စညသ်ည် လူူ့အသက်က ုံပဖစဆ်စ၊ ပစစည်ေးဥစစောက ုံ ပဖစဆ်စ အမနှတ်ကယ် ဆဘေးအနတ ောယ်ပပြုလောလ င် 

ပဖစဆ်ပေါ်လောဆသောအဆပခအဆန လ ုံအပ်ခ ကအ်  ကုံန်စည်  ုံေးရ ှုေးမှု သ ုံို့မဟုံတ် ပ ကစ် ေးမှုက ုံ မ ဆဝက ခ  သည့်် 
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ပ မ်ေးမ ထည့််ဝင်ဆကကေး သ ုံို့မဟုံတ် ဘက်စ ုံ ပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးဥပဆေပုံေ်မ ၁၉၊ ၂၀ နှင့်် ၂၁ တ ုံို့ပါ ပပဋ္ဌောန်ေးခ က်မ ောေးနှင့််အည  

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သ၏ူ တောဝန ်ှ မှုမ ောေးမှအပ ဆလ ောဆ်ကကေးဆပေး နမ်လ ုံဘွဲ ကုံန်စည်မ ောေးက ုံ 

ဆဘေးအနတ ောယ်မပဖစ ်ဆစ န် ခ ထောေးပခင်ေး၊ ဖ က်  ေးပခင်ေး သ ုံို့မဟုံတ် ဆပေးအပပ်ခင်ေးပပြုန ုံင်သည်။ 

၅၄။ နည်ေးဥပဆေ ၄၉၊ ၅၀၊ ၅၁၊ ၅၂ နှင့်် ၅၃ တ ုံို့တ င်  ည်ည န်ေးထောေးသည့်် အခ က်မ ောေးမှော တ က  မှန်ကန်ပခင်ေးမ ှ မှု သ ုံို့မဟုံတ် 

မလ ုံဆလောက်မှုတစ်ခုံခုံဆကကောင့်် ပဖစဆ်ပေါ်လောသည့််   ုံေးရ ှုေးမှုတစ် ပ် ပ် အတ က ်ကုံနစ်ညအ်ပန်ှ သူသည် 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သအူောေး နစန်ောဆကကေးဆပေး န် တောဝန ်ှ သည။် 

၅၅။ ကုံန်စညအ်ပန်ှ သူသည ်ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သကဆ်သခ အဆထောက်အထောေး လက်မှတက် ုံ 

၎င်ေးက လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပပ ေးသည့််တ ုံင် ဆပေး နတ်ောဝန ်ှ မှုသည်  က်လက်၍တည် ှ ဆစ မည။် 

၅၆။ နည်ေးဥပဆေ ၅၄ နငှ့်် ၅၅ တ ုံို့ပါ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သ၏ူ နစ်နောဆကကေး  ုံင် ော အခ င့််အဆ ေးက ုံ 

ကုံန်စည်အပ်နှ သူမှအပ အပခောေးပုံဂဂ ြုလ်တစဦ်ေးဦေးသ ုံို့ ပဋ ညောဉအ်  ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး လုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သ၏ူ 

ဆပေး နတ်ောဝန ်ှ မှုအောေး ကန်ို့သတ်ပခင်ေးမ ှ ဆစ ။ 

 

အခန ိုး (၉) 

ဘ  စံြု ုို့ထ ောင ထရိုးလုြ ငန ိုးလုြ   ငု သ ူ သတင ိုးြ ုို့ရန တောဝန နငှ   မှ္တ ြုံတင လ  မှ္တ   ုင ရော တောဝန မ္ ောိုး 

၅၇။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သသူည် ၎င်ေး၏ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးဆ ောင် ွကခ် က် အစ  င်ခ စောက ုံ 

အစ  င်ခ သည့််ကောလအတ င်ေး ဆအောက်ပါအခ ကအ်လက်မ ောေး ဆဖော်ပပပပ ေး ၄လ တစ်ကက မ် ပဖစ်ဆစ၊ ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့နငှ့်် 

မှတ်ပ ုံတင်အ ော ှ တ ုံို့က အခါအောေးဆလ ော်စ ော ည န်ကကောေးသည့််ကောလတ င်ပဖစဆ်စ သက်  ုံင ်ော မှတ်ပ ုံတငရ် ုံေးသ ုံို့ 

အစ  င်ခ  မည ်- 

(က) ခ ြုပ်  ုံခွဲ့်သည့်် ပဋ ညောဉမ် ောေး၊ 

(ခ) ထုံတဆ်ပေးခွဲ့်သည့်် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေး ကုံနစ်ညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သကဆ်သခ အဆထောက်အထောေး လက်မှတ်မ ောေး၊ 

(ဂ) ပ ုံို့ဆ ောင်သည့်် ကုံနစ်ည်မ ောေးနှင့်် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်သည့်် နည်ေးလမ်ေးမ ောေးနှင့််ခ  ေးစဉ၊် 

(ဃ) သယယ်ူပ ုံို့ဆ ောင်သ၊ူ ကုံန်စည်အပ်နှ သူနငှ့်် ကုံန်စညလ်က်ခ သူတ ုံို့၏ အမည်နှင့်ဆ်န ပ်လ ပ်စောမ ောေး၊ 

(င) ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေနှင့်် ဤနည်ေးဥပဆေမ ောေးအ  ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးနှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ လ ုံကန်ော 

ဆ ောင် ွကခ်ွဲ့်သည့််တောဝနမ် ောေး၊ 

(စ) ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သအူောေး ဆတောင်ေး  ုံသည့််ဆပေး နတ်ောဝနမ် ောေးနငှ့်် ဆပေးဆလ ော်  သည်မ ောေး ( ှ လ င်)၊ 

( ) ကုံန်စည်အပ်နှ သူ၏ တောဝနပ် က်က က်မှုနှင့်် ဆပေး နတ်ောဝနမ် ောေး ( ှ လ င်)၊ 

(ဇ) ကုံနစ်ည်လက်ခ သူ၏ တောဝနပ် က်က က်မှု ( ှ လ င်)၊ 

(ဈ) ဆပေးဆလ ော် နတ်ောဝနအ်တ က် အထူေးဆင ဆကကေးထုံတယ်ပူ ုံင်ခ င့််ယူနစ် ၈၀,၀၀၀ ထကမ်နည်ေး ှ သည့်် 

အောမခ အဆထောက်အထောေးမ ောေး၊ (ထ ုံသတ်မှတယ်ူနစ် ပမောဏထက် ဆလ ော့်နည်ေးသ ောေးပါက ပပည့််မ  န ်ပဖည့်် ည်ေး၍ 
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ထပ်မ တင်ပပသည့််အောမခ အဆထောက်အထောေးမ ောေး၊ ထ ုံသ ုံို့ပဖည့်် ည်ေး၍ အောမခ အဆထောက် အထောေး မတင်ပပန ုံင်လ င် 

မတင်ပပန ုံင်သည့်် အက  ြုေးအဆကကောင်ေးနငှ့်် အဆပခအဆနမ ောေး)၊ 

(ည) ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ အပငင်ေးပ ောေးမှုမ ောေး၊ အနုံညောတခ ုံသမောဓ ရ ုံေးနှင့်် တ ောေးရ ုံေးတ ုံို့တ င် ဆပဖ ှင်ေး မှုမ ောေး 

( ှ လ င်)၊ 

(ဋ) ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့၏ စ မ ခနိ်ု့ခ ွဲဆ ေး  ုံင် ော အမ န်ို့မ ောေးနှင့်် လ ုံကန်ောဆ ောင် ွကမ်ှုမ ောေး ( ှ လ င်)၊ 

(ဌ) အပခောေး ထူေးပခောေးသည့််အခ က်မ ောေး ( ှ လ င်)။ 

၅၈။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သသူည် - 

(က) မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်က ုံ မ မ ၏ပင်မရ ုံေး၌လည်ေးဆကောင်ေး၊ ပပည်ပန ုံင်င ကုံမပဏ ၏ရ ုံေးခ ွဲ၌ လည်ေးဆကောင်ေး 

ပမင်သောသည့််ဆန ော၌ ခ  တ်  ွဲပပသထောေး မည်။ 

(ခ) ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးနှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ လ ုံအပဆ်သောရ ုံေးလုံပ်ငန်ေး  ုံင် ော စော ကွ်စောတမ်ေးမ ောေး၊ မှတတ်မ်ေးမ ောေးနှင့်် 

ဆင ဆ ေးဆကကေးဆ ေး  ုံင် ော စော င်ေးအင်ေးမှတ်တမ်ေးမ ောေးက ုံ မှန်ကန်စ ော ပပြုစုံထောေး ှ  မည်။ 

(ဂ) မှတ်ပ ုံတင်အ ော ှ ကပဖစဆ်စ၊ မှတ်ပ ုံတင်အ ော ှ ကတောဝနဆ်ပေးဆသော အခ င့်် အ ော ှ ကပဖစ်ဆစ၊ 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ လောဆ ောက်ကကည့််ရှုစစ်ဆ ေးမှုက ုံလက်ခ ပပ ေး ဆတောင်ေးခ ဆသော 

စော ွက်စောတမ်ေးနငှ့်် စော င်ေးအင်ေးမ ောေးက ုံပပသ မည့််ပပင် စစဆ် ေးမှုအတ က ်လ ုံအပ်ဆသော အကူအည မ ောေး ဆပေး မည။် 

(ဃ) ပင်မရ ုံေးဆန ောလ ပ်စော သ ုံို့မဟုံတ် ပပည်ပန ုံင်င ကုံမပဏ ၏ ရ ုံေးခ ွဲဆန ောလ ပ်စောနငှ့််  ကသ် ယ် န် 

လ ပ်စောဆပပောင်ေးလွဲမှု ှ လ င ်ဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး၊ မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်ပါ အခ က်အလက် တစ် ပ် ပ် ဆပပောင်ေးလွဲမှု 

 ှ လ င်ဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး ဆပပောင်ေးလွဲသည့််ဆနို့မှ တစ်ပတအ်တ င်ေး မှတ်ပ ုံတင်အ ော ှ ထ  သတင်ေးပ ုံို့ မည။် 

၅၉။ မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ် ထုံတ်ဆပေး ောတ င်လညေ်းဆကောင်ေး၊ မှတ်ပ ုံတင်သကတ်မ်ေးတ ုံေးပမြှင့််ဆပေးသည့််အခါ တ င်လည်ေးဆကောင်ေး 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေနငှ့် ်နည်ေးဥပဆေမ ောေးပါ တောဝနမ် ောေးအပပင် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင် ဆ ေးလုံပ်ငန်ေးနှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ 

ဆနောက် ကတ် ွဲ (ခ) ပဖင့််သတမှ်တ်ဆပေးသည့်် စည်ေးကမ်ေးခ ကမ် ောေးက ုံလည်ေး ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သသူည် 

လ ုံကန်ောဆ ောင် ကွ် မည။် 

၆၀။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သသူည် မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်ထုံတ်ဆပေး န် သ ုံို့မဟုံတ် မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ် 

သက်တမ်ေးတ ုံေးပမြှင့််ဆပေး န ်ဆလ ောက်ထောေးစဉက်တင်ပပခွဲ့်ဆသော ဆပေးဆလ ော် န် တောဝန ်အတ က် အောမခ အပဖစတ်င်ပပခွဲ့်ဆသော 

အထူေးဆင ဆကကေးထုံတယ်ူပ ုံင်ခ င့််ယူနစ် အနည်ေး  ုံေး ၈၀,၀၀၀  ှ သည့်် ဆင ဆခ ေးသကဆ်သခ လက်မှတ်အဆထောက်အထောေး 

သ ုံို့မဟုံတ ်ပစစည်ေးပ ုံင်  ုံင်ခ င့်် အောမခ အဆထောက်အထောေး မ ောေး အပမွဲ ှ ဆနဆစ မည်ပဖစ်ပပ ေး ဆလ ော့်နည်ေးသ ောေးပခင်ေး မ ှ ဆစ ။ 

အကယ်၍ အောမခ  အဆထောကအ်ထောေးမှော ထ ုံသတ်မှတ် ယူနစ်ပမောဏထက် ဆလ ော့်နည်ေးသ ောေးပါက ပပည့််မ  န်ပဖည့်် ည်ေး၍ 

အောမခ  အဆထောက် အထောေးက ုံ ထပ်မ တင်ပပ မည။် ထ ုံသ ုံို့ပဖည့်် ည်ေး၍ အောမခ အဆထောက်အထောေး မတင်ပပန ုံင်လ င်ဆလ ော့် 

နည်ေးသ ောေးသည့််ဆနို့မှ တစ်ပတအ်တ င်ေးမှတ်ပ ုံတင်အ ော ှ ထ  ထ ုံအက  ြုေးအဆကကောင်ေး နှင့်အ်ဆပခအဆနက ုံ တင်ပပ မည။် 

 

အခန ိုး (၁၀) 
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ဘ  စံြု ုို့ထ ောင ထရိုးလုြ ငန ိုး လုြ   ငု သ၏ူတောဝန နငှ   ထြိုးရန တောဝန ရှ မ္ှုမ္ ောိုး 

၆၁။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သသူည် ကုံန်စည်က ုံ ၎င်ေးကတောဝနယ်ူ၍ ပ ုံို့ဆ ောင် န်လက်ခ  သည့််အခ  နမှ်စ၍ 

သဆဘောတူည ခ က်အ  ကုံနစ်ည်က ုံ လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့သည့််အခ  န်အထ  ထ ုံကုံန်စည် အတ က် တောဝန ်ှ သည်။ 

၆၂။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သသူည် မ မ ၏လုံပ်ငန်ေးတောဝန်မ ောေး ဆ ောင် ကွ်ဆနစဉအ်တ င်ေး မ မ ၏ဝနထ်မ်ေး 

သ ုံို့မဟုံတ ်က ုံယ်စောေးလှယ်၏ ပပြုလုံပ်မှုနှင့် ်ပ က်က က်မှုမ ောေးအတ ကဆ်သော်လည်ေးဆကောင်ေး၊ ထပ် င့််ခ ြုပ ် ုံသည့်် 

ပဋ ညောဉအ် ဆ ောင် ကွ် ောတ င်   ု ြ  င  စောခ ြုြ ခ ြုြ   ုသူ တစ်ဦေးဦေး၏ ပပြုလုံပ်မှုနငှ့်် ပ က်က က်မှုမ ောေးအတ က် 

ဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး မ မ က ုံယတ် ုံင်ပပြုလုံပ်မှုနငှ့်် ပ က်က က်မှု ပဖစသ်ကွဲ့်သ ုံို့ တောဝန် ှ ဆစ မည်။ 

၆၃။ ကုံန်စည်မ ောေး လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ပခင်ေးက ုံ ဆသခ ောဆစ နအ်လ ုံို့ငှော ဆအောကဆ်ဖော်ပပပါလ ုံအပဆ်သော ပပြုလုံပ်မှု မ ောေးက ုံ 

ဆ ောင် ွကပ်ခင်ေး သ ုံို့မဟုံတ် ဆ ောင် ွကမ်ှုမ ောေး  ယူပခင်ေးပပြု ောတ င် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သသူည် - 

(က) ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး ကုံန်စည်တငဆ် ောင်သည့်် သကဆ်သခ အဆထောကအ်ထောေးလကမှ်တ်က ုံ 

လ ွဲဆပပောင်ေးန ုံငဆ်သောပ ုံစ ပဖင့်် ထုံတ်ဆပေးသည့််အခါ နည်ေးဥပဆေ ၃၉ နှင့််အည  ဆ ောင် ွက ်မည်။ 

(ခ) ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး ကုံနစ်ည်တင်ဆ ောင်သည့်် သကဆ်သခ အဆထောက်အထောေးလကမှ်တ်က ုံ လ ွဲဆပပောင်ေးပခင်ေး 

မပပြုန ုံင်ဟဆူသောပ ုံစ ပဖင့်် ထုံတဆ်ပေးသည့််အခါ နည်ေးဥပဆေ ၄၀ နှင့််အည  ဆ ောင် ွက ်မည။် 

(ဂ) အ  ုံပါ ကုံနစ်ညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သကဆ်သခ အဆထောက်အထောေးလက်မှတ်က ုံ ထုံတ်ဆပေးခွဲ့်ပခင်ေး မ ှ သည့််အခါ 

ပဋ ညောဉအ်  ကုံန်စည်အပ်နှ သူက ည န်ကကောေးသည့်် ပုံဂဂ ြုလ်ထ သ ုံို့ပဖစဆ်စ၊ ကုံန်စညအ်ပန်ှ သူ သ ုံို့မဟုံတ် 

ကုံနစ်ည်လက်ခ သူ၏ အခ င့််အဆ ေး  ှ သူက ည န်ကကောေးသည့်် ပုံဂဂ ြုလ်ထ သ ုံို့ပဖစဆ်စ ကုံန်စည်က ုံ လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ မည်။ 

၆၄။ (က) ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သသူည် ပဋ ညောဉအ်  တောဝနယ်ူပ ုံို့ဆ ောင် န် ကုံန်စည် က ုံ 

စတင်လက်ခ သည့််အခ  န်မှစ၍ က ုံယတ် ုံငတ်ောဝနယ်ူ ဆ ောင် ွက ်ောတ င်ပဖစ် ဆစ၊ နည်ေးဥပဆေ ၆၂ ပါ မ မ ၏ဝနထ်မ်ေး၊ 

က ုံယ်စောေးလှယ် သ ုံို့မဟုံတ်    ုြ  င  စောခ ြုြ ခ ြုြ   ုသူ တစ်ဦေးဦေးက ဆ ောင် ွက ်ောတ င် ပဖစဆ်စ ကုံနစ်ည်မ ောေး   ုံေးရ ှုေးမှု၊ 

ပ က်စ ေးမှု၊ ကုံန်စည်လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ န် ဆနေှာင့််ဆနှေးကကန်ို့ကကောမှုဆကကောင့််   ုံေးရ ှုေးမှုအတ က် 

မ မ က ုံယတ် ုံငတ် ငဆ်သော်လည်ေးဆကောင်ေး၊ မ မ ၏ဝနထ်မ်ေး၊ က ုံယ်စောေးလှယ် သ ုံို့မဟုံတ် အပခောေး ပုံဂဂ ြုလ်တစဦ်ေးဦေး 

တ ငဆ်သော်လည်ေးဆကောင်ေး တောဝနမ် ှ ဆကကောင်ေး သကဆ်သခ ခ က်အဆထောက်အထောေး မတင်ပပန ုံင်လ င် ယင်ေး  ုံေးရ ှုေးမှုအတ က် 

တောဝန ်ှ ဆစ မည်။ 

(ခ) ကုံန်စည်လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ မည့်် အခ  န်ကောလနှင့််စပ်လ ဉေ်း၍ ကုံန်စည်အပ်နှ သူက ဆကကညောပခင်ေး မပပြုလုံပ်ခွဲ့်ဘွဲ 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးလုံပ်က ုံင်သကူ ကုံန်စည်က ုံလက်ခ ခွဲ့်ပခင်ေးပဖစ်လ င် ကုံန်စည် လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ န ်

ဆနှောင့််ဆနှေးကကန်ို့ကကောမှုဆကကောင့််ပဖစ်ဆပေါ်လောသည့််   ုံေးရ ှုေးမှုအတ က် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး လုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သတူ င် 

တောဝနမ် ှ ဆစ  ။ 

၆၅။ အတ အလင်ေး သဆဘောတညူ ခွဲ့်သည့်် အခ  နအ်တ င်ေး ကုံနစ်ည်က ုံ လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ပခင်ေးမပပြုလ င် ဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး၊ 

ထ ုံသ ုံို့ဆသော သဆဘောတူည ခ က်မ  ြုေးမ ှ သည့််က စစတ င် ဂရုံပပြုလ ုံို့လစ ုံကဆ်သော ဘက်စ ုံ ပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး 

လုံပ်က ုံင်သအူဆနပဖင့်် က စစ ပ်အဆပခအဆနဆပေါ်မူတည်၍ ဆလ ော်ကန်သင့််ပမတဆ်သော အခ  န်အတ င်ေး 
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လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ပခင်ေးမပပြုလ ငဆ်သော်လည်ေးဆကောင်ေး ကုံန်စညလ် ွဲဆပပောင်ေး ဆပေးပ ုံို့ နဆ်နှောင့််ဆနှေး ကကန်ို့ကကောမှု ဆပေါ်ဆပါက်သညဟ်ုံ 

သတ်မှတ်သည်။ 

၆၆။ နည်ေးဥပဆေ ၆၅ အ  ကုံန်စည်က ုံ လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ န ်ဆနှောင့််ဆနှေးကကန်ို့ကကောမှု ဆပေါ်ဆပါက်ဆကကောင်ေး သတ်မှတ်သည့််ဆနို့မှ 

 ကဆ်ပါင်ေး ၉၀ အတ င်ေး ကုံနစ်ည်က ုံ လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ပခင်ေးမပပြုန ုံင်လ င် ကုံန်စည်က ုံ ဆတောင်ေး  ုံပ ုံင်ခ င့်် ှ သူ တစဦ်ေးဦေးသည် 

အပခောေး န်ို့က င်က ွဲလ ွဲသည့်် သက်ဆသခ အဆထောက်အထောေး မ ှ ပါက ဆပ ောက်  ုံေးသည့်် ကုံန်စည်အပဖစ်မှတယ်ူ၍ 

ဆ ောင် ွကန် ုံင်သည်။ 

၆၇။ နည်ေးဥပဆေ ၆၄ တ င် မည်သ ုံို့ပင် ပပဋ္ဌောန်ေးပါ ှ ဆစကောမူ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သသူည် 

ကုံန်စည်နငှ့််စပလ် ဉ်ေး၍ သယယ်ူပ ုံို့ဆ ောင်သည့််ကောလအတ င်ေး ဆအောက်ပါအဆပခအဆနတစ ်ပ်ပဖစ်ဆစ၊ 

တစ် ပ်ထက်ပ ုံ၍ပဖစဆ်စ ဆပေါ်ဆပါက်ဆကကောင်ေး သက်ဆသထင ်ေှာေး ပပသန ုံင်ပါက အ  ုံပါ ကုံန်စည်  ုံေးရ ှုေးမှု၊ ပ က်စ ေးမှု 

သ ုံို့မဟုံတ ်ကုံနစ်ည်လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ န ်ဆနေှာင့််ဆနှေးကကန်ို့ကကောမှုအတ က် တောဝန်မ ှ ဆစ  - 

(က) ကုံနစ်ည်အပ်နှ သူ၊ ကုံနစ်ည်လက်ခ သူ၊ ၎င်ေး၏က ုံယ်စောေးဆ ောင် ွကသူ် သ ုံို့မဟုံတ် က ုံယ်စောေးလှယ် ၏ ပပြုလုံပ်မှု 

သ ုံို့မဟုံတ ်ဆပါ ့် မှု၊ 

(ခ) ကုံန်စည်ထုံပ်ပ ုံေးပခင်ေး၊ အမတှ်တ   ပ်ပပြုလုံပ်ပခင်ေး သ ုံို့မဟုံတ် ကုံန်စည်န ပါတတ်ပ်ပခင်ေး ပပြုလုံပ် ောတ င် မလ ုံဆလောက်မှု 

သ ုံို့မဟုံတ ်အောေးနည်ေးခ  ြုွဲ့ယ င်ေးမှု၊ 

(ဂ) ကုံန်စည်အပ်နှ သူ၊ ကုံန်စည်လက်ခ သူ သ ုံို့မဟုံတ် ၎င်ေး၏က ုံယ်စောေးဆ ောင် ွကသူ် သ ုံို့မဟုံတ် က ုံယ်စောေးလှယ်က 

ကုံန်စည်က ုံငတ် ယ် ထ န်ေးသ မ်ေးပခင်ေး၊ ကုံန်စည်တင်ပခင်ေး၊ ကုံနစ်ည်ခ ပခင်ေး သ ုံို့မဟုံတ် သ ုံဆလှောင်ထ န်ေးသ မ်ေးပခင်ေးပပြု ောတ င် 

မလ ုံဆလောက်မှု သ ုံို့မဟုံတ် အောေးနည်ေးခ  ြုွဲ့ ယ င်ေးမှု၊ 

(ဃ) ကုံန်စည်၏ ပင်က ုံယ်သဘောဝ ခ  ြုွဲ့ယ င်ေးမှု သ ုံို့မဟုံတ် မပမင်သောဆသော ခ  ြုွဲ့ယ င်ေးမှု၊ 

(င)  နဒပပသပ တဆ်မှောက်မှု၊ အလုံပ်ပ တ်မှု၊ အလုံပ် ပ်နောေးထောေးမှု၊ အလုံပ်က ုံလ ုံေးဝပဖစ်ဆစ၊ တစ်စ တ် တစ်ဆေသပဖစဆ်စ 

မလုံပ်ဆစ န ်တောေး  ေးမှု၊ 

(စ) သဘောဝဆဘေးအနတ ောယ်ပဖစ်ဆပေါ်မှု သ ုံို့မဟုံတ် မလ န် နန် ုံင်ဆသောပဖစ ်ပ်မ ောေး ဆပေါ်ဆပါက်မှု။ 

၆၈။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင် ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သသူည် နည်ေးဥပဆေ ၆၆ ပါ အဆပခအဆနမ ောေးအပပင် ပင်လယဆ် ဆကကောင်ေးနငှ့်် 

ပပည်တ င်ေးဆ ဆကကောင်ေးတ ုံို့ပဖင့်် ကုံန်စည်မ ောေးပ ုံို့ဆ ောင် ော၌   ုံေးရ ှုေးမှု၊ ပ က်စ ေးမှု သ ုံို့မဟုံတ် 

ကုံန်စည်လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ နဆ်နှောင့််ဆနှေးကကန်ို့ကကောမှုအတ က် ဆအောက်ပါအဆပခအဆန တစ် ပ် ပ် ဆပေါ်ဆပါက်ပါကလည်ေး 

တောဝနမ် ှ ဆစ  - 

(က) ဆ ယောဉမှ် ေး၊ သဆဘဘောသောေး၊ ဆ ဆကကောင်ေးပပအ ော ှ  သ ုံို့မဟုံတ် သယယ်ူပ ုံို့ဆ ောင်သ၏ူ ဝနထ်မ်ေး၏ တမင်ပပြုလုံပ်မှု၊ 

ဆပါ ့် မှု သ ုံို့မဟုံတ် ပ ကက် က်မှု၊ 

(ခ) သယ်ယူပ ုံို့ဆ ောင်သ၏ူ အပပစဆ်ကကောင့််မဟုံတ်ဘွဲ မ ေးဆလောင်မှု သ ုံို့မဟုံတ် ၎င်ေးပါဝင် က်စပ်ပခင်ေး၊ သ  ှ ပခင်ေးမ ှ ဘွဲ 

မ ေးဆလောင်မှု၊ 
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(ဂ) သတ်မှတဆ် ဆကကောင်ေးခ  ေးစဉ် စတငခ်  န်၌ အသ ုံေးပပြုသည့််သဆဘဘောမှော သ ောေးလောဆ ေးအတ က် ကက ့်ခ ုံင်၍ လ ုံအပ်ခ က်မ ောေး 

ပပည့််စ ုံမှု ှ ဆကကောင်ေး ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးလုံပ်က ုံင်သကူ သက်ဆသထင် ှောေးပပသ န ုံင်ပပ ေး 

သတ်မှတဆ် ဆကကောင်ေးခ  ေးစဉအ်တ င်ေးတ င် သဆဘဘောမှော ကက ့်ခ ုံင်ပခင်ေး၊ လ ုံအပ်ခ က်မ ောေးပပည့််စ ုံပခင်ေး မ ှ ပဖစ်လောမှု။ 

၆၉။ ကုံန်စည်  ုံေးရ ှုေးပခင်ေး သ ုံို့မဟုံတ် ပ ကစ် ေးပခင်ေးအတ က ်ဆလ ော်ဆကကေးက ုံ စည်ေးကကပ် ော၌ ကုံန်စည်လက်ခ  သူသ ုံို့ 

ကုံနစ်ည်လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့သည့်် ဆန ောနှင့်က်ောလတ ုံို့တ ငတ်ည် ှ ဆသော ကုံန်စညတ်န်ဖ ုံေးက ုံဆသော် လည်ေးဆကောင်ေး၊ 

ပဋ ညောဉ်နငှ့််အည  ကုံန်စညလ် ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ မည့််ဆန ောနငှ့်် ကောလတ ုံို့တ င် တည် ှ ဆသော ကုံန်စညတ်န်ဖ ုံေးက ုံ 

ဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး အဆပခခ  မည်။ 

၇၀။ (က) နည်ေးဥပဆေ ၆၉ ပါ ကုံန်စညတ်န်ဖ ုံေးနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ လက် ှ ပဖစ်ဆပေါ်ဆနသည့်် ကုံန်စည်ခ င်ေး 

ဖလှယ်သည့််ကုံနစ်ညေ် ုံငဆ်ဈေးနှုန်ေးက ုံဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး၊ အ  ုံပါဆဈေးနှုန်ေးမ ှ လ င် ကောလဆပါက်ဆဈေးနှုန်ေး 

က ုံဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး၊ အ  ုံပါ ကုံန်ပစစည်ေးခ င်ေးဖလှယ်သည့််ဆဈေးနှုန်ေးနှင့်် ကောလဆပါကဆ်ဈေးနှုန်ေးတ ုံို့မ ှ  လ င် 

အ  ုံပါကုံန်စည်အမ  ြုေးအစောေးနှင့်် အ ညအ်ဆသ ေးတူကုံနစ်ည်၏ ပ ုံမှန်တန်ဖ ုံေးက ုံဆသော်လည်ေးဆကောင်ေး အဆပခခ ၍တ က်ခ က်ပပ ေး 

  ုံေးပဖတ် မည်။ 

(ခ) နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (က) အ  တ က်ခ က်ပပ ေး   ုံေးပဖတ်  ှ သည့်် ကုံန်စညတ်န်ဖ ုံေးသည် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး 

ကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သက်ဆသခ အဆထောက်အထောေးလက်မှတ်၌ ပါ ှ ဆသော တန်ဖ ုံေးထက်နည်ေးလ င ်

ထ ုံနည်ေးဆသောတန်ဖ ုံေးက ုံသော ဆပေးဆလ ော် နတ်ောဝန ်ှ ပပ ေး မ ောေးဆနလ င် အ  ုံပါသက်ဆသခ  အဆထောကအ်ထောေး 

လက်မှတ်၌ပါ ှ ဆသော တန်ဖ ုံေးက ုံသောလ င် ဆပေးဆလ ော် နတ်ောဝန ်ှ ဆစ မည။် 

 

အခန ိုး (၁၁) 

ဘ  စံြု ုို့ထ ောင ထရိုးလုြ ငန ိုး လုြ   ငု သ၏ူ ထြိုးရန တောဝန ရှ မ္ှု  န ို့သတ ခ    

၇၁။ ကုံန်စည်က ုံ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးပဖင့်် သယ်ယူပ ုံို့ဆ ောင် ော၌ မည်သည့််လမ်ေးခ  ေးတစ်ခုံတ င် ကုံန်စည်   ုံေးရ ှုေးဆကကောင်ေး 

သ ုံို့မဟုံတ ်ပ က်စ ေးဆကကောင်ေး အတ အက ခ ွဲပခောေး၍မ န ုံင်သည့််က စစတ င် ဘက်စ ုံ ပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေး လုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သ၏ူ 

ဆပေး နတ်ောဝန ်ှ မှုသည် ၎င်ေးက ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးပဖင့်် ပ ုံို့ဆ ောင် နတ်ောဝန် မယူမ  ကုံနစ်ည်အပ်နှ သူက 

ကုံန်စည်၏သဘောဝနငှ့်် တန်ဖ ုံေးက ုံဆကကညောပခင်ေး မပပြုခွဲ့်သည့််အပပင် ဘက်စ ုံ ပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေး ကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် 

သက်ဆသခ အဆထောက်အထောေးလက်မှတတ် င်လည်ေး ထည့််သ င်ေး ဆဖော်ပပခွဲ့်ပခင်ေးမ ှ ခွဲ့်လ င် ဆအောကဆ်ဖော်ပပပါ 

ဆင ပမောဏနှစ် ပ်အနက်မ ောေး ော ဆင ပမောဏအထ သော ဘက်စ ုံ ပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေ ပုံေ်မ ၂၆ အ  ဆပေးဆလ ော် န် 

တောဝန ်ှ ဆစ မည်- 

(က)   ုံေးရ ှုေးသည့်် သ ုံို့မဟုံတ် ပ က်စ ေးသည့်် ကုံန်စည်ထုံပ်ပ ုံေးပစစည်ေးတစ်ခုံ သ ုံို့မဟုံတ် တစယ်ူနစ်အတ က် 

အထူေးဆင ဆကကေးထုံတယ်ူပ ုံင်ခ င့််ယူနစ် ၆၆၆.၆၇ ယူနစ်နှင့်် ည မ ဆသောဆင  ထက်မပ ုံဆသော ဆင ပမောဏ၊ သ ုံို့မဟုံတ ်

(ခ)   ုံေးရ ှုေးသည့်် သ ုံို့မဟုံတ် ပ က်စ ေးသည့်် ကုံန်စည်၏ စုံစုံဆပါင်ေးအဆလေးခ  န် ၁ က လ ုံဂ မ်အတ က် အထူေး ဆင ဆကကေး 

ထုံတ်ယူပ ုံင်ခ င့််ယူနစ် ၂ ယူနစန်ှင့််ည မ ဆသော ဆင ထက်မပ ုံဆသော ဆင ပမောဏ။ 
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၇၂။ နည်ေးဥပဆေ ၇၁ ပါ ဆပေး န်တောဝန ်ှ မှု ကန်ို့သတခ် က ်မည်သ ုံို့ပင် ပပဋ္ဌောန်ေးပါ ှ ဆစကောမူ ဘက်စ ုံ ပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးတ င် 

ပဋ ညောဉအ်  ပင်လယ်ဆ ဆကကောင်ေး သ ုံို့မဟုံတ် ပပညတ် င်ေးဆ ဆကကောင်ေးခ  ေးပဖင့်် ကုံန်စည် ပ ုံို့ဆ ောင်ပခင်ေးမပါဝင်ပါက 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးလုံပ်က ုံင်သ၏ူ ဆပေးဆလ ော် နတ်ောဝနသ်ည်   ုံေးရ ှုေး ဆသော သ ုံို့မဟုံတ် ပ က်စ ေးဆသောကုံန်စည၏် 

စုံစုံဆပါင်ေးအဆလေးခ  န် ၁ က လ ုံဂ မ်အတ က် အထူေးဆင ဆကကေး ထုံတ် ယူပ ုံင်ခ င့်် ယူနစ ်၈.၃၃ ယူနစ်ထက် မပ ုံဆစ ။ 

၇၃။ ပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးကုံန်ဆသတတော သ ုံို့မဟုံတ် ကုံန်စညတ်ငအ်ခင်ေးပပောေးက ုံ ထုံပ်ပ ုံေးပစစည်ေးတစခ်ုံ သ ုံို့မဟုံတ် တစယ်ူနစ်ထကပ် ုံ၍ 

ကုံန်စညတ်င်သည့််အခါ ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေး ကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သကဆ်သခ  အဆထောက်အထောေး လက်မှတတ် င ်

တစ်ခုံခ င်ေးစ  သ ေးပခောေးဆဖော်ပပ၍ စော င်ေးသ င်ေးထောေးဆသော ထုံပ်ပ ုံေးပစစည်ေး သ ုံို့မဟုံတ် အပခောေးသဆဘဘောတင်ပစစညေ်း ယူနစ်မ ောေးသည် 

ထုံပ်ပ ုံေးပစစည်ေး သ ုံို့မဟုံတ် သဆဘဘောတင်ပစစညေ်းမ ောေး ပဖစသ်ညဟ်ုံ မှတယ်ူ မည်။ ထ ုံသ ုံို့ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး 

ကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သက်ဆသခ အဆထောက် အထောေးလက်မှတတ် င် တစ်ခုံခ င်ေးစ သ ေးပခောေးဆဖော်ပပ၍ 

စော င်ေးသ င်ေးမထောေးဘွဲ ကုံန်စည်မ ောေးက ုံ က နတ် န်နော တစ်ခုံ၊ အ တတ်စ်အ တ်၊ အထုံပ်တစထ်ုံပ် သ ုံို့မဟုံတ် အလောေးတူ 

ထုံပ်ပ ုံေးပစစည်ေးတစ်ခုံတည်ေးတ င် စုံဆပါင်ေး၍ ထည့််သ င်ေးထောေးဆသော ပစစည်ေးက ုံ သဆဘဘောတင်ပစစည်ေး တစယ်ူနစ်ပဖစ်သည်ဟုံ 

မှတ်ယူ မည်။ 

၇၄။ ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သူသည် ကုံန်စည်  ုံေးရ ှုေးမှုနှင့်် ပ က်စ ေးမှုမှအပ ကုံန်စည် ထုံတ်ဆပေး ောတ င် 

ဆနှောင့််ဆနှေးကကန်ို့ကကောမှုဆကကောင့််   ုံေးရ ှုေးမှု သ ုံို့မဟုံတ် ဆနောက် က်တ ွဲပဖစဆ်ပေါ်လောသည့််   ုံေးရ ှုေး နစ်နောမှုအတ က ်

ဆပေးဆလ ော် န်တောဝန ်ှ လ င် ထ ုံသူ၏ တောဝန ်ှ မှုသည် ပဋ ညောဉအ်  ကုံန်စည ်သယယ်ပူ ုံို့ဆ ောင်ခနှင့်ည် မ ဆသော 

ဆင ပမောဏထက် မပ ုံဆစ ။ 

၇၅။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သ၏ူ စုံစုံဆပါင်ေးဆပေးဆလ ော် န် တောဝန ်ှ မှုသည် ကုံန်စည် အောေးလ ုံေး   ုံေးရ ှုေးမှုအတ က် 

ဆပေးဆလ ော် န် တောဝနထ်က် မပ ုံဆစ ။ 

၇၆။ ကုံန်စည်  ုံေးရ ှုေးမှု၊ ပ ကစ် ေးမှု သ ုံို့မဟုံတ် ကုံန်စည် လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ န် ဆနှောင့််ဆနှေးကကန်ို့ကကောမှုသည် 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သကူ ထ ုံသ ုံို့   ုံေးရ ှုေးဆစ န၊် ပ က်စ ေးဆစ န ်သ ုံို့မဟုံတ် ဆနေှာင့််ဆနှေး ကကန်ို့ကကောဆစ န် 

 ည် ွယ်၍ အဆလေးမထောေး ဂရုံမစ ုံကဘ်ွဲသ လ က်နှင့်် ပုံဂဂ ြုလ်ဆ ေးအ  ပပြုလုံပ်ဆကကောင်ေး သ ုံို့မဟုံတ် ပ ကက် ကဆ်ကကောင်ေး 

သက်ဆသထင် ေှာေးပပသန ုံင်လ င် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင် သူသည် ဆပေးဆလ ော် န်တောဝန် ကန်ို့သတ်ခ က် 

အက  ြုေးဆက ေးဇူေးက ုံ ခ စောေးခ င့််မ ှ ဆစ ။ 

၇၇။ ကုံန်စည်  ုံေးရ ှုေးမှု သ ုံို့မဟုံတ် ပ က်စ ေးမှုသည ်ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး၏ သ ေးပခောေးပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး နည်ေးလမ်ေး တစ်လမ်ေးပဖင့်် 

ပ ုံို့ဆ ောင်သည့််ကောလအတ င်ေး ဆပေါ်ဆပါက်သည့််အခါ အ  ုံပါ  ုံေးရ ှုေးမှု သ ုံို့မဟုံတ် ပ က်စ ေးမှု အတ က ်

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သ၏ူ ဆပေးဆလ ော် နတ်ောဝန် ကန်ို့သတ်ခ က်နှင့်် စပ်လ ဉ်ေး ၍ - 

(က) သ ေးပခောေးသယယ်ူပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေး နည်ေးလမ်ေးအတ က ်ပဋ ညောဉက် ုံလည်ေး သ ေးပခောေးခ ြုပ်  ုံထောေးပပ ေး 

အပပည်ပပည်  ုံင် ောက န်ဗင်ေး ှင်ေး သ ုံို့မဟုံတ် ဆေသ  ုံင် ောသဆဘောတူစောခ ြုပ်တ င် အပခောေးဆပေး နတ်ောဝန် 

ကန်ို့သတ်ခ က်နှင့််လည်ေးဆကောင်ေး၊ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေနှင့်် ဤနည်ေးဥပဆေမ ောေးနှင့်် လည်ေးဆကောင်ေး မ န်ို့က င်လ င် 

အ  ုံပါပဋ ညောဉအ်တ ုံင်ေး ဆပေးဆလ ော် နတ်ောဝန် ှ ဆစ မည်။ 
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(ခ) နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (က) ပါ သ ေးပခောေး သယယ်ူပ ုံို့ဆ ောင် ဆ ေးနည်ေးလမ်ေးတစ်ခုံခုံအတ က် ပဋ ညောဉက် ုံ 

သ ေးပခောေးခ ြုပ်  ုံထောေးပခင်ေးမ ှ လ င် ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့က ဤနည်ေးဥပဆေမ ောေးပါ ပပဋ္ဌောန်ေးသတ်မှတခ် က်မ ောေးက ုံ အဆပခခ ၍ 

သတ်မှတ်သည့််အတ ုံင်ေး ပဖစဆ်စ မည်။ 

 

အခန ိုး (၁၂) 

ထဘိုးအနတရောယ  ပ စ ထစတတ ထသော ုန စည   ု ဘ  စံသုယ ယူြ ုို့ထ ောင ပခင ိုး 

၇၈။ ကုံန်စည်အပ်နှ သူ၊ ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သနူှင့်် သယယ်ူပ ုံို့ဆ ောငသူ်တ ုံို့သည် ဆဘေး အနတ ောယ် 

ပဖစဆ်စတတ်ဆသော ကုံန်စည်မ ောေးက ုံ ထုံပ်ပ ုံေးပခင်ေး၊ သ ုံဆလေှာငထ်ောေး ှ ပခင်ေး၊ ကုံနတ်င်ကုံန်ခ  ပပြုလုံပ်ပခင်ေး၊ 

ကုံန်စည်၏အမ  ြုေးအစောေးနငှ့်် သဆဘောသဘောဝတ ုံို့က ုံ တ က မှန်ကန်စ ောဆဖော်ပပပခင်ေး၊ တ   ပ် အမတှ်အသောေးမ ောေးကပ်ပခင်ေး၊ 

ခ  တ်  ွဲပခင်ေး၊ ကက ြုတင်၍သတ ထောေးဆ ောင် ွက ်မည့််အခ ကမ် ောေးက ုံ ကက ြုတင် အဆကကောင်ေးကကောေးပခင်ေး၊ 

စည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးနှင့်အ်ည ထောေးသ ုံ၍ သယ်ယူပ ုံို့ဆ ောင်ပခင်ေးတ ုံို့နငှ့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ တည် ွဲဥပဆေမ ောေးနငှ့်် 

အပပည်ပပည်  ုံင် ောဥပဆေနငှ့်် စည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးမ ောေးက ုံ လည်ေးဆကောင်ေး၊ ပဖတ်သန်ေး၍ သယ်ယူပ ုံို့ဆ ောင်မည့််န ုံင်င နှင့် ်

ခ  ေးလမ်ေး  ုံေးန ုံင်င တ ုံို့၏ ဥပဆေ၊ စည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးမ ောေးက ုံ လည်ေးဆကောင်ေး သ  ှ နောေးလည်ကကပပ ေး အထူေးဂရုံပပြု၍ 

လ ုံကန်ောဆ ောင် ကွ်ကက မည။် 

၇၉။ ကုံန်စည်အပ်နှ သူသည ်ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေ အခန်ေး (၉) ပါ မ မ ၏တောဝနန်ငှ့်ဆ်ပေးအပ ်န် 

တောဝနမ် ောေးက ုံမထ ခ ုံကဆ်စဘွဲ ဘက်စ ုံသယယ်ူပ ုံို့ဆ ောင်မည့်် ဆဘေးအနတ ောယ်ပဖစ်ဆစတတဆ်သော ကုံန်စည်နငှ့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ 

တည် ွဲဥပဆေနှင့်် အပပည်ပပည်  ုံင် ော စည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးမ ောေးနှင့််အည  ဆအောက်ပါအတ ုံင်ေး ဆ ောင် ွကပ်ပ ေး 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သအူောေး အသ ဆပေးအဆကကောင်ေးကကောေးထောေး မည် - 

(က) ကုံနစ်ည်၏ဆဘေးအနတ ောယ်ပဖစဆ်စန ုံင်မှု အတန်ေးအစောေးအမတှ်နငှ့်် ပဖစဆ်ပေါ်လောန ုံင်သည့််ဆဘေး အနတ ောယ် 

သဘောဝဆဖော်ပပ မည်။ 

(ခ) ကုံန်ေးလမ်ေး၊  ထောေးလမ်ေးနငှ့်် ဆ ဆကကောင်ေး၊ ဆလဆကကောင်ေးခ  ေးအလ ုံကဆ် ော၍ထောေးန ုံင်သည့်် ကုံန်စည်နငှ့်် သ ေးပခောေးခ ွဲ၍ 

ထောေး မည့််ကုံန်စည်အမ  ြုေးအမည်နှင့်် သယ်ဆ ောင် ောတ င် ထောေးသ ုံ မည့််နည်ေးလမ်ေး ဆဖောပ်ပ  မည်။ 

(ဂ) ကုံန်စည်သည် မည်သ ုံို့ဆသော ဆဘေးအနတ ောယ် ှ သည်က ုံ သ ပမင်န ုံင် န ်ထုံပ်ပ ုံေးပစစည်ေးနငှ့်် က နတ် န်နော အပပင်ဘကတ် င် 

သတ်မှတ်ထောေးဆသော အဆ ောင၊် အမတှ်အသောေး၊ သဆကဘတပဖင့်် အမတှတ်   ပ်ပဖစဆ်စ၊ ခ  တ ် ွဲတ   ပ်ပဖစဆ်စ၊ 

ကတ်ပပောေးတ   ပ် အမတှ်အသောေးပဖစဆ်စ ပပြုလုံပ်တပ် ငထ်ောေး မည်။ 

(ဃ) ကုံန်စညက် ုံ သယဆ် ောင်သည့်် ယောဉအ်မည်နှင့်် အမ  ြုေးအစောေးက ုံ ဆဖော်ပပ မည။် 

(င) ဆဘေးအနတ ောယ် ပဖစ်ဆစတတ်ဆသော ကုံန်စည်ပဖစ်သည့်် ကုံန်စည်နငှ့််စပလ် ဉ်ေး၍ ကုံန်စည်၏သဘောဝ၊ ကုံနအ်မတှ် 

တ   ပ်၊ က န်ေးဂဏန်ေးန ပါတ်၊ အဆလေးခ  န်၊ ပမောဏနှင့်် အဆ အတ ကတ် ုံို့က ုံ လည်ေးဆကောင်ေး၊ အပခောေးလ ုံအပ်ဆသော 

အခ က်အလက်မ ောေးက ုံလည်ေးဆကောင်ေး သက်  ုံင် ောပုံဂဂ ြုလ်၊ အဆကောက်ခ န်ဌောနနှင့်် ပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးကဏ္ဍအလ ုံက် 
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စ မ ခနိ်ု့ခ ွဲကက ေး ကကပ် သည့််ဌောနနှင့်် အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ောေးသ ုံို့တင်ပပ၍ ခ င့််ပပြုခ က ် ယူန ုံင် န် လ ုံအပသ်ည့်် စော ကွ်စောတမ်ေး 

အဆထောက်အထောေး ပပည့််စ ုံစ ောပဖင့််ပပြုစုံဆဖော်ပပ မည။် 

(စ) ဆဘေးအနတ ောယ်ပဖစဆ်စတတ်ဆသော ကုံန်စည်ပဖစ်သည့်် ကုံန်စည်အမ  ြုေးအစောေး၊ အတန်ေးအစောေး၊ အ ည် 

နှင့််ဝတထြုပစစည်ေးအလ ုံက ်အဆ အတ ကန်ှင့်် အဆလေးခ  န်ကနိ်ု့သတ်ခ ကန်ငှ့်် ခ ုံင်ခန်ို့လ ုံခခ ြုမှု စ သတ်မှတ်ခ က ်မ ောေးနငှ့််အည  

ထုံပ်ပ ုံေး မည်။ ကုံန်စညအ်ထုံပ်မ ောေး၊ ပ ုံေးမ ောေးက ုံ စုံဆပါင်ေးပပ ေးထုံပ်ပါက အတ င်ေး၌ထုံပ်ပ ုံေးပပ ေး ဆနောက် အပပင်၌လည်ေး 

ထပ်မ ထုံပ်ပ ုံေး မည်။ 

( ) အဆကောက်ခ န်က ထုံပ်ပ ုံေးပစစည်ေးနှင့်် က နတ် န်နောတ ုံို့တ င် စစ်ဆ ေးပပ ေးလ င် ခ  တတ်   ပ်ပဖင့်် ပ တ်  မည။် 

ထုံပ်ပ ုံေးပစစည်ေးနှင့် ်က နတ် န်နော၏ ခ  တတ်   ပ် နဂ ုံလက် ော မပ က်ဆစ ။ 

၈၀။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သသူည် ဆဘေးအနတ ောယ်ပဖစဆ်စတတဆ်သော ကုံန်စည်က ုံ တောဝန်ယူ 

လက်ခ ပပ ေးဆနောက် နည်ေးဥပဆေ ၇၉ ပါ အခ က်မ ောေးနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ သက်  ုံင် ောပုံဂဂ ြုလ်၊ အဆကောက်ခ န်ဌောနနှင့် ်

ပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးကဏ္ဍအလ ုံက ်စ မ ခနိ်ု့ခ ွဲကက ေးကကပ် သည့်် ဌောနနငှ့််အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ောေးသ ုံို့ လ ုံအပ်သည့်် စော ွက်စောတမ်ေး 

အဆထောက်အထောေးပပည့််စ ုံစ ောပဖင့်် တငပ်ပ၍ခ င့််ပပြုမ န်ို့ ဆတောငေ်းခ  မည်။ 

 

အခန ိုး (၁၃) 

ဗဟ ုအ ွ ွဲ့  စ မံ္ခန ို့ခွ ထရိုး  ုင ရော အမ္ န ို့ခ မှ္တ ပခင ိုး 

၈၁။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး လုံပ်က ုံင်သ ူမည်သူမ  - 

(က) ဤနည်ေးဥပဆေမ ောေးပါ တောေးပမစခ် ကတ်စ် ပ် ပ်က ုံပဖစဆ်စ၊ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေအ  ထုံတ်ပပန် သည့်် 

အမ န်ို့ဆကကော်ပငောစောနှင့်အ်မ န်ို့တ ုံို့ပါ တောေးပမစ်ခ ကတ်စ် ပ် ပ်က ုံပဖစဆ်စ၊ မှတ်ပ ုံတင်စည်ေးကမ်ေးခ က် တစ်ခုံခုံက ုံပဖစဆ်စ 

ဆဖောက်ဖ က်က  ေးလ န်ပခင်ေး မပပြု ။ 

(ခ) မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ် မ ှ ဘွဲ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးအတ က် ပဋ ညောဉခ် ြုပ်  ုံပခင်ေး သ ုံို့မဟုံတ် 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သကဆ်သခ အဆထောက်အထောေးလက်မှတက် ုံ လက်မှတဆ် ေး ထ ုံေး၍ 

ထုံတ်ဆပေးပခင်ေး မပပြု ။ 

၈၂။ ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့သည ်နည်ေးဥပဆေ ၈၁ ပါ တောေးပမစခ် ကက် ုံ ပုံဂဂ ြုလ်တစ်ဦေးဦေးက ဆဖောက်ဖ ကက်  ေးလ န် ဆကကောင်ေး ဆတ ွဲ့ ှ လ င် 

သ ုံို့မဟုံတ ်သတင်ေး  ှ လ င် ထ ုံဆဖောက်ဖ က်က  ေးလ န်သူအောေး စ မ ခနိ်ု့ခ ွဲဆ ေး  ုံင် ော အမ န်ို့ ခ မှတ်န ုံငဆ် ေးအတ က် 

စ ုံစမ်ေးစစ်ဆ ေးပပ ေး သဆဘောထောေးမှတ်ခ ကပ်ဖင့်် တင်ပပဆစ န် မှတ်ပ ုံတင် အ ော ှ အောေး တောဝန်ဆပေးအပ ်မည။် 

၈၃။ မှတ်ပ ုံတငအ် ော ှ သည် - 

(က) နည်ေးဥပဆေ ၈၂ အ  ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့က တောဝန်ဆပေးအပသ်ည့််အခါ အမှုတ ွဲဖ င့််လှစ်ပပ ေး ဆအောက်ပါအတ ုံင်ေး ဆ ောင် ွက ်မည် - 

(၁) ထ ုံက  ေးလ န ်ဆဖောက်ဖ ကသူ်အောေး  င့််  ုံ၍ က ုံယတ် ုံင်ပဖစ်ဆစ၊ က ုံယ်စောေးလှယ်ပဖင့််ပဖစ်ဆစ ထုံဆခ  ဆပဖ ှင်ေးခ င့်် 

ဆပေး မည်။ 
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(၂) ဆဖောက်ဖ က်က  ေးလ န်သည်ဟုံ စ ပ်စ ွဲပခင်ေးခ  သူအောေး နည်ေးဥပဆေ ၈၁ ပါ တောေးပမစခ် က် တစ် ပ် ပ် က ုံ 

ဆဖောက်ဖ က်က  ေးလ န်ပခင်ေး  ှ မ ှ  ဆမေးပမန်ေး မည်။ ဆဖောက်ဖ က်က  ေးလ န်ဆကကောင်ေး ဝနခ် ပါက ထ ုံသ ုံို့ 

ဝနခ် ဆကကောင်ေးဆဖော်ပပပပ ေး အမှုတ ွဲနငှ့်တ်က  စ ုံစမ်ေးဆတ ွဲ့ ှ ခ က်၊ သ ုံေးသပ်ခ ကန်ှင့်် သဆဘောထောေးမှတ်ခ ကတ် ုံို့က ုံ 

ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့သ ုံို့ တင်ပပ မည။် 

(၃) ထ ုံသူက ဆဖောက်ဖ က်က  ေးလ န်ပခင်ေးမ ှ ဆကကောင်ေး ပငင်ေး  ုံပါက ဆဖောက်ဖ က်က  ေးလ န်ပခင်ေးနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ 

လ ုံအပ်သည့််သကဆ်သမ ောေးအောေး င့််  ုံ၍ စစဆ် ေးပပ ေး ထ က်ခ က်အက ဉ်ေးမ ောေး ယူပခင်ေး၊ 

သက်ဆသအဆထောက်အထောေးမ ောေး၊ စော ွကစ်ောတမ်ေးမ ောေး တင်ပပဆစပခင်ေးတ ုံို့ ပပြု မည်။ 

(၄) လ ုံအပ်ပါက ဆဖောက်ဖ ကက်  ေးလ န်ပခင်ေးနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ အခ င်ေးပဖစဆ်န ောသ ုံို့သ ောေးဆ ောက် စ ုံစမ်ေးပခင်ေး နှင့်် 

ကကည့််ရှုစစဆ် ေးပခင်ေး ပပြုန ုံင်သည်။ 

(၅) အထက်ပါ နည်ေးဥပဆေခ ွဲငယ် (၃) နှင့်် (၄) တ ုံို့အ  လ ုံအပ်သလ ုံဆ ောင် ွက်ပပ ေး စစဆ် ေးသည့်် အမှုတ ွဲနငှ့်် တက  

စ ုံစမ်ေးဆတ ွဲ့ ှ ခ က၊် သ ုံေးသပ်ခ ကန်ှင့်် သဆဘောထောေးမှတ်ခ ကတ် ုံို့က ုံ ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့သ ုံို့တင်ပပ  မည်။ 

(ခ) အထက်ပါ နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (က) အ  ထ ုံဆဖောက်ဖ က်က  ေးလ န်သူအောေး  င့််  ုံ ောတ င် - 

(၁)  င့််စော အတည်ပဖစ်ဆသောလ်ည်ေး တမင်လောဆ ောက် ထုံဆခ ဆပဖ ှင်ေးပခင်ေးမ ှ လ င် ၎င်ေး၏ မ က်က ယ်၌ အထက်ပါ 

နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (က)၊ နည်ေးဥပဆေခ ွဲငယ် (၃) (၄) နှင့်် (၅) တ ုံို့ပါအတ ုံင်ေး သက်ဆသမ ောေးအောေး စစ်ဆ ေးပခင်ေး၊ 

စ ုံစမ်ေးပခင်ေးမ ောေးပပြုလုံပ်ပပ ေး စစဆ် ေးသည့််အမှုတ ွဲနငှ့်တ်က  စ ုံစမ်ေးဆတ ွဲ့ ှ ခ က၊် သ ုံေးသပ်ခ က ်နငှ့်် 

သဆဘောထောေးမှတ်ခ ကတ် ုံို့က ုံ ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့သ ုံို့ တင်ပပ မည။် 

(၂) ထ ုံသူမှော  က်သ ယ် နလ် ပ်စော၌ မ ှ သည့််အတ က်  င့််စောအတည်မပဖစလ် င် ၎ငေ်း၏ မ က်က ယ် တ င် 

သက်ဆသမ ောေးအောေး စ ုံစမ်ေးစစဆ် ေးမည်ပဖစ်ဆကကောင်ေး ပမနမ်ောသတင်ေးစောမှလည်ေးဆကောင်ေး၊ ဘက်စ ုံ ပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး 

လုံပ်က ုံင်သမှူော န ုံငင် ပခောေးသောေးပဖစ်လ င် အဂဘလ ပ်စောပဖင့််ထုံတ် ဆဝသည့်် သတင်ေးစောမှလည်ေး ဆကောင်ေး ဆကကညောပပ ေး 

ခ  န်ေး  ုံသည့််ဆနို့ က်တ င်လောဆ ောက်ပါက နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (ခ) နှင့််အည  စ ုံစမ်ေးစစဆ် ေး ပပ ေးတင်ပပ မည်။ အကယ်၍ 

မလောဆ ောက်ပါက ၎င်ေး၏မ က်က ယတ် င် စ ုံစမ်ေးစစဆ် ေးပပ ေး တင်ပပ မည။် 

၈၄။ ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့သည် နည်ေးဥပဆေ ၈၃ အ  တင်ပပခ ကက် ုံ စ စစ်ပပ ေး နည်ေးဥပဆေ ၈၁ ပါ တောေးပမစခ် က် တစ် ပ် ပ်က ုံ 

ဆဖောက်ဖ က်က  ေးလ နဆ်ကကောငေ်း သက်ဆသအဆထောကအ်ထောေးမ ောေး အထင်အ ေှာေးဆတ ွဲ့ ှ  လ င် ထ ုံသူအောေး 

ဆအောက်ပါစ မ ခနိ်ု့ခ ွဲဆ ေး  ုံင် ော အမ န်ို့တစ် ပ် ပ်က ုံ ခ မှတ်န ုံင်သည်- 

(က) ဆနောင်ထပ်မ ၍ ထ ုံတောဝန်က ုံ လ ုံကန်ော န်ပ က်က က်ပခင်ေးမ ှ ဆစ ပါ ဟဆူသောဝနခ် ခ က် သ ုံို့မဟုံတ် ဆနောင်ထပ်မ ၍ 

ထ ုံစည်ေးကမ်ေးခ က်က ုံ ဆဖောကဖ် က်ပခင်ေးမပပြုပါ ဟဆူသောဝနခ် ခ က် ပပြုလုံပ်ဆစပပ ေး သတ ဆပေး ပခင်ေး၊ 

(ခ) ထ ုံသ ုံို့သတ ဆပေးပပ ေး ေဏဆ်ကကေးဆင  အနည်ေး  ုံေးက ပ် ၅ သ န်ေးမှ အမ ောေး  ုံေးက ပ် ၂၅ သ န်ေးအထ  ဆပေးဆ ောငဆ်စပခင်ေး၊ 

အကယ်၍ န ုံင်င ပခောေးကုံမပဏ ပဖစ်ပါက ထ ုံေဏ်ဆကကေးဆင နှင့်ည် မ ဆသော န ုံငင် ပခောေးဆင ပဖင့်် ေဏဆ်ကကေးဆင ဆပေးဆ ောငဆ်စပခင်ေး၊ 

အကယ်၍ န ုံင်င ပခောေးသောေး သ ုံို့မဟုံတ် န ုံင်င ပခောေးကုံမပဏ ၏က ုံယ်စောေးလှယ် ပဖစပ်ါက အ  ုံပါက ပ်ဆင နှင့်် 

ည မ ဆသောန ုံင်င ပခောေးဆင ပဖင့်် ခ မှတ်ပခင်ေး၊ 
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(ဂ) မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်က ုံ ကောလသတ်မှတ်၍  ပ်  ုံင်ေးပခင်ေး၊ 

(ဃ) မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်က ုံ ပယ်ဖ က်ပခင်ေး။ 

၈၅။ ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့သည ်- 

(က) နည်ေးဥပဆေ ၈၄ အ  ခ မှတ်သည့်် ေဏဆ်ကကေးက ုံ သက်  ုံင် ော မှတ်ပ ုံတငရ် ုံေး၏ ဆင စော င်ေး သ ုံို့ ၁၅  ကအ်တ င်ေး 

ဆပေးသ င်ေးဆစ န ်ေဏဆ်ကကေးခ မှတ်ပခင်ေးခ  သူထ သ ုံို့ ခ က်ခ ငေ်းအဆကကောင်ေးကကောေးစောဆပေးပ ုံို့ပပ ေး သက်  ုံင် ောမတှ်ပ ုံတငရ် ုံေးသ ုံို့ 

အမှုတ ွဲနငှ့််အတူ ထ ုံအဆကကောငေ်းကကောေးစော မ တတ ဆပေးပ ုံို့ မည။် 

(ခ) နည်ေးဥပဆေ ၈၃အ  တငပ်ပခ က်က ုံ စ စစ်သ ုံေးသပ်ပပ ေး နည်ေးဥပဆေ ၈၁ ပါ တောေးပမစခ် က် တစ် ပ် ပ်က ုံ 

ဆဖောက်ဖ က်က  ေးလ န်ပခင်ေးမ ှ ဆကကောင်ေး   ုံေးပဖတ်ပါက ထ ုံသ ုံို့  ုံေးပဖတ်ဆကကောင်ေးက ုံ ဆဖောက်ဖ က်က  ေးလ န်သည်ဟုံ 

စ ပ်စ ွဲပခင်ေးခ  သူထ  ခ က်ခ င်ေးအဆကကောင်ေးကကောေးစောဆပေးပ ုံို့ပပ ေး သက်  ုံင် ော မှတ်ပ ုံတင်ရ ုံေးသ ုံို့ အမှုတ ွဲနငှ့််အတူ 

ထ ုံအဆကကောင်ေးကကောေးစောမ တတ က ုံ ဆပေးပ ုံို့ မည်။ 

၈၆။ မှတ်ပ ုံတင်အ ော ှ သည် - 

(က) နည်ေးဥပဆေ ၈၄ အ  ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့က ေဏဆ်ကကေးခ မှတပ်ခင်ေးခ  သူအောေး မှတ်ပ ုံတင်ရ ုံေး၏ဆင စော င်ေး ထ န်ေးသ မ်ေးဆ ေး 

လုံပ်ထ ုံေးလုံပ်နည်ေးမ ောေးနှင့််အည  သက်  ုံင် ောဆင စော င်ေးဆခါင်ေးစဉ်သ ုံို့ ဆပေးသ င်ေးဆစ မည။် 

(ခ) နည်ေးဥပဆေ ၈၄ အ  ေဏဆ်ကကေးခ မှတ်ပခင်ေးခ  သူက ေဏ်ဆကကေးဆပေးဆ ောင်ပခင်ေးမပပြုလ င် ဘက်စ ုံ ပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေ 

ပုံေ်မ ၅၆ အ  အပန်ှင်ေးထောေးဆသောလုံပ်ပ ုံင်ခ င့််အ  ထ ုံသ ုံို့ဆပေးဆ ောင် န် ပ က်က က် သည့််ေဏ်ဆကကေးမ ောေးက ုံ 

ဆကော်လက်တောအ ော ှ ၏ အခ င့််အောဏောက ုံက င့််သ ုံေး၍ ဝငဆ်င ခ န်မဆပပက နဆ်င က ုံ အ ဆကောက်ခ သကွဲ့်သ ုံို့ 

ေဏဆ်ကကေးခ မှတ်ပခင်ေးခ  သူပ ုံင် ဆ  ွဲ့ဆပပောင်ေးန ုံင်ဆသောပစစည်ေးနှင့်် မဆ  ွဲ့ဆပပောင်ေးန ုံင် ဆသောပစစည်ေးမ ောေးက ုံ 

တည် ွဲဥပဆေမ ောေးက ုံ အဆထောက်အထောေးပပြုပပ ေး ဝ မ်ေးကပ်၍ ထုံခ ွဲဆ ောင်ေးခ ပပ ေး အ ယူ န ုံငသ်ည်။ 

၈၇။ မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ် က ုံင်ဆ ောင်သသူည် - 

(က) နည်ေးဥပဆေ ၈၄၊ နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (ဂ) အ  မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်က ုံ ကောလသတ်မှတ်၍  ပ်  ုံင်ေးသည့်် 

စ မ ခနိ်ု့ခ ွဲဆ ေး  ုံင် ော အမ န်ို့ခ မှတ်ပခင်ေးခ  သည့််အခါ နည်ေးဥပဆေ ၈၈ အ  အယူခ ပခင်ေးမ ှ လ င် ထ ုံအမ န်ို့ 

ခ မှတ်သည့််ဆနို့မှ  ကသ်တတပတ် တစ်ပတအ်တ င်ေး ထ ုံသ ုံို့ ပ်  ုံင်ေးထောေးသည့်် ကောလအထ  သက်  ုံင် ော မှတ်ပ ုံတင်ရ ုံေးသ ုံို့ 

ပပနလ်ည်အပ်နှ  မည။် 

(ခ) နည်ေးဥပဆေ ၈၄၊ နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (ဃ) အ  မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်က ုံ ပယ်ဖ က်သည့်် စ မ ခန်ို့ခ ွဲဆ ေး  ုံင် ော 

အမ န်ို့ခ မှတ်ပခင်ေးခ  သည့််အခါ နည်ေးဥပဆေ ၈၈ အ  အယူခ ပခင်ေးမ ှ လ င် ထ ုံအမ န်ို့ခ မှတသ်ည့််ဆနို့မှ 

 ကသ်တတတစ်ပတ်အတ င်ေး သက်  ုံင် ောမတှ်ပ ုံတငရ် ုံေးသ ုံို့ ပပနလ်ည်အပ်နှ  မည။် 

 

အခန ိုး (၁၄) 

အယူခပံခင ိုး 
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၈၈။ နည်ေးဥပဆေ ၈၁ ပါ တောေးပမစ်ခ ကတ်စ ်ပ် ပ်က ုံ ဆဖောက်ဖ က်က  ေးလ နဆ်ကကောင်ေး သက်ဆသ အဆထောက်အထောေးမ ောေး 

အထင်အ ေှာေးဆတ ွဲ့ ှ သပဖင့်် ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့ကခ မှတဆ်သော စ မ ခနိ်ု့ခ ွဲဆ ေး  ုံင် ောအမ န်ို့ တစ် ပ် ပ်က ုံ မဆက နပ်သူသည် - 

(က) ထ ုံအမ န်ို့ခ မှတ်သည်က ုံ သ  ှ သည့််ဆနို့မှ  ကဆ်ပါင်ေး၆၀ အတ င်ေး ဆအောက်ပါအခ က်အလက်မ ောေး ပါဝင်သည့်် 

အယူခ လ ောက ုံ က ုံယတ် ုံင်ပဖစဆ်စ၊ က ုံယ်စောေးလှယ်ပဖင့််ပဖစဆ်စ၊ စောတ ုံကမှ်မှတ်ပ ုံတင်၍ပဖစဆ်စ ဝနက်က ေးဌောနသ ုံို့ 

သတ်မှတ်ထောေးဆသော အခဆကကေးဆင  ဆပေးသ င်ေး၍ အယူခ န ုံငသ်ည် - 

(၁) နည်ေးဥပဆေ ၈၄ အ  ခ မှတ်ဆသော အမ န်ို့အက ဉေ်းနှင့်် ထ ုံအမ န်ို့ခ မှတ်သည့််  ကစ် ွဲ၊ 

(၂) အယူခ  သည့်် အဆကကောင်ေးပပခ က်၊ 

(၃) ဆတောင်ေး  ုံသည့်် သက်သောခ င့််၊ 

(၄) အယူခ သူအမည၊်  ောထူေးတောဝနန်ငှ့်် ဆန ပ်လ ပ်စော ဆဖော်ပပခ က်၊ 

(ခ) အယူခ လ ောတ င် ကုံမပဏ ၏ ရ ုံေးတ   ပ်ရ ုံကန်ှ ပ်ပပ ေး တောဝန် ှ သူေါရ ုံကတ်ောအဖ ွဲွဲ့ဝင် သ ုံို့မဟုံတ် ေါရ ုံကတ်ောအဖ ွဲွဲ့က 

နည်ေးလမ်ေးတက  လ ွဲအပ်သည့်် ပုံဂဂ ြုလ်က လက်မှတဆ် ေးထ ုံေး မည်။ 

(ဂ) အယူခ  ောတ င် ဆအောက်ပါစော ွက်စောတမ်ေး အဆထောက်အထောေးမ ောေး ပူေးတ ွဲပါ ှ  မည် - 

(၁) နည်ေးဥပဆေ ၈၄ အ  ခ မှတ်ဆသော အမ န်ို့တစ် ပ် ပ်၏မ တတ ၊ 

(၂) ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး မှတပ် ုံတင်လက်မှတ် မ တတ ၊ 

(၃) ဆလ ောက်ထောေးသူ ကုံမပဏ ၏ မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ် မ တတ ၊ 

(၄) ဆနောက် ကတ် ွဲ (က) ပဖင့်် သတ်မှတ်ထောေးဆသော အယူခ ဆလ ောက်ထောေးခက ုံ ပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး ဝနက်က ေးဌောန ၏ 

ဆင စော င်ေးသ ုံို့ ဆပေးသ င်ေးပပ ေးဆကကောင်ေး ဆင သ င်ေးခ လ မ တတ  သ ုံို့မဟုံတ် ဆင ဆပေးသ င်ေး န် မ ဉ်ေးသောေးခ က ်လက်မှတ။် 

(၅) အယူခ လ ော အပ ုံမ တတ  ၂ ဆစောင။် 

၈၉။ ဝနက်က ေးဌောနသည် နည်ေးဥပဆေ ၈၈ အ  အယူခ ဆလ ောက်ထောေးသည့််က စစက ုံစ စစ်၍ ဆလ ောက်ထောေး သူအောေး 

ဆပဖ ှင်ေးခ င့််ဆပေးပပ ေး အယူခ ဆလ ောက်လ ောက ုံလက်ခ   ှ သည့််ဆနို့မှ ၄၅  ကအ်တ င်ေး ဆအောကပ်ါ အတ ုံင်ေး အမ န်ို့ သ ုံို့မဟုံတ် 

  ုံေးပဖတ်ခ က်ခ မှတ်ပခင်ေး ပပြုန ုံင်သည် - 

(က) ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့ကခ မတှဆ်သော စ မ ခနိ်ု့ခ ွဲဆ ေး  ုံင် ော အမ န်ို့တစ် ပ် ပ်က ုံ သက်ဆသခ ခ က် အဆထောက် အထောေးမ ောေးအ  

ပပင် င် န ်သ ုံို့မဟုံတ် ပယ်ဖ က် န် အဆကကောင်ေးမ ှ လ င ်အယူခ လ ောက ုံ ပလပ်န ုံင်သည။် 

(ခ) သကဆ်သခ ခ က် အဆထောက်အထောေးမ ောေးအ  မှတ်ပ ုံတငလ်က်မှတ် ပယ်ဖ က်သည့််အမ န်ို့အောေး မှတ်ပ ုံ တင်လက်မှတက် ုံ 

ကောလသတ်မှတ်၍ ယောယ  ပ်  ုံင်ေးသည့််အမ န်ို့သ ုံို့ ဆပပောင်ေးလွဲပပင် င်၍ နည်ေးဥပဆေ ၈၄၊ နည်ေးဥပဆေခ ွဲ(ခ) အ  

သတ်မှတ်ထောေးဆသော ေဏဆ်ကကေးဆင  ခ မှတ်န ုံင်သည်။ 

(ဂ) မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်က ုံ ကောလသတ်မှတ်၍ ယောယ  ပ်  ုံင်ေးသည့််အမ န်ို့အောေး ဝနခ် ခ က်ပပြုလုံပ်၍ သတ ဆပေးသည့််အမ န်ို့ 

သ ုံို့မဟုံတ ်ထ ုံသ ုံို့သတ ဆပေးပပ ေး နည်ေးဥပဆေ ၈၄၊ နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (ခ) အ  သတ်မှတ် ထောေးဆသော 

ေဏဆ်ကကေးဆင ဆပေးဆ ောင်ဆစ န် ဆပပောင်ေးလွဲပပင် င်၍ အမ န်ို့ခ မှတ်န ုံင်သည်။ 
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(ဃ) စ မ ခနခ် ွဲဆ ေး  ုံင် ော အမ န်ို့တစ် ပ် ပ်က ုံခ မှတ်န ုံင် န် ခ ုံင်လ ုံဆသောသကဆ်သခ ခ က် အဆထောက် အထောေး 

မဆတ ွဲ့ ှ  လ င် အယူခ ဆလ ောက်ထောေးခ က်က ုံလက်ခ ပပ ေး ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့၏အမ န်ို့ သ ုံို့မဟုံတ်   ုံေးပဖတ် ခ က်က ုံ 

ပယ်ဖ က်န ုံင်သည်။ 

(င) စ ုံစမ်ေးစစ်ဆ ေးခ က်မ ောေးနငှ့်် သက်ဆသခ အဆထောက်အထောေးမ ောေးပပည့််စ ုံမှုမ ှ သပဖင့်် ထပ်မ ၍ မှတ်ပ ုံတင် အ ော ှ က 

စ ုံစမ်ေးစစ်ဆ ေးမှုမ ောေးပပြုလုံပ်ပပ ေး ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့က စ မ ခနိ်ု့ခ ွဲဆ ေး  ုံင ်ော အမ န်ို့ ပပနလ်ည်ခ မှတ် န ်ည န်ကကောေးပခင်ေး ပပြုန ုံင်သည်။ 

(စ)   ှ ဆသော သတင်ေးအခ ကအ်လက်မ ောေးအ  ဆနောက်ထပ်အမ န်ို့တစ်စ ုံတစ် ောမ မခ င်ေး အယူခ မှု အဆတောအတ င်ေး 

ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့ကခ မှတဆ်သော အမ န်ို့ သ ုံို့မဟုံတ်   ုံေးပဖတ်ခ ကက် ုံ   ုံင်ေးင ့်သည့်် အမ န်ို့ခ မှတ် န ုံငသ်ည်။ 

၉၀။ အယခူ ဆလ ောက်ထောေးသူသည် ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့က နည်ေးဥပဆေ ၈၄၊ နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (ဂ) အ  ခ မှတ်သည့်် မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်အောေး 

ကောလသတ်မှတ်၍ ယောယ  ပ်  ုံင်ေးသည့်် အမ န်ို့က ုံပဖစ်ဆစ၊ နည်ေးဥပဆေ ၈၄၊ နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (ဃ) အ  ခ မှတ်သည့်် 

မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်အောေး ပယ်ဖ က်သည့််အမ န်ို့က ုံပဖစဆ်စ ဆက နပ်မှု မ ှ ၍ အယူခ  ောတ င် - 

(က) မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်က ုံ အယူခ မှုအဆတောအတ င်ေး သက်  ုံင် ောမတှ်ပ ုံတငရ် ုံေးသ ုံို့ပပနလ်ည် ဆပေးအပ ် နမ်လ ုံ။ 

(ခ) နည်ေးဥပဆေ ၈၄၊ နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (ဂ) သ ုံို့မဟုံတ် (ဃ) အ  ခ မှတ်သည့်် မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်က ုံ ကောလသတ်မှတ်၍ 

ယောယ  ပ်  ုံင်ေးသည့်် အမ န်ို့က ုံပဖစ်ဆစ၊ ပယ်ဖ က်သည့််အမ န်ို့က ုံပဖစ်ဆစ အယခူ မှုတ င် အတည်ပပြုသည့််အခါ 

မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်က ုံ မှတပ် ုံတငရ် ုံေးသ ုံို့ ပပနလ်ညဆ်ပေးအပ ်မည်။ 

(ဂ) ဝနက်က ေးဌောနက နည်ေးဥပဆေ ၈၉၊ နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (စ) အ  အယူခ မှုက ုံ   ုံင်ေးင ့်သည့်် အမ န်ို့ခ မှတ်ပခင်ေး မ ှ လ င် 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးက ုံ  ပ်  ုံင်ေးထောေး မည်။ 

 

အခန ိုး (၁၅) 

ထတောင ိုး  ုမ္ှုမ္ ောိုးအတွ    ောလစည ိုး မ္ ိုးသတ  

၉၁။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးနငှ့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ ပဋ ညောဉအ် ပဖစ်ဆစ၊ တ ောေးမနစ်နောမှုဥပဆေအ ပဖစဆ်စ သက်သောခ င့်် 

ဆတောင်ေး  ုံလ ုံသူသည် သက ် ုံင် ော စ  င်ပ ုံင်ခ င့်် ှ ဆသော တ ောေးရ ုံေး သ ုံို့မဟုံတ် အနုံညောတ ခ ုံသမောဓ ရ ုံေးသ ုံို့ ဆအောကဆ်ဖော်ပပပါ 

ဆနို့ ကအ်သ ေးသ ေးမှ ၁ နှစ ်အတ င်ေး အမှုစ ွဲ  ုံ မည်။ ထ ုံကောလအတ င်ေး အမှုစ ွဲ  ုံပခင်ေးမပပြုလ င် အ  ုံပါသက်သောခ င့််အတ က် 

အမှုစ ွဲ  ုံခ င့််မ ှ ဆစ  - 

(က) ကုံနစ်ည်လက်ခ သူထ သ ုံို့ ကုံနစ်ည်က ုံ လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ ပပ ေးသည့််ဆနို့ က၊် 

(ခ) ကုံန်စည်က ုံ လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့ပပ ေး မဟုံတ်လ င် ကုံန်စညက် ုံ လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့သင့််ဆသော ဆနို့  က။် 

၉၂။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေးမှ ဆပေါ်ဆပါကဆ်သော အပငငေ်းပ ောေးမှုအတ က် ပဋ ညောဉအ် ပဖစ်ဆစ၊ တ ောေးမ နစ်နောမှု 

ဥပဆေအ ပဖစဆ်စ ဆတောင်ေး  ုံသည့်် သက်သောခ င့််အတ က် ကောလစည်ေးကမ်ေးသတ်နှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍- 

(က) စ  င်ပ ုံင်ခ င့်် ှ ဆသော တ ောေးရ ုံေးသ ုံို့ပဖစဆ်စ၊ အနုံညောတခ ုံသမောဓ ရ ုံေးသ ုံို့ပဖစဆ်စ စ ွဲ  ုံသည့််အမှုအတ က် 

ကောလစည်ေးကမ်ေးသတ်သည် နည်ေးဥပဆေ ၉၁ တ င် သတ်မှတ်ထောေးသည့််အတ ုံင်ေး ၁ နှစ်အတ င်ေးစ ွဲ  ုံ မည်။ 
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(ခ) အကယ်၍ အနုံညောတခ ုံသမောဓ ရ ုံေးသ ုံို့ ဦေးစ ောစ ွဲ  ုံဆလ ောက်ထောေးပပ ေးဆနောက် ထ ုံအမှုအဆတောအတ င်ေး ပဖစဆ်စ၊ 

အနုံညောတခ ုံသမောဓ ရ ုံေးက   ုံေးပဖတ်ခ ကခ် မှတ်ပပ ေးဆနောကပ်ဖစဆ်စ စ  င်ပ ုံင်ခ င့်် ှ ဆသော တ ောေးရ ုံေးသ ုံို့ 

 က်လက်၍စ ွဲ  ုံလ ုံလ င် နည်ေးဥပဆေ ၉၁ ပါ ကောလစည်ေးကမ်ေးသတ် စတငဆ် တ က် မည့််ဆနို့မှ ၂ နှစအ်တ င်ေး 

စ ွဲ  ုံ မည်။ 

၉၃။ နည်ေးဥပဆေ ၉၁ နှင့်် ၉၂ တ ုံို့ပါ ကောလစည်ေးကမ်ေးသတအ်တ င်ေး အမှုစ ွဲ  ုံပခင်ေးမပပြုလ င် အ  ုံပါ သက်သောခ င့််အတ က် 

အမှုစ ွဲ  ုံခ င့်် မ ှ ဆစ ။ 

၉၄။ တည် ွဲကောလ စည်ေးကမ်ေးသတ်အကဥ်ပဆေ၏ ပထမဇယောေး၌ပါ ှ ဆသော ပထမအပ ုံင်ေး ှ  တ ောေးမမှု မ ောေးနငှ့််စပလ် ဉေ်းသည့်် 

ကောလစည်ေးကမ်ေးသတ်  ုံင် ော ပပဋ္ဌောန်ေးခ က်မ ောေးမှအပ က နပ်ပဋ္ဌောန်ေးခ က်မ ောေးသည် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးလုံပ်ငန်ေးနှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး၍ ပဋ ညောဉ်အ ပဖစဆ်စ၊ တ ောေးမနစ်နောမှုဥပဆေအ ပဖစ်ဆစ စ ွဲ  ုံမှုမ ောေးနှင့်် သက ် ုံင်န ုံင်သမ  သက်  ုံငဆ်စ မည်။ 

 

အခန ိုး (၁၆) 

စ ရင ြ ငု ခွင  အောဏော 

၉၅။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးနငှ့််စပလ် ဉ်ေး၍ ပဋ ညောဉအ် ပဖစ်ဆစ၊ တ ောေးမနစ်နောမှုဥပဆေအ ပဖစဆ်စ- 

(က) ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေနငှ့်် ဤနည်ေးဥပဆေမ ောေးပါ ဆပေး နတ်ောဝနန်ှင့််  ပ ုံင်ခ င့််မ ောေးအတ က် ဆတောင်ေး  ုံမှုမ ောေးက ုံ 

န ုံင်င ဆတော်၏နယ်န မ တ်အတ င်ေး ဆအောကဆ်ဖော်ပပပါဆန ောတစ်ခုံခုံ ှ  စ  င်ပ ုံင်ခ င့်် ှ ဆသော တ ောေးရ ုံေးတ င် 

တ ောေးလ ုံ၏ နဒအတ ုံင်ေး တ ောေးစ ွဲ  ုံပခင်ေးသ ုံို့မဟုံတ် အနုံညောတခ ုံသမောဓ ပဖင့်် ဆပဖ ှင်ေးပခင်ေး ပပြုန ုံင်သည် - 

(၁) တ ောေးပပ ြုင်၏ ပင်မစ ေးပ ောေးဆ ေးလုံပ်ငန်ေးတည် ှ  ော ဆန ောဆေသ သ ုံို့မဟုံတ် အပမွဲတမ်ေးဆနထ ုံင် ော ဆန ော ဆေသ၊ 

(၂) ပဋ ညောဉခ် ြုပ်  ုံသည့််ဆန ောပဖစပ်ပ ေး တ ောေးပပ ြုင်၏စ ေးပ ောေးဆ ေးလုံပ်ငန်ေး၊ ရ ုံေးခ ွဲသ ုံို့မဟုံတ် က ုံယ်စောေးလှယ်  ှ  ော 

ဆန ောဆေသ၊ 

(၃) ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးအတ က် ကုံန်စညက် ုံ တောဝနယ်ူလက်ခ သည့််ဆန ော သ ုံို့မဟုံတ် ကုံန်စည် လ ွဲဆပပောင်ေးဆပေးပ ုံို့သည့်် 

ဆန ောဆေသ၊ 

(၄) ဤက စစအလ ုံို့ငေှာ ပဋ ညောဉတ် ငဆ်ဖော်ပပသည့်် အပခောေးဆန ောဆေသတစခ်ုံခုံနှင့်် ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး 

ကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သက်ဆသခ အဆထောက်အထောေး လက်မှတတ် င် သကဆ်သခ အပဖစ် ဆဖော်ပပသည့်် 

အပခောေးဆန ော ဆေသတစ်ခုံခုံ။ 

(ခ) ပပည်ပန ုံင်င ၏ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး  ုံင် ောဥပဆေအ  ပပည်ပန ုံင်င ၏ စ  င်ပ ုံင်ခ င့်် ှ ဆသော တ ောေးရ ုံေး တ င် တ ောေးစ ွဲ  ုံပခင်ေး 

သ ုံို့မဟုံတ ်အနုံညောတခ ုံသမောဓ ပဖင့်် ဆပဖ ှင်ေးပခင်ေးပပြုန ုံင်သည။် 

၉၆။ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးမှ ဆပေါ်ဆပါက်လောဆသော အပငင်ေးပ ောေးမှုနငှ့််စပလ် ဉ်ေး၍ ပဋ ညောဉအ်  ပဖစဆ်စ၊ 

တ ောေးမနစ်နောမှုဥပဆေအ ပဖစ်ဆစ စောခ ြုပ်ဝငတ်စဦ်ေးက  ပ ုံင်ခ င့််ဆတောင်ေး  ုံပပ ေးဆနောက် စောခ ြုပ်ဝင် တ ုံို့ 

နှစ်ဖက်သဆဘောတညူ ခ ကပ်ဖင့်် သတ်မှတ်ဆသောဆန ော ှ  စ  င်ပ ုံင်ခ င့်် ှ ဆသော တ ောေးရ ုံေးတ င် ဘက်စ ုံ ပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေနငှ့်် 

ဤနည်ေးဥပဆေမ ောေးအ  တ ောေးစ ွဲ  ုံန ုံင်သည်။ 
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အခန ိုး (၁၇) 

ထ ော  ြံ ပ ည   ည ိုး စ မံ္ထ ောင ရ ွ မ္ှုနငှ   ြ ုို့ထ ောင ထရိုး  ငု ရော လုြ ငန ိုးမ္ ောိုး၊ အ ွ ွဲ့အစည ိုးမ္ ောိုးနှင   သင တန ိုးမ္ ောိုး 

၉၇။ (က) ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးနှင့််  ကန် ယ်ဆသော ဆထောက်ပ ့်ပဖည့်် ည်ေး စ မ ဆ ောင် ွကမ်ှု (Logistics) နှင့်် 

ပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေး  ုံင် ောအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ောေး၊ ဆထောက်ပ ့်ပဖည့်် ညေ်းမှု က င်ေး က ်(Supply chain) ဝနဆ် ောင်မှုအသင်ေးမ ောေးနငှ့်် 

အပပည်ပပည်  ုံင် ော ကုံန်စညပ် ုံို့ဆ ောင်ဆ ေး ဝနဆ် ောင်မှုလုံပ်ငန်ေး ှင် မ ောေး အသင်ေးတ ုံို့က ုံ ဖ ွဲွဲ့စည်ေးလ ုံသူသည် 

အမ  ြုေးသောေးစ မ က နေ်းနှင့်် စ ေးပ ောေးဆ ေးဖ  ွဲ့ပဖ ြုေးတ ုံေးတက်မှုဝနက်က ေးဌောန လက်ဆအောက် ှ   င်ေးနှ ေးပမြှြုပ်နှ မှုနှင့်် 

ကုံမပဏ မ ောေးည န်ကကောေးမှုဦေးစ ေးဌောနတ င် တည် ွဲဥပဆေနှင့်အ်ည  အက  ြုေး အပမတ် မ ည် ွယ်ဆသောအသင်ေးအပဖစ်မှတ်ပ ုံတင်၍ 

ဖ ွဲွဲ့စည်ေးပခင်ေးမပပြုမ  ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့၏ ကက ြုတင်သဆဘော တညူ ခ က်က ုံ သတ်မှတ်ခ ကမ် ောေးနှင့်အ်ည  ဦေးစ ော ယူ မည်။ 

(ခ) နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (က) နှင့်အ်ည ဖ ွဲွဲ့စည်ေးဆသော အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ောေးသည် အသင်ေးအဖ ွဲွဲ့နှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ အမ  ြုေးသောေးစ မ က နေ်းနငှ့်် 

စ ေးပ ောေးဆ ေးဖ  ွဲ့ပဖ ြုေးတ ုံေးတက်မှု ဝနက်က ေးဌောနကခ မှတ်ဆပေးဆသော စည်ေးကမ်ေးခ က်မ ောေး က ုံလည်ေးဆကောင်ေး၊ 

လုံပ်ငန်ေးတောဝန်မ ောေးနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့နှင့််သက်  ုံင် ောဝနက်က ေးဌောန၊ ဦေးစ ေးဌောန တ ုံို့က အခါအောေးဆလ ော်စ ော 

သတ်မှတဆ်ပေးဆသော လုံပ်ငန်ေး  ုံင် ော စည်ေးကမ်ေးခ က်မ ောေးက ုံ လည်ေးဆကောင်ေး လ ုံကန်ော မည်။ 

၉၈။ (က) ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေး  ုံင် ော သငတ်န်ေး၊ ယင်ေးလုံပ်ငန်ေးနှင့်် က်န ယဆ်သော ဆထောက်ပ ့် ပဖည့်် ည်ေး 

စ မ ဆ ောင် ွကမ်ှု (Logistics) သင်တန်ေးနငှ့်် ပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး  ုံင် ော သငတ်န်ေးမ ောေး၊ ဆထောကပ် ့်ပဖည့်် ည်ေးမှုက င်ေး က် 

(Supply chain) ဝနဆ် ောင်မှု သင်တန်ေးမ ောေး၊ အပပည်ပပည ် ုံင် ော ကုံန်စည်ပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး ဝနဆ် ောင်မှုလုံပ်ငန်ေး  ုံင် ော 

သင်တန်ေးမ ောေးနှင့်် အပခောေးအလောေးတူ သငတ်န်ေးမ ောေးက ုံ ဖ င့််လှစ်လ ုံပါက ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့သ ုံို့ ခ င့််ပပြုခ က်  ှ  န် 

သတ်မှတ်ခ က်မ ောေးနငှ့််အည  ဆလ ောက်ထောေး မည်။ 

(ခ) ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့သည် နည်ေးဥပဆေခ ွဲ (က) အ  ဆလ ောက်ထောေးခ က်က ုံစ စစပ်ပ ေး စည်ေးကမ်ေးခ ကမ် ောေး သတ်မှတ်၍ ခ င့််ပပြုပခင်ေး 

သ ုံို့မဟုံတ ်ပငင်ေးပယ်ပခင်ေး ပပြုန ုံင်သည်။ 

၉၉။ ဆ ဆကကောင်ေးပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး ည န်ကကောေးမှုဦေးစ ေးဌောနသည် နည်ေးဥပဆေ ၉၈၊ နည်ေးဥပဆေခ ွဲ(ခ) အ  အ  ုံပါ 

သင်တန်ေးတစ် ပ် ပ်က ုံဖ င့််လှစ် န် စည်ေးကမ်ေးခ က်မ ောေးသတ်မှတ်၍ ခ င့််ပပြုသည့််အခါ ဆနောက် ကတ် ွဲ (က) ပဖင့်် 

သတ်မှတ်ထောေးဆသော အခဆကကေးဆင က ုံဆပေးသ င်ေးဆစပပ ေး သငတ်န်ေးဖ င့််လှစ် န် ခ င့််ပပြုခ ကလ်က်မှတ်က ုံ ဆလ ောက်ထောေးသူအောေး 

ထုံတ်ဆပေး မည။် 

<ပပင် င် 22.03.2016> 

၁၀၀။ ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့နငှ့်် ဆ ဆကကောင်ေးပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး ည န်ကကောေးမှုဦေးစ ေးဌောနတ ုံို့သည် နည်ေးဥပဆေ ၉၉ အ  

ခ င့််ပပြုခ က်လက်မှတ်ထုံတ်ဆပေးဆသော အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ောေး၊ လုံပ်ငန်ေးမ ောေးနှင့်် သင်တန်ေးမ ောေးက ုံ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးဥပဆေပါ 

 ည် ွယ်ခ က်မ ောေးနငှ့်် ဤနညေ်းဥပဆေမ ောေးပါလုံပ်ငန်ေးတောဝနမ် ောေး ဆအောင်ပမင်စ ောဆ ောင် ကွ်န ုံင် န်အလ ုံို့ငှော လ ုံအပ်သလ ုံ 

စစ်ဆ ေးပခင်ေးနှင့် ်ကက ေးကကပ်ပခငေ်းတ ုံို့ ပပြု မည်။ 

<ပပင် င် 22.03.2016> 
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အခန ိုး (၁၈) 

တစ  င  ပ တ သန ိုးပခင ိုးနငှ   အထ ော  ခနွ ဦိုးစ ိုးဌောန၏ တောဝန မ္ ောိုး 

၁၀၁။ အဆကောက်ခ နဦ်ေးစ ေးဌောနသည် ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေးလုံပ်ငန်ေးလုံပ်က ုံင်သူက ကုံန်စညမ် ောေးက ုံ န ုံငင် ဆတော်မှတစ် င့််ပဖစ်ဆစ၊ 

န ုံင်င ဆတော်က ုံပဖတ်သန်ေး၍ပဖစဆ်စ ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်သည့််အခါ ကုံန်စည်မ ောေး က ုံ တစ် င့််ပဖတ်သန်ေး၍ 

ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ပခင်ေးနှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ အပပည်ပပည်  ုံင် ော က န်ဗင်ေး ှင်ေးနငှ့်် ဆေသ  ုံင် ော သဆဘောတူည ခ က်မ ောေးပါ စည်ေးမ ဉ်ေး 

စည်ေးကမ်ေးမ ောေးနှင့်် အည  - 

(က) ကုံနစ်ည်မ ောေးက ုံ သယယ်ူပ ုံို့ဆ ောင် ောတ င် တစ် င့််ပဖတ်သန်ေးပခင်ေး  ုံင် ော အဆကောက်ခ န် လုံပ်ထ ုံေး လုံပ်နည်ေးမ ောေးအ  

အဆကောက်ခ နရ် ုံေးတစ်ခုံမှ အပခောေးအဆကောက်ခ န်ရ ုံေးတစ်ခုံသ ုံို့ အဆကောက်ခ နဦ်ေးစ ေးဌောန၏ ကက ေးကကပ်မှုပဖင့်် 

သယ်ယူပ ုံို့ဆ ောင် မည။် 

(ခ) ကုံန်စည်မ ောေးက ုံ တစ် င့််ပဖတ်သန်ေး၍ သယယ်ူပ ုံို့ဆ ောင် ောတ င် န ုံင်င ဆတော်၏လ ုံခခ ြုဆ ေး၊ တ ောေး ဥပဆေစ ုံေးမ ုံေးဆ ေး၊ 

အမ ောေးပပည်သူက န်ေးမောဆ ေး၊ က ုံယ်က င့််သ ကခောတ ုံို့က ုံ မထ ခ ုံက်ဆစ နက်က ေးကကပ် မည။် ထ ုံသ ုံို့ ထ ခ ုံက်န ုံင်ဖ ယ ်ောမ ှ ပါက 

ကုံန်စည်မ ောေးက ုံ လ တ်လပ်စ ော တစ် င့််ပဖတ်သန်ေး၍ သယယ်ူပ ုံို့ဆ ောင် ခ င့််ပပြု မည။် 

(ဂ) ကုံန်စည်မ ောေးက ုံ တစ် င့််ပဖတ်သန်ေး၍ သယယ်ူပ ုံို့ဆ ောင် ောတ င် လမ်ေးခ  ေး၌ ခ ုံင်လ ုံဆသော အဆကကောင်ေး မ ှ ဘွဲ 

 ပ်တန်ို့စစဆ် ေးပခင်ေး သ ုံို့မဟုံတ် ဖ င့််ဆဖောကစ်စ်ဆ ေးပခင်ေး မပပြု ။ 

(ဃ) တစ် င့််ပဖတ်သန်ေး၍ သဆဘဘောတငပ်ခင်ေးပဖစ်ပါက ပဖစန် ုံင်သမ  လ ုံအပ်ဆသောသတင်ေး အခ က်အလက ်မ ောေးက ုံ 

ပပည့််စ ုံတ က စ ော ယူ၍ ဆ ောင် ွက ်မည။် 

(င) ခ  ေးလမ်ေး  ုံေးပဖစပ်ါက အဆကောက်ခ န် ှင်ေးလင်ေးဆ ေးအတ က် လ ုံအပ်သည့််က စစမ ောေးက ုံ အဆကောက်ခ န ်ရ ုံေးတ င် 

တစဆ်န ောတည်ေး၌ တစ်ကက မ်တည်ေးပပည့််စ ုံစ ော ဆ ောင် ွက ်မည်။ 

(စ) ပ ုံို့ကုံန်၊ သ င်ေးကုံန်အတ က် အဆကောက်ခ န်နငှ့်် အပခောေးအခဆကကေးဆင မ ောေးက ုံ လုံပ်ထ ုံေးလုံပ်နည်ေးမ ောေးနှင့်် အည  

ဆကောက်ခ  မည။် လ ုံအပ်ပါက အဆကောက်ခ န် အောမခ ဆကကေးမ ောေးက ုံ ဆပေးသ င်ေး နဆ်တောင်ေးခ န ုံင်သည်။ အောမခ ဆကကေးမ ောေး 

ဆပေးသ င်ေးသည့််စနစ ်လ ယ်ကပူပ ေး  ငှ်ေးလင်ေးဆစ မည။် 

( ) အပပည်ပပည ် ုံင် ော ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး စည်ေးမ ဉ်ေးမ ောေး၊ စည်ေးကမ်ေးမ ောေးက ုံ မထ ခ ုံက်ဆစဘွဲ ဘကစ် ုံ ပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး 

ကုံန်စညတ်ငဆ် ောင်သည့်် သက်ဆသခ အဆထောက်အထောေးလက်မှတ်က ုံ အဆကောက်ခ န် တစ် င့််ပဖတ်သန်ေးပခင်ေး 

စောတမ်ေးအမတှ်အသောေး၏ တစ်စ တတ်စဆ်ေသအပဖစ် လကခ် ၍ဆ ောင် ွက ်မည။် 

 

အခန ိုး (၁၉) 

အထ ွထ ွ 

၁၀၂။ ဝနက်က ေးဌောနသည် ဘကစ် ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးဥပဆေနငှ့်် ဤနည်ေးဥပဆေမ ောေးပါ ဆပေး နတ်ောဝန်အတ က် အပပည်ပပည်  ုံင် ော 

ဆင ဆကကေး နပ် ုံဆင အဖ ွဲွဲ့၏ တနဖ် ုံေးတ က်ခ က်နည်ေးမ ောေးနှင့်အ်ည  ပမနမ်ောန ုံငင် ဆတော် ဗဟ ုံဘဏ်က 

Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)



(ဘက်စ ုံပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးနည်ေးဥပဆေမ ောေး) 
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သတ်မှတ်သည့််အထူေးဆင ဆကကေး ထုံတ်ယူပ ုံင်ခ င့်် ယူနစ်ပမောဏနှင့််ည မ ဆသော ပမနမ်ောက ပ်ဆင  ပမောဏနငှ့်် ဆင လွဲလှယ်နှုန်ေးက ုံ 

အမ န်ို့ဆကကော်ပငောစောထုံတပ်ပန၍် သတ်မှတဆ်ကကညောထောေး မည်။ 

၁၀၃။ ဤနည်ေးဥပဆေမ ောေးပါ ပပဋ္ဌောန်ေးခ က်မ ောေးက ုံ အဆကောငအ်ထည်ဆဖော်ဆ ောင် ကွ် ောတ င် ဝနက်က ေးဌောနနှင့်် ဗဟ ုံအဖ ွဲွဲ့တ ုံို့သည် 

လ ုံအပ်ဆသောလုံပ်ထ ုံေးလုံပ်နညေ်းမ ောေး၊ အမ န်ို့ဆကကော်ပငောစောမ ောေး၊ အမ န်ို့မ ောေးနှင့်် ည န်ကကောေးခ ကမ် ောေးက ုံလည်ေးဆကောင်ေး၊ 

ဆ ဆကကောင်ေးပ ုံို့ဆ ောငဆ် ေး ည နက်ကောေးမှုဦေးစ ေးဌောနသည် လ ုံအပ်ဆသောအမ န်ို့နှင့်် ည န်ကကောေးခ ကမ် ောေးက ုံလည်ေးဆကောင်ေး 

ထုံတ်ပပန်န ုံင်သည်။ 

<ပပင် င် 22.03.2016> 

 
(ပ ုံ) 

ပပည်ဆထောင်စုံဝနက်က ေး 

ပ ုံို့ဆ ောင်ဆ ေးဝနက်က ေးဌောန 

ပပည် ဆထောင်စုံသမမတ ပမနမ်ောန ုံင်င ဆတော်အစ ုံေး  
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