လုပ်ငန််းခွငသ
် ု်း ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းဆုငရ
် ောဥပပေ

လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထ ုပေစည််းမ ော်းဆင
ု ရ
် ောဥပပေ
(၂၀၁၈ ခုနေ
ှ ၊် ပပည်ပ

ောင်ေုလွှတပ
် တော် ဥပပေအမှတ် ၁၇။)

၁၃၈၀ ပပည့််နေ
ှ ၊် ပ

မဝေါဆလ
ု ဆန််း ၁ ရက်

(၂၀၁၈ ခုနေ
ှ ၊် ဇွ န်လ ၁၃ ရက်)
ပပည်ပ

ောင်ေုလွှတ်ပတော်သည် ဤဥပပေကု ပပဋ္ဌောန််းလုက်သည်။

အခန််း (၁)
အမည်နင
ှ ့်် အဓပပောယ်ပ ော်ပပခ က်
၁။ ဤဥပပေကု လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထ ုပေစည််းမ ော်းဆင
ု ရ
် ောဥပပေ ဟု ပခေါ်တွငပ
် ေရမည်။
၂။ ဤဥပပေတွငပ
် ေါရပသော ပ ောက်ပေါေကော်းရပ်မ ော်းသည် ပ ော်ပပပေါ
(က) ဝန်ကက်းဌောန ဆုသည်မော ပပည်ပ

တုင်း်

ဓပပောယ်သက်ပရောက် ပေရမည်-

ောင်ေု ေု်းရ သယဇောတနင့်် သဘောဝပတ်ဝန််းက င်

န််းသမ််းပရ်း ဝန်ကက်းဌောနကု

ဆုသည်။
(ခ) ဦ်းေ်းဌောန ဆုသည်မော သယဇောတနင့်် သဘောဝပတ်ဝန််းက င်

န််းသမ််းပရ်းဝန်ကက်းဌောန သတတုတွင်း် ဦ်းေ်းဌောနကု

ဆုသည်။
(ဂ) ေေ်ပဆ်းပရ်းအရောရှခ ုပ် ဆုသည်မော သယဇောတနင့်် သဘောဝပတ်ဝန််းက င်

န််းသမ််းပရ်း ဝန်ကက်းဌောန

သတတုတွင်း် ဦ်းေ်းဌောန၏ ညွှနက် ကော်းပရ်းမ်းခ ုပ်ကု ဆုသည်။
(ဃ) ေေ်ပဆ်းပရ်းအရောရှ ဆုသည်မော ေေ်ပဆ်းပရ်း ရောရခ ုပ်က တောဝန်ပပ်း ပ်ပခင််းခရသည့်် ေေ်ပဆ်းပရ်း ရောရကု
ဆုသည်။
(င) လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထ ုပေစည်း် မ ော်း ဆုသည်မော ယမ််းဘလ်း၊
လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းပ ေ်ပေရန် ပပုပပင်ေမ

မုနယမ်နက
ု ်

ော်း ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းနင့််

ဆက်ေပ်ပေစည််းမ ော်းကု ဆုသည်။ ယင််းေကော်းရပ်တွင ် ဝန်ကက်းဌောနက ပပည်ပ

ောင်ေု ေု်းရ

သပဘောတညခ က်ပ င့်် လုပ်ငန််းခွငသ
် ု်း ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းဟု
မန်ပကကော်
ပငောေော
့်

ရတ်၊

ွဲွဲ့၏
ွ

ခေါ ော်းပလ ော်ေွော

ုတ်ပပန်၍ သတ်မတ်သည့်် ပေစည််းမ ော်းလည််း ပေါဝင်သည်။

(ေ) ယမ််းတက
ု ် ဆုသည်မော ကောကွယ်ပရ်းဦ်းေ်းခ ုပ်ရု ်း (ကကည််း)၊ ယမ််းတုက်ပပမပနရော ပရွ ်းခ ယ်ပရ်း
တည်ပပုပရွ ်းခ ယ်ပပ်းသည့်် ပပမပနရောတွင ် ဝန်ကက်းဌောန၏ သပဘောတညခ က်ပ င့်် ေေ်ပဆ်းပရ်း
တည်ပပုသတ်မတ်ပပ်းသည့်် ပုေ

တုင်း် ပဆောက်လုပ်

ော်းသည့််

ပဆောက်

ွဲွွဲ့က
ရောရခ ုပ်က

ုကု ဆုသည်။

(ဆ) ပပုလုပ်ပခင််း ဆုသည်မော လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းတေ်ခခ
ု က
ု ု ပပုလုပ်ပခင််း၊
ပပန်လည်ပပုပပင်ပခင််း၊ ပပပောင််းလွဲပခင််း သမဟု
ု ့် တ် ပပင်ဆင်ပခင််း လုပ်ငန််းေဉ်ကု ဆုသည်။
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လုပ်ငန််းခွငသ
် ု်း ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းဆုငရ
် ောဥပပေ

(ဇ) တင်သင
ွ ်း် ပခင််း ဆုသည်မော ကောကွယ်ပရ်းဦ်းေ်းခ ုပ်ရု ်း (ကကည််း)၊ ပေစည််းဝယ်ယမှု ညွှနက် ကော်းပရ်းမ်းရု ်းက ပ ေ်ပေ၊
ေု်းရဌောန၊

ေု်းရ

ွဲွဲ့ွ ေည််း သမဟု
ု ့် တ်

ေု်းရ မဟုတ်သည့််

ွဲွွဲ့ ေည််းကပ ေ်ပေ လုပ်ငန််းလု

ပ်ခ က်နင့််

ည

လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််း မ ော်းကု ပပည်ပနင
ု င
် တေ်ခခ
ု မ
ု တင်သင
ွ ်း် ပခင််းကု ဆုသည်။
(ဈ) လုငေ
် င် ဆုသည်မော လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းကု ယမ််းတုက်တွင ်
လက်ခသပ
ု လောင်နင
ု ပ
် ရ်း တွက် ဤဥပပေနင့်် ည ေေ်ပဆ်းပရ်း ရောရခ ုပ်က

ုတ်ပပ်းပသော ယမ််းတုက်လုငေ
် င်ကု

ဆုသည်။
(ည) သပ
ု လှောင်ပခင််း ဆုသည်မော လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းကု လုငေ
် င်ရ ယမ််းတုက်တွင ်
ခွငပ့်် ပုခ က်ပ င့််

န််းသမ််း

ော်းရပခင််းကု ဆုသည်။

(ဋ) ခွငပ့်် ပုခ က် ဆုသည်မော ကောကွယ်ပရ်းဦ်းေ်းခ ုပ်ရု ်း (ကကည််း) က ဤဥပပေ

ရ

ုတ်ပပ်းသည့််

လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းကု တင်သင
ွ ်း် ပခင််း၊ သယ်ယပပဆောင်
ု ့်
ပခင််း၊ သပ
ု လောင်ပခင််း၊
ပပုလုပ်ပခင််း၊ သု်းေွပွဲ ခင််း၊ လက်ဝယ်

ော်းရပခင််း၊ လွှွဲပပပောင််းပခင််း တေ်မ ု်းမ ု်းကုပ ေ်ပေ၊ တေ်မ ု်း

က်ပု၍ပ ေ်ပေ

ပဆောင်ရွက်ရန် ခွငပ့်် ပုခ က်ကု ဆုသည်။

အခန််း (၂)
ရည်ရွယ်ခ က်
၃။ ဤဥပပေ၏ ရည်ရွယ်ခ က်မ ော်းမော ပ ောက်ပေါ

တုင်း် ပ ေ်သည်-

(က) လုပ်ငန််းခွငသ
် ု်း ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းကု ေနေ်တက ပပုလုပ်ပခင််း၊ တင်သင
ွ ်း် ပခင််း၊ သယ်ယပခင််း၊
သပ
ု လောင်ပခင််းနင့်် သ်းု ေွပွဲ ခင််းတုပပုန
ု ရ
် န်၊
့် င
(ခ) ယမ််းဘလ်းနင့်် ဆက်ေပ်သ်းု ပေစည််းမ ော်း

သ်းု ပပုသည့်် လုပ်ငန််းခွငမ
် ော်းတွင ် ပဘ်း နတရောယ် ကင််းရင််း၍

လုပခုမှုရပေရန်၊
(ဂ) လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်း ပပုလုပ်သ်းု ေွမ
ွဲ ှုမ ော်းကု ေနေ်တက ကက်းကကပ်နင
ု ရ
် န်။

အခန််း (၃)
ခွငပ့်် ပုခ က်ပလ ောက်

ော်းပခင််းနှင ့််

တ
ု ပ
် ပ်းပခင််း

၄။ လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်း သပ
ု လောင်ပရ်း တွက် ယမ််းတုက် ပဆောက်လုပ်ရန်
ပပမပနရော

တည်ပပုခ က် ရရလုသသည်လည််းပကောင််း၊ လုပ်ငန််းခွငသ
် ု်း ပပေါက်ကွွဲ ပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်း

တင်သင
ွ ်း် ပခင််း၊ သယ်ယပပဆောင်
ု ့်
ပခင််း၊ သပ
ု လောင်ပခင််း၊ ပပုလုပ်ပခင််း၊ သ်းု ေွပွဲ ခင််း၊ လက်ဝယ်
က်ဆ်းပခင််း တေ်မ ု်းမ ု်းကုပ ေ်ပေ၊ တေ်မ ု်း

ော်းရပခင််း၊ လွှွဲပပပောင််းပခင််း၊

က်ပု၍ ပ ေ်ပေပဆောင်ရွက်လုသသည်လည််းပကောင််း ဝန်ကက်းဌောနသု ့်

သတ်မတ်ခ က်နင့်် ည ေေေ်ခ က် ပဆောင်ရွက်ပပ်းရန် ပလ ောက်
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ော်းရမည်။

လုပ်ငန််းခွငသ
် ု်း ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းဆုငရ
် ောဥပပေ

၅။ (က) ဝန်ကက်းဌောနသည် ပုေမ
် ၄
ေေ်ပဆ်းပရ်း ရောရခ ုပ်

ရ ပလ ောက်

ော်းသည့်် ကေစရပ်ကု ေေေ်တင်ပပရန်

ော်း တောဝန်ပပ်း ပ်ရမည်။

(ခ) ေေ်ပဆ်းပရ်း ရောရခ ုပ်သည် ပလ ောက်
သပဘော

ော်းခ က်ကု လက်ခရရလ င် ပလ ောက်

ော်းခ က်ကု သတ်မတ်ခ က်နင့်် ညညွတ်ပခင််း ရ၊ မရ ေေေ်ပပ်း ပတွွဲ့ ရခ က်ကု

ော်းမတ်ခ က်နင့်် တ ဝန်ကက်းဌောနသု တင်
ပပရမည်။
့်

(ဂ) ဝန်ကက်းဌောနသည်(၁) ပုေမ
် ခွွဲ (ခ)

ရ ေေ်ပဆ်းပရ်း ရောရခ ုပ်၏ တင်ပပခ က်ကု ေေေ်ပပ်း သတ်မတ်ခ က်နင့်် ညညွတ်ပကကောင််းပတွွဲ့ ရပေါက

ေေေ်ခ က်နင့်် တ ကောကွယ်ပရ်းဦ်းေ်းခ ုပ်ရု ်း (ကကည််း) သု ပပ်းပ
ု ့်
ရမည်
။
့်
(၂) ေေ်ပဆ်းပရ်း ရောရခ ုပ်က သတ်မတ်ခ က်နင့်် ညညွတ်ပခင််းမရပကကောင််း သပဘော
သက်ဆုငရ
် ောပလ ောက်

ော်းမတ်ခ က်ပ င့်် တင်ပပလ င်

ော်းသကု သတ်မတ်ခ က်နင့်် ည ပဆောင်ရွက်ပပ်း ပပန်လည်တင်ပပရန် ညွှနက် ကော်းရမည်။

၆။ (က) ဝန်ကက်းဌောနက ပုေမ
် ၅၊ ပုေမ
် ခွွဲ (ဂ)၊ ပုေမ
် ခွင
ွဲ ယ် (၁)

ရ ပပ်းပပသော
ု ့်
ကေစရပ်နင်ေ
့် ပ်လ ဉ််း၍ ကောကွယ်ပရ်းဦ်းေ်းခ ုပ်ရု ်း

(ကကည််း) သည် လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်း သပ
ု လောင်နင
ု ပ
် ရ်း တွက်
ယမ််းတုက်ပဆောက်လုပ်ရန် ပပမပနရော
ပရွ ်းခ ယ်ပရ်း

တည်ပပုခ က်ရယရန် ပလ ောက်

ွဲွဲ့ွ ပ င့်် ယမ််းတုက်ပဆောက်လုပ်ရန် ပပမပနရောကု သတ်မတ်ခ က်နင့်် ညညွတ်ပခင််း ရ၊ မရ

ေေေ် တည်ပပုပပ်း သပဘော

ော်းမတ်ခ က်နင့်် တ ဝန်ကက်း ဌောနသု ပပ်းပ
ု ့်
ရမည်
။
့်

(ခ) ဝန်ကက်းဌောနသည် ပုေမ
် ခွွဲ (က)

ရ ကောကွယ်ပရ်းဦ်းေ်းခ ုပ် ရု ်း (ကကည််း) က ယမ််းတုက် ပဆောက်လုပ်ရန် ပပမပနရောကု

ေေေ် တည်ပပုပကကောင််း သပဘော

ော်းပပန်ကကော်းခ က် ပပ်းပသည်
ု ့်
့်

ယမ််းတုက်ပဆောက်လုပ်ရန် ေေ်ပဆ်းပရ်း ရောရခ ုပ်
(ဂ) ေေ်ပဆ်းပရ်း ရောရခ ုပ်သည် ပုေမ
် ခွွဲ (ခ)
ပပမပနရော

ော်း ပခင််းပ ေ်ပေါက ယမ််းတုက်ပပမပနရော

တည်ပပုခ က် ပလ ောက်

ပပမပနရောတွင ် သတ်မတ်သည့််

ခေါ

တည်ပပုခ က်ရရပသော ပပမပနရောတွင ်

ော်း ညွှနက် ကော်းရမည်။

ရ ဝန်ကက်းဌောန၏ ညွှနက် ကော်းခ က်ကု ရရလ င် ယမ််းတုက်ပဆောက်လုပ်ရန်

ော်းသ ော်း ကောကွယ်ပရ်းဦ်းေ်းခ ုပ်ရု ်း (ကကည််း) က ေေေ် တည်ပပုပသော

ဂဂ ေါရပ်မ ော်းနင့်် ည ယမ််းတက
ု ် ပဆောက်လုပ်ရန်

၇။ (က) ဝန်ကက်းဌောနက ပုေမ
် ၅၊ ပုေမ
် ခွွဲ (ဂ)၊ ပုေမ
် ခွင
ွဲ ယ် (၁)

ပကကောင််းကကော်းရမည်။

ရ ပပ်းပပသော
ု ့်
ကေစရပ်နင်ေ
့် ပ်လ ဉ််း၍ ကောကွယ်ပရ်းဦ်းေ်းခ ုပ်ရု ်း

(ကကည််း) သည် လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်း တင်သင
ွ ်း် ပခင််း၊ သယ်ယပပဆောင်
ု ့်
ပခင််း၊
သပ
ု လောင်ပခင််း၊ ပပုလုပ်ပခင််း၊ သ်းု ေွပွဲ ခင််း၊ လက်ဝယ်
တေ်မ ု်း

ော်းရပခင််း၊ လွှွဲပပပောင််းပခင််းတေ်မ ု်းမ ု်းကုပ ေ်ပေ၊

က်ပု၍ပ ေ်ပေ ပဆောင်ရွက်ရန်ပ ေ်ပေါက ေေေ်တင်ပပရန် ကောကွယ်ပရ်းဌောနပကောင်ေ၏

တောဝန်ပပ်း ွဲွဲ့ေ
ွ ည််း

မှုပဆောင်

ွဲွွဲ့က

ော်းသည့်် ယမ််းဘလ်းဝယ်ယ၊ ပ ည်တ
့် င််း၊ သပ
ု လောင်၊ ပ န်ပ ့် ်းပရ်းဆပ်ပကော်မတသု ့်

တောဝန်ပပ်း ပ်ရမည်။
(ခ) ယမ််းဘလ်းဝယ်ယ၊ ပ ည်တ
့် င််း၊ သပ
ု လောင်၊ ပ န်ပ ့် ်းပရ်းဆပ်ပကော်မတသည် ပုေမ
် ခွွဲ (က)
တောဝန်ပပ်း ပ်ပခင််းခရလ င် သတ်မတ်ခ က်နင့်် ည ေေေ်ပပ်း ပတွွဲ့ ရခ က်ကု သပဘော
ကောကွယ်ပရ်းဦ်းေ်းခ ုပ်ရု ်း (ကကည််း) သု တင်
ပပရမည်။
့်
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ရ
ော်း မတ်ခ က်နင့််

တ

လုပ်ငန််းခွငသ
် ု်း ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းဆုငရ
် ောဥပပေ

(ဂ) ကောကွယ်ပရ်းဦ်းေ်းခ ုပ်ရု ်း (ကကည််း) သည် ယမ််းဘလ်းဝယ်ယ၊ ပ ည်တ
့် င််း၊ သပ
ု လောင်၊ ပ န်ပ ့် ်းပရ်းဆပ်ပကော်မတ၏
ေေေ်ပတွွဲ့ ရခ က်နင့်် သပဘော

ော်းမတ်ခ က်တက
ု ့် ု ေေေ်၍ သတ်မတ်ခ က်နင့်် ညညွတ်ပကကောင််း ပတွွဲ့ ရပေါက

လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းကု တင်သင
ွ ်း် ပခင််း၊ သယ်ယပပဆောင်
ု ့်
ပခင််း၊ သပ
ု လောင်ပခင််း၊
ပပုလုပ်ပခင််း၊ သု်းေွပွဲ ခင််း၊ လက်ဝယ်

ော်းရပခင််း၊ လွှွဲပပပောင််းပခင််း တေ်မ ု်းမ ု်းကု ပ ေ်ပေ၊ တေ်မ ု်း

ပဆောင်ရွက်ရန် သက်ဆုငရ
် ော ပလ ောက်

ော်းသကု ခွငပ့်် ပုခ က်

က်ပု၍ ပ ေ်ပေ

ုတ်ပပ်းရမည်။ ခွငပ့်် ပုခ က်မတတ တေ်ပေောင်ကု

ဝန်ကက်းဌောနသု ပပ်းပ
ု ့်
ရမည်
။
့်
(ဃ) ကောကွယ်ပရ်းဦ်းေ်းခ ုပ်ရု ်း(ကကည််း) သည် ယမ််းဘလ်း ဝယ်ယ၊ ပ ည်တ
့် င််း၊ သပ
ု လောင်၊ ပ န်ပ ့် ်းပရ်း ဆပ်ပကော်မတ၏
ေေေ်ပတွွဲ့ ရခ က်နင့်် သပဘော

ော်းမတ်ခ က်တက
ု ့် ု ေေေ်၍ သတ်မတ်ခ က်နင့်် ညညွတ်ပခင််း မရပကကောင််း ပတွွဲ့ ရပေါက

သတ်မတ်ခ က်နင့်် ည ပဆောင်ရွက်ရန် သက်ဆုငရ
် ော ပလ ောက်

ော်းသကု ညွှနက် ကော်းနင
ု ပ
် ရ်း တွက် ဝန်ကက်းဌောနသု ့်

ပကကောင််းကကော်းရမည်။
၈။ ဝန်ကက်းဌောနက ပုေမ
် ၅၊ ပုေမ
် ခွွဲ (ဂ)၊ ပုေမ
် ခွင
ွဲ ယ် (၁)
ဝတထုပေစည််းမ ော်း ယယ
ု ွင်း် ပ က်ေ်း၍
တောဝန်ပပ်း ွဲွဲ့ေ
ွ ည််း

ရ ပပ်းပပသော
ု ့်
လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော

က်ဆ်းရန် ကေစနင်ေ
့် ပ်လ ဉ််း၍ ကောကွယ်ပရ်းဌောနပကောင်ေ၏

မှုပဆောင်

ွဲွွဲ့က

ော်းသည့်် ယမ််းဘလ်းဝယ်ယ၊ ပ ည်တ
့် င််း၊ သပ
ု လောင်၊ ပ န်ပ ့် ်းပရ်းဆပ်ပကော်မတမ

ကုယ်ေော်းလယ်တေ်ဦ်းကု
ကုယ်ေော်းလယ်မ ော်းကု

ွဲွွဲ့ပခေါင််းပဆောင် ပ ေ် လည််းပကောင််း၊ ဝန်ကက်းဌောနနင့်် ပလ ောက်
ဝ
ွဲွဲ့ွ င် ပ ေ်လည််းပကောင််း ပေါဝင်သည့််

ော်းသ၏

ွဲွဲ့ွ ပ င့်် က်ဆ်းရန် သင်၊့် မသင့်် ေေ်ပဆ်းပပ်း

က်ဆ်းသင်သ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲ ပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းကု ကောကွယ်ပရ်းဌောနပကောင်ေ
့် ည့်် လုပ်ငန််းခွငသ
မှုပဆောင်

ွဲွွဲ့၏

တည်ပပုခ က်ပ င့်် က်ဆ်းရမည်။

၉။ လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲ ပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်း တင်သင
ွ ်း် လုသသည် ပုေမ
် ၇၊ ပုေမ
် ခွွဲ (ဂ)

ရ

ကောကွယ်ပရ်းဦ်းေ်းခ ုပ်ရု ်း (ကကည််း) ၏ ခွငပ့်် ပုခ က်ကု လက်ခရရလ င် ဥပပေနင့်် ည တင်သင
ွ ်း် ပခင််း ပပုနင
ု ပ
် ရ်း တွက်
သက်ဆုငရ
် ော

ေု်းရဌောန၊

ေု်းရ

ွဲွဲ့ွ ေည််းနင့်် လု ပ်သလု ညနှုင််းပဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန််း (၄)
လုငေ
် င်ပလ ောက်
၁၀။ ပုေမ
် ၆၊ ပုေမ
် ခွွဲ (ဂ)

ရ ေေ်ပဆ်းပရ်း ရောရခ ုပ်၏

ော်းပခင််းနှင ့််

တ
ု ပ
် ပ်းပခင််း

ပကကောင််းကကော်းခ က်နင့်် ည ယမ််းတုက်ပဆောက်လုပ်သသည်

သတ်မတ်သည့်် ဂဂ ေါရပ်မ ော်း ပပည်ေ
့် ုေွောပေါဝင်သည့်် ယမ််းတုကက
် ု ပဆောက်လုပ်ပပ်းလ င် လုငေ
် င်ရရပရ်း တွက်
ေေ်ပဆ်းပရ်း ရောရခ ုပ်

သတ်မတ်ခ က်နင့်် ည ပလ ောက်

၁၁။ ေေ်ပဆ်းပရ်း ရောရခ ုပ်သည် ပုေမ
် ၁၀
ယမ််းတုက်ကု သတ်မတ်ပသော ယမ််းတုက်
(က) သတ်မတ်ပသော ယမ််းတုက်

ရ လုငေ
် င်ပလ ောက်

ော်းရမည်။
ော်းခ က်ကု လက်ခရရလ င် ပဆောက်လုပ်

ော်းသည့််

ဂဂ ေါရပ်မ ော်းနင့်် ညညွတ်ပခင််း ရ၊ မရ ေေ်ပဆ်းပပ်း -

ဂဂ ေါရပ်မ ော်းနင့်် ညညွတ်ပခင််းမရပကကောင််း ပတွွဲ့ ရလ င် လု ပ်ခ က်မ ော်းကု ပပင်ဆင်ပခင််း၊

ပ ည်ေ
့် ွက်ပဆောင်ရွက်ပခင််းပပုရန် ညွှနက် ကော်းရမည်။
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လုပ်ငန််းခွငသ
် ု်း ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းဆုငရ
် ောဥပပေ

(ခ) သတ်မတ်ပသော ယမ််းတုက်
ပလ ောက်

ဂဂ ေါရပ်မ ော်းနင့်် ညညွတ်ပကကောင််းပတွွဲ့ ရလ င် ဝန်ကက်းဌောန၏ သပဘောတညခ က်ပ င့််

ော်းသ ော်း လုငေ
် င်

၁၂။ လုငေ
် င်သက်တမ််းသည် ေတင်

ုတ်ပပ်းရမည်။
ုတ်ပပ်းသည့်် ပနမ့် ေ၍ တေ်နေ်ပ ေ်သည်။

၁၃။ လုငေ
် င်ရရသသည် လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲ ပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်း သပ
ု လောင်ပခင််း လုပ်ငန််း
ဆက်လက်ပဆောင်ရွက်လုပေါက သက်တမ််းမကုနဆ
် ု်းမ ရက်ပပေါင််း ၃၀ ကကုတင်၍ သက်တမ််း တု်းပပ်းရန်
ေေ်ပဆ်းပရ်း ရောရခ ုပ်

သတ်မတ်ခ က်နင့်် ည ပလ ောက်

၁၄။ ေေ်ပဆ်းပရ်း ရောရခ ုပ်သည် ပုေမ
် ၁၃

ော်းနင
ု သ
် ည်။

ရ သက်တမ််းတု်းပလ ောက်

ော်းခ က်ကု ရရလ င် ပလ ောက်

ော်းသ၏

ယမ််းတုက်ကု ေေ်ပဆ်းပပ်း(က) သတ်မတ်သည့််

ဂဂ ေါရပ်မ ော်းနင့်် ညညွတ်ပခင််းမရပကကောင််းပတွွဲ့ ရလ င် လု ပ်ခ က်မ ော်းကု ပပင်ဆင်ပခင််း၊

ပ ည်ေ
့် ွက်ပဆောင်ရွက်ပခင််းပပုရန် ညွှနက် ကော်းရမည်။
(ခ) သတ်မတ်သည့််
ပလ ောက်

ဂဂ ေါရပ်မ ော်းနင့်် ညညွတ်ပကကောင််းပတွွဲ့ ရလ င် ဝန်ကက်းဌောန၏ သပဘောတညခ က်ပ င့််

ော်းသ ော်း လုငေ
် င်သက်တမ််းတု်းပမင်ပ
ု သ
် ည်။
့် ပ်းနင

အခန််း (၅)
လုငေ
် င်ရရှသူနင
ှ ခ
့်် ွငပ့်် ပုခ က်ရရှသူတ၏
ု ့် တောဝန်မ ော်း
၁၅။ လုငေ
် င်ရရသသည်(က) လုပ်ငန််းခွငသ
် ု်း ပပေါက်ကွွဲ ပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းကု ခွငပ့်် ပုသည့်် ပမောဏ

က်မပုပေဘွဲ

သတ်မတ်ခ က်နင့်် ည ေနေ်တက သပ
ု လောင်သမ််းဆည််းရမည်။
(ခ) ေေ်ပဆ်းပရ်း ရောရခ ုပ် သမဟု
ု ့် တ် ေေ်ပဆ်းပရ်း ရောရ၏

ခေါ

ော်းပလ ော်ေွော ေေ်ပဆ်းပခင််းကု ခယရမည်။

(ဂ) လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲ ပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်း ပပ ောက်ဆု်းပခင််း၊ မ်းပလောင်ပခင််း၊ ပပေါက်ကွွဲပခင််းပကကောင့််
ဆု်းရှု ်းပ က်ေ်းပခင််း၊ လမ ော်း
ခ က်ခ င််း

ခက
ု ်ေဏ်ရောရပခင််း သမဟု
ု ့် တ် ပသဆု်းပခင််း ပ ေ်ပပေါ်ပေါက

ပကကောင််းကကော်းရမည့်် ပပင် ေေ်ပဆ်းပရ်း ရောရခ ုပ်

(ဃ) လုငေ
် င် တွက် ဝန်ကက်းဌောနက သတ်မတ်ပသော နှုန်း်

ော်း တုင်း်

န်းဆု်းရွဲေခန််းသု ့်

ခ န်နင်တ
ု ့်
။
့် ေ်ပပပ်းည သတင််းပရမည်
ခပကက်းပငွကု ဦ်းေ်းဌောနသု ပပ်းပဆောင်
ရမည်။
့်

၁၆။ ခွငပ့်် ပုခ က်ရရသသည်(က) လုပ်ငန််းခွငသ
် ု်း ပပေါက်ကွွဲ ပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းကု လုငေ
် င်ရ ယမ််းတုက်မ ော်းတွငသ
် ော သပ
ု လောင်ရမည်။
(ခ) လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲ ပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းကု သယ်ယပပဆောင်
ု ့်
ပခင််း၊ ပပုလုပ်ပခင််း၊ သ်းု ေွပွဲ ခင််း၊
လက်ဝယ်

ော်းရပခင််းပပုရောတွင ်

နတရောယ်မပ ေ်ပေပရ်း တွက် လု ပ်ပသော ကောကွယမ
် ှု မ ော်းကု

သတ်မတ်ခ က်မ ော်းနင့်် ည ကကုတင်ပဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန််း (၆)
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လုပ်ငန််းခွငသ
် ု်း ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းဆုငရ
် ောဥပပေ

ေေ်ပဆ်းပရ်းအရောရှခ ုပ် ၏ လုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်း
၁၇။ ေေ်ပဆ်းပရ်း ရောရခ ုပ်၏ လုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်းမော ပ ောက်ပေါ

တုင်း် ပ ေ်သည်-

(က) လုငေ
် င်ရရသနင့်် ခွငပ့်် ပုခ က်ရရသတသည်
ု ့်
ဤဥပပေ၊ နည််းဥပပေ၊ ေည််းမ ဉ််း၊ ေည််းကမ််း၊
မန်ညွှ
့် နက် ကော်းခ က်နင့်် လုပ်

မန်ပကကော်
ပငောေော၊
့်

ု်းလုပ်နည််းမ ော်းကု လုက်နောပခင််း ရ မရ ေေေ်၍ လုက်နောပခင််းမရပေါက လု ပ်သလု

ပရ်းယပဆောင်ရွက်ပခင််း၊
(ခ) ပုေမ
် ၄

ရ ပလ ောက်

ော်းခ က်ကု ေေေ်၍ သတ်မတ်ခ က်နင့်် ညညွတ်ပေါက ဝန်ကက်းဌောနသု ပ့်

သတ်မတ်ခ က်နင့်် ညညွတ်ပခင််း မရပေါက သပဘော

ော်းမတ်ခ က်နင့််

ောက်ခတင်ပပပခင််းနင့််

တ ဝန်ကက်းဌောနသု တင်
ပပပခင််း၊
့်

(ဂ) ကောကွယ်ပရ်းဦ်းေ်းခ ုပ်ရု ်း (ကကည််း) က ေေေ် တည်ပပုပသော ပပမပနရောတွင ် ယမ််းတုက်ပဆောက်လုပ် ရန်
ပကကောင််းကကော်းပခင််း၊ ယမ််းတုက်၏

ဂဂ ေါရပ်မ ော်း ပပည်ေ
့် ုပခင််း ရ၊ မရ ေေ်ပဆ်းပခင််း၊

(ဃ) ဝန်ကက်းဌောန၏ သပဘောတညခ က်ပ င့်် လုငေ
် င်

ုတ်ပပ်းပခင််းနင့်် လုငေ
် င်သက်တမ််း တု်းပမင်ပ
့် ပ်းပခင််း၊

(င) လုငေ
် င်ရရသနင့်် ခွငပ့်် ပုခ က်ရရသတန
ု ့် င်ေ
့် ပ်လ ဉ််း၍ ဝန်ကက်းဌောနက
နှုန်း်

ော်း တုင်း်

ခေါ

ော်းပလ ော်ေွော သတ်မတ်သည့််

ခပကက်းပငွ ပကောက်ခပခင််း၊

(ေ) ဤဥပပေပေါ လုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်းကု ပ ောင်ပမင်ေွော ပဆောင်ရွက်နင
ု ပ
် ရ်း တွက် ဦ်းေ်းဌောနမ သင်ပ
့် လ ော်ပသော
ရောရမ ော်းကု ေေ်ပဆ်းပရ်း ရောရ ပ ေ် တောဝန်ပပ်း ပ်ပခင််း၊
(ဆ) မမလုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်းကု ပဆောင်ရွက်ရန် ေေ်ပဆ်းပရ်း ရောရ ော်း လွှွဲ ပ်ပဆောင်ရွက်ပေပခင််း၊
(ဇ) ဝန်ကက်းဌောနက

ခေါ

ော်းပလ ော်ေွော ပပ်း ပ်သည့်် လုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်း

မ််းပဆောင်ပခင််း။

အခန််း (၇)
တော်းပမေ်ခ က်မ ော်း
၁၈။ လုငေ
် င်ရရသနင့်် ခွငပ့်် ပုခ က်ရရသ မည်သမ ေေ်ပဆ်းပရ်း ရောရခ ုပ် သမဟု
ု ့် တ် ေေ်ပဆ်းပရ်း

ရောရ၏

ေေ်ပဆ်းပခင််းကု ခယရန် ပငင််းပယ်ပခင််းမပပုရ။
၁၉။ မည်သမ (က) ဤဥပပေနင့်် ည ခွငပ့်် ပုခ က်မရရဘွဲ လုပ်ငန််းခွငသ
် ု်း ပပေါက်ကွွဲ ပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းကု တင်သင
ွ ်း် ပခင််း၊
သယ်ယပပဆောင်
ု ့်
ပခင််း၊ သပ
ု လောင်ပခင််း၊ ပပုလုပ်ပခင််း၊ သု်းေွပွဲ ခင််း၊ လက်ဝယ်
(ခ) ပုေမ
် ၈

ရ ကောကွယ်ပရ်းဌောနပကောင်ေ

မှုပဆောင်

ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းကု
(ဂ) ဤဥပပေ

ရ

ွဲွွဲ့၏

ော်းရပခင််း၊ လွှွဲပပပောင််းပခင််းမပပုရ။

တည်ပပုခ က်မရရဘွဲ လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု

က်ဆ်းပခင််းမပပုရ။

ုတ်ပပန်သည့်် နည််းဥပပေ၊ ေည််းမ ဉ််း၊ ေည််းကမ််း၊

မန်ပကကော်
ပငောေော၊
့်

မန်န့် င့််

ညွှနက် ကော်းခ က်မ ော်းနင့်် ည ပဆောင်ရွက်ရန် ပ က်ကွက်ပခင််း မရပေရ။
၂၀။ မည်သမ လုငေ
် င်မရသည့်် ယမ််းတုက်တွင-်
(က) လုပ်ငန််းခွငသ
် ု်း ပပေါက်ကွွဲ ပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းကု လက်ခ သပ
ု လောင်ပခင််း မပပုရ။
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လုပ်ငန််းခွငသ
် ု်း ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းဆုငရ
် ောဥပပေ

(ခ) လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲ ပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းကု

ပ်န သပ
ု လောင်ပခင််း မပပုရ။

၂၁။ လုငေ
် င်ရရသ မည်သမ (က) ဝန်ကက်းဌောနက

ုတ်ပပ်းပသော လုငေ
် င်ပေါ ခွငပ့်် ပုပမောဏ

က် ပုမုပသော လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲ ပေတတ်ပသော

ဝတထုပေစည််းမ ော်းကု လက်ခသပ
ု လောင်ပခင််းမပပုရ။
(ခ) ပုေမ
် ၁၅၊ ပုေမ
် ခွွဲ (ဂ) ပေါ လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲ ပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းပကကောင့်် တေ်ခခ
ု ပု ေ်ပွော်းပေါက
န်းဆု်းရွဲေခန််းသု ခ့် က်ခ င််း ပကကောင််းကကော်းပခင််းနင့်် ေေ်ပဆ်းပရ်း ရောရခ ုပ်

ခ န်နင်တ
ု ့်
့် ေ်ပပပ်းည သတင််းပရန်

ပ က်ကွက်ပခင််းမရပေရ။
(ဂ) လုငေ
် င်သက်တမ််း ကုနဆ
် ု်းသည့်် ခ န်တွင ် သက်တမ််းတု်းပမင်ပ့် ခင််း မရဘွဲ လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲ ပေတတ်ပသော
ဝတထုပေစည််းမ ော်းကု ဆက်လက်သပ
ု လောင်ပခင််း မပပုရ။

အခန််း (၈)
ပပေ်မှုနင
ှ ့်် ပပေ်ေဏ်မ ော်း
၂၂။ မည်သမဆု ပုေမ
် ၁၈၊ ပုေမ
် ၁၉၊ ပုေမ
် ခွွဲ (ဂ) နင့်် ပုေမ
် ၂၁၊ ပုေမ
် ခွွဲ (ခ) တပေါ
ု ့် တော်းပမေ်ခ က်တေ်ရပ်ရပ်ကု
ပ ောက် က်က ်းလွနပ
် ကကောင််း ပပေ်မှု
က ပ်ငေါ်းသန််း

င်ရော်းေရင်ပခင််းခရလ င်

ုသကု တေ်နေ်

က်မပုပသော ပ

ောင်ေဏ်ပ ေ်ပေ၊

က်မပုပသော ပငွေဏ်ပ ေ်ပေ၊ ေဏ်နေ်ရပ်လု်း ပ ေ်ပေ ခ မတ်ရမည်။

၂၃။ မည်သမဆု ပုေမ
် ၁၉၊ ပုေမ
် ခွွဲ (က) နင့်် ပုေမ
် ၂၁၊ ပုေမ
် ခွွဲ (က) နင့်် (ဂ) တပေါ
ု ့် တော်းပမေ်ခ က် တေ်ရပ်ရပ်ကု
ပ ောက် က်က ်းလွနပ
် ကကောင််း ပပေ်မှု
ပ

င်ရော်းေရင်ပခင််းခရလ င်

ောင်ေဏ်ခ မတ်ရမည့်် ပပင် က ပ်သန််း ၃၀

ုသကု

နည််းဆု်း တေ်နေ်မ

မ ော်းဆု်း သ်းု နေ်

က်မပုပသော ပငွေဏ်လည််း ခ မတ်နင
ု သ
် ည်။

၂၄။ မည်သမဆု ပုေမ
် ၁၉၊ ပုေမ
် ခွွဲ (ခ) နင့်် ပုေမ
် ၂၀ တပေါ
ု ့် တော်းပမေ်ခ က်တေ်ရပ်ရပ်ကု ပ ောက် က်က ်းလွနပ
် ကကောင််း
ပပေ်မှု

င်ရော်းေရင်ပခင််းခရလ င်

က ပ်သန််း ၃၀

ုသကု

နည််းဆု်း တေ်နေ်မ

မ ော်းဆု်း ငေါ်းနေ်

ပ

ောင်ေဏ်ခ မတ်ရမည့်် ပပင်

က်မပုပသော ပငွေဏ်လည််း ခ မတ်နင
ု သ
် ည်။

၂၅။ မည်သမဆု တော်းပမေ်ခ က်တေ်ရပ်ရပ်ကု
ပ်မက ်းလွနပ
် သော ပပေ်မှုတွင ် ပပဋ္ဌောန််း

ပ်မက ်းလွနပ
် ကကောင််း ပပေ်မှု
ော်းပသော

ုသကု

ပမင်ဆ
့် ု်းပပေ်ေဏ်ကု ခ မတ်ရမည်။

၂၆။ မည်သမဆု တော်းပမေ်ခ က်တေ်ရပ်ရပ်ကု ပ ောက် က်က ်းလွနရ
် န်
ပသွ်းပဆောင်ပခင််းပပုပကကောင််း ပပေ်မှု

င်ရော်းေရင်ပခင််းခရလ င်

င်ရော်းေရင်ပခင််းခရလ င်

ော်းပပ်းကညပခင််း၊ လှုွဲ့ပဆော်ပခင််း သမဟု
ု ့် တ်

ုသကု သက်ဆုငရ
် ော ပပေ်မှု တွက် သတ်မတ်

ော်းပသော

ပပေ်ေဏ်ကု ခ မတ်ပခင််းခရမည်။
၂၇။ ဤဥပပေ

ရ သမ််းဆည််းရမပသော သက်ပသခပေစည််းမ ော်းသည် ခွငပ့်် ပုခ က်မရရပသော လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲ

ပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းပ ေ်ပေါက ပပည်သဘဏ္ဍော
့်

ပ ေ် သမ််းဆည််းရမည်။

အခန််း (၉)
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လုပ်ငန််းခွငသ
် ု်း ပပေါက်ကွွဲပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်းဆုငရ
် ောဥပပေ

အပ
၂၈။ ေေ်ပဆ်းပရ်း ရောရခ ုပ်သည် ဤဥပပေ

ပ
ွ

ွ

ရ ပကောက်ခရန်ရပသော

ခပကက်းပငွကု ပပ်းပဆောင်ရန် ပ က်ကွက်သ ော်း

ဝင်ပငွခန
ွ မ
် ပပပ က န်ပငွပ ေ်ဘသကွဲသ
့် ု ့် ရပကောက်ခရမည်။
၂၉။ ဤဥပပေနင့်် ဤဥပပေ
ညွှနက် ကော်းခ က်နင့်် လုပ်

ရ

ုတ်ပပန်သည့်် နည််းဥပပေ၊ ေည််းမ ဉ််း၊ ေည််းကမ််း၊

မန်ပကကော်
ပငောေော၊
့်

မန်၊ ့်

ု်းလုပ်နည််းမ ော်းပေါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းသည် ကောကွယ်ပရ်းဦ်းေ်းခ ုပ်ရု ်း (ကကည််း) က

ေမခန်ခွ့် လ
ွဲ ုပ်ကုငပ
် ဆောင်ရွက်ပနသည့်် လုပ်ငန််းခွငသ
် ်းု ပပေါက်ကွွဲ ပေတတ်ပသော ဝတထုပေစည််းမ ော်း၊ ယမ််းတုက်မ ော်း၊
ပဆောက်

ုမ ော်းနင့်် သက်ဆုငပ် ခင််း မရပေရ။

၃၀။ ဤဥပပေပေါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းကု

ပကောင်

ည်ပ ော်ပဆောင်ရွက်ရောတွင-်

(က) ဝန်ကက်းဌောနသည် နည််းဥပပေမ ော်း၊ ေည််းမ ဉ််းနင့်် ေည််းကမ််းမ ော်းကု ပပည်ပ
သပဘောတညခ က်ပ င့််

ောင်ေု ေု်းရ

ွဲွဲ့၏
ွ

ုတ်ပပန်နင
ု သ
် ည်။

(ခ) ဝန်ကက်းဌောနနင့်် ဦ်းေ်းဌောနတသည်
ု ့်

မန်ပကကော်
ပငောေော၊
့်

မန်၊ ့် ညွှနက် ကော်းခ က်နင့်် လုပ်

ု်းလုပ်နည််းမ ော်းကု

ုတ်ပပန်နင
ု သ
် ည်။
၃၁။ The Explosives Act, (India Act, 4, 1884, Vol. V)
မန်ပကကော်
ပငောေော၊
့်

ရ

မန်၊ ့် ညွှနက် ကော်းခ က်နင့်် လုပ်

ုတ်ပပန်

ော်းပသော နည််းဥပပေ၊ ေည််းမ ဉ််း၊ ေည််းကမ််း၊

ု်းလုပ်နည််းမ ော်းကု ဤဥပပေနင့်် မဆန်က
့် င်သပရွ ွဲ့

ဆက်လက်က င်သ
ု သ
် ည်။
့် ်းု နင
၃၂။ The Explosives Act, (India Act, 4, 1884, Vol. V) ကု ဤဥပပေပ င့်် ရုပ်သမ််းလုက်သည်။
ပပည်ပ

ောင်ေုသမမတပမန်မောနင
ု င
် ပတော် ွဲွဲ့ေ
ွ ည််းပု ပပခခဥပပေ

ရ ကျွနပ
်ု ်လက်မတ်ပရ်း

ု်းသည်။

(ပု) ဝင််းပမင့််
နင
ု င
် ပတော်သမမတ
ပပည်ပ
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ောင်ေုသမမတပမန်မောနင
ု င
် ပတော်

