
မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေကို မပင်ဆင်သည့် ဥပဒေ 

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအြှတ်  ၇၂။) 

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊  နတ်ဒတာ်လဆန်း  ၁၃  ရက် 

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ  ၂၄  ရက်) 

 မပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေကုိ မပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

၁။ ဤဥပဒေကုိ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေကုိ မပင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ဟု ဒခါ်တွင်ဒစရြည်။ 

၂။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၂ တွင် - 

(က) ပုေ်ြခွဲ (ခ) ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“( ခ ) ဓာတ်သတ္တ ု ဆုိသည်ြှာ ဒမြေုြှတူးဒော်၍ ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အမခားနည်းမေင့် 

ဒသာ်လည်းဒကာင်း ရရိှသည့် သတ္တ ု၊ စက်ြှုတွင်းေွက် ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းနှင့် 

ဒကျောက်ြျေားကုိဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ပင်လယ်၊ မြစ်၊ ဒချောင်း၊ အင်းအုိင်ရိှ 

ဒရဒအာက်ကကြ်းမပင်နှင့်ဒရဒအာက်ဒမြြှ တူးဒော်ရရိှသည့် ဓာတ်သတ္တ ုြျေားလည်း 

ပါဝင်သည်။” 

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (ဂ) ကုိ ပယ်ေျေက်ရြည်။ 

( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (ဆ) ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

 “(ဆ) ခွင် ့မပုြိန်  ့ဆိုသည်ြှာ ဓာတ်သတ္တ ုရှာဒေွမခင်း၊ စြ်းသပ်တိုင်းတာမခင်း၊ 

မေစ်ဒမြာက်နုိင်စွြ်းဒလ့လာမခင်း၊ ေုတ်လုပ်မခင်း၊ ဆင့်တက်မပ မုပင်မခင်း သုိြ့ဟုတ် 

ဒရာင်းချေမခင်းနှင့်ဝယ်ယူမခင်းလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကုိ မေစ်ဒစ၊ တစ်ရပ်ေက်ပုိဒသာ 

လုပ်ငန်းြျေားကုိ တစ်ဒပါင်းတည်းမေစ်ဒစ လုပ်ကုိင်ရန် ဤဥပဒေအရ ေုတ်ဒပးသည့် 

ခွင့်မပုြိန်ကိ့ု ဆိုသည်။” 

(ဃ) ပုေ်ြခွဲ (ဈ) ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“( ဈ ) ဓာတ်သတ္တ ုစြ်းသပ်တိုင်းတာမခင်း ဆိုသည်ြှာ ဓာတ်သတ္တ ုသိုက်တစ်ခု၏ 

အြျေိုးအစား၊ တည်ဒနရာ၊ အရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္ဌ ာန်၊ အရည်အဒသွးနှင့် 

ပြာဏတိုကုိ့ သိရှနိိုင်ရန် စြ်းသပ်မခင်း၊ တိုင်းတာမခင်းတိုကုိ့ ဆိုသည်။” 

( င ) ပုေ်ြခွဲ (ဈ) ၏ဒနာက်တွင် ပုေ်ြခွဲ (ဈ-၁) အမေစ် ဒအာက်ပါအတိုင်း မေည့်စွက်ရြည် - 

“(ဈ-၁) မေစ်ဒမြာက်နုိင်စွြ်းဒလ့လာမခင်း ဆုိသည်ြှာ ဓာတ်သတ္တ ု စြ်းသပ်တုိင်းတာမခင်း 

မပုလုပ်ပပီးဒသာ ဓာတသ်တ္တ ုသိုက် တစ်ခုခုကုိ စီးပွားမေစ် ေုတ်လုပ်နိုင်မခင်း 

ရှိ ြရှိ ဆန်းစစ်ဒလ့လာ ဒဆာင်ရွက်မခင်းကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် 
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ဓာတ်သတ္တ ုတူးဒော်ေုတ်လုပ်ြည့် နည်းစဉ်၊ ဆင့်တက်မပုမပင် ေုတ်လုပ်ြည့် 

နည်းစဉ်၊ စီးပွားမေစ် ေုတ်လုပ်နိုင်ြှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုဆိုင်ရာ ဒငွဒကကး 

တွက်ချေက်ြှုြျေား၊ ပတ်ဝန်းကျေင်ေိခုိက်ြှုဆန်းစစ်သည့်စနစ်နှင့် လူြှုဒရးအရ 

ေိခိုက်ြှုဆန်းစစ်သည့် စနစ်ြျေားလည်း ပါဝင်သည်။” 

 ( စ ) ပုေ်ြခွဲ (ည) ၏ဒနာက်တွင် ပုေ်ြခွဲ (ည-၁) အမေစ် ဒအာက်ပါအတိုင်း မေည့်စွက်ရြည်- 

“(ည-၁) ဓာတ်သတ္တ ုဒရာင်းချေမခင်းနှင့်ဝယ်ယူမခင်း ဆုိသည်ြှာ ေုတ်လုပ်သည့် ဓာတ်သတ္တ  ု

ြျေားကို ဒရာင်းချေမခင်းနှင့်ဝယ်ယူမခင်း၊ သယ်ယူမခင်း၊ သိုဒလှာင်မခင်းြျေားကို 

ဆိုသည်။” 

(ဆ) ပုေ်ြခွဲ (ဋ) ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် -   

“( ဋ ) အကကီးစားေုတ်လုပ်မခင်း ဆိုသည်ြှာ ဓာတ်သတ္တ ုသိုက်ပြာဏအဒပါ် 

ြူတည်၍ စီးပွားမေစ်ေုတ်လုပ်ရန် မေစ်ဒမြာက်နိုင်စွြ်းရှိ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု 

အြျေားအမပား လုိအပ်သည့် သုိြ့ဟုတ် အေူးနည်းပညာရပ်နှင့်နည်းစနစ်ြျေား 

အသုံးမပု၍ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းအမေစ် ၁၅ နှစ် အေက်ြှ နှစ် ၅၀ အေိ 

ခွင့်မပုချေက်မေင့် ဓာတသ်တ္တ ုေုတ်လုပ်မခင်းကုိ ဆိုသည်။”  

 ( ဇ ) ပုေ်ြခွဲ (ဋ) ၏ဒနာက်တွင် ပုေ်ြခွဲ (ဋ-၁) အမေစ် ဒအာက်ပါအတိုင်း မေည့်စွက်ရြည် - 

“(ဋ-၁) အလတ်စားေုတ်လုပ်မခင်း ဆုိသည်ြှာ ဓာတ်သတ္တ ုသုိက်ပြာဏ အသင့်အတင့် 

ရှိ၍ စီးပွားမေစ်ေုတ်လုပ်ရန် မေစ်ဒမြာက်နိုင်စွြ်းရှိဒသာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုနှင့် 

ကုန်ကျေစရိတ်အသင့်အတင့်လုိအပ်သည့် သုိြ့ဟုတ် ကန်သ့တ်နည်းပညာရပ် 

နှင့် နည်းစနစ်ြျေားအသုံးမပု၍ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းအမေစ် ၁၅ နှစ်အေိ 

ခွင့်မပုချေက်မေင့် ဓာတသ်တ္တ ုေုတ်လုပ်မခင်းကုိ ဆိုသည်။” 

( ဈ ) ပုေ်ြခွဲ (ဌ)၊ (ဍ)၊ (ဎ)၊ (တ) နှင့် (ေ) တိုကုိ့ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“( ဌ ) အဒသးစားေုတ်လုပ်မခင်း ဆုိသည်ြှာ ဓာတ်သတ္တ ု မေစ်ေွန်းြှုပြာဏ နည်းပါး၍ 

ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုနှင့်ကုန်ကျေစရိတ်ြြျေားသည့် စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းအမေစ် သက်တြ်း 

၁၀ နှစ်အေိ ခွင့်မပုချေက်မေင့် ဓာတသ်တ္တ ုေုတ်လုပ်မခင်းကုိ ဆိုသည်။ 

( ဍ ) လက်လုပ်လက်စားေုတ်လုပ်မခင်း ဆိုသည်ြှာ သာြန်လက်သုံးကိရိယာ 

ြျေားကုိမေစ်ဒစ၊ ဤဥပဒေအရ ေုတ်မပန်သည့် နည်းဥပဒေြျေားမေင့် သတ်ြှတ်ဒသာ 

မြင်းဒကာင်ဒရ အားေက်ြပုိသည့် စက်ကိရိယာကုိမေစ်ဒစ အသံုးမပု၍ ဓာတ်သတ္တ ု 

ေုတ်လုပ်မခင်းကုိ ဆိုသည်။ 
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( ဎ ) ဆင့်တက်မပုမပင်မခင်း ဆိုသည်ြှာ ဓာတ်သတ္တ ုကို အရည်အဒသွးအရမေစ်ဒစ၊ 

တန်ေုိးအရမေစ်ဒစ တုိးတက်ဒကာင်းြွန်လာဒစရန် ဒဆာင်ရွက်မခင်းကုိ ဆုိသည်။ 

ယင်းစကားရပ်တွင် သတ္တ ုရုိင်းြျေားကုိ သတ္တ ုသန်စ့င် သုိြ့ဟုတ် သတ္တ ုစင်ြျေား 

မေစ်လာဒစရန် ဒဆးဒကကာမခင်း၊ သန်စ့င်မခင်း၊ ကျေိုချေက်မခင်း၊ ချွတ်မခင်း၊ 

လျှပ်ကူးမခင်းနှင့်ပံုသွင်းမခင်း လုပ်ငန်းစဉ်ြျေားလည်း ပါဝင်သည်။ 

(တ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်ြှာ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။ 

(ေ)  ညွှန်ကကားဒရးြှူးချေ ပ် ဆုိသည်ြှာ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကကားဒရးြှူးချေ ပ်ကုိ 

ဆိုသည်။”   

၃။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်း ဥပဒေ ပုေ်ြ ၃၊ ပုေ်ြခွဲ (ဂ) ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“( ဂ ) ဓာတ်သတ္တ ုသယံဇာတပစ္စည်းြျေားနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုြျေား  ေံွ ့ပေိုးတုိးတက် 

လာဒစရန်၊” 

၄။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၄ ကုိ ဒအာက်ပါအတုိင်း အစားေုိးရြည်-  

  “၄။ ဒအာက်ပါလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ် သုိြ့ဟုတ် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ေက် ပုိြုိ၍ လုပ်ကုိင်လုိသည့် 

ပုဂ္ဂိုလ် သုိြ့ဟုတ် အေဲွအ့စည်းသည် ခွင့်မပုြိန်ရ့ရိှရန် ဝန်ကကီးဌာနသုိ ့သတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ 

ဒလျှာက်ေားရြည်- 

 (က) နုိင်ငံမခားရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုပါရိှဒသာ သတ္တ ု၊ စက်ြှုတွင်းေွက်ကုန်ကကြ်းပစ္စည်း 

သိုြ့ဟုတ် ဒကျောက်ရှာဒေွမခင်း၊ စြ်းသပ်တိုင်းတာမခင်း၊ မေစ်ဒမြာက်နိုင်စွြ်း 

ဒလ့လာမခင်း၊ အကကီးစားေုတ်လုပ်မခင်း၊ ဆင့်တက်မပ မုပင်မခင်း သုိြ့ဟုတ် ဒရာင်းချေမခင်း 

နှင့်ဝယ်ယူမခင်း၊ 

( ခ ) နုိင်ငံသားရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုမေင့် သတ္တ ု၊ စက်ြှုတွင်းေွက်ကုန်ကကြ်းပစ္စည်း သုိြ့ဟုတ် 

ဒကျောက်တုိကုိ့ရှာဒေွမခင်း၊ စြ်းသပ်တုိင်းတာမခင်း၊ မေစ်ဒမြာက်နုိင်စွြ်းဒလ့လာမခင်း၊ 

အကကီးစားေုတ်လုပ်မခင်း၊ ဆင့်တက်မပုမပင်မခင်း သိုြ့ဟုတ် ဒရာင်းချေမခင်းနှင့် 

ဝယ်ယူမခင်း၊ 

( ဂ ) နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုမေင့် သတ္တ ု၊ စက်ြှုတွင်းေွက်ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းတိုကုိ့ 

ရှာဒေွမခင်း၊ စြ်းသပ်တုိင်းတာမခင်း၊ မေစ်ဒမြာက်နုိင်စွြ်းဒလ့လာမခင်း၊ အလတ်စား 

ေုတ်လုပ်မခင်း၊ ဆင့်တက်မပုမပင်မခင်း သုိြ့ဟုတ် ဒရာင်းချေမခင်းနှင့် ဝယ်ယူမခင်း၊ 

(ဃ)  နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုမေင့် ဝန်ကကီးဌာနက အြိန်ဒ့ကကာ်မငာစာ ေုတ်မပန်၍ 

ကန်သ့တ်ေားဒသာ သတ္တ ု သုိြ့ဟုတ် စက်ြှုတွင်းေွက် ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းတုိကုိ့ 

ရှာဒေွမခင်း၊ စြ်းသပ်တိုင်းတာမခင်း၊ အဒသးစားေုတ်လုပ်မခင်း၊ ဆင့်တက် 

မပုမပင်မခင်း သိုြ့ဟုတ် ဒရာင်းချေမခင်းနှင့်ဝယ်ယူမခင်း၊ 
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( င ) နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုမေင့် သတ္တ ု၊ စက်ြှုတွင်းေွက်ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းတိုန့ှင့် 

စပ်လျေဉ်း၍ ရှာဒေွမခင်း၊ စြ်းသပ်တုိင်းတာမခင်း၊ မေစ်ဒမြာက်နုိင်စွြ်းဒလ့လာမခင်း၊ 

အလတ်စားေုတ်လုပ်မခင်း သိုြ့ဟုတ် အဒသးစားေုတ်လုပ်မခင်း၊ ဆင့်တက် 

မပုမပင်မခင်း သုိြ့ဟုတ် ဒရာင်းချေမခင်းနှင့်ဝယ်ယူမခင်းလုပ်ငန်းတုိတွ့င် အနည်းဆံုး 

လုပ်ငန်းသုံးရပ်ကို တစ်ဒပါင်းတည်း လုပ်ကိုင်မခင်း၊ 

( စ ) နုိင်ငံသားရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုမေင့် သတ္တ ၊ု စက်ြှုတွင်းေွက်ကုန်ကကြ်းပစ္စည်း သုိြ့ဟုတ် 

ဒကျောက်တုိကုိ့ အလတ်စားေုတ်လုပ်မခင်း၊ အဒသးစားေုတ်လုပ်မခင်း၊ ဆင့်တက် 

မပုမပင်မခင်း သိုြ့ဟုတ် ဒရာင်းချေမခင်းနှင့်ဝယ်ယူမခင်းလုပ်ငန်း ခွင့်မပုြိန်ရ့ရိှ 

ေားဒသာ နုိင်ငံသားြျေားသည် စြ်းသပ်တုိင်းတာေားသည့် ဘူြိဒေေ အစီရင်ခံစာ 

အရသတ္တ ုသုိက်ပြာဏနှင့်အရည်အဒသွးဒပါ် ြူတည်၍ နုိင်ငံမခားရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု 

နှင့် ေက်စပ်လုပ်ကိုင်သည့် အကကီးစားေုတ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်းသို  ့ ကူးဒမပာင်း 

လုပ်ကိုင်မခင်း။” 

၅။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ  ၅ ကုိ ဒအာက်ပါအတုိင်း အစားေုိးရြည်-  

 “၅။(က) ဒကျောက်ရှာဒေွမခင်း၊ စြ်းသပ်တုိင်းတာမခင်း၊ အလတ်စားေုတ်လုပ်မခင်း၊ ဆင့်တက် 

မပုမပင်မခင်း သိုြ့ဟုတ် ဒရာင်းချေမခင်းနှင့်ဝယ်ယူမခင်းလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်ကို 

လုပ်ကိုင်လိုသည့် နိုင်ငံသား သိုြ့ဟုတ် အေွဲ အ့စည်းသည် ခွင့်မပုြိန်ရ့ရှိရန် 

ဦးစီးဌာနသုိ ့သတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ ဒလျှာက်ေားရြည်။ 

 ( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနက အြိန်ဒ့ကကာ်မငာစာ ေုတ်မပန်၍ ကန်သ့တ်ေားဒသာ ဒကျောက် 

ရှာဒေွမခင်း၊ စြ်းသပ်တုိင်းတာမခင်း၊ အဒသးစားေုတ်လုပ်မခင်း၊ ဆင့်တက်မပ မုပင်မခင်း 

သုိြ့ဟုတ် ဒရာင်းချေမခင်းနှင့်ဝယ်ယူမခင်းလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကုိ လုပ်ကုိင်လုိသည့် 

နိ ုင်ငံသား သို ြ့ဟုတ် အေွဲ အ့စည်းသည် ခွင် ့ မပုြိန် ရ့ရှ ိရန် ဦးစီးဌာနသို  ့

သတြ်ှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ ဒလျှာက်ေားရြည်။” 

၆။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ  ၆ ကုိ ဒအာက်ပါအတုိင်း အစားေုိးရြည်-  

“၆။ နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုမေင့် ဤဥပဒေအရ ေုတ်မပန်သည့် နည်းဥပဒေြျေားနှင့်အညီ 

တုိင်းဒေသကကီး သုိြ့ဟုတ် မပည်နယ်က ဒဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် သတ္တ ၊ု စက်ြှုတွင်းေွက် ကုန်ကကြ်း 

ပစ္စည်း သုိြ့ဟုတ် ဒကျောက်ြျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ရှာဒေွမခင်း၊ စြ်းသပ်တုိင်းတာမခင်း၊ အဒသးစား 

ေုတ်လုပ်မခင်း သုိြ့ဟုတ် လက်လုပ်လက်စားေုတ်လုပ်မခင်း၊ ဆင့်တက်မပုမပင်မခင်း သုိြ့ဟုတ် 

ဒရာင်းချေမခင်းနှင့်ဝယ်ယူမခင်းလုပ်ငန်းတုိကုိ့ လုပ်ကုိင်လုိသည့် နုိင်ငံသား သုိြ့ဟုတ် အေဲွအ့စည်းသည် 

ခွင့်မပုြိန်ရ့ရိှရန် မပည်ဒောင်စုအစုိးရအေဲွ၏့ သဒဘာတူညီချေက်မေင့် ေဲွစ့ည်းတာဝန်ဒပးအပ်ေားဒသာ 

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကကီးနှင့်မပည်နယ်အသီးသီးရှိ လုပ်ကွက်စိစစ်ချေေားဒပးဒရးအေွဲ သ့ို  ့

သတြ်ှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ ဒလျှာက်ေားရြည်။” 
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၇။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၆ ၏ ဒနာက်တွင် ပုေ်ြ ၆-က အမေစ် ဒအာက်ပါအတုိင်း မေည့်စွက် 

ရြည ်- 

 “၆-က။ ဝန်ကကီးဌာနသည် မပည်ဒောင်စုအစုိးရအေဲွ၏့ သဒဘာတူညီချေက်မေင့် တုိင်းဒေသကကီး 

သိုြ့ဟတု် မပည်နယ်လုပ်ကွက် စိစစ်ချေေားဒပးဒရးအေွဲ ကုိ့ ေွဲ စ့ည်းဒပးနိုင်သည်။” 

၈။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၇ ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည်- 

 “၇။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ဒအာက်ပါလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ် သုိြ့ဟုတ် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ေက်ပုိြုိ၍ 

လုပ်ကုိင်နုိင်ရန် ခွင့်မပုြိန်ကုိ့ မပည်ဒောင်စုအစုိးရအေဲွ၏့သဒဘာတူညီချေက်မေင့် ေုတ်ဒပးရြည် - 

 (က) နိုင်ငံမခားရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုပါရှိဒသာ သတ္တ ု၊ စက်ြှုတွင်းေွက်ကုန်ကကြ်းပစ္စည်း 

သိုြ့ဟုတ် ဒကျောက်ရှာဒေွမခင်း၊ စြ်းသပ်တိုင်းတာမခင်း၊ မေစ်ဒမြာက်နိုင်စွြ်း 

ဒလ့လာမခင်း၊ အကကီးစားေုတ်လုပ်မခင်း၊ ဆင့်တက်မပုမပင်မခင်း သိုြ့ဟတု် 

ဒရာင်းချေမခင်းနှင့်ဝယ်ယူမခင်း၊ 

  ( ခ ) နုိင်ငံသားရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုမေင့် သတ္တ ုရှာဒေွမခင်း၊ စြ်းသပ်တုိင်းတာမခင်း၊ မေစ်ဒမြာက် 

နုိင်စွြ်းဒလ့လာမခင်း၊ အကကီးစားေုတ်လုပ်မခင်း၊ ဆင့်တက်မပုမပင်မခင်း သုိြ့ဟုတ် 

ဒရာင်းချေမခင်းနှင့် ဝယ်ယူမခင်း။ 

 ( ဂ ) နုိင်ငံသားရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုမေင့် သတ္တ ု၊ စက်ြှုတွင်းေွက်ကုန်ကကြ်းပစ္စည်း သုိြ့ဟုတ် 

ဒကျောက်တုိကုိ့ အလတ်စားေုတ်လုပ်မခင်း၊ အဒသးစားေုတ်လုပ်မခင်း၊ ဆင့်တက် 

မပ မုပင်မခင်း သုိြ့ဟုတ် ဒရာင်းချေမခင်းနှင့်ဝယ်ယူမခင်းလုပ်ငန်းခွင့်မပုြိန်ရ့ရိှေားဒသာ 

နိုင်ငံသားြျေားသည် စြ်းသပ်တိုင်းတာေားသည့် ဘူြိဒေေအစီရင်ခံစာအရ 

သတ္တ ုသုိက်ပြာဏနှင့်အရည်အဒသွးဒပါ် ြူတည်၍ နိုင်ငံမခားရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုနှင့် 

ေက်စပ်လုပ်ကုိင်သည့် အကကီးစားေုတ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်းသုိ ့ကူးဒမပာင်းလုပ်ကုိင်မခင်း။” 

၉။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၈ ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည်- 

 “၈။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ဒအာက်ပါလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ် သုိြ့ဟုတ် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ေက်ပုိြုိ၍ 

လုပ်ကုိင်နုိင်ရန် ခွင့်မပုြိန်ကုိ့ သတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ ေုတ်ဒပးနိုင်သည် - 

  (က) နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုမေင့် စက်ြှုတွင်းေွက်ကုန်ကကြ်းပစ္စည်း သိုြ့ဟုတ် 

ဒကျောက်တုိကုိ့ ရှာဒေွမခင်း၊ စြ်းသပ်တုိင်းတာမခင်း၊ မေစ်ဒမြာက်နုိင်စွြ်းဒလ့လာမခင်း၊ 

အကကီးစားေုတ်လုပ်မခင်း၊ ဆင့်တက်မပုမပင်မခင်း သိုြ့ဟုတ် ဒရာင်းချေမခင်းနှင့် 

ဝယ်ယူမခင်း၊ 

  ( ခ ) နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှ ံြှုမေင့် သတ္တ ု သိုြ့ဟတု် စက်ြှုတွင်းေွက် ကုန်ကကြ်း 

ပစ္စည်းတုိကုိ့ ရှာဒေွမခင်း၊ စြ်းသပ်တုိင်းတာမခင်း၊ မေစ်ဒမြာက်နုိင်စွြ်းဒလ့လာမခင်း၊ 

အလတ်စားေုတ်လုပ်မခင်း၊ ဆင့်တက်မပုမပင်မခင်း သိုြ့ဟတု် ဒရာင်းချေမခင်းနှင့် 

ဝယ်ယူမခင်း၊ 
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  ( ဂ ) နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှ ံြှုမေင့် ဝန်ကကီးဌာနက အြိန်ဒ့ကကာ်မငာစာေုတ်မပန်၍ 

ကန်သ့တ်ေားဒသာ သတ္တ ု သုိြ့ဟုတ် စက်ြှုတွင်းေွက်ကုန်ကကြ်း ပစ္စည်းတုိကုိ့ 

ရှာဒေွမခင်း၊ စြ်းသပ်တုိင်းတာမခင်း၊ အဒသးစားေုတ်လုပ်မခင်း၊ ဆင့်တက်မပ မုပင်မခင်း 

သုိြ့ဟုတ် ဒရာင်းချေမခင်းနှင့်ဝယ်ယူမခင်း၊ 

  (ဃ) နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုမေင့် သတ္တ ု၊ စက်ြှုတွင်းေွက် ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းတိုန့ှင့် 

စပ်လျေဉ်း၍ ရှာဒေွမခင်း၊ စြ်းသပ်တုိင်းတာမခင်း၊ မေစ်ဒမြာက်နုိင်စွြ်းဒလ့လာမခင်း၊ 

အလတ်စားေုတ်လုပ်မခင်း သိုြ့ဟုတ် အဒသးစားေုတ်လုပ်မခင်း၊ ဆင့်တက် 

မပုမပင်မခင်း  သုိြ့ဟုတ် ဒရာင်းချေမခင်းနှင့်ဝယ်ယူမခင်းလုပ်ငန်းတုိတွ့င် အနည်းဆံုး 

လုပ်ငန်းသုံးရပ်ကို တစ်ဒပါင်းတည်း လုပ်ကိုင်မခင်း၊ 

  ( င ) ဘူြိဒေေအချေက်အလက်ြျေား မပည့်စံုပပီး သတ္တ ုသုိက်ပြာဏနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ စီးပွားမေစ် 

ေုတ်လုပ်နုိင်ဒသာ လုပ်ကွက်ြျေားကုိ ဒလလံစနစ်အရ သီးမခားစည်းကြ်းချေက်မေင့် 

လုပ်ကိုင်မခင်း။” 

၁၀။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၉ ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည်- 

 “၉။ ဦးစီးဌာနသည်- 

 (က) နုိင်ငံသား သုိြ့ဟုတ် အေဲွအ့စည်းက ဒကျောက်ရှာဒေွမခင်း၊ စြ်းသပ်တုိင်းတာမခင်း၊ 

အလတ်စားေုတ်လုပ်မခင်း၊ ဆင့်တက်မပုမပင်မခင်း သုိြ့ဟုတ် ဒရာင်းချေမခင်းနှင့် 

ဝယ်ယူမခင်းလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ဒလျှာက်ေားလာသည့်အဒပါ် 

ဝန်ကကီးဌာန၏ သဒဘာတူညီချေက်မေင့် သတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ ခွင့်မပုြိန်ေု့တ် 

ဒပးနိုင်သည်။ 

 ( ခ ) နုိင်ငံသား သုိြ့ဟုတ် အေဲွအ့စည်းက ဝန်ကကီးဌာနက အြိန်ဒ့ကကာ်မငာစာ ေုတ်မပန်၍ 

ကန်သ့တ်ေားဒသာ ဒကျောက်ရှာဒေွမခင်း၊ စြ်းသပ်တိုင်းတာမခင်း၊ အဒသးစား 

ေုတ်လုပ်မခင်း၊ ဆင့်တက်မပုမပင်မခင်း သုိြ့ဟုတ် ဒရာင်းချေမခင်းနှင့် ဝယ်ယူမခင်း 

လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကုိ လုပ်ကုိင်ခွင့်ဒလျှာက်ေားလာသည့်အဒပါ် ဝန်ကကီးဌာန၏ 

သဒဘာတူညီချေက်မေင့် သတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ ခွင့်မပုြိန် ့ေုတ်ဒပးနုိင်သည်။” 

၁၁။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၁၀ ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည်- 

 “၁၀။ မပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ ၏့ သဒဘာတူညီချေက်မေင့် ေွဲ စ့ည်းတာဝန်ဒပးအပ်ေားဒသာ 

သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းဒေသကကီးနှင့်မပည်နယ်အသီးသီးရိှ လုပ်ကွက်စိစစ်ချေေားဒပးဒရးအေွဲသ့ည် 

နိုင်ငံသား သိုြ့ဟတု် အေွဲ အ့စည်းသို ့တုိင်းဒေသကကီး သုိြ့ဟုတ် မပည်နယ်အတွင်း ဒဆာင်ရွက်ခွင့် 
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ရှိသည့်သတ္တ ု၊ စက်ြှုတွင်းေွက်ကုန်ကကြ်းပစ္စည်း သိုြ့ဟုတ် ဒကျောက်ြျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ 

ရှာဒေွမခင်း၊ စြ်းသပ်တုိင်းတာမခင်း၊ အဒသးစားေုတ်လုပ်မခင်း သုိြ့ဟုတ် လက်လုပ်လက်စား 

ေုတ်လုပ်မခင်း၊ ဆင့်တက်မပ မုပင်မခင်း သုိြ့ဟုတ် ဒရာင်းချေမခင်းနှင့်ဝယ်ယူမခင်းလုပ်ငန်းြျေားအတွက် 

ခွင့်မပုြိန်ေ့ုတ်ဒပးရန် ပုေ်ြ ၆ အရ ဒလျှာက်ေားချေက်ကို စိစစ်ပပီး ဝန်ကကီးဌာနနှင့်ညှိနှိုင်း 

သဒဘာေားရယူ၍ ခွင့်မပုြိန်ကိ့ု ေုတ်ဒပးနိုင်သည်။”  

၁၂။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၁၁ ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည်- 

“၁၁။ ဝန်ကကီးဌာနသည် အကကီးစားေုတ်လုပ်မခင်း၊ အလတ်စားေုတ်လုပ်မခင်း၊ အဒသးစား 

ေုတ်လုပ်မခင်းနှင့် လက်လုပ်လက်စားေုတ်လုပ်မခင်းဟ၍ူ ခွဲမခားသတ်ြှတ်မခင်းကို ပုေ်ြ ၂၊ 

ပုေ်ြခွဲ (ဋ)၊ (ဋ-၁)၊ (ဌ) နှင့် (ဍ) တိုန့ှင့်အညီ လုပ်ငန်းသက်တြ်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့်  

ဧရိယာ၊ အကျေယ်အဝန်း၊ ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုပြာဏ၊ စက်ယန္တရား၊ စက်ကိရိယာ အသံုးမပုြှုြျေားကုိ 

ေည့်သွင်းသတ်ြှတ်ရြည်။” 

၁၃။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၁၁ ၏ ဒနာက်တွင် ပုေ်ြ ၁၁-က နှင့် ပုေ်ြ ၁၁-ခ တိုအ့မေစ် 

ဒအာက်ပါအတိုင်း မေည့်စွက်ရြည် -  

“၁၁-က။ ခွင့်မပုြိန်ေ့ုတ်ဒပးဒသာ ဝန်ကကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာန သိုြ့ဟတု် မပည်ဒောင်စုအစိုးရ 

အေဲွ၏့ သဒဘာတူညီချေက်မေင့် ေဲွစ့ည်းတာဝန်ဒပးအပ်ေားဒသာ သက်ဆုိင်ရာတုိင်းဒေသကကီး 

နှင့်မပည်နယ်အသီးသီးရှိ လုပ်ကွက်စိစစ်ချေေားဒပးဒရးအေွဲ သ့ည် ဓာတ်သတ္တ ုရှာဒေွမခင်း၊ 

စြ်းသပ်တုိင်းတာမခင်း၊ မေစ်ဒမြာက်နုိင်စွြ်းဒလ့လာမခင်းတုိကုိ့ ခွင့်မပုြိန်အ့ရ အဆင့်ဆင့်ဒအာင်မြင်စွာ 

ဒဆာင်ရွက်ခဲ့ဒသာ လုပ်ငန်းရှင်က ယင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ဒသာဒနရာတွင် တူးဒော်ေုတ်လုပ်မခင်း 

လုပ်ငန်းခွင့်မပုြိန် ့ဒလျှာက်ေားလာလျှင် သတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့်ညီညွတ်ြှုရှိပါက လုပ်ကိုင် 

ခွင့်မပုရြည်။ 

 ၁၁-ခ။ ဓာတ်သတ္တ ုကုိ ကုိယ်တုိင်ြေုတ်လုပ်ဘဲ ခွင့်မပုြိန်မ့ေင့် ဓာတ်သတ္တ ုေုတ်လုပ်သူေံြှတစ်ဆင့် 

ဝယ်ယူပပီး ဆင့်တက်မပုမပင်မခင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည် ဒရာင်းချေမခင်းနှင့်ဝယ်ယူမခင်း 

လုပ်ငန်းအတွက် ခွင့်မပုြိန်ကုိ့ သီးမခားဒလျှာက်ေားရြည်။”  

၁၄။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၁၂၊ ပုေ်ြခွဲ (စ) ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“( စ ) ဤဥပဒေအရ ေိုက်သင့်ဒသာ ဓာတ်သတ္တ ုခွန်နှင့် အမခားအခဒကကးဒငွြျေားကို 

သတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ ဓာတ်သတ္တ ုပစ္စည်း သိုြ့ဟုတ် ဒငွသားမေင့်ဒပးဒဆာင် 

ရြည်။” 
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၁၅။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၁၂၊ ပုေ်ြခဲွ (စ) ၏ ဒနာက်တွင် ပုေ်ြခဲွ (ဆ) အမေစ် ဒအာက်ပါအတုိင်း 

မေည့်စွက်ရြည် - 

“(ဆ) အမခားအခဒကကးဒငွြျေားကို မြန်ြာကျေပ်ဒငွမေင့်မေစ်ဒစ၊ နိုင်ငံမခားရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု 

ပါရိှဒသာ လုပ်ငန်းြျေားတွင် နုိင်ငံမခားဒငွမေင့်မေစ်ဒစ၊ မြန်ြာနုိင်ငံဒတာ် ေဟုိဘဏ်က 

သတ်ြှတ်သည့် နိုင်ငံမခားဒငွလဲလှယ်နှုန်းနှင့်ညီြျှဒသာ မြန်ြာကျေပ်ဒငွမေင့်မေစ်ဒစ 

ဒပးဒဆာင်ရြည်။” 

၁၆။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၁၃၊ ပုေ်ြခဲွ (င) ၏ ဒနာက်တွင် ပုေ်ြခဲွ (င-၁) နှင့် ပုေ်ြခဲွ (င-၂) 

တိုအ့မေစ် ဒအာက်ပါအတိုင်း မေည့်စွက်ရြည် - 

“(င-၁) ဓာတ်သတ္တ ုေုတ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်းကို ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျေင်ေိခိုက်ြှု 

အနည်းဆုံး မေစ်ဒစရန်နှင့်ဒေသခံမပည်သူြျေား၏ လူြှုစီးပွားေိခိုက်ြှုြရှိဒစရန် 

အဒလးေားဒဆာင်ရွက်မခင်း။ နှစ်စဉ်ပတ်ဝန်းကျေင်ေိန်းသိြ်းဒရးလုပ်ငန်းအတွက် 

ရန်ပုံဒငွေားရှိမခင်း။ 

  (င-၂) ဓာတ်သတ္တ ုေုတ်လုပ်ြှုလုပ်ငန်းပပီးဆံုးမခင်း သုိြ့ဟုတ် ပိတ်သိြ်းသည့်အခါ လုပ်ငန်း 

ဒမြဒနရာအား သတ္တ ုတွင်း ပိတ်သိြ်းြှု အစီအစဉ်ပါအတိုင်း ဒမြယာမပုမပင်မခင်း၊ 

ေိန်းသိြ်းဒရးနှင့် မပန်လည်ေူဒောင်ဒရးလုပ်ငန်း၊ စိြ်းလန်းစုိဒမပဒရးလုပ်ငန်းြျေားအတွက် 

ရန်ပုံဒငွေူဒောင်၍ သတ်ြှတ်ချေက်နှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်ဒပးမခင်း။” 

၁၇။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၁၈ ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“၁၈။ ဓာတ်သတ္တ ုေုတ်လုပ်ရန် ခွင့်မပုြိန်ရ့ရှိသူသည် ေုတ်လုပ်ရရှိဒသာ ဓာတ်သတ္တ ုြျေား 

ဒရာင်းချေသည့်အခါ ဓာတ်သတ္တ ုတန်ေိုးအဒပါ် ဒအာက်ပါနှုန်းေားြျေားအရ ဓာတ်သတ္တ ုခွန် 

ဒပးဒဆာင်ရြည် - 

(က) ဒရွှ၊ ပလက်တီနြ်၊ ယူဒရနီယြ်နှင့်ဝန်ကကီးဌာနက မပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ ၏့ 

သဒဘာတူညီချေက်မေင့် အခါအားဒလျော်စွာ အြိန်ဒ့ကကာ်မငာစာ ေုတ်မပန်၍ 

သတြ်ှတ်သည့် အေိုးတန်သတ္တ ုြျေားအတွက် ၅ ရာခိုင်နှုန်း၊  

( ခ ) ဒငွ၊ ဒကကးနီ၊ ခဲြမေူ၊ အပေိုက်နက်၊ နီကယ်၊ အဒလးစီးသဲ၊ ဒြာ်လစ်ေီနြ်၊  

အီရီေီယြ်၊ ဒအာစ်ြီယြ်၊  ပလက်ေီယြ်၊ ရုသာနီယြ်၊ ရိုေီယြ်၊ တန်တလန်၊ 

ကုိလံဘီယြ်၊ နိုင်အိုဘီယြ်၊ သိရုီယြ်၊ ကက်ေ်ြီယြ်၊ ဒမြရှားသတ္တ ု၊ ေယ်ရယ် 

လီယြ်၊ တိုက်ဒတနီယြ်နှင် ့ဝန်ကကီးဌာနက မပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ ၏့ 

သဒဘာတူညီချေက်မေင့် အခါအားဒလျော်စွာ အြိန်ဒ့ကကာ်မငာစာ ေုတ်မပန်၍ 

သတြ်ှတ်သည့် သတ္တ ုြျေားအတွက် ၄ ရာခိုင်နှုန်း၊  
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( ဂ ) သံ၊ သွပ်၊ ခဲ၊ ခဒနာက်စိြ်း၊ အလူြီနီယြ်၊ အာဆင်းနစ်၊ ဘစ်ြတ်၊ ခရုိြီယြ်၊ 

ကိုဒဘာ့လ်၊ ြင်းဂနီးစ်၊ ြဂ္ဂနီဆီယြ်နှင့်ဝန်ကကီးဌာနက မပည်ဒောင်စုအစိုးရ 

အေဲွ၏့ သဒဘာတူညီချေက်မေင့် အခါအားဒလျော်စွာ အြိန်ဒ့ကကာ်မငာစာ ေုတ်မပန်၍ 

သတ်ြှတ်သည့် သတ္တ ုြျေားအတွက် ၃ ရာခိုင်နှုန်း၊  

  (ဃ) စက်ြှုတွင်းေွက်ကုန်ကကြ်းပစ္စည်း သုိြ့ဟုတ် ဒကျောက်အတွက် ၂ ရာခိုင်နှုန်း။” 

၁၈။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၁၉ ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည်- 

“၁၉။ ပုေ်ြ ၁၈ အရ ဓာတ်သတ္တ ုခွန် ဒပးဒဆာင်မခင်းကုိ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာသတ္တ ုဒဈးနှုန်းအရ 

သတ္တ ုစင် ပါဝင်ြှုရာခိုင်နှုန်းအဒပါ်တွင် တွက်ချေက်၍ ဦးစီးဌာနသို ့ ဒပးဒဆာင်ရြည်။” 

၁၉။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ အခန်း (၇) ဒခါင်းစဉ်တွင် ပါရှိဒသာ “ရတနာနယ်ဒမြ” ဆိုသည့် 

စကားရပ်ကုိ ပယ်ေျေက်ရြည်။ 

၂၀။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၂၂ ကုိ ပယ်ေျေက်ရြည်။ 

၂၁။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၂၃ နှင့် ပုေ်ြ ၃၃ တုိတွ့င် ပါရိှဒသာ “သုိြ့ဟုတ် ရတနာနယ်ဒမြ” 

ဆိုသည့် စကားရပ်ကုိ ပယ်ေျေက်ရြည်။ 

၂၂။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၂၄ တွင် ပါရှိဒသာ “ြည်သည့်ကြ်းလွန် ဒရတိြ်ပိုင်းတွင် 

မေစ်ဒစ” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “နိုင်ငံဒတာ်၏ ပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်ဇုန်ြျေားအတွင်းတွင် 

မေစ်ဒစ” ဆိုသည့် စကားရပ်မေင့် အစားေိုးရြည်။ 

၂၃။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၂၆၊ ပုေ်ြခဲွ (ခ) ၏ ဒနာက်တွင် ပုေ်ြခဲွ (ခ-၁) အမေစ် ဒအာက်ပါအတုိင်း 

မေည့်စွက်ရြည် -  

“(ခ-၁) သတ္တ ု၊ စက်ြှုတွင်းေွက်ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းနှင့် ဒကျောက်တိုကုိ့ ရှာဒေွမခင်း၊ စြ်းသပ် 

တုိင်းတာမခင်း၊ ေုတ်လုပ်မခင်း၊ ဆင့်တက်မပုမပင်မခင်းလုပ်ငန်းြျေားတွင် ပတ်ဝန်းကျေင် 

ေိခိုက်ြှုဆန်းစစ်သည့်စနစ်နှင့် လူြှုဒရးအရ ေိခိုက်ြှုဆန်းစစ်သည့်စနစ်ြျေားကို 

ကကည့်ရှုစစ်ဒဆးမခင်း၊” 

၂၄။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၂၈၊ ပုေ်ြခဲွ (ခ) တွင် ပါရိှဒသာ “ေဏ်ဒကကးဒငွ” ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ 

“အာြခံဒငွပြာဏဒအာက်ြနည်းဒသာ ေဏ်ဒကကးဒငွ” ဆိုသည့် စကားရပ်မေင့် အစားေိုးရြည်။ 

၂၅။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၃၀ ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“၃၀။(က) ြည်သူြဆို ဤဥပဒေအရ ေုတ်ဒပးသည့် ခွင့်မပုြိန်ြ့ရရှိဘဲ ဒအာက်ပါလုပ်ငန်း 

တစ်ရပ်ရပ်ကုိ လုပ်ကုိင်ဒကကာင်း မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှင် ေုိသူကုိ ဒောင်ေဏ် 

တစ်ဆယ်နှစ်အေိမေစ်ဒစ၊ ဒငွေဏ်ကျေပ်သိန်း ၅၀ အေိ မေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လံုးမေစ်ဒစ 

ချေြှတ်ရြည်- 

 (၁) သတ္တ ုရှာဒေွမခင်း၊ စြ်းသပ်တိုင်းတာမခင်း သိုြ့ဟုတ် ဆင့်တက်မပုမပင်မခင်း၊ 
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 (၂) စက်ြှုတွင်းေွက်ကုန်ကကြ်းပစ္စည်း ရှာဒေွမခင်း၊ စြ်းသပ်တိုင်းတာမခင်း 

သိုြ့ဟတု် ဆင့်တက်မပုမပင်မခင်း၊ 

 (၃) ဒကျောက်ရှာဒေွမခင်း၊ စြ်းသပ်တုိင်းတာမခင်း သုိြ့ဟုတ် ဆင့်တက်မပုမပင်မခင်း၊ 

 (၄) ဒရာင်းချေမခင်းနှင့် ဝယ်ယူမခင်းလုပ်ငန်း ခွင့်မပုြိန်ရ့ယူမခင်းြရိှဘဲ ဓာတ်သတ္တ ု 

ဆင့်တက်မပုမပင်မခင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်မခင်း၊ 

 (၅) ခွင့်မပုြိန်မ့ေင့် လက်လုပ်လက်စားေုတ်လုပ်မခင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူြှအပ 

ဓာတ်သတ္တ ုေုတ်လုပ်မခင်း။ 

 ( ခ ) ြည်သူြဆုိ လက်လုပ်လက်စားေုတ်လုပ်မခင်းအတွက် ဤဥပဒေအရ ေုတ်ဒပးသည့် 

ခွင့်မပုြိန်ြ့ရရိှဘဲ ဓာတ်သတ္တ ုေုတ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ဒကကာင်း မပစ်ြှုေင်ရှား 

စီရင်မခင်းခံရလျှင် ေုိသူကုိ အနည်းဆံုးတစ်လြှ အြျေားဆံုး သံုးလေက် ြပုိဒသာ 

ဒောင်ေဏ်မေစ်ဒစ၊ ဒငွေဏ် ကျေပ်တစ်သိန်းအေိမေစ်ဒစ ချေြှတ်ရြည်။” 

၂၆။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၃၀ ၏ ဒနာက်တွင် ပုေ်ြ ၃၀-က အမေစ် ဒအာက်ပါအတုိင်း 

မေည့်စွက်ရြည်- 

“၃၀-က။ ြည်သူြဆို ပုေ်ြ ၃၀ ပုေ်ြခွဲ (က) ပါမပစ်ြှုတစ်ခုခုကို ေပ်ြံကျေူးလွန်ပါက 

တစ်ဆယ်နှစ်အေိ ဒောင်ေဏ်ချေြှတ်ရြည့်အမပင် ဒငွေဏ်အနည်းဆုံး ကျေပ် ၁၀ သိန်းြှ 

အြျေားဆုံး ကျေပ်သနိ်း ၅၀ အေိ ချေြှတ်ရြည်။” 

၂၇။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၃၁ တွင် ပါရိှဒသာ “ဒောင်ေဏ် ၃ နှစ်အေိ မေစ်ဒစ၊ ဒငွေဏ်ကျေပ် 

၂၀၀၀၀ အေိမေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လံုး မေစ်ဒစ” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “ဒောင်ေဏ်သုးံနှစ်အေိ မေစ်ဒစ၊ 

ဒငွေဏ်ကျေပ်သိန်း၂၀ အေိမေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးမေစ်ဒစ” ဆိုသည့်စကားရပ်မေင့် အစားေိုးရြည်။ 

၂၈။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၃၁ ၏ ဒနာက်တွင် ပုေ်ြ ၃၁-က အမေစ် ဒအာက်ပါအတုိင်း မေည့်စွက် 

ရြည ်- 

“၃၁-က။ ြည်သူြဆို ပုေ်ြ ၂၉ အရ တားမြစ်ချေက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေပ်ြံဒောက်ေျေက် 

ကျေူးလွန်ပါက ဒောင်ေဏ် အြျေားဆုံးသုံးနှစ်အေိ ချေြှတ်ရြည့်အမပင် ဒငွေဏ် အနည်းဆုံး 

ကျေပ် ၅ သိန်း ြ ှအြျေားဆုံး ကျေပ်သိန်း ၂၀ အေိ ချေြှတ်နိုင်သည်။” 

၂၉။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ  ၃၂  တွင် ပါရိှဒသာ “ဒောင်ေဏ် ၁ နှစ်အေိ မေစ်ဒစ၊ ဒငွေဏ်ကျေပ် 

၁၀၀၀၀ အေိမေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လံုးမေစ်ဒစ” ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ “ဒောင်ေဏ်တစ်နှစ်အေိမေစ်ဒစ၊ 

ဒငွေဏ်ကျေပ် ၁၀ သိန်းအေိ မေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လံုးမေစ်ဒစ” ဆုိသည့် စကားရပ်မေင့် အစားေုိးရြည်။ 
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၃၀။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၃၂ ၏ ဒနာက်တွင် ပုေ်ြ ၃၂-က အမေစ် ဒအာက်ပါအတိုင်း 

မေည့်စွက်ရြည်- 

“၃၂-က။ ခွင့်မပုြိန်ရ့ရိှသူ ြည်သူြဆုိ ပုေ်ြ ၁၃ နှင့် စပ်လျေဉ်းသည့် နည်းဥပဒေမပဋ္ဌာန်းချေက် 

တစ်ရပ်ရပ်ကုိ လိုက်နာရန် ပျေက်ကွက်ြှု ေပ်ြံကျေူးလွန်ဒကကာင်း မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်း 

ခံရလျှင် ေုိသူကုိ ဒောင်ေဏ်တစ်နှစ်အေိ ချေြှတ်ရြည့်အမပင် ဒငွေဏ်အနည်းဆံုး ကျေပ် ၂ သိန်းြှ 

အြျေားဆုံး ကျေပ် ၁၀ သိန်းအေိ ချေြှတ်နိုင်သည်။” 

၃၁။  မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၃၃ တွင် ပါရှိဒသာ “ဒောင်ေဏ် ၆ လအေ ိမေစ်ဒစ၊ ဒငွေဏ် 

ကျေပ် ၅၀၀၀ အေိမေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လံုးမေစ်ဒစ” ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ “ဒောင်ေဏ် ဒမခာက်လ အေိ 

မေစ်ဒစ၊ ဒငွေဏ်ကျေပ် ၅ သိန်း အေိမေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လံုးမေစ်ဒစ” ဆုိသည့် စကားရပ်မေင့် အစားေုိး 

ရြည်။ 

၃၂။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၃၃ ၏ ဒနာက်တွင် ပုေ်ြ ၃၃-က အမေစ် ဒအာက်ပါအတုိင်း မေည့်စွက် 

ရြည-် 

“၃၃-က။ ြည်သူြဆို ပုေ်ြ ၃၃ အရ တားမြစ်ချေက်ကို ေပ်ြံဒောက်ေျေက်ကျေူးလွန်ပါက 

ဒောင်ေဏ် ဒမခာက်လအေိ ချေြှတ်ရြည့်အမပင် ဒငွေဏ်ကျေပ် ၅ သိန်းအေိ ချေြှတ်နုိင်သည်။” 

၃၃။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၃၅ ၏ ဒနာက်တွင် ပုေ်ြ ၃၅-က အမေစ် ဒအာက်ပါအတုိင်း 

မေည့်စွက်ရြည် - 

“၃၅-က။ ဓာတ်သတ္တ ုေုတ်လုပ်မခင်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဝန်ကကီးဌာနသည် ခွင့်မပုြိန်ရ့ရှိဒသာ 

လုပ်ငန်းရှင်နှင့်ေက်စပ် သိုြ့ဟုတ် အကျေိုးတူလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မခင်းအတွက် ေုတ်လုပ်ြှု 

အဒပါ်တွင် ပတ်ဝန်းကျေင်ေိခိုက်ြှု ဆန်းစစ်မခင်းဆိုင်ရာ ကုန်ကျေစရိတ်ြျေား အပါအဝင် 

ရာခိုင်နှုန်းမေင့် ခွဲဒဝခံစားသည့်စနစ် သိုြ့ဟုတ် အကျေိုးအမြတ်အဒပါ် ခွဲဒဝခံစားသည့်စနစ် 

သုိြ့ဟုတ် နှစ်ဦးနှစ်ေက် ေည့်ဝင်ြှုအဒပါ် အဒမခခံသည့် အမြတ်ခဲွဒဝြှုစနစ်မေင့် လုပ်ကုိင်ရြည်။” 

၃၄။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၃၆ ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် -  

“၃၆။ ဤဥပဒေအရ ရရန်ရှ ိဒသာ ဒငွြျေားကို ဝင်ဒငွခွန်ြဒမပ ကျေန်ဒငွမေစ်ဘိသကဲ့သို  ့

အရဒကာက်ခံရြည်။ ဤကိစ္စအလိုင့ှာ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနက တာဝန်ဒပးအပ်ဒသာ 

အရာရိှသည် တည်ဆဲဥပဒေြျေားအရ ဒကာ်လိတ်ဒတာ်အရာရိှ၏ လုပ်ပုိင်ခွင့်ြျေားကုိ ကျေင့်သံုး 

ဒဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိဒစရြည်။” 
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၃၅။ မြန်ြာ့သတ္တ ုတွင်းဥပဒေ ပုေ်ြ ၃၉ ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“၃၉။  ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချေက်ြျေားကုိ အဒကာင်အေည်ဒော်ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

(က) ဝန်ကကီးဌာနသည် လုိအပ်ဒသာ နည်းဥပဒေြျေား၊ စည်းြျေဉ်းနှင့်စည်းကြ်းြျေားကုိ  

မပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ ၏့ သဒဘာတူညီချေက်မေင့် ေုတ်မပန်နိုင်သည်။  

( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနသည် လိုအပ်ဒသာ အြိန်ဒ့ကကာ်မငာစာ၊ အြိန်၊့ ညွှန်ကကားချေက်နှင့် 

လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျေားကုိ ေုတ်မပန်နိုင်သည်။ 

( ဂ ) ဦးစီးဌာနသည် လိုအပ်ဒသာ အြိန်န့ှင့်ညွှန်ကကားချေက်ြျေားကို ဝန်ကကီးဌာန၏ 

သဒဘာတူညီချေက်မေင့် ေုတ်မပန်နိုင်သည်။”  

 

မပည်ဒောင်စုသြ္မတမြန်ြာနုိင်ငံဒတာ် ေဲွစ့ည်းပံုအဒမခခံဥပဒေအရ ကျွနု်ပ်လက်ြှတ်ဒရးေုိးသည်။ 

 

 (ပုံ) သိန်းစိန် 

 နိုင်ငံဒတာ်သြ္မတ 

 မပည်ဒောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံဒတာ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


