
မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာဥပကေကုိ ေုတယိအကကိြ် မပငဆ်င်သည့် ဥပကေ 

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မပည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်ဥပကေအြှတ်  ၂၃ ။) 

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ မပာသိုလမပည့်ကကျော်    ၅   ရက် 

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ   ၂၉   ရက်) 

 မပည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်သည် ဤဥပကေကို မပဋ္ဌာန်းလိုကသ်ည်။ 

၁။ ဤဥပကေကုိ မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာဥပကေကုိ ေုတိယအကကိြ်မပင်ဆင်သည့် ဥပကေ ဟု ကခါ်တွင် ကစရြည်။ 

၂။ မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၂ တွင် - 

(က) ပုေ်ြခဲွ (က) ကို ကအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“(က) ကကျောကြ်ျေကရ်တနာ ဆိုသည်ြှာ ပတ္တ မြား၊ နီလာ၊ ကကျောက်စိြ်း၊ စိန်၊ ပန်းညံ့၊ 

ကမပာင်ကခါင်းစိြ်း၊ သုံးပန်လှြျိေုးကကျောက၊် ဖရဲအူ၊ ကရွှတွငး်ဝါ၊ မြြျိေုးကကျောက်၊ ကေါ်ြိတ်၊ 

ေပ်တစ်ရာ၊ သလင်းတူကကျောက်၊ ဥကေါင်၊ ကြျော၊ အည့ံနီလာ၊ နေါးသဲွ၊့ 

ကကဆံစ်ကရကကျောက်၊ ပါလေုတ္ထ ာ၊ မြတူကကျောက်၊ ပယင်း၊ ပုလဲမပာ၊ နက်ဖရိုက၊် 

ကြှာ်စစ်စစ်၊ ေံုကံုး၊ ပလွြ်၊ ေပ်ကကျောက်၊ ေပ်ကွာစိြ်း၊ ြုိးညှင်းနီလာ၊ ကရကေါ်ြိတ်၊ သန္တာ၊ 

ပိန်းနုိက်၊ သကူရာင်၊ ဆာပင်တင်း၊ ငုပဆစ်၊ ဆိုေါလိုက် သိုြ့ဟုတ် 

အြ်ဖီဗုိးအုပ်စုဝင်ကကျောက်ြျေားကုိ ဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ရတနာတန်းဝင် 

ကရာင်စံုကကျောက်ြျေား၊ သလင်းအုပ်စု၌ ပါဝင်ကသာ ရတနာတန်းဝင် ကကျောက်ြျေား 

နှင့်သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနက မပည်ကောင်စုအစုိးရအဖဲွ၏့ သကောတူညီချေက်မဖင့် 

အခါအားကလျော်စွာ အြိန် က့ကကာ်မငာစာ  ေုတ်မပန်၍ ကကျောက်ြျေက်ရတနာဟု 

သတ်ြှတ်သည့် ပစ္စည်းြျေားလည်းပါဝင်သည်။” 

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (ခ) ၏ ကအာက်တွင် ပုေ်ြခွဲ (ေ) နှင့် ပုေ်ြခွဲ (ဃ) တိုက့ို ကအာက်ပါအတိုင်း 

မဖည့်စွက်ရြည် - 

“( ေ ) ကကျောက်ြျေက်ရတနာအရုိင်း ဆုိသည်ြှာ တူးကဖာ်ေုတ်လုပ်ရရိှကသာ ကကျောက်ြျေက် 

ရတနာအရိုင်းတုံးြျေား၊ ခွဲစိတ်မဖတ်ကတာက်ေားကသာ၊ ခွဲစိတ်ပပီးပွတ်ကချော 

ေားကသာ၊ ေုခဲွေားကသာ ကကျောက်ြျေက်ရတနာအရုိင်းတံုးြျေားနှင့် အပုိင်းအစြျေားကုိ 

ဆိုသည်။ 

(ဃ) ကကျောက်ြျေက်ရတနာ အကချောေည် ဆုိသည်ြှာ ကကျောက်ြျေက်ရတနာအရုိင်းကုိ 

မဖတ်ကတာက်မခင်း၊ ကသွးမခင်း၊ အကရာင်တင်မခင်း၊ ပံုကဖာ်မခင်းနှင့် ရုပ်တုရုပ်ေွင်း 

မပုလုပ်မခင်းစသည်မဖင့် ဆင့်တက်မပုမပင်မခင်းတို ့မပုလုပ်ေားသည့် လက်ဝတ် ရတနာ 

ြမပုလုပ်ရကသးကသာ ကကျောကြ်ျေက်ရတနာကို ဆိုသည်။” 

( ေ )  ပုေ်ြခဲွ (ေ) ကုိ ပုေ်ြခဲွ (င) အမဖစ် ကမပာင်းလဲ အြှတ်စဉ်ရြည်။ 

 (ဃ) ပုေ်ြခဲွ (င) ၏ ကအာက်တွင် ပုေ်ြခွဲ (စ) အမဖစ် ကအာကပ်ါအတိုင်း မဖည့်စွက်ရြည်- 

 “( စ )  ကကျောက်ြျေက်ရတနာမဖင့် မပုလုပ်ကသာပစ္စည်း ဆိုသည်ြှာ ကကျောက်ြျေက် 

ရတနာကို အသုံးမပု၍ မပုလုပ်ေားကသာပစ္စည်း သိုြ့ဟုတ် ကကျောက်ြျေက် 

ရတနာပါဝင်ကသာ ပစ္စည်းကို ဆိုသည်။” 
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( င ) ပုေ်ြခဲွ (ဃ) နှင့် ပုေ်ြခဲွ (င) တိုက့ို ပုေ်ြခဲွ (ဆ) နှင့် ပုေ်ြခဲွ (ဇ) တိုအ့မဖစ် ကမပာင်းလဲ 

အြှတ်စဉ်ရြည်။ 

( စ ) ပုေ်ြခဲွ (စ) ကို ပုေ်ြခွဲ (စျေ) အမဖစ် ကမပာင်းလဲအြှတ်စဉ်၍ ကအာက်ပါအတိုင်း အစား 

ေိုးရြည် - 

“( ဈ ) လုိင်စင် ဆုိသည်ြှာ ကကျောက်ြျေက်ရတနာအရုိင်းကုိမဖစ်ကစ၊ ကကျောက်ြျေက်ရတနာ 

အကချောေည်ကုိမဖစ်ကစ၊ လက်ဝတ်ရတနာကုိမဖစ်ကစ၊ ကကျောက်ြျေက်ရတနာမဖင့် 

မပုလုပ်ကသာပစ္စည်းကိုမဖစ်ကစ ဆိုင်ခန်းဖွင့်လှစ်၍ ကရာင်းချေမခင်းလုပ်ငန်း 

လုပ်ကုိင်နုိင်ရန်ကသာ်လည်းကကာင်း၊ ကကျောက်ြျေက်ရတနာအကချောေည် မပုလုပ် 

ကရာင်းချေမခင်းလုပ်ငန်းကိုမဖစ်ကစ၊ လက်ဝတ်ရတနာ မပုလုပ်ကရာင်းချေမခင်း   

လုပ်ငန်းကိုမဖစ်ကစ၊ ကကျောက်ြျေက်ရတနာမဖင် ့  မပုလုပ်ကသာပစ္စည်းမပုလုပ် 

ကရာင်းချေမခင်းလုပ်ငန်းကုိမဖစ်ကစ လုပ်ကုိင်နုိင်ရန်ကသာ်လည်းကကာင်း ဤဥပကေ အရ 

ေုတ်ကပးသည့် လုိင်စင်ကုိ ဆုိသည်။” 

(ဆ) ပုေ်ြခဲွ (ဆ) ကုိ ပုေ်ြခဲွ (ည) အမဖစ် ကမပာင်းလဲအြှတ်စဉ်၍ ကအာက်ပါအတုိင်း အစားေုိး ရြည်- 

“(ည) ရတနာခွန် ဆုိသည်ြှာ ကကျောက်ြျေက်ရတနာေုတ်လုပ်မခင်းြှ ေွက်ရိှလာကသာ 

ကကျောက်ြျေက်ရတနာ အရုိင်းြျေားအကပါ် ဤဥပကေအရ ကကာက်ခံသည့်အခွန်ကုိ 

ဆိုသည်။”  

 ( ဇ ) ပုေ်ြခဲွ (ည) ၏ကအာကတ်ွင် ပုေ်ြခွဲ (ဋ) အမဖစ် ကအာကပ်ါအတိုင်းမဖည့်စွက်ရြည် - 

 “( ဋ ) ဝန်ကဆာင်ခ ဆုိသည်ြှာ ခွင့်မပုြိန်ရ့ရိှသူ သုိြ့ဟုတ် လုိင်စင်ရရိှသူက ရတနာခွန် 

ကပးကဆာင်ပပီးသည့် ကကျောက်ြျေက်ရတနာအရိုင်းကိုမဖစ်ကစ၊ ကကျောက်ြျေက် 

ရတနာအကချောေည်ကိုမဖစ်ကစ၊ လက်ဝတ်ရတနာ သိုြ့ဟုတ် ကကျောက်ြျေက် 

ရတနာမဖင့် မပုလုပ်ကသာပစ္စည်းကိုမဖစ်ကစ မပည်ကောင်စုအစိုးရက ကကးီြှူး 

ကျေင်းပကသာ ကကျောကြ်ျေက် ရတနာမပပဲွြျေားတွင် မြန်ြာကျေပ်ကငွ သိုြ့ဟုတ် 

နုိင်ငံမခားသုံးကငွမဖင့် တင်မပကရာင်းချေမခင်း၊ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနက စီစဉ် 

ကပးကသာကနရာြျေားတွင် ကရာင်းချေမခင်းတို ၌့ မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာ 

ကရာင်းဝယ်ကရးလုပ်ငန်းက ကဆာင်ရွက်ရသည့်လုပ်ငန်းြျေားအတွက် ဤဥပကေ နှင့်အညီ 

ကကာက်ခံသည့် ဝန်ကဆာင်ခကို ဆိုသည်။” 

( စျေ ) ပုေ်ြခဲွ (ဇ)၊ ပုေ်ြခဲွ (စျေ)၊ ပုေ်ြခဲွ (ည) နှင့် ပုေ်ြခဲွ (ဋ) တုိကုိ့ ပုေ်ြခဲွ (ဌ)၊ ပုေ်ြခဲွ (ဍ)၊ ပုေ်ြခဲွ (ဎ) 

နှင့် ပုေ်ြခွဲ (ဏ)တို ့အမဖစ် ကမပာင်းလဲအြှတ်စဉ်ရြည်။ 

(ည) ပုေ်ြခဲွ (ဏ) ၏ကအာက်တွင် ပုေ်ြခဲွ (တ)၊ ပုေ်ြခွဲ (ေ)၊ ပုေ်ြခဲွ (ေ)၊ ပုေ်ြခဲွ (ဓ)၊ ပုေ်ြခဲွ 

(န)၊ ပုေ်ြခဲွ (ပ)၊ ပုေ်ြခဲွ (ဖ)၊ ပုေ်ြခဲွ (ဗ)၊ ပုေ်ြခဲွ (ေ) နှင့် ပုေ်ြခဲွ (ြ) တုိကုိ့ 

ကအာက်ပါအတုိင်း မဖည့်စွက်ရြည် - 

 “(တ) အကကီးစားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း ဆုိသည်ြှာ ကကျောက်ြျေက်ရတနာ မဖစ်ေွန်းြှု 

ပြာဏအရ စီးပွားမဖစ် ေုတ်လုပ်ရန် မဖစ်ကမြာက်နုိင်စွြ်းရှိပပီး မပည်ကောင်စု 

အစုိးရအဖဲွ၏့ သကောတူညီချေက်မဖင့် သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနက အြိန်က့ကကာ်မငာစာ 

ေုတ်မပန်သတ်ြှတ်ေားသည့် ရတနာနယ်ကမြအတွင်း လုပ်ကွက်အကျေယ်အဝန်း၊ 

တူးကဖာ်ြည့် နည်းစနစ်၊ သံုးစဲွရြည့် စက်ယန္တရားစသည်တုိပ့ါဝင်ကသာ ၁၀ နှစ် အေိ 

ကကျောက်ြျေက်ရတနာတူးကဖာ် ေုတ်လုပ်မခင်းကုိ ဆုိသည်။ 
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  (ေ) အလတ်စားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း ဆိသုည်ြှာ ကကျောက်ြျေက်ရတနာ မဖစ်ေွန်းြှု 

ပြာဏအသင့်အတင့်ရှိ၍ စီးပွားမဖစ်ေုတ်လုပ်ရန် မဖစ်ကမြာကန်ိုင်စွြ်းရှိပပီး 

မပည်ကောင်စုအစုိးရအဖဲွ၏့ သကောတူညီချေက်မဖင့် သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနက 

အြိန်က့ကကာ်မငာစာ ေုတ်မပန်သတ်ြှတ်ေားသည့် ရတနာနယ်ကမြအတွင်း လုပ်ကွက် 

အကျေယ်အဝန်း၊ တူးကဖာ်ြည့်နည်းစနစ်၊ သုံးစွဲရြည့် စကယ်န္တရားစသည်တို ့

ပါဝင်ကသာ ငါးနှစ်အေိ ကကျောက်ြျေက်ရတနာ တူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်းကုိ ဆုိသည်။ 

 ( ေ ) အကသးစားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း ဆုိသည်ြှာ ကကျောက်ြျေက်ရတနာ မဖစ်ေွန်းြှု 

ပြာဏနည်းပါး၍ ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုနှင့်ကုန်ကျေစရိတ်ြြျေားသည့် စီးပွားကရးလုပ်ငန်း အမဖစ် 

မပည်ကောင်စုအစိုးရအဖွဲ ၏့ သကောတူညီချေက်မဖင့် သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီး ဌာနက 

အြိန်က့ကကာ်မငာစာ ေုတ်မပန်သတ်ြှတ်ေားသည့် ရတနာနယ်ကမြ သုိြ့ဟုတ် 

ရတနာနယ်ကမြမပင်ပ ဧရိယာအတွင်း လုပ်ကွက်အကျေယ်အဝန်း၊ တူးကဖာ်ြည့် နည်းစနစ်၊ 

သံုးစဲွရြည့် စက်ယန္တရားစသည်တုိပ့ါဝင်ကသာ သံုးနှစ်အေိ ကကျောက်ြျေက်ရတနာ 

တူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်းကုိ ဆုိသည်။ 

 ( ဓ ) လကလ်ုပ်လကစ်ား တူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း ဆိုသည်ြှာ မပည်ကောင်စုအစုိးရ အဖွဲ ၏့ 

သကောတူညီချေက်အရ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနနှင် ့ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းကေသကကီး 

သိုြ့ဟုတ် မပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ တ့ိ ု  ့ ညှိနှိုင်းပပီး သတ္တ ုတွင်း ဝန်ကကီးဌာနက 

သတ်ြှတ်ေားသည့် ရတနာနယ်ကမြ သုိြ့ဟုတ် ရတနာနယ်ကမြ မပင်ပဧရယိာအတွငး် 

သာြန်လက်သုံးကိရိယာြျေားကိုမဖစ်ကစ၊ ဤဥပကေအရ ေုတ်မပန်သည့် 

နည်းဥပကေြျေားမဖင့် သတ်ြှတ်ကသာ မြင်းကကာင်ကရအားေက် ြပုိသည့် 

စက်ကိရိယာကုိမဖစ်ကစ အသံုးမပု၍ တစ်နှစ်အေိ ကကျောက်ြျေက်ရတနာ 

တူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်းကို ဆိုသည်။ 

( န ) လစ်လပ်လုပ်ကွက် ဆုိသည်ြှာ ကကျောက်ြျေက်ရတနာတူးကဖာ်ရန် ခွင့်မပုေားကသာ 

ခွင့်မပုြိန်သ့က်တြ်းကုန်ဆုံးပပီးကနာက် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ကဆာင်ရွက်ရန် 

ကလျှောကေ်ားမခင်းြရှိကသာ လုပက်ွက်ကို ဆိုသည်။ 

 ( ပ ) ကမြအသံုးမပုခွင့်မပုြိန် ့ ဆုိသည်ြှာ ကကျောက်ြျေက်ရတနာ တူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း 

လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ယာယီအကဆာက်အအံု၊ ပစ္စည်းသုိကလှာင်ရံုနှင့်တဲ၊ တန်းလျေားြျေား 

ကဆာက်လုပ်ကရးအတွက်လည်းကကာင်း၊ ယာဉ်၊ စက်ယန္တရား၊ ေုတ်လုပ်ပပီး 

ကကျောက်ရိ ုင်းြျေားနှင် ့ မဖုန်းြျေားေားရှိကရးအတွက်လည်းကကာင်း၊  ကမြစာ 

ကဆးကကကာကရး၊ ကကျောကေ်ုခွဲကရးနှင့် ကမြစာပစ်ကရးတိုအ့တွက် လည်းကကာင်း 

လုပ်ငန်းသုံးကနရာတစ်ခုခုကို အသုံးမပုခွင့်အတွက် ေုတ်ကပးေားကသာ 

ခွင့်မပုချေကက်ို ဆိုသည်။ 

( ဖ ) ခွင့်မပုြိန်ရ့ရိှသူ ဆုိသည်ြှာ ကကျောက်ြျေက်ရတနာ ေုတ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ရန် 

ခွင့်မပုြိန်ရ့ရှိသူကို ဆိုသည်။  

( ဗ ) လိုင်စင်ရရှိသူ ဆိုသည်ြှာ ဤဥပကေ ပုေ်ြ ၂၊ ပုေ်ြခဲွ (ဈ) အရ ေုတ်ကပးသည့် 

လုပင်န်းအတွက် လိုင်စင်ရရှိသူကို ဆိုသည်။ 
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(ေ) အသင်းချေုပ် ဆိုသည်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံကုြ္ပဏီြျေား အက်ဥပကေအရ ြှတ်ပံုတင်၍ 

ဖဲွစ့ည်းေားကသာ မြန်ြာနုိင်ငံကကျောက်ြျေက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်ြျေား အသင်းချေ ပ်ကုိ 

ဆိုသည်။ 

 ( ြ ) ညွှန်ကကားကရးြှူးချေုပ် ဆိုသည်ြှာ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာန၊ သတ္တ ုတွင်းဦးစီး ဌာန၏ 

ညွှန်ကကားကရးြှူးချေုပ်ကို ဆိုသည်။” 

၃။ မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၃ တွင် -  

(က) ပုေ်ြခဲွ (ခ) တွင် ပါရိှကသာ “ကုြ္ပဏီနှင့်သြဝါ ယြအသင်းြျေား” ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ 

“ခွင့်မပုြိန်နှ့င့် လိုင်စင်ရရှိသြူျေား” ဆိုသည့် စကားရပ်မဖင့် အစားေိုးရြည်။ 

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (ဃ) ၏ကအာက်တွင် ပုေ်ြခွဲ (င) နှင့် ပုေ်ြခွဲ (စ) တိုက့ို ကအာက်ပါအတိုင်း 

မဖည့်စွက်ရြည်- 

 “( င ) ကကျောက်ြျေက်ရတနာ ေုတ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်းြျေားကုိ စဉ်ဆက်ြမပတ် ဖံွ ့ပဖိ းုတုိးတက် 

ကစကရးအတွက် ေိန်းသိြ်းကဆာင်ရွက်ရန်နှင့် သုကတသနလုပ်ငန်းြျေား စီြံ 

ကဆာင်ရွကရ်န်၊ 

 ( စ ) ကကျောက်ြျေက်ရတနာ တူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်းကကကာင့် ပတ်ဝန်းကျေင် 

ေိနး်သိြ်းကရးလုပ်ငန်းြျေား ေိခိုကပ်ျေက်စီးြှုြရှိကစရန်။” 

၄။  မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၄ ကို ကအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“၄။ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနသည် - 

(က) ကကျောက်ြျေက်ရတနာကို စီးပွားမဖစ်ေုတ်လုပ်နိုင်ကကကာင်း သတင်းရရှိသည့် 

သိုြ့ဟုတ် ရာှကဖွကတွ ရ့ှိသည့် နယ်ကမြကို ရတနာနယ်ကမြအမဖစ် သတ်ြှတ်ရန် 

ရိှသည့်အခါ မပည်ကောင်စုအစုိးရအဖဲွ၏့ သကောတူညီချေက်မဖင့် ရတနာနယ်ကမြ အမဖစ် 

သတ်ြှတ်ရန် ရည်ရွယ်ကကကာင်း အြျေားမပည်သူသိရိှရန် အြိန်က့ကကာ်မငာစာ 

ေုတ်မပန်ရြည်။  

( ခ ) ရတနာနယ်ကမြအမဖစ် သတ်ြှတ်ရန် ရည်ရွယ်သည့်သက်ဆုိင်ရာ နယ်ကမြတွင် 

ပုေ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သိုြ့ဟုတ် အဖွဲ အ့စည်းတစ်ခုခု၏ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ လုပပိ်ုင်ခွင့်၊ 

စုိကပ်ျိေုးလုပ်ကုိင်ခွင့်၊ လက်ဝယ်ေားခွင့်၊ အသံုးမပုခွင့်၊ အကျိုေးခံစားခွင့်၊ ဆက်ခံခွင့် 

သိုြ့ဟုတ် လွှဲကမပာင်းပုိင်ခွင့်နှင့် အမခားအခွင့်အကရးြျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ မဖစ်ကစ၊  

ရတနာနယ်ကမြအမဖစ် သတ်ြှတ်ပါက ေိခိုကန်စ်နာ ဆုံးရှုံးနုိင်ဖွယ်ရာ ရှိ ြရှိ 

နှင့်စပ်လျေဉ်း၍မဖစ်ကစ စုံစြ်းစစ်ကဆးပပီး သင့်ကလျော်ကသာအခွင့်အကရးြျေား၊ 

အကျေိုးခံစားခွင့်ြျေားကို စိစစ်ကဆာင်ရွက်ကပးနိုင်ရန်နှင့် နယ်နိြိတ်တိုင်းတာ 

သတ်ြှတ်ကရးလုပ်ငန်းြျေားကုိ ကဆာင်ရွက်နုိင်ရန် ညွှန်ကကားကရးြှူးချေ ပ် ဦးကဆာင်၍ 

ကျွြ်းကျေင်သူြျေားပါဝင်သည့်အဖွဲ က့ိ ု ဖွဲ စ့ည်းတာဝန်ကပးအပ် ကဆာင်ရွက်ကစ ရြည်။ 

 ( ေ ) အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွအ့စည်းတစ်ခုခု၏ စီြံခန်ခဲွ့ြှု ကအာက်တွင်ရိှကသာကမြကုိ 

ရတနာနယ်ကမြအမဖစ် သတ်ြှတ်လုိပါက ယင်းသုိ ့ သတ်ြှတ်မခင်းြမပုြီ သက်ဆုိင်ရာ 

အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွအ့စည်းတိုနှ့င့် ကကို တင်ညှိနှိုင်းကဆာင်ရွကရ်ြည်။ 
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(ဃ) ပုေ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သိုြ့ဟုတ် အဖွဲ အ့စည်းတစ်ခုခု၏ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ 

စိုက်ပျေိုးလုပ်ကိုင်ခွင် ့၊ လက်ဝယ်ေားခွင့်၊ အသုံးမပုခွင့်၊ အကျိုေ းခံစားခွင့်၊ ဆက်ခံခွင့် 

သိုြ့ဟုတ် လွှဲကမပာင်းပိုင်ခွင့်ရှိကသာကမြကို ရတနာနယ်ကမြအမဖစ် သတ်ြှတ်လိုပါက 

သက်ဆိုင်ရာပုေ္ဂ ိုလ် သိုြ့ဟုတ် အဖွဲ အ့စည်း၏ သကော တူညီချေက်မဖင့် 

ေိုက်သင့်ကသာ ကာလတန်ဖိုးကပး၍ ဝယ်ယူမခင်း၊ ဥပကေနှင့် အညီ လွှဲကမပာင်းရယူမခင်း 

မပုနုိင်သည်။  

( င ) ပုေ်ြခွဲ (က)၊ (ခ)၊ (ေ) နှင့် (ဃ) တိုအ့ရ ကဆာင်ရွက်ပပီးပါက မပည်ကောင်စု 

အစုိးရအဖဲွ၏့ သကောတူညီချေက်မဖင့် ရတနာနယ်ကမြအမဖစ် အြိန်က့ကကာ်မငာစာ 

ေုတ်မပန်၍ သတ်ြှတ်ရြည်။ 

( စ ) ပုေ်ြခဲွ (င) အရ သတ်ြှတ်ကသာ ရတနာနယ်ကမြအကပါ် ကျေ းကကျော်၍ ကဆာက်လုပ် 

သည့်အကဆာက်အအံုြျေား၊ ပစ္စည်းြျေားနှင့်စက်ပစ္စည်းကိရိယာြျေားကုိ သက်ဆုိင်ရာ ပုေ္ဂိုလ် 

သုိြ့ဟုတ် အဖဲွအ့စည်းက ဖယ်ရှားမခင်းြမပုလျှေင် အဆိုပါပစ္စည်းြျေားကုိ 

ဖျေက်သိြ်းမခင်းနှင့်ဖယ်ရှားမခင်းမပုနုိင်သည်။ ေုိသုိ ့ မပုလုပ်ရာတွင် ြည်သည့်နစ်နာ 

ဆုံးရှုံးြှုအတွကက်ိုြျှေ ကပးကလျော်ရန် တာဝန်ြရှိကစရ။” 

၅။ မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၄ ၏ ကနာက်တွင် ပုေ်ြ ၄-က အမဖစ် ကအာက်ပါအတုိင်း 

မဖည့်စွက်ရြည်- 

“၄-က။ ရတနာနယ်ကမြအမဖစ် သတ်ြတှ်သည့် နယ်ကမြတွင် ပြို  ့ သိုြ့ဟုတ် ကကျေးရာွလူကန 

အိြ်ြျေားတိုးချေဲ မ့ခင်း၊ သာသနာ့နယ်ကမြသတ်ြှတ်မခင်း၊ စိုက်ပျေိုးကမြတိုးချေဲ လ့ုပ်ကိုင်မခင်း၊ 

သစ်ကတာစုိက်ခင်းတုိးချဲေလု့ပ်ကုိင်မခင်း၊ ကရတွင်း သုိြ့ဟုတ် ကရကန်တူးကဖာ်မခင်း၊ ဆည်ကမြာင်း 

တည်ကဆာက်မခင်းနှင့် အမခားစီြံကိန်းနှင့် စီးပွားကရးလုပ်ငန်းြျေား လုပ်ကိုင်ကဆာင်ရွက်ရန် ရိှပါက 

သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွအ့စည်းသည် သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနနှင့်ညိှနှိုင်းပပီး 

မပည်ကောင်စုအစုိးရအဖွဲ၏့ ခွင့်မပုချေကရ်ယူကဆာင်ရွက်ရြည်။”  

၆။ မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာဥပကေတွင်ပါရိှကသာ “ခွင့်မပုြိန်ရ့ရိှကသာ ကုြ္ပဏီ သုိြ့ဟုတ် အသင်း” ဆုိသည့် 

စကားရပ်ကုိ “ခွင့်မပုြိန်ရ့ရိှသူ” ဆုိသည့် စကားရပ်မဖင့် အသီးသီးအစားေုိးရြည်။ 

၇။ မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၇ တွင် ပါရှိကသာ “အကပါ်ယံကမြဆီလွှာတွင် မဖစ်ကစ၊ 

ကမြဆီလွှာကအာက်တွင်မဖစ်ကစ၊ ြည်သည့်ကြ်းလွန်ကရတိြ်ပိုင်းတွင်မဖစ်ကစ” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို 

“အကပါ်ယံကမြဆီလွှာတွင်မဖစ်ကစ၊ ကမြဆီလွှာကအာက်တွင်မဖစ်ကစ၊ နုိင်ငံကတာ်နယ်နိြိတ်အတွင်းရှိ ကမြကပါ်၊ 

ကမြကအာက်၊ ကရကအာကက်ကြ်းမပင်နှင့် ကရကအာက်ကမြေုတွငမ်ဖစ်ကစ”ဆိုသည့် စကားရပ်မဖင့် အစားေိုးရြည်။ 

၈။ မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၈ ကို ကအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“၈။ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနသည် ကကျောက်ြျေက်ရတနာ ေုတ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်းကုိ လုပ်ကုိင် ခွင့်မပုရန် 

အလုိငှ့ာ ရတနာနယ်ကမြအတွင်း ကကျောက်ြျေက်ရတနာတူးကဖာ်နုိင်သည့်ကနရာြျေားကုိ အကကီးစားတူးကဖာ် 

ေုတ်လုပ်မခင်း သုိြ့ဟုတ် အလတ်စားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း လုပ်ကုိင်ခွင့်မပုြည့် 

ကကျောကြ်ျေက်ရတနာလုပ်ကွကြ်ျေားအမဖစ် သတ်ြှတ်ရြည်။” 

၉။ မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၉ ကို ကအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“၉။ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနသည် - 
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(က) အကကီးစားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း သုိြ့ဟုတ် အလတ်စားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း 

လုပ်ကုိင်ခွင့်မပုြည့် ကကျောက်ြျေက်ရတနာ လုပ်ကွက်တစ်ခုချေင်းအတွက် ကကြ်းခင်း 

ကဈးနှုန်းကို သတ်ြှတ်ရြည်။  

( ခ ) ကကြ်းခင်းကဈးနှုန်း သတ်ြှတ်ပပီးကသာ အကကီးစားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း သုိြ့ဟုတ် 

အလတ်စားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း လုပ်ကိုင်ခွင့်မပုြည့် ကကျောက်ြျေက်ရတနာ 

လုပ်ကွက်ြျေားကို သတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ ကဈးပပိုင်စနစ်မဖင့် ခွင့်မပုြိန် ့

ေုတ်ကပးရန် အဆိုမပုလွှာကခါ်ယူရြည်။”  

၁၀။  မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၁၁ ကို ကအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“၁၁။ ပုေ်ြ ၁၀ ပါ မပဋ္ဌာန်းချေက်ြျေားနှင့်ညီညွတ်ကသာ ကုြ္ပဏီ သုိြ့ဟုတ် အသင်းသည် သတ္တ ုတွင်း 

ဝန်ကကီးဌာနက အကကီးစားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း သုိြ့ဟုတ် အလတ်စားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း 

လုပ်ကိုင်ခွင့ ်မပုြည့် ကကျောက်ြျေက်ရတနာလုပ်ကွက်ြျေားကို ကဈးပပိုင်စနစ်မဖင့် ခွင့်မပုြိန် ့

ေုတ်ကပးရန်  အဆုိမပုလွှာ ကခါ်ယူသည့်အခါ အကကီးစားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်းအတွက်မဖစ်ကစ၊ 

အလတ်စားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်းအတွက်မဖစ်ကစ သတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ ဝင်ကရာက်ယှဉ်ပပိုင်၍ 

အဆုိမပုလွှာတင်ခွင့်ရိှသည်။” 

၁၁။ မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၁၂ ကို ကအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“၁၂။ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနသည် အကကီးစားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်းအတွက်မဖစ်ကစ၊ အလတ်စား 

တူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်းအတွက်မဖစ်ကစဤဥပကေအရ ေုတ်မပန်သည့် နည်းဥပကေပါသတ်ြှတ်ချေက် 

ြျေားနှင့်ညီညွတ်ပပီး ကဈးအြျေားဆံုးကပး၍ အဆုိမပုလွှာတင်သည့် ကုြ္ပဏီ သုိြ့ဟုတ် အသင်းအား 

ကကျောက်ြျေက်ရတနာ ေုတ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ခွင့်မပုသည့် ခွင့်မပုြိန်ေု့တ်ကပးရြည်။” 

၁၂။ မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေပုေ်ြ ၁၂ ၏ ကနာက်တွင် ပုေ်ြ ၁၂-က အမဖစ် ကအာက်ပါ အတိုင်း 

မဖည့်စွက်ရြည် - 

“၁၂-က။ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနသည် ခွင့်မပုြိန ့်ရရိှသူနှင့် အကကီးစားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း 

အတွက်မဖစ်ကစ၊ အလတ်စားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်းအတွက်မဖစ်ကစ ဤဥပကေအရ ေုတ်မပန်သည့် 

နည်းဥပကေြျေားနှင့်အညီ ေုတ်လုပ်ြှုအကပါ် ပတ်ဝန်းကျေင်ေိခိုက်ြှု ဆန်းစစ်မခင်းဆိုင်ရာ 

ကုန်ကျေစရိတ်ြျေားအပါအဝင် ရာခုိင်နှုန်းမဖင့် ခဲွကဝခံစားသည့်စနစ် သုိြ့ဟုတ် အကျိုေးအမြတ်အကပါ်  

ခဲွကဝခံစားသည့်စနစ်မဖင့် လုပက်ိုင်ရြည်။” 

၁၃။  မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၁၃ ကို ကအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“၁၃။  သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနသည် - 

(က) အကကီးစားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း သုိြ့ဟုတ် အလတ်စားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း 

လုပ်ကုိင်ခွင့်မပုသည့် ကကျောက်ြျေက်ရတနာလုပ်ကွက်ြျေား၏ ခွင့်မပုြိန ့် သက်တြ်း 

ကုန်ဆုံးသည့်အခါ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုကကကာင်း ကလျှောကေ်ားလာပါက 

လုပ်ငန်းအကကာင်အေည်ကဖာ်ကဆာင်ရွက်နုိင်ြှုကုိ စိစစ်သံုးသပ်ပပီး လုပ်ကုိင်ခွင့် 

သက်တြ်းကို တိုးမြငှ့်ခွင့်မပုနုိင်သည်။ 

( ခ ) ပုေ်ြခဲွ (က) အရ ခွင့်မပုြိန ့်သက်တြ်း တုိးမြှင့်ခွင့်မပုကသာ အကကးီစား တူးကဖာ် 

ေုတ်လုပ်မခင်း သုိြ့ဟုတ် အလတ်စားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်းအတွက် 

ကကျောက်ြျေက်ရတနာလုပ်ကွက်တစ်ခုချေင်းအတွက် ကစျေးနှုန်းမပန်လည် သတ်ြှတ်ပပီး  
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ကကျောက်ြျေက်ရတနာေုတ်လုပ်မခင်း လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကုိင်ရန် သက်တြ်း တိုးမြှင့် 

ခွင့်မပုြိန ့်ေုတ်ကပးရြည်။” 

၁၄။ မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၁၃ ၏ ကနာကတ်ွင် ပုေ်ြ ၁၃-က အမဖစ် ကအာက်ပါ အတိုင်း 

မဖည့်စွက်ရြည် - 

“၁၃-က။ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနသည် မပည်ကောင်စုအစုိးရအဖွဲ ၏့ သကောတူညီချေကမ်ဖင့် 

တုိင်းကေသကကီး သုိြ့ဟုတ် မပည်နယ် လုပ်ကွက်စိစစ်ချေေားကပးကရးအဖဲွြ့ျေားကုိ ဖဲွစ့ည်းကပးနုိင်သည်။” 

၁၅။ မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၁၄ ကို ကအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“၁၄။ (က) မပည်ကောင်စုအစိုးရအဖွဲ ၏့ သကောတူညီချေက်မဖင့် ဖွဲ စ့ည်းတာဝန်ကပးအပ် 

ေားကသာ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းကေသကကးီ သိုြ့ဟုတ် မပည်နယ်လုပ်ကွက် စိစစ် 

ချေေားကပးကရးအဖွဲ သ့ည် ရတနာနယ်ကမြ သိုြ့ဟုတ် ရတနာနယ်ကမြမပင်ပ 

ဧရိယာအတွင်း အကသးစားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း သိုြ့ဟုတ် လက်လုပ် 

လက်စားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း လုပ်ငန်းအမဖစ် လုပ်ကိုင်ခွင့်မပုြည့်ကနရာ 

ကေသြျေားကုိ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာန၏ သကောေားရယူပပီး လုပ်ကွက်ချေေား 

ကပးနုိင်သည်။ 

( ခ ) ပုေ်ြခဲွ (က) အရ သတ်ြှတ်ေားသည့်ကနရာကေသ အတွင်းရိှကမြတွင် အကသးစား 

တူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း သိုြ့ဟုတ် လက်လုပ်လကစ်ား တူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း 

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူသည် ခွင့်မပုြိန ့်ေုတ်ကပးရန် သတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့် အညီ 

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းကေသကကီး သိုြ့ဟုတ် မပည်နယ်လုပ်ကွက် စိစစ်ချေေား 

ကပးကရးအဖဲွသ့ို ့ကလျှောကေ်ားရြည်။” 

၁၆။  မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၁၅ ကို ကအာကပ်ါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“၁၅။ သက်ဆုိင်ရာတုိင်းကေသကကီး သုိြ့ဟုတ် မပည်နယ်လုပ်ကွက်စိစစ်ချေေားကပးကရးအဖဲွသ့ည်- 

(က)  အကသးစားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း သုိြ့ဟုတ် လက်လုပ်လက်စားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း 

လုပ်ငန်းအတွက် ခွင့်မပုြိန ့်ေုတ်ကပးရန် ပုေ်ြ ၁၄၊ ပုေ်ြခဲွ (ခ) အရ ကလျှောက်ေားချေက်ကုိ 

သတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ စိစစ်၍ အကသးစားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း သုိြ့ဟုတ် 

လက်လုပ်လက်စားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း လုပ်ငန်းအတွက် ခွင့်မပုြိန ့်သက်တြ်းနှင့် 

ကကြ်းခင်းကဈးနှုန်းကုိ သတ်ြှတ်ရြည်။ 

( ခ ) သတ်ြှတ်ေားကသာ ကဈးနှုန်းကုိ ကလျှောက်ေားသူက သတ်ြှတ်ကာလအတွင်း 

ကပးသွင်းလျှေင် ခွင့်မပုြိန် ့ေုတ်ကပးရြည်။ 

( ေ ) ခွင့်မပုြိန်သ့က်တြ်းကုန်ဆုံး၍ ခွင့်မပုြိန်သ့က်တြ်း တုိးမြှင့်ခွင့်မပုသည့်အခါ 

အကသးစားတူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း လုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ကုိင်ခွင့်သက်တြ်းနှင့် 

ကဈးနှုန်းတိုက့ို မပန်လည် သတ်ြှတ်ရြည်။ 

(ဃ) လက်ရိှလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ကနသူသည် သတ်ြှတ်ေားကသာ ကဈးနှုန်းကုိ သတ်ြှတ် 

ကာလအတွင်း ကပးသွင်းလျှေင် ခွင့်မပုြိန ့်ေုတ်ကပးရြည်။” 

၁၇။ မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာဥပကေတွင် ပါရိှကသာ “လုပ်ကုိင်ခွင့်သက်တြ်း” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ 

“ခွင့်မပုြိန်သ့က်တြ်း” ဆိုသည့်စကားရပ်မဖင့် အသီးသီးအစားေိုးရြည်။ 

၁၈။  မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၁၅-က တွင် ပါရှိကသာ “ခွင့်မပုြိန်ရ့ရှိသည့် ကြု္ပဏီ၊ အသင်း 

သုိြ့ဟုတ် ပုေ္ဂိုလ်က” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “ခွင့်မပုြိန်ရ့ရိှသူက” ဆုိသည့်စကားရပ်မဖင့် အစားေုိး ရြည်။  
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၁၉။  မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ  ၁၅-ခ ကို ကအာက်ပါအတိုင်းအစားေိုးရြည်- 

“၁၅-ခ။ ကကျောက်ြျေက်ရတနာေုတ်လုပ်မခင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်မပုြိန်ရ့ရှိသူကို 

ရတနာနယ်ကမြတွင် ကမြအသုံးမပု ခွင့်မပုြိန်ရ့ရှိကစရန် ကလျှောကေ်ားခွင့်မပုနုိင်သည်။” 

၂၀။ မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၁၅-ေ၊ ပုေ်ြ ၃၄၊ ပုေ်ြခဲွ (ခ) နှင့် ပုေ်ြ ၄၈၊ ပုေ်ြခဲွ (က) ပါ  

“ပါြစ်” ဆုိသည့်စကားရပ်ြျေားကုိ “ကမြအသံုးမပုခွင့်မပုြိန်”့ ဆုိသည့်စကားရပ်မဖင့် အသီးသီးအစားေုိး ရြည်။ 

၂၁။  မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၁၆၊ ပုေ်ြခဲွ (က)၊ (ခ) နှင့် (ေ) တုိကုိ့ ကအာက်ပါအတုိင်း 

အစားေိုးရြည် - 

“(က) ဤဥပကေနှင့် ဤဥပကေအရ ေုတ်မပန်သည့် နည်းဥပကေြျေား၊ စည်းြျေဉ်းြျေား၊ အြိန်၊့ 

ညွှန်ကကားချေက်နှင့် လုပေ်ုံးလုပန်ည်းြျေားကို လိုက်နာရြည်။” 

( ခ ) ခွင့်မပုြိန်၊့ လုိင်စင် သုိြ့ဟုတ် ကမြအသံုးမပုခွင့်မပုြိန်ပ့ါ စည်းကြ်းချေက်ြျေားကုိ လုိက်နာ ရြည်။ 

( ေ ) ေုတ်လုပ်ရရိှသည့် ကကျောက်ြျေက်ရတနာအရုိင်းြျေားကုိ သက်ဆုိင်ရာတန်ဖုိးမဖတ်အဖဲွသုိ့ ့

သတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ မပသ၍ ြှတ်ပံုတင်ရြည်။” 

၂၂။  မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၁၇ ကို ကအာကပ်ါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“၁၇။ ခွင့်မပုြိန်ရ့ရိှသူသည် ေုတ်လုပ်ရရိှကသာ ကကျောက်ြျေက်ရတနာအရုိင်းကုိ ြှတ်ပံုတင်၍ 

ရတနာခွန်ေြ်းကဆာင်ပပီးမဖစ်လျှေင် - 

  (က) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းကေသကကီး သိုြ့ဟုတ် မပည်နယ်လွှတ်ကတာ်ြျေားက မပဋ္ဌာန်း 

ေားကသာ ကကျောကြ်ျေက်ရတနာ မဖတ်ကတာကမ်ခင်း၊ ကသွးမခင်းဆိုင်ရာ ဥပကေ၊ 

နည်းဥပကေ၊ စည်းြျေဉ်းနှင့်စည်းကြ်းြျေားကို လိုက်နာ၍ မဖတ်ကတာက်မခင်း၊ 

ကသွးမခင်း၊ အကရာင်တင်မခင်း၊ ပံုကဖာ်မခင်းနှင့်ရုပတ်ုရုပ်ေွင်းမပုလုပ်မခင်းတိုက့ို 

မပုလုပ်၍ အကချောေည်မပုလုပ်ခွင့်နှင့်ကကျောက်ြျေက်ရတနာမဖင့် မပုလုပ်ကသာ 

ပစ္စည်းြျေား မပုလုပ်ခွင့်ရှိသည်။ 

  ( ခ ) ယင်းကကျောက်ြျေက်ရတနာအရုိင်းကုိ မဖတ်ကတာက်မခင်း၊ ကသွးမခင်းနှင့်အကရာင်တင်မခင်း၊ 

ပံုကဖာ်မခင်းနှင့်ရုပ်တုရုပ်ေွင်းတုိ ့ မပုလုပ်ပပီးကသာ ကကျောက်ြျေက်ရတနာအကချောေည်ကုိ 

လက်ဝတ်ရတနာနှင့် ကကျောက်ြျေက်ရတနာမဖင့် မပုလုပ်ကသာ ပစ္စည်းြျေားမပုလုပ်ခွင့် ရှိသည်။ 

  ( ေ ) ယင်းကကျောက်ြျေက်ရတနာအရုိင်းကုိ လည်းကကာင်း၊ မဖတ်ကတာက်မခင်း၊ ကသွးမခင်း၊ 

အကရာင်တင်မခင်း၊ ပံုကဖာ်မခင်းနှင့်ရုပ်တုရုပ်ေွင်းတုိ ့ မပုလုပ်ပပီးကသာ ကကျောက်ြျေက် 

ရတနာအကချောေည်ကိုလည်းကကာင်း၊ လက်ဝတ်ရတနာကိုလည်းကကာင်း၊ 

ကကျောကြ်ျေက်ရတနာမဖင့် မပုလုပက်သာပစ္စည်းကိုလည်းကကာင်း - 

 (၁) မပည်တွင်း၌ သတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ သယ်ယူခွင့် ရှိသည်။ 

 (၂) မပည်တွင်း၌ မြန်ြာကျေပ်ကငွမဖင့်မဖစ်ကစ၊ နုိင်ငံမခားသံုးကငွမဖင့်မဖစ်ကစ လွတ်လပ်စွာ 

ကရာင်းချေခွင့် ရှိသည်။ 

 (၃) သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနက ခွင့်မပုသည့် နယ်စပ်ပြိုြ့ျေားတွင် ကုန်သွယ်ကရး 

စည်းြျေဉ်းစည်းကြ်းြျေားနှင့်အညီ အသင်းချေုပ်နှင့်မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက် 

ရတနာကရာင်းဝယ်ကရးလုပ်ငန်းတုိ၏့ ကကီးကကပ်ြှုမဖင့် ကကျောက်ြျေက်ရတနာ မပပဲွြျေား 

မပုလုပ်၍ ကရာင်းချေခွင့်ရှိသည်။ 
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 (၄) မပည်ပသုိ ့နုိင်ငံမခားသံုးကငွမဖင့် တည်ဆဲဥပကေနှင့်အညီ တင်ပုိက့ရာင်းချေခွင့် ရှိသည်။ 

 (၅) သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာန၏ ခွင့်မပုချေက်မဖင့် ကျေင်းပကသာ ကကျောက်ြျေက် 

ရတနာမပပွဲြျေားတွင် လည်းကကာင်း၊ ပုေ္ဂလိကြျေားက အခါအားကလျော်စွာ 

ကျေင်းပမပုလုပ်ကသာ မပည်တွင်း ကကျောက်ြျေက်ရတနာမပပဲွြျေားတွင် လည်းကကာင်း၊ 

တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ေားကသာ ကကျောက်ြျေက်ရတနာကစျေးနှင့် လိုင်စင်အရ 

ခွင့်မပုသည့် ဆိုင်ခန်းကနရာြျေားတွင်လည်းကကာင်း ကရာင်းချေခွင့်ရှိသည်။ 

 (၆) မပည်ပြှ ရတနာကန်ုသည်ြျေားကို ြိြိအစီအစဉ်မဖင့် ဖိတ်ကခါ်၍ တည်ဆဲ 

ဥပကေြျေားနှင့်အညီ ကရာင်းချေခွင့်ရိှသည်။ 

 (၇) မပည်ပကကျောက်ြျေက်ရတနာ  မပပွ ဲြျေားတွင် တည်ဆဲဥပကေနှင် ့အညီ 

သာွးကရာက် ကရာင်းချေခွင့်ရှိသည်။” 

၂၃။  မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၁၉ ကို ကအာကပ်ါအတိုင်း အစားေိုးရြည်- 

“၁၉။ ခွင့်မပုြိန်ရ့ရှိသူသည် ကကျောက်ြျေကရ်တနာအကချောေည်  သုိြ့ဟုတ် လက်ဝတ်ရတနာ 

မပုလုပ်ကရာင်းချေရာ၌ အသံုးမပုရန် အြှန်တကယ် လုိအပ်ကသာကုန်ကကြ်းပစ္စည်းနှင့် ေုတ်လုပ်ြှု 

နှင့်ဆုိင်ကသာစက်ပစ္စည်းကိရိယာြျေားကုိ အကကာက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သုိြ့ဟုတ် သက်သာခွင့်မဖင့် 

တင်သွင်းခွင့်မပုရန် သက်ဆုိင်ရာဝန်ကကီးဌာနသို ့ကလျှောက်ေားခွင့်ရိှသည်။” 

၂၄။  မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေပုေ်ြ ၂၀ ကို ကအာက်ပါအတိုင်းအစားေိုးရြည်- 

“၂၀။ ြည်သူြဆုိ ဆုိင်ခန်းဖွင့်လှစ်၍ ကကျောက်ြျေက်ရတနာအရုိင်းကုိမဖစ်ကစ၊ ကကျောကြ်ျေက် 

ရတနာအကချောေည်ကုိမဖစ်ကစ၊ လက်ဝတ်ရတနာကုိမဖစ်ကစ၊ ကကျောက်ြျေက်ရတနာမဖင့် မပုလုပ်ကသာ 

ပစ္စည်းကိုမဖစ်ကစ ကရာင်းချေမခင်းလုပ်ငန်းကို လုပက်ိုင်လိုပါက လုိင်စင်ရရိှရန် သတ်ြှတ်ချေက်ြျေား နှင့်အညီ 

သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနသို ့ကလျှောကေ်ားရြည်။” 

၂၅။  မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၂၂၊ ပုေ်ြခဲွ (ဃ) ကုိ ကအာက်ပါအတုိင်း အစားေုိးရြည် - 

“(ဃ) သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာန၏ ခွင့်မပုချေက်မဖင့် ကျေင်းပကသာ ကကျောက်ြျေက်ရတနာမပပွဲ၊ 

ပုေ္ဂလိကြျေားက အခါအားကလျော်စွာ ကျေင်းပမပုလုပ်ကသာ မပည်တွင်းကကျောကြ်ျေက် 

ရတနာမပပဲွြျေား၊ နုိင်ငံတကာကကျောက်ြျေက်ရတနာမပပဲွြျေားနှင့် တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ေားကသာ 

ကကျောက်ြျေက်ရတနာကစျေးနှင့် လိုင်စင်အရခွင့်မပုသည့် ဆိုင်ခန်းကနရာြျေားတွင်သာ 

ကရာင်းချေရြည်။” 

၂၆။  မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၂၃ ကို ကအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“၂၃။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် - 

(က) ခွင့်မပုြိန်ရ့ရိှသူက ရတနာခွန်ကပးကဆာင်ပပီးကသာ ကကျောက်ြျေက်ရတနာအရုိင်းကုိ 

ဝယ်ယူခွင့်၊ သယ်ယူခွင့်၊ လက်ဝယ်ေားရိှခွင့်၊ ကကျောက်ြျေက်ရတနာအကချောေည် 

မပုလုပ်ခွင့်၊ လက်ဝတ်ရတနာ မပုလုပ်ခွင့်နှင့် ကကျောက်ြျေက်ရတနာမဖင့် မပုလုပ်ကသာ 

ပစ္စည်းမပုလုပ်ခွင့်ြျေားရိှသည်။ 
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( ခ ) ပုေ်ြခဲွ (က) အရ ဝယ်ယူေားသည့် ကကျောက်ြျေက်ရတနာအရုိင်းကုိလည်းကကာင်း၊ 

မပုလုပ်ေားကသာ ကကျောက်ြျေက်ရတနာအကချောေည်ကုိလည်းကကာင်း၊ လက်ဝတ် 

ရတနာကိုလည်းကကာင်း၊ ကကျောက်ြျေက်ရတနာမဖင့် မပုလုပ်ကသာပစ္စည်းကို 

လည်းကကာင်း - 

(၁) မပည်တွင်း၌ သတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ သယ်ယူခွင့်ရိှသည်။ 

(၂) မပည်တွင်း၌ မြန်ြာကျေပ်ကငွမဖင် ့ မဖစ်ကစ၊ နုိင်ငံမခားသုံးကငွမဖင့်မဖစ်ကစ 

လွတ်လပ်စွာ ကရာင်းချေခွင့်ရှိသည်။ 

(၃) မပည်ပသို  ့ နိုင်ငံမခားသုံးကငွမဖင့် တည်ဆဲဥပကေနှင့်အညီ တင်ပို က့ရာင်း 

ချေခွင့်ရိှသည်။”   

၂၇။ မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၂၆  တွင် - 

(က) ပုေ်ြခဲွ (က) ကို ကအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“(က) ခွင့်မပုြိန်ရ့သူက ပုေ်ြ ၁၆၊ ပုေ်ြခဲွ (ေ) အရ ြိြိေံမပသကသာ ကကျောက်ြျေက်ရတနာ 

အရုိင်းြျေား၏ အရည်အကသွး၊ အကရအတွက်၊ အကလးချိေန်နှင့် အရွယ်အစားတိုက့ို 

သတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ ြှတ်ပံုတင်ေားရှိမခင်း၊” 

( ခ ) ပုေ်ြခဲွ (ဃ) ကို ကအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“(ဃ) ခွင့်မပုြိန်ရ့ရိှသူက ေုတ်လုပ်ရရိှကသာ ကကျောက်ြျေက်ရတနာအရုိင်းြျေားကုိ တန်ဖုိးမဖတ် အဖွဲ သ့ိ ု  ့

မပသြှတ်ပု ံတင်မခင်းြမပုေဲ ြသြာြှုမပုကကကာင်း သတင်းရရှိပါက 

ဤဥပကေနှင့်အညီ အကရးယူကဆာင်ရွကမ်ခင်း၊” 

၂၈။ မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာဥပကေ အခန်း (၉) ကခါင်းစဉ်ကုိ ကအာက်ပါအတုိင်း မပင်ဆင်ရြည် - 

“အခန်း(၉) 

ရတနာခွန်နှင့်ဝန်ကဆာင်ခကပးကဆာင်မခင်း” 

၂၉။ မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၂၇၊ ပုေ်ြခဲွ (ခ) ကို ပယ်ဖျေက်ရြည်။ 

၃၀။ မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၂၈ ကို ကအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“၂၈။ ခွင့်မပုြိန်ရ့ရှိသူသည် ပုေ်ြ ၂၇ အရ ရတနာခွန်ကပးကဆာင်ပပီးသည့် ကကျောကြ်ျေက် 

ရတနာအရိုင်းကို ကရာင်းချေပါက အြှန်တကယ်ကရာင်းချေသည့်တန်ဖိုး၏ သံုးရာခုိင်နှုန်းကုိ 

ဝန်ကဆာင်ခအမဖစ် ကပးကဆာင်ရြည်။” 

၃၁။ မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၂၉ ကို ကအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“၂၉။ ခွင့်မပုြိန်ရ့ရိှသူသည် ပုေ်ြ ၂၇ အရ ရတနာခွန်ကပးကဆာင်ပပီးသည့် ကကျောက်ြျေက်ရတနာ အရုိင်းကုိ 

မဖတ်ကတာက်မခင်း၊ ကသွးမခင်းမပုလုပ်ပပီးကသာ ကကျောက်ြျေက်ရတနာအကချောေည်ကုိမဖစ်ကစ၊ 

လက်ဝတ်ရတနာကုိမဖစ်ကစ၊ ကကျောက်ြျေက်ရတနာမဖင့် မပုလုပ်ကသာပစ္စည်းကုိမဖစ်ကစ ကရာင်းချေပါက 

အြှန်တကယ်ကရာင်းချေသည့် တန်ဖုိး၏ တစ်ရာခုိင်နှုန်းကုိ ဝန်ကဆာင်ခကပးကဆာင်ရြည်။” 

၃၂။ မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၃၀ ကို ကအာကပ်ါအတိုင်း အစားေိုးရြည်- 

“၃၀။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် ဤဥပကေအရ ရတနာခွန် ကပးကဆာင်ပပီးကသာ - 



11 
 

(က) ကကျောက်ြျေက်ရတနာအရိုင်းကို ကရာင်းချေပါက အြှန်တကယ်ကရာင်းချေသည့် 

တန်ဖိုး၏ သုံးရာခိုင်နှုန်းကို ဝန်ကဆာင်ခအမဖစ် ကပးကဆာင်ရြည်။  

( ခ ) ကကျောကြ်ျေက်ရတနာအရိုင်းကို မဖတ်ကတာကမ်ခင်း၊ ကသွးမခင်းမပုလုပ်ပပီးကသာ 

ကကျောက်ြျေက်ရတနာအကချောေည်ကုိမဖစ်ကစ၊ လက်ဝတ်ရတနာကုိမဖစ်ကစ၊ ကကျောက်ြျေက် 

ရတနာမဖင့် မပုလုပ်ကသာပစ္စည်းကုိမဖစ်ကစ ကရာင်းချေပါက အြှန်တကယ်ကရာင်းချေသည့် တန်ဖုိး၏ 

တစ်ရာခိုင်နှုန်းကို ဝန်ကဆာင်ခကပးကဆာင်ရြည်။” 

၃၃။ မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၃၁ ကို ပယ်ဖျေကရ်ြည်။ 

၃၄။ မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၃၂  တွင် - 

(က) ပုေ်ြခဲွ (က)၊ ပုေ်ြခဲွငယ် (၃) ၏ ကအာက်တွင် ပုေ်ြခဲွငယ် (၄) အမဖစ် ကအာက်ပါအတုိင်း 

မဖည့်စွက်ပပီး ပုေ်ြခဲွငယ် (၄) ကို ပုေ်ြခွဲငယ် (၅) အမဖစ် မပန်လည် အြှတ်စဉ်ရြည်- 

“(၄) မြန်ြာနုိင်ငံကကျောက်ြျေက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်ြျေားအသင်းချေုပ်ြှ  အဖဲွဝ့င်ြျေား 

  ကုိယ်စားလှယ် (၃) ဦး” 

( ခ ) ပုေ်ြခဲွ (ခ) ၏ကအာကတ်ွင် ပုေ်ြခွဲ (ေ) အမဖစ် ကအာကပ်ါအတိုင်း မဖည့်စွက်ရြည် - 

“( ေ )  ပုေ်ြခဲွ (က) အရ ဖဲွ စ့ည်းကသာ ဗဟုိကကာ်ြတီကုိ  လုိအပ်သလုိ  မပင်ဆင်ဖဲွစ့ည်း 

နုိင်သည်။” 

၃၅။ မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၃၄ တွင် - 

(က) ပုေ်ြခဲွ (ခ) ကို ကအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် -  

“( ခ ) ရတနာနယ်ကမြ သတ်ြှတ်မခင်း၊ ကကျောက်ြျေက်ရတနာလုပ်ကွက်အြျေိုးအစား 

သတ်ြှတ်မခင်း၊ ကကြ်းခင်းကဈးနှုန်းသတ်ြှတ်မခင်း၊ ပုေ်ြ ၁၅-က အရ အြျေားသံုး 

ကမြစာပစ်ရန် ကနရာသတ်ြှတ်မခင်း၊ ပုေ်ြ ၁၅-ခ ပါ လုပ်ငန်းသံုးကနရာအတွက် 

ကမြအသံုးမပုခွင့်မပုြိန် ့ ေုတ်ကပးမခင်း၊ ကမြအသံုးမပုခွင့်မပုြိန ့်အတွက် ကမြငှားရြ်းခ 

သတ်ြှတ်မခင်းတုိနှ့င့်စပ်လျေဉ်း၍ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနသုိ ့အကကံမပုတင်မပမခင်း၊” 

( ခ ) ပုေ်ြခဲွ (ဆ) ကို ကအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် -  

“(ဆ) ကကျောက်ြျေက်ရတနာြျေားကုိ မပည်တွင်း၌ ဤဥပကေနှင့်ဤဥပကေအရ ေုတ်မပန်သည့် 

နည်းဥပကေြျေား၊ အြိန်ြ့ျေား၊ ညွှန်ကကားချေက်ြျေားနှင့် လုပေ်ုံးလုပ်နည်းြျေားနှင့် ြညီေဲ 

တူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်း၊ မပည်ပသုိ ့ ေုတ်ကဆာင်မခင်း၊ ကရာင်းချေမခင်းြျေားကုိ 

ကာကွယ်တားဆီးနိှြ်နှင်းကရးအတွက် နည်းလြ်းြျေားရှာကကံ၍ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီး ဌာနသုိ ့

အကကမံပုတင်မပမခင်း၊” 

( ေ ) ပုေ်ြခဲွ (ဇ) ကို ကအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် -  

“( ဇ ) နိုင်ငံကတာ်အတွင်း ကကျောက်ြျေက်ရတနာ၊ ကကျောက်ြျေကရ်တနာအကချောေည် 

နှင့်လက်ဝတ်ရတနာ ကဈးကွက်ရာခုိင်နှုန်းမပည့် မဖစ်ေွန်းပပီး ဖံွ ့ပဖိုးတုိးတက် 

လာကစကရးနှင့် ရတနာခွန်ြျေား အမပည့်အဝကပးကဆာင်ကစရန် အကောက်အကူမပု 

ကစကရးတိုအ့တွက် ကကျောက်ြျေက်ရတနာမပပွဲြျေားကို အသင်းချေုပ်အား ကကီးြှူး 

ကျေင်းပကစမခင်းနှင့် သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနက ခွင့်မပုသည့် နယ်စပ်ပြို ြ့ျေားတွင် 
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နယ်စပ်ကန်ုသယွ်ကရးစည်းြျေဉ်း၊ စည်းကြ်းြျေားနှင့်အညီ ကကျောကြ်ျေက်ရတနာ 

မပပဲွြျေားကို အသင်းချေုပ်၏ ကကးီကကပ်ြှုမဖင့် ကျေင်းပခွင့်မပုမခင်း၊” 

(ဃ) ပုေ်ြခဲွ (ဇ) ၏ ကအာက်တွင် ပုေ်ြခွဲ (ဈ) အမဖစ် ကအာကပ်ါအတိုင်း မဖည့်စွက်ရြည်- 

“( ဈ ) ကကျောက်ြျေက်ရတနာ ကစျေးကွက်ကျေယ်မပန်မ့ဖစ်ေွန်းကစရန် ပုေ္ဂလိက ကကျောက်ြျေက် 

ရတနာမပပွဲြျေားကို ကျေင်းပရန် တင်မပမခင်းနှင့် မပည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်ြျေားြှ 

မပည်ပတွင် ကကျောက်ြျေက်ရတနာအကချောေည်နှင့် လက်ဝတ်ရတနာမပပွဲြျေား 

ကျေင်းပမခင်းကို အားကပးကူညီမခင်း။” 

၃၆။ မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၃၅ တွင် ပါရိှကသာ “စီြံကိန်းနှင့်လုပ်ငန်းစစ်ကဆးကရး ဦးစီးဌာန” 

ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန” ဆုိသည့်စကားရပ်မဖင့် အစားေိုးရြည်။ 

၃၇။ မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၃၆၊ ပုေ်ြခွဲ (ခ) ၏ ကအာက်တွင် ပုေ်ြခွဲ (ေ) ကို 

ကအာကပ်ါအတိုင်း မဖည့်စွက၍် ပုေ်ြခဲွ (ေ) နှင့် (ဃ) တိုက့ို ပုေ်ြခွဲ (ဃ) နှင့် (င) တိုအ့မဖစ် မပန်လည် 

အြှတ်စဉ်ရြည်- 

 “( ေ ) ကကျောက်ြျေက်ရတနာ တူးကဖာ်ေုတ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်းြျေားကကကာင့် ပတ်ဝန်းကျေင် ေိခုိက် 

ပျေက်စီးြှုြျေားကုိ ကကည့်ရှုစစ်ကဆးမခင်းနှင့် သတ်ြှတ်ချေက်နှင့်အညီ အကကာင်အေည်ကဖာ် 

ကဆာင်ရွကက်စမခင်း၊” 

၃၈။ မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၃၇၊ ပုေ်ြခဲွ (က) ပါ “စီြံကိန်းနှင့်လုပ်ငန်းစစ်ကဆးကရး ဦးစီးဌာနြှ” 

ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာန လက်ကအာက်ရှိ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန သိုြ့ဟုတ် 

မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာကရာင်းဝယ်ကရးလုပ်ငန်း တစ်ခုခုြှ” ဆိုသည့်စကားရပ်မဖင့် အစားေိုးရြည်။ 

၃၉။  မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၃၈ ကို ကအာကပ်ါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“၃၈။ ခွင့်မပုြိန်ရ့ရိှသူကမဖစ်ကစ၊ လုိင်စင်ရရိှသူကမဖစ်ကစ၊ ခွင့်မပုြိန်ရ့ရိှသူ သုိြ့ဟုတ် လုိင်စင်ရရိှသူ၏ 

ကုိယ်စားစီြံအုပ်ချေ ပ်သူတစ်ဦးဦးကမဖစ်ကစ၊ ကမြအသံုးမပု ခွင့်မပုြိန်ရ့ရိှသူကမဖစ်ကစ ဤဥပကေအရ 

ေုတ်မပန်သည့် နည်းဥပကေြျေား၊ အြိန်ြ့ျေား၊ ညွှန်ကကားချေက်ြျေားနှင့်လုပ်ေံုးလုပ်နည်းြျေားကုိ လုိက်နာ 

ကဆာင်ရွက်ရန် ပျေက်ကွက်လျှေင်ကသာ်လည်းကကာင်း၊ ခွင့်မပုြိန်၊့ လုိင်စင် သုိြ့ဟုတ် ကမြအသံုးမပ  ု ခွင့်မပုြိန်ပ့ါ 

စည်းကြ်းချေက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ကဖာက်ဖျေက်လျှေင်ကသာ်လည်းကကာင်း သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီး ဌာနသည် 

ကအာကပ်ါစီြံခန်ခဲွ့ကရးဆိုင်ရာ အြိန်တ့စ်ရပ်ရပ်ကိုမဖစ်ကစ၊ အြိန်တ့စ်ရပ်ရပ်ေက် ပုိ၍မဖစ်ကစ 

ချေြှတ်နုိင်သည် - 

  (က) ခွင့်မပုြိန် ၊့ လိုင်စင် သိုြ့ဟုတ် ကမြအသုံးမပုခွင့်မပုြိန်က့ို ကာလသတ်ြှတ်၍ 

ယာယီရပ်ဆိုင်းမခင်း၊ 

  ( ခ ) ေဏ်ကကကးကပးကဆာင်ကစပပီး လုပ်ငန်းကို ဆကလ်က်လုပ်ကိုင်ခွင့်မပုမခင်း၊ 

  ( ေ ) ခွင့်မပုြိန်၊့ လိုင်စင် သိုြ့ဟုတ် ကမြအသုံးမပုခွင့်မပုြိန်က့ို ပယ်ဖျေကမ်ခင်း၊ 

  (ဃ) ခွင့်မပုြိန်ရ့ရှိသူ၊ လိုင်စင်ရရှိသူ သိုြ့ဟုတ် ကမြအသုံးမပုခွင့်မပုြိန်ရ့ရှိသူအား 

လိုအပ်သလို အကရးယူကဆာင်ရွက်ကပးရန် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနြျေားသို  ့

အကကကာင်းကကားမခင်း။” 



13 
 

၄၀။ မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၃၉ တွင်ပါရိှကသာ “တရားြဝင်” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ 

“ဤဥပကေနှင့် ဤဥပကေအရေုတ်မပန်သည့် နည်းဥပကေြျေား၊ အြိန်ြ့ျေား၊ ညွှန်ကကားချေက်ြျေား၊ 

လုပေ်ုံးလုပ်နည်းြျေားနှင့်ြညီေဲ” ဆိုသည့်စကားရပ်မဖင့် အစားေိုးရြည်။ 

၄၁။ မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၃၉ တွင် ပါရိှကသာ “ကောင်ေဏ်အနည်းဆံုး ၁၀ နှစ်ြှ အြျေားဆံုး 

တစ်သက်တစ်ကျွန်းေဏ်” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “ကောင်ေဏ်အနည်းဆံုး ငါးနှစ်ြှ အြျေားဆံုး တစဆ်ယ်နှစ် 

”ဆိုသည့် စကားရပ်မဖင့် အစားေိုးရြည်။ 

၄၂။ မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာဥပကေတွင် ပုေ်ြ ၄၀ ၏ ကနာက်တွင် ပုေ်ြ ၄၀-က အမဖစ် ကအာကပ်ါ အတိုင်း 

မဖည့်စွက်ရြည် - 

“၄၀-က။ ြည်သြူဆို ကကျောက်ြျေကရ်တနာမဖင့် မပုလုပ်ကသာပစ္စည်းကို မပည်ပသို ့ ဤဥပကေ 

နှင့်ဤဥပကေအရ ေုတ်မပန်သည့် နည်းဥပကေြျေား၊ အြိန်ြ့ျေား၊ ညွှန်ကကားချေကြ်ျေား၊ လုပေ်ုံး 

လုပ်နည်းြျေားနှင့်ြညီေဲ ေုတ်ကဆာင်ကကကာင်း မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှေင် ေုိသူကုိ ကောင်ေဏ် အနည်းဆံုး 

တစ်နှစ်ြှ အြျေားဆံုး သံုးနှစ်အေိ ချေြှတ်ရြည့်အမပင် ကငွေဏ်လည်းချေြှတ်နုိင်သည်။” 

၄၃။ မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၄၀ နှင့် ၄၁ တုိတွ့င်ပါရိှသည့် “ကောင်ေဏ်အနည်းဆံုး ၇ နှစ်ြှ 

အြျေားဆံုး ၁၅ နှစ်အေိ” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “ကောင်ေဏ်အနည်းဆံုး သံုးနှစ်ြှ အြျေားဆံုး ခုနှစ်နှစ် အေိ 

”ဆိုသည့်စကားရပ်မဖင့် အသီးသီးအစားေိုးရြည်။ 

၄၄။  မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၄၂ ကို ကအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“၄၂။ ြည်သူြဆုိ ကအာက်ပါမပုလုပ်ြှုတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ကျေူးလွန်ကကကာင်း မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်း ခံရလျှေင် 

ေိုသူကို ကောင်ေဏ်အနည်းဆုံး တစနှ်စ်ြှ အြျေားဆုံး သုံးနှစ်ေိ ချေြှတ်ရြည့်အမပင် ကငွေဏ်လည်း 

ချေြှတ်နုိင်သည် - 

 (က) ကကျောက်ြျေက်ရတနာအရိုင်းကို ဤဥပကေနှင့် ဤဥပကေအရ ေုတ်မပန်သည့် 

နည်းဥပကေြျေား၊ အြိန်ြ့ျေား၊ ညွှန်ကကားချေက်ြျေား၊ လုပ်ေံုးလုပ်နည်းြျေားနှင့်ြညီေဲ 

လက်ဝယ်ေားမခင်း၊ သယ်ယူပို က့ဆာင်မခင်း၊ ကရာင်းဝယ်မခင်း သိုြ့ဟုတ် 

တစန်ည်းနည်းမဖင့် ရယူမခင်း၊ လွှဲကမပာင်းမခင်း၊ 

 ( ခ ) ကကျောက်ြျေက်ရတနာအရုိင်းကုိမဖစ်ကစ၊ ကကျောက်ြျေက်ရတနာအကချောေည်ကုိမဖစ်ကစ၊ 

လက်ဝတ်ရတနာကိုမဖစ်ကစ၊ ကကျောက်ြျေက်ရတနာမဖင့် မပုလုပ်ကသာပစ္စည်းကို မဖစ်ကစ 

လိုင်စင်ြရရှိေဲ ဆိုင်ခန်းဖွင့်လှစ်၍ ကရာင်းချေမခင်း။” 

၄၅။   မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၄၃ ကို ကအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“၄၃။ ခွင့်မပုြိန်ရ့ရှိသူကမဖစ်ကစ၊ ယင်းခွင့်မပုြိန်ရ့ှိသူ၏ကိုယ်စား စီြံအုပ်ချေုပ်သူကမဖစ်ကစ၊ ပုေ်ြ ၁၆၊ 

ပုေ်ြခဲွ (စ) နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ေုတ်မပန်သည့် နည်းဥပကေြျေားနှင့် အြိန်ြ့ျေားကို လိုကန်ာ ကဆာင်ရွက်ရန် 

ပျေက်ကွက်လျှေင် ေိုသူကို ကောင်ေဏ်သုံးနှစ်အေိမဖစ်ကစ၊ ကငွေဏ်မဖစ်ကစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးမဖစ်ကစ 

ချေြှတ်ရြည်။” 

၄၆။  မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၄၃ ၏ ကနာက်တွင် ပုေ်ြ ၄၃-က ကုိ ကအာက်ပါအတုိင်း 

မဖည့်စွက်ရြည် - 
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“၄၃-က။ ြည်သူြဆုိ ခွင့်မပုြိန်ရ့ရိှသူ၏ ခွင့်မပုချေက်ြရိှေဲ ကမြအသံုးမပုခွင့်မပုြိန်ရ့ရိှေားသည့် 

လုပ်ငန်းဧရိယာအတွင်း ကကျောက်ြျေက်ရတနာေုတ်လုပ်မခင်း လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ရပ်ကို 

ကဆာင်ရွက်ကကကာင်း မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှေင် ေုိသူကုိ ကောင်ေဏ်အနည်းဆံုး တစ်လြှ 

အြျေားဆုံး သုံးလအေိ ချေြှတ်ရြည့်အမပင် ကငွေဏ်လည်း ချေြှတ်နုိင်သည်။” 

၄၇။ မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၄၅၊ ပုေ်ြခွဲ (ခ) ၌ ပါရှိကသာ “အသုံးမပုသည့်ယာဉ်” ဆိုသည့် 

စကားရပ်၏ ကနာကတ်ွင် “ယန္တရား”ဆိုသည့် စကားရပ်ကို မဖည့်စွက်ရြည်။  

၄၈။  မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၄၆ ကို ကအာကပ်ါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

 “၄၆။  ခွင့်မပုြိန်ရ့ရှိသူသည် - 

(က) ကကျောက်ြျေက်ရတနာ ေုတ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကုိ ကဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ပတ်ဝန်းကျေင်ေိခုိက်ပျေက်စီးြှု အနည်းဆံုးမဖစ်ကစရန်နှင့် ကေသခံမပည်သူြျေား၏ 

လူြှုစီးပွားေိခုိကြ်ှုြရိှကစရန် အကလးေားကဆာင်ရွက်ရြည်။ 

( ခ ) ကကျောက်ြျေက်ရတနာ ေုတ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်းကုိ ပိတ်သိြ်းသည့်အခါ မပန်လည် 

ေိန်းသိြ်းကရးလုပ်ငန်းြျေား၊ စိြ်းလန်းစုိမပည်ကရးလုပ်ငန်းြျေားကုိ သတ်ြှတ်ချေက် 

နှင့်အညီ ကဆာင်ရွက်ကပးရြည်။ 

( ေ ) လုပ်ငန်းကဆာင်ရွက်ရာကေသ၏ ကျေန်းြာကရး၊ ပညာကရး၊ လြ်းပန်းဆက်သွယ်ကရး 

နှင့်အမခားဖံွ ့ပဖိုးကရးလုပ်ငန်းြျေားအတွက် ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု၏ နှစ်ရာခုိင်နှုန်းေက် 

ြနည်းကသာ ရန်ပုံကငွတစ်ရပ် ေူကောင်ေားရှိကဆာင်ရွကရ်ြည်။” 

၄၉။  မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၄၇ ကို ကအာကပ်ါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“၄၇။ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနက တာဝန်ကပးအပ်ကသာအရာရိှသည် ဤဥပကေအရ ရရန်ရိှကသာ 

ကငွြျေားကို တည်ဆဲဥပကေြျေားပါ ကကာ်လိတ်ကတာ်အရာရှိ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျေားကို ကျေင့်သုံး၍ 

အရကကာက်ခံရြည်။” 

၅၀။  မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၄၉ ကုိ ပယ်ဖျေက်ရြည်။ 

၅၁။  မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၅၁ ကို ကအာကပ်ါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 

“၅၁။ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနသည် ကကျောက်ြျေက်ရတနာအကချောေည်မပုလုပ်မခင်းနှင့် လက်ဝတ် 

ရတနာမပုလုပ်မခင်းလုပ်ငန်းကုိလည်းကကာင်း၊ ကကျောက်ြျေက်ရတနာအရုိင်း၊ ကကျောက်ြျေက်ရတနာ 

အကချောေည်နှင့် လက်ဝတ်ရတနာ၊ ကကျောက်ြျေက်ရတနာမဖင့် မပုလုပ်ကသာပစ္စည်းကရာင်းချေမခင်း 

လုပ်ငန်းကိုလည်းကကာင်း နိုင်ငံမခားရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုမဖင့် လုပ်ကိုင်လိုကသာ ပုေ္ဂိုလ် သုိြ့ဟုတ် 

အဖဲွအ့စည်းအား မပည်ကောင်စုအစုိးရအဖဲွ၏့ သကောတူညီချေက်မဖင့် ခွင့်မပုနုိင်သည်။” 

၅၂။ မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၅၃ ကမခဆင်းကုိ ကအာက်ပါအတုိင်း အစားေုိးရြည် - 

“၅၃။ ဤဥပကေနှင့်အညီ မပည်ကောင်စုအစုိးရအဖဲွသ့ည် နုိင်ငံကတာ်၏ အကျိုေ းစီးပွားအလုိငှ့ာ 

စည်းကြ်းချေက်ြျေား သတ်ြှတ်လျေက် ြည်သည့်ကုြ္ပဏီ သိုြ့ဟုတ် အသင်းကိုြဆို-” 

၅၃။  မြန်ြာ့ကကျောကြ်ျေက်ရတနာဥပကေ ပုေ်ြ ၅၄ ကို ကအာကပ်ါအတိုင်း အစားေိုးရြည် - 
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“၅၄။  ဤဥပကေပါ မပဋ္ဌာန်းချေက်ြျေားကို အကကာင်အေည်ကဖာ်ကဆာင်ရွကရ်ာတွင် - 

 (က) သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥပကေြျေား၊ စည်းြျေဉ်းနှင့်စည်းကြ်းြျေားကို 

မပည်ကောင်စုအစုိးရအဖွဲ၏့ သကောတူညီချေက်မဖင့် ေုတ်မပန်နုိင်သည်။ 

 ( ခ ) သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာနသည် အြိန်က့ကကာ်မငာစာ၊ အြိန်၊့ ညွှန်ကကားချေက်နှင့်လုပ်ေံုး 

လုပန်ည်းြျေားကို ေုတ်မပန်နုိင်သည်။ 

 ( ေ ) သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနနှင့် မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာကရာင်းဝယ်ကရးလုပ်ငန်းတုိသ့ည် 

အြိန်နှ့င့်ညွှန်ကကားချေက်ြျေားကုိ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကကီးဌာန၏ သကောတူညီချေက်မဖင့် 

ေုတ်မပန်နုိင်သည်။”  

 

 မပည်ကောင်စုသြ္မတမြန်ြာနုိင်ငံကတာ် ဖဲွစ့ည်းပံုအကမခခံဥပကေအရ ကျွနု်ပ်လက်ြှတ်ကရးေုိးသည်။ 

 

 

 

 (ပံု) သိန်းစိန် 

 နုိင်ငံကတာ်သြ္မတ 

 မပည်ကောင်စုသြ္မတမြန်ြာနုိင်ငံကတာ် 

 


