
 
 

The Myanmar Merchandise Marks Act, 
ြမန်မာနိင်ငကန်အမှတ်အသားများအက်ဥပ ဒ 

၁၈၈၉ ခနှစ်၊ အက်ဥပ ဒအမှတ် ၄၊ ၁၈၈၉ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ  ၁ ရက် 
 
၁။ ပယ်ဖျက်ထားသည်။ 
၂။ ဤအက်ဥပ ဒတွင်အ ကာင်းအရာနှင့်ြဖစ် စ၊ 
ရှ ့ နာက်စကားအဆက်အစပ်နှင့်ြဖစ် စ ဆန်က့ျင်ြခင်းမရှိလင ်- 

 (၁) “ကန်အမှတ်တဆိပ်”(Trade Mark) ဆိသည်မှာ ြပစ်မဆိင်ရာ 
ဥပ ဒပဒ်မ ၄၇၈ တွင် ဖွင့်ဆိထားသည့်အတိင်းြဖစသ်ည်။ 

  “ကန်အမှတ်တဆိပ်”ဆိသည်မှာ တစ်ဦးတစ် ယာက် သာသူ၏ 
ထတ်လပ်ကန်စည်ကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ အ ရာင်းအဝယ် 
ကန်စည်ြဖစ် ကာင်းကိ သာ်လညး် ကာင်း ဖာ်ြပရန် အသးြပု 
သာအမှတ်အသားကိ ခ သည်။ (ြပစ်မဆိင်ရာ ဥပ ဒပဒ် ၄၇၈) 

 (၂) “ကန်သွယ်မ ဖာြ်ပချက်” (Trade Description) ဆိသညမ်ှာ 
အာက်တွင် ဖာ်ြပထား သာ တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက်၍ 
ြဖစ် စ၊ ြပသချက် (Description)၊ ဖာြ်ပချက်(Statement) 
သိမ့ဟတ် ညန်ြပချက်တစ်စတစရ်ာကိဆိလိသည်- 

  (က) ကနစ်ည်တစစ်တစရ်ာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နပါတ်၊ အ ရ 
အတွက်၊ အတိင်းအတာ၊ စ (Gauge) သိမ့ဟတ် အ လး 
ချိန် သိမ့ဟတ်  

  (ခ) ကနစ်ည်တစစ်တစ်ရာြပုလပ်(သိ)့ထတ်လပ် သာ နရာ၊ 
နိငင် သိမ့ဟတ် ကာလ သိမ့ဟတ်  

  (ဂ) ကနစ်ည်တစစ်တစ်ရာ ထတ်လပ် သာ နညး်လမ်း 
သိမ့ဟတ် 

  (ဃ) ကနစ်ည်တစစ်တစ်ရာတွင်ပါဝင် သာပစ္စည်းများ 
သိမ့ဟတ် 

  (င) တည်ဆဲတီထွင်မမူပိင်ခွင့်၊ အခွင့်အ ရး သိမ့ဟတ် စာ ပ 
အနပညာဆိင်ရာမူပိင်ခွင့်တွင် အကျုးဝင် သာ ကနစ်ည် 
တစ်စတစ်ရာ 

    ထိြ့ပင် အထက်ပါအချက်များ၌ ကန်သွယ်မတွင် 
လပရ်ိးလပ်စဉ်အတိင်း နပါတ်၊ စကားရပ်နှင့် အမှတ် 
အသားများ ဖာ်ြပအသးြပုြခင်းများကိဆိလိသည။် 



 (၃) “မမှန်ကန် သာကန်သွယ်မ ဖာ်ြပချက်” (false trade 
description) ဆိသည်မှာ ကန်စညနှ်င့် သက်ဆိင်သ ရွမ့ှာ 
ပါဝင် သာပစ္စည်းများသည ် မမှန်ကန် သာကန်သွယ်မ ဖာြ်ပ 
ချက်ြဖစ် ကာင်းကိ ဆိလိ ပးီ ထပ်တိး၍ြဖစ် စ၊ ထပ်ြဖည့်၍ 
ြဖစ် စ၊ တစ်နည်းနညး်ြဖင့်ြဖစ် စ ြပာင်လဲထား သာ ကန် 
သွယ်မ ဖာ်ြပချက် အသီးသီးပါဝင် ပီး ယင်းသိြ့ပင်ဆင်ြခင်း 
ကပင် ကနသ်ွယ်မ ဖာြ်ပချက်ကိ မမှန်မကန်ြဖစ် စ ပီး ယင်း 
ကန်သွယ်မ ဖာ်ြပချက်သည ် ကန်အမှတ်တဆိပ် သိမ့ဟတ် ကန် 
အမှတ်တဆိပ်၏ အစိတ်အပိင်းဟတ်သည်ြဖစ် စ၊ မဟတ်သည် 
ြဖစ် စ ဤအက်ဥပ ဒအရ “မမှန်ကန် သာကန်သွယ်မ ဖာ်ြပ 
ချက်” ြဖစြ်ခင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်မရနိင်။ 

 (၄) “ကန”် ဆိသည်မှာ ကနသွ်ယ်မ သိမ့ဟတ် ထတ်လပ်မြပုလပ် 
သာတစစ်တစရ်ာကိဆိ သည။် 

 (၅) “နာမည”် ဆိသညတ်ွင် နာမည်တစ်ရပ်၏ အတိ ကာက် စာလး 
များပါဝင်သည်။ 

၃။ ပယ်ဖျက်ထားသည်။ 
ကန်သွယ်မ ဖာြ်ပချက်များ 
၄။ (၁) ဤအက်ဥပ ဒပါြပဌာန်းချက်များအရ ကန်စည်တွင် မမှန်ကန် 

သာ ကန်သွယ်မ ဖာ်ြပချက် သးစွဲြခင်းဆိရာတွင် နပါတ်၊ 
စကားလး၊ အမှတ်အသားများ သိမ့ဟတ် ၎င်းတိက့ိတွဲ စပ် 
သိမ့ဟတ် ပါင်းစပ်၍သးစွဲြခင်းပါဝင် ပီး ကန်အမှတ်တဆိပ် 
ပါဝင်သညြ်ဖစ် စ၊ မပါဝင်သည်ြဖစ် စ ၎င်းကန်ထတ်လပ် 
ရာင်းချ သာကန်စည်မဟတ်ဘဲ အြခားသတူစ်ဦး ထတ်လပ် 
ရာင်းချသည်ဟ လူများအထင် ရာက် စမည်ဟ ထင်ြမင်ဖွယ် 
ရာလ လာက် သာအ ကာင်းရှိ စနိင် သာ ယင်း နပါတ်၊ 
စကားလး၊ အမှတ်အသားများ သိမ့ဟတ် ၎င်းတိကိ့တွဲစပ် 
သိမ့ဟတ် ပါင်းစပ်၍သးစွဲ သာ ကန်များအ ပ တွင် သက်ဆိင် 
မရှိ စရမည်။ (မမှန်ကန် သာကန်သွယ်မ ဖာ်ြပချက်အဓိပ္ပါယ် 
အား ထပ်တိးြဖည့်စွက်ြပဌာန်းချက်များ) 

 (၂) အက်ဥပ ဒြပဌာန်းချက်များအရ 
မမှန်ကန် သာကန်သွယ်မ ဖာြ်ပချက်သးစွဲရာတွင်မမှန်ကန် သာ 
အမည်ြဖင့် ကန်ကိသးစွဲြခင်း သိမ့ဟတ် တစ်ဦးတစ် ယာက် 
၏အတိ ကာက်အမည်ကိသးစွဲြခင်းနှင့် မမှန်ကန် သာအမည် 
သိမ့ဟတ် တစ်ဦးတစ် ယာက်၏ အတိ ကာက်အမည်ကိ ကန ်
သွယ်မ ဖာ်ြပချက်အ နြဖင့် သးစွဲြခင်းြဖစ် ပးီ ၎င်းအမည် တိမှ့ာ 



ကန်အမှတ်တဆိပ် သိမ့ဟတ် ကန်အမှတ်တဆိပ်အစိတ်အပိင်း 
မြဖစ် သာ်လည်း အဆိပါကန်သွယ်မ ဖာ်ြပချက်ြဖင့် စပွီား ရး 
လပ်ငန်းလပ် န သာပဂ္ဂ လ်၏ တရားဝင် ခွင့်ြပုချက်မရဘဲ 
၎ငး်၏အမည် သိမ့ဟတ် အတိ ကာက်အမည်နှင့် ထပ်တူြဖစ် 
သာ သိမ့ဟတ် အ ရာင်များတပသးစွဲထား သာ ထပ်တူ 
ကန်သွယ်မ ဖာ်ြပချက်ပါအကျုးဝင် သည။် 

 (၃) ကန်သွယ်မ ဖာ်ြပချက်တစ်ရပ်သည် 
၎င်းနှင့်အကျုးဝင် သာမည်သည့်ကန်တွင်မဆိ စကိက်၊ စ ပ 
သိမ့ဟတ် စလက်မများထက်ပိမိ၍ ကိက၊် ပ သိမ့ဟတ် လက်မ 
များပါဝင် ကာင်း ဖာ်ြပလင ် သိမ့ဟတ် ယင်းသိသ့ ဘာသက် 
ရာက်မရှိ စလင် ယင်းကန်သွယ်မ ဖာ်ြပချက်သည် မမှန်ကန် 
သာ ကနသ်ွယ်မ ဖာြ်ပချက်ြဖစသ်ည်။ 

၅။ တစ်ဦးတစ် ယာက် သာသူသည် ကန်ကိကန်သွယ်မ ဖာ်ြပချက်ြဖင့် 
သးစွဲသည်ဟဆိရာတွင် ရာင်းချ သာ သိမ့ဟတ် ဖာြ်ပထား သာ သိမ့ဟတ် 
ရာင်းချရန်လက်ဝယ်ထား သာ သိမ့ဟတ် ကန ် သွယ်မြပုရန် သိမ့ဟတ် 
ထတ်လပ်ရနရ်ညရွ်ယ်ထားရှိ သာ ကန်များအ ပ တွင် အဖးအအပ် 
(Covering)၊ လဘယ်လ်(Label)၊ reel သိမ့ဟတ် အြခား သာအရာများကိ 
သးစွဲြခင်းဟဆိသည်။ (ြခု၍ြပန်ဆိထားြခင်းြဖစ်သည်။ trade description 
သးစွဲထားပကိ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိထား သာ ပဒ်မ ြဖစ်ပါသည်။) 
၆။ ကန်သွယ်မ ဖာ်ြပချက်ကိ မမှန်မကန်လိမ်လည် ဖာ်ြပ၍အသးြပုသူသည် 
လိမ်လည်ရန်ကရွယ် ချက်မရှိ ကာင်း သက် သထင်ရှားမြပနိင်လင် 
ထာင်ဒဏ်(၃)လအထိြဖစ် စ၊ ငွဒဏ် ၂၀၀ ကျပ်ြဖစ် စ ချမှတ်ြခင်းခရမည်။ 
ထိြ့ပင် နာက်ထပ်မကျူးလွန်မအသီးသီးအတွက် ထာင်ဒဏ် (၁)နှစ်အထိြဖစ် 
စ၊ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ြခင်းခရမည်။  
၇။ တစ်ဦးတစ် ယာက်သည် ကန်ကိ မမှန်မကန် လိမ်လည် ဖာ်ြပ၍ 
ရာင်းချြခင်း၊ ရာင်းချရန်ြပသြခင်း၊ ကူးသန်း ရာင်းဝယ်ြခင်း၊ ထတ်လပ်ြခင်း 
ြပုလင်ထိသူသည ် အာက်ပါအချက်တစ်ရပရ်ပ်ရှိ ကာင်း သက် သထင်ရာှး 
မြပသနိင်ပါက ထာင်ဒဏ် (၃)လအထိြဖစ် စ၊ ဒဏ် ငွ ၂၀၀ ကျပထိ်ြဖစ် စ 
ချမှတ်ြခင်းခရမည်။ ထပ်မကျုးလွန် သာြပစ်မအသီး သီးအတွက် ထာင်ဒဏ် 
(၁) နှစ်အထိြဖစ် စ၊ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပလ်းြဖစ် စ ချမှတ်ြခင်းခရမည်။ 
 (က) ြပစ်မကျူးလွန်သည့်အချိန်တွင် ကန်သွယ်မ ဖာ်ြပချက်အစစ် 

အမှနမှ် ဟတ် လစွဟ ယမှားသသယမရှိခဲ့ ကာင်း ခိင်လသည့် 
ကိုတင်သတိြပုမများ ရှိ ပီးြဖစ်ြခင်း။ 

 (ခ) အမစွဲဆိသူ၏ တာင်းဆိချက်အရ အဆိပါကန်ကိ မညသူ်ထ့မှရရှိ 
ကာင်း သတငး်အချက်အလက်များ ပးခဲ့ြခင်း။ 



 (ဂ) မသိနားမလည်ဘဲရိးသားစွာြဖင့်ြပုလပ်ခဲ့ြခင်း။  
၈။ ကန်အမှတ်တဆိပ်ကိလိမ်လည်အသးြပုမအတွက် ြပစ်မဆိင်ရာဥပ ဒ 
ပဒ်မ ၄၈၂ အရြဖစ် စ၊ ကန်သွယ်မ ဖာ်ြပချက်ကိ လိမ်လည် ဖာ်ြပ အသးြပု 
သည့်အတွက် ဤအက်ဥပ ဒပဒ်မ ၆ အရြဖစ် စ၊ ကန်အမှတ်တဆိပ်အတ 
အလိမ်ြပုသည့်အတွက် ြပစ်မဆိင်ရာဥပ ဒပဒ်မ ၄၈၅ အရြဖစ် စ စွဲဆိြခင်းခရ 
သူသည် - 
 (က) ကန်စည်အ ပ မှအကျိုးအြမတ်မခစားရဘ ဲ အလပ်သမားအြဖစ ်

အလပ်ရှင်၏ခိင်း စချက်အရ လပ်ရိးလပစ်ဉ်အတိင်း ဆာင်ရွက် 
ရ ကာင်း။ 

 (ခ) လ လာက်သည့်ကို တင်သတိရှိမြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ ကာင်း။ 
 (ဂ) ကျုးလွန်သည့်အချိန်က ကန်အမှတ်တဆိပ် အစစ်အမှန် မှ 

ဟတ် လစွဟ ယမှားသသယ မရှိခဲ့ ကာင်း။ 
 (ဃ) တရားစွဲဆိသူက တာင်းဆိ၍ ကနအ်မှတ်တဆိပ်နှင့် ဖာြ်ပ 

ချက်ြပုလပ်သူများနှင့်ပတ်သက် သာ သတင်းများကိ ပးခ့ဲ 
ကာင်း သက် သထငရ်ာှးြပသနိင်လင် ထိသူအား တရား သ 

လတ်ရမည။် 
၉။ (၁) ြပစ်မဆိင်ရာဥပ ဒပဒ် ၄၈၂၊ ၄၈၆၊ ၄၈၇၊ ၄၈၈ သိမ့ဟတ် 

ဤအက်ဥပ ဒပဒ်မ ၆ နှင့် ၇ အရ စွဲဆိမတွင် ကန်ပစ္စညး် 
အတအလိမ်ြဖစ် ကာင်းထင်ရာှး၍ ြပစ်ဒဏ်စီရင်သည့်အခါတွင် 
ြဖစ် စ၊ ထိသိထ့င်ရှား သာ်လည်း ပဒ်မ ၇ သိမ့ဟတ် ၈ ပါ  
ကင်းလွတ်ချက်များအရ တရား သလတ်သည့်အခါတွင်ြဖစ် စ၊ 
တရားရးက ထိကန်ကိ ြပညသူ်ဘ့ ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းနိင် 
သည်။ 

 (၂) ြပစ်မထင်ရှား၍ြပည်သူဘ့ ာအြဖစ်သိမ်းဆည်းရန် အမိန်ခ့ျမှတ် 
သည့်အခါတွင် ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်းအ ပ အယူခနိင်ပါက 
အဆိပါသိမ်းဆည်းသည့်အမိန်အ့ ပ ကိလညး် အယူခနိင်သည်။ 

 (၃) တရား သလတ်မတွင် ြပည်သူဘ့ ာအြဖစ်သိမ်းဆည်းသည့် 
အမိန်အ့ ပ  ထိကန်စည် တန်ဖးိ ၅၀ ကျပ်ထက် ကျာ်လွနပ်ါက 
ချမှတ်သည့် နမှ့ ရက် ၃၀ အတွင်းအယူခနိင် သည်။ 

၁၀ - ၁၁။ ပယ်ဖျက်ထားသည်။ 
၁၂။ (၁)  စက်ရများအက်ဥပ ဒအရ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိထား သာစက်ရတွင် 

ထတ်လပ် သာအရှည် အတိင်းအထွာအားြဖင့် သိမ့ဟတ် အ ရ 
အတွက်အားြဖင့်၊ သာမန်အားြဖင့် ရာင်းချသည့် အ ရအတွက် 
အလိက် ကနစ်ည် (piece goods) ကိ ၎င်း၏အစစ်အမှန် 



အတိင်းအထွာကိ စကိက်ြဖင့် မတိင်းတာဘဲ အဆိပါစက်ရ 
နယ်နိမိတ်အတွင်းမှ ြပင်ပသိထ့တ်ယူြခင်းမြပုရ။ 

 (၂) တစ်ဦးတစ် ယာက် သာသူသည် အထကပ်ဒ်မခဲွ(၁)ပါ  ြပဌာနး် 
ချက်ကိဆန်က့ျင် ပီး အဆိပါကန်ကိ ြပည်ပသိထ့တ်ယူလင် 
အဆိပါကန်အပါအဝင် ထတ်ပိး သာပစ္စညး်များ အားလးကိ 
နိင်င တာ်ပိင်အြဖစ် သိမ်းဆညး်ြခင်းခရမည့်အြပင် အဆပိါ 
ပဂ္ဂို လ်သည်လည်း ငွကျပ်တစ် ထာင်အထ ိ ဒဏ်တပ်ြခင်းခ 
ရမည။် 

၁၃။ ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်ငအတွင်းသိ ့ ပင်လယ် ရ ကာင်းြဖင့် ကန်သွင်း 
ယူခဲ့ပါက ကန်သွင်းခဲ့ ကာင်း ဆိပ်ကမ်းမှ ပး သာ အ ထာက်အထား 
(evidence of the port of shipment) သည ် ဤအက်ဥပ ဒအရ သာ် 
လည်း ကာငး်၊ ပင်လယ်အ ကာက်ခွန်အက်ဥပ ဒပဒ်မ ၁၈ အရ သာ်လည်း 
ကာငး်၊ တရားစွဲဆိ သာြပစမ်တွင် ယင်းကန်သည် ဖာြ်ပပါ နရာ သိမ့ဟတ် 
နိင်ငတွင်ြပုလပ် သိမ့ဟတ် ထတ်လပခဲ့် ကာင်းြမင်သာ သာ သက် သခချက် 
ြဖစ် စရမည်။ 
၁၄။ (၁) တရားရးသည် အထက် ဖာ်ြပပါပဒ်မအရ စွဲဆိ သာအမတွင် 

သာ်လည်း ကာင်း၊ ကန်သွယ်မ၊ ပစ္စည်းနှင့် အြခား သာ 
အမှတ်တဆိပ်များဆိင်ရာ ရာဇသတ်ကီးတွင်ပါပဒ်မ တစ်ရပ်ရပ် 
အရစွဲ သာအမတွင်လည်း ကာင်းရရှိထား သာသတင်းအချက်
အလက်နှင့် တရားခနှင့်တရားစွဲဆိသူတိ၏့ အြပုအမူတိကိ့ 
ထာက်ထား ပီး တရားစွဲဆိသူကိ တရားခက ြဖစ် စ၊ တရားခ 
က တရားစွဲဆိသူကိြဖစ် စ၊ အသးီသးီစရိတ် ပး စရမညဟ် 
အမိန်ခ့ျမှတ်နိင်သည။် 

 (၂) အဆိပါစရိတ်များကိ တရားရးသိ ့ လာက်ထား ပီး ဒဏ် ကး ငွ 
က့ဲသိ ့ တာငး်ခခွင့်ရိှ စ ရမည်။ 

၁၅။ ဤအက်ဥပ ဒအရ ြပစမ်ကျူးလွန်သည့် နမ့ှ သးနှစ်အတွင်း သိမ့ဟတ် 
ကန်အမှတ်တဆိပ် လိမ်လည်သးစွဲ ကာင်း တွရ့ှိရသည့် နမ့ှစ၍ တစနှ်စ် 
အတွင်း ထိကာလနှစ်ရပ်အနက် ပထမဆးြဖစ် ပ သည့် ကာလအတွင်း 
တရားစဲွဆရိမည်။ ထိကာလ ကျာ်လင ်တရားစွဲဆိြခင်းမြပုနိင်။  
၁၆။ (၁) နိင်င တာ်သမ္မတသည် ဤအက်ဥပ ဒမည်သည့်ြပဌာန်းချက်များ 

ကိမဆိ အကျို းသက် ရာက်မရှိ စရန် ရာဇဝတ်တရားရးများက 
လိက်နာရမည့်ညန်ကားချက်များကိ အမိန် ့ ကာြ်ငာစာြဖင့် ထတ် 
ြပန်နိင်သည်။ 

 (၂) ပဒ်မခဲွ(၁)အရ ညန်ကားချက်များတွင် အြခား သာအရာများ 
အြပင် မညသ်ည့် ကန်အမျို းအစားအတွက် အမတွင်မဆိ 



တရားရး ကလက်ခ၍ အသိအမှတ်ြပုရမည်ြဖစ် သာ နပါတ်၊ 
အ ရအတွက်၊ အတိင်းအတွာ၊ စ သိမ့ဟတ် အ လးချိန်တိ၏့ 
အတိင်းအတာကန်သ့တ် ချက်ကိ ထည့်သွင်းြပဌာန်းနိင်သည။်  

၁၇။ ဆန်က့ျင်ကွဲလွဲ သာအားြဖင့် ရာင်းသူက သာ်လည်း ကာင်း ၎င်း၏ 
ကိယ်စား သာ်လည်း ကာင်း ဖာ်ြပလက်မှတ် ရးထိး ပီး ရာင်းချစဉ် သိမ့ဟတ် 
ပဋိညာဉြ်ပုစဉ ် ပးအပ် ပီး ဝယ်သူက လက်ခြခင်းြပုသည်မှတစ်ပါး ကနအ်မှတ် 
တဆိပ် သိမ့ဟတ် အမှတ်တဆိပ် သိမ့ဟတ် ကန်သွယ်မ ဖာြ်ပချက် နှင့်သက် 
ဆိင် သာ မည်သည့်ကန်ကိမဆိ ရာင်းချြခငး် သိမ့ဟတ် ရာငး်ချရန် 
ပဋိညာဉ်တွင် အမှတ်တဆိပ်သည် အစစ်အမှန်အမှတ်တဆိပ်ြဖစ်၍ အတအပ 
သိမ့ဟတ် လိမ်လည်၍သးစွဲထားြခင်းမဟတ် ကာင်း သိမ့ဟတ် ကနသွ်ယ်မ 
ဖာ်ြပချက်သည ် ဤအက်ဥပ ဒပါအဓိပ္ပါယ်အရ မမှန်ကန် သာ ကနစ်ည် 
ဖာြ်ပချက်မဟတ် ကာငး် ရာင်းသူသည် အာမခချက် ပးသည်ဟ မှတ်ယူ 
ရမည။် 
၁၈။ (၁) ဤအက်ဥပ ဒတွင် ဖာြ်ပပါရှိ သာ အ ကာင်းတစ်စတစ်ရာ ကာင့် 

မဟတ်ပါက ဤအက်ဥပ ဒပါ မည်သည့်အချက်အရမ  မည်သူက့ိ 
မဆ ိ တရားမမ တစ်ခခ သိမ့ဟတ် တရားမခင်း တစခ်ခ 
(Proceeding) ကိမဆိ ဆွဲဆိခရြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင် ့မရရိှ စရ။ 

 (၂) ဤအက်ဥပ ဒပါ မည်သည့်အချက်အရမ  တစ်ဦးတစ် ယာက် 
သာသူကိ အြပည့်အဝရှာ ဖွ ဖာ်ထတ်ရန် သိမ့ဟတ် တရားမမ 
တစ်ခခ သိမ့ဟတ် တရားမခင်း တစ်ခခတွင် မးခနွ်း တစ်စ 
တစ်ရာကိ ြဖဆိရန် သိမ့ဟတ် စစမ်း မးြမန်းမကိ ြဖဆိရန် 
ြငင်းဆိခွင့်မရှိရ။ သိရ့ာတွင် အဆိပါရှာ ဖွ ဖာ်ထတ်ြခင်း သိမ့ဟတ် 
ြဖဆြိခင်းသည် ပဒ်မ ၁၄ တွင် ဖာ်ြပထား သာ ထိသူအ့ ပ  
တရားစွဲဆိရာ၌ ထိသူအ့ ပ တွင်သက် သခအြဖစ် လက်ခြခင်းမရှိ 
စရ။  

 (၃) ဤအက်ဥပ ဒပါမည်သည့်အရာမ  ြပည် ထာင်စ ြမန်မာနိင်င 
အတွင်း နထိင် သာအလပ်ရှင်တစဦ်းဦး၏ အလပ်သမားတစ်ဦး 
အ ပ တွင် ၎င်းသည်အဆိပါအလပ်ရှင၏် ညန်ကားချက်အရ 
သ ဘာရိးြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းြဖစ် ပီး တရားစွဲဆိသူ သိမ့ဟတ် 
၎င်း၏ကိယ်စားလှယ်က တာင်းဆခိျက်အရ ၎င်း၏အလပ်ရှင်နှင့် 
ဆိင် သာ သတင်းနှင့် ၎င်း၏အလပရ်ှင်ထမှရရှိ သာ ညန်ကား 
ချက်များကိ အြပည့်အဝထတ် ဖာ်ထွက်ဆိလင ် ထိအလပ်သမား 
အ ပ တွင်အ ရးယူြခင်း သိမ့ဟတ် ြပစ်ဒဏ် ပးြခင်းြပုနိငသ်ည်ဟ 
မမှတ်ယူရ။ 



၁၉။ ြပည် ထာင်စသမ္မတသည့် ဤအက်ဥပ ဒပဒ်မ ၁၂ နှင့် ပင်လယ် 
အ ကာက်ခွန်အက်ဥပ ဒပဒ်မ ၁၈(စ) တွင် ဖာြ်ပထား သာ သာမန်အားြဖင့် 
အတိင်းအထွာြဖင့် သိမ့ဟတ် အ ရအတွက်ြဖင့် ရာင်းချ သာအ ရအတွက် 
အလိက် ကန်စည် (piece–goods) အမျိုးအစားများ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ 
ထတ်ြပန် ကညာနိင်သည်။ 
၂၀။ (၁) ြပည် ထာင်စသမ္မတသည ် ဤအက်ဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ 

အလိင့ှာ ကန်စည်အမျိုးအစားတစ်ရပ်ရပ်၏နပါတ်၊ အ ရ 
အတွက်၊ စ သိမ့ဟတ် စအတွက် ရွးချယ်၍ စစ် ဆးရမည့် 
ပမာဏနှင့် နမူနာ ရွးချယြ်ခငး်တိအ့တွက် နည်းဥပ ဒများ 
ထတ်ြပနန်ငိသ်ည။် 

 (၂) အထက်ပဒ်မခွ(ဲ၁)တွင် ဖာ်ြပပါနညး်အတိင်း နည်းဥပ ဒ 
မထတ်ြပန်ရ သးပါက အမကိစ္စအမျိုးအစားကိလိက်၍ တရားရး 
သိမ့ဟတ် အ ကာက်ခန်ွအရာရိှသည် ကန်စည်၏ နပါတ်၊ 
အ ရအတွက်၊ အတိင်းအထွာ၊ စနှင့်အ လးချိန်ကိ အတည်ြပုရန် 
လိအပ်ပါက စာြဖင့် အမိန် ့ ရးသားချမှတ် ပီး ရွးချယ်၍ စစ် ဆး 
ရမည့်နမနူာအ ရအတွက်နငှ့် ရွးချယ်ရမည့် နည်းလမ်းတိက့ိ 
ဆးြဖတ်ရမည။် 

 (၃) အထက်ပဒ်မခွ(ဲ၁)နှင့်(၂)တိအ့ရ အမကိစ္စအသီးသီးနှင့် စပ်လျဉ်း 
၍ ကန်စည်၏ နပါတ်၊ အ ရအတွက်၊ အတိင်းအထွာ၊ စ 
သိမ့ဟတ် အ လးချိန်နှင့်စပ်လျဉး်၍ စမ်းသပ်စစ် ဆးချက်များ 
၏ပျမ်းမသည ်ညင်သာ သာသက် သခချက်ြဖစ် စရမည်။ 

 (၄) ပဒ်မခဲွ(၁) သိမ့ဟတ် ပဒ်မခွဲ(၂) အရ ကန်စည်တစ်ရပ်ရပ်၏ 
နမူနာကိစစ် ဆးမအ ပ တွင် အကျိုးသက်ဆိင် သာ ပဂ္ဂိုလ် 
သည် ထပ်မ၍ ရွးချယ် ပီး စမ်းသပ်စစ် ဆးမခယူလိပါက 
စာြဖင့် ရးသား ပီး ထပ်မစစ် ဆးမအတွက် ကန်ကျစရိတ် 
ကျခပါမည်ဟ ဖာ်ြပ ပီး တရားရး သိမ့ဟတ် အ ကာက်ခွန် 
အရာရှိထသိတ့င်ြပပါက ကျို း ကာင်းဆီ လျာ် သည်ဟယူဆ 
ပါ က ယင်းသိထ့ပ်မ ရွးချယ်စစ် ဆးြခင်းကိ ခွင့်ြပုနိင်သည်။ 

 (၅) ပဒ်မခဲွ (၃) နှင့် ပဒ်မခွဲ(၄)အရ စစ် ဆး တွရှ့ိချက်များ၏ 
ပျမ်းမအ ြဖသည ် အဆိပါကန် စည၏် နပါတ်၊ အ ရအတွက်၊ 
အတိင်းအထွာ၊ စနှင့်အ လးချိန်တိန့ှင့်ပတ်သက်၍ အပီးသတ် 
သက် သခချက်ြဖစ် စရမည်။ 

 (၆) ဤပဒ်မအရ ြပဌာန်း သာနညး်ဥပ ဒများကိ ပနှိပ်ထတ် ဝ ပီးမှ 
ထတ်ြပန် စရမည်။ 



၂၁။ ဤအက်ဥပ ဒအာဏာတည် စြခင်းငှာ တာဝန်အရပါဝင် ဆာင်ရွက် 
ရ သာ အစိးရအရာရှိတစဦ်းအား မည်သည့်တရားရးတွင်မ  ဤအက်ဥပ ဒအရ 
ြပစ်မတစ်စတစ်ရာ ပ ပါက်ကျုးလွန်မအတွက် သတင်းမည်သိရ့ရှိ ကာင်း 
ထတ် ဖာ် မးြမန်းြခင်းမြပု စရ။ 
၂၂။ ဤအက်ဥပ ဒအရ သိမ့ဟတ် ြပစ်မဆိင်ရာဥပ ဒအခန်း (၁၈) ပါ  ပဒ်မ 
များအရ ြပစမ်ကိကျူးလွန်ရန် ြပည်ပတွင်အား ပးကူညီခဲ့ ပီး ထိြပစမ်ကိ ြပည် 
တွင်းတွင် ကျူးလွန်လင် အဆိပါအား ပးကူညီသူသည် ြပည်တွင်းတွင်ရှိ န 
ပါ က ကိယ်တိင်ကျူးလွန်သက့ဲသိ ့ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်နိင်သည်။ 


