ငါး မွးြမူြခင်းဆိင်ရာဥပ ဒ

နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့
ငါး မွးြမူ ရးဆိင်ရာဥပ ဒ
( နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့ ဥပ ဒအမှတ် ၂၄/၈၉ )
၁၃၅၁ ခနှစ၊် တာ်သလင်းလဆန်း ၈ ရက်
၁၉၈၉ ခနှစ၊် စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်
နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့ သည်

အာက်ပါ

ဥပ ဒကိ

ြပဌာန်း

လိက်သည်။
အခန်း ( ၁ )
အမည်နင
ှ ့် အဓိပာ္ပ ယ် ဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပ ဒကိ ငါး မွးြမူြခင်းဆိင်ရာဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။

၂။

ဤဥပ ဒတွင်ပါရှိ သာ

အာက်ပါစကားရပ်များသည်

ဖာ်ြပပါအတိင်း

အဓိပ္ပာယ်

သက် ရာက် စရမည်(က) ဝန် ကီး ဆိသည်မှာ မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်း ဝန် ကီးဌာန ဝန် ကီးကိဆိသည်၊
(ခ)

ဦးစီးဌာန ဆိသည်မာှ ငါးလပ်ငန်း ဦးစီးဌာနကိ ဆိသည်၊

(ဂ)

ညန် ကား ရးမှူးချုပ် ဆိသည်မှာ ငါးလပ်ငန်း ဦးစီးဌာနညန် ကား ရးမှူးချုပ် ကိ
ဆိသည်၊

(ဃ) စစ် ဆး ရးမှူး ဆိသည်မှာ ဦးစီးဌာန၏ ြပည်နယ်၊ တိင်း၊ မို ့နယ်စ သိ ့မဟတ်
မို ့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးများကိ လည်း ကာင်း၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်က စစ် ဆး
ရးမှူးအြဖစ် တာဝန် ပးအပ် သာ ဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦး သိ ့မဟတ်
အစိးရဌာနတစ်ခခ၏ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးကိ လည်း ကာင်းဆိသည်၊
(င)

ငါး ဆိသည်မှာ ဘဝတစ် လ ာက်လးတွင် သာ်လည်း ကာင်း၊ ဘဝအစိတ်အပိင်း
တစ်ပိင်းတွင် သာ်လည်း ကာင်း

ရထဲ၌

အားလး၊

သား လာင်းများ၊

သား ပါက် ကာင်များ၊

ယင်းစကားရပ်တွင်

ရတွင် ပါက်ပွားသည့်

ယင်းတိ ့၏ဥများ၊

မျိုး စ့များကိ

ဆိသည်။

နထိင်ကျက်စားသည့်

ရသတ္တ ဝါ

အပင်များနှင့်ယင်းတိ ့၏ အပင် ပါက်များ၊ မျိုး စ့များလည်းပါဝင်သည်၊
(စ)

ငါးလပ်ငန်း

ဆိသည်မှာ

စီမခန် ့ခွရ
ဲ န်၊

စီးပွားြဖစ်လပ်ကိင်ရန်၊

ဆာင်ရွက်ြခင်း

တိ ့ကိ

ငါးနှင့်ပတ်သက် သာ

လပ်ငန်းများကိ

မျိုးထိန်းသိမ်းရန်၊

ဆိသည်။

စနစ်တကျ

ဖွ ့ဖိုးတိးတက် စရန်

ယင်းစကားရပ်တွင်

ငါးဖမ်းဆီးြခင်း၊

စ ဆာင်းြခင်း၊

မွးြမူြခင်း၊ စူးစမ်းရှာ ဖွြခင်း၊ သ တသနြပုြခင်း၊ မျိုးစိက်

ထည့် ပးြခင်း၊

ြပန် ့ပွား စြခင်း၊

ြပုြပင်မွမ်းမြခင်း၊

သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊

သိ လှာင်ြခင်း၊ ရာင်းချြခင်းစသည့်လပ်ငန်းများလည်း ပါဝင်သည်၊
(ဆ) ငါး မွးြမူြခင်း ဆိသည်မှာ

မွးြမူြခင်းနည်းစနစ် အမျိုးမျိုးြဖင့် သဘာဝ ရ

ထအတွင်းတွင်ြဖစ် စ၊ ြပုြပင်ဖန်တီးထားသည့်

ရထအတွင်းတွင်ြဖစ် စ ငါးမျိုး

ပွားများ စြခင်း၊ ငါးသား ပါက်စ ဆာင်းြခင်း၊ ငါးများကိ အဆင့်ဆင့် ကီးြပင်း
အာင် မွးြမူထတ်လပ်ြခင်းကိ ဆိသည်၊
(ဇ)

ငါးလပ်ငန်း ရြပင်

ဆိသည်မှာ

တည်ရှိသည် ြဖစ် စ၊ ငါးများ

ရအစဉ်အ မဲ
နထိင်ကျက်စား

တည်ရှိသည်ြဖစ် စ၊

ယာယီ

ပါက်ပွား ကီးြပင်းရာ

ရြပင်၊

ရကန်၊

ရရိး၊ ြမစ်၊

ချာင်း၊ အင်းအိင် တိ ့ကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင်

ပင်လယ်သမဒ္ဒရာနှင့်လိပ်များ၊ ဥချသည့်သဲ သာင်များလည်း ပါဝင်သည်၊
(ဈ)

အငှားချထားသည့်

ငါးလပ်ငန်း ရြပင်

ဆိသည်မှာ

ငါးလပ်ငန်းလပ်ကိင်နိင်ရန်

သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များြဖင့် ဦးစီးဌာနက အငှားချထား သာ နယ်နမိတ်
အတွင်းရှိ ငါးလပ်ငန်း ရြပင်ကိ ဆိသည်၊
(ည) သီးသန် ့ငါးလပ်ငန်း

ရြပင်

ဆိသည်မှာ ငါးမျိုး ြပုန်းတီးြခင်း မရှိ စရန်နှင့်

ငါးမျိုးပွားများ စရန် အလိ ့ငှာ ဦးစီးဌာနက ငါးလပ်ငန်းကိ အကန် ့အသတ်ြဖင့်
လပ်ကိင်ခွင့်ြပုသည့် ငါးလပ်ငန်း ရြပင်ကိဆိသည်၊
(ဋ)

အငှားဂရန် ဆိသည်မာှ ဦးစီးဌာနကြဖစ် စ၊ အစိးရဌာနတစ်ခခကြဖစ် စ မိမိနှင့်
သက်ဆိင် သာ ြမ

သိ ့မဟတ်

ငါးလပ်ငန်း ရြပင်တွင်

ဥပ ဒနှင့်အညီ

အငှားဂရန်ချထားြခင်းကိ ဆိသည်၊
(ဌ)

လိင်စင် ဆိသည်မှာ ဦးစီးဌာနက ထတ် ပး သာ ငါး မွးြမူြခင်း လပ်ငန်း လပ်ကိင်
ခွင့်ြပုသည့် လိင်စင်ကိ ဆိသည်၊

(ဍ)

ငါး မွးြမူ ြမ ဆိသည်မှာ ပဒ်မ ၁၁ အရ ငါး မွးြမူရန် အလိ ့ငှာ ဦးစီးဌာနက
သတ်မှတ်၍ သီးသန် ့ ထားရှိသည့် ြမကိ ဆိသည်၊

(ဎ)

အစိးရဌာနတစ်ခခ ဆိသည်မှာ ဦးစီးဌာနတစ်ခခ သိ ့မဟတ် အစိးရလက် အာက်ခ
အဖွဲ ့အစည်း တစ်ခခကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ဦးစီးဌာန တစ်ခခ သိ ့မဟတ်
အစိးရလက် အာက်ခ

အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခ၏

လက် အာက်

အဖွဲ ့အစည်းများလည်း ပါဝင်သည်။
အခန်း ( ၂ )
အငှားဂရန် သိ ့မဟတ် လိင်စင် လ ာက်ထားြခင်း

ခ

၃။

ငါး မွးြမူ ြမတွင်ြဖစ် စ၊ အစိးရဌာနတစ်ခခနှင့် သက်ဆိင်ြခင်းမရှိ သာ ငါးလပ်ငန်း

ရြပင်တွင်ြဖစ် စ၊ သီးသန် ့ငါးလပ်ငန်း ရြပင်တွင်ြဖစ် စ၊ ငါး မွးြမူြခင်း လပ်ငန်း လပ်ကိင်လိ
သူသည်

အငှားဂရန်ရရှိ ရးအတွက်

ဦးစီးဌာနသိ ့ သတ်မှတ်ထား သာ

လ ာက်လာပစြဖင့်

လ ာက်ထားရမည်။
၄။

အငှားဂရန်ရရှိသူ သိ ့မဟတ် ငါး မွးြမူလိသူသည် လိင်စင်ရရှိ ရးအတွက် ဦးစီးဌာနသိ ့

သတ်မှတ်ထား သာ လ ာက်လာပစြဖင့် လ ာက်ထားရမည်။
၅။

ငါးသား ဖာက်၍

ရာင်းချလိသူ သိ ့မဟတ် အလှြပငါးကိ စီးပွားြဖစ် မွးြမူလိသူသည်

လိင်စင်ရရှိ ရးအတွက် ဦးစီးဌာနသိ ့ သတ်မှတ်ထား သာ

လ ာက်လာပစြဖင့်

လ ာက်ထား

ရမည်။
၆။

လိင်စင် လ ာက်ထားသူသည်(က) လိင်စင်ရရှိ ပီးမှသာ ငါး မွးြမူြခင်းကိ လပ်ကိင်ခွင့်ရှိသည်၊
(ခ)

ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာရမည်၊

(ဂ)

ငါး မွးြမူမည့် ငါးလပ်ငန်း ရြပင် သိ ့မဟတ်
သက်

ဆိင်လ င်

ယင်းဌာနက

ြမသည် အစိးရဌာန တစ်ခခနှင့်

သတ်မှတ်သည့်

စည်းကမ်းချက်များကိလည်း

လိက်နာရမည်။
အခန်း ( ၃ )
အခွန် အခ ပး ဆာင် ြခင်း
၇။

ငါး မွးြမူြခင်းအတွက်

အခွန်အခများအနက်

အငှားဂရန်ရရှိသူ

ပး ဆာင်ရန်ရှိ သာ

နည်းလမ်းအတိင်း ပး ဆာင်ရမည်-

သိ ့မဟတ်

အခွန်အခများကိ

လိင်စင်ရရှိသူသည်
ဦးစီးဌာနက

အာက်ပါ

သတ်မှတ်သည့်

(က) အငှားဂရန် ကး၊
(ခ)
၈။

လိင်စင်ခ၊

ပဒ်မ ၇ ပါ ြပဌာန်းချက်သည် အာက်ပါ လပ်ငန်းများနှင့် မသက်ဆိင် စရ(က) ဦးစီးဌာနက

ဆာင်ရွက် သာ

ငါး မွးြမူြခင်းလပ်ငန်းများ၊

ငါး မွးြမူြခင်း

သ တသနလပ်ငန်း သိ ့မဟတ် တိးချဲ ့ဖွ ့ဖိုး ရး လပ်ငန်းများ၊
(ခ)

ဦးစီးဌာန၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်

ဆာင်ရွက် သာ

ငါး မွးြမူြခင်း

သ တသနလပ်

ငန်းများ။
၉။

အငှားဂရန် သက်တမ်း၊ လိင်စင်သက်တမ်း၊ အငှားဂရန် ကး၊ လိင်စင်ခနှင့် ရက်လွန်

ကးတိ ့ကိ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ် ပးရမည်။
၁၀။

ငါး မွးြမူြခင်းတွင် အသးြပုသည့် ငါးဖမ်းကိရိယာများအတွက် ငါးဖမ်းကိရိယာ လိင်စင်ခ

ပး ဆာင်ြခင်းမှ ကင်းလွတ် စရမည်။
အခန်း ( ၄ )
ဦးစီးဌာနနှင့် ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၏ လပ်ပိင်ခွင့်များ
၁၁။

ဦးစီးဌာနသည် ငါး မွးြမူြခင်းလပ်ငန်းဖွ ့ဖိုးရန် အလိ ့ငှာ လယ်ယာ ြမနှင့်

ြမရိင်းများအနက် သင့် လျာ် သာ

ြမလွတ်

ြမကိ တည်ဆဲ ြမယာဥပ ဒများနှင့်အညီ အစိးရအဖွဲ ့၏

ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ငါး မွးြမူ ြမ အြဖစ်သတ်မှတ်၍ သီးသန် ့ထားရှိနိင်သည်။
၁၂။

ပဒ်မ ၁၁ အရ သတ်မှတ်၍ သီးသန် ့ထားရှိသည့် ငါး မွးြမူ ြမကိ ဦးစီးဌာနက စီမ

ခန် ့ခွဲရမည်။
၁၃။

ဦးစီးဌာနသည် ငါး မွးြမူ ြမကိ တစ် ကိမ်လ င် ၁၀ နှစ်ထက်မပိ စဘဲ ငါး မွးြမူလိ သူများ

အား အာက်ပါ စည်းကမ်းချက်များြဖင့် အငှားဂရန် ချထားနိင်သည်-

(က) အငှားဂရန်ချထားသည့် ြမဧရိယာ၏ အနည်းဆး ၇၅ ရာခိင်နန်းကိ ငါး မွး ကန်
ရြပင် ဧရိယာအြဖစ် တူး ဖာ်လပ်ကိင်ရမည်၊
(ခ)

အငှားဂရန် ရရှိ ပီး ၃ နှစ်အတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့် ငါး မွးကန် ဧရိယာ၏ ၅၀
ရာခိင်နန်းတွင်

ငါး မွးြမူြခင်းလပ်ငန်းကိ

လပ်ကိင်ရမည်ြဖစ် ပီး

၅

နှစ်

သက်တမ်း ကာြမင့်သည့်အခါ ငါး မွးကန် ရြပင် ဧရိယာအားလးတွင် ငါး မွး ြမူ
ြခင်း ကိ လပ်ကိင်ရမည်၊
(ဂ)

ပဒ်မခွဲ (ခ) အား လိက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ကန်တူး ဖာ်ရန် ပျက်ကွက် သာ
ြမဧရိယာသည် ဦးစီးဌာန၏ လက်ဝယ်သိ ့ ြပန်လည် ရာက်ရှိ စရမည်။ ထိ ့ြပင်
ယင်း ြမ ပ တွင်

ကန်ကျခဲ့သည့်စရိတ်များကိ

ပျက်ကွက်သူက

ြပန်လည်

တာင်းခနိင်ခွင့်လည်း မရှိ စရ၊
(ဃ) ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် အြခားစည်းကမ်းများကိလည်း လိက်နာရမည်။
၁၄။

ငါး မွးြမူ ြမမှအပ အြခား ြမတွင် ငါး မွးြမူလိ ကာင်း လ ာက်ထားသည့် ကိစ္စတွင်

အာက်ပါအချက်များနှင့် ကိက်ညီလ င် ဦးစီးဌာနက လိင်စင်ထတ် ပးနိင်သည်(က) ငါး မွးြမူရန်ကိစ္စ

အလိ ့ငှာ၊

၁၉၅၃

ခနှစ်၊

လယ်ယာ ြမနိင်ငပိင်ြပုလပ် ရး

အက်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၉ အရ ကင်းလွတ်ခွင့် အမိန် ့ကိ ရယူ ပီးြဖစ်ြခင်း၊
(ခ)

ဦးစီးဌာနမှအပ အစိးရဌာနတစ်ခခနှင့် သက်ဆိင်လ င် သာ်လည်း ကာင်း၊ အငှား
ဂရန်တစ်ရပ်ရပ်

ရရှိထားသူ

ရှိလ င် သာ်လည်း ကာင်း

ယင်းတိ ့ထမှ

ငါး မွးြမူရန်ကိစ္စအလိ ့ငှာ သ ဘာတူညီချက် ရရှိ ပီးြဖစ်ြခင်း၊
(ဂ)

ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက် များကိလိက်နာရန် သ ဘာတူ
ပီးြဖစ်ြခင်း၊

၁၅။

ဦးစီးဌာနသည်

အာက်ပါ ငါးလပ်ငန်း ရြပင်တွင် ကန်တူး၍ ငါး မွးြမူြခင်းနည်းစနစ်

မှအပ အြခားငါး မွးြမူြခင်းနည်းစနစ် တစ်ခခြဖင့် ငါး မွးြမူလိသူများအား တစ် ကိမ်လ င် ၃
နှစ်ထက်မပိ သာ ကာလအတွက် အငှားဂရန် ချထားနိင်သည်(က) အစိးရဌာနတစ်ခခနှင့် သက်ဆိင်ြခင်းမရှိသည့် ငါးလပ်ငန်း ရြပင်၊
(ခ)
၁၆။

သီးသန် ့ ငါးလပ်ငန်း ရြပင်။

ဦးစီးဌာနက အာက် ဖာ်ြပပါ ငါး မွးြမူလိသူများအား လိင်စင်ထတ် ပးနိင်သည်(က) ပဒ်မ ၁၃ သိ ့မဟတ် ပဒ်မ ၁၅ အရ အငှားဂရန် ချထားြခင်းခရသူ၊
(ခ)

အငှားချထားသည့် ငါးလပ်ငန်း ရြပင်တွင် အငှားချထားြခင်း ခရသူ ၊

(ဂ)

ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ အငှားချထားြခင်းခရသူ၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ငါး မွး
ြမူလိသူ။

၁၇။

အစိးရဌာနတစ်ခခနှင့်

လ ာက်ထားပါက

သက်ဆိင် သာ

ငါးလပ်ငန်း ရြပင်တွင်

ယင်းဌာန၏သ ဘာတူညီချက်ရရှိလ င်

ဦးစီးဌာနက

ငါး မွးြမူလိ ကာင်း
စည်းကမ်းချက်များ

သတ်မှတ်၍ လိင်စင်ထတ် ပးနိင်သည်။
၁၈။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်က အငှားဂရန်ကိြဖစ် စ၊ လိင်စင်ကိြဖစ် စ ထတ် ပးနိင်သည်။

၁၉။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်က ပဒ်မ ၁၈ အရ ထတ် ပးထား သာအငှားဂရန် သိ ့မဟတ် လိင်စင်

တွင် သတ်မှတ် သာ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက် ကာင်း တွ ့ရှိပါက ယင်းအငှားဂရန်
သိ ့မဟတ် လိင်စင်ကိ ဆိင်းင့ြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပုနိင်သည်။
၂၀။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်သည် ငါးအရှင်ကိ ြပည်ပမှ ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်တွင်း

မှြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်းအတွက် ခွင့်ြပုမိန် ့ထတ် ပးနိင်သည်။

၂၁။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်သည်

သက်ဆိင်ရာ

ဝန် ကီးဌာန၏

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်

ယင်းဝန် ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ ဝန်ထမ်းအဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခ၏ ဝန်ထမ်း တစ်ဦးဦးအား စစ် ဆး
ရးမှူး အြဖစ် တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။
၂၂။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်သည် ဤဥပ ဒပါ ြပဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက် ကျူးလွန်

သြဖင့်

အ ရးယူသည့်ကိစ္စတွင်

ငါး မွးကန်နှင့်

သက် သခ

ပစ္စည်းများကိ

ြပည်သူ ့ဘ

ာအြဖစ်သိမ်းယူြခင်း၊ ထခွဲ ရာင်းချြခင်း၊ လိအပ်သလိစီမခန် ့ခွဲြခင်း ြပုနိင်သည်။
အခန်း ( ၅ )
အငှားဂရန် သိ ့မဟတ် လိင်စင်ပျက်ြပယ်ြခင်း

၂၃။

အာက်ပါအ ကာင်း တစ်ရပ်ရပ် ပ ပါက်သည့်အခါ အငှားဂရန် သိ ့မဟတ် လိင်စင်

ပျက်ြပယ်သည်(က) သက်တမ်းကန်ဆးြခင်း၊
(ခ)

ပယ်ဖျက်ခရြခင်း၊

(ဂ)

ငါး မွးြမူသူသည် မိမိလပ်ငန်းကိ ဆက်လက်မလပ်ကိင်လိ၍ အငှားဂရန် သိ ့မဟတ်
လိင်စင်ကိ ဦးစီးဌာနသိ ့ ြပန်လည်အပ်နှြခင်း။

၂၄။

ဦးစီးဌာနသည် ငါး မွးြမူသူက ငါး မွးြမူြခင်းလပ်ငန်းကိ ဆက်လက် မလပ်ကိင် တာ့

ကာင်း စစ် ဆး တွ ့ရှိလ င် ယင်းအငှားဂရန်သိ ့မဟတ် လိင်စင်အား ပယ်ဖျက်နိင်သည်။
အခန်း ( ၆ )
စစ် ဆးြခင်း နှင့် အ ရးယူြခင်း
၂၅။

စစ် ဆး ရးမှူးသည် အာက်ပါတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်ရမည်-

(က) မိမိတာဝန်ခရသည့်

နယ် ြမအတွင်း၌

ြဖစ် စ၊

သီးြခားတာဝန် ပးအပ်သည့်

နယ် ြမအတွင်း၌ြဖစ် စ၊ ငါး မွးြမူြခင်းလပ်ငန်းများကိ စစ် ဆးြခင်း၊
(ခ)

ဤဥပ ဒပါ

တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ

ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်သူကိ

လပ်ထး

လပ်နည်း များနှင့်အညီ အ ရးယူြခင်း၊
(ဂ)

ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ဖမ်းဆီးရမိ သာငါး၊ ငါးဖမ်း
ကိရိယာများနှင့် ငါး မွးြမူ ရးဆိင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများကိ လပ်ထးလပ်နည်း
များနှင့်အညီ စီမခန် ့ခွဲြခင်း၊

(ဃ) ညန် ကား ရးမှူးချုပ် က

ပးအပ်သည့် ငါး မွးြမူြခင်း လပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်

သာ အြခားတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း။
အခန်း ( ၇ )
အယူခ ြခင်း
၂၆။

ဤဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၈၊ ပဒ်မ ၁၉၊ ပဒ်မ ၂၀ သိ ့မဟတ် ပဒ်မ ၂၂ အရ ညန် ကား ရးမှူးချုပ် က

ချမှတ်သည့် ဆးြဖတ်ချက်အရ သိ ့မဟတ် အမိန် ့ကိ မ ကျနပ်ပါက ယင်းဆးြဖတ်ချက် သိ ့မဟတ်
အမိန် ့ကိ လက်ခရရှိသည့် န ့မှ ရက် ၃၀ အတွင်း ဝန် ကီးထအယူခနိင်သည်။
၂၇။

ဝန် ကီးသည်

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၏

ဆးြဖတ်ချက်ကိြဖစ် စ၊

အမိန် ့ကိြဖစ် စ၊

အတည်ြပုြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း သိ ့မဟတ် ြပင်ဆင် ြပာင်းလဲ ြခင်း ြပုလပ်နိင်သည်။
၂၈။

ဝန် ကီး၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် အ ပီးအြပတ်ြဖစ် စရမည်။

အခန်း ( ၈ )
တားြမစ်ချက်များ
၂၉။

မည်သူမ အာက်ပါတိ ့ကိ မြပုလပ်ရ(က) လိင်စင်မရှိဘဲ ငါး မွးြမူြခင်း၊
(ခ)

ငါးလပ်ငန်း ရြပင်တွင်

ရ ကာင်းသွားလာမနှင့်

ရစီး ရလာများကိ အဟန် ့

အတားြဖစ် စြခင်းသိ ့မဟတ် ရကိညစ်ညမ်း စြခင်း၊ သိ ့မဟတ် ထိသိ ့ြပုလပ် ြခင်း
ကိ အား ပးကူညီြခင်း၊
(ဂ)

ဦးစီးဌာန၏

ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်မရရှိဘဲ

ငါးအရှင်ကိ

ြပည်ပမှ

ြပည်တွင်းသိ ့

တင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်တွင်းမှ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်း၊
(ဃ) ဦးစီးဌာနက တားြမစ် သာငါးကိ မွးြမူြခင်း။
၃၀။

လိင်စင်ရရှိသူသည်(က) ဦးစီးဌာနကသတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ

ဖာက်ဖျက်ြခင်း

မြပုရ၊
(ခ)

ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ြပုချက်မရရှိဘဲ ငါး မွးကန်အား လဲ ြပာင်းြခင်းမြပုရ။
အခန်း ( ၉ )
ြပစ်မနှင့် ြပစ်ဒဏ်များ

၃၁။

မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၂၉ ပါ

ြပဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိ

ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း

ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူအား ငွဒဏ်ကျပ် ၁၀၀၀၀ အထိ ြဖစ် စ၊ ထာင်ဒဏ် ၁
နှစ်အထိြဖစ် စ၊ ဒဏ် နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ကျခ စရမည်။ ထိ ့ြပင် ြပစ်မတွင်အကျုးဝင်သည့်

သက် သခပစ္စည်းများ၊ ငါးများနှင့် ငါး မွးကန်များကိလည်း ြပည်သူ ့ဘ

ာအြဖစ် သိမ်းယူြခင်း

ခရမည်။
၃၂။

လိင်စင်ရရှိသူသည် ပဒ်မ ၃၀ ပါ

ြပဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိ

ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူအား

ဖာက်ဖျက် ကျူးလွန်

ငွဒဏ်ကျပ် ၅၀၀၀ အထိ ြဖစ် စ၊

ထာင်ဒဏ် ၆ လ အထိြဖစ် စ၊ ဒဏ် နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ကျခ စရမည်။ ထိ ့ြပင် ြပစ်မတွင်
အကျုးဝင်သည့် သက် သခပစ္စညး် များ၊ ငါးများနှင့် ငါး မွးကန်များကိလည်း ြပည်သူ ့ဘ

ာ

အြဖစ် သိမ်းယူြခင်း ခရမည်။
၃၃။

ဤဥပ ဒပါ ပဒ်မ ၃၁ သိ ့မဟတ် ပဒ်မ ၃၂ အရ ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရသူသည်

ယင်းြပစ်မကိ ထပ်မကျူးလွန်ပါက ြပဌာန်းသတ်မှတ်သည့် ြပစ်ဒဏ်၏ နှစ်ဆအထိ ကျခ
စရမည်။
အခန်း ( ၉ )
အ ထွ ထွ
၃၄။
ြခင်းကိ

အစိးရဌာနတစ်ခခနှင့် သက်ဆိင်သည့် ြမ သိ ့မဟတ် ငါးလပ်ငန်း ရြပင်တွင် ငါး မွးြမူ
ယင်းဌာနက

လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်သည့်

ကိစ္စ၌

ဤဥပ ဒပါြပဌာန်းချက်များကိ

လိက်နာရမည်။
၃၅။

ငါးအရှင်ကိ ြပည်ပမှ ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်တွင်းမှ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ ြခင်း

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာန၏ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ရယူရမည်။
၃၆။

မိသားစ တစ်အိမ် ထာင် စားသးရန် အလိ ့ငှာ ရြပင်၏ အရွယ်အစား ( ၂၅ ပ x ၅၀

ပ) တစ်ကန် ထက်မပိ သာ ငါး မွးြမူြခင်းကိ ဤဥပ ဒအရ လိင်စင် ရယူြခင်းမှ ကင်းလွတ်
ခွင့်ြပုသည်။

၃၇။

ဤဥပ ဒအရ ဦးစီးဌာနက ရရန်ရှိ သာ အငှားဂရန် ကး၊ လိင်စင်ခ၊ ရက်လွန် ကးနှင့်

စပ်လျဉ်းသည့် ကးကျန်များကိ

ြမခွန်မ ြပ ကျန် ငွြဖစ်ဘိသကဲ့သိ ့ မှတ်ယူ၍ အရ ကာက် ခ

ရမည်။
၃၈။

ဤဥပ ဒြပဌာန်းသည့် န ့တွင်

လပ်ကိင် န သာ

ငါး မွးြမူြခင်းလပ်ငန်းများနှင့်

စပ်လျဉ်း၍(က) ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ် ပးသည့်ကာလအတွငး် အချက်အလက် အြပည့်အစြဖင့်
ဦးစီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်၊
(ခ)

ငါး မွးြမူရန်ကိစ္စအလိ ့ငှာ၊

၁၉၅၃ ခနှစ်၊ လယ်ယာ ြမ နိင်ငပိင်ြပုလပ် ရး

အက်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၉ ရရှိ ပီးသူများ၊ အစိးရဌာန တစ်ခခနှင့် သက်ဆိင်သည့် ြမ
သိ ့မဟတ် ငါးလပ်ငန်း ရြပင်တွင် ယင်းဌာန၏ ခွင့်ြပုချက်ရရှိ ပီး သူများ သည်
ဦးစီးဌာနတွင် လိင်စင် လ ာက်ထားရမည်၊
(ဂ)

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်သည် ပဒ်မခွဲ (ခ) မှအပ တင်ြပလာ သာကိစ္စရပ်များကိ
စိစစ် ပီး နာက် လိအပ်သလိစီမခန် ့ခွဲနိင်သည်၊ ညန် ကားနိင်သည်၊

(ဃ) ဦးစီးဌာနသိ ့ ပဒ်မခွဲ (က)အရ တင်ြပြခင်းမရှိဘဲ ဆက်လက်လပ်ကိင် နပါက
ဥပ ဒအရ အ ရးယူြခင်းခရမည်။
၃၉။

ဤဥပ ဒပါ ြပဌာန်းချက်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနသည်(က) လိအပ် သာ

လပ်ထးလပ်နည်းများကိ

အစိးရအဖွဲ ့၏သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်

ထတ်ြပန်နိင်သည်၊
(ခ)

လိအပ် သာ အမိန် ့၊ ညန် ကားချက်တိ ့ကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။
(ပ)

စာ မာင်
ဗိလ်ချုပ် ကီး
ဥက္ကဌ၊

နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့။

