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နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖဲွ ့

ရချို ငါးလပ်ငန်းဥပ ဒ 

(နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖဲွ ့ဥပ ဒအမှတ် ၁/၉၁) 

၁၃၅၂ ခနှစ်၊ တ ပါင်းလြပည့် ကျာ် ၅ ရက် 

(၁၉၉၁ ခနှစ်၊ မတ်လ ၄ ရက်) 

 နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖဲွသ့ည် အာက်ပါဥပ ဒကိ ြပဌာန်းလိက် သည်။  

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ ဤဥပ ဒကိ ရချို ငါးလပ်ငန်းဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤဥပ ဒတွင် ပါရိှ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် 

ရာက် စရမည် - 

 ( က) ဝန်ကီး ဆိသည်မှာ မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်းဝန်ကီးဌာနဝန်ကီးကိဆိသည်၊ 

 ( ခ ) ဦးစီးဌာန ဆိသည်မှာ ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာနကိ ဆိသည်၊ 

 ( ဂ ) ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဆိသည်မှာ ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူးချု ပ်ကိ ဆိသည်၊ 

 (ဃ) ဦးစီးဌာနမှူး ဆိသည်မှာ ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ြပည်နယ်၊ တိင်း၊ မိုန့ယ်စ သိမ့ဟတ် 

မိုန့ယ်ဦးစီးဌာနမှူးကိ ဆိသည်၊ 

 ( င ) ရချို ငါးလပ်ငန်း ရြပင် ဆိသည်မှာ ြမန်မာနိင်ငပင်လယ်ကမ်းရိးတန်းတစ် လာက်မှ 

ကန်းတွင်းနယ်နိမိတ်အတွင်းတွင် ရိှသည့် အစဉ်အမဲ ရတည်ရိှသည် ြဖစ် စ၊ 
ယာယီ ရတည်ရိှသည်ြဖစ် စ ငါးများ နထိင်ကျက်စားခိ အာင်း ပါက် 

ဖွားကီးြပင်းရာ ရြပင်၊ ရကန်၊ ရရိး၊ ြမစ်၊ ချာင်း၊ အင်းအိင် တိကိ့ဆိသည်။ 
ယင်းစကားရပ်တွင် ဂရန်အင်း၊ သီးသန်အ့င်း၊ လိင်စင်ြဖင့် လပ်ကိင်ခွင့် ြပု သာ 

ငါးလပ်ငန်း ရြပင်၊ ရ လှာင်ဆည်ကီးများ၊ အစိးရဌာနတစ်ခခ၏ နယ် ြမ 

အတွင်းရိှ ရြပင်များ၊ ကန်းတွင်းဒီ ရ ရာက်ရာ ဒသများ၊ ကန်း ပ ရိှ ရြပင်များ၊ 
လိပ်များနှင့် မိ ချာင်းများဥချသည့် အသိက်များ၊ ကျင်းများ၊ ရချို  ရငန်စပ် ဒသများ 
စသည်တိလ့ည်းပါဝင်သည်။ ထိြ့ပင်ပင်လယ်နှင့်ဆက်စပ်သည့် ြမစ်ဝ များ၊ ချာင်းဝများ၌ 

အဝ၏တစ်ဖက်ကမ်း အစွန်ဆးမှ အြခားတစ်ဖက်ကမ်း အစွန်ဆးကိ ဆဲွထားသည့် 

မျဉ်း ြဖာင့်၏ ဒီ ရကျရာဘက် ရြပင်သည် ရချို  ငါးလပ်ငန်း ရြပင်ြဖစ်သည်၊ 



 ( စ) ငါး ဆိသည်မှာ ဘဝတစ် လာက်လးတွင် သာ်လည်း ကာင်း၊ ဘဝအစိတ်အပိင်း 
တစ်ပိင်းတွင် သာ်လည်း ကာင်း ရထဲ၌ နထိင်ကျက်စားသည့် ရသတ္တ ဝါ အားလး၊ 
ယင်းတိ၏့ ဥများ၊ သား လာင်းများ၊ သား ပါက် ကာင်များ၊ မျို း စ့များ ကိဆိသည်။ 
ယင်းစကားရပ်တွင် ရ ပါက်ပွားသည့် အပင်များနှင့် ယင်းတိ၏့ အပင် ပါက်များ၊ 
မျို း စ့များလည်း ပါဝင်သည်၊ 

 ( ဆ) ငါးလပ်ငန်း ဆိသည်မှာ ငါးနှင့်ပတ်သက် သာ လပ်ငန်းများကိ စနစ်တကျ စီမခန် ့ ခဲွရန်၊ 
စီးပွားြဖစ် လပ်ကိင်ရန်၊ မျို းထိန်းသိမ်းရန်၊ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် စရန် ဆာင်ရွက် 

ြခင်းတိကိ့ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ငါးဖမ်းဆီးြခင်း၊ စ ဆာင်းြခင်း၊ မွးြမူ ြခင်း၊ 
စူးစမ်းရှာ ဖွြခင်း၊ သ တသနြပုြခင်း၊ မျို းစိက်ထည့် ပးြခင်း၊ ြပန်ပွ့ား စ ြခင်း၊ 
ရာင်းချြခင်း စသည့် လပ်ငန်းများလည်းပါဝင်သည်၊ 

 ( ဇ ) ငါးဖမ်းြခင်း ဆိသည်မှာ ငါးများအား ဖမ်းယူြခင်း၊ စ ဆာင်းြခင်း၊ ဆဲွ ဆာင်ြခင်း၊ 
လိက်လြခင်း၊ မူး မ့ စြခင်း၊ သ စြခင်းစသည်တိကိ့ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ် တွင် 

ငါးဖမ်းြခင်းလပ်ငန်းများတွက် အ ထာက်အကူြပုလပ်ငန်းနှင့် ြပင်ဆင်ြခင်း 
လပ်ငန်းများလည်း ပါဝင်သည်၊ 

 ( ဈ ) ငါးဖမ်းကိရိယာ ဆိသည်မှာ ငါးဖမ်းရာတွင် အသးြပု သာ ပစ္စည်းကိရိယာကိ ဆိသည်။ 
ယင်းစကားရပ်တွင် ငါးဖမ်းရာ၌ အ ထာက်အကူြပု သာ ပစ္စည်းကိရိ 

ယာများလည်းပါဝင်သည်၊  

 (ည) ငါးဖမ်း ရယာဉ် ဆိသည်မှာ ငါးဖမ်းသည့် မည်သည့် ရယာဉ်ကိမဆိ ဆိသည်။ 
ယင်းစကားရပ်တွင် ငါးလပ်ငန်းလပ်ကိင်သည့် ရယာဉ်များ၊ ငါးဖမ်း ရယာဉ်ကိ 

အ ထာက်အကူြပု သာ ယာဉ်များလည်း ပါဝင်သည်၊ 

 ( ဋ )  ဂရန်အင်း ဆိသည်မှာ ဦးစီးဌာနက နယ်နိမိတ်၊ ငါးမျို း၊ ငါးဖမ်းကိရိယာ၊ အချိန် ကာလနှင့် 

ငါးဖမ်းနည်းစသည့်သတ်မှတ်ချက်များထားရိှ၍ အငှားဂရန်ြဖင့် ငါးလပ်ငန်း 
လပ်ကိင်ခွင့်ြပု သာ ရြပင်ကိဆိသည်၊ 

 ( ဌ ) သီးသန်အ့င်း ဆိသည်မှာ ဦးစီးဌာနက ငါးမျို းြပုန်းတီးြခင်း မရိှ စရန်နှင့် 

ငါးမျိုးပွားများ စရန် အလိငှ့ာ ငါးလပ်ငန်းလပ်ကိင်ြခင်းကိ အခါအား လျာ်စွာ ပိတ်ပင် 

တားြမစ်ထား သာ ရြပင် သိမ့ဟတ် သတ်မှတ်ချက်ြဖင့်ငါးလပ်ငန်းလပ် ကိင်ခွင့်ြပု သာ 

ရြပင်ကိဆိသည်၊ 

 ( ဍ ) လိင်စင်ြဖင့် လပ်ကိင်ခွင့်ြပု သာ ငါးလပ်ငန်း ရြပင်ဆိသည်မှာ ဦးစီးဌာနက ဂရန်အင်း၊ 
သီးသန်အ့င်းဟ သတ်မှတ်ထား သာ နရာ ဒသမှအပ အြခား ရချို 
ငါးလပ်ငန်း ရြပင်တွင် ငါးဖမ်းကိရိယာလိင်စင်ြဖင့် ြဖစ် စ၊ ငါးဖမ်းကွက်သတ် မှတ် ပီး 
တင်ဒါလိင်စင်ချထား၍ြဖစ် စ၊ အြခားနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့်ြဖစ် စ 

ငါးလပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်ြပု သာ ရြပင်ကိဆိသည်၊ 



 ( ဎ ) အငှားဂရန် ဆိသည်မှာ ဂရန်အင်း၊ သီးသန်အ့င်းတစ်ခခတွင် ငါးလပ်ငန်းလပ်ကိင် ရန် 

ဦးစီးဌာနကထတ် ပးသည့် အငှားဂရန်ကိဆိသည်၊ 

 ( ဏ ) လိင်စင် ဆိသည်မှာ ဂရန်အင်းမှအပ ရချို ငါးလပ်ငန်း ရြပင်တစ်ခခတွင် 

ငါးလပ်ငန်းလပ်ကိင်ရန် ဦးစီးဌာနကထတ် ပးသည့် လိင်စင်ကိဆိသည်။ 

 ( တ ) ြပန်အမ်း ငွ ဆိသည်မှာ အငှားဂရန် သိမ့ဟတ် တင်ဒါလိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက် များကိ 

ဖာက်ဖျက်ြခင်း ကာင့်မဟတ်ဘဲ နိင်င တာ်၏အကျို းငှာ ငါးလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်ကိ 

ဆိင်းင့ြခင်း သိမ့ဟတ် ရပ်သိမ်းြခင်းခရလင်ြဖစ် စ၊ သဘာဝ ဘး အန္တရာယ် ကာင့် 

သိမ့ဟတ် အြခားခိင်လ သာ အ ကာင်းတစ်စတစ်ရာ ကာင့် 

ငါးထတ်လပ်မထိခိက်နစ်နာမရိှလင်ြဖစ် စ အငှားဂရန်ရရိှသူ သိမ့ဟတ် တင်ဒါ 
လိင်စင်ချထားြခင်းခရသူက ပးသွင်းထားသည့် အခွန်အခအနက် လပ်ကိင်ရန် 

ကျန်ရိှ သာငါးလပ်ငန်းရာသီအတွက် ြပန်လည်ရထိက် သာ အခွန်အခ ငွကိ ဆိသည်။ 

 ( ထ ) ငါးလပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်ရရိှသူ ဆိသည်မှာ ဦးစီးဌာနကထတ် ပးသည့် အငှား ဂရန်၊ 
တင်ဒါလိင်စင် သိမ့ဟတ် ငါးဖမ်းကိရိယာလိင်စင်ရရိှသူကိဆိသည်။ 

  

အခန်း ( ၂ ) 

ရည်ရွယ်ချက်များ 

၃။ ရချို ငါးလပ်ငန်းကိ အာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ရမည်- 

 ( က ) ငါးလပ်ငန်းများ ပိမိဖွ ဖိ့ုးတိးတက်လာ စရန်၊ 

 ( ခ ) ငါးမျို းြပုန်းတီးမကိ ကာကွယ်တားဆီးရန်၊ 

 ( ဂ ) ရချို ငါးလပ်ငန်း ရြပင်များ ပျက်စီးြခင်းမှကာကွယ် စာင့် ရှာက်ရန်၊ 

 ( ဃ ) နိင်င တာ်ကရသင့်ရထိက် သာ အခွန်အခများရရိှ စရန်၊ 

 ( င ) ငါးလပ်ငန်းများကိ ဥပ ဒနှင့်အညီ စီမခန်ခဲွ့ြခင်းနှင့်အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ြခင်းြပု နိင် စရန်။ 

အခန်း ( ၃ ) 

အငှားဂရန်၊ လိင်စင် လျာက်ထားြခင်း၊ ထတ် ပးြခင်း 

၄။ ဂရန်အင်းတစ်ခခတွင် ငါးလပ်ငန်းလပ်ကိင်လိသူသည် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများ နှင့်အညီ 

စျး ပိုင်စနစ်ြဖင့် လလဆဲွဝယ်ရမည်။ 

၅။ ဂရန်အင်းမှအပ အြခား ရချိုငါးလပ်ငန်း ရြပင်တစ်ခခတွင်ငါးလပ်ငန်းလပ်ကိင်လိသူ သည် 

သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းများနှင့်အညီငါးဖမ်းကိရိယာလိင်စင်ခ ပး ဆာင်ြခင်းြဖင့် ြဖစ် စ၊ 



တင်ဒါလိင်စင်ချထားြခင်းြဖစ်ပါက ချိတ်ပိတ်တင်ဒါ စျးနန်းတင်သွင်း၍ လိင်စင်ရယူြခင်းြဖင့်ြဖစ် စ 

လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၆။ ဂရန်အင်း လလတင် ရာင်းချသည့် ကိစ္စနှင့်အြခား ရချို ငါးလပ်ငန်း ရြပင်တစ်ခခတွင် 

တင်ဒါလိင်စင်ချထားသည့်ကိစ္စတိကိ့ သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်စ  ဦးစီးဌာနမှူးသည် သတ်မှတ်သည့် 

နည်းလမ်းများနှင့်အညီ လလတင် ရာင်းချြခင်း သိမ့ဟတ် တင်ဒါလိင်စင်ချထားြခင်းြပုရမည်။ 

၇။ မိုန့ယ်စဦးစီးမှူးသည် ဂရန်အင်း လလတင် ရာင်းချသည့်ကိစ္စနှင့်တင်ဒါ လိင်စင်ချ ထားသည့် 

ကိစ္စတိတွ့င် သက်ဆိင်ရာြပည်နယ် သိမ့ဟတ် တင်ဒါလိင်စင်ချထားြခင်းြပုရမည်။ 

၈။ မိုန့ယ်စဦးစီးဌာနမှူးသည် ပဒ်မ၇အရ အတည်ြပုချက်ရယူ ပီး နာက် အငှားဂရန် သိမ့ဟတ် 

တင်ဒါလိင်စင်ထတ် ပးရမည်။ 

၉။ မိုန့ယ်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အငှားဂရန်နှင့် တင်ဒါလိင်စင်ချထားသည့် ကိစ္စတိမှ့အပ 

ရချိုငါးလပ်ငန်း ရြပင်တစ်ခခတွင် ငါးဖမ်းကိရိယာအမျိုးအစားတစ်ခခြဖင့် လပ်ကိင်လိ ကာင်း 
လာက်ထားလာလင် သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ငါးဖမ်းကိရိယာလိင်စင်ထတ် ပး နိင်သည်။ 

အခန်း ( ၄ ) 

နိင်ငြခား ငွြဖင့် ငါးလပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့် လာက်ထားြခင်း၊ ခွင့်ြပုြခင်း 

၁၀။ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်သည် အာက်ပါငါးလပ်ငန်း လပ်ကိင်လိသူက သတ်မှတ်သည့်နည်း 
လမ်းများနှင့်အညီ လာက်ထားလာလင်ဝန်ကီး၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် အငှားဂရန် သိမ့ဟတ် 

တင်ဒါလိင်စင်ချထားနိင်သည်- 

 ( က ) နိင်ငြခား ငွြဖင့် ငါးလပ်ငန်းလပ်ကိင်လိသူ ြပည်ပ နနိင်ငြခားသား၊ 

 ( ခ) နိင်ငြခားမတည် ငွြဖင့် ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ် နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမ 

ဥပ ဒနှင့်အညီ လပ်ကိင်လိသူပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းတစ်ရပ် ရပ်။ 

၁၁။ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်သည် ပဒ်မ ၁၀ အရ လာက်ထားလာသည့်ကိစ္စကိ ခွင့်ြပုပါက - 

 ( က) အင်းခွန်၊ တင်ဒါ ကးနှင့် လိင်စင်ခတိကိ့ နိင်ငြခား ငွြဖင့် သတ်မှတ်ရမည်၊ 

 ( ခ) လိအပ်သည့် စည်းကမ်းချက်များကိ သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

၁၂။ ပဒ်မ ၁၀ အရ ငါးလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့် လာက်ထားသူသည် လပ်ကိင်ခွင့်ရရိှပါက အာက်ပါတိကိ့ 

လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည် - 

 ( က) ပး ဆာင်ရန်ရရိှ သာ အင်းခွန်၊ တင်ဒါ ကးနှင့်လိင်စင်ခတိကိ့ ပး ဆာင်ြခင်း၊ 

 ( ခ ) အငှားဂရန် သိမ့ဟတ် လိင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာြခင်း၊ 

 ( ဂ) ြမန်မာနိင်င၏ တည်ဆဲဥပ ဒများကိ လိက်နာြခင်း။ 



အခန်း (၅) 

အင်းခွန်၊ တင်ဒါ ကးနှင့် လိင်စင်ခ ပး ဆာင်ြခင်း 

၁၃။ ဂရန်အင်း လလဆဲွဝယ်ရရိှသူသည် ဆဲွဝယ်သည့် လလ ကးြဖစ် သာ အင်းခွန်ကိ 

လည်း ကာင်း၊ တင်ဒါလိင်စင်ချထားြခင်း ခရသူသည် တင်ဒါ ကးနှင့် လိင်စင်ခတိကိ့ လည်း ကာင်း 
လက်ငင်း ငွ ချစနစ်ြဖင့် အ ြပအ ကျ ပး ဆာင်ရမည်။ 

၁၄။ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်သည် ဝးလ ခါင်းပါး သာ ဒသရိှ ဂရန်အင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အင်းခွန်ကိ 

သတ်မှတ် ပးသည့် အရစ်ြဖင့် ပး ဆာင် စရန် ခွင့်ြပုနိင်သည်။ 

၁၅။ ဂရန်အင်းမှအပ အြခား ရချိုငါးလပ်ငန်း ရြပင်တစ်ခခတွင် ငါးဖမ်းကိရိယာ လိင်စင်ရရိှ သူသည် 

ပး ဆာင်ရန်ရိှ သာ လိင်စင်ခကိ လက်ငင်း ငွ ချစနစ်ြဖင့် အ ြပအ ကျ ပး ဆာင်ရ မည်။ 

၁၆။ ပဒ်မ ၁၄ အရ အင်းခွန်ကိ အရစ်ကျ ပး ဆာင်ရန်ခွင့်ြပုထားသည့် ကိစ္စတွင် ပး ဆာင် 

ရန်ပျက်ကွက်သူသည် ပး ဆာင်ရန်ရိှ သာ အင်းခွန်အြပင် သတ်မှတ်သည့် ဒဏ် ကးကိလည်း 
ပး ဆာင်ရမည်။ 

၁၇။ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်သည် အာက်ပါလပ်ငန်းများအတွက် အင်းခွန်၊ တင်ဒါ ကးနှင့် 

လိင်စင်ခ ပး ဆာင်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုနိင်သည် - 

 ( က) ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက် သာ ငါးလပ်ငန်းသ တသန၊ 

 ( ခ) အစိးရဌာနတစ်ခခ သိမ့ဟတ် အစိးရအဖဲွအ့စည်းတစ်ခခက စီးပွား ရးလပ်ငန်း အြဖစ် 

လပ်ကိင်ြခင်းမဟတ်ဘဲ မိမိဌာနသိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းရိှ ဝန်ထမ်းများ၏ 

စားသးမအတွက် ဆာင်ရွက် သာ ငါးလပ်ငန်း။ 

အခန်း (၆) 

ငါးလပ်ငန်းလပ်ကိင်ဖွင့်ရရိှသူ၏ တာဝန်နှင့် ဆာင်ရွက်နိင်ခွင့်များ 

၁၈။ ငါးလပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်ရရိှသူ၏ တာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည် - 

 ( က) ပး ဆာင်ရန်ရိှ သာ အင်းခွန်၊ တင်ဒါ ကး၊ လိင်စင်ခများကိ အ ြပအ ကျ 
ပး ဆာင်ြခင်း၊ 

 ( ခ) အငှားဂရန် သိမ့ဟတ် လိင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ဦးစီးဌာနက ထတ်ြပန် ထား သာ 

ညန်ကားချက်များကိ လိက်နာြခင်း၊ 

 ( ဂ) ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ြပုလပ် သာ ငါးလပ်ငန်းသ တသနကိ အခမ့ဲ 

ဆာင်ရွက် ပးြခင်း။ 

၁၉။ ငါးလပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်ရရိှသူ၏ ဆာင်ရွက်နိင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်-  



 ( က) အငှားဂရန် သိမ့ဟတ် လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့် အညီ လပ်ငန်းကိ 

လပ်ကိင်ခွင့်ရိှြခင်း၊ 

 ( ခ) ြပန်အမ်း ငွထတ် ပးရန် လာက်ထားနိင်ခွင့်ရိှြခင်း။ 

အခန်း (၇) 

ဝန်ကီး၏ လပ်ပိင်ခွင့်များ 

၂၀။ ဤဥပ ဒအရ ဝန်ကီးသည် နိင်င တာ်၏အကျို းငှာလိအပ်လင် ငါးလပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့် 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာက်ပါတိကိ့ ဆာင်ရွက်နိင်သည် - 

 ( က) အငှားဂရန် သိမ့ဟတ် တင်ဒါလိင်စင်ြဖင့် ရချိုငါးလပ်ငန်း ရြပင်တစ်ခခတွင် ငါးလပ်ငန်း 
လပ်ကိင်ရန် ခွင့်ြပုြခင်း၊ 

 ( ခ) မည်သည့်အငှားဂရန် သိမ့ဟတ် တင်ဒါလိင်စင်ကိမဆိ ဆိင်င့ြခင်း၊ ရပ်သိမ်းြခင်း သိမ့ဟတ် 

ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ 

 ( ဂ) အြခား လျာ်ကန်သင့်ြမတ် သာ အမိန်တ့စ်ရပ်ရပ်ချမှတ်ြခင်း။ 

 ဝန်ကီးသည် -  

 ( က ) မည်သည့်ငါးလပ်ငန်းကိမဆိ ဤဥပ ဒပါ ြပဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်မှ ကင်းလွတ် 

ခွင့်ြပုနိင်သည်၊ 

 ( ခ ) ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ ြပည်နယ်၊ တိင်း သိမ့ဟတ် မိုန့ယ်စဦးစီးဌာနမှူးတိက့ 

ြပန်လည်ထတ် ပးနိင်ခွင့်ရိှ သာ ြပန်အမ်း ငွပမာဏကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

  

 

 

 

အခန်း ( ဂ ) 

ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၏လပ်ငန်းတာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များ 

၂၂။ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၏တာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

 ( က ) ပဒ်မ ၃ ပါ  ရည်ရွယ်ချက်များထ ြမာက် အာင်ြမင် စရန် ငါးလပ်ငန်းများကိ စီမခန်ခဲွ့ြခင်း၊ 
ကီးကပ်ြခင်း၊  



 ( ခ ) ငါးဖမ်းကိရိယာအမျို းအစားအလိက် လိင်စင်ခနန်းထားများကိ သတ်မှတ် ပးြခင်း၊ 

 ( ဂ ) တားြမစ်သည့်ငါးအမျို းအစား၊ အရွယ်အစား၊ ငါးဖမ်းရာသီ၊ နရာ ဒသ၊ ငါးဖမ်း 
ကိရိယာနှင့် ငါးဖမ်းနည်းတိကိ့သတ်မှတ် ပးြခင်း၊ 

 ( ဃ ) ဦးစီးဌာနမှူးများ၏ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များကိသတ်မှတ် ပးြခင်း၊ 

၂၃။ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၏ လပ်ပိင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်_ 

 ( က ) ဝးလ ခါင်းပါး သာ နရာ ဒသရိှဂရန်အင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍အင်းခွန်ကိ 

အရစ်ကျ ပး ဆာင် စရန်ခွင့်ြပုြခင်း၊ အရစ်ကျကာလနှင့်နန်းထားများ 
သတ်မှတ် ပးြခင်း၊ 

 ( ခ ) ဂရန်အင်း၊ သီးသန်အ့င်း သိမ့ဟတ် လိင်စင်ြဖင့်လပ်ကိင်ခွင့်ြပု သာ ငါးလပ်ငန်း 
ရြပင်အမျိုးအစားသတ်မှတ်ြခင်း၊ ြပာင်းလဲသတ်မှတ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပယ်ဖျက် ြခင်း၊ 

 ( ဂ ) လ လာက် သာ အ ကာင်းရိှလင် ဂရန်အင်းတစ်ခခကိ လလဆဲွဝယ်ရရိှသူအား 
နှစ်အကန်အ့သတ်ြဖင့်ဆက်လက်၍ အငှားဂရန်ချထားရန် ညန်ကားြခင်း၊ 

 (  ဃ)  အငှားဂရန် သိမ့ဟတ် တင်ဒါလိင်စင်တစ်ခခကိမမှန်မကန် သာ နည်းလမ်းြဖင့် 

ရယူထား ကာင်း တွရိှ့လင် ယင်းအငှားဂရန် သိမ့ဟတ် တင်ဒါလိင်စင်ကိ ပယ်ဖျက်ြခင်း။ 

၂၄။ ဤဥပ ဒပါ ြပဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူ းလွန်သြဖင့် အ ရးယူ သည့်ကိစ္စတွင် 

ညန်ကား ရးမှူးချု ပ်သည် အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်နိင်သည်- 

 ( က ) အငှားဂရန် သိမ့ဟတ် တင်ဒါလိင်စင်ကိဆိင်းင့ြခင်း၊ ရပ်သိမ်းြခင်း သိမ့ဟတ် 

ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ 

 ( ခ) ငါးဖမ်း ရယာဉ်၊ ငါးဖမ်းကိရိယာများ၊ ငါးများနှင့်အြခားသက် သခပစ္စည်းများကိ 

ြပည်သူဘ့ ာအြဖစ်သိမ်းယူြခင်း၊ ထခဲွ ရာင်းချြခင်း သိမ့ဟတ် အြခားသင့် လျာ်သလိ 

စီမခန်ခဲွ့ြခင်း၊ 

 ( ဂ ) ငါးဖမ်း ရယာဉ်နှင့် ငါးဖမ်းကိရိယာများကိ ငါးလပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်ရရိှသူကိြဖစ် စ၊ 
ပိင်ရိှင်ကိြဖစ် စလ လာက် သာခဝန်ြဖင့် ြပန်လည် ပးအပ်ထားြခင်း သိမ့ဟတ် 

ြပန်လည်လပ်ကိင်ခွင့်ြပုြခင်း၊ 

 ( ဃ ) ငါးဖမ်း ရယာဉ်နှင့် ငါးဖမ်းကိရိယာများကိသင့် လျာ် သာ ဒဏ် ကး ပး ဆာင် စ၍ 

ငါးလပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်ရရိှသူ သိမ့ဟတ် ပိင်ရှင်အား ြပန်လည် ရွးယူခွင့် ြပုြခင်း၊ 

 ( င ) ရာင်းရ ငွနှင့် ဒဏ် ကး ငွများကိ ဘဏ်တွင်အပ် ငွအြဖစ် ပးသွင်း စြခင်း။ 

အခန်း ( ၉ ) 



ြပန်အမ်း ငွ လာက်ထားြခင်း 

၂၅။ အာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ် ပ ပါက်လာလင် အငှားဂရန်ရရိှသူ သိမ့ဟတ် တင်ဒါလိင် 

စင်ချထားြခင်း ခရသူသည် သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်စဦး 
စီးဌာနမှူးထ ြပန်အမ်း ငွ လာက်ထားနိင်သည်- 

 ( က ) နိင်င တာ်၏အကျို းငှာ အငှားဂရန် သိမ့ဟတ် တင်ဒါလိင်စင်ဆိင်းင့ခရြခင်း သိမ့ဟတ် 

ရပ်သိမ်းခရြခင်း၊ 

 ( ခ ) သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် သိမ့ဟတ် အြခားခိင်လ သာအ ကာင်းတစ်စတစ်ရာ ကာင့် 

ငါးထတ်လပ်မထိခိက်နစ်နာြခင်း။ 

၂၆။ ပဒ်မ ၂၅ အရ လာက်ထားလာလင် သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်စဦးစီးဌာနမှူးသည် လပ်ထး 
လပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၇။ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ ြပည်နယ်၊ တိင်း သိမ့ဟတ် မိုန့ယ်စဦးစီးဌာနမှူးသည် ပဒ်မ၂၅ အရ 

လာက်ထားလာသည့်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍မှန်ကန် ကာင်းစစ် ဆး တွရိှ့လင် ပဒ်မ ၂၁ ပဒ်မခဲွ ( ခ ) အရ 

ဝန်ကီးက ပးအပ်ထားသည့်လပ်ပိင်ခွင့်နှင့်အညီ အငှားဂရန်ရရိှသူသိမ့ဟတ် 

တင်ဒါလိင်စင်ချထားြခင်းခရသူအား ရသင့် သာ ြပန်အမ်း ငွပမာဏကိ ြပန်လည်ထတ် ပး စရန် 

အမိန်ခ့ျမှတ်ရမည်။ 

၂၈။ ဝန်ကီးသည် ညန်ကား ရးမှူးချုပ်နှင့် ြပည်နယ်၊ တိင်း သိမ့ဟတ် မိုန့ယ်စဦးစီးဌာနမှူး 
တိ၏့ဆးြဖတ်နိင်ခွင့်ထက် ကျာ်လွန် သာြပန်အမ်း ငွ လာက်ထားချက်များကိ အဆးအြဖတ် ပးရမည်။ 

၂၉။ ပဒ်မ ၂၇ သိမ့ဟတ် ၂၈ အရ ြပန်အမ်း ငွထတ် ပးရန် အမိန်ခ့ျမှတ်ပါက သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်စ 

ဦးစီးဌာနမှူးသည် လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ အငှားဂရန်ရရိှသူ သိမ့ဟတ် တင်ဒါ 
လိင်စင်ချထားြခင်းခရသူအား ြပန်အမ်း ငွကိ ြပန်လည်ထတ် ပးရမည်။ 

အခန်း (၁၀) 

ငါးလပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့် ပျက်ြပယ်ြခင်း 

၃၀။  အာက်ပါအ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ် ပ ပါက်သည့်အခါ ဤဥပ ဒအရ ငါးလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့် 

ပျက်ြပယ်သည် - 

 ( က) ခွင့်ြပုသည့်ကာလ ကန်ဆးြခင်း၊ 

 ( ခ) အငှားဂရန်၊ တင်ဒါလိင်စင် သိမ့ဟတ် ငါးဖမ်းကိရိယာလိင်စင် ရပ်သိမ်းခရြခင်း သိမ့ဟတ် 

ပယ်ဖျက်ခရြခင်း၊ 

 ( ဂ) ငါးလပ်ငန်းကိ ဆက်လက်မလပ်ကိင် တာ့ ကာင်း ဦးစီးဌာနမှူးက စစ် ဆး တွ ့ ရိှြခင်း၊ 



 (ဃ) ငါးလပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်ရရိှသူက မိမိလပ်ငန်းကိ ဆက်လက်မလပ်ကိင်လိ၍ အငှားဂရန်၊ 
တင်ဒါလိင်စင် သိမ့ဟတ် ငါးဖမ်းကိရိယာလိင်စင်ကိ ြပန်လည်အပ်နှ ြခင်း။ 

အခန်း (၁၁) 

အယူခြခင်း 

၃၁။ ( က) မိုန့ယ်ဦးစီးဌာနမှူးက ငါးဖမ်းကိရိယာ လိင်စင်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ချမှတ်သည့် အမိန် ့

သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ကိ မ ကျနပ်ပါက ယင်းအမိန် ့ သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ် 

ချက်လက်ခရရိှသည့် နမှ့ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်စ ဦးစီး ဌာမှူးထ 

အယူခနိင်သည်၊ 

 ( ခ) မိုန့ယ်စ ဦးစီးဌာမှူးသည် ပဒ်မခဲွ (က) အရ မိုန့ယ်ဦးစီးဌာနမှူးက ချမှတ် ထားသည့် 

အမိန် ့သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ကိ အတည်ြပုြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း သိမ့ဟတ် ြပင်ဆင်ြခင်း 
ြပုလပ်နိင်သည်၊ 

 ( ဂ) ပဒ်မခဲွ (ခ)အရ မိုန့ယ်စ ဦးစီးဌာနမှူးက ချမှတ်သည့် အမိန် ့သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ် ချက်ကိ 

မ ကျနပ်ပါက ယင်းအမိန် ့သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက် လက်ခရရိှသည့် နမှ့ ရက် ပါင်း ၃၀ 

အတွင်းသက်ဆိင်ရာ ြပည်နယ် သိမ့ဟတ် တိင်း ဦးစီးဌာနမှူးထ အယူခနိင်သည်၊ 

 (ဃ) ပဒ်မခဲွ (ဂ) အရ အယူခရာတွင် သက်ဆိင်ရာ  ြပည်နယ် သိမ့ဟတ် တိင်း ဦးစီးဌာန မှူး 
သည် မိုန့ယ်စ ဦးစီးဌာနမှူးက ချမှတ်ထားသည့် အမိန် ့ သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ် ချက်ကိ 

အတည်ြပုြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း သိမ့ဟတ် ြပင်ဆင်ြခင်း ြပုလပ်နိင်သည်၊ ြပည်နယ် 

သိမ့ဟတ် တိင်းဦးစီးဌာနမှူးက ချမှတ်သည့် အမိန် ့ သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ် 

ချက်အ ပ ထပ်မ၍ အယူခခွင့် မရိှ စရ။ 

၃၂။ ( က) အငှားဂရန်၊ တင်ဒါလိင်စင် သိမ့ဟတ် ငါးလပ်ငန်းဆိင်ရာ စီမခန်ခဲွ့မကိစ္စ တစ်ရပ် ရပ်နှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ မိုန့ယ်အပ်စ၊ ြပည်နယ် သိမ့ဟတ် တိင်ဦးစီးဌာမှူးက ချမှတ် သည့် အမိန် ့

သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ကိ မ ကျနပ်ပါက ယင်းအမိန် ့ သိမ့ဟတ် ဆး ြဖတ်ချက် 

လက်ခရရိှသည့် နမှ့ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း ညန်ကား ရးမှူးချု ပ်ထ အယူခနိင်သည်၊ 

 ( ခ) ညန်ကား ရးမှူးချုပ်သည် ပဒ်မခဲွ (က) အရ မိုန့ယ်စ၊ ြပည်နယ် သိမ့ဟတ် တိင်း 
ဦးစီးဌာနမှူးက ချမှတ်ထားသည့် အမိန် ့ သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ကိ အတည်ြပု ြခင်း၊ 
ပယ်ဖျက်ြခင်း သိမ့ဟတ် ြပင်ဆင်ြခင်း ြပုလပ်နိင်သည်၊ 

 ( ဂ) ပဒ်မခဲွ (ခ) အရ ညန်ကား ရးမှူးချု ပ်က ချမှတ်သည့် အမိန် ့သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ် ချက်သည် 

အာက်ပါကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်နှင့် အကျုးဝင်လင် ထပ်မ၍ အယူခခွင့်မရိှ စရ- 

  ( ၁) ငါးလပ်ငန်းဆိင်ရာ စီမခန်ခဲွ့ြခင်းကိစ္စ၊ 

  ( ၂) တန်ဖိး ကျပ် ၃၀၀၀၀၀ အထိ အငှားဂရန် သိမ့ဟတ် တင်ဒါလိင်စင်ကိစ္စ။ 



 (ဃ) ညန်ကား ရးမှူးချုပ်က ချမှတ်သည့် အမိန် ့ သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်သည် တန်ဖိး ကျပ် 

၃၀၀၀၀၀ အထက် အငှားဂရန် သိမ့ဟတ် တင်ဒါလိင်စင်ကိစ္စြဖစ်လင် ယင်း ဆးြဖတ်ချက် 

သိမ့ဟတ် အမိန်ကိ့ မ ကျနပ်ပါက ယင်းဆးြဖတ်ချက် သိမ့ဟတ် အမိန်လ့က်ခရရိှသည့် 

နမှ့ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း ဝန်ကီးထ အယူခနိင်သည်၊ 

 ( င) ပဒ်မခဲွ (ဃ) ပါကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကီး၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ် 

ြဖစ် စရမည်။ 

အခန်း (၁၂) 

တားြမစ်ချက်များ 

၃၃။ မည်သူမ  ဤဥပ ဒအရ ထတ် ပးသည့် အငှားဂရန်၊ လိင်စင်၊ သိမ့ဟတ် ခွင့်ြပုချက်မရိှဘဲ 

ငါးလပ်ငန်း လပ်ကိင်ြခင်းမြပုရ။ 

၃၄။ မည်သူမ  ရချို ငါးလပ်ငန်း ရြပင်တစ်ခခတွင် အာက်ပါတိကိ့ မြပုလပ်ရ - 

 ( က) ပါက်ကဲွ စတတ်သည့်ပစ္စည်း၊ အဆိပ်အ တာက်၊ ဓာတပစ္စည်းနှင့် ယင်းက့ဲသိ ့

အန္တရာယ်ြဖစ် စ သာ ပစ္စည်းြဖင့် ငါးဖမ်းြခင်း သိမ့ဟတ် အကျိုးဖျက်ဆီးြခင်း၊ 

 ( ခ) တားြမစ်ထား သာ ငါးဖမ်းနည်း၊ ငါးဖမ်းကိရိယာြဖင့် ငါးဖမ်းြခင်း၊ 

 ( ဂ) တားြမစ်ထား သာ ငါးမျိုး၊ ငါးအရွယ်အစားကိ ဖမ်းဆီးြခင်း၊ 

 (ဃ) တားြမစ်ထား သာ အချိန်ကာလနှင့် နရာ ဒသတွင် ငါးဖမ်းြခင်း။ 

၃၅။ မည်သူမအင်း လလဆဲွဝယ် ပီး နာက်သိမ့ဟတ် တင်ဒါလိင်စင်ချထားြခင်းခရ ပီး နာက် 

ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ြပုချက်မရရိှဘဲ ပး ဆာင်ရန်ရိှ သာ အင်းခွန်၊ တင်ဒါ ကး၊ လိင်စင်ခနှင့် ဒဏ် ကး တိကိ့ 

သတ်မှတ်သည့်ကာလအတွင်း ပး ဆာင်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်းမရိှ စရ။ 

၃၆။ မည်သူမ  ရချို ငါးလပ်ငန်း ရြပင်တွင် ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ြပုချက် မရရိှဘဲ ဆည်၊ တမ၊ ယင်း 
စ သာအပိန်အဆိ၊့ အတားအဆီး တစ်စတစ်ရာကိ စိက်ထူြခင်း၊ တည် ဆာက်ြခင်း၊ ချထား ြခင်း၊ ြပုြပင်ြခင်း၊ 
သးစဲွြခင်း မြပုလပ်ရ။ 

၃၇။ ငါးလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်ရရိှသူသည် အငှားဂရန်၊ တင်ဒါလိင်စင် သိမ့ဟတ် ငါးဖမ်းကိရိ ယာ 

လိင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ြခင်း မြပုရ။ 

၃၈။ မည်သူမ  အင်းအိင် သိမ့ဟတ် အင်း ချာင်း နယ်နိမိတ်အတွင်း အာက်ပါတိကိ့မြပုလပ်ရ- 

 ( က) ငါး နငါးထိင် တာများ ပျက်စီး စရန် ခတ်ထွင်ြခင်း၊ မီးရ ့ြခင်း၊ 

 ( ခ) အင်းမကီး၏ ရစီး ရလာပျက်ြပား စရန် အင်းအိင်သဘာဝအ ြခအ နကိ 

ထိခိက် အာင်ြပုလပ်ြခင်း။ 



၃၉။ မည်သူမ  အင်း ချာင်းနယ်နိမိတ်အတွင်း သီးနှစိက်ပျို းြခင်းမြပုလပ်ရ။ 

၄၀။ မည်သူမ  ရချို ငါးလပ်ငန်း ရြပင်တွင် ငါး၊ အြခား ရသတ္တ ဝါတိအ့ား အ နှာင့်အယှက် ြဖစ် စရန် 

သိမ့ဟတ် ရထညစ်ညမ်း စရန် မြပုလပ်ရ။ 

၄၁။ မည်သူမခွင့်ြပုချက်မရိှဘဲ ဂရန်အင်း၊ သီးသန်အ့င်းနှင့်ယင်းတိနှ့င့်ဆက်စပ် နသည့် 

ချာင်း ြမာင်းများတွင် ြဖစ် စ၊ ရစီးလမ်း ကာင်းများတွင်ြဖစ် စ ရ၏အမျိုးအစား၊ ရ၏ထ ထည် 

သိမ့ဟတ် ရစီးလမ်း ကာင်းကိ ြပာင်းလဲြခင်းမြပုလပ်ရ။ 

အခန်း ( ၁၃ ) 

ြပစ်ဒဏ်များ 

 ၄၂။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ၃၃ပါ  ြပဌာန်းချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူ းလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား 
စီရင်ြခင်းခရလင် -  

 ( က ) ငါးဖမ်းကိရိယာလိင်စင်မရရိှဘဲ ငါးလပ်ငန်းလပ်ကိင်သည့်ကိစ္စြဖစ်ပါက ငွဒဏ် ကျပ် 

၅၀၀၀ အထိြဖစ် စ၊ ထာင်ဒဏ် ၆လအထိြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ကျခ စရမည်၊ 

 ( ခ) အငှားဂရန် သိမ့ဟတ် တင်ဒါလိင်စင်မရိှဘဲ ငါးလပ်ငန်းလပ်ကိင်သည့် ကိစ္စြဖစ် ပါ က 

ငွဒဏ်ကျပ် ၂၀၀၀၀အထိ ြဖစ် စ၊ ထာင်ဒဏ် ၂ နှစ်အထိြဖစ် စ၊ ဒဏ် နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ 

ကျခ စရမည်။ 

၄၃။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ၃၅၊ ပဒ်မ ၃၆၊ ပဒ်မ ၃၈၊ ပဒ်မ ၃၉၊ ပဒ်မ ၄၀ သိမ့ဟတ် ပဒ်မ ၄၁ ပါြပဌာန်းချက် 

တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူ းလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူအား ငွဒဏ်ကျပ် 

၁၀၀၀၀အထိြဖစ် စ၊ ထာင်ဒဏ် ၁ နှစ်အထိြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လး ြဖစ် စကျခ စရမည်။ 

၄၄။ အငှားဂရန်ရရိှသူ၊ တင်ဒါလိင်စင်ချထားြခင်းခရသူ သိမ့ဟတ် ငါးဖမ်းကိရိယာလိင်စင် ရရိှသူသည် 

ပဒ်မ၃၇ပါ  ြပဌာန်းချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူ းလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း ခရလင်- 

 ( က ) ငါးဖမ်းကိရိယာလိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်သည့်ကိစ္စ ြဖစ်ပါက 

ငွဒဏ်ကျပ် ၃၀၀၀အထိ ြဖစ် စ၊ ထာင်ဒဏ် ၃လအထိြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ 

ကျခ စရမည်၊                 

 ( ခ) အငှားဂရန် သိမ့ဟတ် တင်ဒါလိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက် 

သည့်ကိစ္စြဖစ်ပါက ငွဒဏ်ကျပ် ၁၀၀၀၀အထိြဖစ် စ၊ ထာင်ဒဏ် ၁ နှစ်အထိ ြဖစ် စ 

ကျခ စရမည်။ 

၄၅။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၃၄ ပါ  ြပဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မ 

ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူအား ငွဒဏ်ကျပ် ၃၀၀၀၀အထိြဖစ် စ၊ ထာင်ဒဏ် ၃နှစ်အထိ ြဖစ် စ၊ 
ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ကျခ စရမည်။ 



၄၆။ မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒအရ ြပစ်မတစ်ခခကျူ းလွန်ြခင်းကိ အား ပးကူညီလင် သိမ့ဟတ် 

ကျူးလွန်ရန်အားထတ်လင် သိမ့ဟတ် ကျူ းလွန်ရန်ပူး ပါင်းကစည်လင် ယင်းြပစ်မအတွက် ဤဥပ ဒတွင် 

ြပဌာန်းထားသည့်ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်းခရမည်။ 

၄၇။ ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် အြပစ် ပးခရဖူးသူသည် ယင်းြပစ်မကိ ထပ်မကျူ းလွန် ပါ က 

ြပဌာန်းသတ်မှတ်ထားသည့် ြပစ်ဒဏ်၏နှစ်ဆအထိ ကျခ စရမည်။           

အခန်း( ၁၄ ) 

အ ထွ ထွ 

၄၈။ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း သိမ့ဟတ် အပီးအြပတ်လတ်ြခင်း ၊  
အမိန်ခ့ျမှတ် ပီးြဖစ်လင် ယင်းြပစ်မအတွက် ထပ်မစစ် ဆးစီရင်ြခင်းမြပုရဟ ြပစ်မဆိင်ရာ 

ကျင့်ထးဥပ ဒပဒ်မ ၄၀၃ပဒ်မခဲွ ( ၁ ) ပါ  ြပဌာန်းချက်သည် ဤဥပ ဒအရ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် 

၏အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်သက်ဆိင်ြခင်း မရိှ စရ။ 

၄၉။ တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သိပ့င်ြပဌာန်းပါရိှ စကာမူ တရားရးတစ်ရးရးက ဤဥပ ဒအရ 

ချမှတ် သာအမိန်သ့ည် ဤဥပ ဒ၍အရညန်ကား ရးမှူးချုပ်၏ အ ရးယူ ဆာင် 

ရွက်ြခင်းအ ပ ထိခိက်မမရိှ စရ။ 

၅၀။ ဤဥပ ဒအရ တရားစဲွဆိတင်ပိသ့ည့် အမများကိ ြပည်သူရဲ့တပ်ဖဲွက့ အ ရးယူပိင် သာ 

ြပစ်မများအြဖစ်သတ်မှတ်သည်။ 

၅၁။ ဦးစီးဌာနမှူးသည် မိမိ၏တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် လိအပ်ပါက 

သက်ဆိင်ရာြပည်သူရဲ့တပ်ဖဲွ၏့အကူအညီကိ တာင်းခရယူနိင်သည်။ 

၅၂။ ရချို ငါးလပ်ငန်း ရြပင်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အငှားဂရန်နှင့်လိင်စင်ချထားြခင်း၊ 
ငါးလပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်ြပုြခင်းတိကိ့ ဦးစီးဌာနကသာ ဆာင်ရွက်ခွင့်ရိှသည်။ 

၅၃။ ဦးစီးဌာနသည် ဂရန်အင်းနှင့်သီးသန်အ့င်းနယ်နိမိတ်ြပ ြမပများကိ သက်ဆိင်ရာအစိးရ 

ဌာနနှင့်ညိနင်း၍ ြပုစထားရိှရမည်။ 

၅၄။ ဤဥပ ဒအရ ရရန်ရိှ သာ အင်းခွန်၊ တင်ဒါ ကး၊ လိင်စင်ခနှင့် ဒဏ် ကးများကိ 

သက်ဆိင်ရာဦးစီးဌာနမှူးသည် ြမခွန်မ ြပကျန် ငွြဖစ်ဘိသက့ဲသိ ့မှတ်ယူ၍အ ကာက်ခရမည်။ 

၅၅။ ဤဥပ ဒအရ သ ဘာရိးြဖင့် ဆာင်ရွက် သာ ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ြပည်သူဝ့န်ထမ်း 
တစ်ဦးဦးကိ တရားမ ကာင်းြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ ြပစ်မ ကာင်းြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း 
တရားစဲွဆိြခင်းမြပုရ. 

၅၆။ ရချို ငါးလပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲအင်းအိင်အက်ဥပ ဒ၊ ယင်းအက်ဥပ ဒ၏နည်း 
ဥပ ဒများနှင့် အမိန်ဆ့င့်ဆိချက်များသည် ဤဥပ ဒနှင့်မဆန်က့ျင်သ ရွ ့ အတည်ြဖစ် စရမည်။ 



၅၇။ ဤဥပ ဒပါ ြပဌာန်းချက်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်သက်ဆိင်ရာ ဝန်ကီးဌာနသည် -  

 ( က ) လိအပ် သာ လပ်ထးလပ်နည်းများကိ အစိးရအဖဲွ၏့သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် 

ထတ်ြပန်နိင်သည်၊ 

 ( ခ ) လိအပ် သာ အမိန်၊့ ညန်ကားချက်တိကိ့ ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

 

( ပ ) စာ မာင် 

ဗိလ်ချု ပ်မှူး ကီး 

ဥက္ကဌ 

နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖဲွ  ့

 

 

 

 

 

 

 


