အက
ြ မ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရး ဥပေဒ
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၂၃။ )
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၇ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၄ ရက်)
ြပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်၊ စီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပေဒကို အက
ြ မ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။

၂။ ဤဥပေဒအရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ကျူးလွန်သူ၊ ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်သူ၊
အားေပးကူညီသူ၊ လှုံ့ေဆာ်သူ သို့မဟုတ် ကံရာပါအ ြဖ စ် ေဆာင်ရွက်သူများအေပါ် စီရင်ပိုင်ခွင့်
ရှိေစရမည်(က) မည်သူမဆို နိုင်ငံေတာ် အတွင်း ကျူးလွန်သည့် အက
ြ မ်းဖက်မှု၊
( ခ ) ြမန်မာနိုင်ငံသားကဖ
ြ စ်ေစ၊ နိုင်ငံေတာ်တွင် အမ
ြ ဲတမ်းေနထိုင်ခွင့်ရသည့် နိုင်ငံြခားသား
ကဖ
ြ စ်ေစ၊ ယင်းတို့တစ်ဦးဦးအေပါ်တွင်ြဖစ်ေစ ြပည်ပတွင်ကျူးလွန်သည့် အက
ြ မ်းဖက်မှု၊
( ဂ ) အများပ
ြ ည်သူ၏ လုံ ြခုံေရးကို ြဖစ်ေစ၊ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ြဖစ်ေစ၊ အများ
ြပည်သူ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကအတွက် အေရးကီးေသာအေခ
ြ ခံအေဆာက်အအုမံ ျားကို
ြဖ စ်ေစ၊ နိုင်ငံပိုင်အေဆာက်အအုံ၊ ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် အသုံးအေဆာင်
ပစ္စည်းများကိုြဖစ်ေစ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးေစရန် ြပုလုပ်မှုများ၊
(ဃ) အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ကျူးလွန်ေသာ သို့မဟုတ် ကျူးလွန်မည်ြဖစ်ေသာ အက
ြ မ်းဖက်သမား
တစ်ဦးဦးကိုြဖစ်ေစ၊ အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုခုကိုြဖစ်ေစ အားေပးကူညီရာေရာက်ေသာ
ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှု၊
( င ) ြပည်ပရှိ နိုင်ငံပိုင်အေဆာက်အအုံ၊ ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်း
များကိုလည်းေကာင်း၊ နိုင်ငံေတာ်၏ သံရုံးနှင့်ေကာင်စစ်ဝန်ရုံး အပါအဝင် သံတမန်
ဆိုင်ရာရုံးများကိုလည်းေကာင်း ကျူးလွန်သည့်အ ြကမ်းဖက်မှု၊
( စ ) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ နိုင်ငံေတာ်အတွင်း မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ေရယာဉ်၊
ေလယာဉ်နှင့် အခ
ြ ားစက်တပ်ယာဉ်တစ်ခုခုေပါ်တွင် ကျူးလွန်သည့် အက
ြ မ်းဖက်မှု၊
(ဆ) ြပ ည်တွင်းမှ ြဖ စ်ေစ၊ ြပ ည်ပမှ ြဖ စ်ေစ ေ ြပ းဆွဲေသာ သို့မဟုတ် ငှားရမ်းထားေသာ
ေရယာဉ် သို့မဟုတ် ေလယာဉ်နှင့် အခ
ြ ားစက်တပ်ယာဉ်တစ်ခုခုေပါ်တွင် အမှုထမ်း
ပါသည် ြဖစ်ေစ၊ မပါသည် ြဖစ်ေစ ြမန်မာနိုင်ငံသား သို့မဟုတ် ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း
အ ြမ ဲတမ်းေနထိုင်ခွင့်ရေသာ နိုင်ငံ ြခ ားသား သို့မဟုတ် ယင်းတို့ပိုင် အဖွဲ့အစည်း
သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့က ကျူးလွန်သည့် အက
ြ မ်းဖက်မှု၊
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( ဇ ) နိုင်ငံေတာ်အတွင်းသို့ ေရာက်ရိှေနေသာ အက
ြ မ်းဖက်မှုကျူးလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲ ြခင်း
ခံရသူအား သက်ဆိုင်ရာြပည်ပနိုင်ငံသို့ တရားခံလွှဲေြပာင်းေပးရန် ေတာင်းဆိခု ျကက
် ုိ
ခွင့်မြပုသည့်အခါ ထိုသူကကျူးလွန်ခဲ့သည့် အက
ြ မ်းဖက်မှု၊
( ဈ ) နိုင်ငံေတာ်အတွင်း အေခ
ြ ြပု၍ နိုင်ငံေတာ်ကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခ
ြ ားနိုင်ငံများကို
ေသာ်လည်းေကာင်း ကျူးလွန်သည့် အက
ြ မ်းဖက်မှုများ၊
(ည) နိုင်ငံေတာ်၏ ေမ
ြ ြပင်၊ ေရပ
ြ င်၊ ေလပ
ြ င်၊ ပိုင်နက်နယ်ေြမနှင့် ကမ်းလွန်ေရတိမ်ပိုင်းတို့တွင်
ကျူးလွန်သည့် အက
ြ မ်းဖက်မှုများ၊
( ဋ ) နိုင်ငံေတာ်၏ ေနရာတစ်ခုခုမှ ပိုင်နက်ပင်လယ် ြပင်ပကို ြဖတ်သန်း၍ နိုင်ငံေတာ်
အတွင်းရှိ အခ
ြ ားေနရာတစ်ခုသို့ သွားလာေသာ သို့မဟုတ် ခရီးစဉ်အတိုင်း ခုတ်ေမာင်း
သွားလာေသာ ေရယာဉ်များက ြဖ စ်ေစ၊ ထိုေရယာဉ်များကို ြဖ စ်ေစ၊ နိုင်ငံေတာ်၏
နယ်နိမိတ် ြပ င်ပ၌ နိုင်ငံေတာ်နှင့်နယ်နိမိတ်ချင်း ကပ်လျက်ရှိေသာ အိမ်နီးချင်း
နိုင်ငံများ၏ နယ်နိမိတ်မျဉ်းနှင့်ကပ်လျက် ြဖ တ်သန်းသွားလာေသာ ေရယာဉ်က
ြဖစ်ေစ၊ ထိုေရယာဉ်များကိုြဖစ်ေစ ကျူးလွန်သည့် အက
ြ မ်းဖက်မှု။
၃။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက်
ေစရမည်(က) နိုင်ငံေတာ် ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ကို ဆိုသည်။
( ခ ) အက
ြ မ်းဖက်မှု ဆိုသည်မှာ အက
ြ မ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ေအာက်
ေဖာ်ြပပါ ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ြပုလုပ်မှုနှင့် ြပုလုပ်ရန် ပျက်ကွက်မှုများ ကို ဆိုသည်(၁) အခန်း (၄) တွင် ြပဋ္ဌာန်းထားေသာ ြမို့ပ
ြ ေလေက
ြ ာင်းပျံသန်းေရးနှင့် ေလဆိပ်
တို့ကို ဥပေဒနှင့် မညီဘဲ တမင်ကျူးလွန်သည့် ြပစ်မှု၊
(၂) အခန်း (၅) တွင် ြပဋ္ဌာန်းထားေသာ ကိုယ်စားလှယ်များ အပါအဝင် အပ
ြ ည်ြပည်
ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ေပးရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား ကျူးလွန်သည့် ြပုလုပ်မှု၊
(၃) အခန်း (၆) တွင် ြပဋ္ဌာန်းထားေသာ ဓားစာခံအြဖစ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ကျူးလွန်သည့် ြပုလုပ်မ၊ှု
(၄) အခန်း (၇) တွင် ြပဋ္ဌာန်းထားေသာ နျူကလီးယားဒ
ြ ပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယို သတ္တ ိ က
ြဒပ်ပစ္စည်းနှင့် နျူကလီးယားအေဆာက်အအုံများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ြပစ်မှု၊
(၅) အခန်း (၈) တွင် ြပဋ္ဌာန်းထားေသာ ပင်လယ်ေရေက
ြ ာင်းသွားလာေရးကို ေဘးအန္တရာယ်
ြဖစ်ေစရန် ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ တမင်ကျူးလွန်သည့် ြပစ်မှု၊
(၆) အခန်း (၉) တွင် ြပ ဋ္ဌာန်းထားေသာ ကမ်းလွန်ေရတိမ်ပိုင်းတွင် ေရေအာက်
သယံဇာတရှာေဖွေရး အေဆာက်အအုံကို ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေစရန် ဥပေဒနှင့်
မညီဘဲ တမင်ကျူးလွန်သည့် ြပစ်မှု၊
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(၇) အခန်း (၁၀) တွင် ြပဋ္ဌာန်းထားေသာ အမှတ်အသားပ
ြ ုလုပ်မထားသည့် ေပါက်ကွဲ
ေစတတ်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျူးလွန်သည့် ြပစ်မှု၊
(၈) အခန်း (၁၁) တွင် ြပဋ္ဌာန်းထားေသာ အက
ြ မ်းဖက်ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ကျူးလွန်သည့် ြပစ်မှု၊
(၉) အခန်း (၁၂) တွင် ြပဋ္ဌာန်းထားေသာ အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးနှင့် ပစ္စည်း
ေထာက်ပံ့မှု နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ြပစ်မှု၊
(၁၀) အများ ြပ ည်သူ၏ လုံ ြခ ုံ ေရးကို ြဖ စ်ေစ၊ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကို ြဖ စ်ေစ၊
ြ ခံ
အများြပည်သူ သို့မဟုတ် တစ်ဦးတစ်ေယာက်အတွက် အေရးကီးေသာ အေခ
အေဆာက်အအုံများကိြု ဖစ်ေစ၊ နိုင်ငံပိုင်အေဆာက်အအုံ၊ ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာ
နှင့် အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများကို ြဖ စ်ေစ ြပ င်းထန်စွာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးေစရန်
ြပုလုပ်မှုများ၊
(၁၁) ြပည်ပရှိ နိုင်ငံေတာ်ပိုင် သို့မဟုတ် နိငု င် ေံ တာ်အစိးု ရပိငု ် အေဆာက်အအုံ၊ ယာဉ်၊
စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့်အသုံးအေဆာင် ပစ္စည်းများကိုလည်းေကာင်း၊ နိုင်ငံေတာ်၏
သံရးံု နှငေ့် ကာင်စစ်ဝန်ရးံု အပါအဝင် သံတမန်ဆငုိ ရ
် ာရုးံ များကိလ
ု ည်းေကာင်း
ကျူးလွန်သည့် အက
ြ မ်းဖက်မှု၊
(၁၂) အက
ြ မ်းဖက်သမားကိုြဖစ်ေစ၊ အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုခု၏ အဖွဲ့ဝင်ကို ြဖစ်ေစ
လက်နက်နှင့်ခဲယမ်းမီးေကျာက်များ၊ ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယား လက်နက်များ၊
ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ လက်နက်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် နျူကလီးယားြဒပ်
ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ေပးရန်၊ လွှဲေြပာင်းေပးပို့ရန်၊ လက်ခံထိန်းသိမ်း
ေပးရန်၊ ေထာက်ပံ့ရန် သို့မဟုတ် ေထာက်ပံ့ရန် ကမ်းလှမ်းသည့် ြပုလုပ်မမှု ျား၊
(၁၃) အများပ
ြ ည်သူအတွင်း ထိတ်လန့်ေ ြကာက်ရွံ့မှုြဖစ်ေပါ်ေစြခင်း၊ အစိုးရ သို့မဟုတ်
ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပအဖွ့ဲ အစည်းတစ်ခုခုအား ဥပေဒနှင့်မညီသည့် လုပ်ရပ်တစ်ခုကို
အတင်းအက
ြ ပ် ြပုလုပ်ေစြခင်း သို့မဟုတ် ဥပေဒနှင့်အညီ ြပုလုပ်ရမည်ကို
မပ
ြ ုလုပ်ဘဲ ေရှာင်ရှားေစြခင်းတို့ကို ရည်ရွယ်၍ အရပ်သားကိြု ဖစ်ေစ၊ လက်နက်ကိုင်
ပဋိပက္ခတိုက်ပွဲြဖစ်ေနသည့် အေခ
ြ အေနတွင် စစ်ြပိုင်မှု၌ ပါဝင်တိုက်ခိုက် ြခင်း
မရှိသည့် အခ
ြ ားသူတစ်ဦးဦးကိုြဖစ်ေစ ေသေစရန် သို့မဟုတ် အပ
ြ င်းအထန်
နာကျင်ေစရန် နှင့် အခ
ြ ားပ
ြ ုလုပ်မှုများ၊
(၁၄) အ ြကမ်းဖက်ရန် ရည်ရွယ်ချက် ြဖ င့် အများ ြပ ည်သူ၏ ကျန်းမာေရးကို ြဖ စ်ေစ၊
ေဘးကင်းေရးကိုြဖစ်ေစ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ြဖစ်ေစ ဆိုးရွားစွာထိခိုက်
ေစသည့် အက
ြ မ်းဖက်မှုများ၊
(၁၅) အက
ြ မ်းဖက်အပု စ် တ
ု စ်ခုခတ
ု ွင်ြဖစ်ေစ၊ အက
ြ မ်းဖက်လပု င် န်းများ ေဆာင်ရွက်ရာ
တွင် ြဖစ်ေစ သူတစ်ဦးဦးအား ပါဝင်ေစရန် တိုက်တွန်းမှု၊ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းမှု၊
ဝါဒဖ
ြ န့်မှု ၊ စုေဆာင်းရန် ြပုလုပ်မှုများ၊
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(၁၆) အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စု ဖွဲ့စည်းရန်၊ အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုခုတွင် သိလျက် နှင့်
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ တာဝန်ေပး၍ လှုပ်ရှားေဆာင်ရွက်ေစရန် ြပုလုပ်မှုများ၊
(၁၇) အက
ြ မ်းဖက်သမားကိုြဖစ်ေစ၊ အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုခု၏ အဖွ့ဲ ဝင်ကုိ ြဖစ်ေစ
ဖမ်းဆီး၍ အေရးယူြခင်းမပ
ြ ုနိုင်ေစရန် သို့မဟုတ် လွတ်ေြမာက်ေစရန် အလို့ငှာ
ထိမ်ချန်ြခင်း သို့မဟုတ် သိလျကန် ငှ ့် ခိုလှုံခွင့်ေပးခ
ြ င်း၊ ပုန်းေအာင်း ခွင့်ေပးခ
ြ င်း၊
ယာယီတည်းခိုေနထိုင်ခွင့်ေပးခ
ြ င်း သို့မဟုတ် ဝှက်ထားြခင်း ြပုလုပ်မှုများ၊
(၁၈) အက
ြ မ်းဖက်သမားကိုြဖစ်ေစ၊ အက
ြ မ်းဖက်အပု စ် ု တစ်ခုခု၏အဖွဲ့ဝင်ကို ြဖစ်ေစ
အေဆာက်အအုံနှင့် ေနရာတစ်ခုခုကို အသုံး ြပုခွင့်၊ စုေဝးခွင့်၊ အစည်းအေဝး
ြပုလုပ်ခွင့်ေပးရန်၊ အက
ြ မ်းဖက်မဆ
ှု ငုိ ရ
် ာ ေလ့ကျင့်သင်တန်းေပးရန် သို့မဟုတ်
သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးရန် ြပုလုပ်မှုများ။
( ဂ ) ေရေအာက်သယံဇာတရှာေဖွေရး အေဆာက်အအုံ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံေတာ်၏ ကမ်းလွန်
ေရတိမ်ပိုင်းတွင် ေရေအာက်သယံဇာတရှာေဖွေရး သို့မဟုတ် ထုတ်ယူအသုံး ြပုေရး
အတွက်ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားစီးပွားေရးအတွက်ြဖစ်ေစ ရည်ရွယ်၍ ပင်လယ် ြကမ်းြပင်တွင်
အခိုင်အမာတပ်ဆင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ဖန်တီးထားသည့် ကျွန်း သို့မဟုတ် ေနရာ
အေဆာက်အအုံကို ဆိုသည်။
(ဃ) အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုပိုင်ပစ္စည်းများ ဆိုသည်မှာ အက
ြ မ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ရာမှ ရရှိသည့်
အကျိုးအမ
ြ တ်များ၊ အက
ြ မ်းဖက်မှုတစ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ရာတွင် အသုံး ြပုခဲ့သည့်
သို့မဟုတ် အသုံး ြပုေနသည့် သို့မဟုတ် အသုံးြပုလိမ့်မည်ဟု ယူဆရသည့် ေငွေ ြကး
နှင့်ပစ္စည်းများ၊ အက
ြ မ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက် အုပ်စုတစ်ခုက အသုံး ြပု
ခဲ့သည့် သို့မဟုတ် အသုံးြပုေနသည့် သို့မဟုတ် အသုံး ြပုလိမ့်မည်ဟု ယူဆရသည့်
ေငွေ ြကးနှင့်ပစ္စည်းများ၊ အက
ြ မ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုတစ်စု
သို့မဟုတ် အဆိုပါအုပ်စု၏ကိုယ်စား အ ြခ ားသူတစ်ဦးဦးက ပိုင်ဆိုင်ထားသည့်
သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသည့် ေငွေ ြကးနှင့်ပစ္စည်းများ၊ အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုအား
ေထာက်ပံ့ရန် သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်မှုတစ်ခုအား ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့ရန် ရည်ရွယ်
ချက် ြဖင့် စုေဆာင်းခဲ့သည့်ေငွေ ြကးနှင့် ပစ္စည်းများနှင့်အဆိုပါေငွေ ြကးနှင့်ပစ္စည်းများ
မှ ဆင့်ပွား ဆင်းသက်လာသည့် ေငွေ ြကးနှင့် အကျိုးအမ
ြ တ်များကို ဆိုသည်။
( င ) ေလယာဉ် ဝန် ေဆာင်မှုေပးချိ န် ဆိုသည်မှာ ေ ြမ ြပ င်မ ှ ေလယာဉ် မထွ က ် ခ ွ ာ မီ
အမှုထမ်းများ ေလယာဉ်ပျံသန်းေရးအတွက် ကိုတင်ြပင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းများ စတင်
ေဆာင်ရွက်ချိန်မှစ၍ ေလယာဉ်ဆင်းသက် ြပီး ၂၄ နာရီ ြကာသည်အထိ ဝန်ေဆာင်မှု
ေပးေနေသာ အချိန်ကာလကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင်ေလယာဉ် ပျသ
ံ န်းချိန်
တစ်ေလျှာက်လုံးဝန်ေဆာင်မှုေပးေနသည့် အချိန်ကာလလည်း ပါဝင်သည်။

5

( စ ) အေခ
ြ ခံအေဆာက်အအုံများ ဆိုသည်မှာ အများ ြပည်သူအကျိုးငှာ အများပ
ြ ည်သူ
ပိုင်အေနဖ
ြ င့်ြဖစ်ေစ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်အေနဖ
ြ င့် ြဖစ်ေစ အသုံး ြပုေသာ၊ ရယူထားေသာ၊
ြဖည့်ဆည်းေထာက်ပံ့ေပးေသာ သို့မဟုတ် ြဖန့်ြဖူးေပးေသာေရ၊ မိလ္လာ အညစ်အေက
ြ း၊
စွမ်းအင်၊ ေလာင်စာ၊ ကုန်းလမ်း၊ ရထားလမ်း၊ ေရေက
ြ ာင်းလမ်း၊ တံတား၊ ေလဆိပ်
သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးနှင့် ဆက်သွယ်ေရးစသည့် အသုံးအေဆာင် ပစ္စည်းများ
ကို ဆိုသည်။
(ဆ) နိုင်ငံပိုင် အေဆာက်အအုံ၊ ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများ
ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံေတာ်၏ကိုယ်စားလှယ်၊ အစိးု ရအဖွ့ဲ ဝင်များ၊ ဥပေဒပ
ြ ုေရး သို့မဟုတ်
တရားစီရင်ေရးအဖွဲ့ဝင်များ၊ နိုင်ငံေတာ်၏ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ သို့မဟုတ်
အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အစိုးရဌာနအချင်းချင်းဖွဲ့စည်းထားေသာ အဖွဲ့အစည်းများ
မှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအတွက် ယင်းတို့၏ တရားဝင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မှု
နှင့်ပတ်သက်၍ ယာယီ သို့မဟုတ် အမ
ြ ဲတမ်းေနထိုင်ေသာ အေဆာက်အအုံ သို့မဟုတ်
အသုံးြပုေသာယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းတို့ကို ဆိုသည်။
( ဇ ) အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ေပးရမည့်ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံေတာ်အတွင်းသို့
ြပည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခုမှ မည်သည့်အချိန်အခါ၌မဆို ေရာက်ရှိေနသည့် ေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်(၁) သက်ဆငုိ ရ
် ာနိငု င် ၏
ံ ဖွ့ဲ စည်းပုအ
ံ ေခ
ြ ခံဥပေဒအရ နိုင်ငံ၏ အကီးအကဲ၊ နိုင်ငံ၏
အ ကီးအကဲ ကဲ့သို့လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ေသာအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်၊
အစိုးရအဖွဲ့အကီးအကဲ၊ နိုင်ငံြခားေရးဝန် ကီးနှင့် သံတမန်များ၊
(၂) ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူ လိုက်ပါေသာ ယင်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ၊
(၃) အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာဥပေဒနှင့်အညီ အထူးအကာအကွယ် ရထိုက်ခွင့် ရှိေသာ
သံတမန်ကိုယ်စားလှယ်များ အပါအဝင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ကိုယ်စားလှယ်၊ အရာရှိ
တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အစိုးရအချင်းချင်း ဖွဲ့စည်းထားသည့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ အရာရှိ သို့မဟုတ် အခ
ြ ားကိုယ်စားလှယ်။
( ဈ ) ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့်နျူကလီးယားလက်နက်ဆိုသည်မှာ ဇီဝလက်နက်၊ ဓာတုလက်နက် နှင့်
နျူကလီးယားလက်နက်တို့ကို ဆိုသည်။
(ည) ဇီဝလက်နက်ဆိုသည်မှာ ေအာက်ပါပစ္စည်းကိရိယာ တစ်မျိုးမျိုးကို ဆိုသည်(၁) ေရာဂါမဖ
ြ စ်ပွားရန် ကာကွယ်ေရးအတွက်ြဖစ်ေစ၊ အန္တရာယ် ကိုတင် ကာကွယ်ေရး
အတွက်ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားင
ြ ိမ်းချမ်းေသာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ြဖစ်ေစ မှန်ကန်
ေ ြက ာင်းထင်ရှား ြပ သမှုမရှိဘဲ မူလအေနအထား သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှု
နည်းလမ်းအရ မည်သည့် ပုံသဏ္ဌာန်၊ မည်သည့် အေရအတွက်မဆိုရှိသည့်
အဏု ဇီ ဝပစ္စည ် း ၊ အ ြခ ားဇီ ဝ ပစ္စည ်းနှင ် ့ အဆိ ပ ် အေတာက် ြဖ စ်ေစေသာ
ပစ္စည်းများ၊
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(ဋ)

(ဌ)

(ဍ)

(ဎ)

(၂) ရန်လိုေသာ ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက် ြဖ စ်ေစ၊ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ
အတွက် ြဖစ်ေစ အဆိုပါအဏုဇီဝပစ္စည်း၊ အခ
ြ ားဇီဝပစ္စည်း သို့မဟုတ် အဆိပ်
အေတာက်ြဖစ်ေစေသာ ပစ္စည်းများ အသုံးြပုရန် ဒီဇိုင်းပုံစံေရးဆွြဲ ပုလုပ်ထားေသာ
လက်နက်များ၊ ပစ္စညး် ကိရိယာများ သို့မဟုတ် သယ်ေဆာင်သည့် ပစ္စည်းများ။
ဓာတုလက်နက် ဆိုသည်မှာ ေအာက်ပါ အဆိပ်အေတာက်ဓာတုပစ္စည်းများ၊ လက်နက်
ပစ္စည်းကိရိယာများ အတူတကွ ရှိသည် ြဖ စ်ေစ၊ တစ်သီးတစ် ြခ ားစီ ရှိသည် ြဖ စ်ေစ
ယင်းဓာတုလက်နက်ပစ္စည်းများကို ဆိုသည်(၁) စက်မှု၊ စိုက်ပျိုးေရး၊ သုေတသန၊ ေဆးဝါးဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အခ
ြ ားင
ြ ိမ်းချမ်းစွာ
အသုံးချေရးအတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဆိပ်အေတာက် ဓာတုပစ္စည်းများ
နှင့်ဓာတုလက်နက်များအား တိုက်ရိုက်ကာကွယ်ေရးအတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊
ဓာတု အဆိပ် အေတာက်ပစ္စည်းများဖ
ြ င့် အသုံးြပုမည့် စစ်ေရးကိစ္စများအတွက်
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပ ည်တွင်း ဆူပူအုံ က မှုများအား နှိမ်နင်းေရးအတွက်
ေသာ်လည်းေကာင်း အသုံး ြပုရန် မရည်ရွယ်သည့် အဆိပ်အေတာက် ဓာတု
ပစ္စည်းများ၊
(၂) ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ အဆိပ်အေတာက် ဓာတုပစ္စည်းများဖ
ြ င့် လူကို ေသေစရန်
သို့မဟုတ် ေဘးဥပဒ် ြဖ စ်ေစရန် အထူးစီမံ ထုတ်လုပ်ထားသည့် လက်နက်
ပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊
(၃) ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) ပါ လက်နက်ပစ္စည်းများ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများကို တိုက်ရိုက်
အသုံးြပုေရးအတွက် အထူးစီမံထုတ်လုပ်ထားသည့် အခ
ြ ားပစ္စည်းကိရိယာများ။
နျူကလီးယားလက်နက် ဆိုသည်မှာ အပ
ြ ည်ြပည် ဆိုင်ရာ အဏု ြမူစွမ်းအင်ေအဂျင်စီမှ
ြပုစုထားေသာ နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်းများအား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ေပးမှု
ပဋိညာဥ် စာချုပ် ၁၉၈၀ ပါ အခန်း (၁)၊ အပိုဒ် ၁ (က) နှင့် (ခ) တွင် ဖွင့်ဆိုထားသည့်
နျူကလီးယားဒ
ြ ပ်ပစ္စည်းများ ပါဝင်ေသာ လက်နက်ကိုဆိုသည်။
ပစ္စည်းကိရိယာ ဆိုသည်မှာ မည်သို့ေသာ နျူကလီးယားေပါက်ကွဲမှု ြဖ စ်ေစသည့်
ပစ္စည်းကိုမဆို သို့မဟုတ် ေရဒီယိုသတ္တ ိ ကြဒ ပ်ပစ္စည်းကို ပျံ့နှံ့ေစေသာ သို့မဟုတ်
ဓာတ် ေရာင် ြခ ည် ထု တ် လွှ တ ်ေစေသာ ပစ္စည်း၏ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တ ိ
များေက
ြ ာင့် ေသဆုံး ြခ င်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အား ြပင်းထန်စွာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရေစခ
ြ င်း သို့မဟုတ်
ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကီးမားစွာ ပျက်စီးေစခ
ြ င်းတို့ကို ြဖစ်ေစ
နိုင်ေသာ ပစ္စည်းကို ဆိုသည်။
နျူကလီးယားဒ
ြ ပ်ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ ပလူတိုနီယံ-၂၃၈ အိုင်ဆိုတုပ်ပါဝင်မှု ၈၀%
ထက်ပို၍ ပါဝင်ေသာ ပလူတိုနီယံမှ အပဖ
ြ စ်ေသာ ပလူတိုနီယံ၊ ယူေရနီယံ -၂၃၃၊
ပါဝင်ကိန်းြမှင့်တင်ထားေသာ ယူေရနီယံအိုင်ဆိုတုပ် -၂၃၃ သို့မဟုတ် ၂၃၅၊ သတ္တ ုရိုင်း
သို့မဟုတ် က င်းကျန် သတ္တ ုရိုင်းမှအပ သဘာဝအေလျာက် ြဖ စ်ပွားလာသည် ့
ယူေရနီယံ ပါဝင်သည့် အိုင်ဆိုတုပ်အေရာများ၊ ေဖာ်ြပပါ ြဒပ်ပစ္စည်းတစ်မျိုး သို့မဟုတ်
တစ်မျိုး ထက်ပို၍ ပါဝင်ေသာ မည်သည်ြ့ ဒပ်ပစ္စည်းများကို မဆိုဆိုသည်။
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(ဏ) ေရဒီယိသ
ု တ္တ ိ ကြဒပ်ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ နျူကလီးယားဒ
ြ ပ်ပစ္စည်းနှင့် အလိုအေလျာက်
ြပိုကွဲြခင်း ြဖစ်နိုင်ေသာ နျူကလီးယပ်များပါဝင်သည့် ေရဒီယိုသတ္တ ိ ကအရာဝတ္ထုများ
(ယင်းြဖစ်စဉ်တွင် တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်မကပိုေသာ အိုင်းယွန်းြဖစ် ဓာတ်ေရာင်ြခည်
အယ်လဖာ၊ ဘီတာ၊ နယူထရွန်အမှုန်နှင့် ဂမ္မာေရာင် ြခ ည်များ ထွက်ရှိ ြပ ီး) နှင့်
၎င်းတို့၏ ေရဒီယိုသတ္တ ိ ကနိုင်ေသာ သို့မဟုတ် ကွဲထွက်ြခင်းြဖင့် နျူကလီးယားစွမ်းအင်
ထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းေသာ ဂုဏ်သတ္တ ိများေ ြက ာင့် ေသေစနိုင် ြခ င်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အား
အပ
ြ င်းအထန်နာကျင်ေစြခင်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကီးမားစွာ
ပျက်စီးေစခ
ြ င်း ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ ပစ္စည်းများကို ဆိုသည်။
(တ) နျူကလီးယားအေဆာက်အအုံ ဟု ဆိုရာတွင် ေအာက်ပါတို့ ပါဝင်သည် (၁) ေရယာဉ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ေလယာဉ် သို့မဟုတ် အာကာသယာဉ် တစ်မျိုးမျိုး
ေပါ်တွင် အဆိုပါယာဉ်များ ေရွ့လျားနိုင်ေရးအတွက် စွမ်းအင် ပင်ရင်းအဖ
ြ စ်
အသုံးြပုရန်သို့မဟုတ် အခ
ြ ားရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် အသုံးချရန် တပ်ဆင်ထားေသာ
နျူကလီးယားဓာတ်ေပါင်းဖိုအပါအဝင် နျူကလီးယား ဓာတ်ေပါင်းဖိုများ၊
(၂) ေရဒီယိုသတ္တ ိ ကြဒပ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ် ြခင်း၊ သိုေလှာင် ြခင်း၊ အဆင့်ဆင့် ြပုပ
ြ င်
စီရင် ြခ င်း သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ေဆာင် ြခ င်းတို့အတွက် အသုံး ြပ ုသည့်
မည်သည့် စက်ရံု၊ အလုပ်ရုံ၊ သိုေလှာင်ရုံ အေဆာက်အအုံကို မဆို သို့မဟုတ်
ယာဥ်စက်ပစ္စည်းကို မဆို၊
(၃) နျူကလီးယားဒ
ြ ပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ြခင်း၊ အဆင့်ဆင့် ြပုပ
ြ င်စီရင်ြခင်း၊ အသုံးြပုခ
ြ င်း၊
ကိုင်တွယ်ြခင်း၊ သိုေလှာင်ြခင်း သို့မဟုတ် စွန့်ပစ် ြခင်းြပုသည့် အေဆာက်အဦ
များနှင့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပူးတွဲပါရှိသည့် အေဆာက်အအုံတစ်ခုကို
ဆိုသည်။ ယင်းအေဆာက်အအုံကို ပျက်စီးေစပါက သို့မဟုတ် ေနှာင့်ယှက်မှု
ြဖစ်ေစပါက သိသာများပ
ြ ားေသာ ပမာဏရှိသည့် ဓာတ်ေရာင် ြခည် သို့မဟုတ်
ေရဒီယိုသတ္တ ိ ကြဒပ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လွှတ်ေစနိုင်သည့် အေဆာက်အအုံ။
(ထ) အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ နျူကလီးယားဒ
ြ ပ်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ေဆာင်မှု ဆိုသည်မှာ နျူကလီးယား
ြဒပ်ပစ္စည်းကို မည်သ့ုိ ေသာ နည်းလမ်းြဖင်မ့ ဆို စတင်တင်ပ့ုိ ရာနိငု င် ၏
ံ နယ်နိမိတ်ကို
ေကျာ်လွန်၍ ပို့ ေဆာင်ရန်အလို့ငှာ ထိုနိုင်ငံမှ ကုန်တင်ပို့သူ၏ အေဆာက်အအုံ
တစ်ခုခုမှ ထွက်ခွာမှုြဖင့် စတင်ြပီး အဆုးံ သတ် အသုးံ ချမည်န့ ငုိ င် ရ
ံ ိှ ကုန်လက်ခံသူ၏
အေဆာက်အအုတ
ံ စ်ခခု ုသ့ုိ ေရာက်ရှိမှု ြဖင့် အဆုံးသတ်ြခင်းကို ဆိုသည်။
( ဒ ) ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ ေအာက်ပါပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုခုကို
ဆိုသည်(၁) သူ တ စ် ဦ းဦးအား ေသေစရန် သိ ု ့ မဟု တ ် အ ြပ င် း အထန် န ာကျင် ေ စရန်
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အရာဝတ္ထုပစ္စည်းများအားဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးေစရန်
ေသာ်လည်းေကာင်း ပုံစံေရးဆွဲ တီထွင်ထုတ်လုပ်သည့် သို့မဟုတ် စွမ်းအားရှိသည့်
ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ သို့မဟုတ် မီးေလာင်ေစတတ်ေသာ လက်နက် သို့မဟုတ်
ပစ္စည်းကိရိယာ၊
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(ဓ)

(န)

(ပ)

(ဖ)

(ဗ)

(၂) အဆိပ်အာနိသင်ရှိေသာ ဇီဝပစ္စည်းများ၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ အဆိပ်အေတာက်များ၊
အလားတူပစ္စည်းများ၊ ဓာတ်ေရာင် ြခ ည် သို့မဟုတ် ေရဒီယိုသတ္တ ိ က ြဒ ပ်
ပစ္စည်းများထုတ်လွှတ်ြခင်း၊ ြဖန့်ြဖူးခ
ြ င်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်မိေစခ
ြ င်းြဖင့် သူတစ်ဦးဦး
အားေသေစရန် သို့မဟုတ် အပ
ြ င်းအထန်နာကျင်ေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊
အရာဝတ္ထုပစ္စည်းများအား ဆိုးရွားစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း
ပုံစံေရးဆွဲတီထွင် ထုတ်လုပ်သည့် သို့မဟုတ် စွမ်းအားရှိသည့် လက်နက် သို့မဟုတ်
ပစ္စည်း ကိရိယာ။
ေပါက်ကေဲွ စတတ်ေသာ ပလတ်စတစ်ဝတ္ထုပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ ေပျာ့ေြပာင်းေသာ
သို့မဟုတ် ဆွဲဆန့်လျှင် ရုန်းတတ်ေသာ ပုံသဏ္ဌာန်တစ်မျိုးမျိုးြဖင့် ေပါက်ကွဲေစရန်
ြပုလုပ်ထားေသာ ပလတ်စတစ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ေပါက်ကွဲ
ေစတတ်ေသာပလတ််စတစ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများကို စုံစမ်းေထာက်လှမ်း ရှာေဖွေရးအတွက်
အမှတ်အသားပ
ြ ုလုပ်ေရးဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်အညီ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့်
နည်းဥပေဒများဖ
ြ င့် ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ပလတ်စတစ်ဝတ္ထုပစ္စည်း ြဖစ်သည်ဟု
သတ်မှတ်ေသာ အခ
ြ ားအရာဝတ္ထုပစ္စည်း တစ်ခုခုလည်းပါဝင်သည်။
သေဘာဆိ
င်္ ုသည်မှာ စွမ်းအင်တစ်မျိုးမျိုးဖ
ြ င့် ေမာင်းနှင်ေသာေရယာဉ်၊ ေရေအာက်
ငုပ်လျှိုးေမာင်းနှင်နိုင်ေသာ ေရယာဉ် သို့မဟုတ် ေရပ
ြ င်ေပါ်တွင် ေရွ့လျားသွားလာနိုင်
ေသာ အခ
ြ ားေရယာဉ် တစ်မျိုးမျိုးအပါအဝင် ပင်လယ် ြကမ်းြပင်နှင့်အြမဲစွဲကပ်ထားခ
ြ င်း
မရှိေသာ မည်သည့် ေရယာဉ်မျိုးကိုမဆို ဆိုသည်။ယင်းစကားရပ်တွင် ေရွ့လျားနိုင်ေသာ
ကမ်းလွန်သယံဇာတတူးေဖာ်ေရးစင်နှင့် ရှပ်ေြပးအမ
ြ န်ယာဉ်များလည်း ပါဝင်သည်။
အက
ြ မ်းဖက်သမား ဆိုသည်မှာ အက
ြ မ်းဖက်မှုတစ်ခုခုကို တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍
ြဖစ်ေစ ဥပေဒနှင့်မညီဘဲတစ်နည်းနည်း ြဖင့် ကျူးလွန်သူ သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရန်
အားထုတ်သူကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ အက
ြ မ်းဖက်မှုတွင် ကံရာပါအဖ
ြ စ် ပါဝင်သူ
သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်မှုကျူးလွန်ရန် အခ
ြ ားသူများအား ညွှန်ြကားသူ သို့မဟုတ် စည်းရုံး
သိမ်းသွင်းသူကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အက
ြ မ်းဖက်မှုကျူးလွန်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်
ပါဝင်ေထာက်ပံ့သူကိုေသာ်လည်းေကာင်း ဆိုသည်။
အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စု ဆိုသည်မှာ အက
ြ မ်းဖက်မှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်ရန် အချိန် ကာလ
တစ်ခုယူ၍ ဖွဲ့စည်းထားသည့် လူနှစ်ဦးနှင့်အထက်ပါဝင်ေသာ အသင်းအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
ယင်းစကားရပ်တွင် ကုလသမဂ္ဂလုံြခုံေရးေကာင်စီ ဆုံးြဖတ်ချကအ
် ရ လည်းေကာင်း၊
ဗဟိုအဖွဲ့က ြပ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည် ြပ ုချက် ြဖ င့် လည်းေကာင်း
ေက
ြ ညာထားသည့် အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုလည်းပါဝင်သည်။
လှုံ့ေဆာ်မှုဆိုသည်မှာ အ ြကမ်းဖက်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ေရးအတွက် လှုံ့ေဆာ်ရန်
ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် သတင်းစကား သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်ကို သိသိသာသာ
ြဖစ်ေစ၊ မသိမသာဖ
ြ စ်ေစ၊ တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း၊ အားေပး
အားေမ
ြ ှာက်ြပုခ
ြ င်း သို့မဟုတ် အခ
ြ ားတစ်နည်းနည်း ြဖင့် ြကားမ
ြ င်သိရှိေစခ
ြ င်းကို
ဆိုသည်။
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(ဘ) ေထာင်ဒဏ်တစ်သက် ဆိုသည်မှာ ြပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရသူအား အကျဉ်းေထာင်၌
ေသသည်အထိ ြပစ်ဒဏ်ကျခံေစရန် ချမှတ်သည့် ေထာင်ဒဏ်ကို ဆိုသည်။
( မ ) အများပ
ြ ည်သူ အသုံးြပုသည့်ေနရာ ဆိုသည်မှာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး၊ စီးပွားေရး၊
ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ဘာသာေရး၊ ယဉ်ေကျးမှု၊ အစိုးရဆိုင်ရာ ကိစ္စ၊ ေဖျာ်ေြဖမှု၊
အပန်းေဖ
ြ မှုစသည့်ကိစ္စများအတွက် အချိန်ကာလအပိုင်းအခ
ြ ား တစ်ခုခုအတွက်ြဖစ်ေစ၊
အခိုက်အတန့် ြဖစ်ေစ၊ အချိန်တစ်ဆက်တည်း ြဖစ်ေစ အများပ
ြ ည်သူဝင်ထွက်ခွင့်၊
အသုံး ြပုခွင့်ရှိေသာ အေဆာက်အအုံ၊ ေမ
ြ ေနရာ၊ ကုန်းလမ်း၊ ရထားလမ်း၊ ေရလမ်း
ေက
ြ ာင်း သို့မဟုတ် အလားတူအြခားေနရာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို ဆိုသည်။
(ယ) ရန်ပုံေငွဆိုသည့် စကားရပ်တွင် ေအာက်ပါတို့ပါဝင်သည်(၁) ထိေတွ့၍ ရနိုင်သည်ြဖစ်ေစ၊ မရနိုင်သည် ြဖစ်ေစ၊ ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်း
ြဖစ်ေစ၊ မေရွှ့မေပ
ြ ာင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်းြဖစ်ေစ တစ်နည်းနည်းြဖင့် ရရှိသည့် ေငွေြကး
နှင့်ပစ္စည်းများ၊ ေငွေရးေက
ြ းေရး ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် စီးပွားေရး အရင်းအမ
ြ စ်များ၊
(၂) ဘဏ်အပ်နှံေငွများ၊ ခရီးသွားချက်လက်မှတ်များ၊ ဘဏ်ချက်လက်မှတ်များ၊ ေငွေပး
အမိန့်များ၊ အစုရှယ်ယာများ၊ ေငွေချးသက်ေသခံ လက်မှတ်များ၊ ေငွတိုက်
စာချုပ်များ၊ ဘဏ်ေငွလွှဲလွှာများနှင့် ေငွထုတ်ေပးခွင့်စာများ အပါအဝင် မည်သည့်
အီလက်ထေရာနစ် သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းလမ်းြဖင့်မဆိုရှိသည့် ေငွေ ြကး၊
ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် အကျိုးအမ
ြ တ်များအတွက် အေထာက်အထား
ြဖစ်ေသာ တရားဝင် စာတမ်းအမှတ်အသားများ သို့မဟုတ် စာချုပ်စာတမ်းများ။
( ရ ) ဗဟိုအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ြပ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းေသာ
အက
ြ မ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရး ဗဟိုအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(လ) တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဆိုသည်မှာ အက
ြ မ်းဖက်မှုများ၊ အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှု
ဆိုင်ရာ ြပစ်မှုများ၊ အ ြကမ်းဖက်အုပ်စုများနှင့် အ ြကမ်းဖက်သမားများအား စုံစမ်း
စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ေရး၊ သက်ေသခံပစ္စည်း သိမ်းဆည်းေရး၊ ထိန်းချုပ်ေရးနှင့် အေရးယူ
ေရးတို့အတွက် ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ်ေပးေသာ
စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ့များ၊ တားဆီးနှိမ်နင်းေရးတပ်ဖွဲ့များ၊ ေငွေ ြကးဆိုင်ရာ စုံစမ်း
ေထာက်လှမ်းေရးတပ်ဖွဲ့နှင့် အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ဆိုသည်။
အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်
၄။

ဤဥပေဒ၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(က) လူသားတို့၏ အသက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကိုလည်းေကာင်း၊ အေခ
ြ ခံအေဆာက်အအုံများ
နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းေကာင်း အက
ြ မ်းဖက်မှုကျူးလွန် ြခင်းကို တားဆီး
ကာကွယ်ရန်၊
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၅။

၆။

( ခ ) နိုင်ငံေတာ်၏ အုပ်ချုပ်ေရး၊ စီးပွားေရးနှင့်လူမှုေရးက များတွင် နည်းလမ်းမျိုးစုံ
အသုံး ြပု၍အက
ြ မ်းဖက်မှုကျူးလွန်ြခင်းကို ကာကွယ်ရန်၊
( ဂ ) အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုများ၊ အက
ြ မ်းဖက်သမားများ၊ ယင်းတို့၏ လှုပ်ရှားမှုများ၊ လှုံ့ေဆာ်မှုများ၊
အက
ြ မ်းဖက်မှုကိုြဖစ်ေစသည့် အေက
ြ ာင်းအရင်းများနှင့် အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကး
ေထာက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပ
ြ စ်မှုများကို ေဖာ်ထုတ်၍ ကာကွယ်တားဆီး အေရးယူရန်၊
(ဃ) အ ြကမ်းဖက်မှုများကို ကာကွယ်ေရးနှင့်တားဆီးနှိမ်နင်းေရးတို့ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
အ ြက မ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကုလသမဂ္ဂ အ ြပ ည် ြပ ည်ဆိုင်ရာ
ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂ လုံြခုံေရးေကာင်စီ ဆုံးြဖတ်ချက်များ၊ အက
ြ မ်းဖက်မှု
တိုက်ဖျက်ေရး နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အာဆီယံကွန်ဗင်းရှင်းတို့နှင့် လိုက်ေလျာညီေထွ
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊
( င ) ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ေဒသဆိုင်ရာ
အဖွ့ဲ အစည်းများနှငည
့် နိှ ငှုိ း် ပူးေပါင်း၍ ကမ္ဘာ့ြငိမ်းချမ်းေရးနှင့်ေဒသတွင်း ြငိမ်းချမ်းေရး
ကို ပူးေပါင်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရန်။
အခန်း (၃)
ဗဟိုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ယင်း၏ တာဝန် နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်(က) ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးက ဥက္က ဋ္ဌအဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ
ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနများမှ ဝန် ကီးများ၊ အစိုးရဌာနနှင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ
မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များက အဖွဲ့ဝင်များအဖ
ြ စ် လည်းေကာင်း ပါဝင်သည့် အက
ြ မ်းဖက်မှု
တိုက်ဖျက်ေရး ဗဟိုအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရမည်။
( ခ ) ဗဟိုအဖွဲ့ကို လိုအပ်ပါက ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
ဗဟိုအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်(က) အက
ြ မ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်စီမံချက်
များ ချမှတ်ြခင်း၊
( ခ ) လိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများနှင့် အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
သတ်မှတ်ေပးခ
ြ င်း၊ လမ်းညွှန်ြခင်းနှင့် ကီး ြကပ် ြခင်း၊
( ဂ ) လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ၊ အဖွဲ့များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနများ၊ အစိုးရဌာန၊
အစိးု ရအဖွ့ဲ အစည်းများကို ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးအတွက် ညှိနိှုင်းေပးခ
ြ င်း၊ လမ်းညွှန်
ြခင်းနှင့် ကီး ြကပ်ြခင်း၊
(ဃ) အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာင
ြ ိမး် ချမ်းေရး၊ လုံြခုံေရးနှင့်တည်ြငိမ်ေရးကို ြခိမ်းေခ
ြ ာက်သည့်
ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်များ၊ ေရဒီယိုသတ္တ ိ ကြဒပ်ပစ္စည်းများပါဝင်သည့်
အဖျက်စွမ်းအားကီးမားေသာ လက်နက်များအား တားဆီးကာကွယ်ေရး၊ ဖယ်ရှားေရး
နှင့် ဖျက်ဆီးေရးတို့အတွက် လိုအပ်ေသာ အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

11

( င ) ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ လုံြခုံေရး
ေကာင်စီ၏ ေက
ြ ညာချက်အရဖ
ြ စ်ေစ အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ်စု
တစ်ခုခုကို အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ် လည်းေကာင်း၊ သူတစ်ဦးဦးကို အက
ြ မ်းဖက်သမား
အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ေြကညာခ
ြ င်းနှင့် ေက
ြ ညာချက်ကို ြပန်လည်ရုပ်သိမ်းြခင်း၊
( စ ) အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စု သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်သမားက ပိုင်ဆိုင်ေသာ သို့မဟုတ် ငှားရမ်း
အသုံး ြပုေသာ သို့မဟုတ် ထိနး် ချုပ်ပျံသန်းေသာ ေလယာဉ်များအား နိုင်ငံေတာ်၏
ပိုင်နက်နယ်ေ ြမ အတွင်း ဆင်းသက် ြခ င်း၊ ယင်းမှပျံတက်ထွက်ခွာ ြခ င်း မပ
ြ ုနိုင်ေရး
အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဆ) အက
ြ မ်းဖက်မှုများကို တားဆီးနှိမ်နင်းေရးနှင့် တိုက်ဖျက်ေရးတို့အတွက် ဤဥပေဒ
အခန်း (၁၅) ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ေဒသ
ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်းေကာင်း၊ အက
ြ မ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်
အ ြပ ည် ြပ ည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဝင်နိုင်ငံများနှင့်လည်းေကာင်း ညှိနိှုင်းပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( ဇ ) အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းဝင်နိုင်ငံများ၊ ေဒသဆိငု ရ
် ာ အဖွ့ဲ အစည်းဝင်နငုိ င် မံ ျား
နှင့် ဤဥပေဒအခန်း (၁၆) ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အက
ြ မ်းဖက်သမားများကို
အပ
ြ န်အလှန် လွှဲေြပာင်းေပးရန် ခွင့်ြပုမိန့် ထုတ်ေပးခ
ြ င်းနှင့် ြငင်းပယ် ြခင်း၊
( ဈ ) ဤဥပေဒအခန်း (၁၈) ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ တည်ေထာင်ထားရှိေသာ အက
ြ မ်းဖက်မှု
တားဆီးကာကွယ်ေရးနှင့် တိုက်ဖျက်ေရး ရန်ပုံေငွကို စီမံခန့်ခဲွ ြခင်း နှင့် သုံးစွဲ ြခင်း၊
(ည) အက
ြ မ်းဖက်မှုများကို တားဆီးနှိမ်နင်းရာတွင်ပါဝင်ြပီး ထိေရာက်စွာ တားဆီး နှိမ်နင်းသည့်
တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများနှင့် ြပည်သူများအား ဂုဏ်ြပုချီး ြမှင့်ြခင်း၊
( ဋ ) အက
ြ မ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စု၏ ကံစည်အားထုတ်မှုကို ကိုတင်
သတင်းေပးသူ၏ လုံြခုံေရးကို ြဖစ်ေစ၊ အေရးယူမှု သို့မဟုတ် တရားစွဲဆိုမှုများတွင်
သတင်းေပးသူနှင့် သက်ေသများ၏ လုံ ြခ ုံ ေရးကို ြဖ စ်ေစ ထိေရာက်စွာ ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်မှု ေပးနိုင်ေရးအတွက် လိုအပ်သည့် အစီအစဉ်များချမှတ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( ဌ ) ပုဒ်မခွဲ (င) အရ အက
ြ မ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ် ေက
ြ ညာသည့်
အခါ ယင်းအ ြက မ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အ ြက မ်းဖက်အုပ်စုပိုင်ပစ္စည်းများနှင့်
ရန်ပုံေငွများကိုထိန်းချုပ်ရန် အမိန့်ထုတ် ြပန်ြခင်း၊
( ဍ ) ပုဒ်မခွဲ (ဌ) ပါ အ ြက မ်းဖက်အုပ်စုပိုင်ပစ္စည်းနှင့် ရန်ပုံေငွများနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ေငွေ ြကးဝန်ေဆာင်မှု၊ ေငွေ ြကးလွှဲေြပာင်းမှုတ့ုိ ကို မည်သမူ ျှ မပ
ြ ုလုပ်ရန် တားမ
ြ စ်ချက်
ထုတ် ြပန်ြခင်း၊
( ဎ ) ကုလသမဂ္ဂလြုံ ခံုေရးေကာင်စီနှင့် ဗဟိုအဖွဲ့က အက
ြ မ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်
အုပ်စုအြဖစ် ေက
ြ ညာထားရာမှ ြပန်လည်ရုပ်သိမ်းသည့်အခါ ပုဒ်မခွဲ (ဌ) ပါ ပစ္စည်းများ
နှင့် ရန်ပုံေငွများအေပါ်ထိန်းချုပ်ြခင်းအမိန့်ကိုပယ်ဖျက် ြခင်း၊
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(ဏ) သေဘာရိုးြဖင့် ေဆာင်ရွက်ေပးေသာ ပုဂ္ဂိုလ်၏ အကျိုးစီးပွားကို မထိခိုက်ေစရန်
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးခ
ြ င်း၊
(တ) ပုဒ်မခွဲ (ဌ) မှ ပုဒ်မခွဲ (ဏ) ထိ လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
ချမှတ်၍ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်သည့်ဌာန သို့မဟုတ် တပ်ဖ့ဲွ ၏ အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်မှု ကို လမ်းညွှန်ကွပ်ကဲ ြခင်း၊
(ထ) အက
ြ မ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ရန် သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့ရန်
ရည်ရွယ်ချက် ြဖင့် အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အကျိုးအမ
ြ တ်
မရည်ရွယ်ေသာ အဖွဲ့အစည်းများအား အသွင်ယူဖွဲ့စည်းြခင်း သို့မဟုတ် ေငွေ ြကး
ြ ာင်း ေပ
ြ ာင်း ြခင်း
ေထာက်ပံ့ရာလမ်းေက
ြ ာင်းအဖ
ြ စ်အသုံး ြပုခ
ြ င်း သို့မဟုတ် လမ်းေက
သို့မဟုတ် ဖုံးကွယ်ြခင်းမပ
ြ ုနိုင်ေစရန် လိုအပ်ေသာ လမ်းညွှန်မှုနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
များ ချမှတ်ြခင်း၊
( ဒ ) အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေဖာ်ထုတ်အေရးယူနိုင်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ၊
တားဆီးနှိမ်နင်းေရးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အများ
ြပည်သူသို့ အသိပညာေပးေရးနှင့် စွမ်းေဆာင်ရည် ြမှင့်တင်ေရး လုပ်ငန်းများအား
လမ်းညွှန် ြခင်းနှင့် ကီး ြကပ်ြခင်းများေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( ဓ ) အ ြက မ်းဖက်မှုတားဆီးနှိမ်နင်းေရး၊ တိုက်ဖျက်ေရးတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိုအဖွဲ့၏
ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ အခါအားေလျာ်စွာ အစီရင်ခံ
တင် ြပ ြခ င်းနှင့် ြပ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ေပးအပ်သည့် အ ြခ ားတာဝန်များကို
ထမ်းေဆာင်ြခင်း။
အခန်း (၄)
ြမို့ပ
ြ ေလေက
ြ ာင်းပျံသန်းေရးနှင့် ေလဆိပ်တို့ကို ေဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ေစသည့် ဥပေဒမဲ့ြပုလုပ်မှုများကို
တားဆီးနှိမ်နင်းြခင်းနှင့် တိုက်ဖျက်ြခင်း
၇။ မည်သူမဆို ေလယာဉ်ဝန်ေဆာင်မှုေပးချိန် ေလယာဉ်ေပါ်၌ ေအာက်ပါတစ်ခုခုကို ဥပေဒနှင့်
မညီဘဲ တမင်ကျူးလွန်ပါက ြမို့ပ
ြ ေလေက
ြ ာင်းပျံသန်းေရးနှင့်ေလဆိပ်တို့ကို ေဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ေစသည့်
ြပစ်မှုေြမာက်သည်(က) သူတစ်ဦးဦးကေလယာဉ်ေပါ်တွင် ြပစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်
ကျူးလွန်မှု၊
( ခ ) ေလယာဉ်ဝန်ေဆာင်မှုေပးချိန် ေလယာဉ်ကို ေဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ေစရန် ေလယာဉ်
ေပါ်ရှိသူကို အတင်းအဓမ္မြပုလုပ်မှု၊
ြ ာင်းပျသ
ံ န်းေရးကို ေဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ေစသည့် အတင်းအဓမ္မ ြပုလုပ်မှု၊
( ဂ ) ြမို့ပ
ြ ေလေက
(ဃ) ေလယာဉ်ေပါ်ရှိ ခရီးသည်များ၊ ေလယာဉ်အမှုထမ်းများ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများကို
ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေစမှု၊
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( င ) ေလယာဉ်ေပါ်တွင် အစီအစဉ်တကျရှိမှုနှင့် စည်းကမ်းေသဝပ်မှုကို ေဘးအန္တရာယ်
ြဖစ်ေစမှု၊
( စ ) ေလယာဉ်ေပါ်တွင် လိုက်ပါသူက ေလယာဉ်မှူးအား အင်အားသုံး၍ ြဖ စ်ေစ၊
ေဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ေစမည်ဟု ြခိမ်းေခ
ြ ာက်၍ြဖစ်ေစ ေလယာဉ်ပျံသန်း ေမာင်းနှင်မှုကို
ဝင်ေရာက်ေနှာင့်ယှက်မှု၊ အတင်းအဓမ္မ ဖမ်းဆီးမှု သို့မဟုတ် ေလယာဉ်ဝန်ေဆာင်မှု
ေပးချိန် ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ ကီး ြကပ်ထိန်းေကျာင်း ေမာင်းနှင်ပျံသန်းေစမှု၊
(ဆ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (စ) ထိ ပါရှိေသာ ြပုလုပ်မှု တစ်ခုခု ကျူးလွန်ရန် အားထုတမ် ၊ှု
အားေပးကူညီမှု၊ လှုံ့ေဆာ်မှု သို့မဟုတ် ထို ြပ စ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် က ံရာပါအ ြဖ စ်
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှု။
၈။ မည်သူမဆို ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ ေအာက်ပါပ
ြ ုလုပ်မှု တစ်ခုခုကို တမင်ြပုလုပ်လျှင် ေလယာဉ်ကို
ဥပေဒမဲ့ သိမ်းပိုက်သည့် ြပစ်မှုကျုးလွန်ရာ ေရာက်သည်(က) အတင်းအဓမ္မ အင်အားသုံး၍ဖ
ြ စ်ေစ၊ ြခိမ်းေခ
ြ ာက်၍ြဖစ်ေစ၊ အတင်းအဓမ္မ တိုက်တွန်း၍
ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားေသာနည်းလမ်းတစ်ခုခုြဖင့် ထိတ်လန့်ေြကာက်ရွံ့ေအာင် ေခ
ြ ာက်လှန့်၍
ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားေခတ်မီနည်းပညာ တစ်ခုခု ြဖင့်ြဖစ်ေစ ေလယာဉ်ကို သိမ်းပိုက်မှု
သို့မဟုတ် ေလယာဉ်ဝန်ေဆာင်မှုေပးချိန် ပျံသန်းမှုကို ထိန်းချုပ်မှု၊
( ခ ) သူတစ်ဦးဦးအားေသေစရန် သို့မဟုတ် အပ
ြ င်းအထန်နာကျင်ေစရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊
ပစ္စည်းကို ြဖ စ်ေစ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ြဖ စ်ေစ ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ပျက်စီးေစရန်ေသာ်
လည်းေကာင်း ဝန်ေဆာင်မှုေပးလျက်ရှိေသာ ေလယာဉ်ကို အသုံးြပုမှု၊
( ဂ ) ြမို့ပ
ြ ေလေက
ြ ာင်းပျံသန်းေရးကို ဝန်ေဆာင်မှုေပးေနေသာ ေလဆိပ်အား ဥပေဒ နှင့်
မညီဘဲ တမင် ြပ ုလုပ်သည့် ြပ စ်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်ရန် ြခ ိမ်းေ ြခ ာက်မှု သို့မဟုတ်
အေခ
ြ အေနအရ ယုံ ြကည်ရသည့် ထို ြခိမ်းေခ
ြ ာက်မှုကို သူတစ်ဦးဦးအား လက်ခံေစမှု၊
(ဃ) ေလယာဉ်ဝန်ေဆာင်မှုေပးချိန်၌ သူတစ်ဦးဦးကို ေသေစခ
ြ င်း၊ အပ
ြ င်းအထန် နာကျင်
ေစြခင်း သို့မဟုတ် အေခ
ြ ခံအေဆာက်အအုံများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံပိုင် အေဆာက်အအုံ၊
ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်ပျက်စီး
ေစသည့် သို့မဟုတ် ထိုသို့ြဖစ်ေစနိုင်သည့် ဇီဝ၊ ဓာတု နှင့် နျူကလီးယားလက်နက်၊
ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်း၊ ေရဒီယို သတ္တ ိ ကြဒပ်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အလားတူ
ပစ္စည်းကိရိယာ သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထု ြဖ င့် ေလယာဉ်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးေစမှု၊
ထိုေလယာဉ်ေပါ်တွင် အသုံးြပုမှု သို့မဟုတ် ထိုပစ္စည်းကိရိယာ သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုကို
ေလယာဉ်ေပါ်မှ စွန့်ပစ်မှု သို့မဟုတ် ပစ်ချမှု၊
( င ) ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ပါ ဇီဝ၊ဓာတုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်၊ ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ဝတ္ထု
ပစ္စည်း၊ ေရဒီယိုသတ္တ ိ ကြ ဒပ်ပစ္စည်း၊ ထိုပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန် အရင်းအမ
ြ စ် ပစ္စည်းများ၊
ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယား လက်နက်များကို ပုံစံထုတ်ြခင်း၊ ထုတ်လုပ်ြခင်း သို့မဟုတ်
ေပးအပ် ြခ င်း ြပ ုရာတွင် အသုံး ြပ ုသည့် နည်းပညာနှင့် ဆက်စပ်သည့်ေဆာ့ဝဲများ
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သို့မဟုတ် အလားတူပစ္စည်းကိရိယာ သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုကို ေလယာဉ် ြဖ င့်
သယ်ယူ ပို့ေဆာင်မှု၊ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေစမှု သို့မဟုတ် သယ်ယူ ပို့ေဆာင်ေရးအတွက်
ြဖည့်ဆည်း စီမံေဆာင်ရွက်ေပးမှု၊
( စ ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (င) အထိပါရှိေသာ ေဆာင်ရွက်မှုတစ်ခုခုကြို ပုလုပ်ရန် အားထုတ်မှု၊
အားေပးကူညီမှု၊ လှုံ့ေဆာ်မှု သို့မဟုတ် ကံရာပါအဖ
ြ စ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှု။
၉။ မည်သူမဆို ေလယာဉ်ဝန်ေဆာင်မှုေပးချိန်တွင် ေအာက်ပါပ
ြ ုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ဥပေဒနှင့်
မညီဘဲ တမင်ကျူးလွန်လျှင် ြမို့ပ
ြ ေလေက
ြ ာင်းပျံသန်းေရးကို ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေစသည့် ြပစ်မှု
ေမ
ြ ာက်သည်(က) ေလယာဉ်ဝန်ေဆာင်မှုေပးချိန် ေလယာဉ်ေပါ်တွင် ေလယာဉ်ေဘးကင်းလုံြခုံမှုကို
အန္တရာယ်ြဖစ်ေစရန် ေလယာဉ်ေပါ်ရှိသူတစ်ဦးဦးကို အတင်းအဓမ္မြပုလုပ်မှု၊
( ခ ) ေလယာဉ်ကို ပျက်စီးေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေလယာဉ်ကို ပျသ
ံ န်း ြခင်းမပ
ြ ု
နိုင်ေစရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေလယာဉ်ပျံသန်းစဉ် ေဘးအန္တရာယ် ြဖ စ်ေစရန်
ေသာ်လည်းေကာင်း ဝန်ေဆာင်မှုေပးေနသည့် ေလယာဉ်ကိုဖျက်ဆီးမှု၊ ထိခိုက်
ပျက်စီးေစမှု သို့မဟုတ် ေလယာဉ်ပျက်စီးေစနိုင်သည့် ပစ္စည်းကိရိယာ သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထု
တစ်ခုခုကို ေလယာဉ်ေပါ်၌ချထားမှု သို့မဟုတ် ထားရှိေစမှု၊
( ဂ ) ေလယာဉ်ပျံသန်းစဉ် ေဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ေစရန် ေလေက
ြ ာင်းလမ်းညွှန်ဆိုင်ရာ အေဆာက်
အအုံစနစ်များနှင့် ဆက်သွယ်ေရး အသုံးအေဆာင် ပစ္စည်းများကို ဖျက်ဆးီ မှု၊ ထိခိုက်
ပျက်စီးေစမှု သို့မဟုတ် ေလေက
ြ ာင်း လမ်းညွှန်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မှုကို ဝင်ေရာက်
ေနှာင့်ယှက်မှု၊
(ဃ) ေလယာဉ်ပျံသန်းမှုအား ေဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ေစရန် မမှန်ကန်ေသာ သတင်းအချက်အလက်
များကို သိလျက်နှင့် ဆက်သွယ်ေပးပို့မှု၊
( င ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ထိ ပါရှိေသာ ြပုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊
အားေပးကူညီမှု၊ လှုံ့ေဆာ်မှု သို့မဟုတ် ထိုြပစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကံရာပါအဖ
ြ စ် ပါဝင်
ေဆာင်ရွက်မှု။
၁၀။ မည်သူမဆို ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ ေအာက်ပါပ
ြ ုလုပ်မှု တစ်ခုခုကို ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ြပုလုပ်လျှင်
ြမို့ပ
ြ ေလေက
ြ ာင်းပျံသန်းေရးကို ဝန်ေဆာင်မှုေပးေနေသာ ေလဆိပ်အား ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ အတင်း
အဓမ္မ ြပုလုပ်သည့် ြပစ်မှုေြမာက်သည်(က) ြမို့ပ
ြ ေလေက
ြ ာင်းပျံသန်းေရးကို ဝန်ေဆာင်မှု ေပးေနသူတစ်ဦးဦးအား အပ
ြ င်းအထန်
နာကျင်ေစ ြခ င်း သို့မဟုတ် ေသေစ ြခ င်းကို ြဖ စ်ေစ၊ ယင်းသို့ ြဖ စ်ေစ တန်ရာေသာ
အတင်းအဓမ္မြပုလုပ်မှု တစ်ခုခုကို ြဖစ်ေစ လုပ်ေဆာင်မှု၊
( ခ ) ေလဆိပ်ကို ေဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ေစရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြဖစ်ေပါ် ေစတန်ရာေအာင်
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြမို့ပ
ြ ေလေက
ြ ာင်း ပျံသန်းေရးကို ဝန်ေဆာင်မှုေပးေနေသာ
ေလေက
ြ ာင်းပျံသန်းေရးဆိုင်ရာ အေဆာက်အအုံစနစ်များနှင့် ဆက်သွယ်ေရး အသုံး
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အေဆာင်ပစ္စည်းများကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေလဆိပ်တွင်ရှိသည့် ဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်းမလုပ်ကိုင်ဘဲ ရပ်နားေနေသာေလယာဉ်ကို ေသာ်လည်းေကာင်း ဖျက်ဆီးမှု
သို့မဟုတ် ေလဆိပ် ဝန်ေဆာင်မှုများကို ဝင်ေရာက်ေနှာင့်ယှက်မှု၊
( ဂ ) ပျံသန်းေနေသာ ေလယာဉ်ကို ေဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ေစရန် သို့မဟုတ် ြမို့ပ
ြ ေလေက
ြ ာင်း
ပို့ေဆာင်ေရးအတွက် ဝန်ေဆာင်မှုေပးေနေသာ ေလဆိပ်ကို ေဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ေစရန်
အလို့ငှာ ဝန်ေဆာင်မှုေပးသူတစ်ဦးဦးအား ဥပေဒနှင့် မညီညွတ်ေသာ ေဆာင်ရွက်မှု
ကိုြပုေစရန် သို့မဟုတ် ဥပေဒနှင့် ညီညွတ်ေသာ ေဆာင်ရွက်မှုကို မပ
ြ ုနိုင်ေစရန်
ြခိမ်းေခ
ြ ာက်ြခင်း သို့မဟုတ် အတင်းအက
ြ ပ် ြပုလုပ်ြခင်း၊
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ထိပါရှိေသာ ြပုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊
အားေပးကူညီမှု၊ လှုံ့ေဆာ်မှု သို့မဟုတ် ထိုြပစ်မှု တစ်ခုခုကျူးလွန်ရာတွင် ကံရာပါ
အဖ
ြ စ် ပါဝင်လုပ်ေဆာင်မှု။
၁၁။ နိုင်ငံေတာ်၏ေလဆိပ်တစ်ခုခုမှ ြပည်ပသို့ ပျံသန်းထွက်ခွာသွားသည့် ေလယာဉ် သို့မဟုတ်
နိုင်ငံေတာ်၏ ေလဆိပ်တစ်ခုခုသို့ ဆင်းသက်မည့်ေလယာဉ်၏ ေလယာဉ်မှူးသည် ေလယာဉ်
ဝန်ေဆာင်မှု ေပးချိန်တွင် ေလယာဉ်ေပါ်၌ ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ တမင်ြပုလုပ်သည့် ြပစ်မှုကျူးလွန်
ခဲ့သည်ဟုေသာ်လည်းေကာင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ေတာ့မည်ဟု ေသာ်လည်းေကာင်း ယုံ ြကည်ရ ြပီး
ေလယာဉ် သို့မဟုတ် ေလယာဉ်ေပါ်ရှိလူများ၊ ပစ္စည်းများအားေဘးအန္တရာယ်မြဖစ်ေစရန် ကာကွယ်ေရး
အတွက်လည်းေကာင်း၊ ေလယာဉ်ေပါ်တွင် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးအတွက်လည်းေကာင်း
ချက်ချငး် အေရးေပါ် ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့်အခါ(က) ထိုကျူးလွန်သူအား ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လူဝင်မှု ကီး ြကပ်ေရးဌာနဆိုင်ရာ
တာဝန်ရှိသူထံသို့ အပ်နှံရန် ြဖစ်ေစ၊ ေလယာဉ်ေပါ်မှ ဆင်းေစရန် ြဖစ်ေစ ထိုသူကို
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ြခင်း၊ ယင်းသို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေရးအတွက် ေလယာဉ် အမှုထမ်း
များနှင့် ခရီးသည်များ၏ အကူအညီကရ
ုိ ယူြခင်း သို့မဟုတ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေစရန်
အခွင့်အာဏာေပးခ
ြ င်း အပါအဝင် အခ
ြ ားသင့်ေလျာ်ေသာ အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုများ
ြပုနိုင်သည်။
( ခ ) ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ သိမ်းပိုက်ခံရသည့် ေလယာဉ်အား နိုင်ငံေတာ်၏ သို့မဟုတ် အခ
ြ ား
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ေလယာဉ်ကွင်းသို့ မဆင်းသက်မီ ေလယာဉ်ေပါ်ရှိ အေခ
ြ အေန
အရပ်ရပ်အား ြမို့ပ
ြ ေလေက
ြ ာင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူထံသို့ ြဖစ်နိုင်သမျှ ချက်ချင်း
အေက
ြ ာင်း ြကားရမည်။
၁၂။ (က) နိုင်ငံေတာ်၏ ြမို့ပ
ြ ေလေက
ြ ာင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူသည် ပုဒ်မ ၁၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ
အေက
ြ ာင်း ြကားချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ နိုင်ငံေတာ်တွင် ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ား နိုင်ငံ
တစ်ခုတွင်ြဖစ်ေစ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ေလယာဉ်၏ ေလယာဉ်မှူးကို ထိုဥပေဒ နှင့်
မညီဘဲ တမင်ြပုလုပ်သည့် ြပစ်မှုကျူးလွန်သူအား ေလယာဉ်ေပါ်မှဆင်းေစရန် ခွင့်ြပု
ရမည်။
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( ခ ) ေလယာဉ်မှူးသည် နိုင်ငံေတာ်၏ ေလဆိပ် သို့ ြဖ စ်ေစ၊ အ ြခ ားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏
ေလယာဉ် ကွင်းသို့ြဖစ်ေစ ေလယာဉ်ဆင်းသက်ြပီးသည့်အခါ ဤအခန်းပါ ဥပေဒနှင့်
မညီဘဲတမင် ြပုလုပ်သည့် ြပစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်သည်ဟု ယုံ ြကည်ရသူအား
ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လူဝင်မှု က ီး ြက ပ်ေရးဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူထံသို့
သက်ေသခံ အေထာက်အထားများနှင့်အတူ ြဖ စ်နိုင်သမျှ ေဆာလျင်စွာ လွှဲအပ်
နိုင်သည်။
( ဂ ) ရဲတပ်ဖွဲ့ ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လူဝင်မှု က ီး ြက ပ်ေရးဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူသည်
ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ လွှဲအပ်ေပးေသာ ဥပေဒနှင့်မညီဘဲတမင် ြပ ုလုပ်သည့် ြပ စ်မှု
ကျူးလွန်သူအား လက်ခံ ြပီးေနာက် ဤဥပေဒ အခန်း (၁၆) ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်
အညီ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသို့ လွှဲေြပာင်းေပးနိုင်သည်။
(ဃ) ေလယာဉ်ဝန်ေဆာင်မှုေပးချိန်တွင် ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဂ) တို့ပါ
ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ တာဝန်အရေဆာင်ရွက်ရေသာ ပုဂ္ဂိုလ်များက လိုအပ်သလို
အေရးယူေဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များအား ြပစ်မှုေ ြကာင်းအရ
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားမေက
ြ ာင်းအရ ေသာ်လည်းေကာင်း အေရးယူြခင်းမပ
ြ ုရ။
၁၃။ ေလယာဉ်ဝန်ေဆာင်မှုေပးချိန်တွင် ေလယာဉ်ေပါ်၌ ဥပေဒနှင့်မညီဘဲတမင် ြပုလုပ်သည့် ြပစ်မှု
ကျူးလွန်ခဲ့ ြပ ီး ြဖ စ်ေ ြက ာင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ေတာ့မည် ြဖ စ်ေ ြက ာင်းရရှိသည့် သတင်း
အချက်အလက်မှာ ယုံ ြကည်ရေသာ အေထာက်အထားရှိသည့်အခါ ဗဟိုအဖွဲ့ကဖ
ြ စ်ေစ၊ ဗဟို
အဖွဲ့ကလွှဲအပ်သည့် လုပ်ငန်းေကာ်မတီနှင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်း
တို့က ြဖစ်ေစ ေအာက်ပါကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သလို စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ရမည်(က) ေလယာဉ်ကို အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာြဖင့် ဥပေဒနှင့်အညီ ေလယာဉ်မှူးက ြပန်လည်
ကီး ြကပ်ထိန်းေကျာင်း၍ေမာင်းနှင်နိုင်ေရး၊
( ခ ) ေလယာဉ်မှူးက နိုင်ငံေတာ်၏ ေလဆိပ်တစ်ခုခုတွင် ဆင်းသက်ခွင့်ေတာင်း ြခင်း၊
ထိုေလယာဉ်ေပါ်မှ ဥပေဒနှင့်မညီဘဲတမင် ြပုလုပ်သည့် ြပစ်မှုကျူးလွန်သူကို ဆင်းေစပ
ြ ီး
လွှဲေြပာင်းအပ်နှံြခင်းတို့ကို လက်ခံခွင့်ြပုေရး၊
( ဂ ) ေလယာဉ်ကို ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ တမင်သိမ်းပိုက်သည့် ြပစ်မှုကျူးလွန်သူကို ဖမ်းဆီး
ထိန်းသိမ်းေရးအတွက် တားဆီးနှိမ်နင်းေရး တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား တာဝန်ေပးေရး၊
(ဃ) ေလယာဉ်အမှုထမ်းများနှင့်ခရီးသည်များ ယင်းတို့၏လိုရာခရီးသို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာ
နိုင်ေရး။
၁၄။ ဤအခန်းပါ ေလယာဉ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ြပ ဋ္ဌာန်းချက်များသည် တပ်မေတာ်၊ စစ်ေရး
စစ်ရာကိစ္စ၊ အေကာက်ခွန်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့တို့၏ လုပ်ငန်းများတွင် အသုံး ြပ ုေသာ ေလယာဉ်များနှင့်
မသက်ဆိုင် ေစရ။
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အခန်း (၅)
အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ေပးရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအေပါ် ကျူးလွန်မှုများကို
တားဆီးနှမိ န် င်းြခင်း
၁၅။ မည်သူမဆို အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ေပး ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အေပါ် ေအာက်ေဖာ် ြပပါ
ြပုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ကျူးလွန်လျှင် ြပစ်မှုေြမာက်သည်(က) အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ေပးရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်အေပါ် လူသတ်မှု၊ လူြပန်ေပးမှု
သို့မဟုတ် ယင်း၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို အခ
ြ ားနည်းြဖင့် ကျူးလွန်မှု သို့မဟုတ် လွတ်လပ်ခွင့်ကို
ထိခိုက်နစ်နာေစမှု၊
( ခ ) အ ြပ ည် ြပ ည်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ေပးရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို ြဖ စ်ေစ၊
လွတ်လပ်ခွင့်ကိုြဖစ်ေစ အန္တရာယ်ြဖစ်ေစရန် ရည်ရွယ်၍ ယင်း၏ တရားဝင် ပရဝဏ်၊
ကိုယ်တိုင်ေနထိုင်သည့် အေဆာက်အအုံ သို့မဟုတ် စီးနင်းသွားလာသည့် ယာဉ်ကို
ြပင်းထန်စွာ ထိခိုက်နစ်နာေစမှု၊
( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို့၌ ပါရှိေသာ ြပစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် ြခိမ်းေခ
ြ ာက်မှု၊
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ထိ ပါရှိေသာ ြပစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊
အားေပးကူညီမှု၊ လှုံ့ေဆာ်မှု သို့မဟုတ် ထိုြပစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကံရာပါအဖ
ြ စ် ပါဝင်
ေဆာင်ရွက်မှု။
၁၆။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ေပးရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ
အေပါ် အက
ြ မ်းဖက်ကျူးလွန်မှုများမဖ
ြ စ်ပွားေစရန် ကိုတင်ကာကွယ်ေရး၊ တားဆီးနှိမ်နင်းေရးနှင့်
အေရးယူေဆာင်ရွက်ေရးတို့အတွက် အစီအမံများချမှတ် ြပ ီး ေဆာင်ရွက် ြခ င်း၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို
ေဆာင်ရွက်ေစခ
ြ င်းနှင့် ကီး ြကပ်ြခင်းတို့ ြပုရမည်။
အခန်း (၆)
ဓားစာခံအြဖစ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုများကို တားဆီးနှိမ်နင်းြခင်း
၁၇။ မည်သူမဆို (က) သူတစ်ဦးဦးအား ဖမ်းဆီးြခင်း သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်း ြခင်းြပု၍ အခ
ြ ားသူတစ်ဦးကို
ြဖစ်ေစ၊ နိုင်ငံေတာ်ကိုြဖစ်ေစ၊ အစိုးရအချင်းချင်းဖွဲ့စည်းထားသည့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ
အဖွဲ့အစည်းကို ြဖစ်ေစ၊ ဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အသင်းအဖွဲ့ကို ြဖစ်ေစ၊
လူတစ်စုကို ြဖစ်ေစ ဥပေဒနှင့်မညီညွတ်ေသာ ေဆာင်ရွက်မှုကိုြပုေစရန် သို့မဟုတ်
ဥပေဒနှင့်ညီညွတ်ေသာ ေဆာင်ရွက်မှုကို မပ
ြ ုေစရန် ေတာင်းဆိုြပီး ယင်းေတာင်းဆို
ချက်ကို ြငင်းပယ်လျှင် ဓားစာခံအြဖစ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူကို ေသေစမည်၊
အပ
ြ င်းအထန်နာကျင်ေစမည် သို့မဟုတ် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည်ဟု ေသာ်လည်း
ေကာင်း၊ ထိုေတာင်းဆိုချက်ကို လက်ခံပါက ဓားစာခံအြဖစ် ထိန်းသိမ်းထားသူကို
ြပန်လွှတ်ေပးမည်ဟု ေသာ်လည်းေကာင်း စည်းကမ်းချက်ထား၍ ြခိမ်းေခ
ြ ာက်မှု
ြပုလျှင်ဓားစာခံအ ြဖစ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းသည့် ြပစ်မှုကျူးလွန်ရာ ေရာက်သည်။
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( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ြပစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊ အားေပးကူညီမှု၊ လှုံ့ေဆာ်မှု
သို့မဟုတ် ထိုြပစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကံရာပါအဖ
ြ စ်ပါဝင် ေဆာင်ရွက်မှုြပုပါက အဆိုပါ
ြပစ်မှုကျူးလွန်ရာေရာက်သည်။
၁၈။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် ဓားစာခံအြဖစ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းသည့် အက
ြ မ်းဖက်
ကျူးလွန်မှုများမဖ
ြ စ်ပွားေစရန် ကိုတင်ကာကွယ်ေရး၊ တားဆီးနှိမ်နင်းေရးနှင့် အေရးယူေဆာင်ရွက်ေရး
တို့အတွက် အစီအမံများချမှတ်ြပီး ေဆာင်ရက
ွ ်ြခင်း၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ေဆာင်ရွက်ေစခ
ြ င်းနှင့်
ကီး ြကပ်ြခင်းတို့ြပုရမည်။
အခန်း (၇)
နျူကလီးယားြဒ ပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယိုသတ္တ ိ ကြဒ ပ်ပစ္စည်း၊ နျူကလီးယား အေဆာက်အအုံများနှင် ့
သက်ဆိုင်သည့် ြပစ်မှုများနှင့် ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်များကိုတားဆီးနှိမ်နင်းြခင်း
၁၉။ မည်သူမဆို ေအာက်ပါပ
ြ ုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်ကျူးလွန်လျှင် နျူကလီးယား
ြဒပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယိုသတ္တ ိ ကြဒပ်ပစ္စည်း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယား လက်နက်ဆိုင်ရာ ြပစ်မှု
ေမ
ြ ာက်သည်(က) သူတစ်ဦးဦး၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံေတာ်ကို
ဥပေဒနှင့်မညီညွတ်ေသာ ေဆာင်ရွက်မှုကိုြပုေစရန် သို့မဟုတ် ဥပေဒနှင့်ညီညွတ်ေသာ
ေဆာင်ရွက်မှုကို မ ြပ ုေစရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သူတစ်ဦးဦးကိုေသေစရန်၊
အ ြပ င်းအထန်နာကျင်ေစရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပစ္စည်း သို့မဟုတ် သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ပျက်စီးေစရန် ေသာ်လည်းေကာင်း သို့မဟုတ်
ြ ပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယို
ထိုသို့တစ်စုံတစ်ရာ ြဖစ်ေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း နျူကလီးယားဒ
သတ္တ ိ ကြဒပ်ပစ္စည်း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယား လက်နက်များကို တစ်နည်းနည်းြဖင့်
လက်ခံမှု၊ လက်ဝယ်ထားရှိမှု၊ အသုံးြပုမှု၊ ြပုလုပ်မှု၊ လွှဲေြပာင်းမှု၊ ေပ
ြ ာင်းလဲမှု၊ စွန့်ပစ်မှု၊
ပျံ့လွင့်ေစမှု သို့မဟုတ် ြဖန့်ကျက်ချထားမှု၊
ြ ပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယိုသတ္တ ိ ကြဒပ်ပစ္စည်း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့်နျူကလီးယား
( ခ ) နျူကလီးယားဒ
လက်နက်များကို ခိုးယူမှု၊ လုယက်မှု၊ အလွဲသုံးစားပ
ြ ုမှုနှင့် လိမ်လည်အတု ြပုလုပ်မှု၊
( ဂ ) နျူကလီးယား ြဒ ပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယိုသတ္တ ိ က ြဒ ပ်ပစ္စည်း၊ ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (တ)
ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ နျူကလီးယားအေဆာက်အအုံ၊ ဇီဝ၊ ဓာတု နှင့် နျူကလီးယား
လက်နက်များကို ဥပေဒနှင့်အညီ ခွင့်ြပုချက်မရရှိဘဲ ြပည်တွင်းသို့ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပသို့
ြဖစ်ေစ သယ်ေဆာင်မှု၊ ေပးပို့မှု သိ့ု မဟုတ် ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းမှု၊
(ဃ) သူတစ်ဦး၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံေတာ်ကို
ဥပေဒနှင့်မညီညွတ်ေသာ ေဆာင်ရွက်မှုကိုြပုေစရန် သို့မဟုတ် ဥပေဒနှင့် ညီညွတ်ေသာ
ေဆာင်ရွက်မှုကို မပ
ြ ုေစရန်အလို့ငှာ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ြပစ်မှုတစ်ခုခုကို
ကျူးလွန်ရန် ြခိမ်းေခ
ြ ာက်မှု၊
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( င ) ြခိမ်းေခ
ြ ာက်၍ ြဖစ်ေစ၊ အတင်းအဓမ္မ အင်အားအသုံးြပု၍ ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ား
တစ်နည်းနည်းြဖင့် ေက
ြ ာက်ရွံ့ေအာင် ြခိမ်းေခ
ြ ာက်၍ြဖစ်ေစ နျူကလီးယားဒ
ြ ပ်ပစ္စည်း၊
ေရဒီယိုသတ္တ ိ ကြ ဒပ်ပစ္စည်း၊ နျူကလီးယားအေဆာက်အအုံ၊ ဇီဝ၊ ဓာတု နှင့် နျူကလီးယား
လက်နက်များကို ေတာင်းဆိုမှု၊
( စ ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (င) ထိ ပါရှိေသာ ြပစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊
အားေပးကူညီမှု၊ လှုံ့ေဆာ်မှု သို့မဟုတ် ထိုြပစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကံရာပါအဖ
ြ စ် ပါဝင်
ေဆာင်ရွက်မှု။
ြ ုလုပ်မှု တစ်ခုခုကို ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ကျူးလွန်လျှင် နျူကလီးယား
၂၀။ မည်သူမဆို ေအာက်ပါပ
အေဆာက်အအုံဆိုင်ရာ ြပစ်မှုေြမာက်သည်(က) နိုင်ငံေတာ်၏ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ နျူကလီးယားအေဆာက်အအုံကို တည်ဆဲဥပေဒ
နှင့်အညီ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ြခင်းမပ
ြ ုဘဲ သူတစ်ဦးဦးကိုေသေစရန်၊ အပ
ြ င်းအထန်
နာကျင်ေစရန်၊ ပစ္စည်း သို့မဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ပျက်စီး
ေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိုသို့တစ်စုံတစ်ရာြဖစ်ေစရန် ရည်ရွယ်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း
ေရဒီယိုသတ္တ ိ က ြဒပ်ပစ္စည်းများကို သိလျက်နှင့် ထုတ်လွှတ်ြခင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်
ေစခ
ြ င်းြဖင့် နျူကလီးယား အေဆာက်အအုံများကို ြဖစ်ေစ၊ ယင်းအေဆာက်အအုံ
များ၏ လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်မှုများကို ြဖစ်ေစ ထိခိုက်ေစသည့် ညွှန် ြကားမှု၊
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ြပစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် ြခိမ်းေခ
ြ ာက်မှု၊
( ဂ ) ြခိမ်းေခ
ြ ာက်၍ ြဖစ်ေစ၊ အတင်းအဓမ္မ အင်အားအသုံးြပု၍ ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားတစ်
နည်းနည်းြဖင့် ေက
ြ ာက်ရွံ့ေအာင်ြခိမ်းေခ
ြ ာက်၍ ြဖစ်ေစ နျူကလီးယား အေဆာက်အအုံ
ကို ေတာင်းဆိုမှု၊
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ထိ ပါရှိေသာ ြပစ်မှုတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊
အားေပးကူညီမှု၊ လှုံ့ေဆာ်မှု သိ့ု မဟုတ် ထိုြပစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကံရာပါအဖ
ြ စ် ပါဝင်
ေဆာင်ရွက်မှု။
၂၁။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် နျူကလီးယားဒ
ြ ပ်ပစ္စည်းများနှင့် နည်းပညာတင်သွင်းြခင်း၊
တင်ပို့ ြခ င်း၊ သယ်ယူပို့ေဆာင် ြခ င်း၊ သိုေလှာင်ထား ြခင်း၊ ထုတ်လုပ်ြခင်းတို့ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်အညီ လုံြခုံမှုအဆင့်သတ်မှတ်၍ လိုအပ်ေသာ အစီအမံများ
ချမှတ် ြပီး ယင်းလုံြခုံမှုအစီအမံများနှင့်အညီြဖစ်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ကီး ြကပ်ထိန်းချုပ်
ရမည်။
၂၂။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ နျူကလီးယား သယ်ယူပို့ေဆာင်မှု
ြပုေနစဉ်ကာလအတွင်း ပုဒ်မ ၂၁ အရ သတ်မှတ်ထားေသာ အမျိုးအစားနှင့်အဆင့်အလိုက်
ေဘးကင်းလုံ ြခုံမှု အစီအစဉ်များ ြပုလုပ်ေပးမည် ြဖစ်ေ ြကာင်း သယ်ယူပို့ေဆာင်သူ သို့မဟုတ်
တာဝန်ယူ၍ သယ်ယူပို့ေဆာင်သူထံမှ အာမခံချက်များမရရှိလျှင် နျူကလီးယား ြဒပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယို
သတ္တ ိ ကြဒပ်ပစ္စည်းနှင့် ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (တ) ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ နျူကလီးယား အေဆာက်အအုံများကို(က) ြပည်ပသို့တင်ပို့ရန် ခွင့် ြပုချက်ေပးခ
ြ င်း သို့မဟုတ် ခွင့် ြပုချက်ေပးေစခ
ြ င်း မပ
ြ ုရ၊
( ခ ) ြပည်ပမှတင်သွင်းရန် ခွင့်ြပုချက်ေပးခ
ြ င်း သို့မဟုတ် ခွင့်ြပုချက်ေပးေစခ
ြ င်း မပ
ြ ုရ၊
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( ဂ ) နိုင်ငံေတာ်၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း ကုနး် ေက
ြ ာင်း၊ ေရေက
ြ ာင်း သို့မဟုတ် ေလေက
ြ ာင်း
ြဖင့် သယ်ယူပို့ေဆာင်ြခင်းကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နိုင်ငံေတာ်၏ ေလဆိပ်၊ သေဘာဆိ
င်္ ပ်မှ
တစ်ဆင့်ြဖတ်သန်းသယ်ယူပို့ေဆာင်ြခင်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း ခွင့်မြပုရ။
၂၃။ မည်သူမဆို ေအာက်ပါပ
ြ ုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ရည်ရွယ်ချကြ် ဖင့် တမင်ကျူးလွန်လျှင် နျူကလီးယား
ြဒပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယိုသတ္တ ိ ကြဒပ် ပစ္စည်းနှင့် ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (တ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ နျူကလီးယား
အေဆာက်အအုံများ တင်သွင်း ြခင်း၊ တင်ပို့ ြခင်း၊ သယ်ယူပို့ေဆာင် ြခင်းနှင့် လွှဲေ ြပာင်း ြခင်းဆိုင်ရာ
ြပစ်မှုကျူးလွန်ရာေရာက်သည်(က) နျူကလီးယားြဒ ပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယိုသတ္တ ိ က ြဒ ပ်ပစ္စည်းနှင့် ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (တ)၊
ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ နျူကလီးယားအေဆာက်အအုံကို ပုဒ်မ ၂၁ အရ သတ်မှတ်သည့်
ေဘးကင်းလုံြခုံမှု အစီအစဉ်များနှငမ့် ကိက
ု ည
် ဘ
ီ ဲ ြပည်တငွ း် သိ့ု တင်သွင်းမှု၊ ြပည်ပသိ့ု
တင်ပို့မှု၊ နိုင်ငံေတာ်၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း ကုန်းေက
ြ ာင်း၊ ေရေက
ြ ာင်း သို့မဟုတ်
ေလေ ြက ာင်း ြဖ င့် သယ်ယူပို့ေဆာင်မှု၊ နိုင်ငံေတာ်ကို ြဖ တ်သန်း၍ သို့မဟုတ်
နိုင်ငံေတာ်မှတစ်ဆင့် သယ်ယူပို့ေဆာင်မှု၊
( ခ ) အ ြပ ည် ြပ ည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်အညီ ဓာတ်ေရာင် ြခ ည်အန္တရာယ်တိုး ြမ ှင့်
ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် ြင ိမ်းချမ်းေသာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် မဟုတ်ဘဲ
နျူကလီးယားဒ
ြ ပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယိုသတ္တ ိ ကြဒပ်ပစ္စည်းနှင့် နျူကလီးယား အေဆာက်အအုံ
များကို လည်းေကာင်း၊ နျူကလီးယားဆိုင်ရာ နည်းပညာကို လည်းေကာင်း လွှဲေြပာင်းေပးမှု။
၂၄။ မည်သူမဆို ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ြပုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ တမင်ကျူးလွန်လျှင်
နျူကလီးယား အ ြကမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ြပစ်မှုေြမာက်သည်(က) သူတစ်ဦးဦးကို ေသေစရန် သို့မဟုတ် အ ြပ င်းအထန် နာကျင်ေစရန်ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ ပစ္စည်း သို့မဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆိးု ရွားစွာ ထိခက
ုိ ပ် ျကစ် းီ
ေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိုသို့ြဖစ်ေစရန် ေသာ်လည်းေကာင်း ရည်ရွယ်၍(၁) နျူကလီးယားဒ
ြ ပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယို သတ္တ ိ ကြ ဒပ်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းကိရိယာကို
အသုံး ြပ ု၍ တစ်နည်းနည်း ြဖ င့် ကျူးလွန်မှု သို့မဟုတ် ထိုပစ္စည်းတစ်ခုခုကို
အသုံး ြပုမှု၊ လက်ဝယ်ထားမှု သို့မဟုတ် ြပုလုပ်မှု၊
ြ ပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယိုသတ္တ ိ ကြဒပ်ပစ္စည်း သိ့ု မဟုတ် ပစ္စည်းကိရိယာ၊
(၂) နျူကလီးယားဒ
နျူကလီးယား အေဆာက်အအုံကို အသုံး ြပ ု၍ ြဖ စ်ေစ၊ ဖျက်ဆီး၍ ြဖ စ်ေစ
တစ်နည် း နည် း ြဖ င့် ေရဒီ ယ ိ ု သ တ္တ ိ က ြဒ ပ်ပစ္စည်း ထု တ ် လ ွှ င ် ့ မ ှု သိ ု ့မ ဟု တ ်
ဓာတ်ေရာင်ြခည်များပျံ့လွင့်ေစမှု၊
( ခ ) သူတစ်ဦးဦးကို ြဖစ်ေစ၊ အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကို ြဖစ်ေစ၊ နိုင်ငံေတာ်ကို
ြဖစ်ေစ ဥပေဒနှင့်မညီေသာ ေဆာင်ရွက်မှုကိုြပုေစရန် သို့မဟုတ် ဥပေဒနှင့်ညီေသာ
ေဆာင်ရွက်မှုကို မပ
ြ ုနိုင်ေစရန် အတင်းအဓမ္မ ြပုလုပ်၍ နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်း၊
ေရဒီယိုသတ္တ ိ ကြ ဒပ်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းကိရိယာ၊ နျူကလီးယား အေဆာက်အအုံကို
အသုံး ြပုမှု၊
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( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို့ပါ ြပုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန်အားထုတ်မှု၊
အားေပးကူညီမှု၊ လှုံ့ေဆာ်မှု သို့မဟုတ် ထိုြပစ်မက
ှု ျူးလွနရ
် ာတွင် ကံရာပါအဖ
ြ စ် ပါဝင်
ေဆာင်ရွက်မှု။
၂၅။ (က) သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ နျူကလီးယား သယ်ယူ
ပို့ေဆာင်မှု ြပုရာတွင် ေအာက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက် ြပည်ပနိုင်ငံများနှင့်တိုက်ရိုက်
ြဖစ်ေစ၊ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာအဏုြမူစွမ်းအင် အဖွ့ဲ အစည်းမှတစ်ဆင့် ြဖစ်ေစ လိအ
ု ပ်
သလို ညှိနိှုင်းပူးေပါင်း၍ေဆာင်ရွက်ရမည်(၁) နျူကလီးယား ြဒ ပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယိုသတ္တ ိ က ြဒ ပ်ပစ္စည်းနှင့် နျူကလီးယား
အေဆာက်အအုံများအား လုံ ြခ ုံ မှုအစီအမံများနှင့် စနစ်များထားရှိေရးနှင့်
အကာအကွယ်ေပးေရး၊
(၂) နျူကလီးယားြဒ ပ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ြပ စ်မှုများမ ြဖ စ်ပွားေစရန်နှင့် နျူကလီးယား
အေဆာက်အအုံများအား ေနှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးမှုများမှ ကင်းေဝးေစရန် ကိုတင်
ကာကွယ်မှု အစီအမံများ ြပုလုပ်ေရး၊
(၃) နျူကလီးယား အေဆာက်အအုံများ ေနှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးမှု ြဖစ်ပာွ းပါက ေရဒီယုိ
သတ္တ ိ ကမှုများေလျာ့နည်းနိုင်သမျှေလျာ့နည်းေစရန်စီမံထားရှိေရး၊
(၄) နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုး ေပျာက်ဆုံးြခင်း သို့မဟုတ် ခိုးယူြခင်းခံရသည့်
အခါ ထိုပစ္စည်းကို ြပန်လည် ရရှိေရး။
( ခ ) ဤအခန်းပါ ြပ ဋ္ဌာန်းချက်များအား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် ြခ င်းကို
လည်းေကာင်း၊ ြပည်ပနိုင်ငံများ၊ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ေဒသဆိုင်ရာ
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ေပးပို့ရာ၌ရရှိေသာ သတင်းအချက်အလက်များကို
လည်းေကာင်း၊ ပူးေပါင်းညှိနိှုင်း၍ လှုပ်ရှားေဆာင်ရွက်မှုများကို လည်းေကာင်း
လုံြခုံမှုအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၆။ ဤအခန်းပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များသည်(က) ြငိမ်းချမ်းေသာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် နျူကလီးယားဒ
ြ ပ်ပစ္စည်းများ နှင့် ပုဒ်မ ၃၊
ပုဒ်မခွဲ (တ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ နျူကလီးယား အေဆာက်အအုံများကို အပ
ြ ည်ြပည်
ဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ေဆာင်ြခင်း၊ ြပည်တွင်းတွင်သယ်ယူပို့ေဆာင် ြခင်း၊ သိုေလှာင် ြခင်း၊
အသုံး ြပုခ
ြ င်းတို့အေပါ်တွင်လည်း သက်ေရာက်သည်။
( ခ ) ြငိမ်းချမ်းေရးရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးြပုသည့် နျူကလီးယားဒ
ြ ပ်ပစ္စည်းကို ြဖစ်ေစ၊
ေရဒီယိုသတ္တ ိ က ြဒ ပ်ပစ္စည်းကို ြဖ စ်ေစ၊ နျူကလီးယားအေဆာက်အအုံကို ြဖ စ်ေစ
အတင်းအဓမ္မအင်အားသုံး၍ အသုံး ြပုခ
ြ င်းကို လည်းေကာင်း၊ ထိုသို့ အသုံးြပုရန်
ြခိမ်းေခ
ြ ာက်ြခင်းကိုလည်းေကာင်း ဥပေဒနှင့်အညီခွငြ့် ပုသည်ဟု အဓိပ္ပာယ်မေကာက်ယူရ။
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( ဂ ) ြငိမ်းချမ်းေရးရည်ရွယ်ချက်အတွက် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်အညီ တိုးြမှင့်
ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရးအလို့ငှာ နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယိုသတ္တ ိ ကြဒပ်ပစ္စည်း၊
နျူကလီးယား အေဆာက်အအုံများနှင့် နျူကလီးယား နည်းပညာလွှဲေြပာင်းြခင်းကို
ထိခိုက်ြခင်း မရှိေစရ။
(ဃ) နျူကလီးယားဒ
ြ ပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယိုသတ္တ ိ ကြဒပ်ပစ္စည်းနှင့် ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (တ)
ပုဒ်မခွငဲ ယ် (၁) ပါ နျူကလီးယားအေဆာက်အအုမံ ျားကို ြပည်တငွ း် ရှေိ နရာတစ်ခခု မု ှ
နိငု င် တ
ံ ကာေရပ
ြ င် သို့မဟုတ် ေလထုကိုြဖတ်သန်း၍ ြပည်တွင်းရှိဆိပ်ကမ်း၊ ေလဆိပ်၊
နယ်စပ်ဝင်ထွက်ေပါက် သို့မဟုတ် အခ
ြ ားေနရာတစ်ခုခုသို့ ကုန်းလမ်း၊ ေရေက
ြ ာင်း
သို့မဟုတ် ေလေက
ြ ာင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ထိုဆိပ်ကမ်း၊ ေလဆိပ်၊ နယ်စပ် ဝင်ထွက်ေပါက်
သို့မဟုတ် အခ
ြ ားေနရာတစ်ခုခုမှတစ်ဆင့်ြဖစ်ေစ သယ်ယူပို့ေဆာင်ြခင်းအေပါ်တွင်လည်း
သက်ေရာက်သည်။
( င ) အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာဥပေဒ အထူးသဖ
ြ င့် ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင့် နိုင်ငံတကာ
လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပေဒပါ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် အေခ
ြ ခံမူများတွင် ပါရှိေသာ
နိုင်ငံအသီးသီးနှင့် ပုဂ္ဂလိကတို့၏ အခွင့်အေရးများနှင့်တာဝန်များကို ထိခိုက် ြခင်း
မရှိေစရ။
( စ ) လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲများ ြဖစ်ပွားေနစဉ် အေတာအတွင်း နိုင်ငံတကာ လူသားချင်း
စာနာမှုဆိုင်ရာဥပေဒနှင့်အညီ စစ်ပွဲအတွင်း လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုများအေပါ်တွင်
လည်းေကာင်း၊ တပ်မေတာ်က အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းဥပေဒများနှင့်အညီ တာဝန်ယူ
ေဆာင်ရွက်မှုများအေပါ်တွင်လည်းေကာင်း သက်ေရာက် ြခင်းမရှိေစရ။
(ဆ) စစ်ေရးကိစ္စအတွက် နျူကလီးယားဒ
ြ ပ် ပစ္စည်းကိုြဖစ်ေစ၊ နျူကလီးယား အေဆာက်အအုံ
တွင် ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းကိရိယာကို ြဖစ်ေစ အသုံး ြပုခ
ြ င်း သို့မဟုတ် ကိုင်စွဲ ြခင်း
သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းထားခ
ြ င်းအေပါ်တွင် သက်ေရာက်ြခင်း မရှိေစရ။
အခန်း(၈)
ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးကို ေဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ေစသည့် ဥပေဒမဲ့ြပုလုပ်မှုများအား
တားဆီးနှမိ န် င်းြခင်း
၂၇။ မည်သူမဆို ေအာက်ပါပ
ြ ုလုပ်မှု သိ့ု မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုတစ်ခုခုကို ဥပေဒ နှင့်မညီဘဲ တမင်
ကျူးလွန်လျှင် ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးကို ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေစသည့် ဥပေဒမဲ့ြပုလုပ်သည့် ြပစ်မှု
ေမ
ြ ာက်သည်ြ ာက်၍ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားတစ်နည်းနည်းြဖင့်
(က) အတင်းအဓမ္မအင်အားသုးံ ၍ ြဖစ်ေစ၊ ြခိမ်းေခ
ေက
ြ ာက်ရွံ့ေအာင်ြပုလုပ်၍ြဖစ်ေစ သေဘာကိ
င်္ ုဖမ်းဆီး သိမ်းပိုက်မှု သို့မဟုတ် သေဘာင်္
သွားလာေရးကို ထိန်းချုပ်မှု၊
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( ခ ) သေဘာင်္ ြဖင့် ေရေက
ြ ာင်းသွားလာေရးကို ေဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ ြပုလုပ်မှုြဖင့်
သေဘာေပါ်ရှ
င်္
ိသူအား အတင်းအဓမ္မြပုလုပ်မှု၊
( ဂ ) သေဘာကိ
င်္ ုဖျက်ဆီးမှု သို့မဟုတ် သေဘာင်္ ြဖင့် ေရေက
ြ ာင်းသွားလာေရးကို ေဘးအန္တရာယ်
ြဖစ်ေစေအာင် သေဘာကိ
င်္ ုြဖစ်ေစ၊ သေဘာေပါ်ပါ
င်္
ကုန်စည်များကို ြဖစ်ေစ ဖျက်ဆီးမှု
သို့မဟုတ် ထိခိုက် ပျက်စီးေစမှု၊
(ဃ) သေဘာကိ
င်္ ု ပျက်စီးေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးကို ေဘးအန္တရာယ်
ြဖစ်ေစရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သေဘာကိ
င်္ ုြဖစ်ေစ၊ သေဘာေပါ်ပါ
င်္
ကုန်ပစ္စည်းများကို
ြဖစ်ေစ ထိခိုက်ပျက်စီးေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း ဖျက်ဆီးနိုင်သည့် သို့မဟုတ် ပျက်စီး
ေစနိုင်သည့် ပစ္စည်းကိရိယာ သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုကို သေဘာေပါ်တွ
င်္
င် ထားရှိမှု
သို့မဟုတ် ထားရှိေစမှု၊
( င ) ေရေက
ြ ာင်းလမ်းညွှန်ဆိုင်ရာ အေဆာက်အအုံစနစ်များ၊ ဆက်သွယ်ေရး အသုံးအေဆာင်
ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုများကို ဖျက်ဆီးမှု၊ ဆိုးရွားစွာထိခိုက် ပျက်စီးေစမှု သို့မဟုတ်
ထိုအေဆာက်အအုံစနစ်များနှင့် ဝန်ေဆာင်မမှု ျားကို ဆိးု ရွားစွာ ဝင်ေရာက်ေနှာင်ယ
့ က
ှ ်
ြခ င်း ြဖ င့် သေဘာ၏
င်္
ေရေ ြက ာင်းသွားလာမှုကို ေဘးအန္တရာယ် ြဖ စ်ေစနိုင်သည့်
ြပုလုပ်မှု၊
( စ ) သေဘာ၏
င်္ ေရေက
ြ ာင်းသွားလာမှုကို ေဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ေစရန် မှားယွင်းေသာ သတင်း
အချက်အလက်များကို သိလျက်နှင့် ဆက်သွယ်အေက
ြ ာင်း ြကားမှု၊
(ဆ) သူတစ်ဦးဦးကိုေသေစရန်၊ အပ
ြ င်းအထန် နာကျင်ေစရန် သို့မဟုတ် ထိခိုက် ပျက်စီး
ေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သေဘာကိ
င်္ ုြဖစ်ေစ၊ ထိုသေဘာေပါ်တွ
င်္
င် ြဖစ်ေစ၊ ထိုသေဘာင်္
ေပါ်မှ ြဖစ်ေစ ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်း၊ ေရဒီယို သတ္တ ိ ကြဒပ်ပစ္စည်း၊ ဇီဝ၊
ဓာတုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ့၊
အခ
ြ ားေဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ေစေသာ ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အဆိပ်အေတာက် ြဖစ်ေစေသာ
ပစ္စည်းများကို တစ်နည်းနည်း ြဖင့် အသုံး ြပုမှု သို့မဟုတ် စွန့်ပစ်မှု၊
( ဇ ) ပုဒ်မခွဲ (ဆ) တွင် ပါရှိသည့် ေပါက်ကွဲေစ တတ်ေသာဝတ္ထုပစ္စည်း၊ ေရဒီယို သတ္တ ိ ကြဒပ်
ပစ္စည်း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယား လက်နက်များနှင့်အလားတူ ပစ္စည်းကိရိယာများ၊
အခ
ြ ားအရင်းအမ
ြ စ်ပစ္စည်း၊ အလိုအေလျာက် အထူးြပိုကွဲနိုင်သည့်ပစ္စည်း၊ ထုတ်လုပ်မှု
လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အထူးပုံစံထုတ် ြပုလုပ်ထားေသာ သို့မဟုတ် ြပုပ
ြ င်ထားေသာ
ပစ္စည်းကိရိယာများကိုသိလျက်နှင့် သေဘာဖ
င်္ ြ င့် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေပးမှု၊
( ဈ ) သူတစ်ဦးဦးကို တစ်နည်နည်းြဖင့် ေသေစရန်၊ အပ
ြ င်းအထန်နာကျင်ေစရန် သို့မဟုတ်
အေခ
ြ ခံအေဆာက်အအုံဆိုင်ရာ အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ပျက်စီး
ေစရန် သေဘာကိ
င်္ ုအသုံး ြပုမှု၊
(ည) အက
ြ မ်းဖက်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ခဲ့ေ ြကာင်း သိလျက်နှင့် အက
ြ မ်းဖက်သမားအား
သေဘာဖ
င်္ ြ င့် ပို့ေဆာင်ေပးမှု၊
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( ဋ ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (ည) အထိ ပါရှိေသာ ြပ စ်မှုတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ရန်
တစ်နည်းနည်း ြဖင့် ြခိမ်းေခ
ြ ာက်မှု၊
( ဌ ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (ဋ) အထိ ေဖာ်ြပထားေသာ ြပစ်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်ရာတွင်
ြဖစ်ေစ၊ ြပစ်မှုကျူးလွန်ရန် အားထုတ်ရာတွင်ြဖစ်ေစ သူတစ်ဦးဦးကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာ
ရေစမှု သို့မဟုတ် ေသေစမှု၊
( ဍ ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (ဌ) အထိ ပါရှိေသာ ြပစ်မှုတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊
ြ စ် ပါဝင်
အားေပးကူညီမှု၊ လှုံ့ေဆာ်မှု သိ့ု မဟုတ် ထိုြပစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကံရာပါအဖ
ေဆာင်ရွက်မှု။
၂၈။ (က) သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် သေဘာမျ
င်္ ား၊ ဆိပ်ကမ်းများနှင့်သေဘာဆိ
င်္ ုက်ကပ်
ရပ်နားေရးအတွက် လွယ်ကူအဆင်ေြပရန် စီမံထားရှိေသာ အေထာက်အကူြပုပစ္စည်း
ကိရိယာများအား ေဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ေစမည်ဟု ြခိမ်းေခ
ြ ာက်မှုများနှင့် ထိပါးတိုက်ခိုက်မှု
များအား ကာကွယ်ေရး၊ အကူအညီေတာင်းခံေရး၊ တားဆီးနှိမ်နင်းေရးနှင့်တိုက်ဖျက်ေရး
တို့အတွက် အထူးသတိရှိေစရန် လုြံ ခံုေရးအဆင့်သတ်မှတ်၍လိုအပ်ေသာ အစီအစဉ်များ
ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ေရးနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ေပးပို့ဖလှယ်ြကရန် သက်ဆိုင်ရာ
သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်၊ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်နှင့် သေဘာကု
င်္ မ္ပဏီများ၊ ေရယာဉ်မှူးများနှင့်
ဆိပ်ကမ်းကိုယ်စားလှယ်များအား ညွှန် ြကားရမည်။
( ခ ) သေဘာကု
င်္ မ္ပဏီများသည် ဤအခန်းပါ သက်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို လည်းေကာင်း၊
အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ သေဘာနှ
င်္ င့်ဆိပ်ကမ်းများ လွယ်ကူအဆင်ေြပစွာ အသုံးြပုနိုင်ေရး
နှင့် အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများလုံြခံုေရးဥပေဒပါ လမ်းညွှန်ချက်များကို လည်းေကာင်း
အေလးထား၍ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
( ဂ ) ေရယာဉ်မှူးသည် နိုင်ငံေတာ်၏ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုခုကို ဝင်ေရာက်ဆိုက်ကပ်ြခင်း မပ
ြ ုမီ
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ၁၉၇၄ခုနှစ်၊ ပင်လယ်ြပင်၌ အသက်ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရး
အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဝင်နိုင်ငံတစ်ခုခု၏ ဆိပ်ကမ်းတွင် ရှိေနလျှင်ေသာ်
လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ထားသည့် လုံြခံုမှုအဆင့်အလိုက် လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၉။ ေရယာဉ်မှူးသည်(က) သေဘာမျ
င်္ ားအား ေဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ေစသည့် ြခိမ်းေခ
ြ ာက်မမှု ျားနှငထ
့် ပိ ါးတိက
ု ခ် က
ုိ မ် ှု
များ၏ အန္တရာယ်မှကင်းေဝးေစရန် လိုအပ်ေသာ ကာကွယ်တားဆီးမှုများနှင့် နှိမ်နင်း
မှု များကို ြပုလုပ်နိုင်သည်။
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( ခ ) သေဘာ၏
င်္
ေဘးကင်းမှုနှင့် လုံ ြခ ုံ မှုတို့ကို ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်လျှင် ကုန်စည်၊
ကုန်ေသတ္တ ာ သိ့ု မဟုတ် အခ
ြ ားအလုပံ တ
ိ ် ကုန်စည်သယ်ယူပို့ေဆာင်ရန် သေဘာေပါ်
င်္
အတင်အချပ
ြ ုလုပ်မှုကို ြငင်းဆိုြခင်းအပါအဝင် ေရယာဉ်မှူး၏ ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရး
အေတွ့အကုံ ကျွမ်းကျင်မှုြဖင့်ဆုံးြဖတ်၍ ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက် ပိုင်ခွင့်ကို သေဘာင်္
ကုမ္ပဏီ၊ သေဘာစင်
င်္ းလုံးငှားရမ်းသူ သို့မဟုတ် အခ
ြ ားသူတို့က တားဆီးချုပ်ချယ်ခွင့်
မရှိေစရ။
၃၀။ (က) ေရယာဉ်မှူးသည် ဤအခန်းပါ အက
ြ မ်းဖက်မှု တစ်ခုခုကို ကျူးလွန်သည်ဟု ယုံ ြကည်
ရသူအား မိမိသေဘာမှ
င်္ တ်ပုံတင်ထားေသာနိုင်ငံ၏ ေရေက
ြ ာင်းဘက်ဆိုင်ရာ တာဝန်
ရှိသူထံသို့လည်းေကာင်း၊ ဆိုက်ေရာက်ရာနိုင်ငံ၏ ေရေက
ြ ာင်းဘက်ဆိုင်ရာ တာဝန်
ရှိသူထံသို့လည်းေကာင်း ြဖစ်နိုင်သမျှ ကိုတင် အေက
ြ ာင်း ြကားပ
ြ ီး အတည်ြပုချက်ရယူ
လျက် သက်ေသခံအေထာက်အထားများနှင့်အတူ ဆိုက်ေရာက်ရာနိုင်ငံ၏ ရဲတပ်ဖွဲ့
သို့မဟုတ် လူဝင်မှု ကီး ြကပ်ေရးဌာနဆိုငရ
် ာ တာဝန်ရှိသူထံသို့ လွှဲအပ်နိုင်သည်။
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ လွှဲအပ်သည့် အက
ြ မ်းဖက်သမားအား လက်ခံရရှိေသာ ရဲတပ်ဖွဲ့
ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လူဝင်မှု ကီး ြကပ်ေရးဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူသည် ထိုအ ြကမ်းဖက်
သမားအား ဤဥပေဒအခန်း (၁၆) ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသို့
လွှဲေြပာင်းေပးနိုင်သည်။
၃၁။ ဤအခန်းပါေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးကို အန္တရာယ် ြဖစ်ေစသည့် ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ တမင်
ြပုလုပ်မှု ဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်းချက်များသည်(က) ပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဋ) ပါ သေဘာမျ
င်္ ားနှင့် သက်ဆိုင်ေစရမည်။
( ခ ) နိုင်ငံေတာ်၏ပိုင်နက် ပင်လယ်နယ်နိမိတ်အတွင်း ေတွ့ရှိရေသာ ပုဒ်မ ၂၇ ပါ ြပစ်မှု
ကျူးလွန်သူ သို့မဟုတ် ထို ြပစ်မှု ြဖင့် စွပ်စွဲခံရသူနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ေစရမည်။
၃၂။ ဤအခန်းပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များသည် ေအာက်ပါ သေဘာမျ
င်္ ားနှင့် မသက်ဆိုင်ေစရ(က) စစ်သေဘာ၊
င်္
( ခ ) နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သည့် ေရတပ်အကူ
အဖ
ြ စ်သုံးေသာ သေဘာင်္ သို့မဟုတ် အေကာက်ခွန်အတွက်ြဖစ်ေစ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့အတွက်
ြဖစ်ေစ သုံးေသာသေဘာ၊
င်္
( ဂ ) ေရေက
ြ ာင်းသွားလာခ
ြ င်းမှ ရုပ်သိမ်းထားသည့် သိ့ု မဟုတ် လုပင် န်းရပ်နားထားသည့်
သေဘာ၊
င်္
(ဃ) စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးအတွက် ရည်ရွယ်ေြပးဆွဲြခင်း မဟုတ်ဘဲ အစိုးရက
ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သည့် သေဘာများနှ
င်္
င့်အစိုးရကိစ္စ
အတွက်သာ အသုံး ြပုသည့် အခ
ြ ားသေဘာမျ
င်္ ား။
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အခန်း (၉)
ေရေအာက်သယံဇာတရှာေဖွေရးအေဆာက်အအုံကို ေဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ေစသည့် ဥပေဒမဲ့
ြပုလုပ်မှုများအား တားဆီးနှိမ်နင်းြခင်း
၃၃။ မည်သူမဆို ေအာက်ပါ ြပ ုလုပ်မှုကို ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ တမင်ကျူးလွန်ပါက ေရေအာက်
သယံဇာတ ရှာေဖွေရးအေဆာက်အအုံကို ေဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ေစသည့် ဥပေဒမဲ့ ြပုလုပ်မှုဆိုင်ရာ
ြပစ်မှုေြမာက်သည်(က) အင်အားသုံး၍ဖ
ြ စ်ေစ၊ ြခိမ်းေခ
ြ ာက်၍ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားတစ်နည်းနည်းြဖင့် ေက
ြ ာက်ရွံ့ေအာင်
ြပုလုပ်၍ြဖစ်ေစ ေရေအာက်သယံဇာတရှာေဖွေရး အေဆာက်အအုံကို ဖမ်းဆီးသိမ်းပိုက်မှု
သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်၍ အသုံးချ ေဆာင်ရွက်မှု၊
( ခ ) ေရေအာက် သယံဇာတရှာေဖွေရး အေဆာက်အအုံကို ေဘးအန္တရာယ် ြဖ စ်ေစရန်
ထိုအေဆာက်အအုံေပါ်ရှိသူကို အတင်းအဓမ္မြပုလုပ်မှု၊
( ဂ ) ေရေအာက်သယံဇာတ ရှာေဖွေရး အေဆာက်အအုံကို ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေစရန်
ထိုအေဆာက်အအုံကို ဖျက်ဆီးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးေစမှု၊
(ဃ) ေရေအာက်သယံဇာတ ရှာေဖွေရး အေဆာက်အအုံပျက်စီးေစရန် သို့မဟုတ်
ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေစရန် တစ်နည်းနည်းြဖင့် ဖျက်ဆီးေရးပစ္စည်းကိရိယာ သိ့ု မဟုတ်
အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကို ထိုအေဆာက်အအုံေပါ်တွင်ချထားမှု သို့မဟုတ် ချထားေစမှု၊
( င ) သူတစ်ဦးဦးကိေု သေစရန်၊ အပ
ြ င်းအထန် နာကျင်ေစရန် သို့မဟုတ် ထိခက
ုိ ပ် ျကစ် းီ
ေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေရေအာက် သယံဇာတရှာေဖွေရး အေဆာက်အအုံကို
ြဖစ်ေစ၊ ထိုအေဆာက်အအုံေပါ်တွင် ြဖစ်ေစ၊ ထိုအေဆာက်အအုံမှ ြဖစ်ေစ ေပါက်ကွဲ
ေစတတ်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်း၊ ေရဒီယိုသတ္တ ိ ကြဒပ်ပစ္စည်း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့်နျူကလီးယား
လက်နက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ့၊ အခ
ြ ားေဘးအန္တရာယ်
ြဖစ်ေစေသာပစ္စည်းကိရိယာ သိ့ု မဟုတ် အရာဝတ္ထု၊ အဆိပအ
် ေတာက်ြဖစ်ေစေသာ
ပစ္စည်းကိရိယာ သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုကို တစ်နည်းနည်းြဖင့် အသုံးြပုမှု သို့မဟုတ် စွန့်ပစ်မှု၊
( စ ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (င) အထိပါရှိေသာ ြပစ်မှုတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ရန် စည်းကမ်း
ချက်ထား၍ဖ
ြ စ်ေစ၊ မထားဘဲြဖစ်ေစ အများပ
ြ ည်သူကို ြခိမ်းေခ
ြ ာက်မှု၊ သူတစ်ဦးဦးကို
ဒဏ်ရာရေစမှု သို့မဟုတ် ေသေစမှု၊
(ဆ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (စ) အထိ ပါရှိေသာ ြပစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊
အားေပးကူညီမှု၊ လှုံ့ေဆာ်မှု သို့မဟုတ် ထိုြပစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကံရာပါအဖ
ြ စ်
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှု။
၃၄။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် ေရေအာက် သယံဇာတရှာေဖွေရး အေဆာက်အအုံကို
ြဖစ်ေစ၊ ထိုအေဆာက်အအုံေပါ်မှြဖစ်ေစ ပုဒ်မ ၃၃ ပါ ြပစ်မှုတစ်ခုခုကို နိုင်ငံေတာ်၏ ပိုင်နက်
ပင်လယ် နယ်နိမိတ်တွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နိုင်ငံေတာ်၏ ကမ်းလွန်ေရတိမ်ပိုင်းတွင်ေသာ်
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လည်းေကာင်း မည်သူမျှ ြပစ်မှုကျူးလွန်နိုင်ြခင်းမရှိေစရန် ကိုတင်ကာကွယ်ေရး၊ တားဆီးနှမိ န် င်းေရး
နှင့် အေရးယူေဆာင်ရွက်ေရးတို့အတွက် အစီအမံများချမှတ်ြပီး ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား
ေဆာင်ရွက်ေစခ
ြ င်းနှင့် ကီး ြကပ်ြခင်းတို့ြပုရမည်။
အခန်း (၁၀)
စုံစမ်းေထာက်လှမ်းရှာေဖွေရးအတွက် အမှတ်အသားပ
ြ ုလုပ်ြခင်းနှငအ
့် မှတ်အသား ြပုလုပ်မထားသည့်
ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ပလတ်စတစ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုင်ရာ ြပစ်မှုများအား တားဆီးနှမိ န် င်းြခင်း
၃၅။ မည်သူမဆိ-ု
(က) ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းရှာေဖွေရးအတွက် ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ပလတ်
စတစ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ အမှတ်အသား ြပ ုလုပ် ြခ င်းဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း နှင့်အညီ
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်း မပ
ြ ုသည့်အြပင် မည်သည့်ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ပစ္စည်း
ပါဝင်ေ ြကာင်းမှတ်သားထားခ
ြ င်းမရှိသည့် ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်းကို
နိုင်ငံေတာ်၏ နယ်နိမိတ်အတွင်းြဖစ်ေစ၊ နယ်နိမိတ်ြပင်ပသို့ြဖစ်ေစ အခွင့်ရအာဏာပိုင်၏
ခွင့် ြပုချက်မရှိဘဲ ထုတ်လုပ်မှု၊ ြဖန့်ြဖူးမှု၊ တင်သွင်းမှု၊ တင်ပို့မှု၊ ြဖတ်သန်း သယ်ယူ
ပို့ေဆာင်မှု သို့မဟုတ် ဆိုက်ကပ် ရပ်နားမှု ြပ ုလုပ်ပါက ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ
ပလတ်စတစ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုင်ရာ ြပစ်မှုေြမာက်သည်။
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ြပစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊ အားေပးကူညီမှု၊ လှုံ့ေဆာ်မှု
သို့မဟုတ် ထို ြပ စ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် က ံရာပါအ ြဖ စ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှု ြပ ုပါက
အဆိုပါပ
ြ စ်မှုကို ကျူးလွန်ရာေရာက်သည်။
ြ ုလုပ်ထားခ
ြ င်းမရှိသည့် ေပါက်ကွဲ
၃၆။ ပုဒ်မ ၃၅ ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များသည် အမှတ်အသားပ
ေစတတ်ေသာ ဝတ္ထ ုပစ္စည်းများကို နိုင်ငံေတာ်က လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းထားေသာ တာဝန်ရှိသူ၏
ခွင့် ြပုချက် ြဖင့် သက်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်သူ၏ ကီး ြကပ်မှုအရ တပ်မေတာ်ကြဖစ်ေစ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့က
ြဖစ်ေစ လုပ်ငန်းတာဝန်အရ ေဆာင်ရွက်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်ြခင်း မရှိေစရ။
၃၇။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ပလတ်စတစ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုင်ရာ
ြပစ်မှုများမဖ
ြ စ်ပွားေစရန် ကိုတင်ကာကွယ်ေရး၊ တားဆီးနှိမ်နင်းေရးနှင့် အေရးယူေဆာင်ရွက်ေရး
တို့အတွက် အစီအမံများချမှတ် ြပ ီး ေဆာင်ရွက် ြခ င်း၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ေဆာင်ရွက်ေစ ြခ င်းနှင့်
ကီး ြကပ်ြခင်းတို့ြပုရမည်။
၃၈။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီနှင့် တပ်မေတာ်မှ အာဏာပိုင်များ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်
ရှိသူများသည်(က) တပ်မေတာ် သို့မဟုတ် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ လက်နက်တိုက်တွင် ြပည်ပမှတင်သွင်းေသာ
သို့မဟုတ် နိုင်ငံေတာ်အတွင်းထုတ်လုပ်ေသာ သို့မဟုတ် ရှိြပီးြဖစ်ေသာ အမှတ်အသား
မပ
ြ ုလုပ်ရေသးသည့် ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်းများကို ဖျက်ဆီးေရးအတွက်
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လိအ
ု ပ်ေသာ အစီအမံများ ချမတ
ှ ်ေဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။ ထို့ြပင် အဆိပု ါ ဝတ္ထုပစ္စည်းများ
ကို လက်ဝယ်ထားခ
ြ င်းနှင့် သယ်ယူပို့ေဆာင်ြခင်းကို ထိေရာက်စွာ ကန့်သတ် ြခင်းနှင့်
ကီး ြကပ် ကွပ်ကဲ ြခင်းများ ြပုရမည်။
( ခ ) ဤအခန်းပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံးမဝင်ေသာ ေပါက်ကွဲေစတတ်သည့် ဝတ္ထု
ပစ္စည်းများအား ြဖစ်နိုင်သမျှ ေဆာလျင်စွာ ဖျက်ဆီးရမည်။
အခန်း (၁၁)
အက
ြ မ်းဖက်ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုဆိုင်ရာ ြပစ်မှုများအား တားဆီးနှိမ်နင်းြခင်း
၃၉။ မည်သူမဆို ေသေစရန် သို့မဟုတ် အ ြပ င်းအထန်နာကျင်ေစရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊
စီးပွားေရးနစ်နာဆုံးရှုံးမှု ကီးမားစွာြဖစ်ေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် ပျက်စီးေစရန်
ေသာ်လည်းေကာင်း ရည်ရွယ်၍ ေအာက်ပါပ
ြ ုလုပ်မှုတစ်ခခု က
ု ုိ ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ တမင်ကျူးလွန်လျှင်
အက
ြ မ်းဖက်ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်မှုဆိုင်ရာ ြပစ်မှုေြမာက်သည်(က) အများပ
ြ ည်သူ အသုံးြပုသည့်ေနရာတွင်ြဖစ်ေစ၊ နိုင်ငံပိုင်အေဆာက်အအုံ၊ ယာဉ်
စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုတွင် ြဖ စ်ေစ၊ အများ ြပ ည်သူ
သယ်ယူ ပို့ေဆာင်ေရးစနစ် သို့မဟုတ် အေခ
ြ ခံအေဆာက်အအုံပစ္စည်းတစ်ခုခုတွင်
ြဖစ်ေစ၊ ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုေပးအပ်မှု၊ ချထားမှု၊ စွန့်ပစ်မှု
သို့မဟုတ် ေဖာက်ခွဲမှု သို့မဟုတ် ယင်းတို့ကိုဖျက်ဆီးမှု၊
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ၌ ပါရှိေသာ ြပစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန်အားထုတ်မှု၊ အားေပးကူညီမှု၊
ြ စ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှု၊
လှုံ့ေဆာ်မှု သို့မဟုတ် ထိုြပစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကံရာပါအဖ
( ဂ ) အက
ြ မ်းဖက်ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်မှုကျူးလွန်ရန် သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှု
ကျူးလွန်ရာတွင်အားေပးကူညီရန် ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်း၊ ဗုံး သို့မဟုတ်
လက်နက်ကိုထုတ်လုပ်မှု၊ ြဖန့်ြဖူးမှု၊ ေရာင်းချမှု၊ ေပးကမ်းမှု သို့မဟုတ် လက်ဝယ်ထားမှု။
၄၀။ သက်ဆငုိ ရ
် ာလုပင် န်းေကာ်မတီသည် အက
ြ မ်းဖက်ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုဆိုင်ရာ ြပစ်မှုများ မဖ
ြ စ်ပာွ း
ေစရန် ကိုတင်ကာကွယ်ေရး၊ တားဆီးနှိမ်နင်းေရးနှင့် အေရးယူေဆာင်ရွက်ေရးတို့အတွက် အစီအမံ
များချမှတ်ြပီး ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ တပ်ဖ့ဲွ ဝင်များအား ေဆာင်ရွက်ေစခ
ြ င်းနှင့် ကီး ြကပ်ြခင်းတိ့ု ြပုရမည်။
အခန်း (၁၂)
အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ြပစ်မမှု ျားအား တားဆီးနှိမ်နင်းြခင်း
ြ မ်းဖက်မှုတစ်ခုခု ကျူးလွန်ရာတွင် ြဖစ်ေစ၊ ကျူးလွန်ရန်ြဖစ်ေစ ယင်း ြပစ်မှု
၄၁။ မည်သူမဆို အက
ြဖစ်ေြမာက်ေအာင် ပံ့ပိုးေဆာင်ရွက်ရန် သို့မဟုတ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေစရန် အလို့ငှာ ေအာက်ပါတစ်ခုခုကို
ြပုလုပ်လျှင် အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပ
ြ စ်မှုကို ကျူးလွန်ရာေရာက်သည်(က) တရားဝင်ေသာ နည်းလမ်း ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ တရားမဝင်ေသာ နည်းလမ်း ြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ ယင်း
နည်းလမ်းနှစ်မျိုးလုံးြဖင်ြ့ ဖစ်ေစ ရရှိသည့်ရန်ပုံေငွအားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို
အက
ြ မ်းဖက်သမားတစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုခုက အသုံး ြပုရန်
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ရည်ရွယ်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အသုံး ြပုမည်ဟု သိရှိလျက်နှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း
ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ြဖစ်ေစ တစ်နည်းနည်းြဖင့် တမင်
ေကာက်ခံြခင်း သို့မဟုတ် လက်ခံြခင်း သို့မဟုတ် ေထာက်ပံ့ြခင်း သို့မဟုတ် ေပးပို့ြခင်း
သို့မဟုတ် လွှဲေြပာင်း ြခင်း၊
( ခ ) ေငွေ ြကး၊ ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို
အက
ြ မ်းဖက်သမားတစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စု တစ်ခုခုက တိုက်ရိုက်
ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ တစ်နည်းနည်းြဖင်အ
့ သုးံ ြပုခ
ြ င်း သို့မဟုတ် အသုံးြပုရန်
ြ ာင်းရှိလျက်နှင့်
ရည်ရွယ်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အသုံး ြပုမည်ဟု သိနိုင်ရန် အေက
ေသာ်လည်းေကာင်း ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ လက်ဝယ်ထားရှိ ြခင်း၊
( ဂ ) အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုကြဖစ်ေစ၊ အက
ြ မ်းဖက်သမားကဖ
ြ စ်ေစ၊ ယင်းတို့၏ ကိုယ်စား
အခ
ြ ားသူတစ်ဦးဦးကဖ
ြ စ်ေစ သိုမှီးထားသည့်၊ ထိန်းသိမ်းထားသည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်
ထားသည့်ပစ္စည်း ြဖစ်ေ ြကာင်း သိလျက်နှင့်ြဖစ်ေစ၊ သိနိုင်ရန်အေက
ြ ာင်း ရှိလျက်နှင့်
ြဖစ်ေစ ယင်းပစ္စည်းကို ဖုံးကွယ်ြခင်း၊ ြပည်ပသို့ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းြခင်း သို့မဟုတ် အခ
ြ ားသူ၏
အမည်သိ့ု လွှဲေြပာင်းြခင်း၊
(ဃ) အထက် ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဂ) တို့ပါ ြပစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန်
အားထုတြ် ခင်း၊ အားေပးကူညြီ ခင်း၊ လှုံ့ေဆာ်မြှု ပုခ
ြ င်း၊ စည်းရုံးြခင်း၊ ေပးကမ်းေထာက်ပြံ့ ခင်း၊
အခ
ြ ားသူများကိုညွှန် ြကားခ
ြ င်း သို့မဟုတ် ထိုြပစ်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်ရာတွင် ကံရာပါ
အဖ
ြ စ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက် ြခင်း။
၄၂။ မည်သူမဆို သိလျက်နှင့်ြဖစ်ေစ၊ သိရန်အေက
ြ ာင်းရှိလျက်နှင့်ြဖစ်ေစ ေအာက်ပါတစ်ခုခုကို
ြပုလုပ်လျှင် အက
ြ မ်းဖက်မှုကိုေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ြပစ်မှုကိုကျူးလွန်ရာေရာက်သည်(က) မည်သည့် အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုပိုင်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်သမားပိုင် ပစ္စည်းကို
မဆိုတိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ ေရာင်းဝယ်ြခင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းြဖင့်
လွှဲေြပာင်း ြခင်း၊
( ခ ) အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုပိုင်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်သမားပိုင်ပစ္စည်း ပါဝင်ပတ်သက်သည့်
အေရာင်းအဝယ်လုပ်ငန်း တစ်စုံတစ်ရာတွင် တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ
ပါဝင် ြခင်း သို့မဟုတ် ြဖစ်ေြမာက်ေအာင် ပံ့ပိုးေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( ဂ ) အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုအတွက် အကျိုးအမ
ြ တ်ြဖစ်ေစရန် သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏
စီမံညွှန် ြကားမှုအရ အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုပိုင်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်သမားပိုင်
ပစ္စည်း ပါဝင်ပတ်သက်သည့် ေငွေ ြကးဝန်ေဆာင်မှု သို့မဟုတ် အခ
ြ ားသက်ဆိုင်ရာ
ဝန်ေဆာင်မှုများကို ေထာက်ပံ့ေပးအပ် ြခင်း၊
(ဃ) အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုပိုင်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်သမားပိုင်ပစ္စည်းဟု သိရှိေသာ
ပစ္စည်းကို မိမိလက်ဝယ်ထားရှိ ြခင်း သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှု ေအာက်တွင်ရှိေနခ
ြ င်း၊
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( င ) အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုပိုင် ပစ္စည်းနှင့် အက
ြ မ်းဖက်သမားပိုင်ပစ္စည်းများကို အေရာင်းအဝယ်
ြပုလုပ်ြခင်း၊ အခ
ြ ားတစ်နည်းနည်းြဖင့် လွှဲေြပာင်းြခင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်း
အချက်အလက်များကို ဗဟိုအဖွဲ့နှင့်သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသို့ြဖစ်ေစ၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်
တစ်ဦးဦးထံသို့ြဖစ်ေစ ခိုင်လုံသည့် အေက
ြ ာင်းြပချက်မရှိဘဲ ဖွင့်ဟေပ
ြ ာဆိုရန် ပျက်ကွကြ် ခင်း၊
( စ ) အက
ြ မ်းဖက်သမားရှိေ ြကာင်းနှင့် အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုပိုင် ေငွေ ြကး၊ ပစ္စည်းရှိေ ြကာင်း၊
ယင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မှုရှိေ ြကာင်း သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်
ေဆာင်ရွက်ေတာ့မည်ဟု ယုံ ြကည်ရေက
ြ ာင်းကို သတင်းပို့ရန် ပျက်ကွက် ြခင်း။
၄၃။ (က) မည်သူမဆို အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုပိုင်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်သမားပိုင်ပစ္စည်းကို
အေရာင်းအဝယ်ြပုလုပ်လျှင်၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လွှဲေြပာင်းလျှင် သို့မဟုတ် လွှဲေြပာင်းရန်
အားထုတ်လျှင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိုသို့ ြပုလုပ်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်း
အချက်အလက်များကို ဗဟိုအဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းေကာ်မတီသို့ ြဖ စ်ေစ၊
တပ်ဖ့ဲွ ဝင်တစ်ဦးဦးထံသ့ုိ ြဖစ်ေစ ခိုင်လုံသည့်အေက
ြ ာင်းြပချက်မရှိဘဲ ဖွင့်ဟေပ
ြ ာဆိုရန်
ပျက်ကွက်လျှင် ေသာ်လည်းေကာင်း အ ြကမ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ
ြပစ်မှုကျူးလွန်ရာေရာက်သည်။
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုပိုင် ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်သမားပိုင်
ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များကို သေဘာရိုး ြဖ င့် ဖွင့်ဟ
ေပ
ြ ာဆိုသည့် သူတစ်ဦးဦးအား တရားမေက
ြ ာင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ြပစ်မှုေ ြကာင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ
တရားစွဲဆို ြခင်း မပ
ြ ုရ။
၄၄။ ဤအခန်းပါ ြပ စ်မှုတစ်ခုခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အ ြက မ်းဖက်မှုတစ်ခုခု မေပါ်ေပါက် ေစကာမူ
သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု မ ြပ ုေစကာမူ သို့မဟုတ် ေကာက်ခံရရှိေသာ ရန်ပုံေငွကို
အက
ြ မ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ရာတွင် အမှန်တကယ်မသုံးစွဲေစကာမူ သို့မဟုတ် ေကာက်ခံထားေသာ
သို့မဟုတ် ေထာက်ပံ့ေပးေသာရန်ပုံေငွသည် အက
ြ မ်းဖက်လုပ်ရပ်တစ်ခုခုနှင့်ဆက်စပ်မှု မရှိေစကာမူ
ြပစ်မှုကျူးလွန်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်။ ဤသို့ဆိုရာတွင် မည်သည့်နုိင်ငံ သို့မဟုတ် နယ်ေြမအတွင်း
အက
ြ မ်းဖက်ြပစ်မှုကျူးလွန်ရန် ကံရွယ်ြခင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ြဖစ်ပွားြခင်းကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊
ြ မ်းဖက်သမားသည် ဤအခန်းပါ ြပစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်သူ
အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စု သို့မဟုတ် အက
တစ်ဦးဦးနှင့် နိုင်ငံ သို့မဟုတ် နယ်ေြမတစ်ခုအတွင်း အတူတကွ သို့မဟုတ် ြခားနားေသာနိုင်ငံ
သို့မဟုတ် နယ်ေြမများတွင် သီးြခားစီတည်ရှိေနခ
ြ င်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားခ
ြ င်း
မပ
ြ ုရ။
၄၅။ သက်ဆငုိ ရ
် ာလုပင် န်းေကာ်မတီသည် အက
ြ မ်းဖက်မက
ှု ုိ ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ြပစ်မှုများ
မဖ
ြ စ်ပွားေစရန် ကိုတင်ကာကွယ်ေရး၊ တားဆီးနှမိ န် င်းေရးနှင့် အေရးယူေဆာင်ရက
ွ ေ် ရးတိ့ု အတွက်
အစီအမံများချမှတ်ြပီးေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ တပ်ဖ့ဲွ ဝင်များအား ေဆာင်ရွက်ေစခ
ြ င်းနှင့် ကီး ြကပ်ြခင်းတိ့ု ကုိ
ြပုရမည်။
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အခန်း (၁၃)
စုံစမ်းစစ်ေဆးခ
ြ င်း နှင့် အေရးယူြခင်း
၄၆။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် ေအာက်ပါအမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ထုတ်ဆင့် ြခင်း သို့မဟုတ် ထိုသို့ေသာ အမိန့်
တစ်ရပ်ရပ်ကို ထုတ်ဆင့်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းေကာ်မတီအား လွှဲအပ်တာဝန်ေပးခ
ြ င်းြပုနိုင်သည်(က) အက
ြ မ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ြပစ်မှုတစ်ခုခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ေသခံပစ္စည်းအဖ
ြ စ် သိမ်းဆည်း
ထားသည့် ပစ္စည်းများကို ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်း၊ လွှဲေြပာင်းြခင်း၊ ေဖျာက်ဖျက်ြခင်း၊ ဖုံးကွယြ် ခင်းတို့
မပ
ြ ုနိုင်ေစေရးအတွက် တားမ
ြ စ်မနိ ့် ၊ ချပိ ပ် တ
ိ အ
် မိန့် နငှ ထ
့် အ
ုိ မိန့် တ့ုိ ကို ရုပသ
် မိ း် သည့်
အမိန့်၊
( ခ ) သက်ေသခံပစ္စညး် အဖ
ြ စ် သိမ်းဆည်းရန် အမိန့်ထုတ်ဆင့်ထားေသာ ေငွေ ြကး၊ ပစ္စညး်
ြ းေရး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၌ အပ်နံှ
နှင့်အကျိုးအမ
ြ တ်များမှာ ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေက
ထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါက ထိုသက်ေသခံပစ္စည်းများကို ရှာေဖွသိမ်းဆည်းခွင့်၊ သက်ဆိုင်ရာ
မှတ်တမ်းများစစ်ေဆး ြကည်ရ
့ ခှု ငွ ၊့် မိတ္တူကူးယူခွငန့် ငှ လ
့် အ
ုိ ပ်ပါက သက်ေသခံပစ္စညး်
အဖ
ြ စ် သိမ်းဆည်းခွင့် ြပုရန် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်နှင့် ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်း၏
တာဝန်ရှိသူများထံ ထုတ်ဆင့်သည့်အမိန့်။
၄၇။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည်(က) အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အကျိုးအ ြမ တ်မရည်ရွယ်ေသာ
အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရန်ပုံေငွများနှင့်ပစ္စည်းများကို အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုများနှင့်အြကမ်းဖက်
သမားများထံ မေရာက်ရိေှ စေရးအတွက် လည်းေကာင်း၊ ယင်းအဖွ့ဲ အစည်းများအဖ
ြ စ်
အသွင်ယူကာ အ ြက မ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အ ြက မ်းဖက်အုပ်စုတို့က ဖွဲ့စည်း
ေဆာင်ရွက် ြခ င်း မ ြပ ုနိုင်ေစေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ အ ြက မ်းဖက်သမားနှင့်
အက
ြ မ်းဖက်အုပ်စုများအတွက် ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့ရန် လမ်းေက
ြ ာင်းအဖ
ြ စ် အသုံး
မ ြပ ုနိုင်ေစေရးအတွက်လည်းေကာင်း လိုအပ်ေသာ စုံစမ်းေထာက်လှမ်း ြခ င်း၊
စစ်ေဆးခ
ြ င်းနှင့်အေရးယူမှုအစီအမံများ ချမှတ်ြခင်းများပ
ြ ုနိုင်ရန် စုစံ မ်းစစ်ေဆးေရး
အဖွဲ့များ သို့မဟုတ် တားဆီးနှိမ်နင်းေရးအဖွဲ့များသို့ လမ်းညွှန် ြခင်းနှင့် ကီး ြကပ် ြခင်း
တို့ကိုြပုရမည်။
( ခ ) အ ြက မ်းဖက်သမားပိုင် ေငွေ ြက းနှင့်ပစ္စည်းများ၊ အ ြက မ်းဖက်အုပ်စုပိုင်ေငွေ ြက း၊
ပစ္စည်းနှင့်ရန်ပုံေငွများ ထိန်းချုပ်ေရး၊ အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှု ဆိုင်ရာ
ြပစ်မှုများနှင့် အက
ြ မ်းဖက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ေရး၊ သက်ေသခံပစ္စည်း
သိမ်းဆည်းေရး၊ ထိန်းချုပ်ေရးနှငတ
့် ရားစွတ
ဲ င်နငုိ ေ် ရးတိ့ု အတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ စုံစမ်း
စစ်ေဆးေရးအဖွ့ဲ များဖွ့ဲ စည်း၍ဖ
ြ စ်ေစ၊ တားဆီးနှမိ န် င်းေရးတပ်ဖ့ဲွ သိ့ု မဟုတ် ေငွေ ြကး
ဆိုင်ရာ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ြဖစ်ေစ တာဝန်ေပးအပ်၍
ေဆာင်ရွက်ေစရမည်။
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( ဂ ) အ ြက မ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ရန် ေထာက်ပံ့ေသာ အဖွဲ့အစည်းများကို လည်းေကာင်း၊
အက
ြ မ်းဖက်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရာမှရရှိသည့် ေငွေြကးနှင့်ပစ္စည်းများကို လည်းေကာင်း
အသုံး ြပု၍ဘဏ်နှင့် ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများ၊ စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများ
ဖွဲ့စည်း ြခင်းနှင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်းမပ
ြ ုနိုင်ေစရန် ထိန်းချုပ်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေြကးေထာက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ြပစ်မှုကျူးလွန်သူများအား လည်းေကာင်း၊
သက်ေသခံေငွေ ြကးနှင့် ပစ္စည်းများကိုလည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးသို့
စစ်ေဆးစီရင်နိုင်ေရးအတွက် တရားစွဲဆိုတင်ပို့ရန် တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား လိုအပ်သလို
စီစဉ်ညွှန် ြကားရမည်။
( င ) နိုင်ငံေတာ်နှင့် အများ ြပ ည်သူအေပါ် ရုတ်ချည်းအန္တရာယ် ကျေရာက်ေစမည့်
အက
ြ မ်းဖက်မမှု ျားအား တားဆီးကာကွယ်ရန်လိုအပ်ပါက အက
ြ မ်းဖက်အပု စ် မု ျားနှင့်
အ ြက မ်းဖက်သမားများ၏ အီလက်ထေရာနစ် ဆက်သွယ ်ေဆာင်ရွက်မှုများကို
ြဖ တ်ေတာက်ခွင့်၊ ကန့်သတ်ခွင့်၊ ြက ား ြဖ တ်ဖမ်းယူခွင့်အမိန့်တို့ကို ဗဟိုအဖွဲ့၏
သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ထုတ်ဆင့်နိုင်သည်။
၄၈။ ဤဥပေဒအရ လုပ်ငန်းတာဝန်ေပးထားေသာ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် အက
ြ မ်းဖက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ဗဟိုအဖွဲ့ကဖ
ြ စ်ေစ၊ လုပ်ငန်းေကာ်မတီကြဖစ်ေစ ေပးအပ်ေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်
ရာတွင် ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် မဆန့်ကျင်သမျှ
တည်ဆဲ ြပစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
အခန်း (၁၄)
ြပစ်မှု နှင့် ြပစ်ဒဏ်များ
၄၉။ မည်သူမဆို ေအာက်ပါအက
ြ မ်းဖက်မှုတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ေ ြကာင်း ြပစ်မှုထင်ရှား စီရင် ြခင်း
ခံရလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုံးေထာင်ဒဏ် ဆယ်နှစ်မှ အများဆုံး ေထာင်ဒဏ် တစ်သက်အထိြဖစ်ေစ၊
ေသဒဏ်ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်(က) ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁၁) နှင့် ပုဒ်မခွဲငယ် (၁၂) တို့တွင် ပါရှိေသာ
ြပုလုပ်မှုများ၊
( ခ ) ပုဒ်မ ၇ ပါ ေလယာဉ်ဝန်ေဆာင်မှုေပးချိန် ေဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ေစရန် ေလယာဉ်ေပါ်တွင်
ကျူးလွန်သည့် ြပစ်မှု၊
( ဂ ) ပုဒ်မ ၈ ပါ ေလယာဉ်ကို ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ တမင်သိမ်းပိုက်မှု၊
(ဃ) ပုဒ်မ ၉ ပါ ြမို့ပ
ြ ေလေက
ြ ာင်းပျံသန်းေရးအား ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေစသည့် ဥပေဒ
နှင့်မညီဘဲတမင် ြပုလုပ်မှု၊
( င ) ပုဒ်မ ၁၀ ပါ ြမို့ပ
ြ ေလေက
ြ ာင်းပျံသန်းေရးကို ဝန်ေဆာင်မှုေပးေနေသာ ေလဆိပ်တွင်
ဥပေဒနှင့်မညီဘဲအတင်းအဓမ္မြပုလုပ်မှု။
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၅၀။ မည်သမူ ဆို ေအာက်ပါပ
ြ ုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ေ ြကာင်း ြပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလျှင်
ထိုသူကို အနည်းဆုံးေထာင်ဒဏ်ဆယ်နှစ်မှ အများဆုံး ေထာင်ဒဏ်တစ်သက် အထိချမှတ်ရမည့်
အပ
ြ င် ေငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်(က) ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁၀)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁၃) နှင့် ပုဒ်မခွဲငယ် (၁၄) တို့တွင်
ပါရှိေသာ ြပုလုပ်မှုများ၊
( ခ ) ပုဒ်မ ၁၇ ပါ ဓားစာခံအြဖစ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှု၊
( ဂ ) ပုဒ်မ ၁၉ ပါ နျူကလီးယားဒ
ြ ပ်ပစ္စည်း၊ အခ
ြ ားေရဒီယိုသတ္တ ိ ကြဒပ်ပစ္စည်း၊ ဇီဝ၊ ဓာတု
နှင့် နျူကလီးယားလက်နက်ဆိုင်ရာ ြပစ်မှု၊
(ဃ) ပုဒ်မ ၂၀ ပါ နျူကလီးယား အေဆာက်အအုံဆိုင်ရာ ြပစ်မှု၊
( င ) ပုဒ်မ ၂၃ ပါ နျူကလီးယားြ ဒပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယိုသတ္တ ိ ကြ ဒပ်ပစ္စည်းနှင့် ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (တ)၊
ပုဒ်မခွငဲ ယ် (၁) ပါ နျူကလီးယား အေဆာက်အအုဆ
ံ ငုိ ရ
် ာ ပစ္စညး် များ တင်သငွ း် ြခင်း၊
တင်ပို့ြခင်း၊ သယ်ယူပို့ေဆာင်ြခင်းနှင့် လွှဲေြပာင်းြခင်း ဆိုင်ရာ ြပစ်မှု၊
( စ ) ပုဒ်မ ၂၄ ပါ နျူကလီးယားအက
ြ မ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ြပစ်မှု၊
(ဆ) ပုဒ်မ ၂၇ ပါ ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးကို ေဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ေစသည့် ဥပေဒနှင့် မညီဘဲ
တမင်ြပုလုပ်မှု၊
( ဇ ) ပုဒ်မ ၃၃ ပါ ေရေအာက်သယံဇာတရှာေဖွေရး အေဆာက်အအုံအား ေဘးအန္တရာယ်
ြဖစ်ေစသည့် ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ တမင်ြပုလုပ်မှု၊
( ဈ ) ပုဒ်မ ၃၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ အက
ြ မ်းဖက် ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုဆိုင်ရာ ြပစ်မှု၊
(ည) ပုဒ်မ ၄၁ နှင့် ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အထိ ပါရှိေသာ အက
ြ မ်းဖက်မှုကို
ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ြပစ်မှု။
၅၁။ မည်သမူ ဆို ေအာက်ပါပ
ြ ုလုပမ် ှုတစ်ခခု က
ု ုိ ကျူးလွန်ေ ြကာင်း ြပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလျှင်
ထိုသူကို အနည်းဆုံးေထာင်ဒဏ် ငါးနှစ်မှ အများဆုံးေထာင်ဒဏ် ဆယ်နှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့်အြပင်
ေငွဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်သည် (က) ပုဒ်မ ၁၅ ပါ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ေပးရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို ကျူးလွန်သည့် ြပစ်မှု၊
( ခ ) ပုဒ်မ ၃၅ ပါ ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ပလတ်စတစ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုင်ရာ ြပစ်မှု၊
( ဂ ) ပုဒ်မ ၃၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ အက
ြ မ်းဖက် ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်မှု ကျူးလွန်ရန် သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်
ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှု ကျူးလွန်ရာတွင် အားေပးကူညီရန် ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ဝတ္ထု
ပစ္စည်း၊ ဗုံး သို့မဟုတ် လက်နက်ကို ထုတ်လုပ်မှု၊ ြဖန့် ြဖူးမှု၊ ေရာင်းချမှု၊ ေပးကမ်းမှု
သို့မဟုတ် လက်ဝယ်ထားမှု။
၅၂။ မည်သမူ ဆို ေအာက်ပါပ
ြ ုလုပမ် ှုတစ်ခခု က
ု ုိ ကျူးလွန်ေ ြကာင်း ြပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလျှင်
ထိုသူကို အနည်းဆုံးေထာင်ဒဏ် သုံးနှစ် မှ အများဆုံးေထာင်ဒဏ် ခုနစ်နှစ် အထိချမှတ်ရမည့်
အပ
ြ င် ေငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်(က) ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မခွငဲ ယ် (၁၆) မှ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁၈) အထိ ပါရှေိ သာ ြပုလုပ်မှု၊
( ခ ) ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မခွဲ (င) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (စ) တို့တွင်ပါရှိေသာ အ ြကမ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကး
ေထာက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ြပစ်မှု၊
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( ဂ ) ပုဒ်မ ၄၃၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ သတင်းအချက်အလက်များကို ခိုင်လုံသည့် အေက
ြ ာင်း
ြပချက်မရှိဘဲ ဖွင့်ဟေပ
ြ ာဆိုရန် ပျက်ကွက်မှု။
၅၃။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရထုတ် ြပ န်သည့် နည်းဥပေဒများပါ တား ြမ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို
ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေ ြကာင်း ြပစ်မှုထင်ရှားစီရင် ြခင်းခံရလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုံး ေထာင်ဒဏ်
တစ်နှစ်မှ အများဆုးံ ေထာင်ဒဏ် သုံးနှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့်အြပင် ေငွဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်သည်။
၅၄။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၄၉၊ ပုဒ်မ ၅၀ နှင့် ပုဒ်မ ၅၁ တို့တွင် ေဖာ် ြပထားေသာ ြပစ်မှုတစ်ခုခုကို
ကျူးလွန်ရာ၌ သူတစ်ဦးဦးကို ြဖ စ်ေစ၊ အများကို ြဖ စ်ေစ ေသေစလျှင် သို့မဟုတ် အ ြပ င်းအထန်
နာကျင်ေစလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုံး ေထာင်ဒဏ်ဆယ်နှစ်မှ အများဆုံး ေထာင်ဒဏ် တစ်သက်အထိ
ြဖစ်ေစ၊ ေသဒဏ် ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
၅၅။ အက
ြ မ်းဖက်ြပစ်မှုတစ်ခုခုြဖင့် ြပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရသူသည် ယခင်ကလည်း အက
ြ မ်းဖက်
ြပ စ်မှုတစ်ခုခု ြဖ င့် ြပ စ်မှုထင်ရှားစီရင် ြခ င်းခံခဲ့ရလျှင် ထပ်မံကျူးလွန်ေသာ အ ြကမ်းဖက်မှုအတွက်
ြပဋ္ဌာန်းထားေသာ အများဆုံးြပစ်ဒဏ်ကို ချမှတ်ြခင်းခံရမည်။
၅၆။ တရားရုံးသည် အက
ြ မ်းဖက်မှု သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေြကးေထာက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ြပစ်မှုြဖင့်
ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်လျှင် သက်ေသခံပစ္စည်းအဖ
ြ စ်သိမ်းဆည်းထားေသာ ေငွေြကးနှင့်ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံေတာ်
ဘ ာအဖ
ြ စ် သိမ်းယူြခင်း သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲြခင်းြပုသည့် အမိန့်ချ
မှတ်ရမည်။
အခန်း (၁၅)
နိုင်ငံတကာ နှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း
၅၇။ ဗဟိုအဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းေကာ်မတီများသည် ေအာက်ပါကိစ္စရပ်များ အပါအဝင်
သင့်ေလျာ်ေသာအေရးယူေဆာင်ရွက်မှုများ ြပုလုပ်ရန်အတွက် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွ့ဲ အစည်းများ၊
ေဒသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်းေကာင်း၊ အက
ြ မ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်
အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဝင်နိုင်ငံများနှင့် လည်းေကာင်း ပူးေပါင်းညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ရမည်(က) အက
ြ မ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ သတင်းဖလှယ်ြခင်း၊
( ခ ) အက
ြ မ်းဖက်သမားက မိမိနယ်ေြမအား အသုံး ြပု၍ အခ
ြ ားနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားများ
ြ ုနိုင်ေအာင် ကာကွယ်တားဆီးြခင်း၊
အေပါ်အက
ြ မ်းဖက်မှုကျူးလွန်ြခင်း မပ
( ဂ ) အ ြက မ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ စီစဉ်ညွှန် ြက ား ြခ င်း၊ ြပ င်ဆင် ြခ င်း၊ စီမံ ြခ င်းနှင့် ေငွေ ြက း
ေထာက်ပံ့ြခင်းတို့ကို ကာကွယ်တားဆီး ြခင်း၊
(ဃ) အက
ြ မ်းဖက်သမားများနှင့်အ ြကမ်းဖက်အပု စ် မု ျား နိငု င် ံြဖတ်ေကျာ်၍ ြဖစ်ေစ၊ နယ်စပ်
ြဖတ်ေကျာ်၍ ြဖစ်ေစလှုပ်ရှားသွားလာမှုကို ထိန်းချုပ်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် နယ်စပ်
ေဒသထိန်းချုပ်မှု ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု ြမှင့်တင် ြခင်း၊
( င ) အ ြက မ်းဖက်မှု တားဆီးနှိမ်နင်းေရးဆိုင်ရာ ေလ့ကျင့်ေရး၊ နည်းပညာ ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်ေရး၊ စွမ်းရည် ြမှင့်တင်ေရး ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
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( စ ) အက
ြ မ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရး အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက
ွ ်ြခင်း၊
(ဆ) ေဒသအတွင်း ဗဟိုသတင်းအချက်အလက်ဌာန ထူေထာင်ရန် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( ဇ ) အ ြကမ်းဖက်မှုကာကွယ်တားဆီးေရးတွင် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ ြဖစ်ေစရန်
စွမ်းရည် ြမှငတ
့် င်ေရးအတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( ဈ ) အက
ြ မ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ သုေတသနနှင့် ဖွံ့ြဖိုးမှုလုပ်ငန်းများတွင် ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်ြခင်း။
၅၈။ အ ြကမ်းဖက်မှုများအား တားဆီးနှိမ်နင်းေရးအတွက် အပ
ြ ည် ြပ ည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းဝင်
နိုင်ငံများနှင့်လည်းေကာင်း၊ ေဒသဆိုင်ရာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့်လည်းေကာင်း နိုင်ငံအချင်းချင်း
အကူအညီေပးေရးနှငစ့် ပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲြပစ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် နိငု င် အ
ံ ချင်းချငး် အကူအညီ
ေပးေရးဥပေဒနှင့်အညီေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
အခန်း (၁၆)
တရားခံအား လွှဲေြပာင်းေပးခ
ြ င်း
၅၉။ အက
ြ မ်းဖက်သမား တရားခံအား လွှဲေြပာင်းေပးခ
ြ င်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ (က) ဤဥပေဒပါ အက
ြ မ်းဖက်မှု သိ့ု မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပမ့ံ ဆ
ှု ငုိ ရ
် ာ
ြပစ်မတ
ှု စ်ခခု က
ု ို တရားခံလွှဲေြပာင်းေပးနိငု သ
် ည့် ြပစ်မှုြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူြပီးတရားခံ
လွှဲေြပာင်းေရးကို တည်ဆဲဥပေဒနှင့်အညီေဆာင်ရွက်ရမည်။
( ခ ) အက
ြ မ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများတွင်
ေဖာ် ြပ ထားသည့် တရားခံလွှဲေ ြပ ာင်းေရးဆိုင်ရာ ြပ ဋ္ဌာန်းချက်ပါအတိုင်း တရားခံ
လွှဲေြပာင်းေပးရန် ေတာင်းဆိုခံရသည့် နိုင်ငံ၏ဥပေဒဖ
ြ င့် ြပဋ္ဌာန်းထားသည့် အခ
ြ ား
စည်းကမ်းချက်များကို အေထာက်အထားပ
ြ ု၍ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
( ဂ ) ဗဟိအ
ု ဖွ့ဲ ၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ သက်ဆငုိ ရ
် ာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများနှငအ
့် စိးု ရဌာန၊
အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသည် အ ြကမ်းဖက်သမား တရားခံကိုလွှဲေ ြပ ာင်းေပး ြခ င်း
သို့မဟုတ် လက်ခံ ြခ င်းကိစ္စများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုအပ်သလို စီစဉ်
ေဆာင်ရွက်ေစရမည်။
၆၀။ အက
ြ မ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရးနှင့်ပတ်သက်ေသာ အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း အဖွဲ့ဝင်
နိုင်ငံတစ်ခုခုမှြဖစ်ေစ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုခုမှြဖစ်ေစ ဤဥပေဒပါ အ ြကမ်းဖက် ြပစ်မှု
တစ်ရပ်ရပ်ကို နိုင်ငံေတာ်အတွင်း၌ကျူးလွန်သည့် တရားခံကို ြပည်ပသို့ လွှဲေြပာင်းေပးရန်နှင့် ြပစ်မှု
ဆိုင်ရာ ကိစ္စများတွင် အပ
ြ န်အလှန်အကူအညီေပးရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍(က) ဤဥပေဒနှင့်အကျုံးဝင်သည့် အက
ြ မ်းဖက်မှုများကို နိုင်ငံေရးပ
ြ စ်မှု၊ ယင်းနှင့်ဆက်နွယ်
သည့် ြပ စ်မှု သို့မဟုတ် နိုင်ငံေရးရည်ရွယ်ချက်အတွက် ကျူးလွန်သည့် ြပ စ်မှုဟု
မှတ်ယူ ြခင်းမပ
ြ ုရ၊
( ခ ) ယင်းေမတ္တ ာရပ်ခံချက်တွင် ေဖာ် ြပ ပါရှိသည့် ကျူးလွန်ခဲ့ေသာ အ ြက မ်းဖက်မှုမှာ
နိုင်ငံေရးပ
ြ စ်မှု၊ ယင်းနှင့်ဆက်နွယ်သည်ြ့ ပစ်မှု သို့မဟုတ် နိုင်ငံေရးရည်ရွယ်ချက်အတွက်
ကျူးလွန်သည့် ြပစ်မှုဟူေသာ အေက
ြ ာင်းြပချက်တစ်ခုတည်းြဖင့် ြငင်းပယ်ြခင်း မပ
ြ ုရ။
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အခန်း (၁၇)
အေရးယူရာတွင် တရားမျှတစွာ ြပုမူဆက်ဆံြခင်း
၆၁။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ အက
ြ မ်းဖက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ေဆးခ
ြ င်းနှင့် အေရးယူြခင်းတို့
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အေရးဥပေဒနှင့် လိုက်ေလျာညီသည့် သတ်မှတ်
ြပ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ တရားမျှတစွာ ြပ ုမူဆက်ဆံေရးနှင့် အ ြခ ားခံစားခွင့် အခွင့်အေရးများ
ရရှိေစေရးတို့အတွက် အာမခံချက်ရရှိေစရမည်။
၆၂။ မည်သူမဆို အက
ြ မ်းဖက်မှုြဖင့် စွပ်စွဲခံရြပီး ဖမ်းဆီးချုပ်ေနှာင်ခံရလျှင် ယင်း၏အခွင့်အေရးများ
ရရှေိ ရးအတွက် ထိသ
ု ၏
ူ နိငု င် သ
ံ ားအဖ
ြ စ်ခယ
ံ ထ
ူ ားသည့် နိုင်ငံမှအနီးစပ်ဆုံး သင်ေ့ လျာရ
် ာသံရးံု သိ့ု
ြဖစ်ေစ၊ ေကာင်စစ်ဝန်ရုံးသို့ ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်စားလှယ်ထံသို့ ြဖစ်ေစ ေနှာင့်ေနှး ြကန့် ြကာခ
ြ င်းမရှိေစဘဲ
ဆက်သွယ်အေက
ြ ာင်း ြကားနိုင်ရန် အခွင့်အေရးရရှိေစရမည်။
အခန်း (၁၈)
အက
ြ မ်းဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ေရး နှင့် တိုက်ဖျက်ေရးရန်ပုံေငွ
၆၃။ ဗဟိအ
ု ဖွ့ဲ သည် အက
ြ မ်းဖက်မတ
ှု ားဆီးကာကွယေ် ရးနှင့် တိက
ု ဖ် ျကေ် ရးရန်ပေံု ငွကုိ ေအာက်ပါ
ရေငွနှင့်ပစ္စည်းများဖ
ြ င့် ထူေထာင်နိုင်သည်(က) တည်ဆဲဥပေဒနှင့်အညီ ြပည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွမှ ေထာက်ပံ့ေငွ၊
( ခ ) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ယင်း၏ ဘ ာရန်ပုံေငွသို့
ဤဥပေဒပါ ြပစ်မှုများနှင့စ် ပ်လျဥ်း၍ ဖွ့ဲ စည်းပုအ
ံ ေခ
ြ ခံဥပေဒ ဇယား (၅)၊ အမှတ်စဥ် ၉
အရ ေပးသွင်းသည့် ေငွေ ြကးများအနက်မှ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းေအာက် မနည်းေသာ
ေထာက်ပံ့ေငွ၊
( ဂ ) ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ေစတနာရှင်များ၏ ေထာက်ပံ့လှူဒါန်းေငွနှင့် ပစ္စည်းများ။
၆၄။ ဗဟိအ
ု ဖွ့ဲ သည် အက
ြ မ်းဖက်မတ
ှု ားဆီးကာကွယေ် ရးနှင့် တိက
ု ဖ် ျကေ် ရးရန်ပေံု ငွကုိ ေအာက်ပါ
ကိစ္စများအတွက် အသုံးြပုရန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကျခံရန်ခွင့်ြပုနိုင်သည်(က) ဗဟိုအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို လည်းေကာင်း၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်း
တာဝန်များကို လည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက်ရာ၌ လိုအပ်ေသာ ကုန်ကျစရိတ်များ၊
( ခ ) အ ြက မ်းဖက်မှု က ိုတင်ကာကွယ်ေရးနှင့် တားဆီးေရးတို့အတွက် လိုအပ်ေသာ
အစီအမံများ ချမှတ် ေဆာင်ရွက်သည့် ကိစ္စများ၊
( ဂ ) အက
ြ မ်းဖက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်မှုများနှင့် အေရးယူေဆာင်ရွက်သည့်
ကိစ္စများ၊
(ဃ) အက
ြ မ်းဖက်မှုေ ြကာင့် ေဘးဒဏ်သင့်သူများကို သင့်ေလျာ်ေသာ ကူညီေထာက်ပမ့ံ မှု ျား၊
( င ) အက
ြ မ်းဖက်သမားများကို ခံယူချက် ြပုပ
ြ င်ေြပာင်းလဲေရးနှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး
ကိစ္စများ၊
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( စ ) အက
ြ မ်းဖက်မမှု ျားနှငစ့် ပ်လျဉ်း၍ အပ
ြ ည်ြပည်ဆငုိ ်ရာအဖွ့ဲ အစည်းများ၊ ေဒသဆိုင်ရာ
အဖွဲ့အစည်းများ၊ ြပည်ပနိုင်ငံများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့်ကိစ္စများ၊
(ဆ) ဗဟိုအဖွဲ့က သတ်မှတ်ေသာအခ
ြ ားလိုအပ်သည့်ကိစ္စများနှင့်အြခားအေရးေပါ် လုပ်ငန်း
တာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ရာ၌ ကုန်ကျစရိတ်များ။
အခန်း (၁၉)
အေထွေထွ
၆၅။ အက
ြ မ်းဖက်မှု သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေြကးေထာက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ြပစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်
ေငွေ ြက း၊ ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ေဆး ြခ င်း ခံရသူမဟုတ်ဘဲ အ ြခ ားသူတစ်ဦးဦးက
ထိုေငွေ ြကးနှင့်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို သေဘာရိုး ြဖင့် အဖိုးစားနားေပး၍ တစ်နည်းနည်း ြဖင့် လွှဲေ ြပာင်း
ရယူထားပ
ြ ီး လက်ဝယ်ထားခ
ြ င်းြဖစ်ေြကာင်း သက်ေသထင်ရှား တင်ြပနိုင်ပါက ထိုသူ၏ အခွင့်အေရးကို
ထိခိုက်နစ်နာေစခ
ြ င်း မရှိေစရ။
၆၆။ ဗဟိုအဖွဲ့သည်လူ့အခွင့်အေရးအရ ဒုက္ခသည်အြဖစ် ခိုလှုံခွင့်ေတာင်းခံလာခ
ြ င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ထိုသို့ ခိုလှုံခွင့်ေတာင်းခံလာသူမှာ အက
ြ မ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခဲ့ြခင်း ရှိ မရှိ နှင့် ထိုအ ြကမ်းဖက်မှုကို
ကျူးလွန်ရန် အားေပးကူညီမှု၊ လှုံ့ေဆာ်မှု၊ ပူးေပါင်း ကံစည်မှု ကျူးလွန် ြခင်း ရှိ မရှိ တို့ကို ေသချာစွာ
စိစစ်ေစပ
ြ ီး အက
ြ မ်းဖက်မက
ှု ျူးလွနခ် ေ့ဲ ြကာင်းကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိုအ ြကမ်းဖက်မှုကို ကျူးလွန်
ရန် အားေပးကူညီမှု၊ လှုံ့ေဆာ်မှု သို့မဟုတ် ပူးေပါင်း ကံစည်မှု ကျူးလွန်ခဲ့ေြကာင်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း
ေတွ့ရှိပါက ထိုသူကို ဤဥပေဒအရ ထိုက်သင့်သလို အေရးယူေဆာင်ရွက်ရမည်။
ြ မ်းဖက်မှုတစ်ခုခုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သက်ေသခံ
၆၇။ ဤဥပေဒအရ တရားစွဲဆိုတင်ပို့ထားေသာ အက
ပစ္စည်းသည် တရားရုံးေရှ့သို့တင်ပို့ရန် မလွယ်ကူေသာပစ္စည်း ြဖစ်ပါက ယင်းသက်ေသခံပစ္စည်းကို
တရားရုံးေရှ့သို့ တင်ပို့ရန်မလိုဘဲ မည်ကဲ့သို့ထိန်းသိမ်းထားေ ြက ာင်း အစီရင်ခံစာ သို့မဟုတ်
သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့် တင်ြပနိုင်သည်။ ယင်းသို့ တင်ြပ ြခင်းကို
တရားရုံးေရှ့သို့ သက်ေသခံပစ္စည်း တင်ြပဘိသကဲ့သို့ မှတ်ယူကာ သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးက ဥပေဒနှင့်
အညီ စီမံခန့်ခွဲသည့် အမိန့်ချမှတ်ရမည်။
၆၈။ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနသည် ဗဟိအ
ု ဖွ့ဲ နှင့် ဤဥပေဒအရဖွ့ဲ စည်းေသာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ
နှင့် အဖွဲ့များ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အေထာက်အကူြပုနိုင်ရန် လိုအပ်ေသာ ရုံး
အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်း၍ ရုံးဝန်ထမ်းများကို ခန့်အပ်တာဝန်ေပးရမည်။
၆၉။ တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို့ပင်ပ
ါရှိေစကာမူ အက
ြ မ်းဖက်မှုများကို ဤဥပေဒဖ
ြ င့်သာ အေရးယူရမည်။
၇၀။ အ ြကမ်းဖက်မှုတစ်ခုခု ြဖ င့် တရားစွဲဆိုရာတွင် ဗဟိုအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ဗဟိုအဖွဲ့က လွှဲအပ်
ေပးထားေသာအဖွဲ့၏ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ကို ရယူရမည်။
၇၁။ ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ေပးအပ် ြခ င်းခံရသည့်
သူတစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးအေပါ် ယင်းတို့၏ လုပ်ငန်း
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တာဝန်များကို သေဘာရိုး ြဖင့်ေဆာင်ရွက်သည့် ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက် မည်သည့် တရားရုံးတွင်မျှ
တရားစွဲဆိုခွင့်မရှိေစရ။
၇၂။ ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်(က) ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်း
များကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
( ခ ) ဗဟိုအဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနများသည် လိုအပ်ေသာ အမိန့်
ေက
ြ ာ် ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ြကားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
( ဂ ) လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် လိုအပ်ေသာ အမိန့်နှင့် ညွှန် ြကားချက်များကို ဗဟိုအဖွဲ့၏
သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

(ပုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်

