
 
 
 

အကြ မ်းဖက်မှုတုိက်ဖျက်ေရး ဥပေဒ 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ်  ၂၃။ ) 

၁၃၇၆  ခုနှစ်၊  နယုန်လဆန်း  ၇  ရက် 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  ဇွန်လ   ၄  ရက်) 

  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာသ်ည် ဤဥပေဒကိ ုပြ ဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်၊ စီရင်ပိင်ုခွင့်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

၁။ ဤဥပေဒကို အကြ မ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။  

၂။ ဤဥပေဒအရ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အကြ မ်းဖက်မှုကို ကျူးလွန်သူ၊ ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်သူ၊ 

အားေပးကူညီသူ၊ လှုံ့ေဆာ်သူ သို့မဟုတ် ကံရာပါအဖြ စ် ေဆာင်ရွက်သူများအေပါ် စီရင်ပိုင်ခွင့် 

ရှိေစရမည်-  

(က) မည်သူမဆို နိုင်ငံေတာ ်အတွင်း ကျူးလွန်သည့် အကြ မ်းဖက်မှု၊ 

( ခ )  မြ န်မာနုိင်ငံသားကဖြ စ်ေစ၊  နုိင်ငံေတာ်တွင် အမြ တဲမ်းေနထုိင်ခွင့်ရသည့် နုိင်ငံခြ ားသား 

ကဖြ စ်ေစ၊ ယင်းတုိ့တစ်ဦးဦးအေပါ်တွင်ဖြ စ်ေစ  ပြ ည်ပတွင်ကျူ းလွန်သည့် အကြ မ်းဖက်မှု၊ 

( ဂ ) အများပြ ည်သူ၏ လုံခြ ုံေရးကို  ဖြ စေ်စ၊ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ဖြ စ်ေစ၊ အများ 

 ပြ ည်သူ သုိ့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကအတွက် အေရးကီးေသာအေခြ ခံအေဆာက်အအံုများကုိ 

 ဖြ စ်ေစ၊ နိုင်ငံပိုင်အေဆာက်အအုံ၊ ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် အသုံးအေဆာင် 

ပစ္စည်းများကိုဖြ စ်ေစ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးေစရန် ပြ ုလုပ်မှုများ၊ 

(ဃ) အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ကျူ းလွန်ေသာ သုိ့မဟုတ် ကျူ းလွန်မည်ဖြ စ်ေသာ အကြ မ်းဖက်သမား 

တစ်ဦးဦးကုိဖြ စ်ေစ၊ အကြ မ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုခုကုိ ဖြ စ်ေစ အားေပးကူညီရာေရာက်ေသာ 

ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှု၊ 

( င )  ပြ ည်ပရိှ နုိင်ငံပုိင်အေဆာက်အအံု၊ ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်း 

များကိုလ ည်းေကာင်း၊ နိုင်ငံေတာ်၏ သံရုံးနှင့်ေကာင်စစ်ဝန်ရုံး အပါအဝင် သံတမန် 

ဆိုင်ရာရုံးများကိုလည်းေကာင်း ကျူးလွန်သည့်အကြ မ်းဖက်မှု၊  

( စ ) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ နိုင်ငံေတာ်အတွင်း မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ေရယာဉ်၊ 

ေလယာဉ်နှင့် အခြ ားစက်တပ်ယာဉ်တစ်ခုခုေပါ်တွင ်ကျူးလွန်သည့် အကြ မ်းဖက်မှု၊ 

(ဆ)  ပြ ည်တွင်းမှ ဖြ စ်ေစ၊  ပြ ည်ပမှ ဖြ စ်ေစ ေပြ းဆွဲေသာ သို့မဟုတ် ငှားရမ်းထားေသာ   

ေရယာဉ် သို့မဟုတ် ေလယာဉ်နှင့် အခြ ားစက်တပ်ယာဉ်တစ်ခုခုေပါ်တွင် အမှုထမ်း 

ပါသည်ဖြ စ်ေစ၊ မပါသည်ဖြ စ်ေစ မြ န်မာနိုင်ငံသား သို့မဟုတ် မြ န်မာနိုင်ငံအတွင်း 

အမြ ဲတမ်းေနထိုင်ခွင် ့ရေသာ နိုင်ငံ ခြ ားသား သို့မဟုတ် ယင်းတို့ပိုင် အဖွဲ့အစည်း 

သို့မဟုတ် အသငး်အဖွဲ့က ကျူးလွန်သည့် အကြ မ်းဖက်မှု၊ 
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( ဇ ) နိုင်ငံေတာ်အတွင်းသုိ့ ေရာက်ရှိေနေသာ အကြ မ်းဖက်မှုကျူးလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲခြ ငး် 

ခံရသူအား သက်ဆုိင်ရာ ပြ ည်ပနုိင်ငံသုိ့ တရားခံလွဲှေပြ ာင်းေပးရန် ေတာင်းဆုိချက်ကုိ 

ခွင့်မပြ ုသည့်အခါ ထိုသူကကျူးလွန်ခဲ့သည့် အကြ မ်းဖက်မှု၊ 

( ဈ ) နုိင်ငံေတာ်အတွင်း အေခြ ပြ ု၍ နုိင်ငံေတာ်ကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခြ ားနုိင်ငံများကုိ 

ေသာ်လည်းေကာင်း ကျူးလွန်သည့် အကြ မ်းဖက်မှုများ၊ 

(ည) နုိင်ငံေတာ်၏ ေမြ ပြ င်၊ ေရပြ င်၊ ေလပြ င်၊ ပုိင်နက်နယ်ေမြ နှင့် ကမ်းလွန်ေရတိမ်ပုိင်းတုိ့တွင် 

ကျူးလွန်သည့် အကြ မ်းဖက်မှုများ၊ 

( ဋ ) နိုင်ငံေတာ်၏ ေနရာတစ်ခုခုမှ ပိုင်နက်ပင်လယ်  ပြ င်ပကိ ု ဖြ တ်သန်း၍ နိုင်ငံေတာ် 

အတွင်းရိှ အခြ ားေနရာတစ်ခုသုိ့ သွားလာေသာ  သုိ့မဟုတ် ခရီးစဉ်အတုိင်း ခုတ်ေမာင်း 

သွားလာေသာ ေရယာဉ်များကဖြ စ်ေစ၊ ထိုေရယာဉ်များကို ဖြ စ်ေစ၊ နိုင်ငံေတာ်၏ 

နယ်နိမိတ် ပြ င်ပ၌ နိုင်ငံေတာ်နှင့်နယ်နိမိတ်ချင်း ကပ်လျက်ရှိေသာ အိမ်နီးချင်း 

နိုင်ငံများ၏ နယ်နိမိတ်မျဉ်းနှင့်ကပ်လျက် ဖြ တ်သန်းသွားလာေသာ ေရယာဉ်က 

 ဖြ စ်ေစ၊ ထိုေရယာဉ်များကိုဖြ စ်ေစ ကျူးလွန်သည့် အကြ မ်းဖက်မှု။ 

၃။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက် 

ေစရမည်- 

(က) နုိင်ငံေတာ် ဆိုသည်မှာ ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်ကို ဆိုသည်။  

( ခ ) အကြ မ်းဖက်မှု ဆိုသည်မှာ အကြ မ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ရန် ရည်ရွယ်ချက် ဖြ င့်   ေအာက်

ေဖာ်ပြ ပါ  ပြ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို  ပြ ုလုပ်မှုနှင့် ပြ ုလုပ်ရန် ပျက်ကွက်မှုများ ကို ဆိုသည်- 

(၁) အခန်း (၄) တငွ် ပြ ဋ္ဌာန်းထားေသာ မြ ို့ပြ ေလေကြ ာင်းပျံသန်းေရးနှင့် ေလဆိပ် 

တို့ကိ ုဥပေဒနှင့် မညီဘဲ တမင်ကျူးလွန်သည့်   ပြ စ်မှု၊  

(၂) အခန်း (၅) တွင်  ပြ ဋ္ဌာန်းထားေသာ ကုိယ်စားလှယ်များ အပါအဝင် အပြ ည်ပြ ည် 

ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ေပးရမည့် ပုဂ္ဂုလ်များအား ကျူးလွန်သည့်  ပြ ုလုပ်မှု၊ 

(၃) အခန်း (၆) တွင် ပြ ဋ္ဌာန်းထားေသာ ဓားစာခံအဖြ စ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ကျူးလွန်သည့်  ပြ ုလုပ်မှု၊ 

(၄) အခန်း (၇) တွင်  ပြ ဋ္ဌာန်းထားေသာ နျူကလီးယားဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယို သတ္တ ိက 

 ဒြ ပ်ပစ္စည်းနှင့် နျူကလီးယားအေဆာက်အအုံများနှင့် သက်ဆိုင်သည့်  ပြ စမ်ှု၊ 

(၅) အခန်း (၈) တွင် ပြ ဋ္ဌာန်းထားေသာ ပင်လယ်ေရေကြ ာင်းသွားလာေရးကုိ ေဘးအန္တရာယ် 

 ဖြ စ်ေစရန် ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ တမင်ကျူးလွန်သည့်  ပြ စ်မှု၊ 

(၆) အခန်း (၉) တွင် ပြ ဋ္ဌာန်းထားေသာ ကမ်းလွန်ေရတိမ်ပိုင်းတွင် ေရေအာက် 

သယံဇာတရှာေဖွေရး အေဆာက်အအုံကို ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစရန် ဥပေဒနှင့် 

မညီဘ ဲတမင်ကျူးလွန်သည် ့ ပြ စ်မှု၊  
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(၇) အခန်း (၁၀) တွင် ပြ ဋ္ဌာန်းထားေသာ အမှတ်အသားပြ ုလုပ်မထားသည့် ေပါက်ကဲွ 

ေစတတ်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျူးလွန်သည့် ပြ စ်မှု၊  

(၈) အခန်း (၁၁) တွင်  ပြ ဋ္ဌာန်းထားေသာ အကြ မ်းဖက်ဗံုးခဲွ တုိက်ခုိက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
ကျူးလွန်သည့်ပြ စ်မှု၊  

(၉) အခန်း (၁၂) တွင်  ပြ ဋ္ဌာန်းထားေသာ အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငေွကြ းနှင့် ပစ္စည်း 
ေထာက်ပံ့မှု နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပြ စ်မှု၊  

(၁၀) အများပြ ည်သူ၏ လုံ ခြ ုံေရးကို ဖြ စ်ေစ၊ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကို  ဖြ စ်ေစ၊ 
အများ ပြ ည်သူ သုိ့မဟုတ် တစ်ဦးတစ်ေယာက်အတွက် အေရးကီးေသာ အေခြ ခံ 
အေဆာက်အအံုများကုိဖြ စ်ေစ၊ နုိင်ငံပုိင်အေဆာက်အအံု၊ ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာ 
နှင့် အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများကို ဖြ စ်ေစ ပြ င်းထန်စွာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးေစရန် 
 ပြ ုလုပ်မှုများ၊ 

(၁၁)  ပြ ည်ပရိှ နုိင်ငံေတာ်ပုိင် သုိ့မဟုတ် နုိင်ငံေတာ်အစုိးရပုိင် အေဆာက်အအံု၊ ယာဉ်၊ 
စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့်အသံုးအေဆာင် ပစ္စည်းများကုိလ ည်းေကာင်း၊ နုိင်ငံေတာ်၏ 
သံရံုးနှင့်ေကာင်စစ်ဝန်ရံုး အပါအဝင် သံတမန်ဆုိင်ရာရံုးများကုိလည်းေကာင်း 
ကျူးလွန်သည့် အကြ မ်းဖက်မှု၊ 

(၁၂) အကြ မ်းဖက်သမားကိုဖြ စ်ေစ၊ အကြ မ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုခု၏ အဖွဲ့ဝင်ကို  ဖြ စ်ေစ 
လက်နက်နှင့်ခဲယမ်းမီးေကျာက်များ၊ ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယား လက်နက်များ၊ 
ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ လက်နက်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် နျူကလီးယား ဒြ ပ် 
ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ေပးရန်၊ လွှဲေပြ ာင်းေပးပို့ရန်၊ လက်ခံထိန်းသိမ်း 
ေပးရန်၊ ေထာက်ပံ့ရန် သို့မဟုတ ်ေထာက်ပံ့ရန် ကမ်းလှမ်းသည့်  ပြ ုလုပ်မှုများ၊ 

(၁၃) အများပြ ည်သူအတွင်း ထိတ်လန့်ေကြ ာက်ရံွ့မှု ဖြ စ်ေပါ်ေစ ခြ င်း၊ အစုိးရ သုိ့မဟုတ် 
 ပြ ည်တွင်း၊  ပြ ည်ပအဖဲွ့အစည်းတစ်ခုခုအား ဥပေဒနှင့်မညီသည့် လုပ်ရပ်တစ်ခုကုိ 
အတင်းအကြ ပ်ပြ ုလုပ်ေစ ခြ င်း သို့မဟုတ် ဥပေဒနှင့်အညီ  ပြ ုလုပ်ရမည်ကို 
မပြ ုလုပ်ဘဲ ေရှာင်ရှားေစ ခြ င်းတုိ့ကုိ  ရည်ရွယ်၍ အရပ်သားကုိဖြ စ်ေစ၊ လက်နက်ကုိင် 
ပဋိပက္ခတိုက်ပွဲဖြ စ်ေနသည့် အေခြ အေနတွင် စစ်ပြ ိုင်မှု၌ ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခြ င်း 
မရှိသည့် အခြ ားသူတစ်ဦးဦးကိုဖြ စ်ေစ ေသေစရန် သို့မဟုတ် အပြ င်းအထန် 
နာကျင်ေစရန် နှင့် အခြ ားပြ ုလုပ်မှုများ၊ 

(၁၄) အကြ မ်းဖက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် အများပြ ည်သူ၏ ကျန်းမာေရးကို  ဖြ စ်ေစ၊ 
ေဘးကင်းေရးကိုဖြ စ်ေစ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို  ဖြ စ်ေစ ဆိုးရွားစွာထိခိုက် 
ေစသည့် အကြ မ်းဖက်မှုများ၊ 

(၁၅) အကြ မ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုခုတွင် ဖြ စ်ေစ၊ အကြ မ်းဖက်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာ 
တွင် ဖြ စ်ေစ သူတစ်ဦးဦးအား ပါဝင် ေစရန် တိုက်တွန်းမှု၊ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းမှု၊ 
ဝါဒဖြ န့်မှု ၊ စုေဆာင်းရန် ပြ ုလုပ်မှုများ၊  
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(၁၆) အကြ မ်းဖက်အုပ်စု ဖွဲ့စည်းရန်၊ အကြ မ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုခုတွင် သိလျက် နှင် ့

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ တာဝန်ေပး၍ လှုပ်ရှားေဆာင်ရွက်ေစရန် ပြ ုလုပ်မှုများ၊ 

(၁၇) အကြ မ်းဖက်သမားကုိဖြ စ်ေစ၊ အကြ မ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုခု၏ အဖဲွ့ဝင်ကုိ  ဖြ စ်ေစ 

ဖမ်းဆီး၍ အေရးယူခြ င်းမပြ ုနုိင်ေစရန်  သုိ့မဟုတ် လွတ်ေမြ ာက်ေစရန် အလုိ့ငှာ 

ထိမ်ချန်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် သိလျက်နှင့် ခုိလှုခွင့်ေပးခြ င်း၊ ပုန်းေအာင်း ခွင့်ေပးခြ င်း၊ 

ယာယီတည်းခိုေနထိုင်ခွင့်ေပးခြ ငး် သို့မဟုတ် ဝှက်ထား ခြ ငး် ပြ ုလုပ်မှုများ၊ 

(၁၈) အကြ မ်းဖက်သမားကုိဖြ စ်ေစ၊ အကြ မ်းဖက်အုပ်စု တစ်ခုခု၏အဖဲွ့ဝင်ကုိ  ဖြ စ်ေစ 

အေဆာက်အအုံနှင် ့ ေနရာတစ်ခုခုကို အသုံး ပြ ုခွင်၊့ စုေဝးခွင့်၊ အစည်းအေဝး 

 ပြ ုလုပ်ခွင့်ေပးရန်၊ အကြ မ်းဖက်မှုဆုိင်ရာ ေလ့ကျင့်သင်တန်းေပးရန် သုိ့မဟုတ် 

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးရန် ပြ ုလုပ်မှုများ။ 

( ဂ ) ေရေအာက်သယံဇာတရှာေဖွေရး အေဆာက်အအံု ဆုိသည်မှာ နုိင်ငံေတာ်၏ ကမ်းလွန် 

ေရတိမ်ပိုင်းတွင် ေရေအာက်သယံဇာတရှာေဖွေရး သို့မဟုတ် ထုတ်ယူအသုံးပြ ုေရး 

အတွက် ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားစီးပွားေရးအတွက် ဖြ စ်ေစ ရည်ရွယ်၍ ပင်လယ်ကြ မ်းပြ င်တွင် 

အခုိင်အမာတပ်ဆင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ဖန်တီးထားသည့် ကျွန်း သုိ့မဟုတ် ေနရာ 

အေဆာက်အအုံကုိ ဆိုသည်။  

(ဃ) အကြ မ်းဖက်အုပ်စုပုိင်ပစ္စည်းများ ဆိုသည်မှာ အကြ မ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ရာမှ ရရှိသည့် 

အကျိုးအမြ တ်များ၊ အကြ မ်းဖက်မှုတစ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ရာတငွ် အသုံးပြ ုခဲ့သည့် 

သို့မဟုတ် အသုံးပြ ုေနသည့် သို့မဟုတ် အသုံးပြ ုလိမ့်မည်ဟု ယူဆရသည် ့ေငွေကြ း 

နှင့်ပစ္စည်းများ၊ အကြ မ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြ မး်ဖက ်အပု်စုတစ်ခုက အသုံးပြ ု 

ခဲ့သည့် သုိ့မဟုတ် အသုံးပြ ုေနသည့် သို့မဟုတ် အသံုး ပြ ုလိမ့်မည်ဟု ယူဆရသည့် 

ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများ၊ အကြ မး်ဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်အုပ်စုတစ်စု 

သို့မဟုတ် အဆိုပါအုပ်စု၏ကိုယ်စား အခြ ားသူတစ်ဦးဦးက ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် 

သုိ့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသည့် ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများ၊ အကြ မ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုအား 

ေထာက်ပံ့ရန် သို့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်မှုတစ်ခုအား ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့ရန် ရည်ရွယ် 

ချက်ဖြ င့် စုေဆာင်းခဲ့သည့်ေငွေကြ းနှင့် ပစ္စည်းများနှင့်အဆိုပါေငွေကြ းနငှ့်ပစ္စည်းများ 

မှ ဆင့်ပွား ဆင်းသက်လာသည့် ေငွေကြ းနငှ့် အကျို းအမြ တ်များကို ဆိုသည်။ 

( င ) ေလယာဉ်ဝန်ေဆာင်မှုေပးချိန် ဆိုသည်မှာ ေမြ ပြ င်မှ ေလယာဉ် မထွက်ခွာမီ 

အမှုထမ်းများ ေလယာဉ်ပျံသန်းေရးအတွက် ကိုတင်ပြ င်ဆင်မှုလုပ်ငန်းများ စတင် 

ေဆာင်ရွက်ချိန်မှစ၍ ေလယာဉ်ဆင်းသက်ပြ းီ ၂၄ နာရီ ကြ ာသည်အထိ ဝန်ေဆာင်မှု 

ေပးေနေသာ အချိန်ကာလကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင်ေလယာဉ် ပျသံန်းချိန် 

တစ်ေလျှာက်လုံးဝန်ေဆာငမ်ှုေပးေနသည့် အချိန်ကာလလည်း ပါဝင်သည်။ 
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( စ ) အေခြ ခံအေဆာက်အအံုများ ဆိုသည်မှာ အများ ပြ ည်သူအကျိုးငှာ အများပြ ည်သူ 
ပိုင်အေနဖြ င် ့ဖြ စေ်စ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်အေနဖြ င့် ဖြ စ်ေစ အသုံးပြ ုေသာ၊ ရယူထားေသာ၊ 
 ဖြ ည့်ဆည်းေထာက်ပ့ံေပးေသာ သုိ့မဟုတ် ဖြ န့်ဖြ ူးေပးေသာေရ၊ မိလ္လာ အညစ်အေကြ း၊ 
စွမ်းအင်၊ ေလာင်စာ၊ ကုန်းလမ်း၊ ရထားလမ်း၊ ေရေကြ ာင်းလမး်၊ တံတား၊ ေလဆိပ် 
သုိ့မဟုတ် သယ်ယူပုိ့ေဆာင်ေရးနှင့် ဆက်သွယ်ေရးစသည့် အသံုးအေဆာင် ပစ္စည်းများ 
ကို ဆိုသည်။ 

(ဆ) နုိင်ငံပုိင် အေဆာက်အအံု၊ ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 
ဆုိသည်မှာ နုိင်ငံေတာ်၏ကုိယ်စားလှယ်၊ အစုိးရအဖဲွ့ဝင်များ၊ ဥပေဒပြ ုေရး သုိ့မဟုတ် 
တရားစီရင်ေရးအဖွဲ့ဝင်များ၊ နိုင်ငံေတာ်၏ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ သို့မဟုတ်   
အစုိးရအဖဲွ့အစည်းများ သုိ့မဟုတ် အစုိးရဌာနအချင်းချင်းဖဲွ့စည်းထားေသာ အဖဲွ့အစည်းများ 
မှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအတကွ် ယင်းတို့၏ တရားဝင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မှု 
နှင့်ပတ်သက်၍ ယာယီ သုိ့မဟုတ် အမြ တဲမ်းေနထုိင်ေသာ အေဆာက်အအံု သုိ့မဟုတ် 
အသံုးပြ ုေသာယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းတုိ့ကုိ ဆုိသည်။ 

( ဇ ) အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အကာအကွယ်ေပးရမည့်ပုဂ္ိုဂ လ် ဆုိသည်မှာ နုိင်ငံေတာ်အတွင်းသုိ့ 
 ပြ ည်ပနုိင်ငံတစ်ခုခုမှ မည်သည့်အချိန်အခါ၌မဆုိ ေရာက်ရိှေနသည့် ေအာက်ပါပုဂ္ိုဂ လ် 
တစဦ်းဦးကို ဆိုသည်- 

(၁) သက်ဆုိင်ရာနုိင်ငံ၏ ဖဲွ့စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒအရ နုိင်ငံ၏ အကီးအကဲ၊ နိုင်ငံ၏ 
အကီးအကဲ ကဲ့သို့လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ေသာအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်၊ 
အစုိးရအဖွဲ့အကးီအက၊ဲ နိုင်ငံခြ ားေရးဝန်ကီးနှင့် သံတမန်များ၊ 

(၂) ပုဒ်မခွဲငယ ်(၁) ပါ ပုဂ္ဂုလ်နှင့်အတူ လိုက်ပါေသာ ယင်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ၊ 

(၃) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာဥပေဒနှင့်အညီ အထူးအကာအကွယ် ရထိုက်ခွင့် ရှိေသာ 
သံတမန်ကုိယ်စားလှယ်များ အပါအဝင် နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံ၏ ကုိယ်စားလှယ်၊ အရာရိှ 
တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အစိုးရအချင်းချင်း ဖွဲ့စည်းထားသည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ 
အဖဲွ့အစည်းတစ်ခုခု၏ အရာရှိ သို့မဟုတ် အခြ ားကိုယ်စားလှယ်။ 

( ဈ ) ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့်နျူကလီးယားလက်နက်ဆုိသည်မှာ ဇီဝလက်နက်၊ ဓာတလုက်နက် နှင့် 
နျူကလီးယားလက်နက်တို့ကို  ဆိုသည်။ 

(ည) ဇီဝလက်နက်ဆုိသည်မှာ ေအာက်ပါပစ္စည်းကိရိယာ တစ်မျိုးမျိုးကို ဆိုသည်- 

(၁) ေရာဂါမဖြ စ်ပွားရန် ကာကွယ်ေရးအတွက်ဖြ စ်ေစ၊ အန္တရာယ် ကိုတင် ကာကွယ်ေရး 
အတွက်ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားငြ မ်ိးချမ်းေသာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်  ဖြ စ်ေစ မှန်ကန် 
ေကြ ာင်းထင်ရှားပြ သမှုမရှိဘဲ မူလအေနအထား သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှု 
နည်းလမ်းအရ မည်သည့် ပုံသဏ္ဌာန်၊ မည်သည့် အေရအတွက်မဆိုရှိသည့် 
အဏုဇီဝပစ္စည်း၊ အခြ ားဇီဝပစ္စည်းနှင် ့ အဆိပ် အေတာက်ဖြ စ်ေစေသာ 
ပစ္စည်းများ၊ 
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 (၂) ရန်လိုေသာ ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက်ဖြ စ်ေစ၊ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ 
အတွက် ဖြ စ်ေစ အဆိုပါအဏုဇီဝပစ္စည်း၊ အခြ ားဇီဝပစ္စည်း သို့မဟုတ် အဆိပ် 
အေတာက်ဖြ စ်ေစေသာ ပစ္စည်းများ အသံုးပြ ုရန် ဒီဇုိင်းပံုစံေရးဆဲွပြ ုလုပ်ထားေသာ 
လက်နက်များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ သုိ့မဟုတ် သယ်ေဆာင်သည့် ပစ္စည်းများ။ 

( ဋ ) ဓာတုလက်နက် ဆုိသည်မှာ ေအာက်ပါ အဆိပ်အေတာက်ဓာတုပစ္စည်းများ၊ လက်နက် 
ပစ္စည်းကိရိယာများ အတူတကွ ရှိသည်ဖြ စ်ေစ၊ တစ်သီးတစ်ခြ ားစီ ရှိသည်ဖြ စ်ေစ 
ယင်းဓာတုလက်နက်ပစ္စည်းများကို ဆိုသည်- 

(၁) စက်မှု၊ စုိက်ပျိုးေရး၊ သုေတသန၊ ေဆးဝါးဆုိင်ရာ သုိ့မဟုတ် အခြ ားငြ မ်ိးချမ်းစွာ 
အသုံးချေရးအတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဆိပ်အေတာက် ဓာတုပစ္စည်းများ 
နှင့်ဓာတုလက်နက်များအား တုိက်ရုိက်ကာကွယ်ေရးအတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
ဓာတု အဆိပ် အေတာက်ပစ္စည်းများဖြ င့် အသုံးပြ ုမည့် စစ်ေရးကိစ္စများအတွက ်
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပြ ည်တွင်း ဆူပူအုံကမှုများအား နှိမ်နင်းေရးအတွက် 
ေသာ်လည်းေကာင်း အသုးံပြ ုရန် မရည်ရွယ်သည် ့ အဆိပ်အေတာက် ဓာတု 
ပစ္စည်းများ၊  

(၂) ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ အဆိပ်အေတာက် ဓာတုပစ္စည်းများဖြ င့် လူကို ေသေစရန် 
သို့မဟုတ် ေဘးဥပဒ်  ဖြ စ်ေစရန် အထူးစီမံ ထုတ်လုပ်ထားသည့် လက်နက် 
ပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ 

 (၃) ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) ပါ လက်နက်ပစ္စည်းများ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများကို တိုက်ရိုက် 
အသံုးပြ ုေရးအတွက် အထူးစီမံထုတ်လုပ်ထားသည့် အခြ ားပစ္စည်းကိရိယာများ။ 

( ဌ ) နျူ ကလီးယားလက်နက် ဆုိသည်မှာ အပြ ည်ပြ ည် ဆိုင်ရာ အဏုမြ ူစွမ်းအင်ေအဂျင်စီမှ 
 ပြ ုစုထားေသာ နျူ ကလီးယား ဒြ ပ်ပစ္စည်းများအား ရုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ အကာအကွယ်ေပးမှု 
ပဋိညာဥ် စာချု ပ် ၁၉၈၀ ပါ အခန်း (၁)၊ အပုိဒ် ၁ (က) နှင် ့ (ခ) တွင် ဖွင် ့ဆိုထားသည် ့ 
နျူကလီးယားဒြ ပ်ပစ္စည်းများ ပါဝင်ေသာ လက်နက်ကိုဆိုသည်။ 

( ဍ ) ပစ္စည်းကိရိယာ ဆုိသည်မှာ မည်သုိ့ေသာ နျူကလီးယားေပါက်ကွဲမှု ဖြ စ်ေစသည့် 
ပစ္စည်းကုိမဆုိ သုိ့မဟုတ် ေရဒီယုိသတ္တ ိက ဒြ ပ်ပစ္စည်းကို ပျံ့နှံ့ေစေသာ  သို့မဟုတ် 
ဓာတ်ေရာင် ခြ ည် ထုတ်လွှတ်ေစေသာ ပစ္စည်း၏ ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဆုိင်ရာ ဂုဏ်သတ္တ  ိ
များေကြ ာင့် ေသဆုံး ခြ င်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အား  ပြ င်းထန်စွာ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရေစခြ င်း သုိ့မဟုတ် 
ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကးီမားစွာ ပျက်စီးေစခြ င်းတို့ကို ဖြ စေ်စ 
နိုင်ေသာ ပစ္စည်းကို ဆိုသည်။ 

( ဎ ) နျူကလီးယားဒြ ပ်ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ ပလူတိုနီယံ-၂၃၈ အိုင်ဆိုတုပ်ပါဝင်မှု ၈၀% 
ထက်ပို၍ ပါဝင်ေသာ ပလူတိုနီယံမှ အပဖြ စ်ေသာ ပလူတိုနီယံ၊ ယူေရနီယံ -၂၃၃၊ 
ပါဝင်ကိန်းမြ င့်ှတင်ထားေသာ ယူေရနီယံအုိင်ဆုိတုပ် -၂၃၃ သုိ့မဟုတ် ၂၃၅၊ သတ္တ ုရုိင်း 
သို့မဟုတ် ကင်းကျန် သတ္တ ုရိုင်းမှအပ သဘာဝအေလျာက် ဖြ စ်ပွားလာသည် ့ 
ယူေရနီယံ ပါဝင်သည် ့ အုိင်ဆုိတုပ်အေရာများ၊ ေဖာ်ပြ ပါ ဒြ ပ်ပစ္စည်းတစ်မျို း သုိ့မဟုတ် 
တစ်မျိုး ထက်ပို၍ ပါဝင်ေသာ မည်သည် ့ဒြ ပ်ပစ္စည်းများကို မဆိုဆိုသည်။  
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(ဏ) ေရဒီယုိသတ္တ ိကဒြ ပ်ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ နျူကလီးယားဒြ ပ်ပစ္စည်းနှင့် အလိုအေလျာက် 
 ပြ ိုကွဲ ခြ င်း ဖြ စ်နိုင်ေသာ နျူကလီးယပ်များပါဝင်သည့် ေရဒီယိုသတ္တ ိကအရာဝတ္ထုများ 
(ယင်းဖြ စ်စဉ်တွင် တစ်ခု သုိ့မဟုတ် တစ်ခုထက်မကပုိေသာ အုိင်းယွန်းဖြ စ် ဓာတ် ေရာင်ခြ ည် 
အယ်လဖာ၊ ဘီတာ၊ နယူထရွန်အမှုန်နှင့် ဂမ္မာေရာင် ခြ ည်များ ထွက်ရှိ ပြ ီး) နှင့် 
၎င်းတုိ့၏ ေရဒီယုိသတ္တ ိကနုိင်ေသာ သုိ့မဟုတ် ကဲွထွက်ခြ င်းြဖင် ့ နျူ ကလီးယားစွမ်းအင် 
ထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းေသာ ဂုဏ်သတ္တ ိများေကြ ာင့် ေသေစနိုင် ခြ င်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အား 
အပြ င်းအထန်နာကျင်ေစ ခြ င်း သုိ့မဟုတ် ပစ္စည်း သုိ့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ကီးမားစွာ 
ပျက်စီးေစခြ ငး်ဖြ စ်ေစနိုငေ်သာ ပစ္စည်းများကုိ ဆိုသည်။ 

(တ) နျူကလီးယားအေဆာက်အအံု ဟု ဆိုရာတွင် ေအာက်ပါတို့ ပါဝင်သည် - 

(၁) ေရယာဉ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ေလယာဉ် သို့မဟုတ် အာကာသယာဉ် တစ်မျိုးမျိုး 
ေပါ်တွင် အဆိုပါယာဉ်များ ေရွ့လျားနိုင်ေရးအတွက် စွမ်းအင် ပင်ရင်းအဖြ စ ်
အသံုးပြ ုရန်သုိ့မဟုတ် အခြ ားရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် အသံုးချရန် တပ်ဆင်ထားေသာ 
နျူကလီးယားဓာတ်ေပါင်းဖုိအပါအဝင် နျူကလီးယား ဓာတ်ေပါင်းဖိုများ၊  

(၂) ေရဒီယိုသတ္တ ိကဒြ ပ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ခြ ငး်၊ သိုေလှာင်ခြ င်း၊ အဆင့်ဆင့်  ပြ ုပြ င် 
စီရင် ခြ င်း သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ေဆာင်ခြ င်းတို့အတွက် အသုံး ပြ ုသည့် 
မည်သည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ သိုေလှာင်ရုံ အေဆာက်အအုံကို မဆို သို့မဟုတ် 
ယာဥ်စက်ပစ္စည်းကို မဆို၊  

(၃)  နျူ ကလီးယားဒြ ပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြ င်း၊ အဆင့်ဆင့်  ပြ ုပြ င်စီရင် ခြ င်း၊ အသံုးပြ ုခြ င်း၊ 
ကိုင်တွယ်ခြ င်း၊ သိုေလှာင်ခြ င်း သို့မဟုတ် စွန့်ပစ်ခြ င်း ပြ ုသည့် အေဆာက်အဦ 
များနှင် ့ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပူးတွဲပါရှိသည့် အေဆာက်အအုံတစ်ခုကို 
ဆိုသည်။ ယင်းအေဆာက်အအုံကိ ု ပျက်စီးေစပါက သို့မဟုတ် ေနှာင့်ယှက်မှု 
 ဖြ စ်ေစပါက သိသာများပြ ားေသာ ပမာဏရှိသည့် ဓာတ်ေရာင် ခြ ည် သို့မဟုတ် 
ေရဒီယိုသတ္တ ိက ဒြ ပ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လွှတ်ေစနိုင်သည့် အေဆာက်အအုံ။  

(ထ) အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ နျူ ကလီးယားဒြ ပ်ပစ္စည်းသယ်ယူပုိ့ေဆာင်မှု ဆုိသည်မှာ နျူ ကလီးယား 
 ဒြ ပ်ပစ္စည်းကုိ မည်သုိ့ေသာ နည်းလမ်းဖြ င် ့မဆုိ စတင်တင်ပုိ့ရာနုိင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်ကုိ 
ေကျာ်လွန်၍ ပို့ ေဆာင်ရန်အလို့ငှာ ထိုနိုင်ငံမှ ကုန်တင်ပို့သူ၏ အေဆာက်အအုံ 
တစ်ခုခုမှ ထွက်ခွာမှုဖြ င့် စတင်ပြ းီ အဆံုးသတ် အသံုးချမည့်နုိင်ငံရိှ ကုန်လက်ခံသူ၏ 
အေဆာက်အအံုတစ်ခုခုသုိ့ ေရာက်ရိှမှုဖြ င့် အဆုးံသတ်ခြ ငး်ကို ဆိုသည်။ 

( ဒ ) ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်း ဆုိသည်မှာ ေအာက်ပါပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုခုကုိ 
ဆိုသည်- 

(၁) သူတစ်ဦးဦးအား ေသေစရန် သို့မဟုတ် အပြ င်းအထန်နာကျင်ေစရန် 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အရာဝတ္ထုပစ္စည်းများအားဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးဆုံးရှုးေစရန် 
ေသာ်လည်းေကာင်း ပံုစံေရးဆဲွ တီထွင်ထုတ်လုပ်သည့် သုိ့မဟုတ် စွမ်းအားရိှသည့် 
ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ သုိ့မဟုတ် မီးေလာင်ေစတတ်ေသာ လက်နက် သုိ့မဟုတ် 
ပစ္စည်းကိရိယာ၊  
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(၂) အဆိပ်အာနိသင်ရိှေသာ ဇီဝပစ္စည်းများ၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ အဆိပ်အေတာက်များ၊ 
အလားတူပစ္စည်းများ၊ ဓာတ်ေရာင် ခြ ည် သို့မဟုတ် ေရဒီယိုသတ္တ ိက ဒြ ပ် 
ပစ္စည်းများထုတ်လွှတ်ခြ င်း၊  ဖြ န့်ဖြ းူခြ င်း သုိ့မဟုတ် ထိခုိက်မိေစခြ င်းဖြ င့် သူတစ်ဦးဦး 
အားေသေစရန် သုိ့မဟုတ် အပြ င်းအထန်နာကျင်ေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
အရာဝတ္ထုပစ္စည်းများအား ဆိုးရွားစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း 
ပံုစံေရးဆဲွတီထွင် ထုတ်လုပ်သည့် သုိ့မဟုတ် စွမ်းအားရိှသည့် လက်နက် သုိ့မဟုတ် 
ပစ္စည်း ကိရိယာ။ 

( ဓ ) ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ပလတ်စတစ်ဝတ္ထုပစ္စည်း ဆုိသည်မှာ  ေပျာ့ေပြ ာငး်ေသာ 
သို့မဟုတ် ဆွဲဆန့်လျှင ် ရုန်းတတ်ေသာ ပုံသဏ္ဌာန်တစ်မျိုးမျိုး ဖြ င့် ေပါက်ကွဲေစရန် 
 ပြ ုလုပ်ထားေသာ ပလတ်စတစ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကုိ ဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ေပါက်ကဲွ 
ေစတတ်ေသာပလတ််စတစ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများကုိ စံုစမ်းေထာက်လှမ်း ရှာေဖွေရးအတွက် 
အမှတ်အသားပြ ုလုပ်ေရးဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်အညီ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်သည့် 
နည်းဥပေဒများဖြ င့် ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ပလတစ်တစ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဖြ စ်သညဟ်ု 
သတ်မှတ်ေသာ အခြ ားအရာဝတ္ထုပစ္စည်း တစ်ခုခုလည်းပါဝင်သည်။ 

( န ) သေ င်္ဘာဆိုသည်မှာ စွမ်းအင်တစ်မျိုးမျိုးဖြ င့် ေမာင်းနှင်ေသာေရယာဉ်၊ ေရေအာက် 
ငုပ်လျိှုးေမာင်းနှင်နုိင်ေသာ ေရယာဉ် သုိ့မဟုတ် ေရပြ င်ေပါ်တွင် ေရွ့လျားသွားလာနုိင် 
ေသာ အခြ ားေရယာဉ် တစ်မျို းမျို းအပါအဝင် ပင်လယ်ကြ မ်းပြ င်နှင့်အမြ စဲွဲကပ်ထားခြ င်း 
မရိှေသာ မည်သည့် ေရယာဉ်မျို းကုိမဆုိ ဆုိသည်။ယင်းစကားရပ်တွင် ေရွ့လျားနုိင်ေသာ 
ကမ်းလွန်သယံဇာတတူးေဖာ်ေရးစင်နှင့်  ရှပ်ေပြ းအမြ န်ယာဉ်များလည်း ပါဝင်သည်။ 

( ပ ) အကြ မ်းဖက်သမား ဆုိသည်မှာ အကြ မ်းဖက်မှုတစ်ခုခုကုိ တုိက်ရုိက်ဖြ စ်ေစ၊ သွယ်ဝုိက်၍ 
 ဖြ စ်ေစ ဥပေဒနှင့်မညီဘဲတစ်နည်းနည်းဖြ င့် ကျူးလွန်သူ သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရန် 
အားထုတ်သူကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ အကြ မ်းဖက်မှုတွင်  ကံရာပါအဖြ စ် ပါဝင်သူ 
သုိ့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်မှုကျူ းလွန်ရန် အခြ ားသူများအား ညွှန်ကြ ားသူ သုိ့မဟုတ် စည်းရံုး 
သိမ်းသွင်းသူကုိ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အကြ မ်းဖက်မှုကျူးလွန်နုိင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် 
ပါဝင်ေထာက်ပံ့သူကိုေသာ်လည်းေကာင်း ဆိုသည်။  

( ဖ ) အကြ မ်းဖက်အုပ်စု ဆိုသည်မှာ အကြ မ်းဖက်မှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်ရန် အချိန် ကာလ 
တစ်ခုယူ၍ ဖဲွ့စည်းထားသည့် လူနှစ်ဦးနှင့်အထက်ပါဝင်ေသာ အသင်းအဖဲွ့ကုိ ဆုိသည်။ 
ယင်းစကားရပ်တွင် ကုလသမဂ္ဂလံုခြ ုံေရးေကာင်စီ ဆံုးဖြ တ်ချက်အရ လည်းေကာင်း၊ 
ဗဟိုအဖွဲ့က ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် လည်းေကာင်း 
ေကြ ညာထားသည့် အကြ မ်းဖက်အုပ်စုလည်းပါဝင်သည်။ 

( ဗ ) လှုံ့ေဆာ်မှုဆိုသည်မှာ အကြ မ်းဖက်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ေရးအတွက် လှုံ့ေဆာ်ရန် 
ရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် သတင်းစကား သုိ့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်ကုိ သိသိသာသာ 
 ဖြ စ်ေစ၊ မသိမသာဖြ စ်ေစ၊ တုိက်ရုိက်ဖြ စ်ေစ၊ သွယ်ဝုိက်၍ဖြ စ်ေစ ဖြ န့် ေဝခြ င်း၊ အားေပး 
အားေမြ ှာက်ပြ ုခြ ငး် သို့မဟုတ် အခြ ားတစ်နည်းနည်းဖြ င့် ကြ ားမြ င်သိရှိေစခြ ငး်ကို 
ဆိုသည်။ 
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(ဘ) ေထာင်ဒဏ်တစ်သက် ဆုိသည်မှာ ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရသူအား အကျဉ်းေထာင်၌ 
ေသသည်အထိ ပြ စ်ဒဏက်ျခံေစရန် ချမှတ်သည် ့ေထာင်ဒဏ်ကို ဆိုသည်။ 

( မ ) အများပြ ည်သူ အသံုးပြ ုသည့်ေနရာ ဆိုသည်မှာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး၊ စီးပွားေရး၊ 
ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ဘာသာေရး၊ ယဉ်ေကျးမှု၊ အစိုးရဆိုင်ရာ ကိစ္စ၊ ေဖျာ်ေဖြ မှု၊ 
အပန်းေဖြ မှုစသည့်ကိစ္စများအတွက် အချိန်ကာလအပုိင်းအခြ ား တစ်ခုခုအတွက်ဖြ စ်ေစ၊  
အခိကု်အတန့်   ဖြ စ်ေစ၊ အချိန်တစ်ဆက်တည်း  ဖြ စ်ေစ အများပြ ည်သူဝင်ထွက်ခွင့်၊ 
အသုံးပြ ုခွင့်ရှိေသာ အေဆာက်အအုံ၊ ေမြ ေနရာ၊ ကုန်းလမ်း၊ ရထားလမ်း၊ ေရလမ်း 
ေကြ ာင်း သို့မဟုတ် အလားတူအခြ ားေနရာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကိ ုဆိုသည်။ 

(ယ) ရန်ပံုေငွဆိုသည့် စကားရပ်တွင် ေအာက်ပါတို့ပါဝင်သည-် 

(၁) ထိေတွ့၍ ရနိုင်သည်ဖြ စေ်စ၊ မရနုိင်သည်ဖြ စ်ေစ၊ ေရွှ ေပြ ာင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်း 
 ဖြ စ်ေစ၊ မေရွှမေပြ ာင်းနုိင်သည့် ပစ္စည်းဖြ စ်ေစ တစ်နည်းနည်း ဖြ င့် ရရိှသည့် ေငွေကြ း 
နှင့်ပစ္စည်းများ၊ ေငွေရးေကြ းေရး ပုိင်ဆုိင်မှုများနှင့် စီးပွားေရး အရင်းအမြ စ်များ၊ 

(၂) ဘဏ်အပ်နံှေငွများ၊ ခရီးသွားချက်လက်မှတ်များ၊ ဘဏ်ချက်လက်မှတ်များ၊ ေငွေပး 
အမိန့်များ၊ အစုရှယ်ယာများ၊ ေငွေချးသက်ေသခံ လက်မှတမ်ျား၊ ေငွတိုက် 
စာချု ပ်များ၊ ဘဏ်ေငွလွဲှလွှာများနှင့် ေငွထုတ်ေပးခွင့်စာများ အပါအဝင် မည်သည့် 
အီလက်ထေရာနစ် သုိ့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းလမ်းဖြ င့်မဆုိရိှသည့် ေငွေကြ း၊ 
ပစ္စည်းပုိင်ဆိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် အကျိုးအမြ တ်များအတွက် အေထာက်အထား 
 ဖြ စ်ေသာ တရားဝင် စာတမ်းအမှတ်အသားများ သုိ့မဟုတ် စာချုပ်စာတမ်းများ။  

( ရ ) ဗဟိုအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းေသာ 
အကြ မ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရး ဗဟိုအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။ 

(လ) တပ်ဖဲွ့ဝင်များ ဆုိသည်မှာ အကြ မ်းဖက်မှုများ၊ အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှု 
ဆိုင်ရာ ပြ စမ်ှုများ၊ အကြ မ်းဖက်အုပ်စုများနှင် ့ အကြ မ်းဖက်သမားများအား စုံစမ်း 
စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ေရး၊ သက်ေသခံပစ္စည်း သိမ်းဆည်းေရး၊ ထိန်းချုပ်ေရးနှင့် အေရးယူ 
ေရးတို့အတွက ်ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ်ေပးေသာ 
စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ့များ၊ တားဆီးနိှမ်နင်းေရးတပ်ဖွဲ့များ၊ ေငွေကြ းဆိုင်ရာ စုံစမ်း 
ေထာက်လှမ်းေရးတပ်ဖွဲ့နှင့် အထူးတပ်ဖဲွ့ဝင်များကို ဆိုသည်။ 

အခန်း (၂) 

ရည်ရွယ်ချက် 

၄။ ဤဥပေဒ၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ဖြ စ်သည်- 

(က) လူသားတုိ့၏ အသက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတုိ့ကုိလည်းေကာင်း၊ အေခြ ခံအေဆာက်အအံုများ 
နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းေကာင်း အကြ မ်းဖက်မှုကျူးလွန် ခြ ငး်ကို တားဆီး 
ကာကွယ်ရန်၊ 
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( ခ ) နိုင်ငံေတာ်၏ အုပ်ချုပ်ေရး၊ စီးပွားေရးနှင့်လူမှုေရးက များတွင် နည်းလမ်းမျိုးစုံ 
အသုံးပြ ု၍အကြ မ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခြ င်းကို ကာကွယ်ရန်၊ 

( ဂ ) အကြ မ်းဖက်အုပ်စုများ၊ အကြ မ်းဖက်သမားများ၊ ယင်းတုိ့၏ လှုပ်ရှားမှုများ၊ လှံ့ုေဆာ်မှုများ၊ 
အကြ မ်းဖက်မှုကိုဖြ စ်ေစသည့် အေကြ ာင်းအရင်းများနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ း 
ေထာက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြ စ်မှုများကို ေဖာ်ထုတ်၍ ကာကွယ်တားဆီး အေရးယူရန်၊ 

(ဃ) အကြ မ်းဖက်မှုများကို ကာကွယ်ေရးနှင့်တားဆီးနှိမ်နင်းေရးတို့ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 
အကြ မ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကုလသမဂ္ဂ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ 
ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြ ုံေရးေကာင်စီ ဆုံး ဖြ တ်ချက်များ၊ အကြ မ်းဖက်မှု 
တိုက်ဖျက်ေရး နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အာဆီယံကွန်ဗင်းရှင်းတို့နှင့် လိုက်ေလျာညီေထွ 
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်၊ 

( င ) ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ အဖဲွ့အစည်းများ၊ ေဒသဆိုငရ်ာ 
အဖဲွ့အစည်းများနှင့်ညိှနိှုင်းပူးေပါင်း၍ ကမ္ဘာ့ငြ မ်ိးချမ်းေရးနှင့်ေဒသတွင်း ငြ မ်ိးချမ်းေရး 
ကို ပူးေပါင်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရန်။ 

အခန်း (၃) 

ဗဟုိအဖဲွ့ ဖဲွ့စည်းခြ င်းနှင့် ယင်း၏ တာဝန် နှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ  

၅။  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖဲွ့သည-် 

(က)  ပြ ည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ဥက္ကဋ္ဌအဖြ စ်လည်းေကာင်း၊ သက်ဆုိင်ရာ 
 ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများမှ ဝန်ကီးများ၊ အစိုးရဌာနနှင့်အစုိးရအဖဲွ့အစည်းများ 
မှ တာဝန်ရိှပုဂ္ိုဂ လ်များက အဖဲွ့ဝင်များအဖြ စ် လည်းေကာင်း ပါဝင်သည့် အကြ မ်းဖက်မှု 
တိုက်ဖျက်ေရး ဗဟိုအဖဲွ့ကို ဖွဲ့စည်းရမည်။ 

( ခ ) ဗဟိုအဖွဲ့ကို လိုအပ်ပါက ပြ င်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ 

၆။ ဗဟိုအဖဲွ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည်- 

(က) အကြ မ်းဖက်မှုတုိက်ဖျက်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်စီမံချက် 
များ ချမှတ်ခြ ငး်၊ 

( ခ ) လိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများနှင့် အဖွဲ့များကို ဖွဲ့ စည်း၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များ 
သတ်မှတ်ေပးခြ င်း၊ လမ်းညွှန်ခြ င်းနှင့် ကီးကြ ပ်ခြ ငး်၊ 

( ဂ ) လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ၊ အဖဲွ့များ၊ သက်ဆုိင်ရာ ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများ၊ အစုိးရဌာန၊ 
အစုိးရအဖဲွ့အစည်းများကုိ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးအတွက် ညိှနိှုင်းေပးခြ င်း၊ လမ်းညွှန် 
 ခြ ငး်နငှ့် ကီးကြ ပ်ခြ င်း၊ 

(ဃ) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာငြ ိမ်းချမ်းေရး၊ လုံခြ ုံေရးနှင့်တည်ငြ မိ်ေရးကို ခြ ိမး်ေခြ ာက်သည့် 
ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်များ၊ ေရဒီယုိသတ္တ ိကဒြ ပ်ပစ္စည်းများပါဝင်သည့် 
အဖျက်စွမ်းအားကီးမားေသာ လက်နက်များအား တားဆီးကာကွယ်ေရး၊ ဖယ်ရှားေရး 
နှင့် ဖျက်ဆီးေရးတို့အတွက် လိုအပ်ေသာ အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 
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( င )  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် ဖြ စ်ေစ၊ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ လုံခြ ုံေရး 
ေကာင်စီ၏ ေကြ ညာချက်အရဖြ စ်ေစ အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ်စု 
တစ်ခုခုကုိ အကြ မ်းဖက်အုပ်စုအဖြ စ် လည်းေကာင်း၊ သူတစ်ဦးဦးကုိ အကြ မ်းဖက်သမား 
အဖြ စ်လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ေကြ ညာခြ င်းနှင့် ေကြ ညာချက်ကုိ  ပြ န်လည်ရုပ်သိမ်းခြ င်း၊ 

( စ ) အကြ မ်းဖက်အုပ်စု သုိ့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်သမားက ပုိင်ဆုိင်ေသာ သုိ့မဟုတ် ငှားရမ်း 
အသုံးပြ ုေသာ သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ပျံသန်းေသာ ေလယာဉ်များအား နိုင်ငံေတာ်၏ 
ပိုင်နက်နယ်ေမြ အတွင်း ဆင်းသက်ခြ င်း၊ ယင်းမှပျံတက်ထွက်ခွာခြ င်း မပြ ုနိုင်ေရး 
အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(ဆ) အကြ မ်းဖက်မှုများကုိ တားဆီးနှိမ်နင်းေရးနှင့် တိုက်ဖျက်ေရးတို့အတွက် ဤဥပေဒ 
အခန်း (၁၅) ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းများ၊ ေဒသ 
ဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းများနှင့်လည်းေကာင်း၊ အကြ မ်းဖက်မှုတုိက်ဖျက်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 
အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဝင်နိုင်ငံများနှင့်လည်းေကာင်း ညှိနိှုင်းပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

( ဇ ) အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းဝင်နုိင်ငံများ၊ ေဒသဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းဝင်နုိင်ငံများ 
နှင့် ဤဥပေဒအခန်း (၁၆) ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အကြ မ်းဖက်သမားများကုိ  
အပြ န်အလှန် လွှဲေပြ ာင်းေပးရန် ခွင့် ပြ ုမိန့် ထုတ်ေပးခြ ငး်နှင့် ငြ ငး်ပယ်ခြ င်း၊ 

( ဈ ) ဤဥပေဒအခန်း (၁၈) ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ တည်ေထာင်ထားရိှေသာ အကြ မ်းဖက်မှု 
တားဆီးကာကွယ်ေရးနှင့် တိုက်ဖျက်ေရး ရန်ပုံေငွကို စီမံခန့်ခဲွခြ ငး် နှင့် သုံးစွဲခြ င်း၊ 

(ည) အကြ မ်းဖက်မှုများကုိ တားဆီးနိှမ်နင်းရာတွင်ပါဝင်ပြ းီ ထိေရာက်စွာ တားဆီး နိှမ်နင်းသည့် 
တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ၊ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများနှင့် ပြ ည်သမူျားအား ဂုဏ်ပြ ုချးီမြ ငှ့်ခြ င်း၊ 

( ဋ ) အကြ မ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်အုပ်စု၏  ကံစည်အားထုတ်မှုကို ကိုတင် 
သတငး်ေပးသူ၏ လုံခြ ုံေရးကိုဖြ စ်ေစ၊ အေရးယူမှု သို့မဟုတ် တရားစွဲဆိုမှုများတွင် 
သတင်းေပးသူနှင့် သက်ေသများ၏ လုံ ခြ ုံေရးကို ဖြ စ်ေစ ထိေရာက်စွာ ကာကွယ် 
ေစာင့်ေရှာက်မှု ေပးနုိင်ေရးအတွက် လုိအပ်သည့် အစီအစဉ်များချမှတ် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

( ဌ ) ပုဒ်မခဲွ (င) အရ အကြ မ်းဖက်သမား သုိ့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်အုပ်စုအဖြ စ် ေကြ ညာသည့် 
အခါ ယင်းအကြ မ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်အုပ်စုပိုင်ပစ္စည်းများနှင့် 
ရန်ပုံေငွများကိုထိန်းချုပ်ရန် အမိန့်ထုတ်ပြ န် ခြ င်း၊ 

( ဍ ) ပုဒ်မခွဲ (ဌ) ပါ အကြ မ်းဖက်အုပ်စုပိုင်ပစ္စည်းနှင့် ရန်ပုံေငွများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
ေငွေကြ းဝန်ေဆာင်မှု၊ ေငွေကြ းလွဲှေပြ ာင်းမှုတုိ့ကုိ မည်သူမျှ မပြ ုလုပ်ရန် တားမြ စ်ချက် 
ထုတ်ပြ န်ခြ ငး်၊ 

( ဎ ) ကုလသမဂ္ဂလံုခြ ုံ ေရးေကာင်စီနှင့် ဗဟုိအဖဲွ့က အကြ မ်းဖက်သမား သုိ့မဟုတ် အကြ မ်းဖက် 
အုပ်စုအဖြ စ် ေကြ ညာထားရာမှ  ပြ န်လည်ရုပ်သိမ်းသည့်အခါ ပုဒ်မခဲွ (ဌ) ပါ ပစ္စည်းများ 
နှင့် ရန်ပုံေငွများအေပါ်ထိန်းချုပ်ခြ င်းအမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ခြ ငး်၊ 
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(ဏ) သေဘာရိုး ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ေပးေသာ ပုဂ္ဂုလ်၏ အကျို းစီးပွားကို မထိခိုက်ေစရန် 
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးခြ ငး်၊ 

(တ) ပုဒ်မခွဲ (ဌ) မ ှ ပုဒ်မခွဲ (ဏ) ထိ လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 
ချမှတ်၍ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်သည့်ဌာန သုိ့မဟုတ် တပ်ဖဲွ့၏ အေကာင်အထည်ေဖာ် 
ေဆာင်မှု ကို လမ်းညွှန်ကွပ်ကဲခြ ငး်၊ 

(ထ) အကြ မ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ရန် သို့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့ရန် 
ရည်ရွယ်ချက်ဖြ င် ့အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အကျိုးအမြ တ် 
မရည်ရွယ်ေသာ အဖွဲ့အစည်းများအား အသွင်ယူဖဲွ့စည်းခြ ငး် သို့မဟုတ် ေငွေကြ း 
ေထာက်ပံ့ရာလမ်းေကြ ာင်းအဖြ စအ်သုံးပြ ုခြ င်း သို့မဟုတ် လမ်းေကြ ာငး်  ေပြ ာငး် ခြ င်း 
သုိ့မဟုတ် ဖံုးကွယ်ခြ င်းမပြ ုနုိင်ေစရန် လုိအပ်ေသာ လမ်းညွှန်မှုနှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
များ ချမှတ်ခြ ငး်၊ 

( ဒ ) အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေဖာ်ထုတ်အေရးယူနုိင်ေရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ၊ 
တားဆီးနိှမ်နင်းေရးအဖဲွ့အစည်းများ၊ အစိုးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းများနှင့် အများ 
 ပြ ည်သူသို့ အသိပညာေပးေရးနှင့် စွမ်းေဆာင်ရည် မြ ငှ်တ့င်ေရး လုပ်ငန်းများအား 
လမ်းညွှန်ခြ င်းနှင့်  ကးီကြ ပ်ခြ င်းများေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

( ဓ ) အကြ မ်းဖက်မှုတားဆီးနှိမ်နင်းေရး၊ တိုက်ဖျက်ေရးတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိုအဖွဲ့၏ 
ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖွဲ့သို့ အခါအားေလျာ်စွာ အစီရင်ခ ံ
တင်ပြ ခြ င်းနှင့် ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ေပးအပ်သည့် အခြ ားတာဝန်များကို 
ထမ်းေဆာင် ခြ င်း။ 

အခန်း (၄) 

 မြ ို ့ပြ ေလေကြ ာင်းပျံသန်းေရးနှင့် ေလဆိပ်တုိ့ကုိ ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစသည့် ဥပေဒမ့ဲပြ ုလုပ်မှုများကုိ  
တားဆီးနှိမ်နင်းခြ င်းနှင့် တုိက်ဖျက် ခြ င်း 

၇။ မည်သူမဆို ေလယာဉ်ဝန်ေဆာင်မှုေပးချိန် ေလယာဉ်ေပါ်၌ ေအာက်ပါတစ်ခုခုကို ဥပေဒနှင့် 
မညီဘဲ တမင်ကျူ းလွန်ပါက မြ ိ ့ုပြ ေလေကြ ာင်းပျံသန်းေရးနှင့်ေလဆိပ်တုိ့ကုိ ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစသည့် 
 ပြ စ်မှုေမြ ာက်သည်- 

(က) သူတစ်ဦးဦးကေလယာဉ်ေပါ်တွင်  ပြ စ်မှုဆိုင်ရာ ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက် 
ကျူးလွန်မှု၊ 

( ခ ) ေလယာဉ်ဝန်ေဆာင်မှုေပးချိန် ေလယာဉ်ကို ေဘးအန္တရာယ် ဖြ စ်ေစရန ် ေလယာဉ် 
ေပါ်ရှိသူကုိ အတင်းအဓမ္မပြ ုလုပ်မှု၊ 

( ဂ )  မြ ို ့ပြ ေလေကြ ာင်းပျံသန်းေရးကုိ ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစသည့် အတင်းအဓမ္မ ပြ ုလုပ်မှု၊ 

(ဃ) ေလယာဉ်ေပါ်ရှိ ခရီးသည်များ၊ ေလယာဉ်အမှုထမ်းများ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများကို  
ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစမှု၊ 
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( င ) ေလယာဉ်ေပါ်တွင် အစီအစဉ်တကျရှိမှုနှင် ့ စည်းကမ်းေသဝပ်မှုကို ေဘးအန္တရာယ် 
 ဖြ စ်ေစမှု၊ 

( စ ) ေလယာဉ်ေပါ်တွင် လိုက်ပါသူက ေလယာဉ်မှူးအား အင်အားသုံး၍ ဖြ စ်ေစ၊ 
ေဘးအန္တရာယ် ဖြ စ်ေစမည်ဟု ခြ မ်ိးေခြ ာက်၍ ဖြ စ်ေစ ေလယာဉ်ပျံသန်း ေမာင်းနှင်မှုကုိ 
ဝင်ေရာက်ေနှာင့်ယှက်မှု၊ အတင်းအဓမ္မ ဖမ်းဆီးမှု သို့မဟုတ် ေလယာဉ်ဝန်ေဆာင်မှု 
ေပးချိန် ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ ကီးကြ ပ်ထိန်းေကျာင်း ေမာင်းနှင်ပျံသန်းေစမှု၊ 

(ဆ) ပုဒ်မခဲွ (က) မှ ပုဒ်မခဲွ (စ) ထိ ပါရိှေသာ ပြ ုလုပ်မှု တစ်ခုခု ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊ 
အားေပးကူညီမှု၊ လှုံ့ေဆာ်မှု သို့မဟုတ် ထို ပြ စ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကံရာပါအဖြ စ် 
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှု။ 

၈။ မည်သူမဆုိ ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ ေအာက်ပါပြ ုလုပ်မှု တစ်ခုခုကုိ တမင်ပြ ုလုပ်လျှင် ေလယာဉ်ကုိ 
ဥပေဒမဲ့ သိမ်းပိုက်သည့် ပြ စ်မှုကျုးလွန်ရာ ေရာက်သည်- 

(က) အတင်းအဓမ္မ အင်အားသံုး၍ဖြ စ်ေစ၊ ခြ မ်ိးေခြ ာက်၍ဖြ စ်ေစ၊ အတင်းအဓမ္မ တုိက်တွန်း၍ 
 ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားေသာနည်းလမ်းတစ်ခုခု ဖြ င့် ထိတ်လန့်ေကြ ာက်ရံွ့ေအာင် ေခြ ာက်လှန့်၍ 
 ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားေခတ်မီနည်းပညာ တစခ်ုခုဖြ င့်ဖြ စ်ေစ ေလယာဉ်ကို သိမ်းပိုက်မှု 
သို့မဟုတ် ေလယာဉ်ဝန်ေဆာင်မှုေပးချိန် ပျံသန်းမှုကို ထိန်းချုပ်မှု၊ 

( ခ ) သူတစ်ဦးဦးအားေသေစရန် သုိ့မဟုတ် အပြ င်းအထန်နာကျင်ေစရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
ပစ္စည်းကို ဖြ စ်ေစ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖြ စ်ေစ ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ပျက်စီးေစရန်ေသာ် 
လည်းေကာင်း ဝန်ေဆာင်မှုေပးလျက်ရှေိသာ ေလယာဉ်ကို အသုံးပြ ုမှု၊ 

( ဂ )  မြ ို့ပြ ေလေကြ ာငး်ပျံသန်းေရးကို ဝန်ေဆာင်မှုေပးေနေသာ ေလဆိပ်အား ဥပေဒ နှင့် 
မညီဘဲ တမင် ပြ ုလုပ်သည့် ပြ စ်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်ရန်  ခြ ိမ်းေခြ ာက်မှု သို့မဟုတ် 
အေခြ အေနအရ ယုံကြ ည်ရသည့် ထိုခြ ိမး်ေခြ ာက်မှုကိ ုသူတစ်ဦးဦးအား လက်ခံေစမှု၊ 

(ဃ) ေလယာဉ်ဝန်ေဆာင်မှုေပးချိန်၌ သူတစ်ဦးဦးကိ ုေသေစခြ င်း၊ အပြ ငး်အထန် နာကျင ်
ေစ ခြ င်း သုိ့မဟုတ် အေခြ ခံအေဆာက်အအံုများ သုိ့မဟုတ်  နုိင်ငံပုိင် အေဆာက်အအံု၊ 
ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများကုိ ဆုိးရွားစွာထိခုိက်ပျက်စီး 
ေစသည့် သို့မဟုတ် ထိုသို့ဖြ စ်ေစနိုင်သည့် ဇီဝ၊ ဓာတု နှင့် နျူကလီးယားလက်နက်၊ 
ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်း၊ ေရဒီယုိ သတ္တ ိကဒြ ပ်ပစ္စည်း သုိ့မဟုတ် အလားတူ 
ပစ္စည်းကိရိယာ သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုဖြ င့် ေလယာဉ်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးေစမှု၊ 
ထုိေလယာဉ်ေပါ်တွင် အသံုးပြ ုမှု သုိ့မဟုတ် ထုိပစ္စည်းကိရိယာ သုိ့မဟုတ် အရာဝတ္ထုကုိ 
ေလယာဉ်ေပါ်မှ စွန့်ပစ်မှု သို့မဟုတ ်ပစ်ချမှု၊ 

( င ) ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ပါ ဇီဝ၊ဓာတုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်၊ ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ဝတ္ထု 
ပစ္စည်း၊ ေရဒီယုိသတ္တ ိကဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ ထုိပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန် အရင်းအမြ စ် ပစ္စည်းများ၊ 
ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူ ကလီးယား လက်နက်များကုိ ပံုစံထုတ်ခြ င်း၊ ထုတ်လုပ် ခြ င်း သုိ့မဟုတ် 
ေပးအပ်ခြ င်း ပြ ုရာတွင် အသုံး ပြ ုသည့် နည်းပညာနှင့် ဆက်စပ်သည့်ေဆာ့ဝဲများ 
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သို့မဟုတ် အလားတူပစ္စည်းကိရိယာ သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုကို ေလယာဉ် ဖြ င့် 
သယ်ယူ ပုိ့ေဆာင်မှု၊ သယ်ယူပုိ့ေဆာင်ေစမှု သုိ့မဟုတ် သယ်ယူ ပုိ့ေဆာင်ေရးအတွက် 
 ဖြ ည့်ဆည်း စီမံေဆာင်ရွက်ေပးမှု၊ 

( စ ) ပုဒ်မခဲွ (က) မှ ပုဒ်မခဲွ (င) အထိပါရိှေသာ ေဆာင်ရွက်မှုတစ်ခုခုကုိပြ ုလုပ်ရန် အားထုတ်မှု၊ 
အားေပးကူညီမှု၊ လှု့ေဆာ်မှု သို့မဟုတ် ကံရာပါအဖြ စ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှု။ 

၉။ မည်သူမဆိ ု ေလယာဉ်ဝန်ေဆာင်မှုေပးချိန်တွင် ေအာက်ပါပြ ုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ဥပေဒနှင့် 
မညီဘဲ တမင်ကျူးလွန်လျှင် မြ ို့ပြ ေလေကြ ာင်းပျံသန်းေရးကို ေဘးအန္တရာယ် ဖြ စ်ေစသည့် ပြ စ်မှု 
ေမြ ာက်သည်- 

(က) ေလယာဉ်ဝန်ေဆာင်မှုေပးချိန် ေလယာဉ်ေပါ်တွင် ေလယာဉ်ေဘးကင်းလုံခြ ုံမှုကို 
အန္တရာယ် ဖြ စ်ေစရန် ေလယာဉ်ေပါ်ရှိသူတစ်ဦးဦးကို အတင်းအဓမ္မ ပြ ုလုပမ်ှု၊ 

( ခ ) ေလယာဉ်ကို ပျက်စီးေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေလယာဉ်ကို ပျံသန်းခြ ငး်မပြ ု 
နိုင်ေစရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေလယာဉ်ပျံသန်းစဉ် ေဘးအန္တရာယ် ဖြ စ်ေစရန် 
ေသာ်လည်းေကာင်း ဝန်ေဆာင်မှုေပးေနသည့် ေလယာဉ်ကိုဖျက်ဆီးမှု၊ ထိခိုက် 
ပျက်စီးေစမှု သုိ့မဟုတ် ေလယာဉ်ပျက်စီးေစနုိင်သည့် ပစ္စည်းကိရိယာ သုိ့မဟုတ် အရာဝတ္ထ  ု
တစ်ခုခုကုိ ေလယာဉ်ေပါ်၌ချထားမှု သို့မဟုတ် ထားရိှေစမှု၊ 

( ဂ ) ေလယာဉ်ပျံသန်းစဉ် ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစရန် ေလေကြ ာင်းလမ်းညွှန်ဆုိင်ရာ အေဆာက် 
အအုံစနစ်များနှင့် ဆက်သွယ်ေရး အသုးံအေဆာင် ပစ္စည်းများကုိ ဖျက်ဆီးမှု၊ ထိခိုက် 
ပျက်စီးေစမှု သို့မဟုတ် ေလေကြ ာင်း လမ်းညွှန်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မှုကို ဝင်ေရာက် 
ေနှာင့်ယှက်မှု၊ 

(ဃ) ေလယာဉ်ပျံသန်းမှုအား ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစရန် မမှန်ကန်ေသာ သတင်းအချက်အလက် 
များကို သိလျက်နှင့် ဆက်သွယ်ေပးပို့မှု၊ 

( င ) ပုဒ်မခဲွ (က) မှ ပုဒ်မခဲွ (ဃ) ထိ ပါရိှေသာ ပြ ုလုပ်မှုတစ်ခုခုကုိ ကျူ းလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊ 
အားေပးကူညီမှု၊ လှံ့ုေဆာ်မှု သုိ့မဟုတ် ထုိပြ စ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကံရာပါအဖြ စ် ပါဝင် 
ေဆာင်ရွက်မှု။ 

၁၀။ မည်သူမဆုိ ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ ေအာက်ပါပြ ုလုပ်မှု တစ်ခုခုကုိ ရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် ပြ ုလုပ်လျှင် 
 မြ ို့ပြ ေလေကြ ာငး်ပျံသန်းေရးကို ဝန်ေဆာင်မှုေပးေနေသာ ေလဆိပ်အား ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ အတင်း 
အဓမ္မ  ပြ ုလုပ်သည့် ပြ စ်မှုေမြ ာက်သည်- 

(က)  မြ ို့ပြ ေလေကြ ာငး်ပျံသန်းေရးကို ဝနေ်ဆာင်မှု ေပးေနသူတစ်ဦးဦးအား အပြ ငး်အထန် 
နာကျင်ေစခြ င်း သို့မဟုတ် ေသေစခြ င်းကို ဖြ စ်ေစ၊ ယင်းသို့ ဖြ စ်ေစ တန်ရာေသာ 
အတင်းအဓမ္မပြ ုလုပ်မှု တစ်ခုခုကိုဖြ စ်ေစ လုပ်ေဆာင်မှု၊ 

( ခ ) ေလဆိပ်ကုိ ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊  ဖြ စ်ေပါ် ေစတန်ရာေအာင် 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊  မြ ို့ပြ ေလေကြ ာင်း ပျံသန်းေရးကို ဝန်ေဆာင်မှုေပးေနေသာ 
ေလေကြ ာင်းပျံသန်းေရးဆိုင်ရာ အေဆာက်အအုံစနစ်များနှင့် ဆက်သွယ်ေရး အသုံး 



 
 

15 
 

အေဆာင်ပစ္စည်းများကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေလဆိပ်တွင်ရှိသည့် ဝန်ေဆာင်မှု 
လုပ်ငန်းမလုပ်ကိုင်ဘဲ ရပ်နားေနေသာေလယာဉ်ကို ေသာ်လည်းေကာင်း ဖျက်ဆီးမှု 
သို့မဟုတ် ေလဆိပ် ဝန်ေဆာင်မှုများကို ဝင်ေရာက်ေနှာင့်ယှက်မှု၊ 

( ဂ ) ပျံသန်းေနေသာ ေလယာဉ်ကုိ ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစရန် သုိ့မဟုတ် မြ ို ့ပြ ေလေကြ ာင်း 
ပုိ့ေဆာင်ေရးအတွက် ဝန် ေဆာင်မှုေပးေနေသာ ေလဆိပ်ကုိ ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစရန် 
အလို့ငှာ ဝန်ေဆာင်မှုေပးသူတစ်ဦးဦးအား ဥပေဒနှင့် မညီညွတ်ေသာ ေဆာင်ရွက်မှု 
ကိုပြ ုေစရန် သို့မဟုတ ် ဥပေဒနှင့် ညီညွတ်ေသာ ေဆာင်ရွက်မှုကို မပြ ုနိုင်ေစရန် 
 ခြ ိမး်ေခြ ာက်ခြ ငး် သို့မဟုတ် အတင်းအကြ ပ် ပြ ုလုပ်ခြ ငး်၊ 

(ဃ) ပုဒ်မခဲွ (က) မှ ပုဒ်မခဲွ (ဂ) ထိပါရိှေသာ ပြ ုလုပ်မှုတစ်ခုခုကုိ ကျူ းလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊ 
အားေပးကူညီမှု၊ လှု့ေဆာ်မှု သို့မဟုတ် ထိုပြ စ်မှု တစ်ခုခုကျူးလွန်ရာတွင် ကံရာပါ 
အဖြ စ် ပါဝင်လုပ်ေဆာင်မှု။ 

၁၁။ နိုင်ငံေတာ်၏ေလဆိပ်တစ်ခုခုမှ ပြ ည်ပသို့ ပျံသန်းထွက်ခွာသွားသည့် ေလယာဉ် သို့မဟုတ် 
နိုင်ငံေတာ်၏ ေလဆိပ်တစ်ခုခုသို့ ဆင်းသက်မည့်ေလယာဉ်၏ ေလယာဉ်မှူးသည် ေလယာဉ် 
ဝန်ေဆာင်မှု ေပးချိန်တွင် ေလယာဉ်ေပါ်၌ ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ တမင် ပြ ုလုပ်သည့် ပြ စ်မှုကျူးလွန် 
ခဲ့သည်ဟုေသာ်လည်းေကာင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ေတာ့မည်ဟု ေသာ်လည်းေကာင်း ယုံကြ ည်ရပြ ီး 
ေလယာဉ် သုိ့မဟုတ် ေလယာဉ်ေပါ်ရိှလူများ၊ ပစ္စည်းများအားေဘးအန္တရာယ်မဖြ စ်ေစရန် ကာကွယ်ေရး 
အတွက်လည်းေကာင်း၊ ေလယာဉ်ေပါ်တွင် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးအတွက်လည်းေကာင်း 
ချက်ချင်းအေရးေပါ် ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့်အခါ- 

(က) ထိုကျူးလွန်သူအား ရဲတပ်ဖဲွ့ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လူဝင်မှုကီးကြ ပ်ေရးဌာနဆိုင်ရာ 
တာဝန်ရှိသူထံသို့ အပ်နှံရန်ဖြ စ်ေစ၊ ေလယာဉ်ေပါ်မှ ဆင်းေစရန်ဖြ စ်ေစ ထိုသူကုိ 
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြ ငး်၊ ယင်းသို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေရးအတွက် ေလယာဉ် အမှုထမ်း 
များနှင့် ခရီးသည်များ၏ အကူအညီကုိရယူခြ င်း သုိ့မဟုတ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းေစရန် 
အခွင့်အာဏာေပးခြ င်း အပါအဝင် အခြ ားသင့်ေလျာ်ေသာ အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုများ 
 ပြ ုနိုင်သည်။  

( ခ ) ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ သိမ်းပိုက်ခံရသည့် ေလယာဉ်အား နိုင်ငံေတာ်၏ သို့မဟုတ် အခြ ား 
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ေလယာဉ်ကွင်းသို့ မဆင်းသက်မီ ေလယာဉ်ေပါ်ရှိ အေခြ အေန 
အရပ်ရပ်အား မြ ို့ပြ ေလေကြ ာင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူထံသို့ ဖြ စ်နိုင်သမျှ ချက်ချင်း 
အေကြ ာင်းကြ ားရမည်။ 

၁၂။ (က) နိုင်ငံေတာ်၏ မြ ို့ပြ ေလေကြ ာင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူသည် ပုဒ်မ ၁၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ 
အေကြ ာင်းကြ ားချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ နိုင်ငံေတာ်တွင်ဖြ စ်ေစ၊  အခြ ား နိုင်ငံ 
တစ်ခုတွင်ဖြ စ်ေစ မှတ်ပုံတင်ထားသည် ့ေလယာဉ်၏ ေလယာဉ်မှူးကို ထိုဥပေဒ နှင့် 
မညီဘဲ တမင် ပြ ုလုပ်သည့် ပြ စ်မှုကျူးလွန်သူအား ေလယာဉ်ေပါ်မှဆင်းေစရန် ခွင့်ပြ ု 
ရမည်။ 



 
 

16 
 

( ခ ) ေလယာဉ်မှူးသည် နိုင်ငံေတာ်၏ ေလဆိပ် သို့ ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ 

ေလယာဉ် ကွင်းသို့ဖြ စ်ေစ ေလယာဉ်ဆင်းသက်ပြ ီးသည့်အခါ ဤအခန်းပါ ဥပေဒနှင့် 

မညီဘဲတမင် ပြ ုလုပ်သည့် ပြ စ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်သည်ဟု ယုံကြ ည်ရသူအား 

ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လူဝင်မှုကီးကြ ပ်ေရးဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူထံသို့ 

သက်ေသခံ အေထာက်အထားများနှင့်အတူ  ဖြ စ်နိုင်သမျှ ေဆာလျင်စွာ လွှဲအပ် 

နိုင်သည်။  

( ဂ ) ရဲတပ်ဖွဲ့ ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လူဝင်မှုကီးကြ ပ်ေရးဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူသည် 

ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ လွှဲအပ်ေပးေသာ ဥပေဒနှင့်မညီဘဲတမင် ပြ ုလုပ်သည့် ပြ စ်မှု 

ကျူးလွန်သူအား လက်ခံပြ ီးေနာက် ဤဥပေဒ အခန်း (၁၆) ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် 

အညီ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသို့ လွှဲေပြ ာင်းေပးနုိင်သည်။ 

(ဃ) ေလယာဉ်ဝန်ေဆာင်မှုေပးချိန်တွင် ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုဒ်မခွ ဲ (ဂ) တို့ပါ 

 ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ တာဝန်အရေဆာင်ရွက်ရေသာ ပုဂ္ိုဂ လ်များက လုိအပ်သလုိ 

အေရးယူေဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိုပုဂ္ဂ လ်များအား ပြ စ်မှုေကြ ာင်းအရ 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားမေကြ ာင်းအရ ေသာ်လည်းေကာင်း အေရးယူခြ င်းမပြ ုရ။  

၁၃။ ေလယာဉ်ဝန်ေဆာင်မှုေပးချိန်တွင် ေလယာဉ်ေပါ်၌ ဥပေဒနှင့်မညီဘဲတမင်  ပြ ုလုပ်သည့်  ပြ စ်မှု 

ကျူးလွန်ခဲ့ ပြ ီး ဖြ စ်ေကြ ာင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ေတာ့မည်  ဖြ စ်ေကြ ာင်းရရှိသည့် သတင်း 

အချက်အလက်မှာ ယုံကြ ည်ရေသာ အေထာက်အထားရှိသည့်အခါ ဗဟိုအဖွဲ့ကဖြ စေ်စ၊ ဗဟို 

အဖွဲ့ကလွှအပ်သည့် လုပ်ငန်းေကာ်မတီနှင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အစုိးရအဖဲွ့အစည်း 

တို့ကဖြ စ်ေစ ေအာက်ပါကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သလို စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) ေလယာဉ်ကို အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာဖြ င့် ဥပေဒနှင့်အညီ ေလယာဉ်မှူ းက ပြ န်လည် 

 ကီးကြ ပ်ထိန်းေကျာင်း၍ေမာင်းနှင်နိုင်ေရး၊   

( ခ ) ေလယာဉ်မှူ းက နိုင်ငံေတာ်၏ ေလဆိပ်တစ်ခုခုတွင် ဆင်းသက်ခွင့်ေတာင်းခြ ငး်၊ 

ထုိေလယာဉ်ေပါ်မှ ဥပေဒနှင့်မညီဘဲတမင်  ပြ ုလုပ်သည့်  ပြ စ်မှုကျူ းလွန်သူကုိ ဆင်းေစပြ းီ 

လွှဲေပြ ာငး်အပ်နှံခြ ငး်တို့ကို လက်ခံခွင့် ပြ ုေရး၊ 

( ဂ ) ေလယာဉ်ကို ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ တမင်သိမ်းပုိက်သည့် ပြ စ်မှုကျူးလွန်သူကို ဖမ်းဆီး 

ထိန်းသိမ်းေရးအတွက် တားဆီးနှိမ်နင်းေရး တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား တာဝနေ်ပးေရး၊ 

(ဃ) ေလယာဉ်အမှုထမ်းများနှင့်ခရီးသည်များ ယင်းတုိ့၏လုိရာခရီးသုိ့ ဆက်လက် ထွက်ခွာ 

နိုင်ေရး။ 

၁၄။ ဤအခန်းပါ ေလယာဉ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များသည် တပ်မေတာ်၊ စစ်ေရး 

စစ်ရာကိစ္စ၊ အေကာက်ခွန်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့တို့၏ လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြ ုေသာ ေလယာဉ်များနှင့် 

မသက်ဆိုင် ေစရ။ 
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အခန်း (၅) 

အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အကာအကွယ်ေပးရမည့် ပုဂ္ိဂုလ်များအေပါ် ကျူးလွန်မှုများကုိ 

တားဆီးနိှမ်နင်း ခြ င်း 

၁၅။ မည်သူမဆို အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ေပး ရမည့်ပုဂ္ဂုလ်အေပါ် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ 
 ပြ ုလုပ်မှုတစ်ခုခုကိ ုရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် ကျူးလွန်လျှင် ပြ စ်မှုေမြ ာက်သည်- 

(က) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ေပးရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်အေပါ် လူသတ်မှု၊ လူပြ န်ေပးမှု 
သုိ့မဟုတ် ယင်း၏ ခန္ဓာကုိယ်ကုိ အခြ ားနည်းဖြ င့် ကျူ းလွန်မှု သုိ့မဟုတ် လွတ်လပ်ခွင့်ကုိ 
ထိခိုက်နစ်နာေစမှု၊ 

( ခ ) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ေပးရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို  ဖြ စ်ေစ၊ 
လွတ်လပ်ခွင့်ကုိဖြ စ်ေစ အန္တရာယ်ဖြ စ်ေစရန် ရည်ရွယ်၍ ယင်း၏ တရားဝင် ပရဝဏ်၊  
ကိုယ်တိုင်ေနထိုင်သည့် အေဆာက်အအုံ သို့မဟုတ် စီးနင်းသွားလာသည် ့ယာဉ်ကို 
 ပြ င်းထန်စွာ ထိခိုက်နစ်နာေစမှု၊ 

( ဂ ) ပုဒ်မခဲွ (က) နှင့် ပုဒ်မခဲွ (ခ) တုိ့၌ ပါရိှေသာ ပြ စ်မှုတစ်ခုခုကုိ ကျူ းလွန်ရန် ခြ မ်ိးေခြ ာက်မှု၊ 

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ထိ ပါရှိေသာ ပြ စ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊ 
အားေပးကူညီမှု၊ လှံ့ုေဆာ်မှု သုိ့မဟုတ် ထုိ ပြ စ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကံရာပါအဖြ စ် ပါဝင် 
ေဆာင်ရွက်မှု။ 

၁၆။ သက်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အကာအကွယ်ေပးရမည့် ပုဂ္ိုဂ လ်များ 
အေပါ် အကြ မ်းဖက်ကျူးလွန်မှုများမဖြ စ်ပွားေစရန်  ကိုတင်ကာကွယ်ေရး၊ တားဆီးနှိမ်နင်းေရးနှင့် 
အေရးယူေဆာင်ရွက်ေရးတို့အတွက် အစီအမံများချမှတ်ပြ ီး ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို 
ေဆာင်ရွက်ေစခြ င်းနငှ့်  ကီးကြ ပ်ခြ င်းတုိ့ပြ ုရမည်။ 

အခန်း (၆) 

ဓားစာခံအဖြ စ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုများကုိ တားဆီးနိှမ်နင်း ခြ င်း 

၁၇။ မည်သူမဆိ ု- 

(က)  သူတစ်ဦးဦးအား ဖမ်းဆီးခြ ငး် သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းခြ င်းပြ ု၍ အခြ ားသတူစ်ဦးကို 
 ဖြ စ်ေစ၊ နုိင်ငံေတာ်ကုိဖြ စ်ေစ၊ အစုိးရအချင်းချင်းဖဲွ့စည်းထားသည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ 
အဖွဲ့အစည်းကို  ဖြ စ်ေစ၊ ဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အသင်းအဖွဲ့ကို ဖြ စ်ေစ၊ 
လူတစ်စုကုိ  ဖြ စ်ေစ ဥပေဒနှင့်မညီညွတ်ေသာ ေဆာင်ရွက်မှုကိုပြ ုေစရန် သို့မဟုတ် 
ဥပေဒနှင့်ညီညွတ်ေသာ ေဆာင်ရွက်မှုကို မပြ ုေစရန် ေတာင်းဆိုပြ းီ ယင်းေတာင်းဆို 
ချက်ကို ငြ င်းပယ်လျှင် ဓားစာခံအဖြ စ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူကို ေသေစမည်၊ 
အပြ င်းအထန်နာကျင်ေစမည် သုိ့မဟုတ် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည်ဟု ေသာ်လည်း 
ေကာင်း၊ ထိုေတာင်းဆိုချက်ကို  လက်ခံပါက ဓားစာခအံဖြ စ် ထိန်းသိမ်းထားသူကုိ 
 ပြ န်လွှတ်ေပးမည်ဟု ေသာ်လည်းေကာင်း စည်းကမ်းချက်ထား၍ ခြ ိမး်ေခြ ာကမ်ှု 
 ပြ ုလျှင်ဓားစာခံအဖြ စ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းသည့် ပြ စ်မှုကျူးလွန်ရာ ေရာက်သည်။ 
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( ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ  ပြ စ်မှုတစ်ခုခုကုိ ကျူ းလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊ အားေပးကူညီမှု၊ လှံ့ုေဆာ်မှု 

သုိ့မဟုတ် ထုိပြ စ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကံရာပါအဖြ စ်ပါဝင် ေဆာင်ရွက်မှုပြ ုပါက အဆုိပါ 
 ပြ စ်မှုကျူးလွန်ရာေရာက်သည်။ 

၁၈။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် ဓားစာခံအဖြ စ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းသည့် အကြ မ်းဖက် 
ကျူ းလွန်မှုများမဖြ စ်ပွားေစရန် ကိုတင်ကာကွယ်ေရး၊ တားဆီးနိှမ်နင်းေရးနှင့် အေရးယူေဆာင်ရွက်ေရး 
တို့အတွက ် အစီအမံများချမှတ်ပြ ီး ေဆာင်ရကွ်ခြ င်း၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ေဆာင်ရွက်ေစခြ င်းနှင့် 
 ကီးကြ ပ်ခြ င်းတို့ပြ ုရမည်။ 

အခန်း (၇) 

နျူကလီးယားဒြ ပ်ပစ္စည်း၊  ေရဒီယိုသတ္တ ိကဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ နျူကလီးယား အေဆာက်အအုံများနှင် ့ 
သက်ဆိုင်သည့်  ပြ စ်မှုများနှင့် ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်များကုိတားဆီးနိှမ်နင်း ခြ င်း 

၁၉။ မည်သူမဆိ ု ေအာက်ပါပြ ုလုပ်မှုတစ်ခုခုကုိ ရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့်ကျူးလွန်လျှင် နျူကလီးယား 
 ဒြ ပ်ပစ္စည်း၊  ေရဒီယိုသတ္တ ိကဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယား လက်နက်ဆိုင်ရာ ပြ စမ်ှု 
ေမြ ာက်သည်- 

(က) သူတစ်ဦးဦး၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံေတာ်ကို 
ဥပေဒနှင့်မညီညွတ်ေသာ ေဆာင်ရွက်မှုကုိပြ ုေစရန် သုိ့မဟုတ် ဥပေဒနှင့်ညီညွတ်ေသာ 
ေဆာင်ရွက်မှုကို မပြ ုေစရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သူတစ်ဦးဦးကိုေသေစရန်၊ 
အပြ င်းအထန်နာကျင်ေစရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပစ္စည်း သို့မဟုတ် သဘာဝ 
ပတဝ်နး်ကျင်ကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ပျက်စီးေစရန် ေသာ်လည်းေကာင်း သို့မဟုတ် 
ထုိသုိ့တစ်စံုတစ်ရာ ဖြ စ်ေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း နျူကလီးယားဒြ ပ်ပစ္စည်း၊  ေရဒီယုိ 
သတ္တ ိကဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူ ကလီးယား လက်နက်များကုိ တစ်နည်းနည်းဖြ င့် 
လက်ခံမှု၊ လက်ဝယ်ထားရိှမှု၊ အသံုးပြ ုမှု၊  ပြ ုလုပ်မှု၊ လွဲှေပြ ာင်းမှု၊ ေပြ ာင်းလဲမှု၊ စွန့်ပစ်မှု၊ 
ပျံ့လွင့်ေစမှု သို့မဟုတ် ဖြ န့်ကျက်ချထားမှု၊ 

( ခ )  နျူကလီးယားဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယိုသတ္တ ိက ဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ ဇီဝ၊ ဓာတနုှင့်နျူကလီးယား 

လက်နက်များကိ ုခိုးယူမှု၊ လုယက်မှု၊ အလွဲသံုးစားပြ ုမှုနှင့် လိမ်လည်အတု  ပြ ုလုပ်မှု၊ 

( ဂ ) နျူကလီးယားဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယိုသတ္တ ိကဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (တ) 
ပုဒ်မခွဲငယ ် (၁) ပါ နျူကလီးယားအေဆာက်အအုံ၊ ဇီဝ၊ ဓာတု နှင် ့ နျူကလီးယား 
လက်နက်များကိ ုဥပေဒနှင့်အညီ ခွင့်ပြ ုချက်မရရှိဘဲ ပြ ည်တွင်းသို့ဖြ စ်ေစ၊  ပြ ည်ပသို့  
 ဖြ စ်ေစ သယ်ေဆာင်မှု၊ ေပးပို့မှု သို့မဟုတ် ေရွှ့ေပြ ာင်းမှု၊ 

(ဃ) သူတစ်ဦး၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံေတာ်ကို 

ဥပေဒနှင့်မညီညွတ်ေသာ ေဆာင်ရွက်မှုကုိပြ ုေစရန် သုိ့မဟုတ် ဥပေဒနှင့် ညီညွတ်ေသာ 
ေဆာင်ရွက်မှုကို မပြ ုေစရန်အလို့ငှာ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင် ့ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ  ပြ စ်မှုတစ်ခုခုကိ ု
ကျူးလွန်ရန ်ခြ ိမး်ေခြ ာကမ်ှု၊ 
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( င )  ခြ ိမး်ေခြ ာက၍် ဖြ စေ်စ၊ အတင်းအဓမ္မ အင်အားအသုံးပြ ု၍ ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ား        
တစ်နည်းနည်းဖြ င့် ေကြ ာက်ရံွ့ေအာင်  ခြ မ်ိးေခြ ာက်၍ဖြ စ်ေစ နျူကလီးယားဒြ ပ်ပစ္စည်း၊  
ေရဒီယုိသတ္တ ိကဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ နျူ ကလီးယားအေဆာက်အအံု၊ ဇီဝ၊ ဓာတု နှင့် နျူ ကလီးယား 
လက်နက်များကိ ုေတာင်းဆိုမှု၊ 

( စ ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (င) ထိ ပါရှိေသာ ပြ စ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန ်အားထုတ်မှု၊ 
အားေပးကူညီမှု၊ လှံ့ုေဆာ်မှု သုိ့မဟုတ် ထုိ ပြ စ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကံရာပါအဖြ စ် ပါဝင် 
ေဆာင်ရွက်မှု။ 

၂၀။ မည်သူမဆို ေအာက်ပါပြ ုလုပ်မှု တစ်ခုခုကို ရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် ကျူးလွန်လျှင် နျူကလီးယား 
အေဆာက်အအုံဆုိင်ရာ  ပြ စ်မှုေမြ ာက်သည်- 

 (က) နိုင်ငံေတာ်၏ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှ ိ နျူကလီးယားအေဆာက်အအုံကိ ုတည်ဆဲဥပေဒ 
နှင့်အညီ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ခြ င်းမပြ ုဘဲ သူတစ်ဦးဦးကုိေသေစရန်၊ အပြ င်းအထန် 
နာကျင်ေစရန်၊ ပစ္စည်း သို့မဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ပျက်စီး 
ေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထုိသုိ့တစ်စံုတစ်ရာ ဖြ စ်ေစရန် ရည်ရွယ်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း 
ေရဒီယုိသတ္တ ိက ဒြ ပ်ပစ္စည်းများကုိ သိလျက်နှင့် ထုတ်လွှတ်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် ထုတ်လွှင့် 
ေစခြ င်း ဖြ င့် နျူကလီးယား အေဆာက်အအုံများကို ဖြ စ်ေစ၊ ယင်းအေဆာက်အအံု 
များ၏ လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်မှုများကို ဖြ စ်ေစ ထိခိုက်ေစသည့် ညွှန်ကြ ားမှု၊ 

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ပြ စ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် ခြ ိမ်းေခြ ာက်မှု၊  

( ဂ )  ခြ ိမး်ေခြ ာက၍်  ဖြ စ်ေစ၊ အတင်းအဓမ္မ အင်အားအသုံးပြ ု၍  ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားတစ် 
နည်းနည်းဖြ င့် ေကြ ာက်ရံွ့ေအာင်ခြ မ်ိးေခြ ာက်၍  ဖြ စ်ေစ နျူကလီးယား အေဆာက်အအံု 
ကို ေတာင်းဆိုမှု၊ 

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ထိ ပါရှိေသာ ပြ စ်မှုတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ရန ်အားထုတ်မှု၊ 
အားေပးကူညီမှု၊ လှံု့ေဆာ်မှု သုိ့မဟုတ် ထုိပြ စ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကံရာပါအဖြ စ် ပါဝင် 
ေဆာင်ရွက်မှု။ 

၂၁။ သက်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် နျူ ကလီးယားဒြ ပ်ပစ္စည်းများနှင့် နည်းပညာတင်သွင်းခြ င်း၊ 
တင်ပို့ ခြ င်း၊ သယ်ယူပို့ေဆာင် ခြ င်း၊ သိုေလှာင်ထား ခြ ငး်၊ ထုတ်လုပ်ခြ င်းတုိ့ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 
အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်အညီ လုံခြ ုံမှုအဆင့်သတ်မှတ်၍ လိုအပ်ေသာ အစီအမံများ 
ချမှတ်ပြ ီး ယင်းလုံခြ ုံမှုအစီအမံများနှင့်အညီ ဖြ စ်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ချက်များကို  ကးီကြ ပ်ထိန်းချုပ် 
ရမည်။ 

၂၂။ သက်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ နျူကလီးယား သယ်ယူပုိ့ေဆာင်မှု 
 ပြ ုေနစဉ်ကာလအတွင်း ပုဒ်မ ၂၁ အရ သတ်မှတ်ထားေသာ အမျိုးအစားနှင့်အဆင့်အလိုက် 
ေဘးကင်းလုံခြ ုံမှု အစီအစဉ်များ ပြ ုလုပ်ေပးမည်ဖြ စ်ေကြ ာငး် သယ်ယူပို့ေဆာင်သူ သို့မဟုတ် 
တာဝန်ယူ၍ သယ်ယူပို့ေဆာင်သူထံမ ှအာမခံချက်များမရရှိလျှင် နျူကလီးယား ဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယို 
သတ္တ ိကဒြ ပ်ပစ္စည်းနှင့် ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခဲွ (တ) ပုဒ်မခဲွငယ် (၁) ပါ နျူကလီးယား အေဆာက်အအံုများကုိ- 

(က)  ပြ ည်ပသို့တင်ပို့ရန် ခွင့်ပြ ုချက်ေပးခြ င်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြ ုချက်ေပးေစခြ င်း မပြ ုရ၊ 

( ခ )  ပြ ည်ပမှတင်သွင်းရန် ခွင့်ပြ ုချက်ေပးခြ ငး် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြ ုချက်ေပးေစခြ င်း မပြ ုရ၊ 
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( ဂ ) နိုင်ငံေတာ်၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း ကုန်းေကြ ာင်း၊ ေရေကြ ာင်း သို့မဟုတ် ေလေကြ ာင်း 
 ဖြ င့် သယ်ယူပုိ့ေဆာင်ခြ င်းကုိ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နုိင်ငံေတာ်၏ ေလဆိပ်၊ သေ င်္ဘာဆိပ်မှ 
တစ်ဆင့် ဖြ တ်သန်းသယ်ယူပို့ေဆာင ်ခြ င်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း ခွင့်မပြ ုရ။ 

၂၃။ မည်သူမဆုိ ေအာက်ပါပြ ုလုပ်မှုတစ်ခုခုကုိ  ရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် တမင်ကျူ းလွန်လျှင် နျူ ကလီးယား 
 ဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယိုသတ္တ ိက ဒြ ပ် ပစ္စည်းနှင့် ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွ ဲ (တ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ နျူကလီးယား 
အေဆာက်အအုံများ တင်သွင်းခြ င်း၊ တင်ပို့ ခြ င်း၊ သယ်ယူပို့ေဆာင် ခြ င်းနှင့် လွှဲေပြ ာင်းခြ င်းဆိုင်ရာ 
 ပြ စ်မှုကျူးလွန်ရာေရာက်သည်- 

(က) နျူကလီးယားဒြ ပ်ပစ္စည်း၊  ေရဒီယိုသတ္တ ိကဒြ ပ်ပစ္စည်းနှင့် ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (တ)၊ 
ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ နျူကလီးယားအေဆာက်အအုံကို ပုဒ်မ ၂၁ အရ သတ်မှတ်သည့် 
ေဘးကင်းလံုခြ ုံမှု အစီအစဉ်များနှင့်မကုိက်ညီဘဲ ပြ ည်တွင်းသုိ့ တင်သွင်းမှု၊ ပြ ည်ပသုိ့ 
တင်ပို့မှု၊ နိုင်ငံေတာ်၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း ကုန်းေကြ ာင်း၊ ေရေကြ ာင်း သို့မဟုတ် 
ေလေကြ ာင်း ဖြ င့် သယ်ယူပို့ေဆာင်မှု၊ နိုင်ငံေတာ်ကို  ဖြ တ်သန်း၍ သို့မဟုတ် 
နိုင်ငံေတာ်မှတစ်ဆင့် သယ်ယူပို့ေဆာင်မှု၊ 

( ခ ) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်အညီ ဓာတ်ေရာင် ခြ ည်အန္တရာယ်တိုး မြ ှင့် 
ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့်  ငြ ိမ်းချမ်းေသာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် မဟုတ်ဘဲ 
နျူ ကလီးယားဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယုိသတ္တ ိကဒြ ပ်ပစ္စည်းနှင့် နျူ ကလီးယား အေဆာက်အအံု 
များကုိ လည်းေကာင်း၊ နျူ ကလီးယားဆုိင်ရာ နည်းပညာကုိ လည်းေကာင်း လွဲှေပြ ာင်းေပးမှု။ 

၂၄။  မည်သူမဆိ ု ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ ပြ ုလုပ်မှုတစ်ခုခုကိ ု ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ တမင်ကျူးလွန်လျှင် 
နျူကလီးယား အကြ မ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ  ပြ စ်မှုေမြ ာက်သည်- 

  (က) သူတစ်ဦးဦးကို ေသေစရန် သို့မဟုတ် အပြ င်းအထန် နာကျင်ေစရန်ေသာ် 
လည်းေကာင်း၊ ပစ္စည်း သုိ့မဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ဆုိးရွားစွာ ထိခုိက်ပျက်စီး 
ေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိုသို့ ဖြ စ်ေစရန် ေသာ်လည်းေကာင်း ရည်ရွယ်၍-  

(၁) နျူ ကလီးယားဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယုိ သတ္တ ိက ဒြ ပ်ပစ္စည်း သုိ့မဟုတ် ပစ္စည်းကိရိယာကုိ 
အသုံး ပြ ု၍ တစ်နည်းနည်းဖြ င့် ကျူးလွန်မှု သို့မဟုတ် ထိုပစ္စည်းတစ်ခုခုကို 
အသုံးပြ ုမှု၊ လက်ဝယ်ထားမှု သို့မဟုတ် ပြ ုလုပ်မှု၊ 

(၂) နျူကလီးယားဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယုိသတ္တ ိကဒြ ပ်ပစ္စည်း သုိ့မဟုတ် ပစ္စည်းကိရိယာ၊ 
နျူကလီးယား အေဆာက်အအုံကို အသုံး ပြ ု၍ဖြ စ်ေစ၊ ဖျက်ဆီး၍  ဖြ စ်ေစ 
တစ်နည်းနည်း ဖြ င် ့ ေရဒီယိုသတ္တ ိက ဒြ ပ်ပစ္စည်း ထုတ်လွှင် ့မှု သို့မဟုတ် 
ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်များပျံ့လွင့်ေစမှု၊ 

( ခ ) သူတစ်ဦးဦးကို ဖြ စ်ေစ၊ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကို ဖြ စ်ေစ၊ နိုင်ငံေတာ်ကို 
 ဖြ စ်ေစ ဥပေဒနှင့်မညီေသာ ေဆာင်ရွက်မှုကုိပြ ုေစရန် သို့မဟုတ် ဥပေဒနှင့်ညီေသာ 
ေဆာင်ရွက်မှုကို မပြ ုနိငု်ေစရန် အတင်းအဓမ္မပြ ုလုပ၍် နျူကလီးယား ဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ 
ေရဒီယုိသတ္တ ိက ဒြ ပ်ပစ္စည်း သုိ့မဟုတ် ပစ္စည်းကိရိယာ၊ နျူ ကလီးယား အေဆာက်အအံုကုိ 
အသုံးပြ ုမှု၊ 
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( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို့ပါ ပြ ုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို  ကျူးလွန်ရန်အားထုတ်မှု၊ 

အားေပးကူညီမှု၊ လှံ့ုေဆာ်မှု သုိ့မဟုတ် ထုိပြ စ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကံရာပါအဖြ စ် ပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်မှု။ 

၂၅။ (က) သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ နျူကလီးယား သယ်ယူ 

ပို့ေဆာင်မှု  ပြ ုရာတွင် ေအာက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက်  ပြ ည်ပနိုင်ငံများနှင့်တိုက်ရိုက် 

 ဖြ စ်ေစ၊ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာအဏုမြ ူစွမ်းအင် အဖဲွ့အစည်းမှတစ်ဆင့် ဖြ စ်ေစ လုိအပ် 

သလို ညှိနိှုင်းပူးေပါင်း၍ေဆာင်ရွက်ရမည်- 

(၁) နျူကလီးယားဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယိုသတ္တ ိက ဒြ ပ်ပစ္စည်းနှင့် နျူကလီးယား 

အေဆာက်အအုံများအား လုံ ခြ ုံမှုအစီအမံများနှင့် စနစ်များထားရှိေရးနှင့် 

အကာအကွယ်ေပးေရး၊ 

(၂) နျူကလီးယားဒြ ပ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ  ပြ စ်မှုများမဖြ စ်ပွားေစရန်နှင့် နျူကလီးယား 

အေဆာက်အအုံများအား ေနှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးမှုများမှ ကင်းေဝးေစရန် ကိုတင် 

ကာကွယ်မှု အစီအမံများ ပြ ုလုပ်ေရး၊ 

(၃) နျူကလီးယား အေဆာက်အအုံများ ေနှာင် ့ယှက်ဖျက်ဆီးမှု  ဖြ စ်ပွားပါက ေရဒီယုိ 

သတ္တ ိကမှုများေလျာ့နည်းနိုင်သမျှေလျာ့နည်းေစရန်စီမံထားရှိေရး၊  

(၄) နျူ ကလီးယား ဒြ ပ်ပစ္စည်းတစ်မျို းမျို း ေပျာက်ဆံုးခြ င်း သုိ့မဟုတ် ခုိးယူခြ င်းခံရသည့် 

အခါ ထိုပစ္စည်းကုိ ပြ နလ်ည် ရရှိေရး။  

( ခ ) ဤအခန်းပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များအား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် ခြ င်းကို 

လည်းေကာင်း၊  ပြ ည်ပနိုင်ငံများ၊ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ေဒသဆိုင်ရာ 

အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ေပးပို့ရာ၌ရရှိေသာ သတင်းအချက်အလက်များကို 

လည်းေကာင်း၊ ပူးေပါင်းညှိနိှုင်း၍ လှုပ်ရှားေဆာင်ရွက်မှုများကို လည်းေကာင်း 

လုံခြ ုံမှုအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၆။ ဤအခန်းပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များသည-် 

(က)  ငြ ိမ်းချမး်ေသာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် နျူကလီးယားဒြ ပ်ပစ္စည်းများ နှင့် ပုဒ်မ ၃၊ 

ပုဒ်မခွဲ (တ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ နျူကလီးယား အေဆာက်အအုံများကိ ုအပြ ည်ပြ ည် 

ဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ေဆာင်ခြ ငး်၊  ပြ ည်တွင်းတွင်သယ်ယူပုိ့ေဆာင်ခြ င်း၊ သိုေလှာင်ခြ ငး်၊ 

အသုံးပြ ုခြ င်းတို့အေပါ်တွင်လည်း သက်ေရာက်သည်။ 

( ခ )  ငြ မ်ိးချမ်းေရးရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသံုးပြ ုသည့် နျူ ကလီးယားဒြ ပ်ပစ္စည်းကုိ  ဖြ စ်ေစ၊ 

ေရဒီယိုသတ္တ ိက ဒြ ပ်ပစ္စည်းကို ဖြ စ်ေစ၊ နျူကလီးယားအေဆာက်အအုံကို  ဖြ စ်ေစ 

အတင်းအဓမ္မအင်အားသုံး၍ အသုံးပြ ုခြ င်းကို လည်းေကာင်း၊ ထိုသို့ အသုံး ပြ ုရန် 

 ခြ မ်ိးေခြ ာက်ခြ င်းကုိလည်းေကာင်း ဥပေဒနှင့်အညီခွင့်ပြ ုသည်ဟု အဓိပ္ပာယ်မေကာက်ယူရ။ 
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( ဂ )  ငြ မ်ိးချမ်းေရးရည်ရွယ်ချက်အတွက် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်အညီ တုိးမြ င့်ှ 

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရးအလုိ့ငှာ နျူကလီးယား ဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယုိသတ္တ ိက ဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ 

နျူကလီးယား အေဆာက်အအုံများနှင့် နျူကလီးယား နည်းပညာလွှေပြ ာင်းခြ င်းကို 

ထိခိုက်ခြ င်း မရှိေစရ။ 

(ဃ) နျူကလီးယားဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယိုသတ္တ ိက ဒြ ပ်ပစ္စည်းနှင် ့ ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (တ) 

ပုဒ်မခဲွငယ် (၁) ပါ နျူကလီးယားအေဆာက်အအံုများကုိ ပြ ည်တွင်းရိှေနရာတစ်ခုခုမှ 

နုိင်ငံတကာေရပြ င် သုိ့မဟုတ် ေလထုကုိဖြ တ်သန်း၍ ပြ ည်တွင်းရိှဆိပ်ကမ်း၊ ေလဆိပ်၊ 

နယ်စပ်ဝင်ထွက်ေပါက် သို့မဟုတ် အခြ ားေနရာတစ်ခုခုသို့ ကုန်းလမ်း၊ ေရေကြ ာင်း 

သို့မဟုတ် ေလေကြ ာင်းဖြ င့်ဖြ စ်ေစ ထိုဆိပ်ကမ်း၊ ေလဆိပ်၊  နယ်စပ် ဝင်ထွက်ေပါက်  

သုိ့မဟုတ် အခြ ားေနရာတစ်ခုခုမှတစ်ဆင့်ဖြ စ်ေစ သယ်ယူပုိ့ေဆာင်ခြ င်းအေပါ်တွင်လည်း 

သက်ေရာက်သည်။ 

( င ) အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာဥပေဒ အထူးသဖြ င့် ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင့် နုိင်ငံတကာ 

လူသားချင်းစာနာမှုဆုိင်ရာဥပေဒပါ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် အေခြ ခံမူများတွင် ပါရိှေသာ 

နိုင်ငံအသီးသီးနှင် ့ ပုဂ္ဂလိကတို့၏ အခွင့်အေရးများနှင့်တာဝန်များကို ထိခိုက်ခြ င်း 

မရှိေစရ။ 

( စ ) လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲများ ဖြ စ်ပွားေနစဉ် အေတာအတွင်း နိုင်ငံတကာ လူသားချင်း 

စာနာမှုဆုိင်ရာဥပေဒနှင့်အညီ စစ်ပဲွအတွင်း လက်နက်ကုိင်တုိက်ခုိက်မှုများအေပါ်တွင် 

လည်းေကာင်း၊ တပ်မေတာ်က အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ စည်းမျဉ်းဥပေဒများနှင့်အညီ တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရွက်မှုများအေပါ်တွင်လည်းေကာင်း သက်ေရာက်ခြ င်းမရှိေစရ။  

(ဆ) စစ်ေရးကိစ္စအတွက် နျူ ကလီးယားဒြ ပ် ပစ္စည်းကုိဖြ စ်ေစ၊ နျူ ကလီးယား အေဆာက်အအံု 

တွင် ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းကိရိယာကိုဖြ စ်ေစ အသုးံပြ ုခြ င်း သို့မဟုတ် ကိုင်စွဲ ခြ င်း 

သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းထားခြ ငး်အေပါ်တွင် သက်ေရာက် ခြ င်း မရှိေစရ။ 

အခန်း(၈) 

ေရေကြ ာင်းပုိ့ေဆာင်ေရးကုိ ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စေ်စသည့် ဥပေဒမ့ဲပြ ုလုပ်မှုများအား 

တားဆီးနိှမ်နင်း ခြ င်း 

၂၇။ မည်သူမဆို ေအာက်ပါပြ ုလုပ်မှု သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုတစ်ခုခုကို  ဥပေဒ နှင့်မညီဘဲ တမင် 
ကျူးလွန်လျှင် ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးကို ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစသည် ့ဥပေဒမဲ့ပြ ုလုပ်သည့် ပြ စ်မှု 
ေမြ ာက်သည်- 

(က) အတင်းအဓမ္မအင်အားသံုး၍ ဖြ စ်ေစ၊ ခြ ိမ်းေခြ ာက်၍ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားတစ်နည်းနည်းဖြ င့် 
ေကြ ာက်ရံွ့ေအာင်ပြ ုလုပ်၍ဖြ စ်ေစ သေ င်္ဘာကုိဖမ်းဆီး သိမ်းပုိက်မှု သုိ့မဟုတ် သေ င်္ဘာ 
သွားလာေရးကို ထိန်းချုပ်မှု၊ 
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( ခ ) သေ င်္ဘာ ဖြ င့် ေရေကြ ာင်းသွားလာေရးကုိ ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစနုိင်ေသာ  ပြ ုလုပ်မှုဖြ င့် 
သေ င်္ဘာေပါ်ရှိသူအား အတင်းအဓမ္မပြ ုလုပ်မှု၊ 

( ဂ ) သေ င်္ဘာကုိဖျက်ဆီးမှု သုိ့မဟုတ် သေ င်္ဘာ ဖြ င့် ေရေကြ ာင်းသွားလာေရးကုိ ေဘးအန္တရာယ် 
 ဖြ စ်ေစေအာင် သေ င်္ဘာကိုဖြ စ်ေစ၊ သေ င်္ဘာေပါ်ပါ ကုန်စည်များကို ဖြ စ်ေစ ဖျက်ဆီးမှု 
သို့မဟုတ် ထိခိုက် ပျက်စီးေစမှု၊ 

(ဃ) သေ င်္ဘာကုိ ပျက်စီးေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေရေကြ ာင်းပုိ့ေဆာင်ေရးကုိ ေဘးအန္တရာယ် 
 ဖြ စ်ေစရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သေ င်္ဘာကုိ ဖြ စ်ေစ၊ သေ င်္ဘာေပါ်ပါ ကုန်ပစ္စည်းများကုိ 
 ဖြ စ်ေစ ထိခုိက်ပျက်စီးေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း ဖျက်ဆီးနုိင်သည့် သုိ့မဟုတ် ပျက်စီး 
ေစနိုင်သည့် ပစ္စည်းကိရိယာ သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုကို သေ င်္ဘာေပါ်တွင် ထားရှမိှု 
သို့မဟုတ် ထားရိှေစမှု၊ 

( င ) ေရေကြ ာင်းလမ်းညွှန်ဆုိင်ရာ အေဆာက်အအံုစနစ်များ၊ ဆက်သွယ်ေရး အသံုးအေဆာင် 
ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုများကုိ ဖျက်ဆီးမှု၊ ဆုိးရွားစွာထိခုိက် ပျက်စီးေစမှု သို့မဟုတ် 
ထုိအေဆာက်အအုံစနစ်များနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုများကုိ ဆုိးရွားစွာ ဝင်ေရာက်ေနှာင့်ယှက် 
 ခြ င်း ဖြ င့် သေ င်္ဘာ၏ ေရေကြ ာင်းသွားလာမှုကို ေဘးအန္တရာယ်  ဖြ စ်ေစနိုင်သည့် 
 ပြ ုလုပ်မှု၊ 

( စ ) သေ င်္ဘာ၏ ေရေကြ ာင်းသွားလာမှုကုိ ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစရန် မှားယွင်းေသာ သတင်း 
အချက်အလက်များကို သိလျက်နှင် ့ဆက်သွယ်အေကြ ာင်းကြ ားမှု၊ 

(ဆ) သူတစ်ဦးဦးကိုေသေစရန်၊ အပြ င်းအထန် နာကျင်ေစရန် သို့မဟုတ် ထိခိုက် ပျက်စီး 
ေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သေ င်္ဘာကုိဖြ စ်ေစ၊ ထုိသေ င်္ဘာေပါ်တွင် ဖြ စ်ေစ၊ ထုိသေ င်္ဘာ 
ေပါ်မှဖြ စ်ေစ ေပါကက်ွေဲစတတ်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်း၊ ေရဒီယို သတ္တ ိကဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ ဇီဝ၊ 
ဓာတုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ့၊ 
အခြ ားေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစေသာ ပစ္စည်း သုိ့မဟုတ် အဆိပ်အေတာက်  ဖြ စ်ေစေသာ 
ပစ္စည်းများကို တစ်နည်းနညး်ဖြ င့် အသုံးပြ ုမှု သို့မဟုတ် စွန့်ပစ်မှု၊ 

( ဇ ) ပုဒ်မခဲွ (ဆ) တွင် ပါရိှသည့် ေပါက်ကဲွေစ တတ်ေသာဝတ္ထုပစ္စည်း၊ ေရဒီယုိ သတ္တ ိကဒြ ပ် 
ပစ္စည်း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယား လက်နက်များနှင့်အလားတူ ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ 
အခြ ားအရင်းအမြ စ်ပစ္စည်း၊ အလုိအေလျာက် အထူးပြ ို ကဲွနုိင်သည့်ပစ္စည်း၊ ထုတ်လုပ်မှု 
လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အထူးပုံစံထုတ်  ပြ ုလုပ်ထားေသာ သို့မဟုတ် ပြ ုပြ င်ထားေသာ 
ပစ္စည်းကိရိယာများကိုသိလျက်နှင့် သေ င်္ဘာဖြ င့် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေပးမှု၊ 

( ဈ ) သူတစ်ဦးဦးကုိ တစ်နည်နည်းဖြ င့် ေသေစရန်၊ အပြ င်းအထန်နာကျင်ေစရန် သုိ့မဟုတ် 
အေခြ ခံအေဆာက်အအံုဆုိင်ရာ အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများကုိ ဆုိးရွားစွာ ထိခုိက်ပျက်စီး 
ေစရန ်သေ င်္ဘာကိုအသုံးပြ ုမှု၊  

(ည) အကြ မ်းဖက်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ခဲ့ေကြ ာငး် သိလျက်နှင့် အကြ မး်ဖက်သမားအား 
သေ င်္ဘာဖြ င့် ပို့ေဆာင်ေပးမှု၊ 



 
 

24 
 

( ဋ ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (ည) အထိ ပါရှိေသာ ပြ စ်မှုတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ရန် 

တစ်နည်းနည်းဖြ င့်  ခြ ိမး်ေခြ ာက်မှု၊ 

( ဌ ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (ဋ) အထိ ေဖာ်ပြ ထားေသာ ပြ စ်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်ရာတွင် 

 ဖြ စ်ေစ၊ ပြ စ်မှုကျူးလွန်ရန် အားထုတ်ရာတွင်ဖြ စေ်စ သူတစ်ဦးဦးကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာ 

ရေစမှု သို့မဟုတ် ေသေစမှု၊ 

( ဍ ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (ဌ) အထိ ပါရှိေသာ ပြ စ်မှုတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊ 

အားေပးကူညီမှု၊ လှုံ့ေဆာ်မှု သုိ့မဟုတ် ထုိပြ စ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကံရာပါအဖြ စ် ပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်မှု။ 

၂၈။ (က) သက်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် သေ င်္ဘာများ၊ ဆိပ်ကမ်းများနှင့်သေ င်္ဘာဆုိက်ကပ် 

ရပ်နားေရးအတွက် လွယ်ကူအဆင်ေပြ ရန် စီမံထားရိှေသာ အေထာက်အကူပြ ုပစ္စည်း 

ကိရိယာများအား ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစမည်ဟု ခြ မ်ိးေခြ ာက်မှုများနှင့် ထိပါးတုိက်ခုိက်မှု 

များအား ကာကွယ်ေရး၊ အကူအညီေတာင်းခံေရး၊ တားဆီးနိှမ်နင်းေရးနှင့်တုိက်ဖျက်ေရး 

တုိ့အတွက် အထူးသတိရိှေစရန် လံုခြ ုံ ေရးအဆင့်သတ်မှတ်၍လုိအပ်ေသာ အစီအစဉ်များ 

ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ေရးနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ေပးပုိ့ဖလှယ်ကြ ရန် သက်ဆုိင်ရာ 

သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်၊ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်နှင့် သေ င်္ဘာကုမ္ပဏီများ၊ ေရယာဉ်မှူ းများနှင့် 

ဆိပ်ကမ်းကိုယ်စားလှယ်များအား ညွှန်ကြ ားရမည။် 

( ခ ) သေ င်္ဘာကုမ္ပဏီများသည် ဤအခန်းပါ သက်ဆုိင်ရာ လုိအပ်ချက်များကုိ လည်းေကာင်း၊ 

အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ သေ င်္ဘာနှင့်ဆိပ်ကမ်းများ လွယ်ကူအဆင်ေပြ စွာ အသံုးပြ ုနုိင်ေရး 

နှင့် အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများလံုခြ ုံ ေရးဥပေဒပါ လမ်းညွှန်ချက်များကုိ လည်းေကာင်း 

အေလးထား၍ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ဂ ) ေရယာဉ်မှူ းသည် နိုင်ငံေတာ်၏ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုခုကိ ုဝင်ေရာက်ဆိုက်ကပ် ခြ င်း မပြ ုမ ီ

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ၁၉၇၄ခုနှစ်၊ ပင်လယ်ပြ င်၌ အသက်ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရး 

အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဝင်နိုင်ငံတစ်ခုခု၏ ဆိပ်ကမ်းတွင် ရှိေနလျှင်ေသာ် 

လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ထားသည့် လံုခြ ုံ မှုအဆင့်အလုိက် လုိအပ်ချက်များကုိ လုိက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၉။ ေရယာဉ်မှူ းသည်- 

(က) သေ င်္ဘာများအား ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစသည့်  ခြ မ်ိးေခြ ာက်မှုများနှင့်ထိပါးတုိက်ခုိက်မှု 

များ၏ အန္တရာယ်မှကင်း ေဝးေစရန် လိုအပ်ေသာ ကာကွယ်တားဆီးမှုများနှင့် နှိမ်နင်း 

မှု များကို ပြ ုလုပ်နိုင်သည်။ 
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( ခ ) သေ င်္ဘာ၏ ေဘးကင်းမှုနှင့် လုံ ခြ ုံမှုတို့ကို ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်လျှင် ကုန်စည်၊ 

ကုန်ေသတ္တ ာ သုိ့မဟုတ် အခြ ားအလံုပိတ် ကုန်စည်သယ်ယူပုိ့ေဆာင်ရန် သေ င်္ဘာေပါ် 

အတင်အချပြ ုလုပ်မှုကုိ ငြ င်းဆုိခြ င်းအပါအဝင် ေရယာဉ်မှူး၏ ေရေကြ ာင်းပုိ့ေဆာင်ေရး 

အေတွ့အကုံ ကျွမ်းကျင်မှုဖြ င့်ဆုံးဖြ တ်၍ ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက် ပိုင်ခွင့်ကို သေ င်္ဘာ 

ကုမ္ပဏီ၊ သေ င်္ဘာစင်းလုံးငှားရမ်းသူ သို့မဟုတ် အခြ ားသူတို့က တားဆီးချုပ်ချယ်ခွင် ့

မရှိေစရ။ 

၃၀။ (က) ေရယာဉ်မှူးသည် ဤအခန်းပါ အကြ မ်းဖက်မှု တစ်ခုခုကုိ ကျူးလွန်သည်ဟု ယံုကြ ည် 

ရသူအား မိမိသေ င်္ဘာမှတ်ပုံတင်ထားေသာနိုင်ငံ၏ ေရေကြ ာင်းဘက်ဆိုင်ရာ တာဝန် 

ရှိသူထံသို့လည်းေကာင်း၊ ဆိုက်ေရာက်ရာနိုင်ငံ၏ ေရေကြ ာင်းဘက်ဆိုင်ရာ တာဝန် 

ရိှသူထံသုိ့လည်းေကာင်း  ဖြ စ်နုိင်သမျှ ကိုတင် အေကြ ာင်းကြ ားပြ းီ အတည်ပြ ုချက်ရယူ 

လျက် သက်ေသခံအေထာက်အထားများနှင့်အတူ ဆိုက်ေရာက်ရာနိုင်ငံ၏ ရဲတပ်ဖွဲ့  

သို့မဟုတ် လူဝင်မှုကီးကြ ပေ်ရးဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူထံသို့ လွှအပ်နိုင်သည်။  

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ လွှအပ်သည့် အကြ မ်းဖက်သမားအား လက်ခံရရှိေသာ ရဲတပ်ဖွဲ့ 

ဆုိင်ရာ သုိ့မဟုတ် လူဝင်မှု ကီးကြ ပ်ေရးဌာနဆုိင်ရာ တာဝန်ရိှသူသည် ထုိအကြ မ်းဖက် 

သမားအား ဤဥပေဒအခန်း (၁၆) ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ သက်ဆုိင်ရာနုိင်ငံသုိ့ 

လွှဲေပြ ာင်းေပးနိုင်သည်။ 

၃၁။ ဤအခန်းပါေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးကို အန္တရာယ်  ဖြ စ်ေစသည့် ဥပေဒနှင့်မညီဘ ဲ တမင် 

 ပြ ုလုပ်မှု ဆိုင်ရာ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များသည်- 

(က) ပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဋ) ပါ သေ င်္ဘာများနှင့် သက်ဆိုင်ေစရမည်။ 

( ခ ) နိုင်ငံေတာ်၏ပိုင်နက် ပင်လယ်နယ်နိမိတ်အတွင်း ေတွ့ ရှိရေသာ ပုဒ်မ ၂၇ ပါ ပြ စ်မှု 

ကျူးလွန်သူ သို့မဟုတ် ထိုပြ စ်မှုဖြ င့် စွပ်စဲွခံရသူနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ေစရမည်။ 

၃၂။ ဤအခန်းပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များသည် ေအာက်ပါ သေ င်္ဘာများနှင့် မသက်ဆိုင်ေစရ- 

(က) စစ်သေ င်္ဘာ၊ 

( ခ ) နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သည့် ေရတပ်အကူ 

အဖြ စ်သံုးေသာ သေ င်္ဘာ သို့မဟုတ ်အေကာက်ခွန်အတွက ်ဖြ စ်ေစ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့အတွက် 

 ဖြ စ်ေစ သုံးေသာသေ င်္ဘာ၊ 

( ဂ ) ေရေကြ ာင်းသွားလာခြ င်းမှ ရုပ်သိမ်းထားသည့် သုိ့မဟုတ် လုပ်ငန်းရပ်နားထားသည့်  

သေ င်္ဘာ၊ 

(ဃ) စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးအတွက် ရည်ရွယ်ေပြ းဆဲွခြ င်း မဟုတ်ဘဲ အစုိးရက 

ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သည့် သေ င်္ဘာများနှင့်အစိုးရကိစ္စ 

အတွက်သာ အသုံးပြ ုသည့်  အခြ ားသေ င်္ဘာများ။ 
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 အခန်း (၉)  

ေရေအာက်သယံဇာတရှာေဖွေရးအေဆာက်အအံုကုိ ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစသည့် ဥပေဒမ့ဲ 

 ပြ ုလုပ်မှုများအား တားဆီးနိှမ်နင်း ခြ င်း 

၃၃။ မည်သူမဆို ေအာက်ပါပြ ုလုပ်မှုကို ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ တမင်ကျူးလွန်ပါက ေရေအာက် 
သယံဇာတ ရှာေဖွေရးအေဆာက်အအုံကို ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစသည့် ဥပေဒမဲ့ ပြ ုလုပ်မှုဆိုင်ရာ 
 ပြ စ်မှုေမြ ာက်သည်- 

(က) အင်အားသံုး၍ဖြ စ်ေစ၊  ခြ မ်ိးေခြ ာက်၍ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားတစ်နည်းနည်းဖြ င့် ေကြ ာက်ရံွ့ေအာင် 
 ပြ ုလုပ်၍ဖြ စ်ေစ ေရေအာက်သယံဇာတရှာေဖွေရး အေဆာက်အအံုကုိ ဖမ်းဆီးသိမ်းပုိက်မှု 
သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်၍ အသုံးချ ေဆာင်ရွက်မှု၊  

( ခ ) ေရေအာက် သယံဇာတရှာေဖွေရး အေဆာက်အအုံကို ေဘးအန္တရာယ်  ဖြ စ်ေစရန်   
ထိုအေဆာက်အအုံေပါ်ရှိသူကုိ အတင်းအဓမ္မပြ ုလုပ်မှု၊ 

( ဂ ) ေရေအာက်သယံဇာတ ရှာေဖွေရး အေဆာက်အအုံကို ေဘးအန္တရာယ်  ဖြ စ်ေစရန် 
ထိုအေဆာက်အအုံကို ဖျက်ဆးီမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးေစမှု၊ 

(ဃ) ေရေအာက်သယံဇာတ ရှာေဖွေရး အေဆာက်အအုံပျက်စီးေစရန် သို့မဟုတ် 
ေဘးအန္တရာယ်  ဖြ စ်ေစရန် တစ်နည်းနည်းဖြ င့် ဖျက်ဆီးေရးပစ္စည်းကိရိယာ သုိ့မဟုတ် 
အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကိ ုထိုအေဆာက်အအုံေပါ်တွင်ချထားမှု သို့မဟုတ် ချထားေစမှု၊ 

( င ) သူတစ်ဦးဦးကုိေသေစရန်၊ အပြ င်းအထန် နာကျင်ေစရန် သို့မဟုတ် ထိခုိက်ပျက်စီး 
ေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေရေအာက် သယံဇာတရှာေဖွေရး အေဆာက်အအုံကို 
 ဖြ စ်ေစ၊ ထိုအေဆာက်အအုံေပါ်တွင်ဖြ စ်ေစ၊ ထိုအေဆာက်အအုံမှ  ဖြ စ်ေစ ေပါက်ကွဲ 
ေစတတ်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်း၊ ေရဒီယိုသတ္တ ိက ဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့်နျူကလီးယား 
လက်နက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ့၊ အခြ ားေဘးအန္တရာယ် 
 ဖြ စ်ေစေသာပစ္စည်းကိရိယာ သုိ့မဟုတ် အရာဝတ္ထု၊ အဆိပ်အေတာက်ဖြ စ်ေစေသာ 
ပစ္စည်းကိရိယာ သုိ့မဟုတ် အရာဝတ္ထုကုိ တစ်နည်းနည်းဖြ င့် အသံုးပြ ုမှု သုိ့မဟုတ် စွန့်ပစ်မှု၊ 

( စ ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (င) အထိပါရှိေသာ ပြ စ်မှုတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ရန် စည်းကမ်း 
ချက်ထား၍ဖြ စ်ေစ၊ မထားဘဲဖြ စ်ေစ အများပြ ည်သူကုိ ခြ မ်ိးေခြ ာက်မှု၊ သူတစ်ဦးဦးကုိ 
ဒဏ်ရာရေစမှု သို့မဟုတ် ေသေစမှု၊ 

(ဆ) ပုဒ်မခဲွ (က) မှ ပုဒ်မခဲွ (စ) အထိ ပါရိှေသာ ပြ စ်မှုတစ်ခုခုကုိ ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊ 
အားေပးကူညီမှု၊ လှု့ေဆာ်မှု သို့မဟုတ် ထို ပြ စ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကရံာပါအဖြ စ် 
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှု။ 

၃၄။ သက်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် ေရေအာက် သယံဇာတရှာေဖွေရး အေဆာက်အအံုကုိ 

 ဖြ စ်ေစ၊ ထိုအေဆာက်အအုံေပါ်မှဖြ စ်ေစ ပုဒ်မ ၃၃ ပါ ပြ စ်မှုတစ်ခုခုကို နိုင်ငံေတာ်၏ ပိုင်နက် 

ပင်လယ် နယ်နိမိတ်တွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နိုင်ငံေတာ်၏ ကမ်းလွန်ေရတိမ်ပိုင်းတွင်ေသာ် 
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လည်းေကာင်း မည်သူမျှ ပြ စ်မှုကျူးလွန်နုိင်ခြ င်းမရိှေစရန် ကိုတင်ကာကွယ်ေရး၊ တားဆီးနိှမ်နင်းေရး 

နှင့် အေရးယူေဆာင်ရွက်ေရးတို့အတွက် အစီအမံများချမှတ်ပြ းီ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ တပ်ဖဲွ့ဝင်များအား 

ေဆာင်ရွက်ေစခြ င်းနငှ့် ကီးကြ ပ်ခြ င်းတို့ ပြ ုရမည်။   

အခန်း (၁၀) 

စံုစမ်းေထာက်လှမ်းရှာေဖွေရးအတွက် အမှတ်အသားပြ ုလုပ် ခြ င်းနှင့်အမှတ်အသား  ပြ ုလုပ်မထားသည့် 

ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ပလတ်စတစ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဆုိင်ရာ ပြ စ်မှုများအား တားဆီးနိှမ်နင်း ခြ င်း 

၃၅။ မည်သူမဆိ-ု 

(က) ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ စံုစမ်းေထာက်လှမ်းရှာေဖွေရးအတွက်  ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ပလတ် 

စတစ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ အမှတ်အသား  ပြ ုလုပ် ခြ င်းဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း နှင့်အညီ 

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ခြ ငး် မပြ ုသည့်အပြ င် မည်သည့်ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ပစ္စည်း 

ပါဝင်ေကြ ာင်းမှတ်သားထားခြ င်းမရှိသည့် ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်းကို 

နုိင်ငံေတာ်၏ နယ်နိမိတ်အတွင်းဖြ စ်ေစ၊ နယ်နိမိတ်ပြ င်ပသုိ့ဖြ စ်ေစ အခွင့်ရအာဏာပုိင်၏ 

ခွင့်ပြ ုချက်မရှိဘဲ ထုတ်လုပ်မှု၊ ဖြ န့်ဖြ ူးမှု၊ တင်သွင်းမှု၊ တင်ပို့မှု၊ ဖြ တသ်န်း သယ်ယူ 

ပို့ေဆာင်မှု သို့မဟုတ် ဆိုက်ကပ် ရပ်နားမှုပြ ုလုပ်ပါက ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ 

ပလတစ်တစ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုင်ရာ ပြ စမ်ှုေမြ ာက်သည်။ 

( ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ ပြ စ်မှုတစ်ခုခုကုိ ကျူ းလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊ အားေပးကူညီမှု၊ လှံ့ုေဆာ်မှု 

သို့မဟုတ် ထို ပြ စ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကံရာပါအဖြ စ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှု ပြ ုပါက 

အဆိုပါပြ စ်မှုကိ ုကျူးလွန်ရာေရာက်သည်။  

၃၆။ ပုဒ်မ ၃၅ ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များသည် အမှတ်အသားပြ ုလုပ်ထားခြ င်းမရှိသည့် ေပါက်ကွဲ 

ေစတတ်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်းများကို နိုင်ငံေတာ်က လုပ်ပိုင်ခွင် ့အပ်နှင်းထားေသာ တာဝန်ရှိသူ၏ 

ခွင့်ပြ ုချက်ဖြ င့် သက်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်သူ၏ကီးကြ ပ်မှုအရ တပ်မေတာ်ကဖြ စေ်စ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့က 

 ဖြ စ်ေစ လုပ်ငန်းတာဝန်အရ ေဆာင်ရွက်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်ခြ င်း မရှိေစရ။ 

၃၇။ သက်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ပလတ်စတစ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဆုိင်ရာ 

 ပြ စ်မှုများမဖြ စ်ပွားေစရန ် ကိုတင်ကာကွယ်ေရး၊ တားဆီးနိှမ်နင်းေရးနှင့် အေရးယူေဆာင်ရွက်ေရး 

တို့အတွက် အစီအမံများချမှတ်ပြ ီး ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ေဆာင်ရွက်ေစခြ င်းနှင့် 

 ကီးကြ ပ်ခြ င်းတို့ပြ ုရမည်။  

၃၈။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီနှင့် တပ်မေတာ်မှ အာဏာပိုင်များ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန် 

ရှိသူများသည်- 

(က)   တပမ်ေတာ် သို့မဟုတ် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ လက်နက်တိုက်တွင ် ပြ ည်ပမှတင်သွင်းေသာ 

သုိ့မဟုတ် နုိင်ငံေတာ်အတွင်းထုတ်လုပ်ေသာ သုိ့မဟုတ် ရိှပြ းီ ဖြ စ်ေသာ အမှတ်အသား 

မပြ ုလုပ်ရေသးသည့် ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်းများကုိ ဖျက်ဆီးေရးအတွက် 



 
 

28 
 

လုိအပ်ေသာ အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာငရွ်က်ရမည်။  ထုိ့ပြ င် အဆုိပါ ဝတ္ထုပစ္စည်းများ 

ကို လက်ဝယ်ထားခြ င်းနှင် ့သယ်ယူပို့ေဆာင် ခြ ငး်ကို ထိေရာက်စွာ ကန့်သတ်ခြ ငး်နငှ့် 

 ကီးကြ ပ် ကွပ်ကဲခြ ငး်များ ပြ ုရမည်။ 

( ခ ) ဤအခန်းပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံးမဝင်ေသာ ေပါက်ကွဲေစတတ်သည့် ဝတ္ထု 
ပစ္စည်းများအား ဖြ စ်နုိင်သမျှ ေဆာလျင်စွာ ဖျက်ဆီးရမည်။ 

အခန်း (၁၁) 

အကြ မ်းဖက်ဗံုးခဲွတုိက်ခိုက်မှုဆုိင်ရာ  ပြ စ်မှုများအား တားဆီးနိှမ်နင်း ခြ င်း 

၃၉။ မည်သူမဆို ေသေစရန် သို့မဟုတ် အပြ င်းအထန်နာကျင်ေစရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
စီးပွားေရးနစ်နာဆံုးရှံုးမှု  ကီးမားစွာဖြ စ်ေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကျယ်ကျယ်ပြ န့်ပြ န့် ပျက်စီးေစရန် 
ေသာ်လည်းေကာင်း ရည်ရွယ်၍ ေအာက်ပါပြ ုလုပ်မှုတစ်ခုခုကုိ ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ တမင်ကျူးလွန်လျှင် 
အကြ မ်းဖက်ဗုံးခွဲ တိုက်ခုိက်မှုဆိုင်ရာ  ပြ စ်မှုေမြ ာက်သည-် 

(က) အများပြ ည်သူ အသုံးပြ ုသည့်ေနရာတွင်ဖြ စ်ေစ၊ နိုင်ငံပိုင်အေဆာက်အအုံ၊ ယာဉ် 
စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုတွင် ဖြ စ်ေစ၊ အများပြ ည်သူ 
သယ်ယူ ပို့ေဆာင်ေရးစနစ် သို့မဟုတ် အေခြ ခံအေဆာက်အအုံပစ္စည်းတစ်ခုခုတွင် 
 ဖြ စ်ေစ၊ ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်းကုိေပးအပ်မှု၊ ချထားမှု၊ စွန့်ပစ်မှု 
သို့မဟုတ် ေဖာက်ခွဲမှု သို့မဟုတ် ယင်းတို့ကုိဖျက်ဆီးမှု၊ 

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ၌ ပါရှိေသာ ပြ စ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန်အားထုတ်မှု၊ အားေပးကူညီမှု၊ 
လှုံ့ေဆာ်မှု သို့မဟုတ် ထိုပြ စ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကံရာပါအဖြ စ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှု၊ 

( ဂ ) အကြ မ်းဖက်ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်မှုကျူးလွန်ရန် သို့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်ဗံုးခွဲတိုက်ခုိက်မှု 
ကျူးလွန်ရာတွင်အားေပးကူညီရန် ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်း၊ ဗံုး သုိ့မဟုတ် 
လက်နက်ကုိထုတ်လုပ်မှု၊  ဖြ န့်ဖြ ူးမှု၊ ေရာင်းချမှု၊ ေပးကမ်းမှု သုိ့မဟုတ် လက်ဝယ်ထားမှု။ 

၄၀။ သက်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် အကြ မ်းဖက်ဗံုးခဲွတိုက်ခုိက်မှုဆုိင်ရာ  ပြ စ်မှုများ မဖြ စ်ပွား 
ေစရန် ကိုတင်ကာကွယ်ေရး၊ တားဆီးနိှမ်နင်းေရးနှင့် အေရးယူေဆာင်ရွက်ေရးတုိ့အတွက် အစီအမံ 
များချမှတ်ပြ ီး ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ တပ်ဖဲွ့ဝင်များအား ေဆာင်ရွက်ေစခြ င်းနှင့်  ကီးကြ ပ်ခြ င်းတုိ့ပြ ုရမည်။ 

အခန်း (၁၂) 

အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှုဆုိင်ရာ ပြ စ်မှုများအား တားဆီးနိှမ်နင်း ခြ င်း  

၄၁။ မည်သူမဆို အကြ မ်းဖက်မှုတစ်ခုခု ကျူးလွန်ရာတွင်ဖြ စ်ေစ၊ ကျူးလွန်ရန်ဖြ စေ်စ ယင်းပြ စမ်ှု 

 ဖြ စ်ေမြ ာက်ေအာင် ပ့ံပုိးေဆာင်ရွက်ရန် သုိ့မဟုတ် ေဆာင်ရွက်နုိင်ေစရန် အလုိ့ငှာ ေအာက်ပါတစ်ခုခုကုိ 

 ပြ ုလုပ်လျှင်  အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြ စ်မှုကို ကျူးလွန်ရာေရာက်သည်-  

(က) တရားဝင်ေသာ နည်းလမ်းဖြ င့် ဖြ စ်ေစ၊ တရားမဝင်ေသာ နည်းလမ်းဖြ င် ့ ဖြ စ်ေစ၊ ယင်း 

နည်းလမ်းနှစ်မျို းလံုးဖြ င့်ဖြ စ်ေစ ရရိှသည့်ရန်ပံုေငွအားလံုး သုိ့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 

အကြ မ်းဖက်သမားတစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုခုက အသုံးပြ ုရန် 
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ရည်ရွယ်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အသုံးပြ ုမည်ဟု သိရှိလျက်နှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း 

ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ တိုက်ရိုက်ဖြ စ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြ စ်ေစ တစ်နညး်နည်း ဖြ င့် တမင် 

ေကာက်ခံခြ င်း သုိ့မဟုတ် လက်ခံခြ င်း သုိ့မဟုတ် ေထာက်ပ့ံခြ င်း သုိ့မဟုတ် ေပးပုိ့ခြ င်း 
သို့မဟုတ် လွှဲေပြ ာငး်ခြ င်း၊  

( ခ ) ေငွေကြ း၊ ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  
အကြ မ်းဖက်သမားတစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်အုပ်စု တစ်ခုခုက တိုက်ရိုက် 

 ဖြ စ်ေစ၊ သွယ်ဝုိက်၍ဖြ စ်ေစ တစ်နည်းနည်းဖြ င့်အသံုးပြ ုခြ င်း သုိ့မဟုတ်  အသံုးပြ ုရန် 
ရည်ရွယ်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အသုးံပြ ုမညဟ်ု သိနိုင်ရန် အေကြ ာင်းရိှလျက်နှင့် 

ေသာ်လည်းေကာင်း ဥပေဒနှင့်မညီဘဲ လက်ဝယ်ထားရှိခြ င်း၊ 

( ဂ ) အကြ မ်းဖက်အုပ်စုကဖြ စေ်စ၊ အကြ မ်းဖက်သမားကဖြ စ်ေစ၊ ယင်းတို့၏ ကိုယ်စား 

အခြ ားသူတစ်ဦးဦးကဖြ စ်ေစ သုိမီှးထားသည့်၊ ထိန်းသိမ်းထားသည့် သုိ့မဟုတ် ထိန်းချု ပ် 

ထားသည့်ပစ္စည်းဖြ စ်ေကြ ာငး် သိလျက်နှင့် ဖြ စ်ေစ၊ သိနိုင်ရန်အေကြ ာငး် ရှိလျက်နှင့် 
 ဖြ စ်ေစ ယင်းပစ္စည်းကုိ ဖံုးကွယ်ခြ င်း၊ ပြ ည်ပသုိ့ေရွှ ေပြ ာင်းခြ င်း သုိ့မဟုတ် အခြ ားသူ၏ 

အမည်သို့  လွှဲေပြ ာငး်ခြ ငး်၊ 

(ဃ) အထက် ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင် ့ပုဒ်မခွဲ (ဂ) တို့ပါ ပြ စမ်ှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန ်

အားထုတ်ခြ င်း၊ အားေပးကူညီခြ င်း၊ လှံ့ုေဆာ်မှုပြ ုခြ င်း၊ စည်းရံုး ခြ င်း၊ ေပးကမ်းေထာက်ပ့ံခြ င်း၊ 
အခြ ားသူများကိုညွှန် ကြ ားခြ င်း သုိ့မဟုတ် ထိုပြ စ်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်ရာတွင် ကံရာပါ 

အဖြ စ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်။ 

၄၂။ မည်သူမဆိ ု သိလျက်နှင့် ဖြ စ်ေစ၊ သိရန်အ ေကြ ာငး်ရှလိျက်နှင့် ဖြ စ်ေစ ေအာက်ပါတစ်ခုခုကို 
 ပြ ုလုပ်လျှင် အကြ မ်းဖက်မှုကိုေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ပြ စ်မှုကိုကျူးလွန်ရာေရာက်သည်-  

(က) မည်သည့် အကြ မ်းဖက်အုပ်စုပိုင်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်သမားပိုင် ပစ္စည်းကုိ 
မဆုိတုိက်ရုိက်ဖြ စ်ေစ၊ သွယ်ဝုိက်၍ဖြ စ်ေစ ေရာင်းဝယ်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းဖြ င့် 

လွှဲေပြ ာငး်ခြ င်း၊ 

( ခ ) အကြ မ်းဖက်အုပ်စုပုိင်ပစ္စည်း သုိ့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်သမားပုိင်ပစ္စည်း ပါဝင်ပတ်သက်သည့် 

အေရာင်းအဝယ်လုပ်ငန်း တစ်စုံတစ်ရာတွင ်တိုက်ရိုက်ဖြ စ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြ စ်ေစ 
ပါဝင်ခြ ငး် သို့မဟုတ် ဖြ စ်ေမြ ာက်ေအာင် ပံ့ပုိးေဆာင်ရွက် ခြ င်း၊ 

( ဂ ) အကြ မ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုအတွက် အကျိုးအမြ တ်ဖြ စ်ေစရန် သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏ 

စီမံညွှန်ကြ ားမှုအရ အကြ မ်းဖက်အုပ်စုပိုင်ပစ္စည်း သို့မဟုတ ်အကြ မ်းဖက်သမားပိုင် 
ပစ္စည်း ပါဝင်ပတ်သက်သည့် ေငွေကြ းဝန်ေဆာင်မှု သို့မဟုတ် အခြ ားသက်ဆိငု်ရာ 

ဝန်ေဆာင်မှုများကို ေထာက်ပံေ့ပးအပ်ခြ င်း၊  

(ဃ) အကြ မ်းဖက်အုပ်စုပုိင်ပစ္စည်း သုိ့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်သမားပုိင်ပစ္စည်းဟု သိရိှေသာ 

ပစ္စည်းကုိ မိမိလက်ဝယ်ထားရှိခြ ငး် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှု ေအာက်တွင်ရှိေနခြ င်း၊ 
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( င ) အကြ မ်းဖက်အုပ်စုပုိင် ပစ္စည်းနှင့် အကြ မ်းဖက်သမားပုိင်ပစ္စည်းများကုိ အေရာင်းအဝယ် 

 ပြ ုလုပ်ခြ ငး်၊ အခြ ားတစ်နည်းနည်းဖြ င့် လွှဲေပြ ာင်းခြ င်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်း 

အချက်အလက်များကုိ ဗဟုိအဖဲွ့နှင့်သက်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသုိ့ဖြ စ်ေစ၊ တပ်ဖဲွ့ဝင် 

တစ်ဦးဦးထံသုိ့ဖြ စ်ေစ ခုိင်လံုသည့် အေကြ ာင်းပြ ချက်မရိှဘဲ ဖွင့်ဟေပြ ာဆုိရန် ပျက်ကွက်ခြ င်း၊ 

( စ ) အကြ မ်းဖက်သမားရှိေကြ ာင်းနှင့် အကြ မ်းဖက်အုပ်စုပိုင် ေငွေကြ း၊ ပစ္စည်းရှိေကြ ာင်း၊ 

ယင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မှုရှိေကြ ာင်း သုိ့မဟတ်ု ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်ေတာ့မည်ဟု ယုံကြ ည်ရေကြ ာငး်ကို သတင်းပုိ့ရန် ပျက်ကွက်ခြ ငး်။ 

၄၃။ (က) မည်သူမဆုိ အကြ မ်းဖက်အုပ်စုပုိင်ပစ္စည်း သုိ့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်သမားပုိင်ပစ္စည်းကုိ 

အေရာင်းအဝယ်ပြ ုလုပ်လျှင်၊ တစ်နည်းနည်းဖြ င့် လွဲှေပြ ာင်းလျှင် သုိ့မဟုတ် လွဲှေပြ ာင်းရန် 

အားထုတ်လျှင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိုသို့ ပြ ုလပု်ခြ င်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်း 

အချက်အလက်များကို ဗဟိုအဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းေကာ်မတီသို့  ဖြ စ်ေစ၊ 

တပ်ဖဲွ့ဝင်တစ်ဦးဦးထံသုိ့ ဖြ စ်ေစ ခုိင်လံုသည့်အေကြ ာင်းပြ ချက်မရိှဘဲ ဖွင့်ဟေပြ ာဆုိရန် 

ပျက်ကွက်လျှင် ေသာ်လည်းေကာင်း အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှုဆိုင်ရာ 

 ပြ စ်မှုကျူးလွန်ရာေရာက်သည်။ 

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အကြ မ်းဖက်အုပ်စုပိုင် ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်သမားပုိင် 

ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များကို သေဘာရိုး ဖြ င့် ဖွင့်ဟ 

ေပြ ာဆုိသည့် သူတစ်ဦးဦးအား တရားမေကြ ာင်းဖြ င့် ဖြ စ်ေစ၊ ပြ စ်မှုေကြ ာင်းဖြ င့်ဖြ စ်ေစ 

တရားစွဲဆိုခြ ငး် မပြ ုရ။ 

၄၄။ ဤအခန်းပါ ပြ စ်မှုတစ်ခုခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကြ မ်းဖက်မှုတစ်ခုခု မေပါ်ေပါက် ေစကာမူ 

သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု မပြ ုေစကာမူ သို့မဟုတ် ေကာက်ခံရရှိေသာ ရန်ပုံေငွကို 

အကြ မ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ရာတွင် အမှန်တကယ်မသုံးစွဲေစကာမူ သို့မဟုတ ် ေကာက်ခံထားေသာ 

သုိ့မဟုတ် ေထာက်ပ့ံေပးေသာရန်ပုံေငွသည် အကြ မ်းဖက်လုပ်ရပ်တစ်ခုခုနှင့်ဆက်စပ်မှု မရိှေစကာမူ 

 ပြ စ်မှုကျူးလွန်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်။ ဤသို့ဆိုရာတွင် မည်သည့်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် နယ်ေမြ အတွင်း 

အကြ မ်းဖက်ပြ စ်မှုကျူးလွန်ရန် ကံရွယ်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် ကျူးလွန် ဖြ စ်ပွား ခြ င်းကုိ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

အကြ မ်းဖက်အုပ်စု သို့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်သမားသည် ဤအခန်းပါ ပြ စ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်သူ 

တစ်ဦးဦးနှင် ့ နိုင်ငံ သို့မဟုတ် နယ်ေမြ တစခ်အုတငွး် အတူတကွ သို့မဟုတ် ခြ ားနားေသာနိုင်ငံ 

သို့မဟုတ် နယ်ေမြ များတွင် သီးခြ ားစတီညရ်ှိေနခြ င်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြ င်း 

မပြ ုရ။ 

၄၅။ သက်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှုဆုိင်ရာ  ပြ စ်မှုများ 

မဖြ စ်ပွားေစရန် ကိုတင်ကာကွယ်ေရး၊ တားဆီးနိှမ်နင်းေရးနှင့် အေရးယူေဆာင်ရွက်ေရးတုိ့အတွက် 

အစီအမံများချမှတ်ပြ းီေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ တပ်ဖဲွ့ဝင်များအား ေဆာင်ရွက်ေစခြ င်းနှင့် ကီးကြ ပ်ခြ င်းတုိ့ကုိ  

 ပြ ုရမည်။ 
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အခန်း (၁၃) 

စံုစမ်းစစ်ေဆးခြ င်း နှင့် အေရးယူခြ င်း 

၄၆။ ဗဟိုအဖဲွ့သည် ေအာက်ပါအမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ထုတ်ဆင့်ခြ င်း သို့မဟုတ် ထိုသို့ေသာ အမိန့် 
တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ထုတ်ဆင့်နုိင်ရန် သက်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းေကာ်မတီအား လွဲှအပ်တာဝန်ေပးခြ င်းပြ ုနုိင်သည်- 

(က) အကြ မ်းဖက်မှုဆုိင်ရာ  ပြ စ်မှုတစ်ခုခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ေသခံပစ္စည်းအဖြ စ် သိမ်းဆည်း 
ထားသည့် ပစ္စည်းများကုိ ေပြ ာင်းလဲခြ င်း၊ လွဲှေပြ ာင်း ခြ င်း၊ ေဖျာက်ဖျက်ခြ င်း၊ ဖံုးကွယ်ခြ င်းတုိ ့
မပြ ုနုိင်ေစေရးအတွက် တားမြ စ်မိန့်၊ ချိပ်ပိတ်အမိန့်နှင့်ထုိအမိန့်တုိ့ကုိ ရုပ်သိမ်းသည့် 

အမိန့်၊ 

( ခ ) သက်ေသခံပစ္စည်းအဖြ စ် သိမ်းဆည်းရန် အမိန့်ထုတ်ဆင့်ထားေသာ ေငွေကြ း၊ ပစ္စည်း 
နှင့်အကျိုးအမြ တ်များမှာ ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေကြ းေရး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၌ အပ်နှံ 
ထားခြ ငး် ဖြ စပ်ါက ထိုသက်ေသခံပစ္စည်းများကို ရှာေဖွသိမ်းဆည်းခွင့်၊ သက်ဆိုင်ရာ 
မှတ်တမ်းများစစ်ေဆး ကြ ည့်ရှုခွင့်၊ မိတ္တ ူကူးယူခွင့်နှင့်လုိအပ်ပါက သက်ေသခံပစ္စည်း 
အဖြ စ် သိမ်းဆည်းခွင့် ပြ ုရန် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်နှင့် ေငွေရးေကြ းေရးအဖွဲ့အစည်း၏ 

တာဝန်ရှိသူများထံ ထုတ်ဆင့်သည့်အမိန့်။ 

၄၇။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည်- 

(က) အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အကျိုးအမြ တ်မရည်ရွယ်ေသာ 
အဖဲွ့အစည်းများ၏ ရန်ပံုေငွများနှင့်ပစ္စည်းများကုိ အကြ မ်းဖက်အုပ်စုများနှင့်အကြ မ်းဖက် 
သမားများထံ မေရာက်ရိှေစေရးအတွက် လည်းေကာင်း၊ ယင်းအဖဲွ့အစည်းများအဖြ စ် 
အသွင်ယူကာ အကြ မ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်အုပ်စုတို့က ဖွဲ့စည်း 
ေဆာင်ရွက် ခြ င်း မပြ ုနိုင်ေစေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ အကြ မ်းဖက်သမားနှင့် 
အကြ မ်းဖက်အုပ်စုများအတွက် ေငွေကြ းေထာက်ပံ့ရန် လမ်းေကြ ာင်းအဖြ စ် အသုံး 
မပြ ုနိုင်ေစေရးအတွက်လည်းေကာင်း လိုအပ်ေသာ စုံစမ်းေထာက်လှမ်း ခြ င်း၊ 
စစ်ေဆးခြ င်းနှင့်အေရးယူမှုအစီအမံများ ချမှတ်ခြ င်းများပြ ုနုိင်ရန် စံုစမ်းစစ်ေဆးေရး 

အဖွဲ့ များ သို့မဟုတ် တားဆီးနှိမ်နင်းေရးအဖွဲ့များသို့ လမ်းညွှန်ခြ ငး်နှင့် ကီးကြ ပ်ခြ ငး် 
တို့ကို ပြ ုရမည်။ 

( ခ ) အကြ မ်းဖက်သမားပိုင် ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများ၊ အကြ မ်းဖက်အုပ်စုပိုင်ေငွေကြ း၊ 
ပစ္စည်းနှင့်ရန်ပုံေငွများ ထိန်းချုပ်ေရး၊ အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှု ဆိုင်ရာ 
 ပြ စ်မှုများနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ေရး၊ သက်ေသခပံစ္စည်း 
သိမ်းဆည်းေရး၊ ထိန်းချုပ်ေရးနှင့်တရားစဲွတင်နုိင်ေရးတုိ့အတွက် လုိအပ်ေသာ စံုစမ်း 

စစ်ေဆးေရးအဖဲွ့များဖဲွ့စည်း၍ဖြ စ်ေစ၊ တားဆီးနိှမ်နင်းေရးတပ်ဖဲွ့ သုိ့မဟုတ် ေငွေကြ း 
ဆိုင်ရာ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ဖြ စ်ေစ တာဝန်ေပးအပ်၍ 
ေဆာင်ရွက်ေစရမည်။ 
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( ဂ ) အကြ မ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ရန် ေထာက်ပံ့ေသာ အဖွဲ့အစည်းများကို လည်းေကာင်း၊ 
အကြ မ်းဖက်မှုတစ်ခုခုကုိ ကျူ းလွန်ရာမှရရိှသည့် ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများကုိ လည်းေကာင်း 
အသုံးပြ ု၍ဘဏ်နှင့် ေငွေရးေကြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများ၊ စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများ 
ဖွဲ့စည်းခြ င်းနှင့် ေဆာင်ရွက်ခြ င်းမပြ ုနိုင်ေစရန် ထိန်းချုပ်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ 
အစိးုရဌာန၊ အစိးုရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဃ) အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှုဆုိင်ရာ  ပြ စ်မှုကျူ းလွန်သူများအား လည်းေကာင်း၊ 
သက်ေသခံေငွေကြ းနှင့် ပစ္စည်းများကိုလည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးသို့ 
စစ်ေဆးစီရင်နုိင်ေရးအတွက် တရားစွဲဆိုတင်ပုိ့ရန် တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား လိုအပ်သလိ ု
စီစဉ်ညွှန်ကြ ားရမည်။ 

( င ) နိုင်ငံေတာ်နှင့် အများပြ ည်သူအေပါ် ရုတ်ချည်းအန္တရာယ် ကျေရာက်ေစမည့် 
အကြ မ်းဖက်မှုများအား တားဆီးကာကွယ်ရန်လုိအပ်ပါက အကြ မ်းဖက်အုပ်စုများနှင့် 
အကြ မ်းဖက်သမားများ၏ အီလက်ထေရာနစ် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မှုများကို 
 ဖြ တ်ေတာက်ခွင့်၊ ကန့်သတ်ခွင့်၊ ကြ ားဖြ တ်ဖမ်းယူခွင့်အမိန့်တို့ကို ဗဟိုအဖွဲ့၏ 
သေဘာတူညီချက် ဖြ င့် ထုတ်ဆင့်နိုင်သည်။ 

၄၈။ ဤဥပေဒအရ လုပ်ငန်းတာဝန်ေပးထားေသာ တပ်ဖဲွ့ဝင်များသည် အကြ မ်းဖက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
ဗဟိုအဖွဲ့ကဖြ စ်ေစ၊ လုပ်ငန်းေကာ်မတီကဖြ စ်ေစ ေပးအပ်ေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင် 
ရာတွင် ဤဥပေဒအရ ထုတ ်ပြ န်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် မဆန့်ကျင်သမျှ 
တည်ဆဲပြ စ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုးံဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

အခန်း (၁၄) 

 ပြ စ်မှု နှင့် ပြ စ်ဒဏ်များ 

၄၉။ မည်သူမဆိ ု ေအာက်ပါအကြ မ်းဖက်မှုတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ေကြ ာငး် ပြ စ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြ ငး် 
ခံရလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုးံေထာငဒ်ဏ် ဆယ်နှစ်မှ အများဆုံး ေထာင်ဒဏ် တစ်သက်အထိဖြ စေ်စ၊ 
ေသဒဏ်ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်- 

(က) ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁၁) နှင့် ပုဒ်မခွဲငယ် (၁၂)  တို့တွင် ပါရှိေသာ 
 ပြ ုလုပ်မှုများ၊ 

( ခ ) ပုဒ်မ ၇ ပါ ေလယာဉ်ဝန်ေဆာင်မှုေပးချိန် ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစရန် ေလယာဉ်ေပါ်တွင် 
ကျူးလွန်သည့်ပြ စ်မှု၊ 

( ဂ ) ပုဒ်မ ၈ ပါ ေလယာဉ်ကို ဥပေဒနှင့်မညီဘ ဲတမင်သိမ်းပိုက်မှု၊ 

(ဃ) ပုဒ်မ ၉ ပါ မြ ို့ပြ ေလေကြ ာင်းပျံသန်းေရးအား ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစသည့် ဥပေဒ 
နှင့်မညီဘဲတမင် ပြ ုလုပ်မှု၊ 

( င ) ပုဒ်မ ၁၀ ပါ မြ ို့ပြ ေလေကြ ာင်းပျံသန်းေရးကုိ ဝန်ေဆာင်မှုေပးေနေသာ ေလဆိပ်တွင် 
ဥပေဒနှင့်မညီဘဲအတင်းအဓမ္မပြ ုလုပ်မှု။ 
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၅၀။ မည်သူမဆုိ ေအာက်ပါပြ ုလုပ်မှုတစ်ခုခုကုိ ကျူးလွန်ေကြ ာင်း  ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် 
ထိုသူကို အနည်းဆုံးေထာင်ဒဏ်ဆယ်နှစ်မှ အများဆုံး ေထာင်ဒဏ်တစ်သက ် အထိချမှတ်ရမည့် 
အပြ င် ေငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်- 

(က) ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခဲွ (ခ)၊ ပုဒ်မခဲွငယ် (၁၀)၊ ပုဒ်မခဲွငယ် (၁၃) နှင့် ပုဒ်မခဲွငယ် (၁၄) တုိ့တွင် 
ပါရှိေသာ ပြ ုလုပ်မှုများ၊ 

( ခ ) ပုဒ်မ ၁၇ ပါ ဓားစာခံအဖြ စ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှု၊ 
( ဂ ) ပုဒ်မ ၁၉ ပါ နျူကလီးယားဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ အခြ ားေရဒီယိုသတ္တ ိကဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ ဇီဝ၊ ဓာတု 

နှင့် နျူကလီးယားလက်နက်ဆိုင်ရာ ပြ စ်မှု၊ 
(ဃ) ပုဒ်မ ၂၀ ပါ နျူကလီးယား အေဆာက်အအုံဆိုင်ရာ ပြ စ်မှု၊  
( င ) ပုဒ်မ ၂၃ ပါ နျူ ကလီးယား ဒြ ပ်ပစ္စည်း၊ ေရဒီယုိသတ္တ ိက ဒြ ပ်ပစ္စည်းနှင့် ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခဲွ (တ)၊ 

ပုဒ်မခဲွငယ် (၁) ပါ နျူကလီးယား အေဆာက်အအံုဆုိင်ရာ ပစ္စည်းများ တင်သွင်း ခြ င်း၊ 
တင်ပို့ခြ ငး်၊ သယ်ယူပို့ေဆာင်ခြ င်းနငှ့် လွှဲေပြ ာင်းခြ ငး် ဆိုင်ရာ  ပြ စ်မှု၊ 

( စ ) ပုဒ်မ ၂၄ ပါ  နျူကလီးယားအကြ မ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ပြ စ်မှု၊  
(ဆ) ပုဒ်မ ၂၇ ပါ ေရေကြ ာင်းပုိ့ေဆာင်ေရးကုိ ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစသည့် ဥပေဒနှင့် မညီဘဲ 

တမင် ပြ ုလုပ်မှု၊ 
( ဇ ) ပုဒ်မ ၃၃ ပါ ေရေအာက်သယံဇာတရာှေဖွေရး အေဆာက်အအုံအား ေဘးအန္တရာယ် 

 ဖြ စ်ေစသည့် ဥပေဒနှင့်မညီဘ ဲတမင် ပြ ုလုပ်မှု၊ 
( ဈ ) ပုဒ်မ ၃၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ အကြ မ်းဖက် ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုဆုိင်ရာ ပြ စ်မှု၊ 
(ည) ပုဒ်မ ၄၁ နှင့် ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မခဲွ (က) မှ ပုဒ်မခဲွ (ဃ) အထိ ပါရိှေသာ အကြ မ်းဖက်မှုကုိ 

ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ပြ စ်မှု။ 
၅၁။ မည်သူမဆုိ ေအာက်ပါပြ ုလုပ်မှုတစ်ခုခုကုိ ကျူးလွန်ေကြ ာင်း ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် 
ထိုသူကိ ုအနည်းဆုံးေထာင်ဒဏ် ငါးနှစ်မှ အများဆုံးေထာင်ဒဏ် ဆယ်နှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့်အပြ င ်
ေငွဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်သည် - 

(က) ပုဒ်မ ၁၅ ပါ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အကာအကွယ်ေပးရမည့် ပုဂ္ိုဂ လ်များကုိ ကျူ းလွန်သည့် ပြ စ်မှု၊ 
( ခ ) ပုဒ်မ ၃၅ ပါ ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ပလတ်စတစ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုင်ရာ ပြ စမ်ှု၊ 
( ဂ ) ပုဒ်မ ၃၉၊ ပုဒ်မခဲွ (ဂ) ပါ အကြ မ်းဖက် ဗံုးခဲွ တုိက်ခုိက်မှု ကျူ းလွန်ရန် သုိ့မဟုတ် အကြ မ်းဖက် 

ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှု ကျူးလွန်ရာတွင် အားေပးကူညီရန် ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ဝတ္ထု 
ပစ္စည်း၊ ဗုံး သို့မဟုတ် လက်နက်ကို ထုတ်လုပ်မှု၊ ဖြ န့်ဖြ ူးမှု၊ ေရာင်းချမှု၊ ေပးကမ်းမှု 
သို့မဟုတ် လက်ဝယ်ထားမှု။ 

၅၂။ မည်သူမဆုိ ေအာက်ပါပြ ုလုပ်မှုတစ်ခုခုကုိ ကျူးလွန်ေကြ ာင်း ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် 
ထိုသူကို အနည်းဆုံးေထာင်ဒဏ် သုံးနှစ် မှ အများဆုံးေထာင်ဒဏ် ခုနစ်နှစ် အထိချမှတ်ရမည့် 
အပြ င် ေငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်- 

(က) ပုဒ်မ  ၃၊  ပုဒ်မခဲွ (ခ)၊ ပုဒ်မခဲွငယ် (၁၆) မှ ပုဒ်မခဲွငယ် (၁၈) အထိ ပါရိှေသာ  ပြ ုလုပ်မှု၊ 
( ခ ) ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မခွဲ (င) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (စ) တို့တငွ်ပါရှိေသာ  အကြ မ်းဖက်မှုကိ ုေငွေကြ း 

ေထာက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ  ပြ စမ်ှု၊  
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( ဂ ) ပုဒ်မ ၄၃၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ သတင်းအချက်အလက်များကို ခိုင်လုံသည့် အေကြ ာင်း 
 ပြ ချက်မရှိဘဲ ဖွင့်ဟေပြ ာဆိရုန် ပျက်ကွက်မှု။  

၅၃။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရထုတ်ပြ န်သည့် နည်းဥပေဒများပါ တားမြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို 
ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေကြ ာငး် ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုံး ေထာင်ဒဏ် 
တစ်နှစ်မှ အများဆံုးေထာငဒ်ဏ် သုံးနှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့်အပြ င် ေငွဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်သည်။ 

၅၄။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၄၉၊ ပုဒ်မ ၅၀ နှင့် ပုဒ်မ ၅၁ တို့တွင် ေဖာ် ပြ ထားေသာ  ပြ စ်မှုတစ်ခုခုကို 
ကျူးလွန်ရာ၌ သူတစ်ဦးဦးကို ဖြ စ်ေစ၊ အများကို ဖြ စ်ေစ ေသေစလျှင် သို့မဟုတ် အပြ င်းအထန် 
နာကျင်ေစလျှင် ထိုသူကိ ုအနည်းဆုးံ ေထာင်ဒဏ်ဆယ်နှစ်မှ အများဆုံး ေထာင်ဒဏ ်တစသ်က်အထိ 
 ဖြ စ်ေစ၊ ေသဒဏ်ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၅၅။ အကြ မ်းဖက်ပြ စ်မှုတစ်ခုခုဖြ င့်  ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရသူသည် ယခင်ကလည်း အကြ မ်းဖက် 
 ပြ စ်မှုတစ်ခုခု ဖြ င့် ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံခဲ့ရလျှင် ထပ်မံကျူးလွန်ေသာ အကြ မ်းဖက်မှုအတွက် 
 ပြ ဋ္ဌာန်းထားေသာ အများဆုံးပြ စ်ဒဏက်ို ချမှတ်ခြ င်းခံရမည်။ 

၅၆။ တရားရံုးသည် အကြ မ်းဖက်မှု သုိ့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှုဆုိင်ရာ  ပြ စ်မှု ဖြ င့် 
 ပြ စ်ဒဏ်ချမှတ်လျှင် သက်ေသခံပစ္စည်းအဖြ စ်သိမ်းဆည်းထားေသာ ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများကုိ နုိင်ငံေတာ် 
ဘ ာအဖြ စ် သိမ်းယူခြ င်း သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ စီမံခန့်ခွဲခြ င်းပြ ုသည့် အမိန့်ချ 
မှတ်ရမည်။ 

အခန်း (၁၅) 

နိုင်ငံတကာ နှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

၅၇။ ဗဟိုအဖဲွ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းေကာ်မတီများသည် ေအာက်ပါကိစ္စရပ်များ အပါအဝင် 
သင့်ေလျာ်ေသာအေရးယူေဆာင်ရွက်မှုများ ပြ ုလုပ်ရန်အတွက် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းများ၊ 
ေဒသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်းေကာင်း၊ အကြ မ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 
အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဝင်နိုင်ငံများနှင် ့လည်းေကာင်း ပူးေပါင်းညှိနှိုင်းေဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) အကြ မ်းဖက်မှုဆိငု်ရာ သတင်းဖလှယ်ခြ ငး်၊ 

( ခ ) အကြ မ်းဖက်သမားက မိမိနယ်ေမြ အား အသုံးပြ ု၍ အခြ ားနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားများ 
အေပါ်အကြ မ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခြ င်း မပြ ုနိုင်ေအာင် ကာကွယ်တားဆီး ခြ ငး်၊ 

( ဂ ) အကြ မ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ စီစဉ်ညွှန်ကြ ားခြ င်း၊ ပြ င်ဆင်ခြ င်း၊ စီမံ ခြ င်းနှင့် ေငွေကြ း 
ေထာက်ပံ့ခြ င်းတို့ကို ကာကွယ်တားဆီးခြ င်း၊  

(ဃ) အကြ မ်းဖက်သမားများနှင့်အကြ မ်းဖက်အုပ်စုများ နုိင်ငံဖြ တ်ေကျာ်၍  ဖြ စ်ေစ၊ နယ်စပ် 
 ဖြ တ်ေကျာ၍် ဖြ စ်ေစလှုပ်ရှားသွားလာမှုကို ထိန်းချုပ်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် နယ်စပ် 
ေဒသထိန်းချုပ်မှု ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုမြ ှင့်တင်ခြ ငး်၊ 

( င ) အကြ မ်းဖက်မှု တားဆီးနှိမ်နင်းေရးဆိုင်ရာ ေလ့ကျင့်ေရး၊ နည်းပညာ ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရွက်ေရး၊ စွမ်းရည်မြ ှင့်တင်ေရး ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 
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( စ ) အကြ မ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရး အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

(ဆ) ေဒသအတွင်း ဗဟုိသတင်းအချက်အလက်ဌာန ထူေထာင်ရန် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ခြ င်း၊ 

( ဇ ) အကြ မ်းဖက်မှုကာကွယ်တားဆီးေရးတွင် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ ဖြ စ်ေစရန် 
စွမ်းရည်မြ ှင့်တင်ေရးအတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊  

( ဈ ) အကြ မ်းဖက်မှုတုိက်ဖျက်ေရးဆုိင်ရာ သုေတသနနှင့် ဖံွ့ဖြ ို းမှုလုပ်ငန်းများတွင် ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်။ 

၅၈။ အကြ မ်းဖက်မှုများအား တားဆီးနှိမ်နင်းေရးအတွက် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းဝင် 
နိုင်ငံများနှင့်လည်းေကာင်း၊ ေဒသဆိုင်ရာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့်လည်းေကာင်း နိုင်ငံအချင်းချင်း 
အကူအညီေပးေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲပြ စ်မှုဆုိင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် နုိင်ငံအချင်းချင်း အကူအညီ 
ေပးေရးဥပေဒနှင့်အညီေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

အခန်း (၁၆) 

တရားခံအား လွှဲေပြ ာင်းေပးခြ င်း 

၅၉။ အကြ မ်းဖက်သမား တရားခံအား လွှဲေပြ ာငး်ေပးခြ င်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ -  

(က) ဤဥပေဒပါ အကြ မ်းဖက်မှု သုိ့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှုဆုိင်ရာ 
 ပြ စ်မှုတစ်ခုခုကုိ တရားခံလွဲှေပြ ာင်းေပးနုိင်သည့် ပြ စမ်ှုဖြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူပြ းီတရားခံ 
လွှဲေပြ ာငး်ေရးကိ ုတည်ဆဲဥပေဒနှင့်အညီေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ခ ) အကြ မ်းဖက်မှုတုိက်ဖျက်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများတွင် 
ေဖာ် ပြ ထားသည့် တရားခံလွှဲေပြ ာင်းေရးဆိုင်ရာ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်ပါအတိုင်း တရားခံ 
လွှဲေပြ ာငး်ေပးရန် ေတာင်းဆိုခံရသည့် နိုင်ငံ၏ဥပေဒဖြ င့် ပြ ဋ္ဌာန်းထားသည့် အခြ ား 
စည်းကမ်းချက်များကို အေထာက်အထားပြ ု၍ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ဂ ) ဗဟုိအဖဲွ့၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ သက်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများနှင့်အစုိးရဌာန၊ 
အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသည် အကြ မ်းဖက်သမား တရားခံကိုလွှဲေပြ ာင်းေပးခြ င်း 
သို့မဟုတ် လက်ခံခြ င်းကိစ္စများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုအပ်သလို စီစဉ် 
ေဆာင်ရွက်ေစရမည်။ 

၆၀။ အကြ မ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရးနှင့်ပတသ်က်ေသာ အပြ ည်ပြ ည်ဆိငု်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း အဖွဲ့ဝင် 
နိုင်ငံတစ်ခုခုမှဖြ စ်ေစ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုခုမှဖြ စ်ေစ ဤဥပေဒပါ အကြ မ်းဖက် ပြ စမ်ှု 
တစ်ရပ်ရပ်ကို နိုင်ငံေတာ်အတွင်း၌ကျူးလွန်သည့် တရားခကံို   ပြ ည်ပသို့ လွှဲေပြ ာင်းေပးရန်နှင့် ပြ စ်မှု 
ဆိုင်ရာ ကိစ္စများတွင် အပြ န်အလှန်အကူအညီေပးရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍- 

(က) ဤဥပေဒနှင့်အကျုံးဝင်သည့် အကြ မ်းဖက်မှုများကုိ နုိင်ငံေရးပြ စ်မှု၊ ယင်းနှင့်ဆက်နွယ် 
သည့် ပြ စ်မှု သို့မဟုတ် နိုင်ငံေရးရည်ရွယ်ချက်အတွက် ကျူးလွန်သည့်  ပြ စ်မှုဟု 
မှတ်ယူခြ ငး်မပြ ုရ၊ 

( ခ ) ယင်းေမတ္တ ာရပ်ခံချက်တွင် ေဖာ် ပြ ပါရှိသည့် ကျူးလွန်ခဲ့ေသာ အကြ မ်းဖက်မှုမှာ 
နုိင်ငံေရးပြ စ်မှု၊ ယင်းနှင့်ဆက်နွယ်သည့်ပြ စ်မှု သုိ့မဟုတ် နုိင်ငံေရးရည်ရွယ်ချက်အတွက် 
ကျူးလွန်သည့်  ပြ စ်မှုဟူေသာ အေကြ ာင်းပြ ချက်တစ်ခုတည်းဖြ င့် ငြ င်းပယ်ခြ င်း မပြ ုရ။ 
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အခန်း (၁၇) 

အေရးယူရာတွင် တရားမျှတစွာ ပြ ုမူဆက်ဆံ ခြ င်း 

၆၁။ မည်သူမဆိ ု ဤဥပေဒအရ အကြ မ်းဖက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ေဆးခြ ငး်နှင့် အေရးယူခြ င်းတို့ 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အေရးဥပေဒနှင့် လိုက်ေလျာညီသည့် သတ်မှတ် 

 ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ တရားမျှတစွာ ပြ ုမူဆက်ဆံေရးနှင့် အခြ ားခံစားခွင့် အခွင့်အေရးများ 

ရရှိေစေရးတို့အတွက ်အာမခံချက်ရရှိေစရမည်။ 

၆၂။ မည်သူမဆုိ အကြ မ်းဖက်မှုဖြ င့် စွပ်စဲွခံရပြ းီ ဖမ်းဆီးချု ပ်ေနှာင်ခံရလျှင် ယင်း၏အခွင့်အေရးများ 

ရရိှေရးအတွက် ထုိသူ၏နုိင်ငံသားအဖြ စ်ခံယူထားသည့် နိုင်ငံမှအနီးစပ်ဆံုး သင့်ေလျာ်ရာသံရံုးသုိ့ 

 ဖြ စ်ေစ၊ ေကာင်စစ်ဝန်ရုံးသို့ ဖြ စ်ေစ၊ ကိုယ်စားလှယ်ထံသို့ ဖြ စ်ေစ ေနှာင့်ေနှး ကြ န့် ကြ ာခြ င်းမရှိေစဘဲ 

ဆက်သွယ်အေကြ ာင်းကြ ားနိုင်ရန ်အခွင့်အေရးရရှိေစရမည်။ 

အခန်း (၁၈) 

အကြ မ်းဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ေရး နှင့် တုိက်ဖျက်ေရးရန်ပံုေငွ  

၆၃။ ဗဟုိအဖဲွ့သည် အကြ မ်းဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ေရးနှင့် တုိက်ဖျက်ေရးရန်ပံုေငွကုိ ေအာက်ပါ 

ရေငွနှင့်ပစ္စည်းများဖြ င့် ထူေထာင်နိုင်သည်- 

(က) တည်ဆဲဥပေဒနှင့်အညီ  ပြ ည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွမှ ေထာက်ပံ့ေငွ၊ 

( ခ ) သက်ဆုိင်ရာတုိင်းေဒသကီး သုိ့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အစုိးရအဖဲွ့က ယင်း၏ ဘ ာရန်ပံုေငွသုိ ့

ဤဥပေဒပါ  ပြ စ်မှုများနှင် ့စပ်လျဥ်း၍ ဖဲွ့စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒ ဇယား (၅)၊ အမှတ်စဥ် ၉ 

အရ ေပးသွင်းသည့် ေငွေကြ းများအနက်မှ တစ်ဆယ်ရာခုိင်နှုန်းေအာက် မနည်းေသာ 

ေထာက်ပံ့ေငွ၊  

( ဂ )  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပမှ ေစတနာရှင်များ၏ ေထာက်ပံ့လှူ ဒါန်းေငွနှင့် ပစ္စည်းများ။ 

၆၄။ ဗဟုိအဖဲွ့သည် အကြ မ်းဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ေရးနှင့် တုိက်ဖျက်ေရးရန်ပံုေငွကုိ ေအာက်ပါ 

ကိစ္စများအတွက် အသုံးပြ ုရန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကျခံရန်ခွင့်ပြ ုနိုင်သည်- 

(က) ဗဟိုအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို လည်းေကာင်း၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်း 

တာဝန်များကို လည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက်ရာ၌  လိုအပ်ေသာ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ 

( ခ ) အကြ မ်းဖက်မှု  ကိုတင်ကာကွယ်ေရးနှင့် တားဆီးေရးတို့အတွက် လိုအပ်ေသာ 

အစီအမံများ ချမှတ် ေဆာင်ရွက်သည့် ကိစ္စများ၊ 

( ဂ ) အကြ မ်းဖက်မှုများကုိ စုံစမ်းစစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်မှုများနှင့် အေရးယူေဆာင်ရွက်သည့် 

ကိစ္စများ၊ 

(ဃ) အကြ မ်းဖက်မှုေကြ ာင့် ေဘးဒဏ်သင့်သူများကုိ သင့်ေလျာ်ေသာ ကူညီေထာက်ပ့ံမှုများ၊ 

( င ) အကြ မ်းဖက်သမားများကုိ ခံယူချက်  ပြ ုပြ င်ေပြ ာင်းလဲေရးနှင့် ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး 

ကိစ္စများ၊ 
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( စ ) အကြ မ်းဖက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာအဖဲွ့အစည်းများ၊ ေဒသဆုိင်ရာ 
အဖွဲ့အစည်းများ၊  ပြ ည်ပနိုင်ငံများနှင် ့ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့်ကိစ္စများ၊ 

(ဆ) ဗဟုိအဖဲွ့က သတ်မှတ်ေသာအခြ ားလုိအပ်သည့်ကိစ္စများနှင့်အခြ ားအေရးေပါ် လုပ်ငန်း 
တာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ရာ၌ ကုန်ကျစရိတ်များ။ 

အခန်း (၁၉) 

အေထွေထွ 

၆၅။ အကြ မ်းဖက်မှု သုိ့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှုဆုိင်ရာ ပြ စ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည့် 
ေငွေကြ း၊ ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ေဆးခြ င်း ခံရသူမဟုတ်ဘဲ အခြ ားသူတစ်ဦးဦးက 
ထိုေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို သေဘာရိုးဖြ င့် အဖိုးစားနားေပး၍ တစ်နည်းနည်းဖြ င့် လွှဲေပြ ာင်း 
ရယူထားပြ းီ လက်ဝယ်ထားခြ င်းဖြ စ်ေကြ ာင်း သက်ေသထင်ရှား တင်ပြ နုိင်ပါက ထုိသူ၏ အခွင့်အေရးကို 
ထိခိုက်နစ်နာေစခြ င်း မရှိေစရ။ 

၆၆။ ဗဟုိအဖဲွ့သည်လူ့အခွင့်အေရးအရ ဒုက္ခသည်အဖြ စ် ခုိလှံုခွင့်ေတာင်းခံလာခြ င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
ထိုသို့ ခုိလှုံခွင့်ေတာင်းခံလာသူမှာ အကြ မ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခ့ဲခြ ငး် ရှိ မရှိ နှင့် ထိုအကြ မ်းဖက်မှုကို 
ကျူးလွန်ရန ်အားေပးကူညီမှု၊ လှုံ့ေဆာ်မှု၊ ပူးေပါင်းကံစည်မှု ကျူးလွန်ခြ င်း ရှိ မရှိ တို့ကို ေသချာစွာ 
စိစစ်ေစပြ ီး အကြ မ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခ့ဲေကြ ာင်းကုိ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထုိအကြ မ်းဖက်မှုကုိ ကျူးလွန် 
ရန် အားေပးကူညီမှု၊ လှံ့ုေဆာ်မှု သုိ့မဟုတ် ပူးေပါင်း ကံစည်မှု ကျူ းလွန်ခ့ဲေကြ ာင်းကုိေသာ်လည်းေကာင်း 
ေတွ့ရှိပါက ထိုသူကို ဤဥပေဒအရ ထိုက်သင့်သလို အေရးယူေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၆၇။ ဤဥပေဒအရ တရားစဲွဆုိတင်ပုိ့ထားေသာ အကြ မ်းဖက်မှုတစ်ခုခုနှင့်သက်ဆုိင်သည့် သက်ေသခံ 
ပစ္စည်းသည် တရားရုံးေရှ့သို့တင်ပို့ရန် မလွယ်ကူေသာပစ္စည်းဖြ စ်ပါက ယင်းသက်ေသခံပစ္စည်းကို 
တရားရုံးေရှ့သို့ တင်ပို့ရန်မလိုဘဲ မည်ကဲ့သို့ထိန်းသိမ်းထားေကြ ာင်း အစီရင်ခံစာ သို့မဟုတ် 
သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများ ဖြ င့် တင်ပြ နိုင်သည်။ ယင်းသို့  တင်ပြ ခြ င်းကို 
တရားရံုးေရှ့သုိ့ သက်ေသခံပစ္စည်း တင်ပြ ဘိသက့ဲသုိ့ မှတ်ယူကာ သက်ဆုိင်ရာတရားရံုးက ဥပေဒနှင့် 
အညီ စီမံခန့်ခွဲသည့် အမိန့်ချမှတ်ရမည်။ 

၆၈။  ပြ ည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနသည် ဗဟုိအဖဲွ့နှင့် ဤဥပေဒအရဖဲွ့စည်းေသာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ 
နှင့် အဖွဲ့များ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အေထာက်အကူပြ ုနိုင်ရန် လုိအပ်ေသာ ရုံး 
အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်း၍ ရုံးဝန်ထမ်းများကို ခန့်အပ်တာဝန်ေပးရမည်။ 

၆၉။ တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သုိ့ပင်ပ 

 

ါရိှေစကာမူ အကြ မ်းဖက်မှုများကုိ ဤဥပေဒဖြ င့်သာ အေရးယူရမည်။ 

၇၀။ အကြ မ်းဖက်မှုတစ်ခုခု ဖြ င့် တရားစွဲဆိုရာတွင် ဗဟိုအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ဗဟိုအဖွဲ့က လွှဲအပ် 
ေပးထားေသာအဖွဲ့၏ ကိုတင်ခွင့်ပြ ုချက်ကို ရယူရမည်။ 

၇၁။ ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ေပးအပ် ခြ င်းခံရသည့် 
သူတစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးအေပါ် ယင်းတို့၏ လုပ်ငန်း 



 
 

38 
 

တာဝန်များကို သေဘာရိုးဖြ င့်ေဆာင်ရွက်သည့် ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက် မည်သည့် တရားရုံးတွင်မျှ 
တရားစွဲဆိုခွင့်မရှိေစရ။ 

၇၂။ ဤဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်- 

(က)  ပြ ည်ထဲေရးဝန်ကးီဌာနသည် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်း 

များကို ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖဲွ့၏ သေဘာတညူီချက်ဖြ င့် ထုတ်ပြ န်နုိင်သည်။ 

( ခ ) ဗဟိုအဖွဲ့နှင် ့သက်ဆိုင်ရာ  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကးီဌာနများသည် လိုအပ်ေသာ  အမိန့် 

ေကြ ာ် ငြ ာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြ ားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြ န်နိုင်သည်။ 

( ဂ ) လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် လိုအပ်ေသာ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြ ားချက်များကို  ဗဟိုအဖွဲ့၏ 

သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ထုတ်ပြ န်နုိင်သည်။  

 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ် ဖဲွ့စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 

 

 

(ပုံ) သိန်းစိန် 

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 


