မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာဥပကေ
(၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ် ၄
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ထ

ျော် ၁၀

(၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀
ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေ

ရ

ို ပြဋ္ဌာန်းလို

ရ

။)

်

်)
်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပပချက်
၁။

ဤဥြထေ

ို ပမန်မာ့ထ

ျော

်မျေ

၂။

ဤဥြထေတွင်ြါရှိထသာ ထအာ

်ရတနာဥြထေဟု ထခါ်တွင်ထစရမည်။
်ြါစ

ားရြ်မျေားသည် ထော်ပြြါအတိုင်း အဓိြ္ပာယ်သ

်ထရာ

်

ထစရမည်(

)

ဖကျာက် မ ျက် ရ တနာ ဆိ ု သ ည် မ ှ ာ ြတ္တ ပ မား၊ နီ လ ာ၊ ထ
ထပြာင်ထခါင်းစိမ်း၊ သုံးြန်လှမျေုးထ
ိ
ေြ်တစ်ရာ၊ သလင်းတူထ
ြါလေုတ္ထာ၊ ပမတူထ

ျော

ျော

ျော

ျော

်၊ ေြ်

ထ

်မျေား

ိုဆိုသည်။ ယင်းစ

ျော

် (Fluoride)၊ န

အစိုးရအေွဲ့၏ သထောတူညီချေ

ျော

်၊

်ေရို

်၊

် သို့မဟုတ် အမ်ေီဗိုး အုြ်စုဝင်

ားရြ်တွင် ရတနာတန်းဝင် ထရာင်စုံထ

သလင်းအုြ်စု၌ ြါဝင်ထသာ ရတနာတန်းဝင်ထ ျော ်မျေားနှင့် ဝန်က ီးဌာန

(ခ)

်၊ ထေါ်မိတ်၊

ွာစိမ်း၊ မိုးညှင်းနီလာ၊ ထရထေါ်မိတ်၊ သန္တာ၊

်၊ သူထရာင်၊ ဆာြင်တင်း၊ ငုြဆစ်၊ ဆိုေါလို

ထ

ျော

်၊ ဥထေါင်၊ ထမျော၊ အညံ့နီလာ၊ နေါးသွဲ့၊ က ံဆစ်ထရထ

ြိန်းနို
ျော

် စ ိ မ ် း ၊ စိ န ် ၊ ြန် း ညံ ့ ၊

်၊ ေရဲအ၊ူ ထရွှေတွင်းဝါ၊ ပမမျေုးထ
ိ

်၊ ြယင်း၊ ဓာတ်ထရာင်ပြန်ထ

ထမှာစ
် စ်စစ်၊ ြလွမ်၊ ေြ်ထ

ျော

်ပေင့် အခါအားထလျော်စွာ အမိန့်ထ

ျော

်မျေား၊

ပြည်ထောင်စု

ာ်ပငာစာေုတ်ပြန်၍

ျော ်မျေ ်ရတနာဟု သတ်မှတ်သည့် ြစ္စည်းမျေားလည်း ြါဝင်သည်။

ဖကျာက်မျက်ရတနာ တူးဖော်ထုတ်လုပ်ပခင်း ဆိုသည်မှာ သောဝအတိုင်းရှိထနထသာ
ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာအရိုင်း

ို ရရှိရန် ထဆာင်ရွ

်သည့် လုြ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်

ို

ဆိုသည်။
(ေ)

ဖကျာက်မျက်ရတနာအရိုင်း ဆိုသည်မှာ တူးထော်ေုတ်လုြ် ရရှိထသာ ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ
အရိုင်းတုံးမျေား၊ ခွဲစိတ်ပေတ်ထတာ ်ေားထသာ၊ ခွဲစိတ်ပြီးြွတ်ထချောေားထသာ၊ ေုခွဲေားထသာ
ထ

(ဃ)

ျော

်မျေ

်ရတနာအရိုငး် တုံးမျေားနှင့် အြိုငး် အစမျေား

ို ဆိုသည်။

ဖကျာက်မျက်ရတနာအဖချာထည် ဆိုသည်မှာ ထ ျော ်မျေ ်ရတနာအရိုင်း ို ေြ်မံပေတ်
ထတာ

်ပခင်း၊ ထသွးပခင်း၊ အထရာင်တင်ပခင်း၊ ြုံထော်ပခင်းနှင့် ရုြ်တုရုြ်ေွငး် ပြုလုြ်ပခင်း

စသည်ပေင့် ဆင့်တ
ထသးထသာ ထ

ျော

်ပြုပြင်ပခင်းတို့ ပြုလုြ်ေားသည့် လ
်မျေ
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်ရတနာ

ို ဆိုသည်။

်ဝတ်ရတနာ မပြုလုြ်ရ

2
(င)

လက်ဝတ်ရတနာ ဆိုသည်မှာ ထ
ရတနာ

(စ)

ျော

်မျေ

ဖကျာက်မျက်ရတနာပေင့်ပပုလုပ်ဖောပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ ို အသုံးပြု၍
ျော

်မျေ

်ရတနာ ြါဝင်ထသာြစ္စည်း

လက်ဝတ်ရတနာပပုလုပ်ပခင်း ဆိုသည်မှာ ထ
လ

(ဇ)

်ဝတ်ရတနာပြုလုြ်ရန် ထဆာင်ရွ

ခွင့်ပပုမိန့် ဆိုသည်မှာ ထ

ျော

်မျေ

( ဈ ) လိ ု င်စ င် ဆိ ု သ ည် မ ှာ ထ
အထချောေည်

ျော

ျော

်မျေ

ိုင်

်ရ တနာအရိ ု င်း

ိ ုပ ေစ် ထစ၊ ထ

ျော

် မျေ

် ရတနာ

ိုပေစ်ထစ၊ လ ်ဝတ်ရတနာ ိုပေစ်ထစ၊ ထ ျော ်မျေ ်ရတနာပေင့် ပြုလုြ်ထသာ

ရတနာအရိုင်း

ို ထ

နိုင်ရန်ထသာ်လည်းထ

ျော

်မျေ
ျော

်မျေ

်ဝတ်ရတနာ သို့မဟုတ် ထ
် ဤဥြထေအရ ထ

ာ

ာင်း၊ ထ

်ရတနာအထချောေည် ပြုလုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း

ာင်း ဤဥြထေအရ ေုတ်ထြးသည့်လိုငစ
် င်

ရတနာခွန် ဆိုသည်မှာ ထ
အတွ

ို လုြ်

ိုဆိုသည်။

ြစ္စည်း ိုပေစ်ထစ ထရာင်းချေပခင်းလုြ်ငန်း လုြ် ိုင်နိုင်ရန်ထသာ်လည်းထ

လ

ို

ို ဆိုသည်။

်ရတနာ တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း

်မ ျေ

ို ဆိုသည်။

်ရတနာအထချောေည်

်သည့် လုြ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်

နိုင်ရန် ဤဥြထေအရ ေုတ်ထြးသည့် ခွင့်ပြုမိန့်

(ည)

်ဝတ်

ို ဆိုသည်။

ပြုလုြ်ေားထသာ ြစ္စည်း သို့မဟုတ် ထ
(ဆ)

်ရတနာအထချောေည်ြါရှိသည့် လ

်ရတနာအရိုင်း၊ ထ

ျော

်မျေ

ျော

်မျေ

ျော

်မျေ ်

ို လုြ်

ိုင်

ို ဆိုသည်။
်ရတနာ အထချောေည်၊

်ရတနာပေင့်ပြုလုြ်ထသာ ြစ္စည်းထရာင်းချေပခင်း

်ခံသည့် အခွန်

ို ဆိုသည်။

( ဋ ) တွင်းဝခွန် ဆိုသည်မှာ ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းမှ မူလအတိုင်း ေွ

်ရှိ

လာထသာ ထ ျော ်မျေ ်ရတနာမျေားအထြါ် ဤဥြထေအရထ ာ ်ခံသည့်အခွန် ို ဆိုသည်။
(ဌ)

ဝန်ဖောင်ခ ဆိုသည်မှာ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူ သို့မဟုတ် လိုင်စင်ရရှိသူ
ပြီးသည့် ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာအရိုငး်

ပေစ်ထစ၊ လ

်ဝတ်ရတနာ သို့မဟုတ် ထ

ပေစ်ထစ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ
ပမန်မာ

က

ီးမှူး

ိုပေစ်ထစ၊ ထ
ျော

်မျေ

ျော

်ရတနာ အထချောေည်

ို

်ရတနာပေင့် ပြုလုြ်ထသာ ြစ္စည်း

ို

ျေင်းြထသာ ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာပြြွဲမျေားတွင်

ျေြ်ထငွ သို့မဟုတ် နိုင်ငံပခားသုံးထငွပေင့် တင်ပြထရာင်းချေပခင်း၊ ဝန်က

စီစဉ်ထြးထသာထနရာမျေားတွင် ထရာင်းချေပခင်းတို့၌ ပမန်မာ့ထ

(ဍ)

်မျေ

ရတနာခွန် ထြးထဆာင်

ထရးလုြ်ငန်း

ထဆာင်ရွ ်ရသည့်လုြ်ငန်းမျေားအတွ

ဝန်ထဆာင်ခ

ို ဆိုသည်။

ျော

်မျေ

ီးဌာန

်ရတနာ ထရာင်းဝယ်

် ဤဥြထေနှင့်အညီ ထ ာ ်ခံသည့်

ကုမ္ပဏီ ဆိုသည်မှာ ပမန်မာနိုင်ငံ ုမ္ပဏီမျေားဥြထေအရ ပမန်မာ

ုမ္ပဏီအပေစ် ေွဲ့စည်းေားပြီး

ဝန်က ီးဌာနတွင် ထ ျော ်မျေ ်ရတနာလုြ်ငန်းလုြ် ိုင်ရန် မှတ်ြုံတင်ေားသည့်

ုမ္ပဏီ ို

ဆိုသည်။
(ဎ)

အေင်း ဆိုသည်မှာ သမဝါယမအသင်းဥြထေအရ မှတ်ြုံတင်ေားထသာ အထပခခံသမဝါယမ
အသင်း၊ သမဝါယမအသင်းစု၊ သမဝါယမအသင်းစုချေုြ် သို့မဟုတ် ဗဟိုသမဝါယမအသင်း ို
ဆိုသည်။
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(ဏ) အလတ်စားတူးဖော်ထုတ်လုပ်ပခင်း ဆိုသည်မှာ စီးြွားပေစ်ေုတ်လုြ်ရန် ပေစ်ထပမာ
နိုင်စွမ်းရှိပြီး ရတနာနယ်ထပမ၌ ငါးဧ

ေ

်မြိုထသာ လုြ်

ွ

်အ

်

ျေယ်အဝန်းအတွင်း

ဤဥြထေအရ ေုတ ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေမျေားပေင့် သတ်မှတ ်ေားထသာ တူးထော်မှု
နည်းစနစ်နှင့် စ

်ယန္တရားတို့အသုံးပြု၍ သုံးနှစ်အေိ ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာ တူးထော်

အဖေးစားတူးဖော်ထုတ်လုပ်ပခင်း ဆိုသည်မှာ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုနှင့်

ုန်

ျေစရိတ်မမျေားသည့်

ေုတ်လုြ်ပခင်း ို ဆိုသည်။
(တ)

စီးြွားထရးလုြ်ငန်းအပေစ် ရတနာနယ်ထပမ သို့မဟုတ် ရတနာနယ်ထပမပြင်ြ ဧရိယာ၌
သုံးဧ

ေ

်မြိုထသာ လုြ်

ွ

်အ

ျေယ်အဝန်းအတွင်း ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်သည့်

နည်းဥြထေမျေားပေင့် သတ်မှတ်ေားထသာ တူးထော်မှုနည်းစနစ်နှင့် စ
အသုံးပြု၍ နှစ် နှစ်အေိ ထ
(ေ)

ျော

်မျေ

်ရတနာ တူးထော်ေတ
ု ်လုြ်ပခင်း

ို ဆိုသည်။

လက်လုပ်လက်စား တူးဖော်ထုတ်လုပ်ပခင်း ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏
သထောတူညီချေ

်အရ ဝန်က

ီးဌာနနှင့်သ

အစိုးရအေွဲ့တို့ ညှိနှိုင်းပြီး ဝန်က

ီးဌာန

ဧရိယာတွင် တစ်ဧ

ေ

ျော

်မျေ

်မျေ

ဆိုင်ရာ ယာယီအထဆာ
်လည်းထ

်စား လုြ်

်အ

ျော

ိုင်ခွင့်ပြုသည့် နယ်ထပမ

ွ

မ်းနှင့်အညီ တစ်နှစ်အေိ ဝင်ထရာ
်မျေ

ပေုန်းမျေားေားရှိထရးအတွ

်လုြ် ိုင်

ို ဆိုသည်။

်ရတနာ တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း

်၊ ယန္တရား၊ ေုတ ်လုြ်ပြီး ထ

်လည်းထ

ီး

်စိစစ်ချေေားထြးထရးအေွဲ့တွင်

်အအုံ၊ ြစ္စည်းသိုထလှာင်ရုံနှင့် တဲတန်းလျေားမျေားထဆာ

ာင်း၊ ယာဉ်၊ စ

ထပမစာြစ်ထရးတို့အတွ

ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်

ျေယ်အဝန်းပေင့် တိုင်းထေသက

်ရတနာ တူးထော်ေတ
ု ်လုြ်ပခင်း

ဖပမအေုံးပပုခွင့်ပပုမိန့် ဆိုသည်မှာ ထ
အတွ

ွ

်ရတနာ လုြ်

မှတ်ြုံတင်ေားထသာ နိုင်ငံသားမျေား စည်း
ျော

်လုြ်လ

်မြိုထသာ လုြ်

သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ထ
နိုင်သည့် ထ

်ဆိုင်ရာတိုင်းထေသက

သတ်မှတ်ေားသည့် ရတနာနယ်ထပမ သို့မဟုတ်

ရတနာနယ်ထပမ ပြင်ြဧရိယာအတွင်း လ

(ေ)

်ယန္တရားတို့

ာင်း၊ ထပမစာထဆးထ

ာထရး၊ ထ

ျော

်လုြ်ထရး

်ရိုင်းမျေားနှင့်

ျော

်ေုခွဲထရးနှင့်

်လည်းထ ာင်း လုြ်ငန်းသုံးထနရာတစ်ခုခု ို သတ်မှတ်ေားထသာ

ာလအတွင်း အသုံးပြုခွင့်အတွ

် ေုတ်ထြးေားထသာ ခွင့်ပြုမိန့်

ို ဆိုသည်။

( ဓ ) အေင်းချုပ် ဆိုသည်မှာ ပမန်မာနိုင်ငံ ုမ္ပဏီမျေားဥြထေအရ မှတ်ြုံတင်၍ ေွဲ့စည်းေားထသာ
ပမန်မာနိုင်ငံထ
(န)

ျော

ီးဌာန

ို ဆိုသည်။

ာ်မတီ

ျေင်

ို ဆိုသည်။

ဗဟိုဖကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရေွဲ့စည်းထသာ ထ
ဗဟိုထ

(ေ)

်ရတနာ လုြ်ငန်းရှငမ
် ျေားအသင်းချေုြ်

ဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ သယံဇာတနှင့်သောဝြတ်ဝန်း
ေိန်းသိမ်းထရးဝန်က

(ြ)

်မျေ

ျော

်မျေ ်ရတနာ က

ီး

ြ်ထရး

ို ဆိုသည်။

တန်ေိုးပေတ်အေွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရ ေွဲ့စည်းထသာ ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ တန်ေိုးပေတ်
အေွဲ့

ို ဆိုသည်။
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4
(ဗ)

ညွှန်ကကားဖရးမှူးချုပ် ဆိုသည်မှာ သယံဇာတနှင့သ
် ောဝြတ်ဝန်း
ဝန်က

(ေ)

ီးဌာန၊ သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန ညွှန်

ားထရးမှူးချေုြ်

ို ဆိုသည်။

လက်လုပ်လက်စား တူးဖော်ထုတ်လုပ်ေူ ဆိုသည်မှာ အဆိုြါေုတ်လုြ်ခွင့်အတွ
တိုင်းထေသက

ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ထ

ျော

်မျေ

ထရးအေွဲ့တွင် မှတ်ြုံတင်ေားထသာ နိုငင
် ံသား
(မ)

ျေင်ေိန်းသိမ်းထရး

ရတနာနယ်ဖပမ ဆိုသည်မှာ ထ

ျော

အစိုးရအေွဲ့၏ သထောတူညီချေ
ေားသည့် နယ်ထပမ

်ရတနာ လုြ်

်စိစစ်ချေေားထြး

ို ဆိုသည်။

်မျေ ်ရတနာေွ

်ပေင့် ဝန်က

ွ

်

်ရှိသည့် နယ်ထပမ ို ပြည်ထောင်စု

ီးဌာန

ရတနာနယ်ထပမအပေစ် သတ်မှတ်

ို ဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်

၃။

ဤဥြထေ၏ရည်ရွယ်ချေ
(

)

ပမန်မာနိုင်ငံမှ ေွ
ထ

ျော

်မျေ

ေွံ့ပေိုးတိုးတ
(ခ)

်မျေားမှာ ထအာ

ထဈး

ွ

်ရှိထသာ ထ

ျော

် မျေ

ထ

ျော

ြထြျော

် မျေ

်ရတနာမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ နိုင်ငံထတာ်အတွင်း

်ဝတ်ရတနာထဈး

်စီးြွားထရးစနစ်နှင့်အညီ ထ
်

်

ျော

် မျေ

ားပခင်း လုြ်ငန်းမျေား

ွ

် ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ပေစ်ေွန်းပြီး

် ရတနာ တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းနှင့်

ို ခွင့်ပြုမိန့် နှင့် လိုင်စင်ရရှိသူမျေားအား

ိုင်ခွင့ပ် ြုရန်၊

် ရတနာနှ င့် လ

ထရာင်းဝယ်ထော
(ဃ)

်မျေ

်လာထစရန်၊

လွတ်လြ်စွာ လုြ်
ထ

ျော

်ရတနာနှင့် လ

ထရာင်းဝယ်ထော
(ေ)

်ြါအတိုင်းပေစ်သည်-

်ဝတ် ရတနာမျေား

ားနိုင်ထရးအတွ

် ရတနာမျေား

်ထ

ျော

်မျေ

ိ ု အချေ ိန် အခါမထရွး လွ တ ် လြ်စွ ာ
်ရတနာထဈးမျေား ေွင့်လှစ်ေားရှိရန်၊

ို ပြည်တ ွင ်း၌ တရားမဝင်တ ူးထော် ေုတ ် လု ြ်ပခင်းမျေား

်ထစပြီး ပြည်ြသို့ တရားမဝင်တ င်ြို့ပခင်း၊ ထရာင်းချေပခင်းမျေား

တားဆီး နှိမန
် င်းရန်နှင့် ပြည်ြမှ တရားမဝင်တင်သွင်းပခင်းမျေား
(င)

ထ

ျော

အတွ
မျေား
(စ)

်မျေ

်ရတနာ တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်းမျေား

် ေိန်းသိမ်းထဆာင်ရွ
ို တိုးချေဲ့ထဆာင်ရွ
်မျေ

ာ

ို ေိန်းချေုြ်ရန်၊

ို ေွံ့ပေိုးတိုးတ

်ထစထရး

်ရန်၊

ျော

်ရတနာ တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်းမျေားထ

ြျေ

်စီးမှု အနည်းဆုံးပေစ်ထစရန်နှင့် ထ

ျော

်မျေ

ာင့် ြတ်ဝန်း

်ရတနာလုြ်

ွ

ျေင်ေိခို

်

်မျေား စနစ်တ

ျေ

် ထပမယာပြုပြင်ပခင်းနှင့် ေူထောင်မှုလြ
ု ်ငန်းမျေား ထဆာင်ရွ
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ွ ယ်

်ရန်နှင့် ဓာတ်ခ ွဲခ န်းလုြ်ငန်း၊ သုထတသနလုြ်ငန်း

ထ

ြိတ်သိမ်းပြီးထနာ

ို

်ရန်။

5
အခန်း(၃)
ရတနာနယ်ဖပမေတ်မှတ်ပခင်း
၄။

ဝန်က
(

ီးဌာနသည် )

ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာ

ို စီးြွားပေစ် ေုတ်လုြ်နိုင်ထ

ရှာထေွထတွ့ ရှိသည့် နယ်ထပမ

ို ရတနာနယ်ထပမအပေစ် သတ်မှတ်ရန် ရှိသည့်အခါ

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ သထောတူညီချေ
ရည်ရွယ်ထ
(ခ)

ာင်း သတင်းရရှိသည့် သို့မဟုတ်

်ပေင့် ရတနာနယ်ထပမအပေစ် သတ်မှတ်ရန်

ာင်း အမျေားပြည်သူသိရှိရန် အမိန့်ထ

ာ်ပငာစာ ေုတ်ပြန်ရမည်။

ရတနာနယ်ထပမအပေစ် သတ်မှတ်ရန် ရည်ရွယ်သည့် သ

်ဆိုငရ
် ာနယ်ထပမတွင် ြုေ္ဂိုလ်

တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အေွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ ြိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ လုြ်ြိုင်ခွင့်၊ စို
လ

်ဝယ်ေားခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်၊ အ

ျေုးခံ
ိ စားခွင့်၊ ဆ

်ြျေုးလု
ိ ြ် ိုင်ခွင့်၊

်ခံခွင့် သို့မဟုတ် လွှဲထပြာင်းြိုင်ခွင့်

နှင့် အပခားအခွင့်အထရးမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ပေစ်ထစ၊ ရတနာနယ်ထပမအပေစ် သတ်မှတ်ြါ
ေိခို

်နစ်နာဆုံးရှုံးနိုင်ေွယ်ရာ ရှိ မရှိ နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ပေစ်ထစ စုံစမ်းစစ်ထဆးပြီး သင့်ထလျော်

ထသာအခွင့်အထရးမျေား၊ အ

ျေုးခံ
ိ စားခွင့်မျေား

ို စိစစ်ထဆာင်ရွ

်ထြးနိုင်ရန်နှင့် နယ်နိမိတ်

တိုင်းတာ သတ်မှတ်ထရးလုြ်ငန်းမျေား ို ထဆာင်ရွ ်နိုင်ရန် ညွှန်
ျွမ်း

ျေင်သူမျေား ြါဝင်သည့်အေွဲ့

ားထရးမှူးချေုြ်ဦးထဆာင်၍

ို ေွဲ့စည်းတာဝန်ထြးအြ် ထဆာင်ရွ ်ထစရမည်။ ေိုသို့

ထဆာင်ရွ ်ရာတွင် သ ်ဆိုင်ရာလွှတ်ထတာ် ိုယ်စားလှယ်မျေားနှင့် ညှိနှိုင်းထဆာင်ရွ ်ရမည်။
(ေ)

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ စီမံခန့်ခွဲမှုထအာ
နယ်ထပမအပေစ် သတ်မှတ်လိုြါ
အစိုးရအေွဲ့အစည်းတို့နှင့် က

(ဃ)

်တွင်ရှိထသာထပမ

ယင်းသို့သတ်မှတ်ပခင်းမပြုမီ သ

ိုတင်ညှိနှိုင်းထဆာင်ရွ

ို ရတနာ

်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊

်ရမည်။

ြုေ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အေွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ ြိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ လုြ်ြိုင်ခွင့်၊ စို
လုြ်

ိုင်ခ ွင့်၊ လ

်ဝယ်ေားခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်၊ အ

လွှဲထပြာင်းြိုင်ခွင့်ရှိထသာထပမ

ျေုးခံ
ိ စားခွင့်၊ ဆ

်ခံခွင့် သို့မဟုတ်

ို ရတနာနယ်ထပမအပေစ် သတ်မှတ်လိုြါ

ြုေ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အေွဲ့အစည်း၏ သထောတူညီချေ

်ပေင့် ေို

်ြျေုးိ

သ

်သင့်ထသာ

်ဆိုင်ရာ

ာလတန်ေိုး

ထြး၍ ဝယ်ယူပခင်း၊ ဥြထေနှင့်အညီ လွှထ
ဲ ပြာင်းရယူပခင်း ပြုနိုင်သည်။
(င)

ြုေ်မခွဲ (

)၊ (ခ)၊ (ေ) နှင့် (ဃ) တို့အရ ထဆာင်ရွ

သထောတူညီချေ

်ပြီးြါ

်ပေင့် ရတနာနယ်ထပမအပေစ် အမိန့်ထ

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏
ာ်ပငာစာေုတ်ပြန်၍ သတ်မှတ်

ရမည်။
(စ)

ြုေ်မခွဲ (င) အရ သတ်မှတ်ထသာ ရတနာနယ်ထပမအထြါ်
အထဆာ

်အအုံမျေား၊ ြစ္စည်းမျေားနှင့်စ

သို့မဟုတ် အေွဲ့အစည်း

်ြစ္စည်း

ျေူးထ

ိရိယာမျေား

ျော်၍ ထဆာ
ို သ

ေယ်ရှားပခင်းမပြုလျှင် အဆိုြါြစ္စည်းမျေား

ို ေျေ

်လုြ်သည့်

်ဆိုင်ရာြုေ္ဂိုလ်
်သိမ်းပခင်းနှင့်

ေယ်ရှားပခင်းပြုနိုင်သည်။ ေိသ
ု ို့ ပြုလုြ်ရာတွင် မည်သည့်နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှုအတွ
ထြးထလျော်ရန် တာဝန်မရှိထစရ။
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၅။

ရတနာနယ်ထပမအပေစ် သတ်မှတ ်သည့်နယ်ထပမတွင် ပမို့ သို့မဟုတ် ထ

တိုးချေဲ့ပခင်း၊ သာသနာ့နယ်ထပမသတ်မှတ်ပခင်း၊ စို
တိုးချေဲ့လုြ်

ိုင်ပခင်း၊ ထရတွင်း သို့မဟုတ် ထရ

အပခားစီမံ

ိန်းနှင့် စီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေား လုြ်

အစိုးရအေွဲ့ အစည်းသည် ဝန်က
ထဆာင်ရွ
၆။

်ြျေ ုးထပမတိ
ိ
ုးချေဲ့လုြ်

ျေးရွာလူထနအိမ်မျေား

ိုင်ပခင်း၊ သစ်ထတာစို

န်တူးထော်ပခင်း၊ ဆည်ထပမာင်းတည်ထဆာ
ိုင်ထဆာင်ရွ

်ရန်ရှိြါ

သ

်ခင်း

်ပခင်းနှင့်

်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊

ီးဌာနနှင့်ညှိနှိုင်းပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့ ၏ ခွင့်ပြုချေ

်ရယူ

်ရမည်။

ဤဥြထေမပြဋ္ဌာန်းမီ

အမိန့်ထ

ာ်ပငာစာပေင့် သတ်မှတ်ေားထသာ ရှိရင်းစွဲရတနာထပမမျေားသည်

ဤဥြထေအရ သတ်မှတ်ေားသည့် ရတနာနယ်ထပမမျေားပေစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၇။

ဝန်က

ီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ သထောတူညီချေ

ိုပေစ်ထစ၊ တစ်စိတ်တစ်ထေသ
၈။
လ

်ပေင့် ရတနာနယ်ထပမတစ်ခုလုံး

ိုပေစ်ထစ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပခင်း သို့မဟုတ် ြယ်ေျေ

တည်ဆဲဥြထေအရ ြုေ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အေွဲ့အစည်းတစ်ရြ်ရြ်
်ဝယ်ေားခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်၊ အ

ျေုးခံ
ိ စားခွင့်၊ ဆ

အထြါ်ယံထပမဆီလွှာ တွင်ပေစ်ထစ၊ ထပမဆီလွှာထအာ
ထပမထြါ်၊ ထပမထအာ
ထတွ့ရှရ
ိ ထသာ ထ

်၊ ထရထအာ
ျော

်မျေ

်

်ပခင်းပြုနိုင်သည်။
စို

်ြျေုးလု
ိ ြ်

ိုင်ခွင့်၊

်ခံခွင့် သို့မဟုတ် လွှဲထပြာင်းြိုင်ခွင့်ရှိထသာထပမ၏
်တွင်ပေစ်ထစ၊ နိုင်ငံထတာ် နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ

မ်းပြင်နှင့် ထရထအာ

်ထပမေုတွင်ပေစ်ထစ သောဝအထလျော

်

်ရတနာသည် နိုငင
် ထ
ံ တာ်ြုင
ိ ်ပေစ်သည်ဟု မှတ်ယရ
ူ မည်။
အခန်း(၄)

အလတ်စားတူးဖော်ထုတ်လပ
ု ်ပခင်းအတွက် ဖကျာက်မျက်ရတနာ
လုပ်ကွက်ေတ်မှတ်ပခင်း
၉။

ဝန်က
(

ီးဌာနသည် )

ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း ို လုြ် ိုင်ခွင့်ပြုရန်အလို့ငှာ ရတနာ
နယ်ထပမအတွင်း ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာ တူးထော်နိုင်သည့်ထနရာမျေား

သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ့နှင့်ညှိနှိုင်း၍ အလတ်စားထ

ျော

်မျေ

ို တိုင်းထေသက
်ရတနာ လုြ်

ီး
ွ

်

မျေားအပေစ် သတ်မှတ်ရမည်။
(ခ)

ြုေ်မခွဲ ( ) အရ ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာ လုြ်

ွ

်မျေားအပေစ် သတ်မှတ်ရာတွင် လုြ် ွ

တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအ

ား ထပမစာစွန့်ြစ်လမ်း ချေန်လြ
ှ ်ေားရမည်။

်

အခန်း(၅)
ဖကျာက်မျက်ရတနာတူးဖော် ထုတ်လပ
ု ်ပခင်းလုပ်ငန်းလုပက
် ိုင်ခွင့်
၁၀။
လုြ်

ဝန်က
ွ

ီးဌာနသည် အလတ်စားတူးထော် ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်

်တစ်ခုချေင်းအတွ

ိုင်ခွင့်ပြုမည့် ထ

် ထနရာထြါ်မူတည်၍ သင့်ထလျော်ထသာ ထဈးနှုန်း

ျော

်မျေ

်ရတနာ

ို သတ်မှတ်၍ အဆိုပြုလွှာ

ထခါ်ယူရမည်။ အ ယ်၍ လုြ် ွ ်တစ်ခုအတွ ် ယှဉ်ပြိုင်အဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းပခင်းမျေား ထြါ်ထြါ ်လာြါ
သတ်မှတ်ချေ

်မျေားနှင့်အညီ တင်ေါစနစ်ပေင့် ထရွးချေယ်ရမည်။
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ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း ို လုြ် ိုင်လိုသည့်

အထပခခံစည်းမျေဉ်းအရလည်းထ

ာင်း၊ အသင်းသည် အသင်းစည်း

ရတနာတူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း လုြ်
စည်း

မ်းချေ

၁၂။

ြုေ်မ ၁၁ ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ

၁၃။

မ်းအရလည်းထ

ိုင်ခွင့်ရှိရမည်။ ေို့ပြင်ဝန်က

ီးဌာန

ာင်း ထ

ျော

်မျေ

်

သတ်မှတ်ေားသည့်

်မျေားနှင့်လည်း ညီညတ
ွ ်ရမည်။
်မျေားနှင့်ညီညွတ်ထသာ

အလတ်စားတူးထော် ေုတ ်လုြ်ပခင်းလုြ်
ဝင်ထရာ

ုမ္ပဏီသည် ေွဲ့စည်းြုံ

ုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အသင်းသည် ဝန်က

ိုင်ခ ွင့်ပြုမည့် ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာလုြ်

ီးဌာန
ွ

် မျေား

ို

်ယှဉ်ပြိုင်၍ အဆိပု ြုလွှာ တင်ခွင့်ရှိသည်။

ဝန်က

ီးဌာနသည် အလတ်စားတူးထော် ေုတ်လုြ်ပခင်းအတွ

နည်းဥြထေမျေားြါ သတ်မှတ်ချေ

် ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်သည့်

်မျေားနှင့်ညီညွတ်၍ ထရွးချေယ်အတည်ပြုေားထသာ အဆိုပြုလွှာတင်သည့်

ုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အသင်းအား ခွင့်ပြုမိန့် ေုတ်ထြးရမည်။
၁၄။

ဝန်က

ီးဌာနသည် အလတ်စားတူးထော် ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း လုြ်

ိုင်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူနှင့်

ဤဥြထေအရ ေုတ ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေမျေားနှင့်အညီ ေုတ်လုြ်မှုအထြါ် ရာခိုင်နှုန်းပေင့် ခွဲထဝ
ခံစားသည့်စနစ်ပေင့် လုြ်
၁၅။

ဝန်က
(

င
ို ်ရမည်။

ီးဌာနသည်)

အလတ်စားတူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်း လုြ်
လာြါ

မ်းချေ

သတ်မှတ်စည်း
်နိုင်မှုတို့

်မျေား လို

ေွ

်တစ်ခုချေင်းအတွ

ာင်အေည်ထော်

ို တိုးပမှင့်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

ိမ်သာ ခွင့်ပြုမိန့်သ

်ပေင့် ထ

ထြးထရးအေွဲ့

ို ေွဲ့စည်းရမည်။

၁၇။

သ

အဆိုပြုထသာ ထေသခံြုေ္ဂိုလ် သုံးဦးေ
ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ထ

်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသက

ျော

ထစျေးနှုန်းပြန်လည်

်တမ်းတိုးထြးရမည်။

ီး သို့မဟုတ ် ပြည်နယ်အစိုးရနှင့်ညှိနှိုင်း၍ သ

်မြိုထသာ တိုင်းထေသက

)

်

ာင်း ထလျှာ ်ေား

် လိုအြ်ြါ

ီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ သထောတူညီချေ

သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ထတာ်

(

်တမ်း

ွ

ြုေ်မခွဲ( ) အရ ခွင့်ပြုမိန့်သ ်တမ်းတိုးပမှင့်ခွင့်ပြုထသာ အလတ်စား တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်း

်ရှိရာ တိုင်းထေသက

ိုးဦးေ

်ရတနာလုြ်

်နာမှုနှင့် လုြ်ငန်းအထ

ို စိစစ်သုံးသြ်ပြီး ခွင့်ပြုမိန့်သ

သတ်မှတ်ပြီး သုံးနှစ်ေိ တစ်က
ဝန်က

်မျေ

ုန်ဆုံးသည့်အခါ ဆ ်လ ်လုြ် ိုင်လိုထ

လုြ်ငန်း ထ ျော ်မျေ ်ရတနာလုြ် ွ

၁၆။

ျော

မျေား၏ ခွင့်ပြုမိန့်သ ်တမ်း
ထဆာင်ရွ
(ခ)

ိုင်ခွင့်ပြုသည့် ထ

်မျေ

ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ထ

ျော

်ရတနာ

်ဆိုင်ရာတိုင်းထေသက

ီး

်မနည်း ြါဝင်ပြီး အေွဲ့ဝင်

်ရတနာလုြ်

ျော

်မျေ

်မျေ

ွ

် စိစစ်ချေေား

်ရတနာ လုြ်

ွ

်

စိစစ်ချေေားထြးထရးအေွဲ့သည် ရတနာနယ်ထပမ သို့မဟုတ် ရတနာနယ်ထပမ ပြင်ြဧရိယာ
အတွင်း အထသးစားတူးထော် ေုတ်လုြ်ပခင်း သို့မဟုတ် လ
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8
ေု တ ် လု ြ်ပ ခင်း လု ြ် ငန်း အပေစ် လုြ်
သထောတူညီချေ
(ခ)

်ပေင့် လုြ်

ြုေ်မခွဲ (

ို ဝန်က ီးဌာန၏

်သတ်မှတ်ထြးနိုင်သည်။

ြုေ်မခွဲ ( ) အရ ထ ျော ်မျေ ်ရတနာလုြ် ွ
တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအ

(ေ)

ွ

ိုင်ခွင့ပ် ြုမည့် ထနရာထေသမျေား

်မျေားအပေစ် သတ်မှတ်ရာတွင် လုြ် ွ

်

ား ထပမစာစွန့်ြစ်လမ်းချေန်လှြ်ေားရမည်။

) အရ သတ်မှတ်ေားသည့် ထနရာထေသအတွင်းရှိထပမတွင် အထသးစားတူးထော်

ေုတ်လုြ်ပခင်း သို့မဟုတ် လ ်လုြ်လ ်စားတူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း လုြ် ိုင်လို
သူသည် ခွင့်ပြုမိန့်ေုတ်ထြးရန် သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ သ

်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသက

ီး

သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ထ ျော ်မျေ ်ရတနာလုြ် ွ ် စိစစ်ချေေားထြးထရးအေွဲ့သို့ ထလျှာ ်ေား
ရမည်။
၁၈။

သ

်ဆိုင်ရာတိုင်းထေသက

ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာလုြ်

ွ

် စိစစ်ချေေား

ထြးထရးအေွဲ့သည် (

)

အထသးစားတူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်း လုြ်ငန်းအတွ
ြုေမ
် ခွဲ (ေ) အရ ထလျှာ

်ေားချေ

သ

ို သတ်မှတ်ထြးရမည်။ အ

်တမ်းနှင့်ထဈးနှုန်း

်

် ခွင့်ပြုမိန့် ေုတ်ထြးရန် ြုေ်မ ၁၇၊

ို သတ်မှတ်ချေ

ယှဉ်ပြိုင်အဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းပခင်းမျေား ထြါ်ထြါ

်မျေားနှင့အ
် ညီ စိစစ်၍ ခွင့်ပြုမိန့်
ယ်၍ လုြ်

်လာြါ

ွ

်တစ်ခုအတွ

သတ်မှတ်ချေ

်

်မျေားနှင့်အညီ

တင်ေါစနစ်ပေင့် ထရွးချေယ်ရမည်။
(ခ)

သတ်မှတ်ေားထသာ ထဈးနှုန်း ို ထလျှာ ်ေားသူ သို့မဟုတ် ထရွးချေယ်ခံရသူ

သတ်မှတ်

ာလအတွင်းထြးသွင်းလျှင် ခွင့်ပြုမိန့်ေုတ်ထြးရမည်။
(ေ)

ခွင့်ပြုမိန့် သ

်တမ်း

ုန်ဆုံး၍ ခွင့်ပြုမိန့် သ ်တမ်းတိုးပမှင့်ခွင့်ပြုသည့်အခါ အထသးစား

တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်းအတွ
နှစ်နှစ်အေိ တစ်က
(ဃ)

လ

(င)

လ

ိမ်သာ ခွင့်ပြုမိန့်သ

်ရှိလုြ်ငန်း လုြ်

သတ်မှတ်

် လိုအြ်ြါ

်တမ်း တိုးထြးရမည်။

ိုင်ထနသူသည် ြုေ်မခွဲ (ေ) အရ သတ်မှတ်ေားထသာ ထဈးနှုန်း

ာလအတွင်း ထြးသွငး် လျှင် သ

်လုြ်လ

ထဈးနှုန်းပြန်လည်သတ်မှတ်ပြီး
ို

်တမ်းတိုးခွင့်ပြုမိန့် ေုတ်ထြးရမည်။

်စားတူးထော်ေုတ်လုြ်လိုသူ နိုင်ငံသားတစ်ဦးချေင်း

ို သတ်မှတ်ချေ

်မျေား

နှင့်အညီ တစ်နှစ်သ ်တမ်းပေင့် မှတ်ြုံတင်ထြးရမည်။
၁၉။

ဝန်က

လုြ်

ိုငရ
် ာတွင် အမျေားသုံးထပမစာြစ်ရန် ထနရာ

၂၀။

(

)

ီးဌာနသည် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူ

ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာတူးထော် ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း

ို ရတနာနယ်ထပမအတွငး် သတ်မှတ်ထြးရမည်။

အလတ်စားတူးထော်ေုတ ်လုြ်ပခင်း သို့မဟုတ် အထသးစားတူးထော်ေုတ ်လုြ်ပခင်း
လုြ်ငန်းလုြ်
ရရှိရန် ဝန်က

ိုင်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် ရတနာနယ်ထပမတွင် ထပမအသုံးပြုခွင့်ပြုမိန့်
ီးဌာနသို့ သတ်မှတ်ချေ
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်နှင့အ
် ညီ ထလျှာ

်ေားရမည်။

9
(ခ)

ဝန်က

ီးဌာနသည် -

(၁) ြုေ်မခွဲ (

) အရ ထလျှာ

်ေားချေ

်

ို စိစစ်ပြီး စည်း

မ်းချေ

်မျေားသတ်မှတ်၍

ထပမအသုံးပြု ခွင့်ပြုမိန့်ေုတ်ထြးနိုငသ
် ည်။
(၂) ြုေ်မခွဲငယ် (၁) အရ ထပမအသုံးပြု ခွင့်ပြုမိန့် ေုတ ်ထြးသည့်အခါ ခွင့်ပြုမိန့်
ရရှိထသာ လုြ်
ခွင့်ပြုမိန့်သ

ွ

်ပြင်ြရှိ လုြ်ငန်းသုံးထနရာ တစ်ခုခုအတွ

်တမ်းနှင့် ထပမငှားရမ်းခတို့

ုိ သတ်မှတ်ရမည်။

(၃) ြုေ်မခွဲငယ် (၂) အရ သတ်မှတ်ထြးသည့် ထပမအသုံးပြု ခွင့်ပြုမိန့်သ
ြါ

သ

် ထပမအသုံးပြု
်တမ်း

ုန်ဆုံး

် တ မ်းတိ ုးပမှ င် ့ ထြးနိုငသ
် ည်။
အခန်း(၆)

ခွင့်ပပုမိန့်ရရှိေူ၏ တာဝန်နင
ှ ့် အခွင့်အဖရးများ
၂၁။

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် ( )

ဤဥြထေနှင့် ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေ၊ စည်းမျေဉ်း၊ အမိန့်၊ ညွှန်
နှင့်လုြ်ေးုံ လုြ်နည်းမျေား

(ခ)

ို လို

ားချေ

်

်နာရမည်။

ခွင့်ပြုမိန့်၊ လိုင်စင် သို့မဟုတ် ထပမအသုံးပြု ခွင့်ပြုမိန့်ြါ စည်း

မ်းချေ

်မျေား

ို လို

်နာ

ရမည်။
(ေ)

တူးထော်ေုတ်လုြ်ရရှိသည့် ထ
အေွဲ့သို့ သတ်မှတ်ချေ

(ဃ)

ျော

်မျေ ်ရတနာ အရိုင်းမျေား

(စ)

်ဆိုင်ရာတန်ေိုးပေတ်

်မျေားနှင့်အညီပြသ၍ မှတ်ြုံတင်ရမည်။

ဤဥြထေအရ တွင်းဝခွန်၊ ရတနာခွန်နှင့် ဝန်ထဆာင်ခထြးထဆာင်ရမည့်အပြင် တည်ဆဲ
အခွန်ဆိုင်ရာဥြထေပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားနှင့်အညီ ေို

(င)

ို သ

်သင့်သည့်အခွန်မျေား ထြးထဆာင်ရမည်။

ရရှိေားထသာ ခွင့်ပြုမိန့် ို တစ်ဆင့်ငှားရမ်းပခင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းပေင့် လွှဲထပြာင်း
လုြ်

ိုငထ
် စပခင်းမပြုရ။

လုြ်

ိုငခ
် ွင့်ရရှိသည့် လုြ်

ွ

်တစ်ခုချေင်းအလို

်ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာမျေား တူးထော်

ေုတ်လုြ်မှု၊ တွင်းဝခွန်ထြးထဆာင်မှု၊ ရတနာခွန်ထြးထဆာင်မှု၊ ထရာင်းချေမှုနှင့်

ျေန်ရှိမှု

ို

ခွင့်ပြုမိန့်ေုတ်ထြးသည့် ဌာန သို့မဟုတ် အေွဲ့အစည်းသို့ ထပခာ ်လတစ်က ိမ် မြျေ ်မ ွ

်

တင်ပြရမည်။
(ဆ)

ထအာ

် ြါ

ိစ္စရြ်မျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ဤဥြထေအရ ေုတ ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေ၊

လုြ်ေုံးလုြ်နည်း၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်
(၁) ထ

ျော

်မျေ

ားချေ

်မျေား

ို လို

်နာထဆာင်ရွ

်ရတနာတူးထော် ေုတ်လုြ်ပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ဝန်ေမ်းမျေား၊ အလုြ်

သမားမျေားခန့်ေားပခင်း၊ အလုြ်ခိုင်းထစပခင်း၊ အသ
အခထ

်ရမည်-

းထငွမျေား၊ အ
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ိ
အထြါ်မှ မျှထဝခံစားခွင့် သတ်မှတ်ပခင်း၊

10
(၂) ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာ တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ထပမထြါ်ထပမထအာ

အလုြ်လုြ်ရ

်နှင့် အလုြ်ချေန်ိ နာရီမျေား သတ်မှတ်ပခင်း၊

(၃) ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း၌ ထေးအန္တရာယ်
မထတာ်တဆ ပေစ်ြွားမှုမှ
(၄) ထ

ျော

်မျေ

ာ

ွယ်ရန် စီမံထဆာင်ရွ

်ပခင်း၊

် စီမံချေ

ျေန်းမာထရး၊ သန့်ရှင်းထရးနှင့်စည်း

်မျေားထရးဆွဲအထ

ထရးလုြ်ငန်းမျေား ေိခို
ျော

်မျေ

်ြျေ

မ်းေိန်းသိမ်းထရး

ာင်အေည်ထော်ပခင်း၊

(၅) ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်းထ
(၆) ထ

င်းရှင်းရန်နှင့်

်ရတနာ တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်းမှ ဝန်ေမ်းမျေား၊ အလုြ်သမား

မျေား၏သ ်သာထချောင်ချေထရး၊
ိ
တို့အတွ

်၌

ာင့် ြတ်ဝန်း ျေင်ေိန်းသိမ်း

်စီးမှုမရှိထစရန် စီမံထဆာင်ရွ

်ပခင်း၊

်ရတနာ တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း၌ ပေစ်ြွားသည့် မထတာ်တဆ

ပေစ်ြွားမှုမျေားနှင့် ယင်းမထတာ်တဆပေစ်ြွားမှုထ
ိုယ်ခန္ဓာေိခို

်ေဏ်ရာရမှုမျေား

ာင့် လူ့အသ

်ဆုံးရှုံးပခင်းနှင့်

ို သတင်းြို့ အစီရင်ခံပခင်း၊

(၇) စစ် ထ ဆးထရးအရာရှ ိ ခ ျေုြ် ၊ စစ် ထ ဆးထရးအေွ ဲ ့ နှ င ် ့ စစ် ထ ဆးထရးအရာရှ ိ မ ျေား၏
စစ်ထဆးမှု
၂၂။

ိုခံယူပခင်း။

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် တူးထော်ေုတ်လုြ်ရရှိထသာ ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာအရိုင်း

ို မှတ်ြုံတင်၍

တွင်းဝခွန်ေမ်းထဆာင်ပြီးပေစ်လျှင် တည်ဆဲဥြထေမျေားနှင့် ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်သည့်နည်းဥြထေြါ
သတ်မှတ်ချေ
(

)

်မျေားနှင့်အညီသ
ထ

်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသက
ျော

်မျေ

နှင့်စည်း

ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ထတာ်မျေား

်ရတနာ ပေတ်ထတာ
မ်းမျေား

ို လို

်ပခင်း၊ ထသွးပခင်းဆိုင်ရာဥြထေ၊ နည်းဥြထေ၊ စည်းမျေဉ်း

်နာ၍ ပေတ်ထတာ

ြုံထော်ပခင်းနှင့် ရုြ်တုရုြ်ေွင်းပြုလုြ်ပခင်းတို့
ထ
(ခ)

ပြဋ္ဌာန်းေားထသာ

်ပခင်း၊ ထသွးပခင်း၊ အထရာင်တ င်ပခင်း၊
ုိ ပြုလုြ်၍ အထချောေည်ပြုလုြ်ခွင့်နှင့်

ျော

်မျေ

်ရတနာပေင့် ပြုလုြ်ထသာ ြစ္စည်းမျေား ပြုလုြ်ခွငရ
့် ှိသည်။

ယင်းထ

ျော

်မျေ

်ရတနာအရိုင်း

ို ပေတ်ထတာ

်ပခင်း၊ ထသွးပခင်းနှင့် အထရာင်တင်ပခင်း၊

ြုံထော်ပခင်းနှင့် ရုြ်တုရုြ်ေွင်းတို့ ပြုလုြ်ပြီးထသာ ထ
လ

်ဝတ်ရတနာနှင့်ထ

ျော

်မျေ

ျော

်မျေ

်ရတနာအထချောေည်

ို

်ရတနာပေင့် ပြုလုြ်ထသာြစ္စည်းမျေား ပြုလုြ်ခွင့်

ရှိသည်။
(ေ)

ယင်းထ

ျော

်မျေ

်ရတနာအရိုင်း

ို-

(၁) ပြည်တွင်း၌ လွတ်လြ်စွာ သယ်ယူခွင့ရ
် ှိသည်။
(၂) ပြည်တွင်း၌ ပမန်မာ
ရှိသည်။
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ျေြ်ထငွပေင့်ပေစ်ထစ၊ နိုင်ငံပခားသုံးထငွပေင့်ပေစ်ထစ ထရာင်းချေခွင့်

11
(၃) ဝန်က

ီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချေ

်ပေင့်

ျေင်းြထသာထ

ျော

်မျေ

်ရတနာ ပြြွဲမျေားတွင်

လည်းထ ာင်း၊ တရားဝင်ေွင့်လှစ်ေားထသာ ထ ျော ်မျေ ်ရတနာထဈးတွင်လည်းထ ာင်း၊
ဝန်က

ီးဌာန

ခွင့်ပြုသည့်သ

်ဆိုင်ရာထေသမျေားတွင် ပမန်မာ့ထ

ရတနာထရာင်းဝယ်ထရးလုြ်ငန်း၏ က
ပြုလုြ်၍ လည်းထ

ီး

ြ်မှုပေင့် ထ

ျော

်မျေ

ျော

်မျေ

်

်ရတနာပြြွမ
ဲ ျေား

ာင်း ထရာင်းချေခွင့ရ
် ှိသည်။

(၄) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့ ၏ ခွင့်ပြုချေ
ျေင်း ြပြုလု ြ် ထ သာ ထ

ျော

်မ ျေ

်ရယူ၍ ဝန်က

ီးဌာန၏ က

ီး

ြ်မှုပေင့်

်ရ တနာပြြွဲ မျေားတွ င ် နို င် င ံပခားသု ံး ထငွပ ေင့်

ထရာင်းချေတင်ြခ
ို့ ွင့ရ
် ှိသည်။
(ဃ)

ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာ အထချောေည်

ိုလည်းထ

ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာပေင့် ပြုလုြ်ထသာြစ္စည်း

ာင်း၊ လ

်ဝတ်ရတနာ

ိုလည်းထ

ိုလည်းထ

ာင်း၊

ာင်း-

(၁) ပြည်တွင်း၌ လွတ်လြ်စွာ သယ်ယူခွင့ရ
် ှိသည်။
(၂) ပြည်တ ွင်း၌ ပမန်မာ

ျေြ်ထငွပေင့်ပေစ်ထစ၊ နိုင်ငံပခားသုံးထငွပေင့်ပေစ်ထစ ထရာင်းချေ

ခွင့်ရှိသည်။
(၃) ဝန်က

ီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချေ

်ပေင့်

ျေင်းြထသာ ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာပြြွဲမျေားတွင်

လည်းထ ာင်း၊ တရားဝင်ေွင့်လှစ်ေားထသာ ထ ျော ်မျေ ်ရတနာထဈးတွင်လည်းထ ာင်း၊
ဝန်က ီးဌာန ခွင့်ပြုသည့် ထေသမျေားတွင် ပမန်မာ့ထ ျော
လုြ်ငန်း၏ က

ီး

ြ်မှုပေင့် ထ

ျော

်မျေ

်မျေ ်ရတနာထရာင်းဝယ်ထရး

်ရတနာပြြွဲမျေား ပြုလုြ်၍လည်းထ

ာင်း

ထရာင်းချေခွင့ရ
် ှိသည်။
(၄) ပြည်ြသို့ တင်ြထ
ို့ ရာင်းချေခွင့် ရှိသည်။
(၅) ပြည်ြမှရတနာ

ုန်သည်မျေား

သထောတူညီချေ
(၆) ပြည်ြ ထ
၂၃။
မထ
ထ
၂၄။

ျော

်မျေ

်ရတနာပြြွဲမျေားတွင် သွားထရာ

ျော

ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထြးရန် တန်ေိုးသတ်မှတ်သည့်ထန့မှ ရ

်မျေ

်ရတနာတန်ေိုး

ို

်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း ဗဟို

ာ်မတီသို့ တင်ပြခွင့်ရှိသည်။
ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာအထချောေည် သို့မဟုတ် လ

ယ်လိုအြ်ထသာ

စ

်ခွန်

၂၅။

်ထရာင်းချေခွင့ရ
် ှိသည်။

သတ်မှတ်သည့် ထ

ထရာင်းချေရာ၌ အသုံးပြုရန် အမှန်တ
သ

ီးဌာန၏

်ပေင့် ထရာင်းချေခွင့်ရှိသည်။

ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိသူသည် တန်ေိုးပေတ်အေွဲ့
ျေနြ်ြါ

ို မိမိအစီအစဉ်ပေင့်ေိတ်ထခါ်၍ ဝန်က

်ြစ္စည်း

ိရိယာမျေား

်ဆိုငရ
် ာဝန်က

ို အထ

ာ

ီးဌာနသို့ ထလျှာ

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် လုြ်

ုန်

်ဝတ်ရတနာ ပြုလုြ်

မ်းြစ္စည်းနှင့် ေုတ်လုြ်မှုနှင့်ဆိုင်ထသာ

င်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သ

်သာခွင့်ပေင့် တင်သွင်းခွင့်ပြုရန်

်ေားခွင့်ရှိသည်။
ွ

သို့မဟုတ် ဓာတ်သတ္တုမျေားထတွ့ရှြ
ိ ါ
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်အတွင်းမှ ထ
ဝန်က

ျော

်မျေ

်ရတနာမဟုတ်ထသာ အပခားတွင်းေွ

ီးဌာနသိ့ု သတင်းထြးြို့အြ်နှံရမည်။

်

12
အခန်း(၇)
ဖကျာက်မျက်ရတနာအရိုင်း၊ ဖကျာက်မျက်ရတနာအဖချာထည်နှင့် လက်ဝတ်ရတနာဖရာင်းဝယ်ပခင်း
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်
၂၆။

မည်သူမဆို ထအာ

်ြါလုြ်ငန်းတစ်ရြ်ရြ်

ေုတ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေမျေားနှင့်အညီ ဝန်က
ပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ့သို့ ထလျှာ
(

)

ထ

ျော

လ

်မျေ

ို လုြ်

ိုငလ
် ိုြါ

လိင
ု စ
် င်ရရှိရန် ဤဥြထေအရ

ီးဌာန သို့မဟုတ် သ

်ဆိုင်ရာတိုင်းထေသက

ီး သို့မဟုတ်

ိုပေစ်ထစ၊ ထ

်ရတနာ အထချောေည်

ိုပေစ်ထစ၊

်ရတနာပေင့် ပြုလုြ်ထသာ ြစ္စည်း

ိုပေစ်ထစ

်ေားရမည် -

်ရတနာ အရိုငး်

်ဝတ်ရတနာ

ိုပေစ်ထစ၊ ထ

ျော

်မျေ

ျော

်မျေ

ထရာင်းဝယ်ပခင်းလုြ်ငန်း၊
(ခ)

နိုင်ငပံ ခားရင်းနှးီ ပမှုြ်နှံမပှု ေင့် ထ
လ

(ေ)
၂၇။

ဝန်က
(

ထ

်မျေ

်ရတနာ အထချောေည်ပြုလုြ်ပခင်း သို့မဟုတ်

်ဝတ်ရတနာပြုလုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း၊
ျော

်မျေ

်ရတနာအရိုင်း

ီးဌာန သို့မဟုတ် သ
)

ျော
ို ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာအထချောေည် ပြုလုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း။

်ဆိုင်ရာတိုင်းထေသက

ြုေ်မ ၂၆ အရ ထလျှာ

်ေားချေ

်

ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ့သည်-

ို သတ်မှတ်ခ ျေ

်မျေားနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး လိုင်စင်

ေုတ်ထြးပခင်း သို့မဟုတ် လိုငစ
် င်ေုတ်ထြးရန် ပငင်းြယ်ပခင်း ပြုနိုင်သည်။
(ခ)

ြုေ်မခွဲ ( ) အရ လိုင်စင်ေုတ်ထြးရန် ခွင့်ပြု၍ လိုင်စင်ေုတ်ထြးြါ
လိင
ု စ
် င်သ

၂၈။

်တမ်း၊ လိုင်စင်ခနှင့် စည်း

မ်းချေ

်မျေား

လိုင်စင်အမျေုးအစား၊
ိ

ို သတ်မှတ်ထြးရမည်။

လိင
ု စ
် င်ရရှိသူသည်(

)

ဤဥြထေအရေုတ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေ၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်း၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်
လို

်နာရမည်။

(ခ)

လိင
ု စ
် င်စည်း

(ေ)

သတ်မှတ်ေားထသာ လိုငစ
် င်ခ

(ဃ)

လိုင်စင်အမျေုးအစားအလိ
ိ
ု

မ်းမျေား

ို လို

်နာရမည်။
ို ထြးထဆာင်ရမည်။

်ဝန်က ီးဌာန သို့မဟုတ် သ ်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသက ီး သို့မဟုတ်

ပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ့ ၏ ခွင့်ပြုချေ
ြုေ္ဂလိ

မျေား

အခါအားထလျော်စွာ

ပြြွဲမျေား၊ နိုင်ငံတ
ထ

ားချေ ်မျေား ို

ျော

်မျေ

ာထ

ျော

်မျေ

်ပေင့်

ျေင်းြထသာ ထ

ျော

်မျေ

ျေင်းြပြုလုြ်ထသာ ပြည်တွင်းထ

်ရတနာပြြွဲ မျေား၊
ျော

်မျေ

်ရတနာ

်ရတနာပြြွဲမျေားနှင့် တရားဝင်ေွင့်လှစ်ေားထသာ

်ရတနာထစျေးနှင့် လိုင်စင်အရခွင့်ပြုသည့် ဆိုင်ခ န်းထနရာမျေားတွင်သာ

ထရာင်းချေရမည်။
(င)

ရရှိေားထသာ လိုင်စင်
လုြ်

ိုငထ
် စပခင်းမပြုရ။
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13
၂၉။

လိင
ု စ
် င်ရရှိသူသည် (

)

တွင်းဝခွန် ထြးထဆာင်ပြီးထသာ ထ
ပြီးြါ
လ

သယ်ယူခွင့်၊ လ

ျော

်မျေ

်ရတနာအရိုင်း

်ဝယ်ေားရှိခွင့်၊ ထ

်ဝတ်ရတနာပြုလုြ်ခွင့်နှင့် ထ

ျော

်မျေ

ျော

်မျေ

ို ဝယ်ယူခွင့်ရှိသည်။ ဝယ်ယူ

်ရတနာအထချောေည်ပြုလုြ်ခွင့်၊

်ရတနာပေင့် ပြုလုြ်ထသာြစ္စည်း ပြုလုြ်ခွင့်

ရှိသည်။
(ခ)

ြုေ်မခွဲ (

) အရ ဝယ်ယူေားသည့် ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာအရိုင်း

နှင့် ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေြါ သတ်မှတ်ချေ

ို တည်ဆဲဥြထေမျေား

်မျေားနှင့်အညီ -

(၁) ပြည်တွင်း၌လွတ်လြ်စွာ သယ်ယူခွင့်ရှိသည်။
(၂) ပြည်တွင်း၌ ပမန်မာ ျေြ်ထငွပေင့်ပေစ်ထစ၊ နိုင်ငံပခားသုံးထငွပေင့်ပေစ်ထစ ထရာင်းချေခွင့်ရှိသည်။
(၃) ဝန်က

ီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချေ

်ပေင့်

ျေင်းြထသာ ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာပြြွဲမျေားတွင်

လည်းထ ာင်း၊ တရားဝင်ေွင့်လှစ်ေားထသာ ထ ျော ်မျေ ်ရတနာထဈးတွင်လည်းထ ာင်း၊
ဝန်က ီးဌာန
လုြ်ငန်း၏က

ခွင့်ပြုသည့်ထေသမျေားတွင် ပမန်မာ့ထ ျော ်မျေ ်ရတနာထရာင်းဝယ်ထရး
ီး

ြ်မပှု ေင့် ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာပြြွမ
ဲ ျေား ပြုလုြ်၍လည်းထ

ာင်း

ထရာင်းချေခွင့ရ
် ှိသည်။
(၄) ပြည် ထ ောင် စု အစိုး ရအေွဲ ့ ၏ ခွ င့် ပြုချေ
ျေင်းြပြုလုြ်ထသာ ထ

ျော

်မျေ

်၊ ဝန်က

ီးဌာန၏ က

ီး

ြ် မှုပ ေင့်

်ရတနာပြြွဲမျေားတွင် နိုင်ငံပခားသုံးထငွပေင့် ထရာင်းချေ

တင်ြခ
ို့ ွင့်ရှိသည်။
(ေ)

ြုေမ
် ခွဲ (

) အရ ဝယ်ယူေားသည့် ထ

ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ အထချောေည်
ထ

ျော

်မျေ

ျော

်မျေ

်ရတနာအရိုင်း

ို ပြုလုြ်ေားထသာ

ိုလည်းထ ာင်း၊ လ ်ဝတ်ရတနာ ိုလည်းထ ာင်း၊

်ရတနာပေင့် ပြုလုြ်ထသာ ြစ္စည်း

ိုလည်းထ

ာင်း တည်ဆဲဥြထေမျေားနှင့်

ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေြါ သတ်မှတ်ချေ

်မျေားနှင့်အညီ -

(၁) ပြည်တွင်း၌လွတ်လြ်စွာ သယ်ယူခွင့်ရှိသည်။
(၂) ပြည်တွင်း၌ ပမန်မာ ျေြ်ထငွပေင့်ပေစ်ထစ၊ နိုင်ငံပခားသုံးထငွပေင့်ပေစ်ထစ ထရာင်းချေခွင့်ရှိသည်။
(၃) ပြည်ြသို့ တင်ြထ
ို့ ရာင်းချေခွင့်ရှိသည်။
အခန်း(၈)
တန်ေိုးပေတ်အေွဲ့ ေွဲ့စည်းပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၃၀။

ဝန်က
(

)

ီးဌာနသည် အလတ်စားတူးထော်ေတ
ု ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်းအတွ
ထ ျော ်မျေ ်ရတနာဆိုင်ရာ ြညာရှင်မျေား၊
သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ့

်-

ျွမ်း ျေင်သူမျေား၊ သ ်ဆိုင်ရာတိုင်းထေသက ီး

ထရွးချေယ်တာဝန်ထြးအြ်သူမျေားနှင့် အပခားသင့်ထလျော်သူမျေား

ြါဝင်ထသာ တန်ေိုးပေတ်အေွဲ့မျေား ို လိုအြ်သည့် ထနရာထေသအလို
(ခ)

တန်ေိုးပေတ်အေွဲ့

ို လိုအြ်သလို ပြင်ဆင်ေွဲ့စည်းနိင
ု ်သည်။
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၃၁။
လ

သ ်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသက ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ့သည် အထသးစားတူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းနှင့်
်လုြ်လ
(

)

်စား တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်းအတွ

် ဝန်က

ထ

ျွမ်း

ျော ်မျေ ်ရတနာဆိုင်ရာ ြညာရှင်မျေား၊

သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ့

၃၂။

တန်ေိုးပေတ်အေွဲ့

ျေင်သူမျေား၊ သ ်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသက ီး

ထရွးချေယ်တာဝန်ထြးအြ်သူမျေားနှင့် အပခားသင့်ထလျော်သူမျေား

ြါဝင်ထသာ တန်ေိုးပေတ်အေွဲ့မျေား
(ခ)

ီးဌာနနှင့်ညှိနှိုင်း၍ -

ို လိုအြ်သည့် ထနရာထေသအလို

ို လိုအြ်သလို ပြင်ဆင်ေွဲ့စည်းနိင
ု ်သည်။

အစိုးရဝန်ေမ်းမဟုတ်ထသာ တန်ေိုးပေတ်အေွဲ့ ဝင်မျေားသည် ဝန်က

တိုင်းထေသက

် ေွဲ့စည်းရမည်။

ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ့

ီးဌာနနှင့် သ

သတ်မှတ်သည့် ချေးပမှ
ီ င့်ထငွနှင့်စရိတ်တို့

် ဆ ိ ု င် ရ ာ
ို ခံစားခွင့်

ရှိသည်။
၃၃။

တန်ေိုးပေတ်အေွဲ့၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားမှာ ထအာ
(

)

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူ

်ြါအတိုင်းပေစ်သည်-

ြုေ်မ ၂၁၊ ြုေမ
် ခွဲ (ေ) အရ မိမိေံပြသထသာ ထ

အရိုင်းမျေား၏ အရည်အထသွး၊ အထရအတွ
သတ်မှတ်ချေ
(ခ)

ျော

်မျေ

်ရတနာ

်၊ အထလးချေ န်ိ နှင့် အရွယ်အစားတို့

ို

်မျေားနှင့်အညီ မှတ်ြုံတင်ေားရှိပခင်း၊

မှတ်ြုံတင်ေားပြီးထသာ ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာအရိုင်း

ို သတ်မှတ်ချေ

်မျေားနှင့အ
် ညီ

တန်ေိုးသတ်မှတ်ပခင်း၊
(ေ)

ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ တန်ေိုးသတ်မှတ်ချေ
ဌာနနှင့်ညှိနှိုငး် ထဆာင်ရွ

(ဃ)

ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိသူ

်အထြါ် တွင်းဝခွန် ထ

ာ

တူးထော်ေုတ်လုြ်ရရှိထသာ ထ

ဤဥြထေနှင့အ
် ညီ အထရးယူထဆာင်ရွ
ဝန်က

ီးဌာနနှင့် သ

်ဆိုင်ရာ

်ပခင်း၊
ျော

်မျေ

တန်ေိုးပေတ်အေွဲ့သို့ ပြသမှတ်ြုံတင်ပခင်းမပြုေဲ မသမာမှုပြုထ
(င)

်ခံနိုင်ရန် သ

်နိုင်ရန် သ

်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသက

်ရတနာအရို င်းမျေား

ို

ာင်း သတင်းရရှိြါ

်ဆိုင်ရာသို့ တင်ပြပခင်း၊

ီး သို့မဟုတ ် ပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ့

အခါအားထလျော်စွာ ထြးအြ်ထသာ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား

ို ေမ်းထဆာင်ပခင်း။

အခန်း(၉)
တွင်းဝခွန်၊ ရတနာခွန်နှင့် ဝန်ဖောင်ခဖပးဖောင်ပခင်း
၃၄။

ခွင်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် တူးထော်ေုတ်လုြ်ရရှိထသာ ထ ျော ်မျေ ်ရတနာအရိုင်း ို မှတ်ြုံတင်ပြီးထနာ ်

တန်းေိုးပေတ်အေွဲ့

ြုေ်မ ၃၃၊ ြုေမ
် ခွဲ (ခ) အရ သတ်မှတ်ထသာ တန်ေိုးအထြါ်အထပခပြု၍ ထအာ

ရာခိုင်နှုန်းအတိုင်း ပမန်မာ
(

)

(ခ)

ျေြ်ထငွပေင့် တွင်းဝခွန် ထြးထဆာင်ရမည်-

ြတ္တပမား၊ နီလာ၊ ထ

ျော

်စိမ်း၊ စိန်ပေစ်ြါ

ြုေ်မခွဲ (

ျော

်မျေ

) ြါ ထ

ငါး ရာခိုငန
် ှုန်း။
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၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊

်ရတနာမျေားမှအြ အပခားထ

ျော

်မျေ

်ရတနာ ပေစ်ြါ

်ြါ
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၃၅။

ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိသူသည် ြုေ်မ ၃၄ အရ တွင်းဝခွန် ထြးထဆာင်ပြီးသည့် ထ

အရိုင်း

ို ဝန်ထဆာင်ခထြးထဆာင်ရမည့်ထနရာတွင် ထရာင်းချေြါ

သုံးရာခိုင်နှုန်း
၃၆။

အမှန်တ

်ရတနာ

ို ဝန်ထဆာင်ခအပေစ် ထြးထဆာင်ရမည်။

အရိုင်း

ိုပြုလုြ်ထသာ ထ

ထ

်မျေ

ျော

်မျေ

်ရတနာ အထချောေည်

်ရတနာပေင့်ပြုလုြ်ထသာ ြစ္စည်း

ထရာင်းချေြါ

်မျေ

ယ်ထရာင်းချေသည့် တန်ေိုး၏

ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိသူသည် ြုေ်မ ၃၄ အရ တွင်းဝခွန် ထြးထဆာင်ပြီးသည့် ထ

ျော

ျော

အမှန်တ

ိုပေစ်ထစ၊ လ

ျော

်မျေ

်ရတနာ

်ဝတ်ရတနာ

ိုပေစ်ထစ၊

ိုပေစ်ထစ ဝန်ထဆာင်ခထြးထဆာင်ရမည့်ထနရာတွင်

ယ် ထရာင်းချေသည့်တန်ေိုး၏ တစ်ရာခိုင်နှုန်း

ို ဝန်ထဆာင်ခအပေစ် ထြးထဆာင်

ရမည်။
၃၇။

လိင
ု စ
် င်ရရှိသူသည် ဤဥြထေအရ တွင်းဝခွန်နှင့်ရတနာခွန် ထြးထဆာင်ပြီးထသာ (

)

ထ

ျော

်မျေ

အမှန်တ

်ရတနာအရိုင်း

ို ဝန်ထဆာင်ခထြးထဆာင်ရမည့် ထနရာတွင် ထရာင်းချေြါ

ယ် ထရာင်းချေသည့်တန်ေိုး၏ သုံးရာခိုင်နှုန်း

ို ဝန်ထဆာင်ခအပေစ် ထြးထဆာင်

ရမည်။
(ခ)

ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာ အထချောေည်

ရတနာပေင့်ပြုလုြ်ထသာ ြစ္စည်း
ထရာင်းချေြါ

အမှန်တ

ိုပေစ်ထစ၊ လ

်ဝတ်ရတနာ

ိုပေစ်ထစ၊ ထ

ျော

်မျေ

်

ိုပေစ်ထစ ဝန်ထဆာင်ခ ထြးထဆာင်ရမည့် ထနရာတွင်

ယ် ထရာင်းချေသည့် တန်ေိုး၏ တစ်ရာခိုင်နှုန်း

ို ဝန်ထဆာင်ခ

အပေစ် ထြးထဆာင်ရမည်။
၃၈။
ထ

ခွင ့်ပ ြုမိန ့် ရရှိ သ ူ သိ ု့ မ ဟုတ ် လို င် စ င် ရ ရှ ိ သူ သ ည် ထ
ျော

်မျေ

်ရတနာ အထချောေည်

ပြုလုြ်ထသာြစ္စည်း
အခွန်အထ

ာ

ိုပေစ်ထစ၊ လ

ိုပေစ်ထစ ထရာင်းချေြါ

အမှန်တ

ျော

်ဝတ်ရတနာ

်မ ျေ

် ရတနာအရို င်း

ိုပေစ်ထစ၊ ထ

ျော

်မျေ

ိ ုပ ေစ် ထစ၊
်ရတနာပေင့်

ယ် ထရာင်းချေသည့် တန်ေိုးအထြါ် ပြည်ထောင်စု၏

်ဥြထေအရ သတ်မှတ်သည့်နှုန်းမျေားအတိုငး် ရတနာခွန်

ို ထြးထဆာင်ရမည်။

အခန်း(၁၀)
ဖကျာက်မျက်ရတနာကကီးကကပ်ဖရးဗဟိုဖကာ်မတီေွဲ့စည်းပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၃၉။

ဝန်က
(

ီးဌာနသည် )

သ ်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းမျေားမှ တာဝန်ရှိသူမျေား၊ ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ
ဆိုင်ရာြညာရှင်မျေား၊
ထ

(ခ)

ျော

ြုေ်မခွဲ (

်မျေ

်ရတနာ က

ျွမ်း
ီး

ျေင်သူမျေား၊ အသင်းချေု ြ်မှ
ြ်ထရး ဗဟိုထ

) အရ ေွဲ့စည်းထသာ ဗဟိုထ
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ာ်မတီ

ာ်မတီ

ိုယ်စားလှယ်မျေားြါဝင်သည့်
ို ေွဲ့စည်းရမည်။

ို လိုအြ်သလို ပြင်ဆင်ေွဲ့စည်းနိုင်သည်။

16
၄၀။

အစိုးရဝန်ေမ်း မဟုတ်ထသာ ဗဟိုထ ာ်မတီဝင်သည် ဝန်က ီးဌာန

စရိတ်တို့
၄၁။

ုိ ခံစားခွင့်ရှိသည်။

ဗဟိုထ
(

သတ်မှတ်သည့် ချေးပမှ
ီ င့်ထငွနှင့်

)

ာ်မတီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားမှာ ထအာ
နိုင်ငံထတာ်မှေွ
ထ

ျော

တိုးတ

်မျေ

်ရှိထသာ ထ

်ရတနာနှင့် လ

်လာထစရန်အတွ

ျော

်မျေ

်ြါအတိုင်းပေစ်သည််ရတနာမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ နိုင်ငံထတာ်အတွင်း

်ဝတ်ရတနာထဈး
် ထဆာင်ရွ

ွ

် ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ပေစ်ေွန်းပြီး ေွံပေိုး

်သင့်သည်မျေား

ို ဝန်က

ီးဌာနသို့ အက

ံပြု

တင်ပြပခင်း၊
(ခ)

ရတနာနယ်ထပမသတ်မှတ်ပခင်း၊ ထ ျော ်မျေ ်ရတနာလုြ် ွ

် အမျေုးအစားသတ်
ိ
မှတ်ပခင်း၊

အတည်ပြုထဈးနှုန်းသတ်မှတ်ပခင်း၊ ြုေ်မ ၁၉ အရ အမျေားသုံးထပမစာြစ်ရန် ထနရာသတ်မှတ်ပခင်း၊
ြုေ်မ ၂၀ ြါ လုြ်ငန်းသုံးထနရာအတွ
ခွင ့်ပ ြုမိန ့် အတွ
အက
(ေ)

ထ

် ထပမအသုံးပြုခွင့်ပြုမိန့်ေုတ်ထြးပခင်း၊ ထပမအသုံးပြု

် ထပမငှ ားရမ်းခ သတ်မ ှတ ်ပ ခင်း တို ့ နှ င် ့စ ြ် လျေဉ်း၍ ဝန်က

ီးဌာနသို ့

ံပြုတင်ပြပခင်း၊
ျော

်မျေ

်ရတနာ တူးထော်ေုတ ်လုြ်ပခင်း၊ ထရာင်းချေပခင်းလုြ်ငန်းမျေား ထချောထမွ့

ထအာင်ပမင်ထစရန်အတွ

် အစိုးရ

ြံ့ြိုး

ူညီသင့်သည်မျေား

ို ဝန်က

ီးဌာနသို့ အက

ံပြု

တင်ပြပခင်း၊
(ဃ)

ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာ အမျေ ုးအစားအလိ
ိ
ု

် ရတနာခွန်စည်း

ြ်ပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍

အခါအားထလျော်စွာ သတ်မှတ်သင့်ထသာ ရာခိုင်နှုန်း ို ဝန်က ီးဌာနသို့ ထော ်ခံတင်ပြပခင်း၊
(င)

တွင်းဝခွန် စည်း

ြ်ရန်အလို့ငှာ တန်ေိုးပေတ်အေွဲ့

သတ်မှတ ်ပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ မထ

ျေနြ်သူ

ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာတန်ေိုး

ပြင်ဆင် ထြးရန် တင်ပြချေ

်အထြါ်

အပြီးသတ် အဆုးံ အပေတ်ထြးပခင်း၊
(စ)

တန်ေိုးပေတ်အေွဲ့
တန်ေိုးေ
သိရှိရြါ

(ဆ)

ထ

ျော

ထ

ျော

်မျေ

်ထလျော့နည်း၍လည်းထ

်ရတနာတန်ေိုး

ို အမှန်တ

ာင်း၊ ြိုမို၍လည်းထ

ာင်း သတ်မှတ်ေားထ

်သည့်
ာင်း

လိအ
ု ြ်သလို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပခင်း၊
်မျေ

်ရတနာမျေား

နည်းဥြထေ၊ အမိန့် ၊ ညွှန်

ို ပြည်တွငး် ၌ ဤဥြထေနှင့် ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်သည့်
ားချေ

်နှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့်မညီေဲ တူးထော်

ေုတ်လုြ်ပခင်း၊ ပြည်ြသို့သယ်ထဆာင်ပခင်း၊ ထရာင်းချေပခင်းမျေား
နည်းလမ်းမျေားအား ဝန်က
(ဇ)

ယ် ပေစ်ေို

ီးဌာနသို့ အက

ို

ာ

ွယ်တားဆီးထရး

ံပြုတင်ပြပခင်း၊

နိုင်ငံထတာ်အတွင်း ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ၊ ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ အထချောေည်နှင့် လ ်ဝတ်
ရတနာ ထဈး ွ

်ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ပေစ်ေွန်းပြီး ေွံ့ပေိုးတိုးတ ်လာထစထရးနှင့် ရတနာခွန်မျေား

အပြည့်အဝ ထြးထဆာင်ထစရန် အထော
ရတနာပြြွဲမျေား ို

ျေင်းြပခင်းနှင့် ဝန်က ီးဌာန
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်အ

ူပြုထစထရးတို့အတွ

ခွင့်ပြုသည့်ထေသမျေားတွင်

်ထ

ျော

်မျေ

ျေင်းြခွင့်ပြုပခင်း၊

်

17
(ဈ) ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာေွ

်ရှိပြီး ထဈး

ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာ ေွ

ထေသမျေားတွင်ပေစ်ထစ ထ
ထ
(ည)

ွ

်ေ့ွံ ပေိုးနိုင်ထသာ ထနရာထေသမျေားတွင်ပေစ်ထစ၊

်ရှိမှုမရှိထသာ်လည်း ထဈး
ျော

်မျေ

ွ

်ေွံ့ပေိုးနိုင်ေွယ်ရှိထသာထနရာ

်ရတနာ အထရာင်းအဝယ်ပြုလုြ်ရာ ထနရာမျေားအား

ျော ်မျေ ်ရတနာထဈးအပေစ် သတ်မှတ်ထြးနိုင်ရန် ဝန်က ီးဌာနသို့ အဆိုပြုတင်ပြပခင်း၊

ထ ျော ်မျေ ်နည်းြညာနှင့် ြတ်သ ်ထသာ သင်တန်းထ ျောင်းမျေား၊ နိုင်ငံတ ာအဆင့်မီ
ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာထဈးမျေား၊ ထ

ျော

(ဋ) ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာထစျေး

ျေယ်ပြန့်ပေစ်ေွန်းထစရန် ြုေ္ဂလိ

ပြြွဲမျေား
ထ

ျော

ို

ွ

်

်မျေ

ျေင်းြရန် တင်ပြပခင်းနှင့်

်မျေ

်ရတနာ အထချောေည်နှင့်လ

်ရတနာပြတို

်မျေားအား ေွင့်လှစ်ထြးပခင်း၊
ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာ

ပြည်တ ွင်းလုြ်ငန်းရှင်မျေားမှ ပြည်ြတွင်
်ဝတ်ရတနာပြြွဲမျေား

ျေင်းြပခင်း

ို အားထြး

ူညီပခင်း၊
(ဌ)

ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာဆိုင်ရာ သုထတသနလုြ်ငန်းမျေားနှင့် စံချေန်ိ စံညွှန်းမီဓာတ်ခွဲခန်းမျေား

ေွံ့ပေိုးတိုးတ

်ရန် အားထြး

ူညပီ ခင်း။
အခန်း(၁၁)
စစ်ဖေးပခင်း

၄၂။

ဝန်က

ီးဌာန၊ သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန ညွှန်

ားထရးမှူးချေုြ်သည် ဤဥြထေအလို့ငာှ စစ်ထဆးထရး

အရာရှိချေုြ်ပေစ်သည်။
၄၃။

စစ်ထဆးထရးအေွဲ့

ို စစ်ထဆးထရးအရာရှိချေုြ်

ဥ

္ကဋ္ဌအပေစ်ထဆာင်ရွ

တာဝန်ထြးအြ်ထသာ အရာရှိသုံးဦးနှင့် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ခ ျေု ြ်ရုံး

်၍ ဝန်က

ီးဌာန

အဆိုပြုထသာ ြုေ္ဂိုလ်

တစ်ဦးတို့ပေင့် ေွဲ့စည်းရမည်။
၄၄။

စစ်ထဆးထရးအေွဲ့၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားမှာ ထအာ
(

)

(ခ)

ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ
ညွှန်

ားချေ

်မျေား

စည်း

မ်းမျေား

ရရှိသူ

လို

်မျေား၊ ဤဥြထေအရ ေုတ ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေ၊ အမိန့်နှင့်

ိုလည်းထ

ိုလည်းထ

ာင်း၊ ခွင့်ပြုမိန့်၊ လိုင်စင် သို့မဟုတ် ထပမအသုံးပြုခွင့်ပြုမိန့်

ာင်း၊ ခွင့်ပြုမိန့်၊ လိင
ု ်စင် သို့မဟုတ် ထပမအသုံးပြု ခွင့်ပြုမိန့်

်နာပခင်းရှိမရှိ စစ်ထဆးပခင်း၊

ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်းတွင် လုြ် ိုင်လျေ ်ရှိထသာ ဝန်ေမ်းမျေား၊
အလုြ်သမားမျေား၏
ပေစ်ြွားမှုမှ

ာ

ိစ္စရြ်မျေား
(ေ)

်ြါအတိုင်း ပေစ်သည် -

ထ

ျော

်မျေ

ြျေ

်စီးမှုမျေား

ထဆာင်ရွ

ို

ျေန်းမာသန့်ရှင်းထရး၊ ထေးအန္တရာယ်

ွယ်ထရး၊ သ

်သာထချောင်ချေ ထရး၊
ိ
စည်း

င်းရှင်းထရး၊ မထတာ်တဆ
မ်းေိန်းသိမ်းထရးဆိုင်ရာ

ည့်ရှုစစ်ထဆးပခင်း၊

်ရတနာ တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်းမျေားထ
ို

ည့်ရှုစစ်ထဆးပခင်းနှင့် သတ်မှတ်ချေ

်ထစပခင်း၊
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ာင့် ြတ်ဝန်း

်နှင့်အညီ အထ

ျေင် ေိခို

ာင်အေည်ထော်

်

18

၄၅။

(ဃ)

စစ်ထဆးထရးအရာရှိမျေား၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား ို သတ်မှတ်ထြးပခင်း၊ က ီး

(င)

ဝန်က ီးဌာန

ြ်

ွြ် ဲပခင်း၊

အခါအားထလျော်စွာ ထြးအြ်ထသာ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား ို ေမ်းထဆာင်ပခင်း။

စစ်ထဆးထရးအေွဲ့သည် (

)

ဝန်က

ီးဌာနလ

်ထအာ

်ရှိ သတ္တု တွင်းဦးစီးဌာန သို့မဟုတ ် ပမန်မာ့ထ

ရတနာထရာင်းဝယ်ထရးလုြ်ငန်းတစ်ခ ုခ ုမှ သင့်ထလျော်ထသာ အရာရှိမျေား

ျော

်မျေ

်

ို ဤဥြထေ

အလို့ငာှ စစ်ထဆးထရးအရာရှိမျေားအပေစ် တာဝန်ထြးအြ်နိုင်သည်။
( ခ ) မိမိလုြ်ြိုင်ခွင့်မျေား

ို စစ်ထဆးထရးအရာရှိမျေားအား လွှဲအြ်၍ ထဆာင်ရွ

်ထစနိုင်သည်။

အခန်း(၁၂)
စီမံခန့်ခွဲဖရးနည်းလမ်းအရ အဖရးယူပခင်း
၄၆။

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူ

ပေစ်ထစ၊ လိုင်စင်ရရှိသူ

ိုယ်စား စီမံအုြ်ချေုြ်သူတစ်ဦးဦး
တူးထော်ေတ
ု ်လုြ်ခွင့အ
် တွ
အမိန့်၊ ညွှန်

ပေစ်ထစ၊ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူ သို့မဟုတ် လိုင်စင်ရရှိသူ၏

ပေစ်ထစ၊ ထပမအသုံးပြုခွင့် ပြုမိန့်ရရှိသူ

် မှတ်ြုံတင်ေားသူ

ားချေ ်နှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေား

ပေစ်ထစ၊ လ

်လုြ်လ

်စား

ပေစ်ထစ ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေ၊
ို လို

်နာထဆာင်ရွ

်ရန် ြျေ

်

ွ

်ပခင်း၊ ခွင့်ပြုမိန့်၊

လိုင်စင်၊ ထပမအသုံးပြုခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် လ ်လုြ်လ ်စား မှတ်ြုံတင်ြါ စည်း မ်းချေ ် တစ်ရြ်ရြ်
ထော

်ေျေ

်ပခင်းပြုလျှင် အလတ်စားတူးထော် ေုတ်လုြ်ပခင်းအတွ

အထသးစားနှင့် လ

်လ ု ြ ် လ

သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရ

် ဝန်က

်စား တူးထော်ေုတ ်လုြ်ပခင်းအတွ
လည်းထ

ာင်း ထအာ

ီးဌာန

် သ

လည်းထ

ို

ာင်း၊

်ဆိုငရ
် ာတိုင်းထေသက

ီး

်ြါစီမံခ န့် ခွဲထရးဆိုင်ရာအမိန့်တစ်ရြ်ရြ်

ို

ချေမှတ်နိုငသ
် ည် (

)

ေဏ်ထ

းထြးထဆာင်ထစပြီး လုြ်ငန်း

( ခ ) ခွင့်ပြုမိန့်၊ လိုင်စင်၊ လ

်လုြ်လ

ို ဆ

်လ

် လုြ်

ိုငခ
် ွင့်ပြုပခင်း၊

်စား မှတ်ြုံတင် သို့မဟုတ် ထပမအသုံးပြု ခွင့်ပြုမိန့်

ို

ာလသတ်မှတ်၍ ယာယီရြ်ဆိုငး် ပခင်း၊
( ေ ) ခွင့်ပြုမိန့်၊ လိုင်စင်၊ လ
ြယ်ေျေ

်လုြ်လ

်စားမှတ်ြုံတင် သို့မဟုတ် ထပမအသုံးပြုခွင့်ပြုမိန့်

ို

်ပခင်း။
အခန်း(၁၃)
ပပစ်မှုနှင့် ပပစ်ဒဏ်များ

၄၇။

မည်သူမဆို ထ

ပေစ်ထစ၊ လ
ညွှန်

ားချေ

ျော

်ဝတ်ရတနာ

်မျေ

်ရတနာ အရိုင်း

ိုပေစ်ထစ၊ ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာ အထချောေည်

ိုပေစ်ထစ ဤဥြထေနှင့် ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေ၊ အမိန့်၊

်၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့်မညီေ ဲ ပြည်ြသို့ သယ်ထဆာင်ထ

စီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူ

ို

ာင်း ပြစ်မှုေင်ရှား

ိုအနည်းဆုံး ငါးနှစ်မှ အမျေားဆုံး တစ်ဆယ်နှစ်ေိ ထောင်ေဏ်ချေမှတ်

ရမည့်အပြင် ထငွေဏ်လည်း ချေမှတ်နိုင်သည်။
D:\law 2 3 4 5\20181217 president Myanmar Jewery law.docx

19
၄၈။

ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိသူ

ပေစ်ထစ၊ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူ၏ ေါရို

ိုယ်စားစီမံအုြ်ချေုြ်သူ

ပေစ်ထစ ထအာ

စီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူ

တ
် ာတစ်ဦးဦး

်ြါပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်

ို

ပေစ်ထစ၊ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူ

ျေူးလွန်ထ

ာင်း ပြစ်မှုေင်ရှား

ိုအနည်းဆုံး သုံးနှစ်မှ အမျေားဆုံး ခုနစ်နှစ်ေိ ထောင်ေဏ်ချေမှတ်ရမည့်အပြင်

ထငွေဏ်လည်းချေမှတ်နိုင်သည်( )

လုြ် ိုင်ခွင့်ရရှိထသာ ထ ျော ်မျေ ်ရတနာလုြ် ွ
ထနရာတွင် ထ

(ခ)

ျော

်မျေ

ျော

မည်သူမဆို ထ

ျော

်မျေ

်မျေ

ျော

်မျေ

ို မှတ်ြုံတ င်ရန်ြျေ
ျော

်မျေ

်

ွ

်ပခင်း

်ရတနာအရိုငး်

ို

်ရတနာအရိုငး် ပေင့် လဲလှယ်၍ မှတ်ြုံတင်ပခင်း။

်ရတနာပေင့် ပြုလုြ်ထသာြစ္စည်း

ေုတ ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေ၊ အမိန့်၊ ညွှန်
သယ်ထဆာင်ထ

်ရတနာအရိုင်း

ယ် တူးထော်ေတ
ု ်လုြ်ရရှိထသာ ထ

မှတ်ြုံမတင်ေဲ အပခားထ
၄၉။

် သို့မဟုတ်

်ရတနာ တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်း၊

ေုတ ်လုြ်ရရှိထသာ ထ
သို့မဟုတ် အမှန်တ

်မှတစ်ြါး အပခားလုြ် ွ

ားချေ

ို ဤဥြထေနှင့် ဤဥြထေအရ

်၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့်မညီေဲ ပြည်ြသို့

ာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိ ု သူ

ိ ု အနည် းဆုံ းတစ် နှစ ်မ ှ အမျေားဆုံး

သုံးနှစ်ေိ ထောင်ေဏ် ချေမှတ်ရမည့်အပြင် ထငွေဏ်လည်း ချေမှတ်နိုင်သည်။
၅၀။

(

)

မည်သူမဆို လ ်လုြ်လ ်စားတူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း ို မှတ်ြုံတင်ေားပခင်းမရှိေဲ
လုြ် ိုင်ထ

ာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူ ို အနည်းဆုံး တစ်နှစ်မှ အမျေားဆုံး

သုံးနှစ်ေိ ထောင်ေဏ် ချေမှတ်ရမည့်အပြင် ထငွေဏ်လည်း ချေမှတ်နိုင်သည်။
(ခ)

မည်သူမဆို အထသးစားနှင့် အလတ်စား ထ
လုြ်ငန်း

ို ခွင့်ပြုမိန့် မရရှိေဲလုြ်

ိုင်ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာ တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်း

ာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူ

ို

အနည်းဆုံး သုံးနှစ်မှ အမျေားဆုံး ခုနစ်နှစ်ေိ ထောင်ေဏ် ချေမှတ်ရမည့်အပြင် ထငွေဏ်လည်း
ချေမှတ်နိုငသ
် ည်။
၅၁။

မည်သူမဆို ထအာ

ေိုသူ

်ြါပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်

ို

ျေူးလွန်ထ

ာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင်

ိုအနည်းဆုံး တစ်နှစ်မှ အမျေားဆုံး သုံးနှစ်ေိ ထောင်ေဏ်ချေမှတ်ရမည့်အပြင် ထငွေဏ်လည်း

ချေမှတ်နိုငသ
် ည်(

)

ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာအရိုင်း

အမိန့်၊ ညွှန်

ားချေ

ို ဤဥြထေနှင့် ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေ၊

်၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့်မညီေဲ လ

်ဝယ်ေားပခင်း၊ သယ်ယူ

ြို့ထဆာင်ပခင်း၊ ထရာင်းဝယ်ပခင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းပေင့် ရယူပခင်း၊ လွှဲထပြာင်းပခင်း၊
(ခ)

ြုေ်မ ၂၆ ြါ လုြ်ငန်းတစ်ရြ်ရြ်

(ေ)

ထ

ျော

်မျေ

ို လိုင်စင် မရရှိေဲ လုြ်

်ရတနာတူးထော် ေုတ ်လုြ်ရာတွင်လည်းထ

လည်းထ

ာင်း ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ

ြျေ

ပ် ခင်း။

်

ွ

ိုငပ် ခင်း၊
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20
၅၂။

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူ

ပေစ်ထစ၊ ယင်းခွင့်ပြုမိန့်ရှိသူ၏

ိုယ်စားစီမံအုြ်ချေုြ်သူ

ြုေမ
် ခွဲ (ဆ) နှင့စ
် ြ်လျေဉ်း၍ ေုတ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေမျေားနှင့် အမိန့်မျေား
ြျေ ်

ွ

ို လို

ပေစ်ထစ ြုေ်မ ၂၁၊
်နာထဆာင်ရွ

်ရန်

်လျှင် ေိုသူ ို သုံးနှစ်ေ ်မြိုထသာ ထောင်ေဏ်ပေစ်ထစ၊ ထငွေဏ်ပေစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လုံးပေစ်ထစ

ချေမှတ်ရမည်။
၅၃။

မည်သူမဆို ထပမအသုံးပြု ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိေားသည့် လုြ်ငန်းဧရိယာအတွင်း ထ

တူးထော်ေတ
ု ်လုြ်ပခင်း

ို ထဆာင်ရွ

်ထ

ျော

ာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိသ
ု ူ

်မျေ

်ရတနာ

ို အနည်းဆုံး

တစ်လမှ အမျေားဆုံး သုံးလေိ ထောင်ေဏ်ချေမှတ်ရမည့်အပြင် ထငွေဏ်လည်း ချေမှတ်နိုင်သည်။
၅၄။

မည်သူမဆို ဤဥြထေြါ ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်

ပခင်းပြုလျှင် သို့မဟုတ် ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်

ျေူးလွန်ရန် အားေုတ်ပခင်း၊ ြူးထြါင်းက

ျေူးလွန်ရာတွင် အားထြး

ဤဥြထေတွင် ပြဋ္ဌာန်းေားသည့် ပြစ်ေဏ်
၅၅။

ို

ံစည်

ူညီပခင်းပြုလျှင် ယင်းပြစ်မှုအတွ

်

ို ချေမှတ်ပခင်းခံရမည်။

တရားရုံးသည် ဤဥြထေအရ တရားစွဲဆိုတင်ြို့ထသာ ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ပြစ်မှု

ေင်ရှားထတွ့ရှိလျှင် သ
(

)

်ဆိုင်ရာပြစ်မှုအတွ

ပြစ်မှုနှင့်သ

်ဆိုင်ထသာ ထ

် ချေမှတ်ရမည့် ပြစ်ေဏ်အပြင် -

ျော

်မျေ

်ရတနာ၊ လ

်ဝတ်ရတနာနှင့်ထငွထ

း

ို ပြည်သူ့

ေဏ္ဍာအပေစ် သိမ်းဆည်းရန် အမိန့်ချေမှတ်ရမည်။
(ခ)

ပြစ်မှု

ျေူးလွန်ရာတွင် အသုံးပြုသည့်ယာဉ်၊ ယန္တရား၊ တိရစ္ဆာန်နှင့် အပခားစ

်ြစ္စည်း

ိရိယာတန်ဆာြလာမျေား ို ပြည်သူ့ေဏ္ဍာအပေစ်သိမ်းဆည်းရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။
အခန်း(၁၄)
အဖထွဖထွ
၅၆။

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် (

)

ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာ တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်း

နှင့်အညီ ြတ်ဝန်း
လူမှုစီးြွားေိခို
(ခ)

ထ

ျော

်မျေ

ျေင်ေိခို

်ြျေ

ိုထဆာင်ရွ

်စီးမှု အနည်းဆုံးပေစ်ထစရန်နှင့် ထေသခံပြည်သူမျေား၏

်မှု မရှိထစရန် အထလးေားထဆာင်ရွ

်ရတနာ တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း

်ရမည်။
ို ြိတ်သိမ်းသည့်အခါ ပြန်လည်

ေိန်းသိမ်းထရးလုြ်ငန်းမျေား၊ စိမ်းလန်းစိုထပြထရးလုြ်ငန်းမျေား
ထဆာင်ရွ
(ေ)

ို သတ်မှတ်ချေ

်နှင့်အညီ

်ထြးရမည်။

လုြ်ငန်းထဆာင်ရွ

်ရာထေသ၏ သောဝြတ်ဝန်း

ြညာထရး၊ လမ်းြန်းဆ
်တ ည်း သ

ေူထောင်ေားရှိ ထဆာင်ရွ
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ျေင်ေိန်းသိမ်းထရး၊

ျေန်းမာထရး၊

်သွယ်ထရးနှင့် အပခားေွံ့ ပေိုးထရးလုြ်ငန်းမျေားအတွ

ပမှုြ်နှံမှု၏ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းေ
တစ်ပြို င်န

်ရာတွင် တည်ဆဲဥြထေမျေား

် ရင်းနှးီ

်မနည်းထသာ ရန်ြုံထငွတစ်ရြ်အား လုြ်ငန်းစတင်သည်နှင့်
်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသက
်ရမည်။

ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရေံ

21
(ဃ)

ြုေ်မခွဲ (

)၊ (ခ) နှင့် (ေ) တို့ြါ လုြ်ငန်းမျေားထဆာင်ရွ

်ရာတွင် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်းေွ

်

သယံဇာတအရင်းအပမစ်မျေား တူးထော်ေုတ်လုြ်ထရးလုြ်ငန်း ြွင့်လင်းပမင်သာမှုထော်ထဆာင်ထရး
လုြ်ငန်းစဉ်အြါအဝင် နိုငင
် တ
ံ

ာအသိအမှတ်ပြု စံချေန်ိ စံညန
ွှ ်းမျေားနှင့်အညီ

ို

်ညီမှု

ရှိထစရမည်။
၅၇။

သ

်ဆိုငရ
် ာ တိုင်းထေသက

ေူထောင်ေားသည့် ရန်ြုံထငွ
ထဆာင်ရွ
၅၈။
လ

ို သုံးစွဲရာတွင် သ

်ဆိုင်ရာ လွှတ်ထတာ်

ိုယ်စားလှယ်မျေားနှင့် ညှိနှိုင်း

်ရမည်။

မည်သူမဆို ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာ အရိုင်း၊ ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာ အထချောေည် သို့မဟုတ်

်ဝတ်ရတနာမျေားအား ထရာင်းဝယ်ရာတွင် သောဝတွင်းေွ

ပခင်းတို့မှအြ တွင်းေွ
အ

ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရသည် ြုေ်မ ၅၆၊ ြုေ်မခွဲ (ေ) အရ

မ်းခံနိုင်မှု

်၏ တန်ေိုးပမင့်တ

်ထအာင် အထရာင်

်အား ထသွးပခင်း၊ အထရာင်တင်

ိုပေစ်ထစ၊ အရည်အထသွး

ိုပေစ်ထစ အပခားနည်းြညာမျေားပေင့် ပြုပြင်ေားမှုမျေား

ို ပေစ်ထစ၊

ို ဝယ်ယူသူအား တိ

ျေ

ရှင်းလင်းစွာ ထော်ပြရမည်။
၅၉။

ဝန်က ီးဌာန ပေစ်ထစ၊ သ ်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသက ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရမှ တာဝန်ထြးအြ်ထသာ

အရာရှိ

ပေစ်ထစ ဤဥြထေအရ ရရန်ရှိထသာထငွမျေား

လုြ်ြိုငခ
် ွင့်မျေား
၆၀။

ို

ျေင့်သုံး၍ ထပမခွန်မထပြ

ဤဥြထေမပြဋ္ဌာန်းမီ

ျေန်ထငွပေစ်ေိသ

သို့မဟုတ် ထပမအသုံးပြုခွင့်ပြုမိန့် အရ ထ
ိုငလ
် ျေ

်ရှိထသာ နိုငင
် ထ
ံ တာ်နှင့် အ

မျေားသည် ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ
နှင့်အညီ ဆ
၆၁။

်လ

်ထဆာင်ရွ

ဝန်က ီးဌာနသည် ထ

လုြ်ငန်း

ိုလည်းထ

ဲ့သို့ အရထ

ာ

ာ်လိတ်ထတာ်အရာရှိ၏
်ခံရမည်။

တည်ဆဲဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်း

လုြ်ငန်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ေုတ်ထြးေားသည့် သ
လုြ်

ို တည်ဆဲဥြထေမျေားြါ ထ

်တမ်းမ
ျော

်မျေ

ုန်ဆုံးထသးထသာ ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် လိုင်စင်
်ရတနာ တူးထော်ေုတ ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း

ျေုးတူ
ိ ထဆာင်ရွ

်မျေားအရ ဝန်က

်ထသာ လုြ်ငန်းမျေားနှင့် ြုေ္ဂလိ

ီးဌာန

ေုတ ်ပြန်ထသာ ညွှန်

ို

လုြ်ငန်း
ားချေ

်မျေား

်ရမည်။

ျော ်မျေ ်ရတနာ အထချောေည်ပြုလုြ်ပခင်းနှင့် လ ်ဝတ်ရတနာပြုလုြ်ပခင်း

ာင်း၊ ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာအထချောေည်နှင့်လ

ရတနာပေင့်ပြုလုြ်ထသာ ြစ္စည်းထရာင်းချေပခင်းလုြ်ငန်း

ိုလည်းထ

်ဝတ်ရတနာ၊ ထ

ျော

်မျေ

်

ာင်း နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုပေင့်

လုြ် ိုင်လိုထသာ ြုေ္ဂိုလ်၊ ဌာန သို့မဟုတ် အေွဲ့အစည်းအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ သထောတူညီချေ ်ပေင့်
ခွင့်ပြုနိုငသ
် ည်။
၆၂။

ဝန်က

ထအာ

်ရှိ ဦးစီးဌာန သို့မဟုတ် ပမန်မာ့ထ

ထဆာင်ရွ

ီးဌာနသည် ဤဥြထေအရ မိမိအား အြ်နှင်းေားသည့် လုြ်ြိုင်ခွင့်မျေား
်ထစနိုင်သည်။
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ျော

်မျေ

ို မိမိက

ီး

ြ်မှု

်ရတနာ ထရာင်းဝယ်ထရးလုြ်ငန်းသို့ လွှအ
ဲ ြ်၍

22
၆၃။

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့ သည် နိုင်ငံထတာ်၏ အ

သတ်မှတ်လျေ ် မည်သည့်

၆၄။

မ်းချေ

်မျေား

ုမ္ပဏီ၊ အသင်း သို့မဟုတ် ြုေ္ဂိုလ် ိုမဆို ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ ေွ ်ရှိနိုင်သည့်

ထေသအတွင်း သင့်ထလျော်သည့်နယ်ထပမတွင် ထ
လုြ်ငန်း လုြ်

ျေ ုးစီ
ိ းြွားအလို့ငှာ စည်း

ျော

်မျေ

်ရတနာ ရှာထေွပခင်း၊ စမ်းသြ်တိုငး် တာပခင်း

ိုငန
် ိုင်ရန် ခွင့်ပြုနိုငသ
် ည်။

ဝန်က ီးဌာနသည် နိုင်ငံသားမျေား ဥြထေနှင့်အညီ ရရှိြိုင်ဆိုင်ေားသည့် ထ ျော ်မျေ ်ရတနာမျေား ို

တွင်းဝခွန်ထြးထဆာင်ပြီး မှတ်ြုံတင်ထစ၍ တရားဝင်ြိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ သယ်ထဆာင်ခွင့်နှင့်ထရာင်းဝယ်ခွင့်ပြုနိုင်ရန်
စီမံထြးရမည်။
၆၅။

ဤဥြထေ အ

ေားမျေား
ထန့ရ

ျေုးသ
ိ

်ထရာ

ို ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အထ

်မတိုင်မီ

ာလအတွ

အရိုင်း ိုပေစ်ထစ၊ ထ

ျော

်မျေ

ဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ

ာ

်ဥြထေပေင့် ေုတ်ပြန်ပြဋ္ဌာန်း အ

ျေုးသ
ိ

် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူ သို့မဟုတ် လိုင်စင်ရရှိသူသည် ထ
်ရတနာအထချောေည်

ရတနာပေင့်ပြုလုြ်ထသာ ြစ္စည်း

၆၆။

်သည့်ထန့မှ ဤဥြထေအရ ထြးထဆာင်ရမည့် ရတနာခွန်နှုန်း

ိုပေစ်ထစ၊ လ ်ဝတ်ရတနာ

ိုပေစ်ထစ၊ ထရာင်းချေြါ

်မျေားနှင့်အညီ လို

ျော

်ထရာ
်မျေ

ိုပေစ်ထစ၊ ထ

်သည့်
်ရတနာ

ျော ်မျေ ်

တည်ဆဲပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အထ

်နာထဆာင်ရွ

ာ

်

်ရမည်။

သ ်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသက ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ လုြ် ွ ်စိစစ်ချေေားထြးထရး

အေွဲ့

ဤဥြထေနှင့်အညီ ခွင့်ပြုမိန့်ေုတ်ထြးေားသည့် ထ

ေုတ်လုြ်ပခင်းနှင့် လ

်လုြ်လ

ထငွနှင့်တွင်းဝခွန်မျေား

ိုလည်းထ

ျော

်မျေ

်ရတနာ အထသးစားတူးထော်

်စားတူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်းတို့မှ လုြ်

ိုင်ခွင့်အတွ

ာင်း၊ လိုင်စင်ေုတ်ထြးပခင်းမှရရှိသည့် လိုင်စင်ခမျေား

်ရရှိသည့်

ိုလည်းထ

ာင်း၊

လ ်လုြ်လ ်စားမှတ်ြုံတင်ခမျေား ိုလည်းထ ာင်း သ ်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသက ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်
ေဏ္ဍာရန်ြုံထငွသို့ ထြးသွငး် ရမည်။
၆၇။

ဝန်က

ီးဌာနသည် ပြည်တွင်းထဈး

အထချောေည်
၆၈။

ားချေ

်မျေား

ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ
(

်သည့် ပမန်မာ့ထ

်အရ ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာအရိုင်း သို့မဟုတ်

် ထော

်ခံချေ

ျော

်ရတနာဥြထေ (နိုင်ငံထတာ်ပငိမ်ဝြ်ြိပြားမှု

်မျေ

်ထြးနိုငသ
် ည်။

်ထရးအေွဲ့ ဥြထေအမှတ် ၈/၁၉၉၅) အရ ေုတ်ပြန်ခဲ့သည့် နည်းဥြထေ၊ အမိန့်ထ

အမိန့်နှင့် ညွှန်
၆၉။

် လိုအြ်ချေ

ို ပြည်တွငး် သိ့ု တင်သွငး် ပခင်းအတွ

ဤဥြထေပေင့် ရုြ်သိမ်းလို

တည်ထဆာ

ွ

)

ဝန်က

ို ဤဥြထေနှင့်မဆန့်
်မျေား

ို အထ

ဝန်က

ျေင့်သုံးနိုင်သည်။

ာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွ

ီးဌာနသည် နည်းဥြထေ၊ စည်းမျေဉ်းနှင့် စည်း

အေွဲ့၏ သထောတူညီချေ
(ခ)

ျေငသ
် ထရွ့

ီးဌာနသည် အမိန့်ထ

ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။
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ာ်ပငာစာ၊

်ရာတွင် -

မ်းမျေား

ို ပြည်ထောင်စုအစိုးရ

်ပေင့် ေုတ်ပြန်နုိငသ
် ည်။
ာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်

ားချေ

်နှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေား

ို

23
(ေ)

တိုင်းထေသက
အမိန့်ထ

(ဃ)

ီး သို့မဟုတ ် ပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ့ သည် ဝန်က

ာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်

သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနနှင့်
အမိန့်နှင့်ညွှန်

၇၀။

ပမန်မာ့ထ

အမှတ် ၈/၁၉၉၅)

ျော

်မျေ

ားချေ

ားချေ ်နှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေား ို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။

ပမန်မာ့ထ

်မျေား

ီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းပြီး

ို ဝန်က

ျော

်မျေ

်ရတနာ ထရာင်းဝယ်ထရးလုြ်ငန်းတို့သည်

ီးဌာန၏ သထောတူညီချေ

်ပေင့် ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။

်ရတနာဥြထေ (နိုင်ငထ
ံ တာ်ပငိမ်ဝြ်ြိပြားမှု တည်ထဆာ

ို ဤဥြထေပေင့် ရုြ်သိမ်းလို

်ထရးအေွဲ့ ဥြထေ

်သည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် ေွဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေအရ

ျွန်ုြ်လ ်မှတ်ထရးေိုးသည်။

(ြု)ံ ဝင်းပမင့်
နိုင်ငထ
ံ တာ်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ တာ်
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