ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရး ဥပေဒ
( ၂၀၁၄ ခုနှစ၊် ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၃ ။ )
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁)
ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ြခင်းနှင့် အဓိပာ္ပ ယ်ေဖာ်ြပချကမ် ျား
၁။

(က)

ဤဥပေဒကို ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရး ဥပေဒ ဟု ေခါ်တွငေ် စရမည်။

(ခ)

ဤဥပေဒသည် နိုင်ငံေတာ်သမ္မတက အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်၍ သတ်မှတ်သည့်
ေန့ရက်မှ စတင် အာဏာတည် ေစရမည်။

၂။

ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက်

ေစရမည် (က)

ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

(ခ)

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး ဆိုသည်မှာ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး ပဋိညာဥ်အရ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံရှိ
ေဒသတစ်ခုခုမှ အခ
ြ ားနိုင်ငံရှိသတ်မှတ်ေဒသသို့ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်
သူက ကုန်စည်ကို တာဝန်ယူလက်ခံ၍ အနည်းဆုံး ပို့ေဆာင်ေရးနည်းလမ်း နှစ်သွယ်ြဖင့်
သယ်ယူပို့ေဆာင်ြခင်းကို ဆိုသည်။

(ဂ)

ပိ့ု ေဆာင်ေရးနည်းလမ်း ဆိုသည်မှာ ကုန်စည်ကို ကုန်းလမ်း၊ ရထားလမ်း၊ ြပည်တွင်း
ေရေက
ြ ာင်းလမ်း၊ ပင်လယ်ေရေက
ြ ာင်းလမ်း သို့မဟုတ် ေလေက
ြ ာင်းလမ်းြဖင့် သယ်ယူ
ပို့ေဆာင်သည့် နည်းလမ်းများကို ဆိုသည်။

(ဃ)

ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရးလုပင် န်း လုပက
် ငုိ သ
် ူ ဆိုသည်မှာ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး ပဋိညာဥ်ကို
ုိ ူြဖစ်ြပီး ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်း
ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ ချုပ်ဆသ
ကို ကုန်စည်အပ်နှံသူ သို့မဟုတ် ကုန်စည်လက်ခံသူ၏ ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖစ် မဟုတ်ဘဲ
ကိုယ်တိုင် ပဋိညာဥ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန် တာ၀န်ရှိသူကို ဆိုသည်။

(င)

သယ်ယူပို့ေဆာင်သူ ဆိုသည်မှာ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူကဲ့သို့ ထပ်တူ
ထပ်မျှ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သည်ြဖစ်ေစ၊ မေဆာင်ရွက်သည်ြဖစ်ေစ ကုန်းလမ်း၊ ရထားလမ်း၊
ြပည်တွင်းေရေက
ြ ာင်းလမ်း၊ ပင်လယ်ေရေက
ြ ာင်းလမ်း၊ ေလေက
ြ ာင်းလမ်း သိ့ု မဟုတ်
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အခ
ြ ားနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ် ြဖင့် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း တစ်ခုလုံး သို့မဟုတ်
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ေဆာင်ရွက်သူ သို့မဟုတ် ေဆာင်ရွက်ရန် တာ၀န်ယူသူကို ဆိုသည်။
(စ)

ကုနစ် ည်အပ်နသ
ံှ ူ ဆိုသည်မှာ ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရး ပဋိညာဥ်ကို ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး
လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူကို ဆိုသည်။

(ဆ)

ကုန်စည်လက်ခံသူ

ဆိုသည်မှာ

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး

ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့်

သက်ေသခံ အေထာက်အထား လက်မှတ်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ကုန်စည်ကို ဘက်စုံ
ပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူထံမှ လက်ခံရယူပိုင်ခွင့်ရှိသူကို ဆိုသည်။
(ဇ)

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထားလက်မှတ်
ဆိုသည်မှာ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူက ကုန်စည်ကို ဘက်စုံ ပို့ေဆာင်ေရး
ပဋိညာဥ်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ လွှဲေြပာင်းေပးပို့ရန် တာ၀န်ယူသည့်အြပင်
၄င်းက ကုန်စည်ကို လက်ခံတာ၀န်ယူေ ြကာင်း ကုန်စည်အပ်နှံသူသို့ ထုတ်ေပးသည့်
ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရး ပဋိညာဥ်၏ သက်ေသခံ စာတမ်းအမှတ်အသားကို ဆိုသည်။

(စျ)

ကုန်စည် လွှဲေြပာင်း ေပးပိ့ု ြခင်း ဆိုသည်မှာ ေအာက်ပါ တစ်ခုခုကို ဆိုသည် (၁) ကုန်စည်လက်ခံသူသို့ ကုန်စည်ကို လက်ေရာက်လွှဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်း၊
(၂) ကုန်စည်ကို ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရး ပဋိညာဥ်နှင့်အညီ ကုန်စည်လက်ခံသူ၏ အစီအမံ
ြဖင့် ေနရာချထားခ
ြ င်း သို့မဟုတ် ကုန်စည် လွှေဲ ြပာင်းေပးပုိ့ရမည့် ေနရာတွင်ရှိသည့်
ကူးသန်းေရာင်း၀ယ်ေရး ဥပေဒနှင့် ဓေလ့ထုံးစံအရ ေနရာချထားြခင်း၊
(၃) ကုန်စည် လွှဲေြပာင်းေပးပို့ရမည့်ေနရာတွင် ကျင့်သုံးသည့် ဥပေဒ သို့မဟုတ် စည်း
မျဥ်းများအရ လွှဲအပ်ထားြခင်းခံရသူသို့ ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားပုဂ္ဂိုလ်သို့ ြဖစ်ေစ ကုန်စည်
လွှဲေ ြပာင်းေပးအပ်ြခင်း။

(ည)

အထူးေငွေ ြကး ထုတ်ယူပိုင်ခွင့် ယူနစ် ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတကာေငွေ ြကးရန်ပုံေငွ အဖွဲ့က
အထူးေငွေ ြကး ထုတ်ယူပိုင်ခွင့်ယူနစ် ဆိုသည့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် အညီ ဤဥပေဒ
အရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများအရ ေငွေ ြကးထုတ်ယူြခင်းအတွက် အထူးသတ်မှတ်
ထားသည့် ေငွေ ြကးစနစ် တစ်ခုကို ဆိုသည်။

(ဋ)

ကုန်စည် ဆိုရာတွင် ထုပ်ပိုးထားသည် ြဖစ်ေစ၊ ထုပ်ပိုးထားြခင်း မရှိသည်ြဖစ်ေစ သယ်ယူ
သည့် သို့မဟုတ် သယ်ယူရန်ရှိသည့် သက်ရှိတိရစ္ဆာန်၊ ကုန်ေသတ္တ ာ၊ သယ်ယူရန် ကုန်စည်
တင် အခင်းြပား သို့မဟုတ် အလားတူ ကိရိယာဖ
ြ င့် သယ်ယူသည့် ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်ေသာ
ပစ္စည်း တစ်ခုခု ပါဝင်သည်။
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(ဌ)

ထုပပ် ိးု ပစ္စညး် ဆိုသည်မှာ ကုန်စည်တစ်ခုချင်းစီကို တစ်အိတ်၊ တစ်စိတ်၊ တစ်ပိုင်း၊
တစ်စည်၊ တစ်လိပ်၊ တစ် ြခင်း၊ ေဘထုပ်တစ်ထုပ်၊ တစ်စီး၊ တစ်ဖာ၊ ေသတ္တ ာ တစ်ေသတ္တ ာ
သို့မဟုတ် အခ
ြ ား အေခါ်အေ၀ါ် ယူနစ်တစ်ခုခုဟူ၍ ေရတွက်နိုင်ြပီး တစ်ခုချင်းစီ သီးြခား
ခွဲ၍ သယ်ယူပို့ေဆာင်နိုင်သည့် ကုန်စည်ယူနစ် တစ်ခုခုကို ဆိုသည်။

(ဍ)

ြ င် ေက
ြ းနန်း၊
လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် စာဆိုရာတွင် လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် စာအပ
တဲလက်စ်၊ ဖက်စ်ြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စက်မှု သို့မဟုတ် အီလက်ထေရာနစ်နည်းြဖင့်
ပုံနှိပ်စာ၊ မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် ြပန်လည်ေဖာ်ြပချက် သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်သည့် သတင်း
အချက်အလက်ြဖင့်် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဆိုပါကိစ္စ အလို့ငှာရည်ရွယ်၍ အခ
ြ ား စာချုပ်
စာတမ်း တစ်ခုခု သို့မဟုတ် ပစ္စည်းကိရိယာဖ
ြ င့် ေသာ်လည်းေကာင်း ြပုလုပ်ြခင်းတို့ ပါ၀င်
သည်။

(ဎ)

မှတ်ပတ
ံု င်လက်မတ
ှ ် ဆိုသည်မာှ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပးသည့် ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သိ့ု မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်
ကို ဆိုသည်။

(ဏ) ပဋိညာဥ် ဆိုသည်မှာ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူက ကုန်စည်ကို သယ်ယူ
ပို့ေဆာင်ခရယူ၍ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရး နည်းလမ်းအတိုင်း ေဆာင်ရွက်
ေပးရန် သို့မဟုတ် ထိုသို့ေဆာင်ရွက်မှုကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် တာဝန်ယူ ချုပ်ဆို
သည့် ပဋိညာဥ် ကို ဆိုသည်။
(တ)

ဗဟိအ
ု ဖွ့ဲ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်းသည့် ကုန်စည်များ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးဗဟို
အဖွဲ့ကို ဆိသ
ု ည်။

(ထ)

၀န် ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စု အစိုးရ၊ ပို့ေဆာင်ေရး၀န် ကီးဌာနကို ဆိုသည်။

(ဒ)

မှတ်ပတ
ံု င်အရာရှိ ဆိုသည်မှာ ေရေက
ြ ာင်းပိ့ု ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာန၏ ညွှန် ြကား
ေရးမှူးချုပ်ကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များကို
ေဆာင်ရွက်ရန် ၄င်းက ခန့်အပ်တာ၀န်ေပးသည့် အခွင့်ရ အရာရှိကို ေသာ်လည်းေကာင်း
ဆိုသည်။
အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ

၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် (က)

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးနှင့် စပ်လျဥ်း၍ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များ
ကို လည်းေကာင်း၊ ေဒသဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ်ပါ ကတိြပုချက်များကို လည်းေကာင်း
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်၊
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(ခ)

ြပည်တွင်းြပည်ပတွင် ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ ပူးေပါင်းညှိနိှုင်း
ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ကူးသန်းေရာင်း၀ယ်ေရးလုပ်ငန်းများ စည်းကမ်းကျနစွာ တိုးတက်
ဖွံ့ြဖိုးေရးအတွက် အေထာက်အကူြပုရန်၊

(ဂ)

အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကူးသန်းေရာင်း၀ယ်ေရးနှင့် စပ်လျဥ်းသည့် လိအ
ု ပ်ချက်များ ြပည့်စုံ
ေစေရး အတွက် စွမ်းေဆာင်ရည်ရှိ ြပီး ထိေရာက် ြမန်ဆန်ေသာ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး
၀န်ေဆာင်မှုများပိုမို ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်လာေစရန်၊

(ဃ)

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများက ဤဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်၍ စည်းကမ်းချက်
များနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေစရန်၊

(င)

ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရး ၀န်ေဆာင်မှုတွင် အသုံးြပုသူများနှင့် ကုန်စည် ပို့ေဆာင်သူများ
အက
ြ ား မျှတသည့် အကျိုးေကျးဇူးများ ခံစားနိုင်ေစရန်နှင့် ေပါ်ေပါက်လာသည့် ြပဿနာ
များကို ြငိမ်းေအးစွာ ေဖ
ြ ရှင်းနိုင်ရန်၊

(စ)

ကုန်စည်ကို သမားရုိးကျနည်းြဖင့် ြကားခံနိုင်ငံများမှတစ်ဆင့် ပို့ေဆာင်ရာတွင် အဆင့်ဆင့်
ေဆာင်ရွက်ရသည့် အခက်အခဲနှင့် ြပဿနာများ ေလျာ့နည်း ကင်းေ၀းေစြပီး ကုန်စည်
ပိ့ု ေဆာင်ေရးလုပင် န်းများ ပိုမိုသွက်လက် လျင်ြမန်လာေစရန်။
အခန်း (၃)
သက်ဆငုိ ်ြခင်း

၄။

ဤဥပေဒသည် ေအာက်ပါတို့နှင့် သက်ဆိုင်ေစရမည် (က)

ဤဥပေဒအရ ဗဟိုအဖွဲ့တွင် မှတ်ပုံတင်ြပီး မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရယူထားသည့် ဘက်စုံ
ပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ၊

(ခ)

တရားမေက
ြ ာင်းအရ ေတာင်းဆိုသည့် နစ်နာမှုများေဖ
ြ ရှင်းရန်အလို့ငှာ ဘက်စုံပို့ေဆာင်
ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူက ပဋိညာဥ်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်း (၁) ပဋိညာဉ်အရ ကုန်စည်ကို တာဝန်ယူ၍ သယ်ယူပို့ေဆာင်ရန် လွှဲေြပာင်းလက်ခံသည့်
ေနရာသည် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ရှိြပီး လွှဲေြပာင်းေပးပို့ရမည့် ေနရာသည် စာချုပ်
၀င် အခ
ြ ားနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတွင် တည်ရှိသည့် ပဋိညာဥ်များ၊ သို့မဟုတ်
(၂) ကုန်စည်ကို လွှဲေ ြပာင်းေပးပိ့ု ရမည့် ေနရာသည် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ရှိြပီး ပဋိညာဉ်
အရ ကုန်စည်ကိုတာဝန်ယူ၍ သယ်ယူပို့ေဆာင်ရန် လွှေဲ ြပာင်းလက်ခံသည့် ေနရာ
သည် စာချုပ်၀င်အြခားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်တည်ရှိသည့် ပဋိညာဥ်များ။
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၅။

ဤဥပေဒတွင် သုံးနှုန်းထားေသာ "ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး"၊ "ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရးလုပင် န်းလုပက
် ငုိ သ
် "ူ ၊

"ပဋိညာဥ်" နှင့် "ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရး ကုနစ် ည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထား လက်မှတ်"
ဆိုသည့် စကားရပ်များသည် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာ သေဘာသဘာ၀ရှိသည့် အသုံး
အနှုန်း ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
အခန်း (၄)
ကုန်စည်များ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး ဗဟိုအဖွဲ့ ဖွ့ဲ စည်းြခင်းနှင့် ယင်း၏ တာ၀န်နှင့် လုပ်ပငုိ ခ် ငွ မ့် ျား
၆။

၀န် ကီးဌာနသည် ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဥ်း၍ ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေရးအတွက် လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်တွင်း ြပည်ပမှ အဖွဲ့
အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပူးေပါင်းညှိနိှုင်း ေဆာင်ရွက်ေရးနှင့် ကီး ြကပ်ကွပ်ကဲေရးအတွက် လည်း
ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများမှ သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်
များနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများ ပါ၀င်သည့် ကုန်စည်များ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးဗဟိအ
ု ဖွ့ဲ ကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ
အဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ဖွဲ့စည်းရမည်။
၇။

၈။

၀န် ကီးဌာနသည် (က)

ပုဒ်မ ၆ အရ ဗဟိုအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဝန် ကီးဌာနမှ ြပည်ေထာင်စုအဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးက ဥက္က ဋ္ဌအဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း၊ ေရေက
ြ ာင်းပိ့ု ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာန၏
ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်က အတွင်းေရးမှူးအဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း တာဝန်ေပးအပ်ရမည်။

(ခ)

ဗဟိုအဖွဲ့တွင် ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌနှင့် တွဲဖက်အတွင်းေရးမှူးတို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းနိုင်
သည်။

(ဂ)

ဗဟိုအဖွဲ့ကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် လိုအပ်သလို ြပင်ဆင်ဖွဲ့
စည်းနိုင်သည်။

ဗဟိုအဖွဲ့၏ တာ၀န်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် (က)

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂုိ လ်များအား လည်းေကာင်း၊
ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများအား လည်းေကာင်း လမ်းညွှန်ြခင်း၊ ကီး ြကပ်
ကွပ်ကဲြခင်းနှင့် ၀န် ကီးဌာနသို့ အကံြပုချက်များ တင်ြပြခင်း၊

(ခ)

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးကို အဆင်ေြပေချာေမွ့စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် ြပည်တွင်း
ြပည်ပမှ အခွင့်အာဏာပိုင်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် လည်းေကာင်း၊ ဘက်စုံ
ပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ၊ သယ်ယူပို့ေဆာင်သူများ၊ ကုန်စည်အပ်နှံသူနှင့်
ကုန်စည် လက်ခံသူများနှင့် လည်းေကာင်း ပူးေပါင်းညှိနိှုင်းေပးြခင်း၊
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(ဂ)

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများအား စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍
မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် ထုတ်ေပးြခင်း၊

(ဃ)

ဤဥပေဒနှင့် ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာများနှင့်
အမိန့်တို့ပါ တားြမစ်ချက် တစ်ခုခုကို ြဖစ်ေစ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် စည်းကမ်းချက် တစ်ခုခု
ကို ြဖစ်ေစ ေဖာက်ဖျက် ကျူးလွန်သူအား ပုဒ်မ ၄၃ အရ စီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာ အမိန့်ချ
မှတ်ြခင်း၊

(င)

သယ်ယူပို့ေဆာင်သူများ၊ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများနှင့် အသုံးြပုသူ
များက ဤဥပေဒနှင့် ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ၊
အမိန့်၊ ညွှန် ြကားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လည်းေကာင်း၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
စည်းကမ်းချက်များကို လည်းေကာင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်း ရှိ မရှိ လိုအပ်သလို
စစ်ေဆးခ
ြ င်း၊ ထိုသို့ စစ်ေဆးနိုင်ရန် ဗဟိုအဖွဲ့၏ အဖွဲ့၀င်ပါ၀င်သည့် စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့
ဖွဲ့စည်း၍ ြဖစ်ေစ၊ သင့်ေလျာ်ေသာပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးကိုြဖစ်ေစ တာ၀န် ေပးအပ်ြခင်း၊

(စ)

ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်နွယ်ေသာ ေထာက်ပံ့ြဖည့်ဆည်း စီမံေဆာင်ရွက်မှု
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများနှင့် သင်တန်းများကို စည်းကမ်း
လုပ်ငန်းများ၊ အပ
ချက်များ သတ်မှတ်၍ လိုင်စင်ထုတ်ေပးခ
ြ င်း သို့မဟုတ် ခွင့်ြပုချက်ထုတ်ေပးခ
ြ င်းနှင့် ကီး
ြကပ်ြခင်း၊

(ဆ)

ဗဟိုအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အေထာက်အကူြပုရန် ၀န်ထမ်း
ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အညီ လိုအပ်သည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား ခန့်ထားခ
ြ င်း၊

(ဇ)

ဗဟိုအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ချက်များကို သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ ၀န် ကီးဌာနသို့
အစီရင်ခံ တင်ြပ ြခင်း၊

(ဈ)

ဤဥပေဒပါ ကိစ္စအလို့ငှာ

၀န် ကီးဌာနက အခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပ်သည့် အခ
ြ ား

တာ၀န်များကို ေဆာင်ရွက်ြခင်း။
အခန်း (၅)
မှတပ် တ
ံု င်ြခင်း
၉။

(က)

ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူအြဖစ် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နိုင်ငံေတာ်က
အဖွဲ့ဝင်ြဖစ်ေသာဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း
သို့မဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ်၏အဖွဲ့ဝင် ြဖစ်သည့် ြပည်ပနိုင်ငံ တစ်ခုခုမှ
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိေသာ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ၏ ကိုယ်စားလှယ်
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အြဖစ် ေသာ်လည်းေကာင်း ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လိုသူ သို့မဟုတ်
လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသူသည် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်
အညီ ဗဟိုအဖွဲ့သို့ ေလျှာက်ထားရမည်။
(ခ)

ဗဟိုအဖွဲ့သည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေလျှာက်ထားချက်များအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ
စိစစ်ြပီး မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ေပးရန် ခွင့်ြပုခ
ြ င်း သို့မဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုနိုင်
သည်။

(ဂ)

ဗဟိုအဖွဲ့က ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ခွင့်ြပုသည်အ
့ ခါ မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ေလျှာက်ထားသူ
အား သတ်မှတ်ထားသည့် မှတ်ပုံတင်ခကို ေပးသွင်းေစြပီး သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက်
များြဖင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ထုတ်ေပးရမည်။

၁၀။

(က)

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့်အခါ
ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုပါက မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုးြမှင့်
ေပးရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဗဟိုအဖွဲ့သို့ ေလျှာက်ထားရမည်။

(ခ)

ဗဟိုအဖွဲ့က ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေလျှာက်ထားချက်ကို စိစစ်ြပီး ခွင့်ြပုပါက မှတ်ပုံတင်
အရာရှိသည် ေလျှာက်ထားသူအား သတ်မှတ်သည့် အခေက
ြ းေငွများကို ေပးသွင်းေစြပးီ
သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း တိုးြမှင့်ေပးရ
မည်။
အခန်း (၆)

ြ င်း
ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံ အေထာက်အထားလက်မတ
ှ ် ထုတ်ေပးခ
၁၁။

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် ပဋိညာဉ်အရ ကုန်စည်ကို တာဝန်ယ၍
ူ သယ်ယူ

ပို့ေဆာင်ရန် လွှဲေြပာင်းလက်ခံသည့်အခါ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံ
အေထာက်အထားလက်မှတ်မှာ လွှဲေြပာင်းနိုင်ေသာ စာချုပ်စာတမ်းြဖစ်သည် သို့မဟုတ် လွှဲေ ြပာင်းြခင်း
မပ
ြ ုနိုင်ေသာ စာချုပ်စာတမ်း ြဖစ်သည်ကို ကုန်စည်အပ်နှံသူက ေရွးချယ်လက်ခံသည့် အတိုင်းေဖာ်ြပ၍
ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံ အေထာက်အထားလက်မှတ်ကို ကုန်စည်
အပ်နှံသူအား ထုတ်ေပးရမည်။
၁၂။

ပုဒ်မ ၁၁ အရ ထုတ်ေပးေသာ လက်မှတ်တွင် ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူက ြဖစ်ေစ၊

၄င်း၏ အခွင့်အာဏာရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ြဖစ်ေစ လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်။
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၁၃။

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထား လက်မှတ်တွင်

ေအာက်ပါအချက်များ ပါရှိရမည် (က)

ကုန်စည်အပ်နှံသူကေပးေသာ ကုန်နှင့်စပ်ဆိုင်သည့် ေဖာ်ြပချက်၊ မည်သည့် ကုန်စည်
ြဖစ်ေ ြကာင်း ေဖာ်ြပချက်၊ လိုအပ်သည့် အမှတ်တံဆိပ်၊ ပျက်စီးလွယ်ေသာ သို့မဟုတ်
အန္တရာယ်ရှိေသာ ကုန်စည်ြဖစ်လျှင် ထိုသို့ြဖစ်ေ ြကာင်း ေဖာ်ြပချက်၊ ထုပ်ပိုးပစ္စည်း
သို့မဟုတ် ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်း အေရအတွက်၊ အခ
ြ ားနည်းြဖင့် ေဖာ်ြပသည့် ကုန်စည်
စုစုေပါင်း အေလးချိန်၊ ပမာဏ သို့မဟုတ် အေရအတွက်၊

(ခ)

ကုန်စည်၏ လက်ရှိ မျက်ြမင် အေခ
ြ အေန၊

(ဂ)

ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၏ လုပ်ငန်းအမည်နှင့် အေြခစိုက် (ရုံးချုပ်)
တည်ေနရာလိပ်စာ၊

(ဃ)

ကုန်စည်အပ်နှံသူ အမည်၊

(င)

ကုန်စည်အပ်နှံသူက ေပးသည့် ကုန်စည်လက်ခံမည့်သူ အမည်၊

(စ)

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူက ပဋိညာဉ်အရ ကုန်စည်ကို တာဝန်ယူ၍
သယ်ယူပို့ေဆာင်ရန် လွှဲေြပာင်းလက်ခံသည့် ေနရာနှင့် ရက်စွဲ၊

(ဆ)

ကုန်စည်လွှဲေ ြပာင်း ေပးပို့ရမည့်ေနရာ၊

(ဇ)

ကုန်စည်လွှဲေ ြပာင်းေပးပို့ရမည့်ေနရာ၊ ေန့ရက် သို့မဟုတ် အချိန်ကာလကို စာချုပ်၀င်
များက အတိအလင်းသေဘာတူေဖာ်ြပထားလျှင် ယင်းသို့ ေဖာ်ြပသည့် လွှဲေြပာင်းေပးပိ့ု
ရမည့် ေနရာ၊ ေန့ရက် သို့မဟုတ် အချိန်ကာလ၊

(စျ)

ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထား လက်မှတ်
မှာ လွှဲေြပာင်းနိုင်ေသာ စာချုပ်စာတမ်းြဖစ်သည် သို့မဟုတ် လွှဲေြပာင်းြခင်း မပ
ြ ုနိုင်ေသာ
စာချုပ်စာတမ်း ြဖစ်သည်ဟု ေဖာ်ြပချက်၊

(ည)

ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံ အေထာက်အထားလက်မှတ်
ထုတေ် ပးသည့် ေနရာနှင့် ေန့ရက်၊

(ဋ)

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ သို့မဟုတ် ၄င်း၏ အခွင့်အာဏာရပုဂ္ဂိုလ်၏
လက်မှတ်၊

(ဌ)

စာချုပ်၀င်များက အတိအလင်း သေဘာတူထားလျှင် ယင်းသို့ သေဘာတူထားသည့်
အတိုင်း ပို့ေဆာင်ေရးနည်းလမ်း တစ်ခုစီအတွက် ကုန်စည် သယ်ယူပို့ေဆာင်ခ သို့မဟုတ်
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ကုန်စည်လက်ခံသူက ေပးရမည့် ေငွေ ြကး အမျိုးအစား အပါအဝင် ကုန်စည် သယ်ယူ
ပို့ေဆာင်ခ သို့မဟုတ် ၄င်းက ကုန်စည် သယ်ယူပို့ေဆာင်ခ အတွက် ေပးရမည့် အခ
ြ ား
ေဖာ်ြပချက်၊
(ဍ)

ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံ အေထာက်အထားလက်မှတ်
ထုတ်ေပးချိန်တွင် သိရှိရသည့် ပို့ေဆာင်ေရး ခရီးစဥ်လမ်းေက
ြ ာင်း၊ ပို့ေဆာင်ေရး
နည်းလမ်းနှင့် တစ်ဆင့် လွှဲေြပာင်း သယ်ေဆာင်ရမည့် ေနရာ၊

(ဎ)

စာချုပ်၀င်တို့ သေဘာတူညီထားသည့် တည်ဆဲဥပေဒများနှင့် ဆန့်ကျင်ြခင်း မရှိေသာ
အခ
ြ ား ေဖာ်ြပချက်။

၁၄။

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထားလက်မှတ်တွင် ပုဒ်မ

၁၃ ပါ အချက်တစ်ရပ် ြဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်ထက်ပို၍ ြဖစ်ေစ မပါရှိေသာ်လည်း ပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဇ) ပါ ဘက်စုံ
ပို့ေဆာင်ေရး ကုန်စည် တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထားလက်မှတ်၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆို
ချက်နှင့် ညီညတ
ွ ်လျှင် ထိုကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထားလက်မှတ်၏ တရား၀င်
မှုကို ထိခိုက်ြခင်း မရှိေစရ။
၁၅။

(က)

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း

လုပ်ကိုင်သူက

လက်ခံတာ၀န်ယူခဲ့သည့်

ကုန်စည်နှင့်

စပ်လျဥ်း၍ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံ အေထာက်အထား
လက်မှတ်ေပါ်တွင် ပုံနှိပ်ထားေသာ သို့မဟုတ် ထပ်၍ ရိုက်နှိပ်ထားေသာ ကုန်အေလးချိန်၊
ဝန်နှင့်ေရတွက်ပုံ၊ ကုန်စည်တင်သူ ထည့်သွင်းသည့်ကုန်ေသတ္တ ာ သို့မဟုတ် အခ
ြ ားအလားတူ
စကားရပ်များကဲ့သို့ေသာ ေဖာ်ြပချက်များသည် ဆန့်ကျင်ကဲွလွဲမှု မရှိပါက အဆိုပါ ဘက်စုံ
ပို့ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံ အေထာက်အထား လက်မှတ်သည်
ြမင်သာေသာ သက်ေသခံ အေထာက်အထား ြဖစ်ေစရမည်။
(ခ)

ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထား လက်မှတ်
ကို ကုန်စည် လက်ခံသူသို့ လွှဲေ ြပာင်းေပး၍ ြဖစ်ေစ၊ အလားတူ အီလက်ထေရာနစ် အချက်
အလက်ြဖင့် အပ
ြ န်အလှန်ပို့လွှတ်၍ ြဖစ်ေစ ေပးပို့သည်ကို ကုန်စည်လက်ခံသူက သေဘာ
ရိုးြဖင့် လက်ခံရရှိြပီးြဖစ်ေ ြကာင်း အသိအမှတ်ြပုပ
ြ ီးြဖစ်လျှင် ထိုကုန်စည် တင်ေဆာင်သည့်
သက်ေသခံအေထာက်အထားလက်မှတ်နှင့် စပ်လျဥ်း၍ ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲြပီး တင်ြပသည့်
သက်ေသခံချက်များကို လက်ခံြခင်း မပ
ြ ုရ။
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အခန်း(၇)
ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရးလုပင် န်း လုပ်ကိုင်သူ၏ တာ၀န်နငှ ့် ေပးအပ်ရန် တာဝန်ရမိှ မှု ျား
၁၆။

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် ကုန်စည်ကို ၄င်းကတာ၀န်ယူ၍ ပို့ေဆာင်ရန်

လက်ခံသည့် အချိန်မှစ၍ သေဘာတူညီချက်အရ ကုန်စည်ကို လွှေဲ ြပာင်းေပးပို့သည့် အချိန်အထိ ထို
ကုန်စည်အတွက် တာ၀န်ရှိသည်။
၁၇။

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည် မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များေဆာင်ရွက်ေနစဥ် အတွင်း

မိမိ၏၀န်ထမ်း သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်၏ ြပုလုပ်မှုနှင့် ပျက်ကွက်မှုများအတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊
အခ
ြ ားပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးနှင့် ထပ်ဆင့်ချုပ်ဆိုသည့် ပဋိညာဥ်အရ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ထိုသူ၏ ြပုလုပ်မှုနှင့်
ပျက်ကွက်မှုများ အတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း မိမိကိုယ်တိုင် ြပုလုပ်မှုနှင့် ပျက်ကွက်မှု ြဖစ်သကဲ့သို့ တာ၀န်
ရှေိ စရမည်။
၁၈။

ကုန်စည် လွှဲေြပာင်းေပးပို့ြခင်းကို ေသချာေစရန် အလို့ငှာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လိုအပ်ေသာ ြပုလုပ်

မှုများကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် (က)

ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံ အေထာက်အထား လက်မှတ်
ကို လွှဲေြပာင်းနိုင်ေသာ ပုံစံြဖင့် ထုတ်ေပးပ
ြ ီးသည့်အခါ (၁) “လက်၀ယ်ကငုိ ေ် ဆာင်သသ
ူ ့ုိ လွှဲေြပာင်း ေပးပို့ရန်" ဟု ေဖာ်ြပပါက အဆိုပါ ကုန်စည်
တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထားလက်မှတ် မူရင်းတစ်ေစာင် ေပးအပ်
သူအား ကုန်စည်ကို လွှဲေ ြပာင်းေပးပို့ ရမည်။
(၂) “အမိန့်ရသူသို့ လွှဲေြပာင်းေပးပိ့ု ရန် " ဟု ေဖာ်ြပပါက မှန်ကန်ေ ြကာင်း ထပ်ဆင့်
အတည်ြပုေထာက်ခံသည့် အဆိုပါကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်
အထားလက်မှတ် မူရင်းတစ်ေစာင် ေပးအပ်သူအား ကုန်စည်ကို လွှဲေြပာင်းေပးပို့ရ
မည်။
(၃) လွှဲေ ြပာင်းေပးပို့ ရမည်သ
့ ူ၏ အမည်မပါရှိဘဲ ကွက်လပ်ြဖင့် "- - - -- သို့ လွှဲေြပာင်း
ေပးပိ့ု ရန် " ဟု ေဖာ်ြပပါက ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရ
မည်။

(ခ)

ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထား လက်မှတ်
ကို လွှဲေြပာင်းြခင်း မပ
ြ ုနိုင်ေသာ ပုံစံြဖင့် ထုတ်ေပးြပီးသည့်အခါ -
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(၁) “အမည်ေဖာ်ြပထားသူသို့ လွှဲေြပာင်းေပးပို့ရန် " ဟု ေဖာ်ြပပါက ထိုသူ မှန်ကန်ေ ြကာင်း
သက်ေသခံအေထာက်အထား ြပသနိုင်လျှင် အဆိုပါ ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့်
သက်ေသခံအေထာက်အထား လက်မှတ်မူရင်းတစ်ေစာင် ေပးအပ်သူအား ကုန်စည်
ကို လွှဲေြပာင်း ေပးပို့ရမည်။
(၂) အဆိုပါ သက်ေသခံ အေထာက်အထား လက်မှတ်တွင် ကုန်စည်လက်ခံသူ အဖ
ြ စ်
အမည်ေဖာ်ြပထားသူ မှန်ကန်ေ ြကာင်း သက်ေသခံ အေထာက်အထား ြပသပါက
ထိုသူအား ထုတ်ေပးရမည်။
(ဂ)

အဆိုပါ ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံ အေထာက်အထားလက်မှတ်ကို ထုတ်ေပး
ခဲ့ြခင်း မရှိသည့်အခါ ပဋိညာဥ်အရ ကုန်စည်အပ်နှံသူက ညွှန် ြကားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ထံသို့ ြဖစ်
ေစ၊ ကုန်စည်အပ်နှံသူ သိ့ု မဟုတ် ကုန်စည်လက်ခံသူ၏ အခွင့်အေရးရရှိသူက ညွှန် ြကား
သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ထံသို့ ြဖစ်ေစ ကုန်စည်ကုိ လွှဲေြပာင်း ေပးပို့ရမည်။

၁၉။

(က)

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် ပဋိညာဥ်အရ တာ၀န်ယူ ပို့ေဆာင်ရန်
ကုန်စည်ကို စတင်လက်ခံသည့် အချိန်မှစ၍ ကိုယ်တိုင်တာ၀န်ယူ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
ြဖစ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၁၇ ပါ မိမိ၏ ၀န်ထမ်း၊ ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အခ
ြ ားပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးက
ေဆာင်ရွက်ရာတွင်ြဖစ်ေစ ကုန်စည်များ ဆုံးရှုံးမှု၊ ပျက်စီးမှု သို့မဟုတ် ကုန်စည်လွှဲေြပာင်း
ေပးပို့ရန် ေနှာင့်ေနှး ြကန့် ြကာမှုေ ြကာင့် ဆုံးရှုံးမှုအတွက် မိမိကိုယ်တိုင်တွင် ေသာ်လည်း
ေကာင်း၊ မိမိ၏ ၀န်ထမ်း၊ ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အခ
ြ ားပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးတွင် ေသာ်
လည်းေကာင်း တာ၀န်မရှိေ ြကာင်း သက်ေသခံချက် အေထာက်အထား မတင်ြပနိုင်လျှင်
ယင်းဆုံးရှုံးမှု တစ်ခုခုအတွက် တာ၀န်ရှိေစရမည်။

(ခ)

ကုန်စည် လွှဲေြပာင်း ေပးပို့ရမည့် အချိန်ကာလနှင့် စပ်လျဥ်း၍ ကုန်စည်အပ်နှံသူက
ေက
ြ ညာြခင်း မပ
ြ ုလုပ်ခဲ့ဘဲ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူက ကုန်စည်ကို
လက်ခံခဲ့ြခင်းြဖစ်လျှင် ကုန်စည်လွှဲေြပာင်းေပးပို့ရန် ေနှာင့်ေနှး ြကန့် ြကာမှုေ ြကာင့် ြဖစ်ေပါ်
လာသည့် ဆုံးရှုံးမှုအတွက် ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွင် တာ၀န် မရှိေစ
ရ။

၂၀။

အတိအလင်း သေဘာတူညီခဲ့သည့် အချိန်အတွင်း ကုန်စည်ကို လွှဲေြပာင်းေပးပို့ြခင်း မပ
ြ ုလျှင်

သေဘာတူညီချက် ကုန်ဆုံးသည့်ေန့၏ ေနာက်ရက်ကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိုသို့ေသာ သေဘာတူညီ
ချက်မျိုး မရှိသည့်ကိစ္စတွင် ဂရုြပုလုံ့လစိုက်ေသာ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူအေနဖ
ြ င့်
ကိစ္စရပ်အေခ
ြ အေနေပါ်မူတည်၍ ေလျာ်ကန်သင့်ြမတ်ေသာ အချိန်အတွင်း လွှေဲ ြပာင်းေပးပို့ြခင်းမပ
ြ ုလျှင်
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ေလျာ်ကန်သင့်ြမတ်ေသာ အချိန်ကုန်ဆုံးသည့်ေန့ ေနာက်ရက်ကို ေသာ်လည်းေကာင်း ကုန်စည်လွှဲေြပာင်း
ေပးပို့ရန် ေနှာင့်ေနှး ြကန့် ြကာမှု ေပါ်ေပါက်သည့် ေန့ဟု သတ်မှတ်သည်။
၂၁။

ပုဒ်မ ၂၀ အရ ကုန်စည်ကို လွှဲေ ြပာင်းေပးပို့ရန် ေနှာင့်ေနှး ြကန့် ြကာမှု ေပါ်ေပါက်ေ ြကာင်း

သတ်မှတ်သည့် ေန့မှ ရက်ေပါင်း ၉၀ အတွင်း ကုန်စည်ကို လွှဲေြပာင်းေပးပိ့ု ြခင်း မပ
ြ ုနိုင်လျှင် ကုန်စည်ကို
ေတာင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးဦးသည် အခ
ြ ားဆန့်ကျင်ကွဲလွဲသည့် သက်ေသခံအေထာက်အထားမရှိပါက
ေပျာက်ဆုံးသည့် ကုန်စည် အဖ
ြ စ် မှတ်ယူ၍ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
၂၂။

ပုဒ်မ ၁၉ တွင် မည်သို့ပင် ြပဋ္ဌာန်းပါရှိေစကာမူ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည်

ကုန်စည်နှင့် စပ်လျဥ်း၍ သယ်ယူပို့ေဆာင်သည့် ကာလအေတာအတွင်း ေအာက်ပါ အေခ
ြ အေနတစ်ရပ်
ြဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်ထက်ပို၍ြဖစ်ေစ ေပါ်ေပါက်ေ ြကာင်း သက်ေသထင်ရှား ြပနိုင်ပါက အဆိုပါ ကုန်စည်
ဆုံးရှုံးမှု၊ ပျက်စီးမှု သို့မဟုတ် ကုန်စည် လွှဲေ ြပာင်းေပးပို့ရန် ေနှာင့်ေနှး ြကန့် ြကာမှုအတွက် တာ၀န်မရှိေစရ(က)

ကုန်စည်အပ်နသ
ံှ ၊ူ

ကုန်စည်လက်ခံသူ၊

၄င်း၏

ကိုယ်စားေဆာင်ရွက်သူ

သို့မဟုတ်

ကိုယ်စားလှယ်၏ ြပုလုပ်မှု သို့မဟုတ် ေပါ့ဆမှု၊
(ခ)

ကုန်စည် ထုပ်ပိုးြခင်း၊ အမှတ်တံဆိပ် ြပုလုပ်ြခင်း သို့မဟုတ် ကုန်စည်နံပါတ်တပ်ြခင်း
ြပုလုပ်ရာတွင် မလုံေလာက်မှု သို့မဟုတ် အားနည်းချို့ယွင်းမှု၊

(ဂ)

ကုန်စည်အပ်နသ
ံှ ၊ူ ကုန်စည်လက်ခံသူ သို့မဟုတ် ၄င်း၏ကိုယ်စား ေဆာင်ရွက်သူ သို့မဟုတ်
ကိုယ်စားလှယ်က ကုန်စည်ကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းမှု၊ ကုန်စည်တင်မှု၊ ကုန်စည်ချမှု သို့မဟုတ်
သိုေလှာင် ထိန်းသိမ်းထားရှိမှု၊

(ဃ)

ကုန်စည်၏ ပင်ကိုယ်သဘာ၀ ချို့ယငွ း် မှု သို့မဟုတ် မမ
ြ င်သာေသာ ချို့ယွင်းမှု၊

(င)

သက်ဆိုင်သည့် အလုပ်သမားများ အစုအေဝးဖ
ြ င့် ဆန္ဒေဖာ်ထုတ်မှု၊ အလုပ်ပိတ်မှု၊
အလုပ်ရပ်နားထားမှု၊ အလုပ်ကို လုံးဝဖ
ြ စ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ြဖစ်ေစ မလုပ်ေစရန်
တားဆီးခံရမှု၊

(စ)
၂၃။

သဘာ၀ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်မှု သို့မဟုတ် မလွန်ဆန်နိုင်ေသာ ြဖစ်ရပ် ေပါ်ေပါက်မှု။

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် ပုဒ်မ ၂၂ ပါ အေခ
ြ အေနများအပ
ြ င် ပင်လယ်

ေရေက
ြ ာင်းနှင့် ြပည်တွင်းေရေက
ြ ာင်းတို့ ြဖင့် ကုန်စည် ပို့ေဆာင်ရာ၌ ဆုံးရှုံးမှု၊ ပျက်စီးမှု သို့မဟုတ်
ကုန်စည် လွှဲေြပာင်းေပးပို့ရန် ေနှာင့်ေနှး ြကန့် ြကာမှုအတွက် ေအာက်ပါ အေခ
ြ အေနတစ်ရပ်ရပ် ေပါ်ေပါက်
ပါကလည်း တာ၀န် မရှိေစရ -
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(က)

ေရယာဥ်မှူး၊ သေဘာသား၊
င်္
ေရေက
ြ ာင်းြပအရာရှိ သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ေဆာင်သူ၏
၀န်ထမ်းက တမင်ြပုလုပ်မှု၊ ေပါ့ဆမှု သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှု၊

(ခ)

သယ်ယူပို့ေဆာင်သူနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် မီးေလာင်မှု၊

(ဂ)

သတ်မှတ်ေရေက
ြ ာင်းခရီးစဥ်စတင်ချိန်၌ အသုံးြပုသည့်သေဘာမှ
င်္ ာ သွားလာေရး အတွက်
ကံ့ခိုင်၍လိုအပ်ချက်များ ြပည့်စုံမှုရှိေ ြကာင်း ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူက
သက်ေသထင်ရှား ြပနိုင်ြပီး သတ်မှတ် ေရေက
ြ ာင်းခရီးစဥ်အတွင်းတွင် သေဘာမှ
င်္ ာ ကံ ့ခိုင်
ြခင်း၊ လိုအပ်ချက်များ ြပည့်စုံြခင်းမရှိ ြဖစ်လာမှု။

၂၄။

ကုန်စည်ဆုံးရှုံးြခင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးြခင်းအတွက် ေလျာ်ေ ြကးကို သတ်မှတ်ရာ၌ ကုန်စည်

လက်ခံသူသို့ ကုန်စည် လွှဲေြပာင်းေပးပို့သည့် ေနရာနှင့် အချနိ ်ကာလတိ့ု တွင် တည်ရှိေသာ ကုန်စည်
တန်ဖိုးကိုေသာ် လည်းေကာင်း၊ ပဋိညာဥ် နှင့်အညီ ကုန်စည် လွှဲေြပာင်းေပးပို့ရမည့် ေနရာနှင့် အချိန်ကာလ
တို့တွင် တည်ရေိှ သာ ကုန်စည်တန်ဖိုးကို ေသာ်လည်းေကာင်း အေခ
ြ ခံရမည်။
၂၅။

ကုန်စည်တန်ဖိုး နှင့်စပ်လျဥ်း၍ လက်ရှိြဖစ်ေပါ်ေနေသာ ကုန်စည်ချင်း ဖလှယ်သည့် ကုန်စည်ဒိုင်

ေစျးနှုန်းကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဆိုပါ ေစျးနှုန်းမရှိလျှင် ကာလေပါက် ေစျးနှုန်းကိုေသာ် လည်းေကာင်း၊
အဆိုပါကုန်စည်ချင်းဖလှယ်သည့်ေစျးနှုန်းနှင့် ကာလေပါက်ေစျးနှုန်းတို့မရှိလျှင် အဆိုပါကုန်စည် အမျိုးအစား
ြ ခံ၍ ဆုံးြဖတ်ရမည်။
နှင့် အရည်အေသွးတူ ကုန်စည်၏ ပုံမှန်တန်ဖိုးကို ေသာ်လည်းေကာင်း အေခ
အခန်း (၈)
ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရးလုပင် န်း လုပ်ကိုင်သူ၏ ေပးအပ်ရန်တာ၀န်ရိှမှု ကန့်သတ်ချက်
၂၆။

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူက ပို့ေဆာင်ရန် တာ၀န်မယူမီ ကုန်စည်အပ်နှံသူက

ကုန်စည်၏ သဘာ၀နှင့် တန်ဖိုးကိုေ ြကညာခ
ြ င်း မပ
ြ ုခဲ့သည့်အြပင် ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး ကုန်စည်
တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထား လက်မှတ်တွင်လည်း ထည့်သွင်းေဖာ်ြပ ြခင်းမရှိခဲ့လျှင်
ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အပ
ြ ည်ြပည်
ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း သို့မဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ်ကို အေခ
ြ ခံ၍ ထုပ်ပိုးပစ္စည်း တစ်ခုချင်း
အတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆုံးရှုံးသည့် သို့မဟုတ် ပျက်စီးသည့် ကုန်စည်၏ စုစုေပါင်း အေလးချိန်
အတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများဖ
ြ င့် သတ်မှတ်ထားေသာ
အများဆုံး ေပးေလျာ်ရမည့် အထူးေငွေ ြကးထုတ်ယူပိုင်ခွင့်ယူနစ် ပမာဏထက်ပို၍ ေပးေလျာ်ရန် တာ၀န်
မရှိေစရ။
၂၇။

ကုန်ေသတ္တ ာနှင့် ကုန်စည်တင် အခင်းြပားတို့ကို ထုပ်ပိုးပစ္စည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ယူနစ်

ထက်ပို၍ ကုန်စည်တင်သည့်အခါ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံ အေထာက်
အထား လက်မှတ်တွင် တစ်ခုချင်းစီ စာရင်းသွင်းထားေသာ ထုပ်ပိုးပစ္စည်း သို့မဟုတ် အခ
ြ ားသေဘာတင်
င်္
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ပစ္စည်း ယူနစ်များသည် ထုပ်ပိုးပစ္စည်း သို့မဟုတ် သေဘာတင်
င်္
ပစ္စည်းများ ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
ထိုသို့ မှတ်ယူရန် အချက်မှအပ အဆိုပါ ပို့ေဆာင်ေရး ပစ္စည်းများသည် ထုပ်ပိုးပစ္စည်းတစ်ခု သို့မဟုတ်
တစ်ယူနစ် ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၂၈။

ပုဒ်မ ၂၆ နှင့် ပုဒ်မ ၂၇ တို့တွင် မည်သို့ပင် ြပဋ္ဌာန်းပါရှိေစကာမူ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးတွင် ပဋိညာဥ်

အရ ပင်လယ်ေရေက
ြ ာင်း သို့မဟုတ် ြပည်တွင်းေရေက
ြ ာင်း ခရီးြဖင့် ကုန်စည်ပို့ေဆာင်ြခင်း မပါ၀င်ပါက
ဘက်စုံ ပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ၏ ေပးေလျာ်ရန်တာ၀န်သည် ဆုံးရှုံးေသာ သို့မဟုတ် ပျက်စီးေသာ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ
ကုန်စည်၏ စုစုေပါင်း အေလးချိန်အတွက် ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အပ
ကွန်ဗင်းရှင်း သို့မဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ်ကို အေခ
ြ ခံ၍ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့်
နည်းဥပေဒများဖ
ြ င့် သတ်မှတ်ေသာ အထူးေငွေြကး ထုတ်ယူပိုင်ခွင့် ယူနစ် ပမာဏထက် မပိုေစရ။
၂၉။

ကုန်စည်ဆုံးရှုံးမှု

သို့မဟုတ်

ပျက်စီးမှုသည်

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး၏

သီးြခားပို့ေဆာင်ေရး

နည်းလမ်းတစ်လမ်းြဖင့် ပို့ေဆာင်သည့် ကာလအတွင်း ေပါ်ေပါက်သည့်အခါ အဆိုပါြဖစ်ရပ်နှင့်စပ်လျဥ်း
၍ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း သို့မဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာ
သေဘာတူစာချုပ်တွင် အခ
ြ ားေပးအပ်ရန် တာ၀န်ကန့်သတ်ချက်ကို ြပဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ထားပ
ြ ီး အဆိုပါ
သီးြခား သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး နည်းလမ်းအတွက် ပဋိညာဥ်ကိုလည်း သီးြခားချုပ်ဆိုထားလျှင် အဆိုပါ
ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုအတွက် ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ၏ ေပးေလျာ်ရန် တာ၀န်
ကန့်သတ်ချက်သည် ေဖာ်ြပပါ ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့် ေဒသဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ်တို့ကို အေခ
ြ ခံ၍ ဤ
ဥပေဒအရ သတ်မှတ်သည့် အတိုင်း ြဖစ်ေစရမည်။
၃၀။

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် ကုန်စည်ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုမှအပ

ကုန်စည်ထုတ်ေပးရာတွင် ေနှာင့်ေနှး ြကန့် ြကာမှုေ ြကာင့် ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ေနာက်ဆက်တွဲ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှု
အတွက် ေပးေလျာ်ရန်တာ၀န်ရှိလျှင် ထိုသူ၏တာ၀န်ရှိမှုသည် ပဋိညာဥ်အရ ကုန်စည် သယ်ယူပို့ေဆာင်ခ
နှင့် ညီမျှေသာ ေငွပမာဏထက် မပိုေစရ။
၃၁။

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ၏ စုစုေပါင်းေပးေလျာ်ရန် တာ၀န်ရှိမှုသည် ကုန်စည်

အားလုံးဆုံးရှုံးမှုအတွက် ေပးေလျာ်ရန် တာ၀န်ထက် မပိုေစရ။
၃၂။

ကုန်စည်ဆုံးရှုံးမှု၊ ပျက်စီးမှု သို့မဟုတ် ကုန်စည် လွှေဲ ြပာင်းေပးပုိ့ရန် ေနှာင့်ေနှး ြကန့် ြကာမှုသည်

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူက ထိုသို့ ဆုံးရှုံးေစရန်၊ ပျက်စီးေစရန် သို့မဟုတ် ေနှာင့်ေနှး
ြကန့် ြကာေစရန် ရည်ရွယ်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အေလးမထား ဂရုမစိုက်ဘဲ သိလျက်နှင့်ေသာ်
လည်းေကာင်း ပုဂ္ဂိုလ်ေရးအရ ြပုလုပ်ေ ြကာင်း သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်ေ ြကာင်း သက်ေသထင်ရှား ြပသနိုင်
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လျှင် ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် ေပးအပ်ရန်တာဝန်ရှိမှု ကန့်သတ်ချက်၏ အကျိုး
ေကျးဇူးကို ခံစားခွင့်မရှိေစရ။
အခန်း (၉)
ကုန်စည် အပ်နသ
ံှ ၏
ူ တာ၀န်နှင့် ေပးအပ်ရန် တာဝန်ရမိှ မှု ျား
၃၃။

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူက ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးကို စတင် တာ၀န်ယူလက်ခံ

သည့်အချိန်တွင် ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံ အေထာက်အထား လက်မှတ်
တွင် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရန် ကုန်စည်နှင့် စပ်လျဥ်း၍ သေဘာသဘာ၀၊ အမှတ်တံဆိပ်၊ ကိန်းဂဏန်းနံပါတ်၊
အေလးချိန်၊ ပမာဏနှင့် အေရအတွက်၊ ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေစတတ်ေသာ ပစ္စည်းြဖစ်ပါက ထိုသို့ြဖစ်
ေက
ြ ာင်း ေဖာ်ြပချက်တို့ကို ကုန်စည်အပ်နှံသူ ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် ၄င်း၏ကိုယ်စား ေဆာင်ရွက်သူက
ေဖာ်ြပသည့်အတိုင်း တိကျမှန်ကန်ေ ြကာင်း ၄င်းကအာမခံြပီးြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၃၄။

ကုန်စည်အပ်နှံသူသည် ေဘးအန္တရာယ်ရေိှ သာ ကုန်စည်ေပါ်တွင် ေဘးအန္တရာယ်ရှိေ ြကာင်း

ေဖာ်ြပသည့် အမှတ်တံဆိပ်ကို ြဖစ်ေစ၊ ချိတ်ဆွဲတံဆိပ် သို့မဟုတ် ကပ်တံဆိပ်ကို ြဖစ်ေစ သတ်မှတ်ချက်
များနှင့်အညီ ြပုလုပ် တပ်ဆင်ေပးရမည်။
၃၅။

ကုန်စည်အပ်နှံသူသည် ေဘးအန္တရာယ်ရှိေသာ ကုန်စည်ကို ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်

သူ၊ ထိုသူ၏ကိုယ်စား ေဆာင်ရွက်သူ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဦးအားြဖစ်ေစ လွှဲေြပာင်း ေပးအပ်
သည်အ
့ ခါ ေဘးအန္တရာယ်ရှိေသာ ကုန်စည်၏ လက္ခဏာနှင့် လိုအပ်လျှင် ကိုတင်သတိထား ေဆာင်ရွက်
ရမည့် အချက်များကို ထိုသူအား အသိေပးရမည်။ အကယ်၍ ကုန်စည် အပ်နှံသူက ထိုသို့ ေဆာင်ရွက်ရန်
ပျက်ကွက်သည့်အြပင်

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း

လုပ်ကိုင်သူကလည်း

လွှဲေြပာင်းေပးအပ်သည့်

ကုန်စည်မှာ ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ လက္ခဏာရှိေ ြကာင်း အခ
ြ ားနည်းြဖင့် သိရှိမထားလျှင် (က)

ထိုကုန်စည်ပို့ေဆာင်ြခင်းြဖင့် ြဖစ်ေပါ်လာေသာ ဆုံးရှုံးမှုအားလုံးအတွက် ဘက်စုံပို့ေဆာင်
ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူအား ကုန်စည်အပ်နှံသူက ေပးအပ်ရန် တာဝန်ရှိေစရမည်။

(ခ)

ြဖစ်ေပါ်လာေသာ အေခ
ြ အေန လိုအပ်ချက်အရ မည်သည့် အချိန်အခါတွင်မဆို လွှဲေြပာင်း
ေပးအပ်ထားသည့် ကုန်စည်အတွက် ေလျာ်ေ ြကးေပးရန်မလိုဘဲ ေဘးအန္တရာယ် မဖ
ြ စ်
ေစရန် ယင်းကုန်စည်ကို ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ သိ့ု မဟုတ် ယင်း၏
ကိုယ်စားေဆာင်ရွက်သူက ချထားြခင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်း သို့မဟုတ် ေပးအပ်ြခင်း ြပုနိုင်သည်။
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၃၆။

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူက ၄င်းတာ၀န်ယူ ေဆာင်ရွက်ေနစဥ်အတွင်း ကုန်စည်

များ၏ ေဘးအန္တရာယ်ရှိသည့် လက္ခဏာကို သိရှိထားြပီးြဖစ်လျှင် မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၃၅ ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များ
ကို ကိုးကား၍ ေဆာင်ရွက်ြခင်း မပ
ြ ုနိုင်။
၃၇။

အကယ်၍ ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ

ြပဋ္ဌာန်းချက်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့်အခါတွင် ေသာ်

လည်းေကာင်း၊ ပုဒ်မ ၃၆ အရ ကိုးကားခ
ြ င်း မပ
ြ ုနိုင်သည့်အခါတွင် ေသာ်လည်းေကာင်း ေဘးအန္တရာယ်
ရှိေသာ ကုန်စည်သည် လူ့အသက်ကိုြဖစ်ေစ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုြဖစ်ေစ အမှန်တကယ် ေဘးအန္တရာယ်ြပု
လာလျှင် ြဖစ်ေပါ်လာေသာ အေခ
ြ အေန လိုအပ်ချက်အရ ကုန်စည်ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုကို မျှေဝ
ကျခံရသည့် ပျမ်းမျှထည့်၀င်ေ ြကး သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မ ၂၀ နှင့် ပုဒ်မ ၂၁ တိ့ု ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များ
နှင့်အညီ ဘက်စုံ ပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ၏ တာ၀န်ရှိမှှုများမှအပ ေလျာ်ေ ြကးေပးရန်မလိုဘဲ
ကုန်စည်ကို ေဘးအန္တရာယ် မဖ
ြ စ်ေစရန် ချထားြခင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်း သို့မဟုတ် ေပးအပ်ြခင်း ြပုနိုင်သည်။
၃၈။

ပုဒ်မ ၃၃၊ ပုဒ်မ ၃၄၊ ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မ ၃၆ နှင့် ပုဒ်မ ၃၇ တို့တွင် ရည်ညွှန်းထားသည့် အချက်များမှာ

တိကျမှန်ကန်ြခင်း မရှိမှု သို့မဟုတ် မလုံေလာက်မှုတစ်ခုခုေ ြကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာသည့် ဆုးံ ရှုံးမှု တစ်ရပ်ရပ်
အတွက် ကုန်စည်အပ်နှံသူသည် ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူအား နစ်နာေက
ြ း ေပးအပ်ရန်
တာ၀န်ရှိသည်။
၃၉။

ကုန်စည်အပ်နှံသူသည် ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံ အေထာက်

အထားလက်မှတ်ကို ၄င်းက လွှေဲ ြပာင်းေပးပ
ြ ီးသည့်တိုင် ေပးအပ်ရန်တာ၀န်ရှိမှုသည် ဆက်လက်၍ တည်ရှိ
ေစရမည်။
၄၀။

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ၏ ပုဒ်မ ၃၈ နှင့် ပုဒ်မ ၃၉ တို့ပါ နစ်နာေက
ြ းဆိုင်ရာ

အခွင့်အေရးကို ကုန်စည် အပ်နှံသူမှအပ အခ
ြ ားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသို့ ပဋိညာဥ်အရ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး
လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ၏ ေပးအပ်ရန် တာ၀န်ရှိမှုအား ကန့်သတ် ြခင်း မရှိေစရ။
အခန်း (၁၀)
အေက
ြ ာင်း ြကားခ
ြ င်း၊ ေတာင်းဆိုြခင်း၊ အေရးယူြခင်းနှင့် ကာလစည်းကမ်းသတ်
၄၁။

(က)

ကုန်စည်လက်ခံသူအား

ကုန်စည်ကို

လွှဲေြပာင်းေပးအပ်ချိန်တွင်

ကုန်စည်ဆုံးရှုံးမှု

သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှု၏ အဖ
ြ စ်အပျက် သဘာ၀ အတိအကျ ေဖာ်ြပထားေသာ အေက
ြ ာင်း
ြကားချက်ကုိ ကုန်စည်လက်ခသ
ံ ူက ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူထံသို့
သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် စာဖ
ြ င့် ေပးပို့ထားခ
ြ င်း မရှိလျှင်
အဆိုပါ

လွှဲေ ြပာင်းေပးအပ်မှုသည်

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး

ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့်
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သက်ေသခံအေထာက်အထားလက်မှတ်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး
လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူက ကုန်စည်လွှဲေ ြပာင်းေပးပိ့ု ေ ြကာင်း ြမင်သာေသာ သက်ေသခံချက်
အေထာက်အထား ြဖစ်သည်။
(ခ)

ကုန်စည် ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုကို အပ
ြ င်ပန်းအားဖ
ြ င့် သိသာထင်ရှားြခင်း မရှိသည့်
ကိစ္စတွင် ကုန်စည်လက်ခံသူသို့ ကုန်စည်ကို လွှေဲ ြပာင်း ေပးအပ်ြပီးေနာက် ၄င်းက
ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများ အရ သတ်မှတ်ထားေသာ ကာလအတွင်း
လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် စာဖ
ြ င့် အေက
ြ ာင်း ြကားေပးပို့ြခင်း မရှိလျှင် ထိုကုန်စည်
ဆုံးရှုံးေက
ြ ာင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးေက
ြ ာင်း ြမင်သာေသာ သက်ေသခံ အေထာက်အထား
မရှိဟု မှတ်ယူရမည်။

၄၂။

ဤဥပေဒအရ နစ်နာဆုံးရှုံးမှု တစ်ခုခုအတွက် အေက
ြ ာင်း ြကားစာ ေပးပို့ြခင်း၊ တရားရုံးနှင့်

အနုညာတ ခုံသမာဓိရုံးတို့တွင် တရားစွဲဆိုြခင်း၊ တင်ြပေတာင်းဆိုြခင်း၊ ေလျှာက်ထားခ
ြ င်းနှင့် ကာလ
စည်းကမ်းသတ်တို့နှင့် စပ်လျဥ်း၍ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ၊
အမိန့်၊ ညွှန်က
ြ ားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ တစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် သီးြခားထုတ်ြပန်၍ သတ်မှတ်ထားသည့်
အတိုင်း ြဖစ်ေစရမည်။ ထိုသို့ သတ်မှတ်ထားခ
ြ င်းမရှိလျှင် တည်ဆဲဥပေဒများတွင် ြပဋ္ဌာန်းထားသည့်
အတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း (၁၁)
စီမခံ န့်ခေဲွ ရးနည်းလမ်းအရ အေရးယူြခင်း
၄၃။

ြ ာ်ြငာစာနှင့် အမိန့် တ့ုိ ပါ
ဗဟိုအဖွဲ့သည် ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ အမိန့် ေက

တားြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ြဖစ်ေစ၊ မှတ်ပုံတင် စည်းကမ်းချက် တစ်ခုခုကိုြဖစ်ေစ ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်
ေသာ သို့မဟုတ် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ေသာ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူအား ေအာက်ပါ
စီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်သည် -(က)

သတိေပးြခင်းနှင့် သတ်မှတ်ထားေသာ ဒဏ်ေ ြကးကို ေပးေဆာင်ေစခ
ြ င်း၊

(ခ )

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ကာလသတ်မှတ်၍ ရပ်ဆိုင်းြခင်း၊

(ဂ )

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ပယ်ဖျက်ြခင်း။
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အခန်း (၁၂)
အယူခံြခင်း
၄၄။

ဗဟိုအဖွဲ့က ချမှတ်ေသာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ေလျှာက်ထားချက်ကို ြငင်းပယ်သည့် အမိန့်

သို့မဟုတ် ဆုံးြဖတ်ချက် သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာ အမိန့်ကိုြဖစ်ေစ မေကျနပ် သူသည် ထိုအမိန့်ကို
လက်ခံရရှိသည့် ေန့မှ ရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း ၀န် ကီးဌာနသို့ အယူခံနိုင်သည်။
၄၅။

(က)

၀န် ကီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၄၄ အရ အယူခံမှုကို စိစစ်ြပီး ပလပ်ြခင်း သိ့ု မဟုတ် ချမှတ်ခဲ့ေသာ
အမိန့်ကို ပယ်ဖျက်ြခင်း သို့မဟုတ် ြပင်ဆင်ြခင်း ြပုနိုင်သည်။

(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ၀န် ကီးဌာနက ချမှတ်သည့် အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးြဖတ်ချက်သည်
အပ
ြ ီးအပ
ြ တ် ြဖစ်ေစရမည်။
အခန်း (၁၃)
စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ

၄၆။

ဤဥပေဒအရ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေပါ်ေပါက်သည့် တရားစီရင်ေရးဆိုင်ရာ

အမှုများကို တရားလို၏ ဆန္ဒအရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေနရာေဒသတစ်ခုခုရှိ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ တရားရုံး
တစ်ခုခုတွင် တရားစွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည် (က)

တရားပ
ြ ိုင်၏ ပင်မစီးပွားေရးလုပ်ငန်း တည်ရှိရာ ေနရာေဒသ သို့မဟုတ် အမ
ြ ဲတမ်း
ေနထိုင်ရာ ေနရာေဒသ၊

(ခ)

ပဋိညာဥ်ချုပ်ဆိုသည့် ေနရာဖ
ြ စ်ြပီး တရားပ
ြ ိုင်၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း၊ ရုံးခွဲ သို့မဟုတ်
ကိုယ်စားလှယ်ရှိရာ ေနရာေဒသ၊

(ဂ)

ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရးအတွက် ကုန်စည်ကို တာ၀န်ယူလက်ခံသည့် ေနရာ သို့မဟုတ်
ကုန်စည် လွှဲေြပာင်းေပးပို့သည့် ေနရာေဒသ၊

(ဃ)

ဤကိစ္စအလို့ငှာ ပဋိညာဥ်တွင် ေဖာ်ြပသည့် အခ
ြ ားေနရာေဒသ တစ်ခုခုနှင့် ဘက်စုံ
ပို့ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထား လက်မှတ်တွင်
သက်ေသခံအြဖစ် ေဖာ်ြပသည့် အခ
ြ ားေနရာ ေဒသတစ်ခုခု။

၄၇။

ပုဒ်မ ၄၆ တွင် မည်သို့ပင် ြပဋ္ဌာန်းပါရှိေစကာမူ ရပိုင်ခွင့် ေတာင်းဆိုရန် အေက
ြ ာင်း ေပါ်ေပါက်ြပးီ

ေနာက် စာချုပ်၀င်တို့ ချုပ်ဆိုသည့် သေဘာတူစာချုပ်တွင် တရားစွဲဆိုနိုင်ရန် သီးြခားသတ်မှတ်သည့်
ေနရာေဒသရှိ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ တရားရုံးသည် စီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိေစရမည်။
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၄၈။

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးနှင့် စပ်လျဥ်း၍ ေပါ်ေပါက်လာသည့် အင
ြ င်းပွားမှုကို အနုညာတ ခုံသမာဓိ

ြဖင့် ေဖ
ြ ရှင်းေပးရန် ေတာင်းဆိုေလျှာက်ထားသူ၏ ဆန္ဒအရ ပုဒ်မ ၄၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) မှ (ဃ) အထိ
ေဖာ်ြပထားေသာ ေနရာေဒသတစ်ခုခု၌ အနုညာတခုံသမာဓိြဖင့် ေဖ
ြ ရှင်းြခင်းကို ပဋိညာဥ်နှင့်အညီ
ြပုလုပ်နိုင်သည်။
၄၉။

ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေပါ်ေပါက်လာသည့် အင
ြ င်းပွားမှုကိုအနုညာတခုံသမာဓိြဖင့်

ေဖ
ြ ရှင်းြခင်းနှင့် စပ်လျဥ်း၍တည်ဆဲဥပေဒတွင် မည်သို့ပင်ြပဋ္ဌာန်းပါရှိေစကာမူ ပဋိညာဥ်တွင် သေဘာတူညီ
ထားသည့်အတိုင်း မည်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြဖင့် ေဖ
ြ ရှင်းမည်ကို ေရွးချယ် ေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၅၀။

ပုဒ်မ ၄၈ တွင် မည်သို့ပင် ြပဋ္ဌာန်းပါရှိေစကာမူ အင
ြ င်းပွားမှုအတွက် အနုညာတခုံသမာဓိြဖင့်

ေြဖရှင်းေပးရန် ေတာင်းဆိုေလျှာက်ထားပ
ြ ီးေနာက် စာချုပ်ဝင်တို့ ချုပ်ဆိုသည့် သေဘာတူစာချုပ်တွင်
သီးြခားသတ်မှတ်သည့် ေနရာေဒသရှိ အနုညာတခုံသမာဓိြဖင့် ေဖ
ြ ရှင်းြခင်းကို ြပုလုပ်နိုင်သည်။
အခန်း (၁၄)
ြပစ်မနှု ငှ ့် ြပစ်ဒဏ်
၅၁။

မည်သူမဆို မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မရှိဘဲ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုငေ် ြကာင်း

ြပစ်မှုထင်ရှား စီရင်ြခင်း ခံရလျှင် ထိုသူသည် ေငွဒဏ် အနည်းဆုံး ကျပ် ၂၅ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် သိန်း
၁၅ဝ အထိ ချမှတ်ြခင်း ခံရမည်။
အခန်း (၁၅)
အေထွေထွ
၅၂။

ဤဥပေဒတွင် အခ
ြ ားနည်းြဖင့် ြပဋ္ဌာန်းထားြခင်းမရှိလျှင် ဤဥပေဒပါ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရး

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၏ တာဝန်များ၊ ေပးအပ်ရန်တာဝန်ရှိမှုများ၊ ကင်းလွတ်ချက်များနှင့် ေပးအပ်ရန်တာ၀န်
ကန့်သတ်ချက်များသည် (က)

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရရှိေသာ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူနှင့် သက်ဆိုင်
ေစရမည်။

(ခ)

မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ရရှိေသာ ကိုယ်စားလှယ်နှင့် လည်းေကာင်း၊ သီးြခားဆန့်ကျင်ကွဲလွဲ
သည့် သေဘာတူညီချက်မရှိပါက ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်သူနှင့် လည်းေကာင်း သက်ဆိုင်
ေစရမည်။
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၅၃။

(က)

ဘက်စပံု ့ုိ ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထား လက်မှတ်
ပါ သတ်မှတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်သည် ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ေသွဖီသည့်အြပင်
ကုန်စည် တင်ပို့သူကို ြဖစ်ေစ၊ ကုန်စည် လက်ခံသူကို ြဖစ်ေစ ထိခိုက်နစ်နာေစပါက
ပျက်ြပယ်ေစရမည် ြဖစ်ြပီး

အကျိုးသက်ေရာက်ေစရန် တင်ြပခွင့် မရှိေစရ။ သို့ရာတွင်

ထိုြပဋ္ဌာန်းချက်သည် အဆိုပါ သက်ေသခံအေထာက်အထားလက်မှတ်၌ ပါရှိေသာ အခ
ြ ား
သတ်မှတ်ချက်များကို ထိခိုက်ြခင်း မရှိေစရ။
(ခ)

အခန်း (၇) ပါ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ၏ တာ၀န်နှင့် ေပးအပ်ရန်တာ၀န်
ရှိမှုများတွင် လည်းေကာင်း၊ အခန်း (၈) ပါ ေပးအပ်ရန်တာ၀န်ရှိမှု ကန့်သတ်ချက်များတွင်
လည်းေကာင်း မည်သို့ပင် ပါရှေိ စကာမူ ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည်
ကုန်စည်အပ်နှံသူ၏သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ပဋိညာဥ်တွင် မိမိ၏ တာဝန်ရှိမှုနှင့် ေပးအပ်ရန်
တာဝန်များကို ပိုမို၍ တိုးြမှင့်သတ်မှတ်ေပးနိုင်သည်။

၅၄။

၀န် ကီးဌာနသည် ဤဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်ခ၊ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း၊ မှတ်ပုံတင် သက်တမ်း

တိုးြမှင့်ခ၊ ရက်လွန်ေ ြကး၊ ဒဏ်ေ ြကး၊ အာမခံ အေထာက်အထားနှင့် အခ
ြ ား အခေက
ြ းေငွများကို သတ်မှတ်
ထားရမည်။
၅၅။

ပုဒ်မ ၅၁ အရ တရားစွဲဆိုမှုတွင် တရားရုံးက အပ
ြ ီးသတ် အမိန့် ချမှတ်ြခင်း မပ
ြ ုမီ တရားစွဲဆိုြခင်း

ခံရေသာ ဘက်စုံ ပို့ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူက ပုဒ်မ ၅၁ တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အများဆုံး
ဒဏ်ေငွကို ဤဥပေဒပါ ကိစ္စ အလို့ငှာ ဗဟိအ
ု ဖွ့ဲ က စီမံ ခန့်ခွဲနိုင်ရန် မှတ်ပုံတင် အရာရှိထံ ေပးေဆာင်လျှင်
မှတ်ပုံတင် အရာရှိသည် တရားရုံးတွင် ထိုအမှုကို ေကျေအးရမည်။
၅၆။

မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်

ဤဥပေဒအရ

ရရန်ရှေိ သာ

အခေက
ြ းေငွနှင့်

ဒဏ်ေ ြကးေငွများ

ေပးေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်သူထံမှ ထိုအခေက
ြ းေငွနှင့် ဒဏ်ေ ြကးေငွများကို ဝင်ေငွခွန်မေပ
ြ ကျန်ေငွြဖစ်ဘိ
သကဲ့သို့ မှတ်ယူ၍ အရေကာက်ခံရမည်။
၅၇။

၀န် ကီးဌာနသည် ဘက်စုံပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ြခင်းနှင့် စပ်လျဥ်း၍ အများပ
ြ ည်သူ

အကျိုးငှာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ဤဥပေဒအရ မှတ်ပတ
ံု င် လက်မှတ်
ရယူြခင်းမှ ြဖစ်ေစ၊ မှတ်ပုံတင်ခ သို့မဟုတ် အခ
ြ ားအခေက
ြ းေငွ ေပးသွင်းရခ
ြ င်းမှ ြဖစ်ေစ စည်းကမ်းချက်များ
သတ်မှတ်၍ ကင်းလွတ်ခွင့် ြပုနိုင်သည်။
၅၈။

ြပစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံး ဥပေဒတွင် မည်သို့ပင် ြပဋ္ဌာန်းပါရှိေစကာမူ ြမို့နယ် တရားရုံးမှ မည်သည့်

စီရင်ပိုင်ခွင့် အာဏာရ တရားသူ ကးီ မဆို ဤဥပေဒပါ ြပစ်မှု တစ်ရပ်ရပ်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်
ဒဏ်ေငွကို ချမတ
ှ ်ရန် စီရင်ပိုင်ခွင့် အာဏာ ရရှိေစရမည်။
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၅၉။

ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် (က)

၀န် ကီးဌာနသည်

လိုအပ်ေသာ

နည်းဥပေဒများကို

ြပည်ေထာင်စု

အစိုးရအဖွဲ့၏

သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
(ခ)

၀န် ကီးဌာနနှင့် ဗဟိအ
ု ဖွ့ဲ တိ့ု သည် လိုအပ်ေသာ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ြကားချက်
နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန်နငုိ ်သည်။

(ဂ)

ေရေက
ြ ာင်းပိ့ု ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ အမိန့်နှင့် ညွှန် ြကားချက်
များကို ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွ့ဲ စည်းပုအ
ံ ေခ
ြ ခံ ဥပေဒအရ ကျွနု်ပ် လက်မှတ် ေရးထိုးသည်။

(ပုံ)
သိန်းစိန်
နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်

