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စက်မှုဇုန်ဥပေဒ 

(၂၀၂၀ ပပည်ဴနှစ်၊ ပပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၇။) 

၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်ဵ ၅ ရက် 

(၂၀၂၀ ပပည်ဴနှစ်၊ ေမလ ၂၆ ရက်) 

 

 

အခန်ဵ (၁) 

အမည်နှင်ဴ အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပပချက် 

၁။ ဤဥပေဒကို စက်မှုဇုန်ဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ပပပါအတိုင်ဵ  

အဓပိ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်- 

 (က) နုိင်ငဳေတာ ်ဆိုသည်မှာ ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ကို ဆိုသည်။ 

 (ခ) အစုိဵရအဖဲွ့ ဆိုသည်မှာ ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုငင်ေဳတာ် ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ကို 

ဆိုသည်။ 

 (ဂ) ဝန်ကကီဵဌာန ဆိုသည်မှာ ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရ စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴ စက်မှုဝန်ကကီဵဌာနကို 

ဆိုသည်။ 

 (ဃ) စက်မှုဇုန် ဆိုသည်မှာ အစိုဵရအဖဲွ့က အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာ ထုတ်ပပန်၍ စက်မှုဇုန်အပဖစ် 

နယ်နိမတိ်ပိုင်ဵပခာဵ သတ်မှတ်တည်ေထာင်သည်ဴ ေနရာကို ဆိုသည်။ 

 (င) တည်ေထာင်ပပီဵစက်မှုဇုန် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒ မပပဋ္ဌာန်ဵမီက တည်ရိှခဲဴေသာ စက်မှုဇုန်၊ 

စက်မှုဇုန်ခွဲ၊ စက်မှုနယ်ေပမ၊ စက်မှုရပ်ကွက် သ့ုိမဟုတ် စက်မှုဥယျာဉ်ကို ဆိုသည်။ 

 (စ) ဗဟုိေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် စက်မှုဇုန်မျာဵ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵအတွက် 

ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ စက်မှုလုပ်ငန်ဵနှငဴ် စက်မှုဇုန်ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ ဗဟိုေကာ်မတီကို 

ဆိုသည်။ 

 (ဆ) ေဒသဆုိင်ရာေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်နှငဴ် ပပည်ေထာင်စုနယ်ေပမ 

တို့တွင် ေဒသအလိကု် စက်မှုဇုန်မျာဵေဖာ်ေဆာငေ်ရဵနှင်ဴ ကကီဵ ကပ်ေရဵအတွက် 

ဤဥပေဒအရဖွဲ့စည်ဵေသာ ေဒသဆိုငရ်ာ စက်မှုဇုန်မျာဵ ေဖာ်ေဆာငေ်ရဵနှငဴ်ကကီဵ ကပ်ေရဵေကာ်မတီကို 

ဆိုသည်။ 

 (ဇ) စီမဳခန့်ခဲွေရဵေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုငရ်ာစက်မှုဇုန်တွင် စီမဳခန့်ခွဲေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို 

ေဆာငရ်ွက်ရန် ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ စက်မှုဇုန်စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီကို ဆိုသည်။ 
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 (ဈ) အေပခခဳအေဆာက်အအဳုမျာဵ ဆိုရာတွင် စက်မှုဇုန်နှင်ဴဆက်စပ်သည်ဴ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပဖန့်ပဖူဵေရဵ၊ 

ေရရရိှေရဵ၊ ေရဆိုဵသန့်စငေ်ရဵ၊ မီဵေဘဵလုဳခခုဳေရဵ၊ ကာဵလမ်ဵ၊ ရထာဵလမ်ဵ၊ ဆိပ်ကမ်ဵ ၊ ေလဆိပ်၊ 

ဆက်သွယ်ေရဵကွန်ရက်စသည်ဴ ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ အေပခခဳလိုအပ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ကွန်ပျူတာ 

အစီအစဉ်မျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵမျာဵလွယ်ကူထိေရာက်ေစေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်ေပဵနိုင်သည်ဴ စီမဳခန့်ခွဲေရဵ 

ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်မျာဵစသည်ဴ ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်ဵ ဆိုငရ်ာမဟုတ်သညဴ် အေပခခဳလိအုပ်ချက်မျာဵ ပါဝင်သည်။ 

 (ည) ရင်ဵနီှဵတည်ေဆာက်သူ ဆိုသည်မှာ စက်မှုဇုန် ထူေထာင် တည်ေဆာက်သည်ဴလုပ်ငန်ဵ၊ စက်မှုဇုန် 

အတွင်ဵ အေပခခဳအေဆာက်အအုဳတည်ေဆာက်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵနှငဴ်လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

မွမ်ဵ မဳထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ဤဥပေဒပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴအ်ညီ ကိစ္စရပ်တစ်ခုချင်ဵ  

အလုိက် တာဝန်ယူေဆာငရွ်က်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကုမ္ပဏီ သ့ုိမဟုတ် အဖဲွ့အစည်ဵကို ဆိုသည်။ 

 (ဋ) ရင်ဵနီှဵပမှုပ်နဳှသူ ဆိုသည်မှာ ေဒသဆိုငရ်ာေကာ်မတီ၏ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ 

စက်မှုဇုန်အတွင်ဵ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵကို ေဆာငရွ်က်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကုမ္ပဏီ သ့ုိမဟုတ် 

အဖဲွ့အစည်ဵကို ဆိုသည်။ 

အခန်ဵ (၂) 

ရည်ရွယ်ချက် 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ပဖစ်သည်- 

 (က) စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေရရှည်ဖွဳ့ ပဖိုဵတိုဵတက်ေစရန်နှငဴ် စက်မှုဇုန်မျာဵ ေအာင်ပမင်စွာ အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုငေ်စရန်၊ 

 (ခ) စက်မှုဇုန်မျာဵကို နိုငင်ေဳတာ်၏ စီဵပွာဵေရဵဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှုဆိုငရ်ာ မူေဘာင်မျာဵနှငဴ်အညီ 

စနစ်တကျစီမဳထူေထာင်၍ ပပည်တွင်ဵပပည်ပလပု်ငန်ဵရှင်မျာဵ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳ လုပ်ကိုငန်ိုငေ်စရန်၊ 

 (ဂ) ကုန်ထုတ်လပု်ငန်ဵနှငဴ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာငမ်ှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ လိအုပ်ချက်မျာဵကို 

ပပည်ဴစုဳစွာ စီမဳေဆာငရွ်က်ပခင်ဵ ပဖင်ဴ စက်မှုဇုန်မျာဵအတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵချတိ်ဆက်မှုအာဵေကာင်ဵ ၍ 

ေဈဵကွက်အရ ယှဉ်ပပိုငန်ိုငေ်သာ စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ပဖစ်လာေစရန်၊ 

 (ဃ) စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို စက်မှုဇုန်အတွင်ဵ အေပခချလုပ်ကိုငေ်ဆာငရွ်က်လာေစရန်နှင်ဴ 

စက်မှုလုပ်ငန်ဵ မျာဵေ ကာငဴ် သဘာဝနှငဴ် လူမှုပတ်ဝန်ဵကျငဆ်ိုင်ရာ ဆိုဵကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုမျာဵမပဖစ် 

ေပါ်ေစေရဵ၊ ေလျာဴနည်ဵေစေရဵအတွက် သက်ဆိုငရ်ာဥပေဒ၊ နည်ဵ ဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵ၊ 

စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵနှင်ဴ အညီ စနစ်တကျစီမဳေဆာင်ရွက်ေစရန်၊ 

 (င) စက်မှုဇုန်လုပ်ငန်ဵမျာဵ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်လာေစပခင်ဵ ပဖင်ဴ အလုပ်အကိုင်အခွငဴ်အလမ်ဵ တိုဵပမှငဴ်လာ 

ေစပပီဵ နိုငင်ဳသာဵမျာဵ၏ လူေနမှုအဆင်ဴပမင်ဴမာဵလာေစရန်နှငဴ် 

ေဒသအလုိက်ဖွဳ့ ပဖိုဵတိုဵတက်မှုကွာဟချက် မျာဵကို ေလျာဴနည်ဵေစရန်၊ 

 (စ) စက်မှုဇုန်မျာဵ၏ ကွန်ရက်ချတိ်ဆက်မှုပိုမုိအာဵေကာင်ဵ လာေစရန်၊ လိုအပ်ချက်မျာဵ ပဖညဴ်ဆည်ဵရန် 

နှငဴ် တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခဳမှုစနစ်ထနွ်ဵကာဵလာေစရန်၊ 
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 (ဆ) အသဳုဵပပုခွငဴ်ရရိှထာဵေသာေပမမျာဵကို လက်ေတွ့အသဳုဵပပုပခင်ဵပဖငဴ် နိုငင်ဳဴစီဵပွာဵေရဵတိုဵတက်ေစရန် 

နှငဴ် အလုပ်အကိုငအ်ခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ေပါ်ေပါက်လာေစရန်။ 

အခန်ဵ (၃) 

ဗဟုိေကာ်မတီ ဖဲွ့စည်ဵပခင်ဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ 

၄။ အစိုဵရအဖဲွ့သည်- 

 (က) စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေရရှည်ဖွဳ့ ပဖိုဵတိုဵတက်ေစရန်၊ စက်မှုဇုန်မျာဵ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ရန်နှငဴ် 

ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ေဆာငရွ်က်ရန် သငဴ်ေလျာ်ေသာ ပပည်ေထာငစ်ုအဆငဴ် 

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵကို ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာန၊ အစိုဵရဌာန၊ 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ သငဴ်ေလျာ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵကို အဖဲွ့ဝင်မျာဵအပဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ ပါဝငေ်စလျက် 

၁၅ ဦဵ ထက်မပိေုသာ ဗဟိုေကာ်မတီကို ဖွဲ့စည်ဵရမည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်ဵရာတွင် အဖဲွ့ဝင်မျာဵအနက်မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်ဵေရဵမှူဵနှငဴ် 

တွဲဖကအ်တွင်ဵ ေရဵမှူဵတို့ကို သတ်မှတ်တာဝန်ေပဵရမည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴ ဗဟိုေကာ်မတီကို လိုအပ်ပါက ပပင်ဆင်ဖဲွ့စည်ဵနိုင်သည်။ 

၅။ ဗဟိုေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ပဖစ်သည်- 

 (က) ဤဥပေဒပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စက်မှုဇုန်မျာဵ ေအာင်ပမငစ်ွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုငေ်ရဵ 

အတွက် မူဝါဒချမှတ်ပခင်ဵနှင်ဴ လမ်ဵ ညွှန်ပခင်ဵ၊ 

 (ခ) စက်မှုဇုန်တည်ေထာငေ်ရဵအတွက် ေဒသဆိုငရ်ာေကာ်မတီ၏ အဆိပုပုတငပ်ပချက်ကို 

စိစစ်သုဳဵသပ်၍ သေဘာထာဵမှတ်ချက်နှင်ဴတကွ အစိုဵရအဖဲွ့သ့ုိ တငပ်ပပခင်ဵ၊ 

 (ဂ) ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီမျာဵ ဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵ ၊ 

 (ဃ) ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီမှ တငပ်ပလာေသာ စက်မှုဇုန်အတွင်ဵ ရင်ဵ နှီဵတည်ေဆာက်သူမျာဵနှငဴ် 

ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူမျာဵအာဵ စည်ဵ  ကပ်ေကာက်ခဳရမည်ဴ အခွန်အခမျာဵ၊ ေပမငှာဵရမ်ဵခနှငဴ် 

ေပမအသုဳဵပပုခမျာဵကို အတည်ပပုသတ်မှတ်ပခင်ဵ ၊ 

 (င) ေဒသဆိုငရ်ာေကာ်မတီမှ တငပ်ပလာသညဴ်စက်မှုဇုန် တည်ေဆာက်ေရဵနှင်ဴ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵ 

ဆိုင်ရာ အဆိပုပုချက်မျာဵ၊ စက်မှုဇုန်ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ စီမဳချက်မျာဵ၊ မူဝါဒဆိုင်ရာနှငဴ် စက်မှုဇုန်နှငဴ် 

သက်ဆိုင်သည်ဴ ကိစ္စရပ်မျာဵကို အတညပ်ပုပခင်ဵ ၊ ညိှနှိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵပခင်ဵ နှင်ဴ လမ်ဵ ညွှန်ပခင်ဵ၊ 

 (စ) စက်မှုဇုန်ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵအတွက် အေပခခဳအေဆာက်အအုဳမျာဵနှငဴ် လိအုပ်ေသာ အေထာက်အပဴဳ 

မျာဵရရိှနိုင်ရန် ညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵပခင်ဵ။ 

အခန်ဵ (၄) 

ေဒသဆုိင်ရာေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵနှင်ဴလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ 

၆။ ဗဟိုေကာ်မတီသည်- 

 (က) ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ေဒသအလုိက် ထိေရာက်ေအာငပ်မငစ်ွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်နှငဴ် ပပည်ေထာင်စုနယ်ေပမတို့တွင် ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီကို 
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ေနပပည်ေတာ်ေကာငစ်ီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ သက်ဆိုငရ်ာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်ဝန်ကကီဵချုပ်အာဵ 

နာယကအပဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ ေနပပည်ေတာ် ေကာင်စီဝင၊် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် 

ပပည်နယ်ဝန်ကကီဵအာဵ ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ 

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၊ သက်ဆိုငရ်ာ စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌမျာဵအနက်မှ အမျာဵဆုဳဵ ငါဵဦဵ တို့အာဵ 

အဖဲွ့ဝင်မျာဵအပဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ ဖွဲ့စည်ဵတာဝန်ေပဵအပ်ရမည်။ 

 (ခ) ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ေပဵအပ်သူအာဵ အတွင်ဵေရဵမှူဵအပဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်နှငဴ် ပပည်ေထာင်စုနယ်ေပမ စက်မှုကကီဵ ကပ်ေရဵနှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵ 

ဦဵစီဵဌာန၊ ဦဵစီဵဌာနမှူဵအာဵ တွဲဖက်အတွင်ဵေရဵမှူဵအပဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ  တာဝန်ေပဵအပ်ရမည်။ 

 (ဂ) ေဒသဆိုင်ရာ ေကာ်မတီအာဵ ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင် ၁၅ ဦဵ အထိ ဖွဲ့စည်ဵနိုငသ်ည်။ 

 (ဃ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီကို လိအုပ်ပါက ပပငဆ်ငဖ်ွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။ 

၇။ ေဒသဆိုငရ်ာေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵပဖစ်သည်- 

 (က) ေနပပည်ေတာ်ေကာငစ်ီ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သုိ့မဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရအဖဲွ့ကပဖစ်ေစ၊ ရင်ဵ နှီဵ 

တည်ေဆာက်သူကပဖစ်ေစ စက်မှုဇုန်အသစ်တည်ေထာငေ်ရဵအတွက် တငပ်ပလာသည်ဴ 

အဆိပုပုချက်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ သငဴ်ေလျာ်သညဴ်ေနရာ၊ လိအုပ်သည်ဴ နယ်ေပမဧရယိာ၊ အကျယ်အဝန်ဵနှငဴ် 

နယ်နိမတိ်ပိုင်ဵပခာဵ သတ်မှတ်ချက်၊ စီဵပွာဵေရဵေဆာငရွ်က်ရန် အေပခခဳလိုအပ်ချက်မျာဵ 

ရရိှနိုင်မှုအေပခအေန၊ စီဵပွာဵေရဵ တိုဵတက်နိုင်မှု အလာဵအလာနှင်ဴအလုပ်အကိငု် 

အခွငဴ်အလမ်ဵရရိှနိုင်မှု အေပခအေနတို့ကို စိစစ်သုဳဵသပ် လျက် သေဘာထာဵမှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴတကွ 

ဗဟိုေကာ်မတီသို့ တငပ်ပပခင်ဵ၊ 

 (ခ) စက်မှုဇုန်မျာဵ၏ အေပခခဳအေဆာက်အအုဳမျာဵ ပပညဴ်စုဳမှုနှငဴ် လိအုပ်မှု၊ ေပမ၊ ေရနှငဴ် 

စွမ်ဵအင်အကျ ို ဵရိှစွာ အသဳုဵချမှု၊ လူစ့ွမ်ဵအာဵအရင်ဵ အပမစ်ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် 

လူမှုစီဵပွာဵတာဝန်ယူနိုင်မှု တို့အေပါ် သဳုဵသပ်၍ လိအုပ်ေသာမူဝါဒမျာဵ ချမှတ်နိုင်ရန်အတွက် 

ဗဟိုေကာ်မတီသို့ တငပ်ပပခင်ဵ၊ 

 (ဂ) စက်မှုဇုန်ပပင်ပ၌ လုပ်ကိငုေ်နေသာ စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ စက်မှုဇုန်သ့ုိ ေပပာင်ဵေရွှေ့လုပ်ကိုငရ်န် 

 ကပ်မတ်ေဆာငရွ်က်ပခင်ဵ၊ စက်မှုဇုန်အတွင်ဵ ေပပာင်ဵေရွှေ့လုပ်ကိုငသ်ူမျာဵအာဵ အခွငဴ်အေရဵနှငဴ် 

သက်သာခွငဴ်မျာဵရရှိေစရန် ညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ မူဝါဒပိုင်ဵဆိုင်ရာေတာင်ဵခဳရန် လိအုပ်ပါက 

ဗဟိုေကာ်မတီသို့ တငပ်ပေဆာငရ်ွက်ပခင်ဵ၊ 

 (ဃ) စက်မှုဇုန်သစ်မျာဵ ေပါ်ေပါက်ေစရန် ေဖာ်ေဆာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ေဆာငရွ်က်ပခင်ဵ ၊ 

 (င) တည်ေထာငပ်ပီဵစက်မှုဇုန်မျာဵတွင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵအစီအစဉ်မျာဵအာဵ 

အဆင်ဴပမှင်ဴတင် ေဆာငရွ်က်ပခင်ဵ ၊ 

 (စ) တည်ေထာင်ပပီဵစက်မှုဇုန်မျာဵနှငဴ် စက်မှုဇုန်အသစ်မျာဵအတွင်ဵ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေအာင်ပမငစ်ွာ ေဆာငရ်ွက်နိုငေ်ရဵအတွက် လိအုပ်ေသာအစီအမဳမျာဵ ေရဵဆွဲတငပ်ပပခင်ဵ ၊ 

လုပ်ငန်ဵတာဝန် မျာဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵ နှင်ဴ ဗဟိုေကာ်မတီ၏ အတည်ပပုချက်ရယူပခင်ဵ ၊ 
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 (ဆ) တည်ေထာငပ်ပီဵစက်မှုဇုန်မျာဵအတွင်ဵ  ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵသစ်မျာဵအတွက် အေဆာက်အဦမျာဵ 

ေဆာက်လုပ်ရန်ေနရာ သတ်မှတ်ပခင်ဵ ၊ စိစစ်ပခင်ဵ နှင်ဴ အတည်ပပုပခင်ဵ ၊ 

 (ဇ) စက်မှုဇုန်မျာဵအတွက် ေပမငှာဵရမ်ဵမည်ဴနှစ်ကာလကို သတ်မှတ်ပခင်ဵ ၊ 

 (ဈ) စက်မှုဇုန်တွင် ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူမျာဵက ပုဒ်မ ၂၄ ပါ  ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို လုပ်ကိုင်ခွငဴ် 

ေလျှာက်ထာဵလာပါက သတ်မှတ်ချက်နှငဴ်အညီ စိစစ်ခွင်ဴပပုေပဵပခင်ဵ ၊ 

 (ည) ေပမငှာဵရမ်ဵခနှငဴ် ေပမအသဳုဵပပုခမျာဵကို သတ်မှတ်ထုတ်ပပန်ေ ကညာနိုငရ်န် ဗဟိုေကာ်မတီသုိ့ 

အဆိပုပုတင်ပပ၍ ခွငဴ်ပပုချက်နှငဴ်အညီ ေကာက်ခဳပခင်ဵ ၊ 

 (ဋ) ပုဒ်မ ၂၃၊ ပုဒမ်ခွဲ (ဇ) အရ ရရိှသည်ဴ ရေငွမျာဵအနက် ဗဟိုေကာ်မတီက သတ်မှတ်သညဴ် 

ရာခိုငန်ှုန်ဵကို နိုငင်ေဳတာ်ဘဏ္ဍာေငွအပဖစ် ေပဵသွင်ဵ ပပီဵကျန်ေငွမျာဵကို ရန်ပုဳေငွအပဖစ် သတ်မှတ်၍ 

ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ စည်ဵ မျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ေဆာငရွ်က်ပခင်ဵ ၊ 

 (ဌ) စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်ဵနိုင်ရန် အစီအမဳမျာဵချမှတ်ေပဵပခင်ဵ နှင်ဴ ယင်ဵ ေကာ်မတီတွင် 

တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ရန် အေရွဵချယ်ခဳမည်ဴရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူမျာဵ၏ အရည်အချင်ဵကို သတ်မှတ်ေပဵပခင်ဵ ၊ 

 (ဍ) စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီမျာဵ ဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵ ၊ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို အခါအာဵေလျာ်စွာ စစ်ေဆဵပခင်ဵ နှင်ဴ 

သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်ဵေပဵပခင်ဵ၊ 

 (ဎ) စက်မှုဇုန်ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵအတွက် စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီက တငပ်ပလာသည်ဴ စီမဳကိန်ဵမျာဵကို 

စိစစ်၍အတည်ပပုပခင်ဵ ၊ စီမဳချက်မျာဵအာဵ စိစစ်၍ ခွငဴ်ပပုပခင်ဵ ၊ 

 (ဏ) စက်မှုဇုန်အတွင်ဵ အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ပခင်ဵ ၊ လမ်ဵ ေဖာက်ပခင်ဵ ၊ ပပုပပင်ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ နှငဴ် 

စပ်လျဉ်ဵ၍ စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ၏ တငပ်ပချက်ကို စိစစ်ခွင်ဴပပုေပဵပခင်ဵ ၊ 

(တ) စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီမှ တငပ်ပလာသည်ဴ စက်မှုဇုန်အတွင်ဵ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳနိုင်မညဴ် လုပ်ငန်ဵအမျ ို ဵ 

အစာဵမျာဵ သတ်မှတ်ေပဵပခင်ဵ ၊ 

 (ထ) စက်မှုဇုန်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မှုအေပခအေနကို ဗဟိုေကာ်မတီသ့ုိ 

ေပခာက်လတစ်ကကိမ် အစီရငခ်ဳတင်ပပပခင်ဵ ၊ 

 (ဒ) စက်မှုဇုန်အတွင်ဵ  ကျူဵေကျာ်ပခင်ဵ ၊ ခွငဴ်ပပုချက်မရိှဘဲ အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ပခင်ဵ၊ လမ်ဵ ေဖာက် 

ပခင်ဵ မျာဵကို ဥပေဒအရ အေရဵယူပခင်ဵ ၊ 

 (ဓ) လိအုပ်ေသာ ကျွမ်ဵကျင်အလုပ်သမာဵမျာဵရရိှနိုင်ေရဵ၊ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵ ေရဵတို့အတွက် 

သငတ်န်ဵမျာဵဖွငဴ်လှစ်၍ ေလဴကျငဴ်ေပဵရန် ညိှနှိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵပခင်ဵ ၊ 

 (န) ပုဒ်မ ၃၄၊ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) အရ ေပမကာလတန်ဖိုဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵ နှင်ဴ ဒဏေ် ကဵေကာက်ခဳပခင်ဵ ။ 

အခန်ဵ (၅) 

စီမဳခန့်ခဲွေရဵေကာ်မတီ ဖဲွ့စည်ဵပခင်ဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ 

၈။ ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီသည်- 

 (က) ဤဥပေဒပါလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်နိုငရ်န် သက်ဆိုင်ရာစက်မှုဇုန်အလုိက် 

စီမဳခန့်ခွဲေရဵ ေကာ်မတီတစ်ရပ်စီကို ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူမျာဵက မိမတိို့ထမဲှ ေရွဵချယ်တငေ်ပမှာက်သည်ဴ 
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ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵနှငဴ် 

ေနပပည်ေတာ်ေကာငစ်ီ၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရအဖဲွ့မှ 

တာဝန်ေပဵအပ်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵပဖငဴ် ဖွဲ့စည်ဵရမည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ (က) ပါ  ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူမျာဵက ေရွဵချယ်တင်ေပမှာက်သည်ဴ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵထဲမှ 

တစ်ဦဵကို အဖဲွ့ဝင်မျာဵ၏ဆန္ဒပဖင်ဴေရွဵချယ်ပပီဵ ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ် တာဝန်ေပဵအပ်ရမည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ (က) ပါအဖွဲ့ဝင်မျာဵအနက်မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်ဵေရဵမှူဵနှငဴ် တွဲဖက်အတွင်ဵေရဵမှူဵတို့ကို 

အမျာဵဆန္ဒအရ ေရွဵချယ်တာဝန်ေပဵအပ်ရမည်။ 

 (ဃ) စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီကို ဥက္ကဋ္ဌ အပါအဝင်အနည်ဵဆုဳဵ ၁၅ ဦဵမ ှအမျာဵဆုဳဵ ၂၁ ဦဵအထိ ဖွဲ့စည်ဵ 

ရမည်။ 

 (င) ေကာ်မတီဝင်မျာဵ လစ်လပ်သည်ဴအခါ အစာဵထိုဵခန့်ထာဵပခင်ဵ ကို ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ  ပပဋ္ဌာန်ဵချက်နှငဴ် 

အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၉။ စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ၏ သက်တမ်ဵသည် စတငဖ်ွဲ့စည်ဵသည်ဴေန့မှစ၍ ငါဵနှစ် ပဖစ်သည်။ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳ 

သူတစ်ဦဵသည် သက်ဆိုငရ်ာစီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီတွင် ေကာ်မတီသက်တမ်ဵ တစ်ဆက်တည်ဵနှစ်ကကိမ် 

ထိသာ ထမ်ဵ ေဆာင်ရမည်။ ပုဒ်မ ၈၊ ပုဒမ်ခွဲ (င) အရ အစာဵထိုဵခန့်အပ်ပခင်ဵ ခဳရသညဴ် ကာလကို 

သက်တမ်ဵတစ်ခုဟု မမှတ်ယူရ။ 

၁၀။ စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵပဖစ်သည်- 

 (က) သက်ဆိုငရ်ာ စက်မှုဇုန်ဖွဳ့ ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵေသာ စီမဳကိန်ဵ၊ နှစ်စဉ်လပု်ငန်ဵစီမဳချက် 

တို့ကို ေရဵဆွဲပပီဵ ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီသို့ တင်ပပ၍ အတညပ်ပုချက်ရယူပခင်ဵ နှင်ဴ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

 (ခ) တည်ေထာင်ပပီဵ စက်မှုဇုန်မျာဵတွင် သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ အသဳုဵမပပုရေသဵေသာ ေပမေနရာ 

မျာဵအာဵ စိစစ်၍ စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်နိုငေ်ရဵအတွက် ေဒသဆိုငရ်ာေကာ်မတီသ့ုိ 

တငပ်ပပခင်ဵ ၊ 

 (ဂ) စက်မှုဇုန်အတွင်ဵ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳမှုလပု်ငန်ဵမျာဵကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ လုပ်ကိုငန်ိုင်ေရဵ 

အတွက် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵပခင်ဵ ၊ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳနိုငမ်ည်ဴ လုပ်ငန်ဵအမျ ို ဵအစာဵမျာဵသတ်မှတ်ရန် 

တငပ်ပ ပခင်ဵ နှင်ဴ ေဒသဆိုငရ်ာ ေကာ်မတီ၏ ခွငဴ်ပပုချက်ပဖငဴ် အမျာဵပပည်သူသိရှိေစရန် 

ထုတ်ပပန်ေ ကညာပခင်ဵ ၊ 

 (ဃ) ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳမှုနှငဴ် ရင်ဵ နှီဵတည်ေဆာက်မှုဆိုငရ်ာ စီမဳကိန်ဵမျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရဵ၊ 

ေပမအသုဳဵပပုေရဵ၊ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵ၊ ပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ ေငွေရဵေ ကဵေရဵ၊ 

အခွန် အခ၊ စညပ်င်သာယာေရဵ၊ လမ်ဵ ပန်ဵေချာေမွ့ေစေရဵ၊ သယ်ယူပို့ေဆာငေ်ရဵ၊ ဆက်သွယ်ေရဵ၊ 

လုခဳခုဳေရဵနှငဴ် မီဵေဘဵလုဳခခုဳေရဵ၊ လျှပ်စစ်စွမ်ဵအင်နှငဴ် ေရရရိှေရဵစသည်ဴ 

စက်မှုဇုန်ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵ ကိ ုကကီဵ ကပ်ကွပ်ကဲပခင်ဵ၊ စစ်ေဆဵပခင်ဵ နှင်ဴ 

ညိှနှိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 
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 (င) နိုငင်ပဳခာဵသာဵ ကျွမ်ဵကျင်အလုပ်သမာဵမျာဵနှင်ဴ ပညာရှငမ်ျာဵ အလုပ်ခန့်ထာဵေရဵအတွက် လိုအပ် 

သည်မျာဵကို ေထာက်ခဳတငပ်ပပခင်ဵ ၊ 

 (စ) စက်မှုဇုန်တွင် လာေရာက်ေနထိငုေ်သာ နိုငင်ပဳခာဵသာဵ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူမျာဵ၊ ကျွမ်ဵကျင်အလုပ်သမာဵ 

မျာဵနှငဴ် ပညာရှင်မျာဵ၊ ယင်ဵ တို့၏ မိသာဵစုဝငမ်ျာဵ ေနထိငုခ်ွငဴ်ရရိှေရဵနှင်ဴ 

ပပည်တွင်ဵ ခရီဵသွာဵလာေရဵတို့ အတွက် လိအုပ်သည်မျာဵကို ေထာက်ခဳတင်ပပပခင်ဵ ၊ 

 (ဆ) စက်မှုဇုန်တွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအတွက် တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှင်ဴအညီ ကကီဵ ကပ်ကွပ်ကဲ 

ပခင်ဵ ၊ စက်ရုဳမှ စွန့်ထုတ်ပစ္စည်ဵစွန့်ပစ်ေရဵစနစ်ကို စိစစ် ကပ်မတ်ပခင်ဵ ၊ ရင်ဵနှီဵတည်ေဆာက်သူ 

သ့ုိမဟုတ် ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူအာဵ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ ေဆာငရ်ွက်ေစပခင်ဵ၊ 

 (ဇ) ဗဟိုေကာ်မတီနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီတို့မှ ထုတ်ပပန်ေသာ မူဝါဒမျာဵ၊ ညွှန် ကာဵချက်မျာဵနှငဴ် 

အညီ စည်ဵ ကမ်ဵမျာဵ ထုတ်ပပန်ပခင်ဵ နှင်ဴ စက်မှုဇုန်အတွင်ဵ စီမဳခန့်ခွဲပခင်ဵ ၊ 

 (ဈ) တည်ေထာငပ်ပီဵ စက်မှုဇုန်အတွင်ဵ လိအုပ်ေသာ စာဵေသာက်ဆိုင၊် လူေနဆိုင်ခန်ဵ၊ လူမှုဖူလုဳေရဵရုဳဵ၊ 

လူမှုဖူလုေဳရဵေဆဵခန်ဵ၊ သငတ်န်ဵေကျာင်ဵမျာဵနှငဴ် လူေနတိုက်တာအေဆာက်အဦမျာဵအတွက် လိုအပ် 

ေသာ ေပမေနရာကို ေဒသဆိုငရ်ာေကာ်မတီ၏ သေဘာတူညီချက်ပဖင်ဴ သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ပခင်ဵ ၊ 

 (ည) စက်မှုဇုန် စီမဳခန့်ခွဲမှုရုဳဵကို ဖွဲ့စည်ဵပပီဵ ၎င်ဵရုဳဵတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်မည်ဴ အပု်ချုပ်ေရဵမှူဵနှင်ဴ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵ ခန့်အပ်ပခင်ဵ၊ 

 (ဋ) စက်မှုဇုန်အတွင်ဵ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳလိုသူ၏ ေလျှာက်ထာဵချက်သည် တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှငဴ် ညီညွတ် 

ပါ က ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုငန်ိုင်ရန် ေလျှာက်ထာဵသညဴ် ေန့မှ ၁၅ ရက်အတွင်ဵ  

သက်ဆိုင်ရာ ဌာနမျာဵသ့ုိ ေထာက်ခဳချက်ေပဵပခင်ဵ၊ 

 (ဌ) စက်မှုဇုန်နှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ စီမဳခန့်ခွဲမှုလပု်ငန်ဵမျာဵအတွက် ရန်ပုဳေငေွကာက်ခဳ 

ပခင်ဵ အာဵ ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီသ့ုိ တငပ်ပ၍ ခွငဴ်ပပုချက်ရယူေဆာငရ်ွက်ပခင်ဵ ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ နှင်ဴ 

သဳုဵစွဲ ပခင်ဵ ကို ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ စည်ဵ မျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာငရွ်က်ပခင်ဵ ၊ 

 (ဍ) အလုပ်သမာဵမျာဵ ခန့်ထာဵပခင်ဵ ၊ လစာနှငဴ် အချနိ်ပိုလုပ်ခ၊ ခွငဴ်ရက်၊ အလုပ်ပိတ်ရက်၊ လုပ်ငန်ဵခွင် 

ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵကိစ္စရပ်မျာဵအပါအဝင် အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ 

အကျ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴ မျာဵရရိှေရဵအတွက် တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွက်နိုငရ်န် လိအုပ်ပါက 

သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်ဵေပဵပခင်ဵ၊ 

 (ဎ) စက်မှုဇုန်တွင် ကျူဵေကျာ်ပခင်ဵ ၊ ခွငဴ်ပပုချက်မရိှဘဲ အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ပခင်ဵ၊ လမ်ဵ ေဖာက် 

ပခင်ဵ မျာဵကို ဥပေဒနှင်ဴအညီ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ရန် ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီသ့ုိ တငပ်ပ၍ အတည်ပပု 

ချက်ရယူပခင်ဵ ၊ 

 (ဏ) စက်မှုဇုန်စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ အေထာက်အကူပပု ဆပ်ေကာ်မတီမျာဵကို လိုအပ်ပါက 

ဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵ ။ 

အခန်ဵ (၆) 

စက်မှုဇုန်သတ်မှတ်ေ ကညာပခင်ဵ  
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၁၁။ အစိုဵရအဖွဲ့သည်- 

 (က) ဤဥပေဒအရ စက်မှုဇုန်တည်ေထာငရ်န် ဗဟိုေကာ်မတီ၏ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ပဖင်ဴ တငပ်ပသည်ဴ 

တည်ေနရာအာဵ စိစစ်၍ ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် အတညပ်ပုပခင်ဵ ပပုလုပ်ရမည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ (က)အရ အတည်ပပုေပဵေသာ တည်ေနရာ၊ အကျယ်အဝန်ဵနှငဴ် နယ်နိမိတ်အပိုင်ဵအပခာဵကို 

စက်မှုဇုန်တည်ေထာငမ်ည်ပဖစ်ေ ကာင်ဵ  အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာထုတ်ပပန်၍ သတ်မှတ်ေ ကညာရမည်။ 

 (ဂ) တည်ေထာင်ပပီဵ စက်မှုဇုန်မျာဵအာဵ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ အမျ ို ဵအစာဵ၊ အဆငဴ်အတန်ဵခွဲပခာဵ 

သတ်မှတ်၍ စက်မှုဇုန်အပဖစ် ေ ကညာရမည်။ 

 (ဃ) စက်မှုဇုန်ေပမမျာဵအာဵ စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် ဆက်စပ်သည်ဴ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဝန်ေဆာငမ်ှု 

လုပ်ငန်ဵမျာဵမှအပ အပခာဵနည်ဵ  အသဳုဵပပုခွင်ဴမရိှေစရန် လိုအပ်သည်ဴ အမိန့်နှငဴ် ညွှန် ကာဵချက်မျာဵ 

ထုတ်ပပန်ေပဵရမည်။ 

၁၂။ ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီသည် သတ်မှတ်ေ ကညာပပီဵပဖစ်ေသာ စက်မှုဇုန်တည်ေနရာရိှ ေပမမျာဵကို 

စက်မှုဇုန်ေပမအပဖစ် ေဖာ်ေဆာင်နိုငရ်န် စက်မှုဇုန်ဧရယိာနယ်နိမိတ်အာဵ တိကျစွာ 

သတ်မှတ်ေဖာ်ပပပခင်ဵ၊ ေပမပုထဳုတ်ေပဵပခင်ဵ တို့ကို တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာငရွ်က်ေပဵနိုင်ရန် 

သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵသို့ ညွှန် ကာဵရမည်။ 

အခန်ဵ (၇) 

စက်မှုဇုန်တည်ေထာငပ်ခင်ဵ 

၁၃။ ဗဟိုေကာ်မတီသည် ေအာက်ပါအေပခခဳရမည်ဴအချက်မျာဵကို မူတည၍် သငဴ်ေလျာ်သည်ဴေဒသ 

သ့ုိမဟုတ် နယ်ေပမတွင် စက်မှုဇုန်တည်ေထာင်ရန်အတွက် ေဒသဆိုငရ်ာေကာ်မတီမှ 

အဆိပုပုတင်ပပချက် ကို စိစစ်၍ အစိုဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချက်ပဖင်ဴ စက်မှုဇုန်အသစ်မျာဵ 

တည်ေထာင်ရန် ေဆာင်ရွက်နိုင် သည်- 

 (က) ေဒသဆိုငရ်ာ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵအတွက် ေရွဵချယ်သတ်မှတ်သည်ဴ နယ်ေပမပဖစ်ပခင်ဵ၊ 

 (ခ) စက်မှုလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳမှုလပု်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရန် လုေဳလာက်ေသာ ေပမေနရာရှိပခင်ဵ နှငဴ် 

လိအုပ်ေသာ အေပခခဳအေဆာက်အအုဳ (Infrastructure) မျာဵ ပါဝင်သည်ဴ စက်မှုဇုန်အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်ေရဵ ပင်မစီမဳကနိ်ဵ (Master Plan) ကိ ုေဆာငရွ်က်နိုင်ပခင်ဵ ၊ 

 (ဂ) ဆိပ်ကမ်ဵ၊ ေလယာဉ်ကွင်ဵ ကဲဴသ့ုိ နိုငင်တဳကာထွကေ်ပါက်ရှိပခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာ 

နယ်စပ်ဆက်သွယ်ေရဵလမ်ဵ ေ ကာင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်တွင်ဵ ေဈဵကွက်မျာဵကို အလွယ်တကူသွာဵလာ 

ဆက်သွယ်နိုင်ပခင်ဵ ၊ 

 (ဃ) စက်မှုကုန် ကမ်ဵမျာဵ၊ အရင်ဵ အပမစ်မျာဵနှငဴ် အေပခခဳထုတ်ကုန်မျာဵ ပပည်ဴစုဳလုေဳလာက်စွာ 

ရရိှနိုငပ်ခင်ဵ ၊ 

 (င) ကျွမ်ဵကျင်အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ ကျွမ်ဵကျင်မှုအထိကု်အေလျာက်ရှိသည်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵနှငဴ် 

သင ်ကာဵေလဴကျငဴ်ပျ ို ဵေထာငေ်ပဵနိုင်ေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵ ရရိှနိုငပ်ခင်ဵ ။ 

၁၄။ ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီသည်- 
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 (က) ရင်ဵ နှီဵတည်ေဆာက်သူကို တည်ဆဲဥပေဒမျာဵ၊ တငဒ်ါလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ မျာဵနှငဴ်အညီ ေရွဵချယ်ရ 

မည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ (က) အရ ေရွဵချယ်ရာတွင် နိုင်ငေဳတာ်နှငဴ် နိုငင်ဳသာဵမျာဵအာဵ အကျ ို ဵရှိေစနိုငမ်ှု၊ စီမဳကိန်ဵကို 

လျင်ပမန်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုငမ်ှု၊ ပွင်ဴလင်ဵပမင်သာမှုနှငဴ် စက်မှုဇုန်လုပ်ငန်ဵေအာငပ်မငစ်ွာ 

ေဆာငရ်ွက်နိုငစ်ွမ်ဵရိှမှုတို့ကို အဓကိထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵ၍ ဦဵစာဵေပဵေရွဵချယ်နိုငသ်ည်။ 

၁၅။ စက်မှုဇုန်တည်ေထာငရ်ာတွင် ေအာက်ပါေပမအသုဳဵချမှု အဂေါရပ်မျာဵနှငဴ် ရာခိုငန်ှုန်ဵ အချ ို ဵအစာဵ 

အတိုင်ဵ  ပါဝင်ရမည်- 

 (က) စက်မှုလုပ်ငန်ဵနယ်ေပမ (Industrial Area) အတွက် ၆၀ ရာခိုငန်ှုန်ဵမှ ၇၀ ရာခိုငန်ှုန်ဵအထိ၊ 

 (ခ) ကုန်သွယ်မှုနယ်ေပမ (Commercial Area) အတွက် ၁ ရာခိုငန်ှုန်ဵမှ ၅ ရာခိုငန်ှုန်ဵအထိ၊ 

 (ဂ) စက်မှုဇုန်ဝန်ေဆာင်မှုနှင်ဴ အေထာက်အကူပပု အသဳုဵချနယ်ေပမ (Public Utilities and Assistant 

Area) အတွက် ၂၀ ရာခိုငန်ှုန်ဵမှ ၂၅ ရာခိုငန်ှုန်ဵအထိ၊ 

 (ဃ) စိမ်ဵလန်ဵနယ်ေပမ (Green Belt) အတွက် ၉ ရာခိုငန်ှုန်ဵမှ ၁၀ ရာခိုငန်ှုန်ဵအထိ။ 

၁၆။ ေဒသဆိုငရ်ာေကာ်မတီသည် စက်မှုဇုန်အရွယ်အစာဵ၊ အမျ ို ဵအစာဵနှငဴ် အဆငဴ်အတန်ဵသတ်မှတ်ပခင်ဵ  

အာဵ စက်မှုလုပ်ငန်ဵမူဝါဒနှငဴအ်ညီ အဆိပုပု၍ ဗဟိုေကာ်မတီသ့ုိ တငပ်ပအတည်ပပုချက်ရယူရမည်။ 

အခန်ဵ (၈) 

ရန်ပုေဳငွထူေထာင်ပခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵနှင်ဴ သဳုဵစွဲပခင်ဵ 

၁၇။ ေဒသဆိုငရ်ာေကာ်မတီသည် စက်မှုဇုန်ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵအတွက် ေနပပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ သက်ဆိုင်ရာ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့၏ ေထာက်ပဳေဴငွ၊ ပပည်တွင်ဵပပည်ပ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ 

ကူညီေထာက်ပဳဴေငွ၊ ပုဒ်မ ၇ ပုဒမ်ခွဲ (ည) နှငဴ် (ဋ) အရ ရရိှသည်ဴ ရေငွမျာဵနှငဴ် အပခာဵရေငမွျာဵပဖငဴ် 

ရန်ပုဳေငွ ထူေထာင်ထာဵရိှရမည်။ 

၁၈။ ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီသည် ရန်ပုဳေငွစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကို သငဴ်ေလျာ်ေသာပုဂ္ဂိုလ်မျာဵပဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵပပီဵ 

ယင်ဵ ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို သတ်မှတ်ေပဵရမည်။ 

၁၉။ စီမဳခန့်ခွဲေရဵ ေကာ်မတီသည် ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူမျာဵ၏ အချ ို ဵကျထည်ဴဝငေ်ငွမျာဵ၊ ဒဏေ် ကဵေငွမျာဵ နှငဴ် 

အပခာဵရေငွမျာဵပဖငဴ် ရန်ပုဳေငွထူေထာင်ထာဵရှိရမည်။ 

၂၀။ စီမဳခန့်ခွဲေရဵ ေကာ်မတီသည် ပုဒ်မ ၁၀ ပုဒမ်ခွဲ (ဏ) အရ ရန်ပုဳေငွထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ သဳုဵစွဲေရဵ 

ဆပ်ေကာ်မတီမျာဵကို ေဒသဆိုင်ရာ ေကာ်မတီ၏ ခွငဴ်ပပုချက်ပဖငဴ် ဖွဲ့စည်ဵနိုငသ်ည်။ 

၂၁။ ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီနှငဴ် စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီတို့သည် မိမတိို့ ထူေထာင်ထာဵရှိသည်ဴ ရန်ပုဳေငွ 

စာရင်ဵမျာဵကို ပမန်မာနိုင်ငစဳာရင်ဵ ေကာင်စီတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ ပပင်ပစာရင်ဵစစ်၏ 

စာရင်ဵစစ်ေဆဵမှု ခဳယူရမည်။ 

၂၂။ စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ ရုဳဵအဖဲွ့၏ အပု်ချုပ်ေရဵမှူဵနှငဴ် ဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် လစာနှငဴ်စရတိ်မျာဵကို 

ရန်ပုဳေငမွှ ကျခဳသုဳဵစွဲရမည်။ 

အခန်ဵ (၉) 
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ရင်ဵနီှဵတည်ေဆာက်သူ၏ တာဝန်နှင်ဴ လုပ်ပုိင်ခွင်ဴမျာဵ 

၂၃။ ရင်ဵနှီဵတည်ေဆာက်သူသည်- 

 (က) ရင်ဵ နှီဵတည်ေဆာက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို လုပ်ကိုင်ရာတွင် ရင်ဵ နှီဵတည်ေထာင်မညဴ် အဆိပုပုချက်ကို 

ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီမှတစ်ဆငဴ် ဗဟိုေကာ်မတီ၏ အတည်ပပုချက်ရယူရမည်။ 

 (ခ) ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵသေဘာတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုပပီဵ ေနာက် ခွငဴ်ပပုထာဵသည်ဴ 

သတ်မှတ် ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စက်မှုဇုန်လုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ပခင်ဵ ၊ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူမျာဵအာဵ 

ထပဆ်ငဴ် ေပမအငာှဵချထာဵပခင်ဵ၊ အေပခခဳအေဆာက်အုဳ တည်ေဆာက်ပခင်ဵ တို့ကို ပပုလုပ်နိုင်သည်။ 

(ဂ) စက်မှုဇုန်မွမ်ဵမဳထနိ်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ၏ ကကီဵ ကပ်မှုပဖငဴ် 

လုပ်ကိုင် နိုငသ်ည်။ 

 (ဃ) သက်ဆိုငရ်ာစက်မှုဇုန်အတွင်ဵ တည်ေဆာက်ေရဵစီမဳကိန်ဵတစ်ခုစီအတွက် အဆိပုပုကာလအတွင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵပပီဵဆုဳဵေအာင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ယင်ဵ အဆိုပပုကာလအတွင်ဵ တည်ေဆာက်မှုလုပ်ငန်ဵ 

ပပီဵစီဵပခင်ဵ မရှပိါက ခိုင်လဳုေသာအေ ကာင်ဵပပချက်ကို ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီ၏ 

သေဘာထာဵမှတ်ချက်နှငဴ် အတူ ဗဟိုေကာ်မတီသ့ုိ တငပ်ပ၍ အဆုဳဵ အပဖတ်ရယူရမည်။ 

ခိုင်လဳုေသာအေ ကာင်ဵ ပပချက်မဟုတ်ေ ကာင်ဵ  စိစစ်ေတွ့ရှပိါက စည်ဵ မျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ 

လုပ်ကိုင်ခွငဴ်ရုပ်သိမ်ဵပခင်ဵခဳရမည်။ 

 (င) စက်မှုဇုန်အတွင်ဵရှိ အေပခခဳအေဆာက်အအုဳမျာဵကို မိမကိိုယ်တိုင်ပဖစ်ေစ၊ အပခာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ 

အာဵ လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳ၍ပဖစ်ေစ ေဆာငရွ်က်နိုင်သည်။ 

 (စ) အေပခခဳအေဆာက်အအဳုတစ်ခုနှင်ဴ ဆက်စပ်ဝန်ေဆာင်မှုအာဵ စက်မှုဇုန်အတွင်ဵတွငသ်ာမက ပပငပ် 

သ့ုိပါ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵမည်ဆိုပါက ယင်ဵ ပပင်ပဝန်ေဆာငမ်ှု လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် 

သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန မျာဵ၏ ခွငဴ်ပပုချက်နှငဴ်အညီ လိကု်နာေဆာငရ်ွက်ရမည်။ 

 (ဆ) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵ၊ မီဵေဘဵ 

အန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵ ေရဵကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ 

လိကု်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ဇ) ေပမအသဳုဵချခွငဴ်နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွငဴ်တို့အတွက် ေပဵရန်ရှိသည်ဴ အဖုိဵအခကိုေဒသဆိုငရ်ာ 

ေကာ်မတီနှငဴ် သေဘာတူချုပ်ဆိုထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵသေဘာတူစာချုပ်အရ 

တစ်လုဳဵတစ်ခဲတည်ဵပဖစ်ေစ၊ အရစ်ကျပဖစ်ေစ ေဒသဆိုငရ်ာေကာ်မတီသ့ုိ ေပဵသွင်ဵရမည်။ 

 (ဈ) စက်မှုဇုန်အတွင်ဵ  အေကာက်ခွန်ကကီဵ ကပ်မှု ကုန်ေလှာင်ရုဳစနစ် ( Bonded Warehouse System) 

ေဆာငရ်ွက်ပခင်ဵကိစ္စနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အေကာက်ခွန်ဥပေဒ၊ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ 

ေဆာငရ်ွက်ရ မည်။ 

အခန်ဵ(၁၀) 

ရင်ဵနီှဵပမှုပ်နဳှသူ၏ တာဝန်မျာဵ 
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၂၄။ ရငန်ှီဵပမှုပ်နှဳသူသည် စက်မှုဇုန်အတွင်ဵ ေအာက်ပါရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵ 

နှငဴအ်ညီ လုပ်ကိုငခ်ွငဴ်ရိှသည်- 

 (က) ကုန်ေချာပစ္စည်ဵ ထုတ်လုပ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊ ဆက်စပ်ကုန်ပစ္စည်ဵအဆငဴဆ်ငဴ် ထုတ်လုပ်ပခင်ဵလုပင်န်ဵ၊ 

ထုပ်ပိုဵ ပစ္စည်ဵထုတ်လုပ်ပခင်ဵနှင်ဴ တန်ဖိုဵပမှငဴ်ထုတ်ကုန်မျာဵ ထုတ်လုပ်ပခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ 

 (ခ) ကုန် ကမ်ဵ၊ ကုန်ေချာသယ်ယူပို့ေဆာငပ်ဖန့်ပဖူဵပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ လမ်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ နှင်ဴ လမ်ဵ  

အဆင်ဴပမှင်ဴတငပ်ခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ 

 (ဂ) ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵနှငဴဆ်က်စပ်သည်ဴ အပခာဵဝန်ေဆာင်မှုလပု်ငန်ဵမျာဵ၊ 

 (ဃ) ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳမှုလပု်ငန်ဵမှ ထုတ်လုပ်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ သတ်မှတ်ချက်နှင်ဴအညီ ပပည်တွင်ဵ ၊ 

ပပည်ပသ့ုိ ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ။ 

၂၅။ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူသည် ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ခွငဴ်ရရိှရန် ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပပန်ထာဵေသာ 

နည်ဵ ဥပေဒမျာဵ၊ စည်ဵ မျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီမှတစ်ဆငဴ် ေဒသဆိုင်ရာ 

ေကာ်မတီသ့ုိ ေလျှာက်ထာဵရမည်။ 

၂၆။ သက်ဆိုင်ရာစက်မှုဇုန်အတွင်ဵ တည်ေဆာက်ေရဵစီမဳကနိ်ဵတစ်ခုစီအတွက် အဆိပုပုကာလအတွင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵပပီဵဆုဳဵေအာငေ်ဆာင်ရွက်ရမည်။ ယင်ဵ အဆိုပပုကာလအတွင်ဵ 

တည်ေဆာက်မှုလုပ်ငန်ဵပပီဵစီဵပခင်ဵ  မရိှပါက ခိုင်လုဳေသာအေ ကာင်ဵပပချက်ကို စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ၏ 

သေဘာထာဵမှတ်ချက်နှငဴ်အတူ ေဒသဆိုငရ်ာ ေကာ်မတီသ့ုိတင်ပပ၍ အဆုဳဵအပဖတ်ရယူရမည်။ 

ခိုင်လဳုေသာအေ ကာင်ဵ ပပချက်မဟုတ် ေ ကာင်ဵ  စိစစ်ေတွ့ရှပိါက စည်ဵ မျဉ်ဵစည်ဵ ကမ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ 

လုပ်ကိုင်ခွငဴ်ရုပ်သိမ်ဵပခင်ဵခဳရမည်။ 

၂၇။ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူသည်- 

 (က) သက်ဆိုငရ်ာဌာနမျာဵတွင် တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှင်ဴအညီ မှတ်ပုဳတင်ရမည်။ 

 (ခ) လုပ်ငန်ဵေဆာငရွ်က်ပခင်ဵ အာဵ သက်ဆိုင်ရာဌာန အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ 

လုပ်ကိုင် ေဆာငရွ်က်ရမည်။ 

 (ဂ) မိမိ၏ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်မှုအေပခအေနကို စီမဳခန့်ခွဲေရဵ 

ေကာ်မတီသ့ုိ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ တငပ်ပရမည်။ 

 (ဃ) စက်မှုဇုန်အတွင်ဵ ရှိ ပျက်စီဵယိုယွင်ဵ ၍ အမျာဵပပည်သူအာဵ ေဘဵအန္တရာယ်ပဖစ်ေစေသာ 

ကုန် ကမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမမီေသာ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵကို သက်ဆိုင်ရာဥပေဒ၊ 

နည်ဵ ဥပေဒ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵချက် မျာဵနှငဴ်အညီ လိကု်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (င) ဝန်ထမ်ဵမျာဵခန့်ထာဵပခင်ဵ၊ လစာနှငဴ် အချနိ်ပိုလုပ်ခ၊ ခွငဴ်ရက်၊ အလုပ်ပိတ်ရက်၊ 

လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵကိစ္စရပ်မျာဵ အပါအဝင် 

အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ အကျ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴမျာဵ ရရိှေရဵအတွက် တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်ဵ ဥပေဒပါ 

ပပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာငရွ်က် ရမည်။ 
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၂၈။ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒပါ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵကို လိကု်နာရမည်ဴ အပပင် 

လုပ်ငန်ဵခွင် ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုမရိှေစရန်တည်ဆဲဥပေဒမျာဵ 

နှငဴ် အညီ လိကု်နာေဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၂၉။ ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳသူသည် မိမ၏ိလုပ်ငန်ဵကို စတငေ်ဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ ပိတ်သိမ်ဵပခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် စာရင်ဵ 

ရှင်ဵလင်ဵဖျက်သိမ်ဵပခင်ဵ ပပုလုပ်လိပုါက သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵနှင်ဴ စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီသ့ုိ ကကိုတင် 

အေ ကာင်ဵ ကာဵ၍ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၀။ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူသည် မိမိ၏ လုပ်ငန်ဵ၊ ကုမ္ပဏီ သ့ုိမဟုတ် အဖဲွ့အစည်ဵ၏ အစုရှယ်ယာအာဵလုဳဵ  

ကိုပဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵကိုပဖစ်ေစ လွှေဲပပာင်ဵ သည်ဴအခါသက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵနှင်ဴ စီမဳခန့်ခွဲေရဵ 

ေကာ်မတီအာဵ အေ ကာင်ဵ  ကာဵပပီဵ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၃၁။ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူသည် ပပည်တွင်ဵ၊ ပပည်ပဝန်ထမ်ဵ မျာဵ ခန့်ထာဵမှုအေပခအေနအရပ်ရပ်အာဵ 

စီမဳခန့်ခွဲေရဵ ေကာ်မတီသ့ုိ တငပ်ပရမည်။ 

အခန်ဵ(၁၁) 

ေပမအသဳုဵပပုပခင်ဵ 

၃၂။ ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီသည် စက်မှုေပမအာဵ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ဆက်စပ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာငရ်ွက်ရန် ရင်ဵ နှီဵတည်ေဆာက်သူ သ့ုိမဟုတ် ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူအာဵ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ 

ေပမငှာဵရမ်ဵခ မျာဵကို ေပဵသွင်ဵေစပပီဵ နှစ် ၅၀ အထိခွငဴပ်ပုနိုင်သည်။ ယင်ဵ သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵပပီဵေနာက် 

ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳ သူက ဆက်လက်လုပ်ကိုငလ်ိုလျှင် တစ်ဆက်တည်ဵ ၁၀ နှစ်သက်တမ်ဵ နှစ်ကကိမ်အထိ 

တိုဵပမှငဴ်ေပဵနိုင် သည်။ 

၃၃။ စက်မှုဇုန် သတ်မှတ်ေ ကညာပခင်ဵ မပပုမီ စက်မှုဇုန်တည်ေထာငရ်န် လျာထာဵေသာ ေပမေပါ်တွင် 

လူေနအိမ်ေပခမျာဵ၊ အေဆာက်အဦမျာဵ၊ လယ်ယာဥယျာဉ်ခခဳေပမမျာဵ၊ သီဵပငစ်ာဵပင်မျာဵ၊ စိုက်ခင်ဵမျာဵ 

စသည်တို့ကို ေပပာင်ဵေရွှေ့ရှင်ဵလင်ဵေပဵရန်ရိှပါက ၎င်ဵတို့ကို ေပပာင်ဵေရွှေ့ေနရာချထာဵပခင်ဵ၊ 

နစ်နာေ ကဵေပဵ ပခင်ဵ နှင်ဴ ေလျာ်ေ ကဵေပဵပခင်ဵ တို့ကို ေနပပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ 

သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရအဖဲွ့က တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ 

ေပဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။ 

၃၄။ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူ သုိ့မဟုတ် ရင်ဵ နှီဵတည်ေဆာက်သူသည်- 

 (က) အသဳုဵပပုခွငဴ်ရရိှေသာေပမကို သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵ ကမ်ဵချက်မျာဵနှင်ဴအညီ အသုဳဵပပုရမည်။ 

 (ခ) စက်မှုဇုန်၊ တည်ေထာင်ပပီဵစက်မှုဇုန်အတွင်ဵ ေပမကွက်မျာဵအာဵ ရယူထာဵပပီဵ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုငပ်ခင်ဵ  

မရိှေသာ ေပမကွက်မျာဵကို စက်မှုဇုန်အပဖစ် သတ်မှတ်ေ ကညာသည်ဴေန့မှ ေပခာက်လအတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵ 

စီမဳချက်နှငဴ် ပပီဵစီဵမညဴ်ကာလကိတုငပ်ပ၍ ေဒသဆိုငရ်ာေကာ်မတီ၏ အတညပ်ပုချက်ရယူရမည်။ 

အတညပ်ပုပပီဵပဖစ်သညဴ် စီမဳကိန်ဵသတ်မှတ်ကာလအတိုင်ဵ  ပပီဵစီဵေအာင်လုပ်ကိုင်ပခင်ဵ မရိှပါက  

သက်ဆိုင်ရာ ေဒသဆိငု်ရာေကာ်မတီက သတ်မှတ်ေသာ ေပမကာလတန်ဖိုဵ ၏ ၁၀ ရာခိုငန်ှုန်ဵကို 

ဒဏေ် ကဵအပဖစ် သက်ဆိုင်သည်ဴ ေဒသဆိုင်ရာ ေကာ်မတီသ့ုိ နှစ်စဉ်ေပဵေဆာင်ရမည်။ 
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ဒဏေ် ကဵေပဵေဆာငန်ိုင်ပခင်ဵ  မရိှပါက အဆိုပါေပမ အသဳုဵပပုခွငဴ်ပါမစ် သ့ုိမဟုတ် ဂရန်ကိုပပန်လည် 

ရုပ်သိမ်ဵပခင်ဵ ခဳရမည်။ 

 (ဂ) အသဳုဵပပုခွင်ဴရရှိေသာ ေပမ၏သဘာဝေပမမျက်နှာသွငပ်ပင် သ့ုိမဟုတ် ေပမအနိမဴ်အပမငဴ် 

အေနအထာဵကို သက်ဆိုငရ်ာစီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ၏ ခွငဴ်ပပုချက်မရှိဘဲ သိသာထငရ်ှာဵစွာ 

ပပုပပင်ေပပာင်ဵ လဲပခင်ဵ မပပုရ။ 

 (ဃ) လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုငေ်ဆာင်ရွက်ရန် ခွငဴ်ပပုထာဵသည်ဴကာလအတွင်ဵ  အပခာဵသူ သုိ့မဟုတ် အပခာဵအဖဲွ့ 

အစည်ဵမျာဵသို့ ေပမငှာဵရမ်ဵပခင်ဵ ၊ ေပမအသဳုဵပပုခွငဴ်နှငဴ် အေဆာက်အအုဳမျာဵကို ေရာင်ဵချပခင်ဵ၊ 

ငာှဵရမ်ဵ ပခင်ဵ ၊ လဲလှယ်ပခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ေပဵကမ်ဵပခင်ဵ ပပုလုပ်လိပုါက 

သက်ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီမှတစ်ဆငဴ် ေဒသဆိုငရ်ာေကာ်မတီသ့ုိ တငပ်ပပပီဵ 

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် စည်ဵ မျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာငရွ်က် ရမည်။ 

၃၅။ အသုဳဵပပုခွငဴ်ရရိှေသာ ေပမ၏ ေပမေပါ်၊ ေပမအာက်၌ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳခွငဴ်ပပုသည်ဴ လုပ်ငန်ဵနှငဴ်မသက်ဆိုင် 

သည်ဴ မူလစာချုပ်တွင် မပါဝင်ေသာ သဘာဝသယဳဇာတ တွင်ဵထွက်ပစ္စည်ဵကိုပဖစ်ေစ၊ ေရှဵေဟာင်ဵ ဝတ္ထု 

ပစ္စည်ဵကိုပဖစ်ေစ၊ ရတနာသုိက်ကိုပဖစ်ေစေတွ့ရှိလျှင် စီမဳခန့်ခွဲေရဵ ေကာ်မတီသ့ုိ ချက်ချင်ဵအေ ကာင်ဵ  

 ကာဵရမည်။ စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီမှ ေနပပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် 

ပပည်နယ်အစိုဵရအဖဲွ့ သုိ့ တငပ်ပပပီဵ ခွငဴ်ပပုချက်ရလျှင် ယင်ဵ ေပမေပါ်၌ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ 

ခွငဴ်ပပုချက်မရလျှင် ေဒသဆိုငရ်ာေကာ်မတီက အစာဵထိုဵစီစဉ်ေပဵသည်ဴေနရာသို့ ေပပာင်ဵေရွှေ့ေဆာငရွ်က် 

ရမည်။ 

၃၆။ ေပမငှာဵရမ်ဵခမျာဵနှငဴ် ေပမအသဳုဵပပုခမျာဵအာဵ ေဒသတွင်ဵနိုင်ငမဳျာဵရိှ စက်မှုဇုန်မျာဵနှင်ဴ ယှဉ်ပပိုင် 

နိုငစ်ွမ်ဵရိှေသာ နှုန်ဵထာဵမျာဵကို ေဒသဆိငု်ရာေကာ်မတီမှ ဗဟိုေကာ်မတီသ့ုိ တငပ်ပ၍ အတည်ပပုချက် 

ရယူရမည်။ 

အခန်ဵ (၁၂) 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵစီမဳေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ  

၃၇။ စက်မှုဇုန် တည်ေထာငရ်ာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာငရွ်က်ရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ  

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵကို တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှင်ဴအညီ လိကု်နာေဆာင်ရွက်ရ 

မည်။ 

၃၈။ ရင်ဵ နှီဵတည်ေဆာက်သူက အသစ်တည်ေထာင်မညဴ် စက်မှုဇုန်တွင် စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ထွက်ရိှေသာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ ၊ သန့်စင်ပခင်ဵနှငဴ် ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵ စွာ စွန့်ပစ်ပခင်ဵ အတွက် 

စုေပါင်ဵ အသဳုဵပပုနိုငရ်န် လိအုပ်သည်ဴ နည်ဵ စနစ်နှငဴ် တည်ေဆာက်မှုမျာဵကို တစ်ပါတည်ဵ 

ထညဴ်သွင်ဵ ေဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၃၉။ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှု ထိန်ဵချုပ်ေရဵစီမဳခန့်ခွဲပခင်ဵ  (Pollution Control 

Management)၊ စွမ်ဵအင်စီမဳခန့်ခွဲပခင်ဵ  (Energy Management) မျာဵအာဵ 

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနမျာဵမှ ထုတ်ပပန်ထာဵေသာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴအ်ညီ ေဆာငရ်ွက်ရမည်။ 
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၄၀။ တည်ေထာင်ပပီဵ စက်မှုဇုန်မျာဵတွင် ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီက ကကီဵ ကပ်လျက် ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုငရ်ာကိစ္စရပ်မျာဵကို နှစ်အလိကု် စီမဳကိန်ဵမျာဵချမှတ်၍ ပပုပပင်ေပပာင်ဵ လဲေဆာင်ရွက်ရ 

မည်။ 

၄၁။ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူမျာဵသည် စက်မှုဇုန်အတွင်ဵစုေပါင်ဵစနစ်ပဖငဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵသန့်စင်၍ 

ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ စွာ စွန့်ပစ်မှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မျာဵကို စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွက်ရိှမှုပမာဏ 

အလုိက် စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီက သတ်မတှ်သည်ဴ သငဴ်ေလျာ်ေသာနှုန်ဵထာဵပဖငဴ် ကျခဳရမည်။ 

၄၂။ စုေပါင်ဵစနစ်ပဖင်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထိန်ဵသိမ်ဵ၍ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ စွာစွန့်ပစ်မှုနည်ဵစနစ်ကို 

အသုဳဵပပုနိုင် ပခင်ဵ မရှိသည်ဴ တည်ေထာငပ်ပီဵ စက်မှုဇုန်မျာဵရိှ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူမျာဵသည် မိမအိစီအစဉ်ပဖင်ဴ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵသန့်စင်၍ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ စွာ စွန့်ပစ်မှုစနစ်ကို သတ်မှတ်ကာလ 

အတွင်ဵ တည်ေဆာက် တပ်ဆင်အသုဳဵပပုရမည်။ 

အခန်ဵ (၁၃) 

ေပဵေချေငွမျာဵအေပါ်ဝင်ေငွခွန်ေကာက်ခဳပခင်ဵ 

၄၃။ ပမန်မာနိုငင်တဳွင် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတည်ေထာင်ထာဵပခင်ဵ မရိှေသာ်လည်ဵ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်ဵနှငဴ် 

အသိဿာဏ်ဆိုင်ရာပစ္စည်ဵ လုပ်ငန်ဵတစ်ခုခုအရ စက်မှုဇုန်နှငဴ်ဆက်စပ်၍ 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ခွငဴ်ရရိှေသာ ပပည်ပေန နိုင်ငပဳခာဵသာဵအာဵ 

ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူကေငွေပဵေချသည်ဴကိစ္စနှငဴ်ပတ်သက်၍ ဝငေ်ငွခွန်ဥပေဒပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်နှငဴ်အညီ 

ဝန်ကကီဵဌာနက ထုတ်ပပန်သတ်မှတ်သည်ဴ နှုန်ဵထာဵအတိုင်ဵ ကျသငဴ်ေသာ ဝငေ်ငွခွန်ကို 

ေငွထုတ်ေပဵချနိ်တိုင်ဵတွင် နုတ်ယူေပဵသွင်ဵ ရမည်။ 

၄၄။ စက်မှုဇုန်ရိှလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သည်ဴ ပပည်တွင်ဵ၊ ပပည်ပမှဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် 

အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ဝငေ်ငွခွန်ကျသငဴ်သည်ဴလစာဝငေ်ငွအေပါ်တွင် ဝငေ်ငွခွန်ဥပေဒပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ 

နှငဴအ်ညီ ကျသငဴ်ဝင်ေငခွွန်ကို သက်ဆိုင်ရာရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူက ေကာက်ခဳေပဵသွင်ဵရမည်။ 

အခန်ဵ (၁၄) 

စက်မှုဇုန်လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ အခွင်ဴအေရဵခဳစာဵခွင်ဴပပုပခင်ဵ 

၄၅။ ရင်ဵ နှီဵတည်ေဆာက်သူနှငဴ် ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူတို့အာဵ ကနဦဵတည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵတွင် အသဳုဵပပု 

ရန် စက်ယန္တရာဵကကီဵမျာဵနှငဴ် စက်ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵ ယာယီတင်သွင်ဵ ပခင်ဵကို The Sea Customs Act 

(ပင်လယ်ေရေ ကာင်ဵ  အေကာက်ခွန်အက်ဥပေဒ) ပါ  လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ေဆာငရ်ွက်ခွငဴ် 

ပပုသည်။ ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီ၏ ေထာက်ခဳချက်ပဖငဴ် တငသွ်င်ဵ ပခင်ဵကို စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ 

ကူဵသန်ဵေရာင်ဵ  ဝယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနက ညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄၆။ ဗဟိုေကာ်မတီသည် ေအာက်ေဖာ်ပပပါ လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာ ထုတ်ပပန်ပပီဵ 

အထူဵခဳစာဵခွငဴ် မျာဵကို ကာလအပုိင်ဵ အပခာဵသတ်မှတ်၍ ခွငဴ်ပပုနိုငသ်ည်- 

 (က) ဖွဳ့ပဖိုဵမှုအာဵနည်ဵေသာ အရပ်ေဒသမျာဵရှိ စက်မှုဇုန်ရင်ဵ နှီဵတည်ေဆာက်မှု လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် 

ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ 
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 (ခ) အလုပ်အကိငု်အခွငဴ်အလမ်ဵနည်ဵပါဵသည်ဴ အရပ်ေဒသမျာဵ၌ အလုပ်အကိုင်အခွငဴ်အလမ်ဵ 

အမျာဵအပပာဵ ေပဵနိုင်သည်ဴ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ 

 (ဂ) စိုက်ပျ ို ဵေမွဵပမူေရဵ အေပခခဳထွက်ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ တန်ဖိုဵပမှငဴ်ပပည်ပပို့ကုန်အပဖစ် 

ေဆာငရ်ွက်နိုင် စွမ်ဵရှိသည်ဴ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ 

(ဃ) အရည်အေသွဵပပည်ဴမီသည်ဴ လယ်ယာသဳုဵ စက်ပစ္စည်ဵကိရိယာအမျ ို ဵမျ ို ဵ ထုတ်လုပ်သည်ဴ 

ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ 

 (င) တန်ဖိုဵပမှငဴ်တငလ်ျက် နိုငင်ပဳခာဵတငပ်ိုပ့ခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ တီထွငဆ်န်ဵသစ်မှုပဖငဴ် 

ဖန်တီဵထုတ်လုပ်ထာဵ ေသာ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ။ 

အခန်ဵ(၁၅) 

စက်မှုဇုန်မျာဵအာဵေအာင်ပမင်စွာလည်ပတ်လုပ်ကုိင်နုိင်ရန် စီမဳေဆာငရွ်က်ပခင်ဵ 

၄၇။ ဗဟိုေကာ်မတီသည် တည်ေထာငပ်ပီဵ စက်မှုဇုန်မျာဵအာဵ ဤဥပေဒပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ် 

ညီညွတ်ေစရန် ေဒသဆိုငရ်ာေကာ်မတီအာဵ တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။ 

၄၈။ ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီသည် မေအာငပ်မငေ်သာ စက်မှုဇုန်မျာဵအာဵ ေအာင်ပမင်စွာလည်ပတ်လုပ်ကိငု် 

နိုငေ်စမည်ဴ အစီအမဳမျာဵေရဵဆွဲရာတွင်- 

 (က) ေနပပည်ေတာ်ေကာငစ်ီ၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့၏ 

သေဘာထာဵအကကဳပပုချက်မျာဵကို ရယူေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

 (ခ) သက်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီအာဵ အထူဵစီမဳချက်တစ်ရပ် ေရဵဆွဲတငပ်ပေစရန် တာဝန် 

ေပဵအပ်နိုင်သည်။ 

 (ဂ) ကျွမ်ဵကျင်သူပညာရှင် သ့ုိမဟုတ်  အဖဲွ့အာဵ ယင်ဵ စက်မှုဇုန်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေလဴလာဆန်ဵစစ်ချက် 

အစီရငခ်ဳစာ တငပ်ပေစရန် တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။ 

၄၉။ ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီသည် စက်မှုဇုန်မျာဵအာဵ ေအာင်ပမငစ်ွာလည်ပတ်လပု်ကိုင်နိုငရ်န် 

ေအာက်ေဖာ်ပပပါ လိအုပ်မည်ဴအစီအမဳကို ဗဟိုေကာ်မတီ၏ အတည်ပပုချက်ရယူ၍ 

ေဆာငရ်ွက်နိုင်သည်- 

 (က) ေပမအသဳုဵချမှု၊ 

 (ခ) သယဳဇာတအသဳုဵချမှု၊ 

 (ဂ) စွမ်ဵအငစ်နစ်တကျ အကျ ို ဵရှိထေိရာက်စွာအသဳုဵချမှု၊ 

 (ဃ) လူစ့ွမ်ဵအာဵအရင်ဵ အပမစ် အသဳုဵချမှု၊ 

 (င) အပု်ချုပ်ေထာက်ပဳဴမှု (Logistic)၊ 

 (စ) ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ေဆာငမ်ှု၊ 

 (ဆ) အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်မျာဵ အပခာဵစက်မှုဇုန်မျာဵနှင်ဴ ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်မှု၊ 

 (ဇ) ပမန်မာနိုင်ငရဳင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳမှုေကာ်မရှငန်ှငဴ် ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်မှု၊ 

 (ဈ) အေကာက်ခွန်ကကီဵ ကပ်မှု ကုန်ေလှာင်ရုဳစနစ် (Bonded Warehouse System) ထူေထာငမ်ှု။ 
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အခန်ဵ(၁၆) 

စက်မှုဇုန်စီမဳခန့်ခဲွေရဵဆုိင်ရာ အပငင်ဵပွာဵမှုမျာဵေပဖရှင်ဵပခင်ဵ 

၅၀။ စက်မှုဇုန်စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အပငင်ဵ ပွာဵမှုတစ်စုဳတစ်ရာ ေပါ်ေပါက်လျှင် 

စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီက အပငင်ဵ ပွာဵသူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၊ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအ ကာဵ ညိှနှိုင်ဵေပဖရှင်ဵ 

ေဆာငရ်ွက်ရမည်။ 

၅၁။ ပုဒ်မ ၅၀ အရ ေပဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ေသာ်လည်ဵ ေပပလည်မှုမရရိှပါက- 

 (က) ေဒသဆိုငရ်ာေကာ်မတီသို့ တငပ်ပ၍ အပငင်ဵ ပွာဵမှုမျာဵကို ဆက်လက်ေပဖရှင်ဵ ေဆာငရွ်က်ရမည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ(က) အရ ေပဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်နိုငပ်ခင်ဵ မရိှလျှင် တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှင်ဴအညီ ေပဖရှင်ဵေဆာင် 

ရွက်ရမည်။ 

အခန်ဵ(၁၇) 

စီမဳခန့်ခဲွေရဵဆုိင်ရာ ပပစ်ဒဏ်ချမှတ်ပခင်ဵ နှင်ဴ အယူခဳပခင်ဵ 

၅၂။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပပန်ထာဵေသာ နည်ဵ ဥပေဒမျာဵ၊ စည်ဵ မျဉ်ဵနှငဴ် စည်ဵ ကမ်ဵမျာဵ၊ 

အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵချက်၊ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵ တစ်ရပ်ရပ်ကို လိကု်နာေဆာင်ရွက်ရန် 

ပျက်ကွက်ပါက- 

 (က) စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီသည် ထိသူုအေပါ် ေအာက်ပါစီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုငရ်ာ ပပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်ကို 

ချမှတ်နိုင်သည်- 

  (၁) စာပဖငဴ် သတိေပဵပခင်ဵ ၊ 

  (၂) သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဒဏေ်ငွေပဵေဆာင်ေစပခင်ဵ။ 

 (ခ) ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီသည် ထိသူုအေပါ် လုပ်ငန်ဵယာယီရပ်ဆိုင်ဵသည်ဴ စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုငရ်ာ 

ပပစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည်။ 

၅၃။ ပုဒ်မ ၅၂ ပုဒမ်ခွဲ(က)ပါ  စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုငရ်ာ ပပစ်ဒဏ်အာဵ ေကျနပ်ပခင်ဵ မရှိသူသည် 

ယင်ဵ အမိန့်ချမှတ်သည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ  ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီသ့ုိ အယူခဳဝငန်ိုင်သည်။ 

ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီ၏ ဆုဳဵပဖတ်ချက်သည် အပပီဵ အပပတ်ပဖစ်ေစရမည်။ 

၅၄။ ပုဒ်မ ၅၂ ပုဒမ်ခွဲ (ခ)ပါ  စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာပပစ်ဒဏ်အာဵ ေကျနပ်ပခင်ဵမရှိသူသည် ယင်ဵ အမိန့် 

ချမှတ်သည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ဗဟိုေကာ်မတီသ့ုိ အယူခဳဝငန်ိုငသ်ည်။ ဗဟိုေကာ်မတီ၏ 

ဆုဳဵပဖတ်ချက်သည် အပပီဵ အပပတ်ပဖစ်ေစရမည်။ 

အခန်ဵ(၁၈) 

တာဵပမစ်ချက်မျာဵ 

၅၅။ မည်သည်ဴရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူ သ့ုိမဟုတ် ရင်ဵ နှီဵတည်ေဆာက်သူမျှ ပုဒ်မ ၃၄ ပုဒမ်ခွဲ (က)၊ (ဂ) နှငဴ ်(ဃ) 

တို့ပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ပခင်ဵ  မပပုရ။ 
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၅၆။ မည်သညဴ်ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူ သ့ုိမဟုတ် ရင်ဵ နှီဵတည်ေဆာက်သူမျှ ပုဒ်မ ၃၄ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) ပါ  ပပဋ္ဌာန်ဵချက် 

မျာဵအရ အဆိုပါေပမအသဳုဵပပုခွင်ဴပါမစ် သ့ုိမဟုတ် ဂရန်ကို ပပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵပခင်ဵ ခဳရပပီဵေနာက် 

လက်ရှိေနထိုင် အသဳုဵပပုပခင်ဵလုပ်ငန်ဵကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ မပပုရ။ 

၅၇။ မည်သူမျှ စက်မှုဇုန်အတွင်ဵ ကျူဵေကျာ်ပခင်ဵ၊ ခွငဴ်ပပုချက်မရိှဘဲ အေဆာက်အဦ ေဆာက်လုပ်ပခင်ဵ ၊ 

လမ်ဵ ေဖာက်ပခင်ဵ  မပပုရ။ 

၅၈။ မည်သူမျှစက်မှုဇုန်အတွင်ဵ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို စနစ်တကျမရှိေသာ နည်ဵ လမ်ဵပဖငဴ် စွန့်ပစ်ပခင်ဵ ၊ 

ေရဆိုဵေပမာင်ဵ မျာဵကို ကျူဵေကျာ်ပတိ်ဆို့ပခင်ဵ၊ ကုန် ကမ်ဵနှငဴ် ေလာငစ်ာမျာဵအာဵ စနစ်တကျမရှိေသာ 

နည်ဵ လမ်ဵပဖငဴ် ထာဵသုိပခင်ဵ ၊ လမ်ဵ မျာဵေပါ်တွင် ယာဉ်ယန္တရာဵမျာဵ စည်ဵ ကမ်ဵမဲဴရပ်နာဵပခင်ဵ သုိ့မဟုတ် 

ပစ္စည်ဵမျာဵ စုပုဳထာဵရိှပခင်ဵမပပုရ။ 

၅၉။ မည်သည်ဴရငန်ှီဵပမှုပ်နှဳသူမျှ စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီမှ သတ်မှတ်သည်ဴ ရန်ပုဳေငကွို ထည်ဴဝင်ရန် 

ပျက်ကွက်ပခင်ဵ ၊ မိမပိတ်ဝန်ဵကျင်သန့်ရှင်ဵ ေရဵကို ေဆာငရ်ွက်ရန် ပျက်ကွက်ပခင်ဵ မပပုရ။  

၆၀။ မည်သည်ဴရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူမျှ ဇုန်အလိုက်သတ်မှတ်ထာဵေသာ ခွငဴ်ပပုလပု်ငန်ဵမျာဵမှအပ အပခာဵစက်မှု 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ကိုင်ပခင်ဵ မပပုရ။ 

၆၁။ မည်သညဴ်ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူမျှ ေဘဵအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို စုေပါင်ဵစနစ်ပဖငဴ် သန့်စင်စွန့်ပစ် 

ပခင်ဵ မရှေိသာ စက်မှုဇုန်မျာဵ၌ မိမအိစီအစဉ်ပဖငဴ် သန့်စင်စွန့်ပစ်ရန် ပျက်ကွက်ပခင်ဵ  မရိှေစရ။ 

၆၂။ မည်သူမျှ စက်မှုဇုန်နယ်နိမတိ်အတွင်ဵ  လုပ်ကိုင်ခွငဴ်ရ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာငရွ်က်မှု 

မျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ ၊ စက်မှုဇုန်ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵကို 

လည်ဵေကာင်ဵ  ပျက်စီဵေစရန် ရည်ရွယ်ချက်ပဖငဴ် ေနှာင်ဴယှက်ဖျက်စီဵပခင်ဵ မပပုရ။ 

၆၃။ မည်သည်ဴရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူမျှ နိုငင်ပဳခာဵသာဵကျွမ်ဵကျင်အလုပ်သမာဵနှငဴ် ပညာရှငမ်ျာဵခန့်ထာဵေရဵ 

ဆိုင်ရာ အေထာက်အထာဵမျာဵကို သက်ဆိုငရ်ာဌာနမျာဵသို့ တငပ်ပရာတွင် မရိုဵမေပဖာငဴ်ေသာ 

သေဘာပဖငဴ် မမှန်မကန်ေဖာ်ပပပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ထိမ်ချနိ်ပခင်ဵ  မပပုရ။ 

အခန်ဵ (၁၉) 

ပပစ်ဒဏ်မျာဵ 

၆၄။ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူ သ့ုိမဟုတ် ရင်ဵ နှီဵတည်ေဆာက်သူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၅ ပါ  

တာဵပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ် ကိ ုေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ  ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရငပ်ခင်ဵ ခဳရလျှင် ထိသူုကို 

ေငွဒဏ် အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ၅၀ မှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ၁၀၀ ထိ ချမှတ်ရမည်။ 

၆၅။ ပုဒ်မ ၅၆ ပါ  ပပဋ္ဌာန်ဵချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ  ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရငပ်ခင်ဵ ခဳရလျှင် ထိုသူကို 

ေပခာက်လထက်မပိုေသာ ေထာငဒ်ဏ်ချမှတ်ရမည်ဴအပပင် ေငွဒဏ်လည်ဵချမှတ်ရမည်။ 

၆၆။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၇ ပါ  တာဵပမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ  ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရငပ်ခင်ဵ ခဳရ 

လျှင် ထိသုူကို သဳုဵနှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာငဒ်ဏ်ချမှတ်ရမည်ဴအပပင် ေငွဒဏ်လည်ဵချမှတ်နိုင်သည်။ 
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၆၇။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၈၊ ၅၉ သ့ုိမဟုတ် ပုဒ်မ ၆၂ ပါ  တာဵပမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ  

ပပစ်မှုထငရှ်ာဵစီရင်ပခင်ဵ ခဳရလျှင် ထိသူုကို အနည်ဵဆုဳဵကျပ်ငါဵသနိ်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ၂၀ အထိ 

ေငွဒဏ်ချမှတ်နိုငသ်ည်။ 

၆၈။ မည်သည်ဴရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳသူမဆို ပုဒ်မ ၆၀ သ့ုိမဟုတ် ပုဒ်မ ၆၁ ပါ  တာဵပမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက် 

ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ  ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရငပ်ခင်ဵ ခဳရလျှင် ထိုသူကို ေငွဒဏ် ကျပ်သိန်ဵ ၅၀ ချမှတ်ရမည်ဴအပပင် 

ေပခာက်လထက်မပိုေသာ ေထာငဒ်ဏ်လည်ဵ ချမှတ်နိုင်သည်။ 

၆၉။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၆၃ ပါတာဵပမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ  ပပစ်မှုထငရှ်ာဵစီရင်ပခင်ဵခဳရ 

လျှင် ထုိသူကို အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ၂၀ မှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ၅၀ ထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်နိုငသ်ည်။ 

အခန်ဵ (၂၀) 

အေထွေထွ 

၇၀။ ဤဥပေဒပါ ပပစ်မှုမျာဵကို ရဲအေရဵယူပိငု်ခွငဴ်ရိှေသာ ပပစ်မှုမျာဵအပဖစ် သတ်မှတ်သည်။  

၇၁။ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ သက်ဆိုင်ရာ ေကာ်မတီဝငမ်ျာဵသည် ေပဵအပ်ေသာ တာဝန်မျာဵကို 

ေဆာငရ်ွက်ေနသညဴ်အချနိ်တွင် ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၂၁ အရ ပပည်သ့ူဝန်ထမ်ဵပဖစ်သည်ဟု 

မှတ်ယူရမည်။ 

၇၂။ ဝန်ကကီဵဌာနသည် ဗဟိုေကာ်မတီ၏ ရုဳဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို တာဝန်ယေူဆာငရွ်က်ရမညဴ်အပပင် 

ကုန်ကျစရိတ်မျာဵကိုလည်ဵ ဘဏ္ဍာေရဵစည်ဵမျဉ်ဵ စည်ဵ ကမ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ကျခဳရမည်။ 

၇၃။ ဝန်ကကီဵဌာနသည် နိုငင်ဳဴဝန်ထမ်ဵ  မဟုတ်သည်ဴ ဗဟိုေကာ်မတီ အဖဲွ့ဝင်တို့၏ ချ ီဵ ပမှင်ဴေငနွှငဴ် 

စရိတ်မျာဵကို ပပည်ေထာငစ်ုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ပဖင်ဴ သတ်မှတ်ေပဵရမည်။ 

၇၄။ ဤဥပေဒပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာငရ်ွက်ရာတွင်- 

 (က) ဝန်ကကီဵဌာနသည် လိအုပ်ေသာ နည်ဵ ဥပေဒ၊ စည်ဵ မျဉ်ဵနှင်ဴစည်ဵကမ်ဵမျာဵကို အစိုဵရအဖွဲ့၏ 

သေဘာတူညီချက်ပဖင်ဴ ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

 (ခ) ဝန်ကကီဵဌာန၊ ဗဟိုေကာ်မတီနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီတို့သည် လိအုပ်ေသာအမိန့်ေ ကာ်ပငာစာ၊ 

အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵချက်နှငဴ် လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵကို ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

 (ဂ) စီမဳခန့်ခွဲေရဵ ေကာ်မတီသည် လိအုပ်ေသာ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵကို ေဒသဆိုငရ်ာေကာ်မတီ၏ 

သေဘာတူညီချက်ပဖင်ဴ ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

၇၅။ တည်ေထာငပ်ပီဵ စက်မှုဇုန်မျာဵသည် ဤဥပေဒအရ စက်မှုဇုန်အပဖစ် သတ်မှတ်ေ ကညာနိုင်ေရဵ 

အတွက် ဥပေဒပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှင်ဴအညီ လိကု်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 ပပည်ေထာငစ်ုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငေဳတာ်ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေပခခဳဥပေဒအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရဵထိုဵ သည်။ 




