
 

နုိင်ငံတကာအကျိုးစီးပွားနှင့်သက်ဆုိင်သည့် ေလယာဉ်ပစ္စည်းကိရိယာများဆုိင်ရာဥပေဒ  

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၃၇ ။) 

၁၃၇၆  ခုနှစ်၊ ဝါေခါင်လဆန်း  ၆  ရက် 

(၂၀၁၄  ခုနှစ်၊    သြ ဂုတလ် ၁  ရက်) 

နိဒါန်း 

  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတ မြ န်မာနိုင်ငံက လက်ခံထားေသာ နိုင်ငံတကာအကျိုးစီးပွားနှင် ့ 
သက်ဆိုင်သည့် ေရွ့လျားနိုင်ေသာ ပစ္စည်းကိရိယာများဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း (Cape Town 
Convention) နှင့် ယင်းကွန်ဗင်းရှင်း (Convention) ၏ ေနာက်ဆက်တွဲ ေလယာဉ်ပစ္စည်း 
ကိရိယာသီးသန့်ကိစ္စရပ်များဆုိင်ရာ ပရုိတုိေကာလ် (Cape Town Protocol) တုိ့ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက် 
များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို 
 ပြ ဋ္ဌာန်းလုိက်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပြ ချက်များ 

၁။ ဤဥပေဒကို နိုင်ငံတကာအကျိုးစီးပွားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ေလယာဉ်ပစ္စည်းကိရိယာများ 
ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ဟုေခါ်တွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင် ပါရှိေသာ ေအာက်ပါ စကားရပ်များသည် ေဖာ် ပြ ပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် 
သက်ေရာက်ေစရမည ်- 

(က) ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention) ဆုိသည်မှာ ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်၊ နုိဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေန့တွင် 
ကိပ်ေတာင်းမြ ို ့၌ သေဘာတူအတည်ပြ ု ပြ ဋ္ဌာန်းသည့် ေရွ့လျားနုိင်ေသာ ပစ္စည်းကိရိယာ 
ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအကျိုးစီးပွားများ ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention) ကို ဆိုသည်။ 

( ခ ) ပရုိတုိေကာလ် (Protocol) ဆုိသည်မှာ ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention) ၏ ေလယာဉ် 
ပစ္စည်းကိရိယာ သီးသန့်ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပရိုတိုေကာလ် (Protocol) ကို 
ဆိုသည်။ 

( ဂ ) ပထမဇယား ဆိုသည်မှာ ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention) ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို 
ဤဥပေဒတွင် ပထမ ဇယားအဖြ စ် အေသးစိတ်ေဖာ်ပြ ထားသည့် ဇယားကို ဆိုသည်။ 

(ဃ) ဒုတိယဇယား ဆိုသည်မှာ ပရိုတိုေကာလ် (Protocol) ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို 
ဤဥပေဒတွင် ဒုတိယဇယားအဖြ စ် အေသးစိတ် ေဖာ်ပြ ထားသည့် ဇယားကို ဆိုသည်။ 

( င ) ေကြ ညာချက် ဆိုသည်မှာ ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention) အရ ဖြ စ်ေစ၊ ပရိုတိုေကာလ ်
(Protocol) အရ ဖြ စ်ေစ ဝန်ကီးဌာနက ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့၏ အတည်ပြ ုချက် 
 ဖြ င့်  ပြ ုလုပ်ေသာ ေကြ ညာချက်ကို ဆိုသည်။  

( စ ) ေလယာဉ်ပစ္စည်းကိရိယာများ ဆုိသည်မှာ ပရုိတုိေကာလ် (Protocol) ၏ Article I (2)(c) 

တွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆုိထားသည့်အတုိင်း ေလယာဥ်ကုိယ်ထည်များ၊ ေလယာဥ်အင်ဂျင် 
များနှင် ့ရဟတ်ယာဥ်များကိ ုဆိုသည်။ 
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(ဆ) တရားရုံး ဆိုသည်မှာ ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention) Article 1(h) ပါ အဓိပ္ပာယ် 

ဖွင့်ဆုိချက် အလုိ့ငှာ ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention) Article 13 ပါ သက်သာခွင့်များ 

ေတာင်းဆုိမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍  ပြ ည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်က သီးခြ ားစီရင်ပုိင်ခွင့် 

အာဏာ အပ်နှင်းေသာ တရားရံုးတစ်ခုခုကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊ တည်ဆဲဥပေဒအရ 

တည်ေထာင်သည့် အနုညာတခုံသမာဓိရုံးတစ်ခုခုကို ေသာ်လည်းေကာင်း ဆိုသည်။ 

( ဇ ) ေကးမြ ရှီင် ဆိုသည်မှာ ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention) Article 1(i) တွင် အဓိပ္ပာယ် 

ဖွင့်ဆိုထားသည့်အတိုင်း ေငွေကြ းအာမခံချက် သေဘာတူညီချက်အရ ေကးမြ  ီ

ရပုိင်ခွင့်ရိှသူကို ေသာ်လည်းေကာငး်၊ ေပးဆပ်ရန် ေငွေကြ းချန်ထားေသာ အေရာင်း 

စာချုပ်အရ စည်းကမ်းချက်ဖြ င့် ေရာင်းချသူကုိ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အငှားစာချုပ် 

အရ ငှားရမ်းသူကို ေသာ်လည်းေကာင်းဆိုသည်။ 

( ဈ ) ေကးမြ ေီပးဆပ်ရမည့်သူ ဆိုသည်မှာ ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention) Article 1(j) 

တွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆုိထားသည့်အတုိင်း ေငွေကြ းအာမခံချက် သေဘာတူညီချက်အရ 

ေကးမြ ေီပးဆပ်ရမည့်သူကုိ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေပးဆပ်ရန် ေငွေကြ းချန်ထားေသာ 

အေရာင်းစာချုပ်အရ စည်းကမ်းချက်ဖြ င့် ဝယ်ယူသူကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

အငှားစာချုပ်အရ အငှားယူသူကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မှတ်ပုံတင်နိုင်သည့် 

သေဘာမတူေသာ အခွင့်အေရး သို့မဟုတ် အကျို းစီးပွား ဖြ င့် ပစ္စည်းတစ်ခုခုတွင ်

အကျိုးအမြ တ ်ေပးဆပ်ရန် တာဝန်ရှိေသာသူကို ေသာ်လည်းေကာင်းဆိုသည်။ 

(ည) ဝန်ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ ပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာနကိ ုဆိုသည်။ 

( ဋ )  ကီးကြ ပ်ေရးအာဏာပုိင်အဖဲွ့ ဆုိသည်မှာ ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention) Article 17(1)  

အရ ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention) နှင့် ပရုိတုိေကာလ် (Protocol) တုိ့ပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက် 

များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကီးကြ ပ်ကွပ်ကဲ နိုင်ရန် 

ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၅ အရ ဖွဲ့စည်းေသာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကုိဆုိသည်။ 

( ဌ ) မှတ်ပံုတင်အရာရိှ ဆုိသည်မှာ ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention) Article 17(2) အရ 

ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention) နှင် ့ ပရိုတိုေကာလ် (Protocol) တို့ပါ မှတ်ပုံတင ်

လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ရန် ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ခန့်အပ်တာဝန် 

ေပးခြ င်းခံရေသာအရာရှိကိ ုဆိုသည်။ 

အခန်း (၂) 

ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention) နှင့် ပရုိတုိေကာလ် (Protocol) တုိ့ ဥပေဒအာဏာ သက်ေရာက်ခြ င်း 

၃။ ဝန်ကီးဌာနက ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့၏ အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention) 
သုိ့မဟုတ် ပရိုတိုေကာလ် (Protocol) နှင့်အညီ ပြ ုလုပ်ထားသည့် ပုဒ်မ ၄ ပါ ေကြ ညာချက်များ 
အရ  ပထမဇယားဖြ င့် ေဖာ် ပြ ထားေသာ ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention) ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် 
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ဒုတိယဇယားဖြ င့် ေဖာ် ပြ ထားေသာ ပရိုတိုေကာလ် (Protocol) ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များသည် 
 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတ မြ န်မာနိုင်ငံေတာ်တွင် ဤဥပေဒ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြ စ် ဥပေဒကဲ့သို့ 
အာဏာသက်ေရာက်ေစရမည်။ 

၄။ ဝန်ကးီဌာနသည် ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် - 

(က) ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention) ကို  ဖြ စ်ေစ၊ ပရိုတိုေကာလ် (Protocol) ကို  ဖြ စ်ေစ 
အဖဲွ့ဝင်အဖြ စ် သေဘာတူလက်ခံသည့်အချန်ိတွင် ထုိကွန်ဗင်းရှင်း  (Convention) 
သို့မဟုတ် ပရိုတိုေကာလ် (Protocol) ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များ အားလုံးကိုေသာ် 
လည်းေကာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေသာ်လည်းေကာင်း အကျိုးသက်ဆိုင် ခြ င်း 
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်ေသာ ေကြ ညာချက်များ ထုတ်ပြ န်နုိင်သည်။ 

( ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များ အကျိုးသက်ဆုိင်ခြ င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုိအပ်ေသာ 
ေနာက်ဆက်တွဲ ေကြ ညာချက်များ ထုတ်ပြ န်နုိင်သည်။ 

( ဂ ) ပုဒ်မခဲွ (က) နှင့် (ခ) တုိ့ပါ ေကြ ညာချက်များကုိ ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention) နှင့် 
ပရိုတိုေကာလ် (Protocol) တို့ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင် ့ အညီ  ပြ န်လည်ရုပ်သိမ်း 
နိုင်သည်။ 

အခန်း (၃) 

 ကီးကြ ပ်ေရး အာဏာပုိင်အဖဲွ့ ဖဲွ့စည်း ခြ င်းနှင့် မှတ်ပံုတင်အရာရိှ ခန့်အပ်ခြ င်း 

၅။  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် - 

(က) ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention) နှင့်ပရုိတုိေကာလ် (Protocol) တုိ့ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကုိ 
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကီးကြ ပ်ကွပ်ကဲနိုင်ရန် ဝန်ကီးဌာန၊ 
 ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ဥက္ကဋ္ဌအဖြ စ် ပါဝင်ေစလျက် အခြ ားသင့်ေလျာ်ေသာ 
ပုဂ္ိုဂ လ်များ ဖြ င့်  ကီးကြ ပ်ေရးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကုိ ဖွဲ့စည်းရမည်။ 

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ကီးကြ ပ်ေရးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အတွင်းေရးမှူ းကို 
ထည့်သွင်းသတ်မှတ်၍ ဖွဲ့စည်းရမည်။ လိုအပ်ပါက ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်တွဲဖက် 
အတွင်းေရးမှူ းတို့ကို သတ်မှတ်တာဝန်ေပးနိုင်သည်။ 

( ဂ )  ကီးကြ ပ်ေရးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကို လိုအပ်ပါက ပြ င်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ 

၆။  ကီးကြ ပ်ေရးအာဏာပိုင်အဖွဲ့သည် ကွန်ဗင်းရှင်း  (Convention) နှင့် ပရိုတိုေကာလ် 
(Protocol) တို့၌ ပါရှိေသာ - 

 (က) တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိေစရမည်။ 

 ( ခ ) မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိ ု ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန ် ဝန်ကီးဌာနမှ သင့်ေလျာ်ေသာ 
အရာရှိတစ်ဦးကို မှတပ်ုံတင်အရာရှအိဖြ စ် ခန့်အပ်တာဝန်ေပးရမည်။ 

၇။  ကီးကြ ပ်ေရးအာဏာပိုင်အဖွဲ့နှင့် မှတ်ပုံတင်အရာရှိတို့သည် ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention) 
နှင့်ပရိုတိုေကာလ် (Protocol) တို့ပါ အထူးအခွင့်အေရးနှင့် ကင်းလွတ်သက်သာခွင့်များကိ ုခံစားခွင့် 
ရှိေစရမည်။ 
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အခန်း (၄) 

အေထွေထွ 

၈။ တည်ဆဲဥပေဒများတွင ် မည်သို့ပင်  ပြ ဋ္ဌာန်းပါရှိေစကာမူ ပထမဇယားနှင့်ဒုတိယဇယားတုိ့၌ 
ေဖာ်ပြ ထားေသာ ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention) နှင့် ပရုိတုိေကာလ် (Protocol) တုိ့ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များ 
နှင့်သက်ဆုိင်သမျှ ဤဥပေဒ အရ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၉။ ေရွ့လျားနုိင်ေသာ ပစ္စည်းကိရိယာများကုိ ဖြ စ်ေစ၊ အေပါင်အနံှပြ ုလုပ်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် ေကး မြ  ီ
တာဝန်ရိှခြ င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပေဒနှင့်အညီ မှတ်ပံုတင်ပါက မြ န်မာနုိင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပေဒပါ 
အေပါင်အနံှပြ ုလုပ်ခြ င်းဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် မှတ်ပံုတင် ခြ င်း  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင် ့သက်ဆုိင်ခြ င်း 
မရှိေစရ။ 

၁ဝ။ သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးသည် ေကး မြ ီရှင်ကေကးမြ ီေပးဆပ်ရမည့်သူအေပါ် သက်သာခွင့် 
ေတာင်းဆုိမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲမြ န်မာနုိင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပေဒနှင့် လူမဲွအဖြ စ်ခံယူခြ င်း 
အက်ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို့ပင် ပြ ဋ္ဌာန်းပါရှိေစကာမူ ေကးမြ ီေပးဆပ်ရမည့်သူက ကုမ္ပဏီကုိ 
စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းသည့်အခါတွင် ဖြ စ်ေစ၊ လူမဲွအ ဖြ စ် ဆံုးဖြ တ်ေကြ ညာခြ င်းခံရသည့်အခါတွင် 
 ဖြ စ်ေစ ဤဥပေဒပါ ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention) နှင့်ပရုိတုိေကာလ် (Protocol) တုိ့ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက် 
များနှင့်အညီ စီရင်ဆုံးဖြ တ်ရမည်။ 

၁၁။ တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို့ပင်  ပြ ဋ္ဌာန်းပါရှိေစကာမူ ဤဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက် 
တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ညီညွတ်မှုမရှိေသာ သို့မဟုတ်  ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲေသာ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို ဤဥပေဒပါ 
 ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များက လွှမ်းမိုးေစရမည်။  

၁၂။ ဤဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

(က) ဝန်ကီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကို 
 ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ထုတ်ပြ နနိ်ုင်သည်။ 

( ခ )  ကီးကြ ပ်ေရးအာဏာပုိင်အဖဲွ့နှင့်ဝန်ကီးဌာနတုိ့သည် လုိအပ်ေသာ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ၊ 
အမိန့်၊ ညွှန်ကြ ားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြ န်နိုင်သည်။ 

( ဂ ) ေလေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ အမိန့်နှင့် 
ညွှန်ကြ ားချက်များကို ထုတ်ပြ န်နုိင်သည်။ 

 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ် ဖဲွ့စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 

 

 

 (ပု)ံ သိန်းစိန် 

 နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ 

  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 


