
 

လပ်စစ်ဥပ ဒ 

 (၂၀၁၄ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ ်၄၄ ။) 

၁၃၇၆ ခနှစ်၊ တန် ဆာင်မန်းလဆန်း  ၅  ရက် 

(၂၀၁၄ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၂၇ ရက်) 

 ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် ဤဥပ ဒကိ ြပ ာန်းလိက်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက ်

၁။ ဤဥပ ဒကိ လပ်စစ်ဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤဥပ ဒတွင် ပါရိှ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် 

စရမည်- 

(က) လပ်စစ်ဓာတ်အား ဆိသည်မှာ စွမ်းအင်အရင်းအြမစ် တစ်မျိုးမျိုးကိ အသးြပု၍ 

ထတ်လပ်ရရှိသည့် လပ်စစ်ဓာတ်အားကိဆိသည်။ 

( ခ ) လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်း ဆိသည်မှာ လပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စူးစမ်းရှာ ဖွြခင်း၊ 

တည် ဆာက်ြခင်း၊ ထတ်လပ်ြခင်း၊ ပိလ့တ်ြခင်း၊ ြဖန် ြ့ဖူးြခင်း၊ အသးြပုြခင်း၊ 

ရာင်းဝယ်ြခင်း၊ ဖလှယ်ြခင်း၊ ဓာတ်အားစနစ်ကွပ်ကဲြခင်း၊ လပ်စစ်စမ်းသပ်စစ် ဆးြခင်း 

နှင့် လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းစစ် ဆးြခင်းများကိ ဆိသည်။ 

( ဂ ) လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ပိင်ခွင့် ဆိသည်မှာ လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းများကိ လပ်ကိင် 

ခွင့်ြပုနိင်သည့် လပ်ပိင်ခွင့်ကိ ဆိသည်။ 

(ဃ) ခွင့်ြပုမိန်  ့ဆိသည်မှာ လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းတစ်ခခကိ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ရန် 

ပဒ်မ ၇ အရ ခွင့်ြပုမိန် ့ထတ် ပးနိင်သူအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းခရသူက ထတ် ပး သာ 

ခွင့်ြပုမိန်က့ိ ဆိသည်။ 

( င ) လပ်စစ်ဓာတ်အားထတ်လပ်ြခင်း ဆိသည်မှာ နည်းပညာတစ်ခခ အသးြပု၍ စွမ်းအင် 

အရင်းအြမစ် တစ်မျို းမျို းမ ှစီးပွားြဖစ် လပ်စစ်ဓာတ်အားထတ်လပ်ြခင်းကိ ဆိသည်။ 

( စ ) ဓာတ်အားပိလ့တ် ရးစနစ် ဆိသည်မှာ လပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်လပ်သည့် ပင်ရင်းမှ 

ပင်မဓာတ်အားခဲွရသိလ့ည်း ကာင်း၊ ပင်မဓာတ်အားခဲွရ အချင်းချင်းသိလ့ည်း ကာင်း 

ဓာတ်အားလိင်းကိုးများ၊ ဓာတ်အားလိင်းတိင်များ၊ ဓာတ်အားခဲွရများ၊ ထရန်စ ဖာ်မာများ 

နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ အသးြပု၍ ဓာတ်အားပိလ့တ်သည့်စနစ်ကိ ဆိသည်။ 
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(ဆ) လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန်ြ့ဖူးြခင်း ဆိသည်မှာ လပ်စစ်ဓာတ်အား သးစွဲသူများထသိ  ့

သတ်မှတ်ထား သာ ဗိအ့ား၊ လပ်စီးနှင့် ကိမ်နန်းတိ ြ့ဖင့် စနစ်တကျ ဓာတ်အား 

ြဖန် ြ့ဖူးြခင်းကိ ဆိသည်။ 

( ဇ ) လပ်စစဓ်ာတ်အားြဖန်ြ့ဖူး ရးစနစ် ဆိသည်မှာ လပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်လပ်သည့် 

စက်ရနှင့် ဓာတ်အားခွဲရတိမ့ှ ဓာတ်အားလိင်း ကိုးများ၊ ဓာတ်အားလိင်းတိင်များ၊ 

ဓာတ်အားခွဲရများ၊ ထရန်စ ဖာ်မာများနှင် ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ  အသးြပု၍ 

လပ်စစ်ဓာတ်အား ြဖန် ြ့ဖူးသည့်စနစ်ကိ ဆိသည်။ 

( စျ ) လပ်စစ်ဓာတ်အား ရာင်းဝယ်ြခင်း ဆိသည်မှာ ြပည်တွင်းမှြဖစ် စ၊ ြပည်ပမှြဖစ် စ 

လပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်လပ်ြခင်း၊ ပိလ့တ်ြခင်း၊ ြဖန်ြ့ဖူးြခင်းနှင့်ဖလှယ်ြခင်း ကိစ္စရပ် 

များကိ လပ်စစ်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းလပ်ကိင်သူနှင့်ဆက်သွယ်၍ စီးပွား ရးလပ်ငန်းအြဖစ် 

ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ ဆိသည်။  

(ည) လပ်စစ်ဓာတ်အား အသးြပုြခင်း ဆိသည်မှာ သတ်မှတ်ထားသည့် ဗိအ့ား၊ လပ်စီးနှင့် 

ကိမ်နန်းရိှ သာ လပ်စစ်ဓာတ်အားကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ရယူအသးြပုြခင်းကိ 

ဆိသည်။ 

( ဋ ) လပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ် ဆိသည်မှာ မဟာဓာတ်အားလိင်းစနစ်နှင့် ဒသဆိင်ရာ 

လပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်တိကိ့ ဆိသည်။ 

( ဌ ) မဟာဓာတ်အားလိင်းစနစ် ဆိသည်မှာ လပ်စစ်ဓာတ်အား ပး စက်ရကီးများ၊ ပင်မ 

ဓာတ်အားခဲွရများ၊ ဓာတ်အားပိလ့တ် ရးလိင်းများ၊ ဓာတ်အားြဖန်ြ့ဖူး ရးခဲွရများနှင့် 

ဓာတ်အား ြဖန်ြ့ဖူး ရးလိင်းများကိ ချိတ်ဆက်၍ လပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်လပ်ြခင်း၊ 

ပိလ့တ်ြခင်း၊ ြဖန်ြ့ဖူးြခင်းြပုလပ် န သာ တစ်နိင်ငလးနှင့်ဆိင် သာ စနစ်ကိ ဆိသည်။ 

( ဍ ) ဒသဆိင်ရာလပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ် ဆိသည်မှာ မဟာဓာတ်အားလိင်းနှင့်ဆက်သွယ်မ 

မရှိဘဲ နယ်နိမိတ်တစ်ခအတွင်း၌ သီးြခားစနစ်တစ်ခအြဖစ် ဓာတ်အား ပး န သာ 

လပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်ကိ ဆိသည်။ 

 ( ဎ ) လပ်စစ်ဓာတ်အားလိင်းနယ် ြမ ဆိသည်မှာ လပ်စစဓ်ာတ်အားလိင်း တစ် လာက ်

လပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရန် ဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ်ထား သာ အကွာအ ဝး 

အတွင်းရှိ နယ် ြမကိ ဆိသည်။ 

(ဏ) ဓာတ်အားစနစ်ကွပ်ကဲြခင်း ဆိသည်မှာ မဟာဓာတ်အားလိင်းစနစ်အတွင်း လပ်စစ် 

ဓာတ်အားထတ်လပ်ြခင်း၊ ပိလ့တ်ြခင်းနှင့်ြဖန်ြ့ဖူးြခင်းတိကိ့ နည်းပညာ စချိန်စညန်း 

နှင့်အညီ စီမကွပ်ကဲြခငး်ကိ ဆိသည်။ 



 
3 

 
(တ) လပ်စစ်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းစစ် ဆးြခင်း ဆိသည်မှာ လပ်စစ်စူးစမ်းရှာ ဖွြခင်း၊ 

လပ်စစ်ဓာတ်အား စနစ်ကွပ်ကဲြခင်း၊ လပ်စစ်ဓာတ်အား ရာင်းဝယ်ြခင်းနှင့်လပ်စစ် 

ဓာတ်အားဖလှယ်ြခင်းလပ်ငန်းတိမှ့အပ အြခားလပ်စစ်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

လပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်း စရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်း 

ရိှ မရိှ စစ် ဆးြခင်းကိ ဆိသည်။ 

(ထ) လပ်စစ်ဆိင်ရာပစ္စည်းကိရိယာစစ် ဆးြခင်း ဆိသည်မှာ လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းများတွင် 

အသးြပု သာ လပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ ဓာတ်အားလိင်းများ၊ လပ်စစ် 

တိင်းတာ ရးကိရိယာများ၏ က့ခိင်မနှင့်စချိန်စညန်း စစ် ဆးြခင်းကိ ဆိသည်။ 

( ဒ ) ဝန်ကီးဌာန ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒပါ လပ်ငန်းတာဝန်များက ိ ဆာင်ရွက်ရန် အလိငှ့ာ 

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲက့ တာဝန် ပးအပ် သာ သက်ဆိင်ရာ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 

ဌာနက ိဆိသည်။ 

( ဓ ) ဝန် ကီး ဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ က့ တာဝန် ပးအပ် သာ သက်ဆိင်ရာ 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီးကိ ဆိသည်။ 

( န ) လပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရးအဖွဲ  ့ ဆိသည်မှာ သတ်မှတ်ထား သာ လပ်စစ်ဓာတ်အား 

ပး ရး နယ်နမိိတ်တွင် လပ်စစ်ဓာတ်အား လပ်ငန်းများက ိထိ ရာက်စွာ ဆာင်ရွက် 

နိင်ရန် ဝန် ကီးဌာနက ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ဖွဲ စ့ည်း 

ထား သာ အဖဲွကိ့ ဆိသည်။ 

( ပ ) လပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရး ကာ်ပိ ရးရှငး် ဆိသညမှ်ာ လပ်စစဆိ်င်ရာ လပ်ငန်းများ 

ဆာင်ရွက်ရန် လပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရးအဖဲွတ့စ်ခခနှင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ ဝန် ကီး 

ဌာန လက် အာက်ရှိ လပ်ငန်းတစ်ခခ သိမ့ဟတ် လပ်ငန်း၏ အစိတ်အပိင်းတစ်ခခ 

နှင့် သာ်လည်း ကာင်း ြပည်တွင်းြပည်ပ ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းရှင်တိ ့ အစစပ်လပ်ငန်း 

အြဖစ် ဖဲွစ့ည်းတည် ထာင်ထား သာလပ်ငနး်ကိ ဆိသည်။  

( ဖ ) ပဂ္ဂလိကလပ်စစ်ဓာတ်အားထတ်လပ်သူ ဆိသည်မှာ လပ်စစ်ဆိင်ရာ လပ်ငန်း 

လပ်ကိင်ခွင့်ကိ တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့်အညီရယူ ပီး လပ်စစ်ဓာတ်အားထတ်လပ်သူ 

နှင့်ထတ်လပ် ရာင်းချသူကိ ဆိသည်။ 

( ဗ ) လပ်စစ်ဓာတ်အားသးစဲွသူ ဆိသည်မှာ တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့်အညီ လပ်စစ်ဓာတ်အား 

ရယူသးစွဲသူကိ ဆိသည်။ 

(ဘ)  အ သးစားလပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်း ဆိသည်မှာ ၁၀ မဂ္ဂါဝပ်အထိ ထတ်လပ် ပးနိင် သာ 

လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းကိ ဆိသည်။ 
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( မ ) အလတ်စားလပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်း ဆိသည်မှာ ၁၀ မဂ္ဂါဝပ်အထက်မှ ၃၀ မဂ္ဂါဝပ် 

အထိ ထတ်လပ် ပးနိင် သာ လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းကိ ဆိသည်။ 

(ယ) အကီးစားလပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်း ဆိသည်မှာ ၃၀ မဂ္ဂါဝပ်အထက် ထတ်လပ် ပးနိင် သာ 

လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းကိ ဆိသည်။ 

( ရ ) လပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်း ကာင်းလက်မှတ် ဆိသည်မှာ လပ်စစ်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းများကိ 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စစ် ဆး ပီး စစ် ဆး ရးမှူးချုပ်က ထတ် ပးသည့် 

လက်မှတ်ကိ ဆိသည်။ 

(လ) လပ်စစ်ပစ္စည်းအရည်အ သွးစစ် ဆးချက်လက်မှတ် ဆိသည်မှာ လပ်စစ်ပစ္စည်းများကိ 

သတ်မှတ်ထား သာ ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ စစ် ဆး၍ 

သတ်မှတ်အရည်အ သွးနှင့် ကိက်ညီ ကာင်း တွ ရ့ှိရသြဖင့် စစ် ဆး ရးမှူးချုပ်က 

ထတ် ပးသည့်လက်မှတ်ကိ ဆိသည်။ 

( ဝ ) လပ်စစ်ပစ္စည်းထတ်လပ်သ ူဆိသည်မှာ လပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်လပ်သည့် စက်များ၊ 

လပ်စစ်ဓာတ်အား သးစဲွသည့် စက်ပစ္စည်းများနှင့်လပ်ငန်းသးကိရိယာများကိ သတ်မှတ် 

ထား သာ စချိန်စညန်းများနှင့်အညီ ထတ်လပ်သူကိ ဆိသည်။ 

(သ) ကာ်မရှင် ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ ဖဲွစ့ည်း သာ လပ်စစ်ဆိင်ရာ လပ်ငန်း ကီးကပ်မ 

ကာ်မရှင်ကိ ဆိသည်။ 

(ဟ) စစ် ဆး ရးမှူးချုပ် ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒပါ တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များကိ ကျင့်သး 

ဆာင်ရွက်ရန် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ဝန် ကီးဌာနက 

ခန်အ့ပ် သာ ပဂ္ဂ လ်ကိ ဆိသည်။ 

( ဠ ) လပ်စစ်ကမ်းကျင်မဆိင်ရာလက်မှတ် ဆိသည်မှာ  သတ်မှတ်ထား သာ လပ်စစ်ဆိင်ရာ 

လပ်ငန်းများလပ်ကိင်ရန် စစ် ဆး ရးမှူးချုပ်က ထတ် ပး သာ လပ်စစ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ကမ်းကျင် ကာင်း လက်မှတ်ကိ ဆိသည်။ 

အခန်း(၂) 

ရည်ရွယ်ချက်များ 

၃။ ဤဥပ ဒ၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည ်- 

(က) နိင်င တာ်အစိးရ၏ မူဝါဒများနှင့်အညီ လပ်စစ်ဆိင်ရာကိစ္စရပ်များကိ စနစ်တကျ 

စီမခန်ခ့ွဲြခင်းြဖင့် လပ်စစ်ဓာတ်အားက  ပိမိဖွ ့ဖိုးတိးတက် စရန်၊ နိင်င တာ်၏ 

လပ်စစ်ဓာတ်အား လိအပ်ချက်ကိ ြဖည့်ဆည်းနိင် စရန်နှင့်လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းများကိ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲရန်၊ 
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( ခ ) ြပည် ထာင်စက စီမခန်ခဲွ့ခွင့်ရိှသည့် အကီးစားလပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်လပ်ြဖန်ြ့ဖူး ရး 

လပ်ငန်းများအြပင် တိင်း ဒသကီးများနှင့်ြပည်နယ်များတွင် အလတ်စားနှင့်အ သးစား 

လပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်လပ်ြဖန်ြ့ဖူး ရးလပ်ငန်းများကိ ပိမအိား ပးရန်၊ 

( ဂ ) လပ်စစ်ဓာတ်အားက ိအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာနှင့် ပိမိကျယ်ြပန်စ့ွာ အသးြပုနိင် စရန်၊ 

(ဃ) လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းများက ိ ြပ ာန်းထားသည့် စချိန်စညန်းနှင့်အည ီ ဆာင်ရွက် 

စရန်၊ 

( င ) လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းများတွင် ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ရင်းနှီးြမုပ်နှမများ ပိမိပါဝင် 

လာ စရန်၊ 

( စ ) ခတ်နှင့် လျာ်ညီ သာ လပ်စစ်ဓာတ်အားခ နန်းထားများ သတ်မတ်ှနိင် ရးအတွက် 

မတ သာ၊ ပွင့်လင်းြမင်သာ သာ၊ ကျိုး ကာင်းဆီ လျာ် သာ နည်းဥပ ဒများ၊ 

စည်းမျဉ်းများ ရးဆဲွြပ ာန်း ပးနိင်ရန်၊ 

(ဆ)  လပ်စစ်ဓာတ်အား သးစဲွသူများသည် စချိန်စညန်းနှင့်ကိက်ညီ သာ ဗိအ့ားနှင့် ကိမ်နန်း 

ရှိသည် ့လပ်စစ်ဓာတ်အားကိ အသးြပုခွင့်ရရှိ စရန်နှင့်စချိန်စညန်း မကိက်ညီ သာ 

လပ်စစ်ဓာတ်အား ကာင့် သးစွဲသူများ၏ လပ်စစ်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးဆးရးရြခင်းမှ 

အကာအကွယ် ပးနိင်ရန်၊ 

( ဇ ) ြမန်မာနိင်ငက အတည်ြပုလက်မှတ် ရးထိးထား သာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ 

နိင်ငတကာစာချုပ်များနှင့်အည ီ လးစားလိက်နာ ဆာင်ရွက်မရိှ စရန်။ 

အခန်း(၃) 

ကာ်မရှင်ဖွဲ စ့ည်းြခင်းနှင့် ကာ်မရှင်၏လပ်ငန်းတာဝန်များ 

၄။ ြပည် ထာငစ်အစိးရအဖဲွသ့ည် - 

(က) လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းများကိ ထိ ရာက် အာင်ြမင်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရွက်နိင်ရန ် နိင်င တာ်သမ္မတက တာဝန် ပးအပ်သည့် သင့် လျာ် သာ ပဂ္ဂိုလ် 

တစ်ဦးအား ဥက္က အြဖစ် ဦး ဆာင် စလျက် သက်ဆိင်ရာပညာရှင်များ ပါဝင် သာ 

ကာ်မရှင်ကိ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၏ သ ဘာတူညီချက်ရယူ၍ ဖွဲ စ့ည်းရမည်။  

( ခ ) ကာ်မရှင်ဥက္က ကိ ြပည် ထာင်စအဆင့်ပဂ္ုိဂ လ်အြဖစ် သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

( ဂ ) ပဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ စ့ည်း သာ ကာ်မရှင်တွင် ဥက္က  အပါအဝင် အဖွဲ ဝ့င် ငါးဦး 

သိမ့ဟတ် ခနစ်ဦးြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းရမည်။ 

(ဃ) ကာ်မရှင်၏ သက်တမ်းနှင့်လပ်ထးလပ်နည်းများက ိသတ်မှတ် ပးရမည်။  
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၅။ ကာ်မရှင်၏ လပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစသ်ည်- 

(က) လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းများ စနစ်တကျ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် စရန် သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ 

အစိးရအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ပဂ္ဂလိကအဖွဲ အ့စည်းများအား လိအပ် သာ အကဉာဏ် 

ပးြခင်း၊ 

( ခ ) အမျိုးသားလပ်စစ်စွမ်းအား မူဝါဒြပုစ ရးဆဲွရာတွင် လိအပ် သာအကဉာဏ် ပးြခင်း၊ 

( ဂ ) ခတ်နှင့် လျာ်ညီ သာ လပ်စစ်ဓာတ်အားခနန်းထားများ သတ်မှတ်နိင်ရန်အတွက် 

လိအပ် သာ အကဉာဏ် ပးြခငး်၊ 

(ဃ) တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်းနှင့် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ 

ဒသအသီးသီးတွင် လိအပ်ပါက လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်း ကီးကပ်မ ကာ်မရှင်ခဲွများ 

ဖဲွစ့ည်း ပးြခင်းနှင့် ယင်း ကာ်မရှင်ခဲွများ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ သတ်မှတ် ပးြခင်း၊ 

( င ) လပ်စစ်က တစ်ခလး၏ အ ြခအ နများကိ နိင်ငတကာလပ်စစ်စချိန်စညန်းများနှင့် 

နင်းယှဉ် လ့လာပီး စာင့်ကည့်စစ် ဆးြခင်း၊ အကဲြဖတ်ြခင်း၊ ြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် 

တွရ့ှိချက်များအရ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းများ၊ ပဂ္ဂလိကအဖွဲ အ့စည်းများ၊ 

ပဂ္ဂလိကရင်းနီှးြမုပ်နှသူများအား လိအပ်သလိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် အကဉာဏ် ပးြခင်း၊ 

( စ ) ပဂ္ဂလိက ကမ္ပဏီများအတွက် ရင်းနှီးြမုပ်နှရန် သင့် လျာ် သာ အ ြခအ နများ 

ဖန်တီး ပးရန်နှင့် လပ်စစ်ဓာတ်အားက ၏ နည်းဥပ ဒများကိ လိက်နာ စရန် 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဆ) နိင်ငပိင် အဖွဲ အ့စည်းများ၊ ကမ္ပဏမီျား၊ လပ်ငန်းအဖွဲ မ့ျား၊ အြခားဆက်စပ် ဝန်ကီး 

ဌာနများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

( ဇ ) လပ်စစ်ဓာတ်အားက  တိးတက် စရန် လိအပ် သာနည်းပညာများနှင့် အတတ်ပညာ 

များရရှိ စ ရးအတွက် ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ကမ်းကျင်သူများ၊ အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် 

ညိနင်းရယူြခငး်၊ 

( ဈ ) လပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်၏ နည်းပညာဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့်စချိန်စညန်းများ 

ြပုစ ရးဆွဲရာတွင ်ကပ်မတ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ည) လပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်နှင့် သင့် လျာ် သာ လပ်စစ်ဓာတ်အား ကွန်ရက်ဆိင်ရာ 

လပ်ထးလပ်နည်း (Grid Code) အား ြပင်ဆင် ရးဆွဲနိင် ရးအတွက ် ဝန်ကီးဌာန 

အာက်ရှိ ဦးစီးဌာနများ၊ လပ်ငန်းအဖွဲ မ့ျားနှင် ့ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

( ဋ ) လပစ်စ်ဓာတ်အား ပး ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် န သာ ဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန် 

ရှိသူများနှင့် အဖွဲ အ့စည်းများက ၎င်းတိ၏့ လပ်ငန်းများတွင် အသးြပုနိင်သည့် 

ဝန် ဆာင်မ စချိန်စညန်းများကိ လိက်နာ စရန ်ကပ်မတ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
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( ဌ ) လပ်စစ်ဓာတ်အားက အ ပ  စာင့်ကည့်စစ် ဆးြခင်း၊ အကဲြဖတ်ြခင်းနှင့်ြပန်လည် 

ဆန်းစစ်ြခင်းတိက့ိ ရည်ရွယ်၍ နိင်ငတကာလပ်စစ်လပ်ငန်း စချိန်စညန်းများ၊ 

ဝန် ဆာင်မများ၊ ဆာင်ရွက်မ မှတ်တမ်းများနှင့် နင်းယှဉ် ပီး လပ်စစ်ဆိင်ရာ 

လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် န သာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်းများ၊ ပဂ္ဂလိက 

အဖွဲ အ့စည်းများ၊ ပဂ္ဂလိက ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများ၏ ဆာင်ရွက်ချက်များ၊ လပ်စစ် 

ဓာတ်အားစနစ်နှင့် လပ်စစ်ဓာတ်အားက  တစ်ခလး၏ ဆာင်ရွက်ချက်များကိ 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ၍ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲသ့ိ ့အစီရင်ခတင်ြပြခင်း၊ 

( ဍ ) အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းများ၊ ပဂ္ဂလိကအဖဲွအ့စည်းများ၊ ပဂ္ဂလိက ရင်းနီှးြမုပ်နှ 

သူများ၏ ဆာင်ရွက်ချက်များမှ ရရှိလာသည့် သတင်းအချက်အလက်များအနက်မှ 

ြပည်သူလူထသိသင့်သိထိက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကိ ပွင့်လင်းြမင်သာမ 

ရိှ စ ရးအတွက် ြပည်သူလူထသိ ့အသိ ပးြခင်းနှင့်ပညာ ပးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

( ဎ ) လပ်စစ်ဆိင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများ ထတ်လပ်ြခင်း၊ တင်သွင်းြခင်း၊ တင်ပိ ြ့ခင်း၊ 

ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချြခင်း၊ အသးြပုြခင်းတိတ့ွင ် သတ်မှတ်စချိန်စညန်းနှင့် ကိက်ညီြခင်း 

ရှိ မရှိ စစ် ဆးြခင်းဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ သ့ိ  ့

အကြပုတင်ြပြခင်း၊ 

(ဏ) ကာ်မရှင်၏ လပ်ငန်းအစီရင်ခစာကိ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ သ့ိ  ့ အနည်းဆး 

ြခာက်လတစ်ကိမ ်တင်ြပြခင်း၊ 

(တ) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွက့ ပးအပ် သာ လပ်စစ်ဆိင်ရာ အြခားလပ်ငန်းတာဝန်များကိ 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ထ) ကာ်မရှင်သည် လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ဘက်လိက်မမရိှဘဲ ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ 

ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

၆။ နိင်င့ဝန်ထမ်းမဟတ် သာ ကာ်မရှင်ဥက္က နှင့် အဖဲွဝ့င်များသည် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွက့ 

သတ်မှတ် ပးသည့် ချီးြမင့် င၊ွ စရိတ်နှင့်အ ဆာင်အ ယာင်များကိ ခစားခွင့်ရှိသည်။ 

အခန်း(၄) 

ခွင့်ြပုမိန် ့ထတ် ပးနိင်သူများနှင့် ယင်းတိ၏့ တာဝန်များ 

၇။ အာက် ဖာ်ြပပါ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်းများအား ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးနိင်သူများ 

အြဖစ် သတ်မှတ်သည ်- 

(က) ဝန်ကီးဌာနနှင့် အြခားသက်ဆိင်ရာ ဝန်ကီးဌာန၊ 

( ခ ) သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အစးိရအဖဲွမ့ျား၊ 

( ဂ ) သက်ဆိင်ရာ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသဦးစီး 

အဖွဲ မ့ျား။ 
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၈။ ဝန် ကီးဌာနသည် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်- 

(က) ြပည် ထာင်စက စမီခန်ခဲွ့ခွင့်ရိှသည့် အကီးစားလပ်စစ်ဓာတ်အား စူးစမ်းရှာ ဖွြခင်း၊ 

တည် ဆာက်ြခင်း၊ ထတ်လပ်ြခင်း၊ ပိလ့တ်ြခင်း၊ ြဖန် ြ့ဖူးြခင်း၊ ရာင်းဝယ်ြခင်း 

နှင့်ဖလှယ်ြခင်းလပ်ငန်းများကိ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ 

( ခ )  ပဒ်မခဲွ (က) ပါ လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ရင်းနီှးြမုပ်နှ 

လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်လိသူများအား ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးြခင်း၊ ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းနှင့် 

ခွင့်ြပုမိန်ရ့ပ်သိမ်းြခင်းတိကိ့ တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့်အညီ ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ ဆာင်ရွက် 

နိင်သည်။ 

( ဂ ) ြပည် ထာင်စက စီမခန်ခဲွ့ခွင့်ရိှသည့် အကီးစားလပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စူးစမ်း 

ရှာ ဖွြခင်း၊ တည် ဆာက်ြခင်း၊ ထတ်လပ်ြခင်း၊ ပိလ့တ်ြခင်း၊ ြဖန်ြ့ဖူးြခင်း၊ ရာင်းဝယ်ြခင်း 

လပ်ငန်းများကိ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် လပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရးအဖဲွ  ့ သိမ့ဟတ် 

လပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရး ကာ်ပိ ရးရှင်းကိ ဖွဲ စ့ည်းနိင်သည်။ 

(ဃ) ပဒ်မခွဲ (ဂ) အရ လပစ်စ်ဓာတ်အား ပး ရး ကာ်ပိ ရးရှင်းကိ ဖွဲ စ့ည်းရာတွင် -  

(၁)  သက်ဆိင်ရာလပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရးအဖွဲ၏့ နိင်င တာ်က မတည်ထတ် ပး 

ထား သာ ရင်းနှီး ငွများကိလည်း ကာင်း၊ ဌာနက ပိင်ဆိင် သာ ငွ ကးနှင့် 

ရ ့ ြပာင်းနိင် သာပစ္စည်းများ၊ မ ရမ့ ြပာင်းနိင် သာပစ္စည်းများကိလည်း ကာင်း၊ 

ရရန်ပိင်ခွင့်နှင် ့ ပးရန်တာဝန်များကိလညး် ကာင်း လပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရး 

ကာ်ပိ ရးရှင်းက ဆက်ခ စရမည်။ 

(၂)  ဘ ာ ရးဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိ ယင်းလပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရး ကာ်ပိ ရးရှင်း 

က သးီြခားလတ်ွလပစ်ာွ စီမခွင့်ရိှ စရန် ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ 

( င ) ပဒ်မခွဲ (ဂ) အရ ဖွဲ စ့ည်း သာ လပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရးအဖွဲ  ့သိမ့ဟတ် လပ်စစ် 

ဓာတ်အား ပး ရး ကာ်ပိ ရးရှင်းကိ စီးပွား ရးဆန်ဆန် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် အများနှင့် 

သက်ဆိင် သာ ကာ်ပိ ရးရှင်းအြဖစ် သင့် လျာ်သည့်အချိန်တွင် တည် ထာင် ဆာင်ရွက်ခွင့် 

ြပုနိင်သည်။   

၉။ (က) သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အစးိရအဖဲွသ့ည် မိမိ ဒသအတွင်း 

ြပည် ထာင်စက စီမခန် ခ့ွ ဲခွင် ့ရှ ိသည့် အကီးစားလ ပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်လပ် 

ြဖန်ြ့ဖူး ရးမှအပ မဟာဓာတ်အားလိင်းနှင်ဆ့က်သွယ်ြခင်းမရှိ သာ တိင်း ဒသကီး 

သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်က စီမခန်ခဲွ့ခွင့်ရိှသည့် အလတ်စားနှင့်အ သးစားလပ်စစ်ဓာတ်အား 

ထတ်လပ်ြခင်းနှင့်ြဖန် ြ့ဖူးြခင်းလပ်ငန်းတိက့ိ ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးြခင်း၊ ကီး ကပ် 

စစ် ဆးြခင်းနှင့်ခွင့်ြပုမိန်ရ့ပ်သိမ်းြခင်းတိကိ့ တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့်အညီ ဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 
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( ခ )  သက်ဆိင်ရာ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသဦးစီး 

အဖွဲ သ့ည် မိမိ ဒသအတွင်းရှိ မို န့ှင့် ကျးရွာများအတွက် လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်း 

လပ်ပိင်ခွင့် ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးြခင်း၊ ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းနှင့် ခွင့်ြပုမိန်ရ့ပ်သိမ်းြခင်းကိ 

တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ဂ ) သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွနှ့င့် သက်ဆိင်ရာ ကိယ်ပိင် 

အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသဦးစီးအဖဲွသ့ည် ပဒ်မခဲွ (က) 

သိမ့ဟတ် (ခ) တိအ့ရ ဆာင်ရွက်ရာတွင ်ြပည် ထာငစ်လပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်လပ ်

ြဖန်ြ့ဖူး ရးဆိင်ရာ လပ်ငန်းများနှင့်ဆက်စပ်ပါက ဝန် ကီးဌာနနင့်ှ ညိနင်း ဆာငရွ်က် 

ရမည်။ 

၁၀။ ဝန် ကီးဌာန၊ သက်ဆိင်ရာ တိငး် ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အစးိရအဖဲွ နှ့င့် သက်ဆိင်ရာ 

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသဦးစီးအဖဲွမ့ျားသည် လပ်စစ်ဆိင်ရာ 

လပ်ငန်းများကိ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

(က) အသးြပုရန် လိအပ် သာ ြမပမာဏကိ တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့်အညီ ရယူအသးြပုခွင့် 

ရိှသည်။ 

( ခ )  ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး ဥပ ဒနှင့်အညီ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမစီးပွားဝန်းကျင် 

သက် ရာက်မတိကိ့ ဆန်းစစ်ြခင်း၊ ထိခိက်မအနည်းဆးနည်းလမ်းြဖင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

ထိခိက်မများအတွက် ြပန်လည် ပး လျာ်ြခင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးရန်ပ ငွ 

ထည့်ဝင်ြခင်းတိကိ့ ဆာင်ရွက်ရမည်။ ယင်းအချက်များကိ ပဂ္ဂလိက လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့် 

ရရှိသူများလည်း လိက်နာ စရန ် ဆာင်ရွက်ရမည်။  

( ဂ ) လပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်အတွင်း တည် ဆာက်အသးြပု န သာ လပ်စစ်ဓာတ်အား 

ြဖန်ြ့ဖူး ရးနှင့် ပိလ့တ် ရးလိင်းများ၊ ဓာတ်အားခဲွရများ၊ ဓာတ်အား ပးစက်ရများနှင့် 

ဆက်စပ်အ ဆာက်အအများကိ တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့်အညီ တိးချဲ ြ့ခင်း၊ ြပုြပင်ြခင်းနှင့် 

ြပာင်း ရတ့ည် ဆာက်ြခင်းတိ ့ ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ 

အခန်း(၅) 

လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းလပ်ကိင် ဆာငရ်ွက်ခွင့် 

၁၁။ လပ်စစ်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းတစ်ခခကိ ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ရင်းနှီးြမုပ်နှလပ်ကိင် ဆာင်ရွက် 

လိသူသည် ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိရန ်ခွင့်ြပုမိန် ့ထတ် ပးနိင်သူထ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ လာက်ထား 

ရမည်။ 
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၁၂။ ြပည် ထာင်စက စီမခန်ခဲွ့ခွင့်ရိှသည့် အကီးစားလပ်စစ်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းများြဖစ်ပါက ခွင့်ြပုမိန် ့

ထတ် ပးနိင်သူ ဝန် ကီးဌာနသည် ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ရင်းနှီးြမုပ်နှလပ်ကိင် ဆာင်ရွက်လိသည့် 

မည်သည့်ပဂ္ုိဂ လ်၊ အဖဲွအ့စညး်ကိမဆိ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင် ့ခွင့်ြပုမိန် ့

ထတ် ပးနိင်သည်။ 

၁၃။ ြပည် ထာင်စက စီမခန်ခဲွ့ခွင့်ရိှသည့် အကီးစားလပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်လပ်ြဖန်ြ့ဖူး ရးမှအပ 

မဟာဓာတ်အားလိင်းနှင့်ဆက်သွယ်ြခင်းမရိှ သာ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်က စီမခန်ခဲွ့ခွင့် 

ရိှသည့် အလတ်စားနှင့်အ သးစားလပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်လပ်ြခင်းနှင့်ြဖန်ြ့ဖူးြခင်းလပ်ငန်းြဖစ်ပါက 

ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးနိငသ်ူ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ သ့ည် ြပည်တွင်းြပည်ပမှ 

ရင်းနီှးြမုပ်နှလပ်ကိင် ဆာင်ရွက်လိသည့် မည်သည့်ပဂ္ုိဂ လ်၊ အဖဲွအ့စည်းကိမဆိ တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့် 

အညီ ခင့်ွြပုမိန် ့ထတ် ပးနိင်သည်။ 

၁၄။ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူသည် မဟာဓာတ်အားလိင်းစနစ်သိ  ့လပ်စစ်ဓာတ်အား ရာင်းချလိပါက 

ဝန် ကီးဌာနသိ ့ လာက်ထားရမည်။ ဝန်ကီးဌာနသည် ယင်း လာက်ထားချက်ကိ စိစစ် ပီး ခွင့်ြပုြခင်း 

သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုနိငသ်ည်။ 

၁၅။ သက်ဆိင်ရာကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသဦးစီးအဖဲွသ့ည် 

မိမိ ဒသအတွင်းရှိ မို န့ှင့် ကျးရွာများအတွက် လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ပိင်ခွင့်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ရင်းနှီးြမုပ်နှလပ်ကိင် ဆာင်ရွက်လိသည့် မည်သည် ့ပဂ္ိုဂ လ်၊ အဖဲွအ့စည်းကိမဆိ 

သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွနှ့င့် ညိနင်း ပီး တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့်အညီ 

ခွင့်ြပုမန်ိ ့ထတ် ပးနိင်သည။် 

၁၆။ ခွင့်ြပုမိန် ့ထတ် ပးနိင်သူသည်  - 

(က) ပဒ်မ ၁၁ အရ လာက်ထားချက်များကိ လက်ခရရှိသည့်အခါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် 

အညီ စစိစ် ပီး ခွင့်ြပုမိန် ့ထတ် ပးြခင်း သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်းြပုနိင်သည်။ 

( ခ ) ခွင့်ြပုမိန်  ့ထတ် ပးရန်စိစစ်ရာတွင် ပွင် ့လင်းြမင်သာမနှင် ့ တရားမတမတိက့ိ 

အ ြခခ ပီး လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်း၏ ယှဉ် ပိုင်နိင်စွမ်းရှိမနှင့် ရရှည်တည်တ့စွာ 

ဆာင်ရွက်နိင်မတိက့ိ အ ြခခစိစစ်ရမည်။ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန် ြငင်းပယ်ပါက 

ြငင်းပယ် ကာင်း လာက်ထားသူအား ြပန်ကားရမည်။ 

၁၇။ ခွင့်ြပုမိန် ့ထတ် ပးနိင်သူက ခွင့်ြပုမိန် ့ထတ် ပးရာတွင် လပ်ကိင်ခွင့်သက်တမ်း သတ်မှတ်ြခင်း 

နှင့် သက်တမ်းတိးြမင့်ြခင်းတိက့ိ တညဆဲ်ဥပ ဒများနှင့်အညီ သတ်မှတ်ရမည်။ 



 
11 

 
၁၈။ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရိှသူသည် စစ် ဆး ရးမှူးချုပ်ထမှ လပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်း ကာင်း လက်မှတ် 

ရရှိမှသာ လပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်လပ်ြခင်းနှင့် ြဖန်ြ့ဖူးြခင်းလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ 

၁၉။ (က) ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူသည် ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါ လပ်ငန်းကိ အြခားအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ပူးတွဲ 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အြခားအဖွဲ အ့စည်းများသိ  ့လပ်ငန်းလဲ ြပာင်းြခင်း၊ ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါ 

လပ်ငန်းတစ်ခလးကိြဖစ် စ၊ တစ်စိတ်တစ် ဒသကိြဖစ် စ ရာင်းချြခင်း၊ ပါင်နှြခင်း၊ 

အငှားချထားြခင်း၊ လဲလှယ်ြခင်းနှင့် ပးကမ်းြခင်းတိက့ိ ြပုလပ်လိပါက ခွင့်ြပုမိန်  ့

ထတ် ပးနိင်သူထ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ လာက်ထားရမည်။ 

( ခ )  ပဒ်မခွဲ (က) အရ လာက်ထားချက်ရရှိသည့်အခါ ခွင့်ြပုမိန်  ့ထတ် ပးနိင်သူသည် 

စိစစ် ပီး ခွင့်ြပုြခင်း သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်းြပုနိင်သည်။ 

၂၀။ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူသည် ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါ လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းကိ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ဝန်ကီးဌာနက ထတ်ြပန် သာ နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန်၊့ 

ညန်ကားချက်နှင် ့လပ်ထးလပ်နည်းများက ိလိက်နာရမည်။ 

၂၁။ (က) ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူသည် ဤဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်း၊ စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်း၊ အမိန်နှ့င့်ညန်ကားချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း 

ကာင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အ သွးနှင့် စချိန်စညန်း 

ဆိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း ကာင့် သာ် 

လည်း ကာင်း လူပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းအဖွဲ အ့စည်းတစ်ခခကိ 

ထိခိက်နစ်နာ ဆးရးမြဖစ်ပွား စပါက ဥပ ဒအရ တာဝန်ရှိ စရမည်။ 

( ခ ) သက်ဆိင်ရာ ဝန်ကီးဌာနသည် ပဒ်မခွဲ (က) ပါ  ကိစ္စရပ်များအတွက ်အ ရးယူရန် 

နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများကိ တိကျစွာ သတ်မှတ်ြပ ာန်းရမည်။ 

၂၂။ (က) ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူသည် မိမိ၏ ပါ့ဆစွာ ဆာင်ရွက်မ ကာင့် လူပဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦး 

သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းအဖွဲ အ့စည်းတစ်ခခကိ ထိခိက်နစ်နာဆးရးမ ြဖစ်ပွား စပါက 

ဥပ ဒအရ တာဝန်ရှိ စရမည်။ 

( ခ ) သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနသည် ပဒ်မခဲွ (က) ပါကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပ ဒများ၊ 

လပ်ထးလပ်နည်းများတွင ်တိကျစွာ ဖာ်ြပသတ်မှတ်ရမည်။ 

၂၃။ (က) ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူများ ဆာင်ရွက် န သာ လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်တွင် 

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကာင့် ပျက်စီးဆးရးမများအပါအဝင် မလွန်ဆန်နိင် သာ 

ြဖစ်ရပ်တစ်ခခ ကာင့် လူပဂ္ဂို လ်တစ်ဦးဦး သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းအဖဲွအ့စည်းတစ်ခခကိ 

ထိခိက်နစ်နာပျက်စီးဆးရးမများ ြဖစ်ပွား စပါက ဥပ ဒအရ တာဝန်မရှိ စရ။ 
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( ခ ) သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနသည် လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းများနှင် ့ သက်ဆိင်သည့် 

မလွန်ဆန်နိင် သာြဖစ်ရပ်များကိ နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများတွင် တိကျစွာ 

ဖာ်ြပသတ်မှတ်ရမည်။ 

၂၄။ လပ်စစ်ဓာတ်အားသးစွဲသူ တစ်ဦးဦး၏ ပါ့ဆမ ကာင့် အြခား သာလပ်စစ်ဓာတ်အား 

သးစွဲသူကိြဖစ် စ၊ လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းတစရ်ပ်ရပ်ကိြဖစ် စ နစ်နာပျက်စီးဆးရး စပါက ထိခိက် 

ဆးရးသည့် တန်ဖိးအတွက် ဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းအတိင်း တွက်ချက်ထားသည့် 

နစ်နာ ကးကိ ပး လျာ်ရမည်။ 

၂၅။ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူသည် လပ်ကိင်ခွင့်ကာလ ကန်ဆးချိန်တွင် ြပန်လည်လဲ ြပာင်း ပးရမည့် 

လပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူလအ ြခအ နအတိင်း သာ်လည်း ကာင်း၊ ခွင့်ြပုမိန် ရ့ရှိစဉ်က 

စည်းကမ်းချက်များအရ သာ်လည်း ကာင်း သ ဘာတူညီထားသည့်အတိင်း သက်ဆိင်ရာသိ  ့

လဲ ြပာင်း ပးရမည်။ 

၂၆။ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူသည် အာက်ပါအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည ်- 

(က) လပ်စစ်ဓာတ်အား စူးစမ်းရှာ ဖွြခင်းကိ ဥပ ဒနှင့်အည ီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ခ ) လပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်လပ်ြခင်း၊ ပိလ့တ်ြခင်းနှင့်ြဖန်ြ့ဖူးြခင်းများတွင-် 

(၁) လပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်လပ်ြခင်း၌ လပ်စစ်ဆိင်ရာ လပ်ကိင်ခွင့်အမိန်အ့ရ 

သတ်မှတ်ထားသည့် လပ်စစ်စွမ်းအားကိသာ ထတ်လပ်ရမည်၊ 

(၂) လပ်စစ်ဓာတ်အား တိင်းတာ ရးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အကာအကွယ်ြပုပစ္စည်း 

ကိရိယာများကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စနစ်တကျ တပ်ဆင်ထိန်းသိမ်း 

အသးြပုရမည်။  

၂၇။ လပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်လပ်ြခင်း၊ ပိလ့တ်ြခင်း၊ ြဖန်ြ့ဖူးြခင်း၊ အသးြပုြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

လပ်စစ်အန္တရာယ် မ တာ်တဆြဖစ် ပ ခ့ဲလင် ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရိှသူနှင့် လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ပိင်ခွင့်ရရိှသူတိသ့ည် 

စစ် ဆး ရးမှူးချုပ်နှင့် သက်ဆိင်ရာဌာန တာဝန်ခထ အြမန်ဆးအ ကာင်းကားရမည်။ 

အခန်း(၆) 

အရည်အ သွးနှင့်စချိန်စညန်းဆိင်ရာသတ်မတှ်ချကမ်ျား 

၂၈။ လပ်စစ်ဆိင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ တင်သွင်းြခင်း၊ ထတ်လပ်ြခင်းနှင့် ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်းများ 

ဆာင်ရွက်ရန် ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရိှသူများသည် ဤဥပ ဒအရ ထတ်ြပန်ထား သာ နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းနှင် ့ လပ်ထးလပ်နည်းများတွင် ပါရှိသည့် လပ်စစ်ဆိင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ၏ 

အရည်အ သွးနှင့် စချိန်စညန်းဆိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်တိက့ိ လိက်နာရမည်။ 
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၂၉။ ဝန်ကီးဌာနသည် စက်ရအလပ်ရများ၊ ယင်းတိတွ့င် တပ်ဆင်ထား သာ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ 

စီးပွား ရးဆိင်ရာ အ ဆာက်အအများ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ထတ်လပ်တင်သွင်း ရာင်းချ သာ 

လပ်စစ်ဆိင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင် ့စပ်လျဉ်းသည့် အရည်အ သွးနှင် ့စချိန်စညန်းဆိင်ရာ 

စစ် ဆးြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း(၇) 

လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းနှင့် လပ်စစ်ဆိင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများစစ် ဆးြခင်း 

၃၀။ လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းစစ် ဆးြခင်းနှင့် လပ်စစ်ဆိင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ စစ် ဆးြခင်း 

လပ်ငန်းများကိ ဝန်ကီးဌာနက ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၁။ ဝန်ကီးဌာနသည် လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်း စစ် ဆးြခင်းနှင့် လပ်စစ်ဆိင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ 

စစ် ဆးြခင်းလပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အလိငှ့ာ စစ် ဆး ရးမှူးချုပ်တစ်ဦးကိ ြပည် ထာင်စ 

အစိးရအဖွဲ ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ခန်အ့ပ်တာဝန် ပးရမည်။ စစ် ဆး ရးမှူးချုပ်သည ်လပ်စစ ်

ဆိင်ရာလပ်ငန်းတစ်ခခကိ စီးပွား ရးအလိင့ှာ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လပ်ကိင် ဆာင်ရွက် နသူ 

မြဖစ် စရ။ 

၃၂။ စစ် ဆး ရးမှူးချုပ်၏ လပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

(က) လပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်း စ ရး ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် လပ်စစ်ဆိင်ရာ ပစ္စည်း 

ကိရိယာများ၏ အရည်အ သွး စစ် ဆးြခင်း၊ 

( ခ ) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွနှ့င့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဖဲွအ့စည်းများ၊ ဒသတွင်းဆိင်ရာ 

အဖွဲ အ့စည်းများနှင့်ချုပ်ဆိထား သာ စာချုပ်များတွင်ပါရှိသည့် စည်းကမ်းများကိ 

ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရိှသူအား အသိပညာ ပးြခင်းနှင့် လိက်နာ စရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

( ဂ ) မည်သည့် ဒသတွင်မဆိ လပ်စစ်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းစစ် ဆးြခင်းနှင့် လပ်စစ်ဆိင်ရာ 

ပစ္စည်းကိရိယာ စစ် ဆးြခင်းလပ်ငန်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်ရန ်လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်း 

တစ်ခခကိ စီးပွား ရးအလိငှ့ာ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လပ်ကိင် ဆာင်ရွက် နသူ မဟတ်သည့် 

စစ် ဆး ရးမှူးများအား တာဝန် ပးအပ်ြခင်း၊ 

(ဃ) လပစ်စ်ကမ်းကျင်မဆိင်ရာ လက်မှတ်၊ လပ်စစ်ပစ္စည်း အရည်အ သွး စစ် ဆးချက် 

လက်မှတ်၊ လပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်း ကာင်း လက်မှတ်များကိ သတ်မှတ်ချက်များ 

နှင့်အညီ စစ် ဆး၍ ထတ် ပးြခင်း သိမ့ဟတ် ရပ်သိမး်ြခင်း၊ 

( င ) လပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်လပ်ြခင်းနှင့် ြဖန်ြ့ဖူးြခင်းလပ်ငန်း မှတ်ပတင်လက်မှတ်များကိ 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထတ် ပးြခင်း၊ 
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( စ ) လပ်စစ်အန္တရာယ်ြဖစ်ပွားမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ရိှသူများနှင့်လိအပ် သာသက် သများကိ 

စစ် ဆးြခင်း၊ 

(ဆ) ဝန် ကီးဌာနနှင့် ကာ်မရှင်တိက့ ပးအပ် သာ စစ် ဆးြခင်းဆိင်ရာ  အြခားတာဝန်များ 

ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

၃၃။ စစ် ဆး ရးမှူးချုပ်၊ စစ် ဆး ရးမှူးများနှင့်ယင်းတိက့ တာဝန် ပးအပ်သူများသည် လပ်ငန်း 

တာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် မည်သည့် နရာ၊ မည်သည့် အ ဆာက်အအအတွင်းသိမ့ဆိ 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဝင် ရာက်စစ် ဆးခွင့်ရိှသည်။ 

၃၄။ ဝန်ကီးဌာနသည် လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းနှင့် လပ်စစ်ဆိင်ရာပစ္စည်း ကိရိယာစစ် ဆးြခင်း 

လပ်ငန်းတိန့ှင့်စပ်လျဉ်း၍ အရည်အ သွး အတည်ြပုနိင်ရန် လိအပ် သာ နိင်ငတကာအဆင့်မီ 

ဓာတ်ခဲွခန်းများကိ တည် ထာင်ဖွင့်လှစ်ထားရှိရမည်။ 

အခန်း (၈) 

လပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ် ဖွ ဖ့ို းမစီမ ရးနှင့် ထိန်းညိကွပ်ကဲ ရး 

၃၅။ ဝန် ကီးဌာနသည် - 

(က) နိင်င တာ်၏ လပ်စစ်ဓာတ်အား လိအပ်ချက်ကိ စီမြခင်းနှင့်ဓာတ်အားစနစ်ကွပ်ကဲြခင်း 

လပ်ငန်းကိ လပ်စစ်ဓာတ်အား ကွန်ရက်ဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ စနစ်တကျ 

စီမ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် သင့် လျာ်သည့် နရာများတွင် လပ်စစ်ဓာတ်အား ကွပ်ကဲ ရး 

ဌာနများကိ လိအပ်သလိ ဖွဲ စ့ည်းရမည်။ 

( ခ ) ပဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ စ့ည်း သာ လပ်စစ်ဓာတ်အား ကွပ်ကဲ ရးဌာန၏ လပ်ငန်း 

တာဝန်များက ိသတ်မှတ် ပးရမည်။ 

၃၆။ ဝန် ကီးဌာနသည်-  

(က) လပ်စစ်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းများ ခတ်နှင့်အညီ ဖွ ့ဖိုးတိးတက်လာ စရန်နှင့် ခတ်မီ 

နည်းစနစ်များ၊ ပညာရှင်များ၊ ကမ်းကျင်သူများ ပ ထွက်လာ စရန် လိအပ် သာ 

သင်တန်း ကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်ြခင်းနှင့် လ့ကျင့်ပညာ ပးြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက် 

နိင်သည်။ 

( ခ )  ပဒ်မခွ ဲ (က) ပါလပ်ငန်းများကိ  အြခားမည်သည့်ပဂ္ဂ ိုလ်၊ အဖွဲ အ့စည်းကိမဆိ  

ဆာင်ရွက်ရန် ခွင့်ြပုနိင်သည်။  

( ဂ ) လပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ် ဖွ ဖိ့ုးမစီမ ရး ဆာင်ရွက်ရာတွင် ကျးလက် ဒသမီးလင်း ရး 

လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်သည့် ဝန် ကီးဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ပါင်းစပ်ညိနင်း 

ရမည်။ 
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အခန်း (၉) 

လပ်စစ်ဆိင်ရာ စချိန်စညန်းများနှင့် စစ် ဆးမနည်းစနစ်များ 

၃၇။ ဝန် ကီးဌာနသည် လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းများအတွက် လိအပ် သာ စချိန်စညန်းများ၊ 

စစ် ဆးမနည်းစနစ်များကိ ထတ်ြပန်ရမည်။ 

၃၈။ လပ်စစ်ဆိင်ရာ စချိန်စညန်းများ စစ် ဆးချက်ရလဒ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ဝန် ကီးဌာန၏ 

ဆးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ ်အတည်ြဖစ် စရမည်။ 

၃၉။ လပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်အတွင်းသိ  ့ ဆက်သွယ်မည့် အြခားဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းများ၏ 

ဓာတ်အား ပးစက်ရ ၊ ဓာတ်အားလိင်းနှင် ့ ဓာတ်အားခွဲရများသည် ဝန် ကီးဌာန၏ သတ်မှတ် 

စချိန်စညန်းများနှင့် ကိက်ညီရမည်။ 

၄၀။ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရိှသူများသည် ဝန်ကီးဌာနက ထတ်ြပန်ထားသည့် နည်းဥပ ဒများ၊ စချိန်စညန်းများ၊ 

လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ရမည့်အြပင ်သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရ 

အဖွဲအ့စည်းများ၏ လိအပ် သာ စစ် ဆးမကိ ခယူရမည်။ 

အခန်း (၁၀) 

လပ်စစ်ဓာတ်အားခနန်းထားနှင့် ဝန် ဆာင်မစရိတ်များ 

၄၁။ ဝန် ကီးဌာနသည် လပ်စစ်ဓာတ်အား သးစွဲသူများထမှ လပ်စစ်ဓာတ်အားခနန်းထားနှင့် 

ဝန် ဆာင်မစရိတ်များ သတ်မှတ်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒသအလိက် သင့် လျာ် သာ နန်းထားကိ 

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင် ့သတ်မှတ်ခွင့်ရိှသည်။ ယင်းလပစ်စ်ဓာတ်အားခ 

နန်းထားများကိ အခါအား လျာ်စွာ ြပာင်းလဲသတ်မှတ်နိင်သည်။ 

၄၂။ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အစးိရအဖဲွမ့ျား၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း သိမ့ဟတ် 

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသဦးစီးအဖွဲ မ့ျားသည် မိမိ ဒသအတွင်း မိမိအစီအစဉ်ြဖင့် ထတ်လပ် 

ြဖန်ြ့ဖူး သာ ဒသဆိင်ရာ လပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်တွင် လပ်စစ်ဓာတ်အားခနန်းထားနှင့် ဝန် ဆာင်မ 

စရိတ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒသအလိက် သင့် လျာ် သာနန်းထားကိ ဝန် ကီးဌာနနှင့်ညိနင်းသတ်မှတ် 

ခွင့်ရိှသည်။ ယင်းလပ်စစ်ဓာတ်အားခနန်းထားများကိ အခါအား လျာ်စွာ ြပာင်းလဲသတ်မှတ်နိင်သည်။ 

အခန်း(၁၁) 

ခွင့်ြပုမိန် ့ထတ် ပးနိင်သူ၏ အ ရးယူပိင်ခွင့် 

၄၃။ ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးနိင်သူသည် ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူက ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါ စည်းကမ်းချက် သိမ့ဟတ် 

သက်ဆိင်ရာက ထတ်ြပန် သာ အမိန် ့ သိမ့ဟတ် ညန်ကားချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်လင် 
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ြဖစ် စ၊ ဤဥပ ဒပါြပစ်မ တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် 

ြဖစ် စ ထိသူကိ အာက်ပါအ ရးယူမတစ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်နိင်သည ်- 

(က) ဒဏ် ကး ငွ ပး ဆာင် စြခငး်၊ 

( ခ ) ခွင့်ြပုမန်ိကိ့ ကာလအကန်အ့သတြ်ဖင့် ရပ်ဆိငး်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း။ 

အခန်း(၁၂) 

တားြမစ်ချက်များ 

၄၄။ မည်သူမ  ခွင့်ြပုမိန်မ့ရိှဘ ဲလပ်စစ်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းများက ိလပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုရ။ 

၄၅။ ခွင့်ြပုမိန် ရ့ရှိသူမည်သူမ  ခွင့်ြပုမိန် ပ့ါလပ်ငန်းမှအပ အြခားမည်သည့် လပ်စစ်ဆိင်ရာ 

လပ်ငန်းကိမ  လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုရ။ 

၄၆။ မည်သူမ  လပ်စစ်ကမ်းကျင်မဆိင်ရာ လက်မှတ်မရရိှဘဲ လပ်စစ်တပ်ဆင်ြခင်းနှင့်ြပင်ဆင်ြခင်း 

လပ်ငန်းကိ ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုရ။ 

၄၇။ မည်သူမ  လပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်း ကာင်း လက်မှတ်မရရှိဘဲ လပ်စစ်ဓာတ်အားကိ 

ထတ်လပ်ြခင်း၊ ပိလ့တ်ြခင်း၊ ဆက်သွယ်အသးြပုြခင်းမြပုရ။ 

၄၈။ မည်သူမသတ်မှတ်ထားသည့် စချိန်စညန်းနှင့်ကိက်ညီမမရှိ သာ လပ်စစ်ဆိင်ရာ ပစ္စည်း 

ကိရိယာများကိ ြပည်ပမှတင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်တွင်း၌ထတ်လပ်ြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့တင်ပိြ့ခင်း၊ ြဖန်ြ့ဖူး 

ရာငး်ချြခင်းမြပုရ။ 

၄၉။ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူ မည်သူမ  သက်ဆိင်ရာဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းများ၏ ခွင့်ြပုချက်မရရှိဘဲ အြခား 

မည်သည့် အဖွဲအ့စည်းနှင့်မဆိ လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းများကိ ပူးတွဲ ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုရ။ 

၅၀။ ခွင့်ြပုမိန်  ့ရရှိသူမည်သူမ  ခွင့်ြပုမိန်က့ိြဖစ် စ၊ ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါ လပ်ငန်းတစ်ခလး သိမ့ဟတ် 

တစ်စိတ်တစ် ဒသကိ ြဖစ် စ လပ်ငန်းလပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ခွင့် ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးခ့ဲသည့် သက်ဆိင်ရာ 

အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းများ၏ ခွင့်ြပုချက်မရိှဘဲ ရာင်းချြခင်း၊ ပါင်နှြခင်း၊ အငှားချထားြခင်း၊ 

လဲလှယ်ြခင်း သိမ့ဟတ် အြခားတစန်ည်းနည်းြဖင့် လဲ ြပာင်း ပးအပ်ြခငး်မြပုရ။ 

၅၁။ မည်သူမ  လပ်စစ်ဓာတ်အားလိင်း နယ် ြမအတွင်း အ ဆာက်အအ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ 

သစ်ပင်စိက်ပျို းြခင်းနှင့် အြခားတစန်ည်းနည်းြဖင့် ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုရ။ 

၅၂။ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူ၏ ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ မည်သူမ  လပ်စစ်ဓာတ်အားကိ သွယ်တန်းရယူြခင်း၊ 

ြဖုန်းတီးြခင်း၊ အသးြပုြခင်းမြပုရ။ 
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၅၃။ မည်သူမ  လပ်စီး ကာင်း လဲ ပးြခင်း၊ လပ်စစ်ဓာတ်အား ပးသည့် လိင်းကိ ြဖတ် တာက်ြခင်း၊ 

လပ်စစ်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းတစ်ခခတွင် အသးြပုသည့် လပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများကိ ဖျက်ဆီးြခင်း 

မြပုရ။ 

အခန်း (၁၃) 

ြပစ်မနှင့်ြပစ်ဒဏ်များ 

၅၄။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၄၄ ပါ  တားြမစ်ချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူ းလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း 

ခရလင ်ထိသူကိ အနည်းဆး ကျပ်တစ်သိနး်မှ အများဆး ကျပ်ငါးသိန်းအထိ ငွဒဏ် ချမှတ်ရမည်။ 

ယင်းြပစ်မကိ ထပ်မကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူကိ တစ်နှစ်ထက်မပိ သာ 

ထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်ြပင ် ငွဒဏ်လည်းချမှတ်နိင်သည်။ 

၅၅။ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၄၅ ပါ  တားြမစ်ချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း 

ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင ်ထိသူကိ အနည်းဆး ကျပ်တစ်သိနး်မှ အများဆးကျပ်ငါးသိန်း အထိ 

ငွဒဏ် ချမှတ်ရမည်။ ယင်းြပစ်မကိ ထပ်မကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူကိ 

အနည်းဆး တစ်နှစမှ် အများဆး သးနှစ်အထိ ထာင်ဒဏ်ချမတ်ှရမည့်ြပင် ငွဒဏ်လညး် ချမှတ ်

နိင်သည်။ 

၅၆။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၄၆ ပါ  တားြမစ်ချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူ းလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း 

ခရလင် ထိသူကိ အနည်းဆး ကျပ်ငါး သာင်းမှ အများဆး ကျပ်သးသိန်းအထိ ငွဒဏ် ချမှတ်ရမည်။ 

၅၇။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၄၇ ပါတားြမစ်ချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား 

စီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူကိ အနည်းဆး ကျပ်သးသိန်းမှ အများဆး ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းအထိ ငွဒဏ် 

ချမှတ်ရမည်။ 

၅၈။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၄၈ ပါတားြမစ်ချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား 

စီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူကိ အနည်းဆး တစ်နှစ်မှ အများဆး သးနှစ်အထိ ထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်ြပင် 

ကျပ်သိန်းသးဆယ် အာက် မ လျာ့သည့် ငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။ ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင် သာ ပစ္စည်းများကိ 

ဖျက်ဆီးရမည်။ 

၅၉။ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၄၉ ပါ  တားြမစ်ချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း 

ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူကိ အနည်းဆး ကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆး ကျပ်ငါးသိန်း အထိ 

ငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။ ယင်းြပစ်မကိ ထပ်မကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င် 

ထိသူကိ တစနှ်စ်ထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်ြပင ် ငွဒဏ်လည်းချမှတ်နိင်သည်။ 
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၆၀။ ခွင့်ြပုမိန် ့ ရရှိသူမည်သူမဆိ ပဒ်မ ၅၀ ပါ  တားြမစ်ချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း 

ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင ်ထိသူကိ အနည်းဆး ကျပ်တစ်သိနး်မှ အများဆး ကျပ်ငါးသိန်းအထိ 

ငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။ ယင်းြပစ်မကိ ထပ်မကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူကိ 

အနည်းဆး တစ်နှစမှ် အများဆး သးနှစ်အထိ ထာင်ဒဏ်ချမတ်ှရမည့်ြပင် ငွဒဏ်လညး် ချမှတ ်

နိင်သည်။ 

၆၁။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၅၁ ပါတားြမစ်ချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူ းလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း 

ခရလင ်ထိသူကိ အနည်းဆး ကျပ်တစ်သိနး်မှ အများဆး ကျပ်သးသိန်းအထိ ငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။ 

ယင်းြပစ်မကိ ထပ်မကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူကိ သးနှစ်ထက်မပိ သာ 

ထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်ြပင ် ငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိင်သည်။  

၆၂။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၅၂ ပါတားြမစ်ချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူ းလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း 

ခရလင ်ထိသူကိ အနည်းဆး ကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆး ကျပ်သးသိန်းအထိ ငွဒဏ် ချမှတ်ရမည်။ 

ယင်းြပစ်မကိ ထပ်မကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူကိ နှစ်နှစ်ထက်မပိ သာ 

ထာင်ဒဏ် ချမှတ်ရမည့်ြပင် ငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိင်သည်။ 

၆၃။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၅၃ ပါတားြမစ်ချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူ းလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း 

ခရလင် ထိသူကိ အနည်းဆး ငါးနှစ်မှ အများဆး ဆယ်နှစ်အထိ ထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်ြပင် 

ငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိင်သည်။ 

၆၄။ မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ရာတွင ်အား ပး 

ကူညီ ကာင်း သိမ့ဟတ် ကျူးလွန်ရန် ပူး ပါင်း ကစည် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် 

ထိသူကိ သက်ဆိင်ရာြပစ်မပါ ြပစ်ဒဏ်အတိင်း ချမှတ်ရမည်။ 

အခန်း(၁၄) 

နစ်နာ ကး၊ လျာ် ကး 

၆၅။ ပဒ်မ ၅၄၊ ၅၅၊ ၅၆၊ ၅၇၊ ၅၈၊ ၅၉၊ ၆၀၊ ၆၁၊ ၆၂ နှင့် ၆၃ တိပ့ါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ 

ကျူးလွန်သူသည် မိမိ၏ ကျူးလွန်မ ကာင့် ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူတွင် ထိခိက်ဆးရးမ တစ်စတစ်ရာ 

ပ ပါက်ပါက ယင်းထိခိက်ဆးရးသည့် တန်ဖိးအတွက်ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်း 

အတိင်း တွက်ချက်ထားသည့် နစ်နာ ကးကိ ပး လျာ်ရမည်။ 

၆၆။ ပဒ်မ ၆၅ အရ သတ်မှတ်သည့် နစ်နာ ကးကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကာက်ခခွင့် 

ရှိ စရမည်။ 
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၆၇။ မည်သူမဆိ ဓာတ်အားပိလ့တ်ြဖန်ြ့ဖူးမကိ ြပတ် တာက် စရန်ြပုလပ်ပါက နစ်နာဆးရးသည့် 

ဓာတ်အားပမာဏနှင့် ညီမ သာတန်ဖိးကိ ဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းအတိင်း 

တွက်ချက်၍ နစ်နာ ကးအြဖစ် ပး ဆာင် စရမည်။ 

၆၈။ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူ သိမ့ဟတ် ယင်းက တာဝန် ပးအပ်ထားသူ၏ ပါ့ လျာ့မ ကာင့်ြဖစ် စ၊ 

တာဝန်ပျက်ကွက်မ ကာင့်ြဖစ် စ ဓာတ်လိက်မ၊ မီး လာင်မြဖစ်ပွား ပီး တစ်ဦးတစ် ယာက ်ထိခိက် 

ဒဏ်ရာရလင် သိမ့ဟတ် မသန်မစွမ်းြဖစ်လင် သိမ့ဟတ် သဆးလင် ထိခိက်နစ်နာသူသည် ခွင့်ြပုမိန် ့

ရရိှသူထမှ လျာ် ကးကိ အာက်ပါအတိင်း တာင်းခခွင့်ရိှ စရမည်- 

(က) ထိခိက်နစ်နာသူသည ်တည်ဆဲအလပ်သမား လျာ် ကးအက်ဥပ ဒနှင် ့အကျုးဝင်သူ 

ြဖစ်ပါက ယင်းဥပ ဒအရ သတ်မှတ်ထား သာ လျာ် ကး၊ 

( ခ ) ထိခိက်နစ်နာသူသည ်တည်ဆဲအလပ်သမား လျာ် ကးအက်ဥပ ဒနှင် ့အကျုးဝင်သူ 

မဟတ်ပါက ဤဥပ ဒအရ ထတ်ြပန်သည့် နည်းဥပ ဒများက သတ်မှတ် သာ 

လျာ် ကး။ 

အခန်း (၁၅) 

အယူခြခင်း 

၆၉။ ပဒ်မ ၆၅၊ ၆၆ နှင် ့ ၆၇ တိအ့ရ ချမှတ်သည့် နစ်နာ ကး သိမ့ဟတ် လျာ် ကး ပး ဆာင်ရန ်

အမိန်န့ှင့်စပ်လျဉ်း၍ မ ကျနပ်သူသည် အမိန်က့ိ လက်ခရရှိသည့် နမ့ှ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း 

ဝန်ကီးထ အယူခနိင်သည်။  

၇၀။ ပဒ်မ ၆၉ အရ အယူခမတွင် ဝန် ကီးသည် အမိန်က့ိ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်းနှင် ့ 

အတည်ြပုြခင်းတိ ့ြပုနိင်သည်။ 

အခန်း (၁၆) 

အ ထွ ထ ွ

၇၁။ ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မများကိ ရဲအ ရးယူပိင်ခွင့် ရိှ သာ ြပစ်မများအြဖစ် သတ်မှတ်သည်။ 

၇၂။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များက ိအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် - 

(က) ဝန် ကီးဌာနသည် နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကိ ြပည် ထာင်စ 

အစိးရအဖွဲ ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင် ့ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

( ခ ) ဝန်ကီးဌာန၊ ကာ်မရှင်နှင့်ဝန် ကီးဌာနက တာဝန် ပးအပ် သာ အစိးရဌာန၊ အစိးရ 

အဖဲွအ့စည်း အသီးသီးတိသ့ည် လိအပ် သာ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန်၊့ ညန်ကားချက် 

နှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများက ိထတ်ြပန်နိင်သည်။ 
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၇၃။ ရန်ကန် မို ့ တာ် လပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရးအဖွဲ ဥ့ပ ဒနှင့် လပ်စစ်ဥပ ဒ (၁၉၈၄ ခနှစ်၊ 

ြပည်သူလ့တ် တာ်ဥပ ဒအမှတ် ၇) အရ ထတ်ြပန်ခ့ဲသည့် နည်းဥပ ဒများ၊  စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ အမိန်၊့ 

ညန်ကားချက်နှင် ့လပ်ထးလပ်နည်းများက ိ ဤဥပ ဒနှင့်မဆန်က့ျင်သ ရွ  ့ကျင့်သးနိင်သည်။ 

၇၄။ လပ်စစ်ဥပ ဒ (၁၉၈၄ ခနှစ်၊ ြပည်သူလ့တ် တာ် ဥပ ဒအမှတ် ၇) ကိ ဤဥပ ဒြဖင့် ရပ်သိမ်း 

လိက်သည်။ 

 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်ဖဲွစ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ ကန်ပ်လက်မှတ် ရးထိးသည်။ 

 

 (ပ) သိန်းစိန် 

 နိင်င တာ်သမ္မတ 

 ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်

 

 


