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!ပည်%ထာင်စု!မန်မာိုင်ငံ%တာ် 

ိုင်ငံ%တာ်ငိမ်ဝပ်ပိ!ပားမတည်%ဆာက်%ရးအဖွဲ 

အ%သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်း!မင့်တင်%ရး ဥပ%ဒ 

(ိုင်ငံ%တာ်ငိမ်ဝပ်ပိ!ပားမတည်%ဆာက်%ရးအဖွဲ ဥပ%ဒအမှတ် ၁၃/၉၁) 

ရန်ကုန်မိ၊ ၁၃၅၃ ခုှစ်၊ သီတင်းကတ်လဆန်း ၂ ရက် 

(၁၉၉၁ ခုှစ်၊ %အာက်တိုဘာလ  ၁၀ ရက်) 

[ !ပင်ဆင် : 27.01.2011 ] 

ိုင်ငံ*တာ်ငိမ်ဝပ်ပိ!ပားမတည်*ဆာက်*ရးအဖဲွသည် *အာက်ပါဥပ*ဒကုိ !ပာန်း လုိက်သည်။ 

 

အခန်း(၁) 

အမည်ှင့် အဓိပာယ်*ဖာ်!ပချက် 

၁။ ဤဥပ*ဒကုိ အ*သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်း!မင့်တင်*ရး ဥပ*ဒဟု *ခတွင်*စရမည်။ 

<!ပင်ဆင် 27.01.2011> 

၂။ ဤဥပ*ဒတွင်ပါရိှ*သာ *အာက်ပါ စကားရပ်များသည် *ဖာ်!ပပါအတုိင်း အဓိပာယ်သက်*ရာက်*စ ရမည်- 

(က) အ*သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဆုိသည်မှာ မိသားစုဝင်များ!ဖင့်*သာ်လည်း*ကာင်း၊ အလုပ်သမား ငှားရမ်း 

အသံုး!ပ၍*သာ်လည်း*ကာင်း၊ စု*ပါင်း၍*သာ်လည်း*ကာင်း ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်သည့် သုိမဟုတ် 

!ပ!ပင်မွမ်းမံ သည့် !မင်း*ကာင်*ရ ၀.၂၅ှင့်အထက်၊ ၅ *ကာင် အား ှင့်*အာက် အသံုး!ပသည့် အလုပ်သမား ၉ 

ဦး ထက် မပုိ*သာ အိမ်တွင်းစက်မလုပ်ငန်းှင့် အလုပ်သမား ၃ ဦးှင့်အထက်ရိှ*သာ 

အိမ်တွင်းလက်မလုပ်ငန်းများကုိ ဆုိသည်၊ 

(ခ) လုပ်ငန်းရှင်ဆုိသည်မှာ ဤဥပ*ဒအရ၊ အ*သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ရန် မှတ်ပံုတင်ခွင့်ရရိှသူကုိ 

ဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အ*မွစားအ*မွခံ၊ တရားဝင်ကုိယ်စားလှယ်ှင့် တရားဝင်ဆက်ခံသည့် အဖဲွအစည်း 

တုိလည်းပါဝင်သည်။ 

(ဂ) အား ဆုိသည်မှာ လပ်စစ်ဓာတ်အား၊ စက်ကိရိယာ!ဖင့် !ဖစ်ပွား*စသည့်အား သုိမဟုတ် အ!ခားနည်း လမ်းတစ်ရပ် 

ရပ်!ဖင့် !ဖစ်ပွား*စသည့်အားကုိဆုိသည်၊ ယင်းစကားရပ်တွင် ကာယစွမ်းအား!ဖင့် !ဖစ်ပွား*စသည့်အားမပါဝင်။ 

(ဃ) ဝန်ကီးဌာန ဆုိသည်မှာ သမဝါယမဝန်ကီးဌာနကုိဆုိသည်၊ 

(င) ဝန်ကီး ဆုိသည်မှာ သမဝါယမဝန်ကီးဌာနဝန်ကီးကုိ ဆုိသည်၊ 

(စ) ဦးစီးဌာနဆုိသည်မှာ အ*သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကုိ ဆုိသည်၊ 

(ဆ) န်ကား*ရးမှးချပ် ဆုိသည်မှာ ဦးစီးဌာန၏ န်ကား*ရးမှးချပ်ကုိဆုိသည်။ 

<!ပင်ဆင် 27.01.2011> 
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အခန်း (၂) 

အ*!ခခံမူများ 

၃။ အ*သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ !မင့်တင်*ရးကုိ *အာက်ပါ အ*!ခခံမူများှင့် အညီ လုပ်ကုိင် *ဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) !ပည်တွင်းထွက် သယံဇာတပစည်းများကုိ အဓိကကုန်ကမ်းအ!ဖစ် အသံုး!ပ၍ စက်မလက်မကုန်*ချာများ 

ထုတ်လုပ်ရန်၊ 

(ခ) ိုင်ငံ၏စီးပွား*ရး အ*!ခခံအင်အားတစ်ရပ်!ဖစ်သည့် အ*သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ ဖံွဖိး*စရန်၊ ပုဂလိက 

စက်မလက်မက ပုိမုိတုိးတက်*စရန်ှင့် တစ်မျိးသားလံုးအသားတင်ထုတ်လုပ်မတန်ဖုိးတွင် စက်မလက်မ 

ကပါဝင်မ အချိးအစား!မင့်တင်ိုင်ရန်၊ 

(ဂ) !မန်မာ့ုိးရာ လက်မအုပညာများ တိမ်*ကာပ*ပျာက်မ မရိှ*စရန်ှင့် ဖံွဖိးတုိးတက်*စရန်၊ 

(ဃ) အသက်*မွးဝမ်း*ကျာင်း လုပ်ငန်းများ တုိးတက်*ပထွန်း လာ*စရန်ှင့်မိသားစုဝင်*ငွများ တုိးပွား ရရိှ*စရန်၊ 

(င)  *ဘးဥပဒ်အရာယ်ကင်းရှင်းပီး စံချန်ိစံန်းမီသည့် ကုန်ပစည်းများကုိ စားသံုးသူများ ဝယ်ယူရရိှ*စရန်၊ 

(စ) စွမ်း*ဆာင်ရည်!မင့်မား*စ*သာ *ခတ်မီနည်းပညာများ အသံုး!ပ၍ အ*သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ!မင့် 

တင်ရန်၊ 

(ဆ) !ပည်တွင်းတွင်သာမက !ပည်ပ*စျးကွက်များအတွက်လည်း စံချန်ိစံန်းမီပစည်းများ ထုတ်လုပ်*ရာင်းချရန်၊ 

(ဇ) သမဝါယမအသင်းများ ဖဲွစည်းိုင်*ရးအတွက် အ*ထာက်အကူ!ပရန်၊ 

(ဈ) အလတ်စားှင့်အကီးစား စက်မလက်မလုပ်ငန်းများအတွက် အ*ထာက်အကူ!ပလုပ်ငန်းများ !ဖစ်*ပလာ*စရန်၊ 

(ည) ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ပျက်စီး*စမည့် လုပ်ငန်းများ မ*ပ*ပါက်*စ*ရးအတွက် ထိန်းသိမ်း*ဆာင်ရွက်ိုင်ရန်ှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း*ရးလုပ်ငန်းများကုိ ကီးကပ်*ဆာင်ရွက်ိုင်ရန်၊ 

(ဋ) စက်မ*ဒသအချင်းချင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်း ပူး*ပါင်း*ဆာင်ရွက်ိုင်က*စရန်။ 

<!ပင်ဆင် 27.01.2011> 

 

အခန်း (၃) 

မှတ်ပုံတင်!ခင်း 

၄။ အ*သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်*နသူ သုိမဟုတ် လုပ်ကုိင်လုိသူသည် ဤဥပ*ဒအရ မှတ်ပံုတင်လုိပါက ဦးစီး 

ဌာနက သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများှင့်အညီ *လာက်ထားရမည်။ 

<!ပင်ဆင် 27.01.2011> 

၅။ ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၄ အရ *လာက်ထားလာသည့် *လာက်လာများကုိ စိစစ်!ခင်း၊ စစ်*ဆး!ခင်း !ပလုပ်ပီး*နာက် 

သတ်မှတ်ချက်ှင့် ညီွတ်ပါက မှတ်ပံုတင်*ပးရမည်။ 
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၆။ ဦးစီးဌာနသည် မှတ်ပံုတင်*ကး၊ မှတ်ပံုတင်အသစ်လဲလှယ်*ကးှင့် မှတ်ပံုတင်သက်တမ်းကာလတုိကုိ သတ်မှတ်*ပး 

ရမည်။ ထုိ!ပင် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်*ပးသည့်ကာလအတွင်း မှတ်ပံုတင်အသစ်လဲလှယ်ရန် ပျက်ကွက်ပါက သတ်မှတ် 

သည့် ဒဏ်*ကးကုိလည်း *ပး*ဆာင်ရမည်။ 

 

အခန်း (၄) 

လုပ်ငန်းရှင်၏တာဝန်ှင့ ်ခံစားိုင်ခွင့်များ 

၇။  လုပ်ငန်းရှင်၏တာဝန်များမှာ *အာက်ပါအတုိင်း!ဖစ်သည်- 

(က) မှတ်ပံုတင်*ကး၊ မှတ်ပံုတင်အသစ်လဲလှယ်*ကး၊ ဒဏ်*ကးှင့် အ!ခား*ပး*ဆာင်ရန်ရိှ*သာ အ ခွန်အခများကုိ 

*ပး*ဆာင်!ခင်း၊ 

(ခ) ဦးစီးဌာန၏ ကီးကပ်!ခင်းှင့် စစ်*ဆး!ခင်းကုိ ခံယူ!ခင်း၊ 

(ဂ) လုပ်ငန်းလဲ*!ပာင်း!ခင်းှင့် *နရပ်လိပ်စာ*!ပာင်း*ရ!ခင်းတုိကုိ ဦးစီးဌာနသုိ ကိတင် အ*ကာင်း ကား!ခင်း၊ 

(ဃ) ဝန်ကီးဌာနှင့် ဦးစီးဌာနတုိက ထုတ်!ပန်*သာအမိန့်ှင့် န်ကားချက်များကုိ လုိက်နာ!ခင်း၊ 

(င) တည်ဆဲဥပ*ဒများကုိ လုိက်နာ!ခင်း။ 

၈။ လုပ်ငန်းရှင်၏ ခံစားိုင်ခွင့်များမှာ *အာက်ပါအတုိင်း!ဖစ်သည်- 

(က) ကုန်ထုတ်လုပ်မ တုိးတက်*ရးှင့် ကုန်ပစည်းအရည်အ*သွး!မင့်မား*ရးအတွက် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ချက်!ဖင့် 

လဲ*!ပာင်း*ပး*သာ  နည်းပညာရပ်များကုိရယူ!ခင်း၊ 

(ခ) မိမိထုတ်လုပ်*သာ စံချန်ိစံန်းမီ ကုန်ပစည်းများကုိ ိုင်ငံ!ခား*စျးကွက်များသုိ သတ်မှတ်ချက်ှင့် အညီ 

တင်ပုိ*ရာင်းချိုင်ခွင့်ရိှ!ခင်း၊ 

(ဂ) !ပည်ပသုိ ကုန်ပစည်းတင်ပုိ*ရာင်းချ!ခင်း!ဖင့် ရရိှ*သာ ိုင်ငံ!ခား*ငွများကုိ သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများှင့်အညီ 

ကုန်ကမ်း၊ စက်ှင့် စက်ကိရိယာ အရန်ပစည်းများဝယ်ယူိုင်ခွင့်ရိှ!ခင်း၊ 

(ဃ) ဝနက်ြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချကဖ်ြင့် ပြညပ်နိုငင်မံျားသို ့

သွားရောကလ်ေလ့ာခြငး်၊ ဆွေးနွေးပွဲတကရ်ောကခ်ြငး်၊ သငတ်နး် 

တက်*ရာက်!ခင်း၊ 

(င) ဝနက်ြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချကဖ်ြင့် ပြညပ်မှ 

ကျွမး်ကျငသ်ူများ၏အကူအညီရယူနိုငခ်ြငး်နှင့် ပြညပ်နှင့် 

စီးပွားရေးလုပင်နး် စာချပ်များချပ်ဆုိလုပ် ကုိင်!ခင်း၊ 

(စ) ဝန်ကီးဌာန၏ သ*ဘာတူညီချက်!ဖင့် *ချး*ငွများ၊ အ*ထာက်အပ့ံများ ရယူ!ခင်း၊ 

(ဆ) ဦးစီးဌာနှင့် အစုိးရဌာနများက အခါအား*လျာ်စွာ သတ်မှတ်*ပး*သာ အ!ခားအခွင့်အ*ရးများကုိ ခံစားခွင့်ရိှ!ခင်း။ 

<!ပင်ဆင် 27.01.2011> 
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အခန်း (၅) 

န်ကား*ရးမှးချပ်၏တာဝန်ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

၉။ န်ကား*ရးမှးချပ်၏ တာဝန်များမှာ *အာက်ပါအတုိင်း!ဖစ်သည်- 

(က) အ*!ခခံမူများကုိ အ*ကာင်အထည်*ဖာ် *ဆာင်ရွက်!ခင်း၊ 

(ခ)  အ*သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ ဖံွဖိးတုိးတက်*ရးအတွက် လုိအပ်*သာ နည်းပညာရပ်များ *ဖာ်ထုတ်!ခင်း၊ 

စမ်းသပ်တီထွင်!ခင်း၊ နည်းပညာသင်တန်းအစီအစ်ှင့် သတင်းအချက်အလက် !ဖန့်!ဖး!ခင်းများကုိ *ဆာင်ရွက်!ခင်း၊ 

(ဂ) အ*သးစားစက်မလုပ်ငန်းများှင့် စပ်လျ်း၍ တီထွင်စမ်းသပ်!ခင်းှင့် သု*တသန!ပလုပ်!ခင်းမှ ရရိှ *သာ 

ရလဒ်များကုိ လုပ်ငန်းများ တုိးတက်*ရးအတွက် အသံုး!ပ*စ!ခင်း၊ 

(ဃ) ဘာ*ရး ှင့်အခွန်ဝန်ကီးဌာနှင့် ညိင်း၍ အခွန်သက်သာခွင့်ရရိှ*ရးအတွက် *ဆာင်ရွက်*ပး!ခင်း၊ 

(င) !ပည်တွင်း!ပည်ပ ကုန်ပစည်း!ပပဲွများတွင် အ*သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းများမှ ထုတ်လုပ်*သာ စံ 

ချန်ိစံန်းမီကုန်ပစည်းများကုိ !ပသိုင်ရန်ှင့် *ရာင်းချိုင်ရန် စီစ်*ဆာင်ရွက်*ပး!ခင်း၊ 

(စ) ှီး*ှာဖလှယ်ပဲွများ !ပလုပ်!ခင်း၊ ကမ်းကျင်သူများ စုစည်း*ပး!ခင်း၊ !ပပဲွပိင်ပဲွ!ပလုပ်၍ ဆုများ ချးီ!မင့်!ခင်း ၊ 

ဉာဏ်ပူ*ဇာ်ခချးီ!မင့်!ခင်း၊ 

(ဆ) !ပည်တွင်း!ပည်ပ*ချး*ငွများှင့် *ထာက်ပ့ံ*ကးများရရိှိုင်ရန် ညိင်း*ဆာင်ရွက်*ပး!ခင်း၊ 

(ဇ) အ*သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ ဖံွဖိးတုိးတက်*စ*ရးအတွက် စု*ပါင်းလုပ်ကုိင်ိုင်ရန် အသင်း၊ အဖဲွ 

ဖဲွစည်း*ပး!ခင်း၊ 

(ဈ) အ*သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းများကုိ အများ!ပည်သူတုိသိရိှိုင်ရန်ှင့် !ပည်တွင်း!ပည်ပအဖဲွအစည်းများှင့် 

ဆက်စပ်ိုင်ရန် သတင်းအချက်အလက် !ပန့်ပွား*စမည့် နည်းလမ်းများအသံုး!ပ၍ *ဆာင်ရွက်*ပး!ခင်း။ 

<!ပင်ဆင် 27.01.2011> 

၁၀။ န်ကား*ရးမှးချပ်၏ လုပ်ပုိင်ခွင့်များမှာ *အာက်ပါအတုိင်း!ဖစ်သည်- 

(က) ပုဒ်မ ၅ အရ မှတ်ပံုတင်*ပးထား*သာ အ*သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းများကုိ စစ်*ဆး!ခင်းှင့် 

စာရင်းများ*တာင်းခံ!ခင်း၊ 

(ခ) ဤဥပ*ဒအရ၊ ထုတ်!ပန်*သာအမိန့် သုိမဟုတ် န်ကားချက်ကုိ မလုိက်နာ*သာလုပ်ငန်းရှင်၏ မှတ်ပံုတင်ကုိ 

ုပ်သိမ်း!ခင်း၊ ပယ်ဖျက်!ခင်း၊ 

(ဂ) အ*သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းများှင့် စပ်လျ်း၍ အမိန့်၊ န်ကားချက်များထုတ်!ပန်!ခင်း၊ 

(ဃ) မိမိ၏ တာဝန်ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များကုိ ဦးစီးဌာနရိှ အရာရိှ တစ်ဦးဦးအား!ဖစ်*စ၊ အဖဲွအား!ဖစ်*စ လဲအပ်၍ 

*ဆာင်ရွက်*စ!ခင်း။ 

<!ပင်ဆင် 27.01.2011> 
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အခန်း(၆) 

ဝန်ကီး၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

၁၁။ ဝန်ကီးသည် အ*သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းှင့် စပ်လျ်း၍ *အာက်ပါအမိန့်များကုိ ချမှတ်ိုင် သည်- 

(က) မှတ်ပံုတင်*ပး!ခင်း၊ 

(ခ) မှတ်ပံုတင်!ခင်းကုိ ဆုိင်းင့ံ!ခင်း၊ 

(ဂ) မှတ်ပံုတင်ထား!ခင်းကုိ ပယ်ဖျက်!ခင်း။ 

<!ပင်ဆင် 27.01.2011> 

၁၂။ ဝန်ကီးသည်- 

(က) အ*သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ !မင့်တင်*ရးအတွက် အစီအမံများချမှတ်ိုင်သည်၊ 

(ခ) အ*သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းများကုိ အ*ထာက်အကူ!ပရန်ှင့် ကီးကပ်ိုင်ရန် လုိအပ်သည့် အဖဲွ များကုိ 

ဖဲွစည်း!ခင်း၊ အ�ကံ*ပးပုဂိလ်များကုိ ခန့်ထား!ခင်း!ပိုင်သည်။ ထုိသုိဖဲွစည်း!ခင်း၊ ခန့်ထား!ခင်း !ပပါက ယင်းအဖဲွ 

ှင့် အ�ကံ*ပးပုဂိလ်တုိ၏ တာဝန်ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့် များကုိသတ်မှတ်*ပးရမည်။ 

<!ပင်ဆင် 27.01.2011> 

၁၃။ ဝန်ကီးသည်- 

(က) အ*သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်း ဟုတ်မဟုတ်ှင့် စပ်လျ်း၍ အ!ငင်းပွားမ *ပ*ပါက်လာပါက အ 

ဆံုးအ!ဖတ်*ပးရမည်၊ 

(ခ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ဝန်ကီး၏ဆံုး!ဖတ်ချက်သည် အပီးအ!ပတ် !ဖစ်*စရမည်။ 

<!ပင်ဆင် 27.01.2011> 

၁၄။ ဝန်ကီးသည် လုပ်ငန်းရှင်က တင်သွင်းလာ*သာ အယူခံမကုိ အဆံုးအ!ဖတ်*ပးရမည်။ 

 

အခန်း (၇) 

မှတ်ပုံတင်ပျက်!ပယ်!ခင်း 

၁၅။ *အာက်ပါအ*ကာင်းတစ်ရပ်ရပ်*ပ*ပါက်လာသည့်အခါ မှတ်ပံုတင် ပျက်!ပယ်သည်- 

(က) မှတ်ပံုတင်သက်တမ်း ကုန်ဆံုး!ခင်း၊ 

(ခ) လုပ်ငန်းရှင်က မှတ်ပံုတင်ထား!ခင်းကုိ ပယ်ဖျက်*ပးပါရန် *လာက်ထား!ခင်းကုိ ခွင့်!ပ!ခင်း၊ 

(ဂ) မှတ်ပံုတင်ပယ်ဖျက်ခံရ!ခင်း၊ 

(ဃ) တည်ဆဲဥပ*ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ လုပ်ငန်းရပ်စဲခံရ!ခင်း။ 

 

အခန်း (၈) 
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အယူခံ!ခင်း 

၁၆။ လုပ်ငန်းရှင်သည် န်ကား*ရးမှးချပ်က ချမှတ်သည့်အမိန့် သုိမဟုတ် ဆံုး!ဖတ်ချက်ကုိ မ*ကျနပ် ပါက ယင်းအမိန့် 

သုိမဟုတ် ဆံုး!ဖတ်ချက်ကုိ လက်ခံရရိှသည့်*န့မှ ရက်*ပါင်း ၃၀ အတွင်း ဝန်ကီးထံ အယူခံိုင်သည်။ 

၁၇။ ဝန်ကီး၏ဆံုး!ဖတ်ချက်သည် အပီးအ!ပတ်!ဖစ်*စရမည်။ 

 

အခန်း (၉) 

စီမံခန့်ခွဲ*ရးနည်းလမ်းအရ အ*ရးယူ!ခင်း 

<!ပင်ဆင် 27.01.2011> 

၁၈။ လုပ်ငန်းရှင်သည်- 

(က) ပုဒ်မ ၇ ပါတာဝန်သတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ လုိက်နာရန်ပျက်ကွက်!ခင်းမရိှ*စရ၊ 

(ခ) ပုဒ်မ ၈ ပါ ခံစားိုင်ခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ တစ်ဆင့်လဲ*!ပာင်း!ခင်း၊ *ရာင်းချ!ခင်း၊ အလဲွသံုးစား!ပ!ခင်း မ!ပလုပ်ရ၊ 

(ဂ) ပယ်ဖျက် 

<!ပင်ဆင် 27.01.2011> 

၁၉။ ပုဒ်မ ၁၈ ပါ !ပာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ *ဖာက်ဖျက်ကျးလွန်*သာလုပ်ငန်းရှင်သည် *အာက်ပါ စီမံခန့်ခဲွ*ရးဆုိင်ရာ 

!ပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ချမှတ်!ခင်းခံရမည်- 

(က) သတိ*ပး!ခင်း၊ 

(ခ) ကျပ်ငါး*သာင်းထက် မပုိ*သာ ဒဏ်*ကး*ငွကုိ *ပး*ဆာင်*စ!ခင်း၊ 

(ဂ) မှတ်ပံုတင်ကုိ ှစ်အကန့်အသတ်!ဖင့် ရပ်ဆုိင်!ခင်း၊ 

(ဃ) မှတ်ပံုတင်ကုိ ပယ်ဖျက်!ခင်း။ 

<!ပင်ဆင် 27.01.2011> 

၂၀။ န်ကား*ရးမှးချပ်သည် ပုဒ်မ ၁၈ ပါ!ပာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ *ဖာက်ဖျက်ကျးလွန်သူ လုပ်ငန်း ရှင်အား၊ ပုဒ်မ ၁၉ 

ပါ စီမံခန့်ခဲွ*ရးဆုိင်ရာ !ပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်ကုိချမှတ်ရမည်။ 

၂၁။ န်ကား*ရးမှးချပ်က တပ်ုိက်*သာ ဒဏ်*ကး*ငွကုိ သက်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်က *ပး*ဆာင် ရန် ပျက်ကွက်လင် 

ယင်းဒဏ်*ကး*ငွကုိ အခွန်မ*!ပ ကျန်*ငွ!ဖစ်ဘိသက့ဲသုိ ဦးစီးဌာနက *ကာက်ခံရ မည်။ 

 

အခန်း (၁၀) 

!ပစ်မှင့်!ပစ်ဒဏ်များ 

<!ပင်ဆင် 27.01.2011> 
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၂၂။ မည်သူမဆုိ ဤဥပ*ဒအရ မှတ်ပံုတင်!ခင်းမရိှဘဲ အ*သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းကုိ လုပ်ကုိင် *ကာင်း 

!ပစ်မထင်ရှားစီရင်!ခင်းခံရလင်ထုိသူကုိ *ငွဒဏ်အနည်းဆံုးကျပ်ငါး*သာင်းမှ အများ ဆံုး ကျပ်တစ်သိန်းအထိ 

ချမှတ်ရမည်။ 

<!ပင်ဆင် 27.01.2011> 

၂၃။ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၂၂ အရ !ပစ်မထင်ရှားစီရင်!ခင်းခံရပီး*နာက် ယင်း!ပစ်မကုိ ဆက်လက်*ဖာက် ဖျက်ကျးလွန်ပါက 

ဆက်လက်*ဖာက်ဖျက်ကျးလွန်!ခင်း!ပသည့်*န့အသီးသီးအတွက် ထုိသူကုိ တစ်*န့ လင် *ငွဒဏ် ကျပ်ငါးရာ 

ချမှတ်ရမည်။ 

<!ပင်ဆင် 27.01.2011> 

 

အခန်း (၁၁) 

အ*ထွ*ထွ 

<!ပင်ဆင် 27.01.2011> 

၂၄။ ဤဥပ*ဒအရ န်ကား*ရးမှးချပ်က ချမှတ်သည့် စီမံခန့်ခဲွ*ရးဆုိင်ရာ !ပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်သည် တည်ဆဲ!ပစ်မဆုိင်ရာ 

ဥပ*ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ အ*ရးယူ တရားစဲွဆုိ!ခင်းှင့် သက်ဆုိင်!ခင်းမရိှ*စရ။ 

<!ပင်ဆင် 27.01.2011> 

၂၅။  ဤဥပ*ဒပါ !ပာန်းချက်များကုိ အ*ကာင်အထည်*ဖာ်*ဆာင်ရွက်ရာတွင်- 

(က) ဝန်ကီးဌာနသည် လုိအပ်*သာ နည်းဥပ*ဒများကုိ အစုိးရအဖဲွ၏ သ*ဘာတူညီချက်!ဖင့်လည်း *ကာင်း၊ 

လုိအပ်*သာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်*ကာ်!ငာစာ၊ အမိန့်ှင့် န်ကားချက်များကုိလည်း *ကာင်း 

ထုတ်!ပန်ိုင်သည်။ 

(ခ) ဦးစီးဌာနသည် လုိအပ်*သာ အမိန့်ှင့် န်ကားချက်များကုိ ထုတ်!ပန်ိုင်သည်။ 

<!ပင်ဆင် 27.01.2011> 

 

(ပံု) *စာ*မာင် 

ဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

ဥက 

ိုင်ငံ*တာ်ငိမ်ဝပ်ပိ!ပားမတည်*ဆာက်*ရးအဖဲွ 


