စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအမှတ် ၉။)
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၄ ရက်
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်)
ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေကို ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ပခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်
၁။

ဤဥပဒေကို စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ ဟု ဒခါ်တွင်ဒစရမည်။

၂။

ဤဥပဒေသည် နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတက အမိန်ဒ
့ ကာ်ပငာစာပဖင့် ေုတ်ပပန်သတ်မှတ်သည့် ဒန့ရက်တွင်

စတင်အာဏာတည်ဒစရမည်။
၃။

ဤဥပဒေတွင်ပါရှိဒသာ ဒအာက်ပါစကားရပ်များသည် ဒဖာ်ပပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ဒရာက်

ဒစရမည်(က)

နိုင်ငံဒတာ် ဆိုသည်မှာ ပပည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ်ကို ဆိုသည်။

( ခ ) ဆက်လက်၍ဒရးသားဒသာအချက် ဆိုသည်မှာ ဒရးမှတ်ခံရသူများ၏ အမည်၊ အဘ
အမည်၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် သိ့မ
ု ဟုတ် နိုင်ငံသားစိစစ်ဒရး ကတ်ပပားအမှတ်
နှင့် ဒနရပ်လိပ်စာတို့ကို ဆိုသည်။
( ဂ ) ေပ်ဆင့်ဒရးမှတ်ချက် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပပသည့် စာချုပ်
စာတမ်းများ၏ မျက်နှာဖုံးတွင်ပဖစ်ဒစ၊ အတွင်းစာရွက်များ သိ့မ
ု ဟုတ် ဒနာက်ဆက်တွဲ
စာရွက်စာတမ်းများတွင်ပဖစ်ဒစ ပုေ်မ ၇ သိမ
ု့ ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်
အရာရှိက ဒရးသွင်းသည့် ဒရးသွင်းချက်ကိုဆိုသည်။
(ဃ)

မဒရွှ့မဒပပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ ဒပမနှင့်ဒပမမှ ပဖစ်ေွန်းဒသာ အကျိုးခံစား
ခွင့်များ၊ ဒပမ၌ဒဆာက်လုပ်ေားဒသာ၊ ဒပမ၌ စိုက်ေူစွဲကပ်ေားဒသာ သို့မဟုတ် ဒပမ၌
စိုက်ေူစွဲကပ်ေားသည့်အရာ၌ အမမဲချည်ဒနှာင်စွဲကပ်ေားဒသာ အဒဆာက်အအုံနှင့်
အရာဝတ္ထုများကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ဒပမ၌ ဒပါက်လျက်ရှိသည့် သစ်ပင်၊
မရိတ်သိမ်းရဒသးသည့် ဒကာက်ပဲသးီ နှံနှင့် ပမက်များ မပါဝင်။

( င ) ဒရွှ့ဒပပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ မဒရွှ့မဒပပာင်းနိင
ု ်ဒသာပစ္စည်းမှတစ်ပါး အပခား
ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို ဆိုသည်။
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( စ ) အငှားစာချုပ် ဆိုသည်မှာ စိုက်ပျိုးရန်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ဒနေိုင်ရန်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊
လက်ရှိေားရန်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အပခားတစ်နည်းနည်း အသုံးပပုရန်ဒသာ်လည်းဒကာင်း
ငှားရမ်းသည့် သဒဘာတူစာချုပ်ကို ဆိုသည်။
(ဆ)

အရွယ်မဒရာက်ဒသးသူ ဆိုသည်မှာ အသက် ၁၈ နှစ် မပပည့်ဒသးသူကို ဆိုသည်။

(ဇ)

ကိုယ်စားပပုသူ ဆိုသည်မှာ အရွယ်မဒရာက်ဒသးသူ သိ့မ
ု ဟုတ် ရူးသွပ်သူကို တရားဝင်
အုပ်ေိန်းခွင့်ရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၊
ကုမ္ပဏီ၊ အသင်းအဖွဲ့ပဖစ်ပါက ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ကုမ္ပဏီ၊ အသင်းအဖွဲ့၏ကိုယ်စား
အစည်းအဒဝးမှတ်တမ်းဆုံးပဖတ်ချက်အရ တာဝန်ဒပးအပ်ပခင်းခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်လည်း
ပါဝင်သည်။

(ဈ)

ကိုယ်စားလှယ် ဆိုသည်မှာ ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကို ဒဆာင်ရွက်ရန် ကိုယ်စားခန့်ေားပခင်း
ခံရသူ သို့မဟုတ် အပခားသူများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင် သူတစ်ပါးအတွက် ကိုယ်စားပပုသူကို
ဆိုသည်။

(ည)

ဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပပည်ဒောင်စုအစိုးရ စိုက်ပျိုးဒရး၊ ဒမွးပမူဒရးနှင့် ဆည်ဒပမာင်း
ဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုသည်။

( ဋ ) ဝန်ကကီး ဆိုသည်မှာ စိုက်ပျိုးဒရး၊ ဒမွးပမူဒရးနှင့် ဆည်ဒပမာင်းဝန်ကကီးဌာန ပပည်ဒောင်စု
ဝန်ကကီးကို ဆိုသည်။
( ဌ ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ စိုက်ပျိုးဒရး၊ ဒမွးပမူဒရးနှင့် ဆည်ဒပမာင်းဝန်ကကီးဌာန၊ လယ်ယာဒပမ
စီမံခန့်ခွဲဒရးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။
(ဍ)

ညွှန် ကားဒရးမှူးချုပ် ဆိုသည်မှာ လယ်ယာဒပမစီမံခန့်ခွဲဒရးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန
ညွှန် ကားဒရးမှူးချုပ်ကို ဆိုသည်။

( ဎ ) မှတ ်ပ ုံတင်အရာရှိ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ စာချုပ်စာတမ်းများကို မှတ်ပုံတင်ရန်
တာဝန်ဒပးအပ်ပခင်းခံရသည့် အရာရှိကို ဆိုသည်။
(ဏ) စုံစမ်းစစ်ဆေးဆေးမှူး ေိုသည်မှာ သက်ေိုင်ောခရိုင်အတွင်း စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်
လုပ်ငန်းဆောင်ေွက်ချက်များကို စစ်ဆေးေန်တာဝန်ေှိသည့် ခရိုင်လယ်ယာဆ မ စီမံခန်ခ
့ ွဲဆေးနှင့်
စာေင်းအင်းဦးစီးဌာနမှူးကို ေိုသည်။
အခန်း(၂)
စာချုပ်စာတမ်းများ မှတ်ပတ
ုံ င်အရာရှိ အဆင့်ဆင့်နှင့် စုံစမ်းစစ်ဒဆးဒရးမှူးတိက
ု့ ို သတ်မှတ်ပခင်း
၄။

စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်း၏ အကကီးအမှူးသည် စိုက်ပျိုးဒရး၊ ဒမွးပမူဒရးနှင့် ဆည်ဒပမာင်း

ဝန်ကကီးဌာန၊ လယ်ယာဒပမစီမံခန့်ခွဲဒရးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ ညွှန် ကားဒရးမှူးချုပ်ပဖစ်သည်။
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၅။

တိုင်းဒေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒောင်စုနယ်ဒပမ လယ်ယာဒပမစီမံခန့်ခွဲဒရးနှင့်

စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှူးသည် တိုင်းဒေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒောင်စုနယ်ဒပမ၏
စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိ ပဖစ်သည်။
၆။

ခရိုင်လယ်ယာဒပမစီမံခန့်ခွဲဒရးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှူးသည် သက်ဆိုင်ရာခရိုင်၏ စုံစမ်း

စစ်ဒဆးဒရးမှူး ပဖစ်သည်။
၇။

ဝန်ကကီး၏ အတည်ပပုချက်ပဖင့် ညွှန် ကားဒရးမှူးချုပ်က ခန့်အပ်တာဝန်ဒပးသည့် ဦးစီးဌာနမှ

အရာရှ ိ သ ည် သတ် မ ှ တ ် ေ ားဒသာ မမိ ု ့ဒတာ် စ ာချုပ် စ ာတမ် း မှ တ ် ပ ု ံ တ င် ရ ု ံ း ၏ စာချုပ် စ ာတမ် း
မှတ်ပုံတင်အရာရှိ ပဖစ်သည်။
၈။

ေုတိယဦးစီးမှူးအဆင့်ဒအာက်မနိမ့်ဒသာ မမို့နယ်လယ်ယာဒပမ စီမံခန့်ခွဲဒရးနှင့် စာရင်းအင်း

ဦးစီးဌာနမှူးသည် သက်ဆိုင်ရာမမို့နယ်၏ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိ ပဖစ်သည်။
အခန်း(၃)
စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးဖွဲ့စည်းတည်ဒောင်ပခင်း
၉။

တိုင်းဒေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒောင်စုနယ်ဒပမ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးကို

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒောင်စုနယ်ဒပမ လယ်ယာဒပမ စီမံခန့်ခွဲဒရးနှင့်
စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနရုံးများတွင် တွဲဖက်ဖွင့်လှစ်ရမည်။
၁၀။

ညွှန် ကားဒရးမှူးချုပ်သည် ဒနပပည်ဒတာ်၊ ရန်ကုန်နှင့် မန္တဒလးမမို့ဒတာ် စည်ပင်သာယာ

နယ်နိမိတ်အတွင်း၌ မမို့ဒတာ်စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ရုံးကို မမို့ဒတာ်စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်
အတွင်းရှိ မမို့နယ်အားလုံးကိုပဖစ်ဒစ၊ အချို့ကိုပဖစ်ဒစ စုစည်း၍ဖွင့်လှစ်ရမည်။
၁၁။

ပုေ်မ ၁၀ ပါ မမို့နယ်များမှအပ ကျန်မမို့နယ် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးကို သက်ဆိုင်ရာ

မမို့နယ် လယ်ယာဒပမစီမံခန့်ခဒ
ွဲ ရးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနရုံးတွင် တွဲဖက်ဖွင့်လှစ်ရမည်။
၁၂။

ညွှန် ကားဒရးမှူးချုပ်သည် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးများတွင် လိုအပ်သည့်ဝန်ေမ်းများကို

ဝန်ကကီးဌာန၏ သဒဘာတူညီချက်ပဖင့် ခန့်အပ်တာဝန်ဒပးနိုင်သည်။
၁၃။

ညွှန် ကားဒရးမှူးချုပ်သည် စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ပခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို စဉ်ဆက်

မပပတ် ဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒရးအတွက် ပုေ်မ ၇ သို့မဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏
တာဝန်များကို ဦးစီးဌာနမှသင့်ဒလျာ်သည့် အရာရှိတစ်ဦးဦးအား လွှဲအပ်ဒဆာင်ရွက်ဒစနိုင်သည်။
၁၄။

ညွှန် ကားဒရးမှူးချုပ်သည် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် အသုံးပပုသည့် မှတ်ပုံတင်စာအုပ်နှင့်

အသုးံ ပပုသည့်ပုံစံများကို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ပပင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။

4
၁၅။

စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးသည်(က)

ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ဒသာ ပုံစံအရွယ်အစားနှင့် ဒဖာ်ပပရမည့် အချက်များပါရှိသည့်
စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိ တံဆိပ်တုံးများ၊ ရုံးတံဆိပ်တုံးများကို အသုံးပပုရမည်။

( ခ ) ဦးစီးဌာနက ရိုက်နှိပ်ပဖန့်ဒဝသည့် သတ်မှတ်ဒသာ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်များနှင့် ပုံစံများကို
အသုးံ ပပုရမည်။
( ဂ ) အသုးံ ပပုဒသာ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်များ၏ စာမျက်နှာတိုင်းတွင် ပုံနှိပ်အမှတ်စဉ်များကို
အစဉ်လိုက် မှတ်သားေားရမည်။
(ဃ)

ဦးစီးဌာနမှေုတ်ဒပးဒသာ လုံပခုံမှုအာမခံဒသတ္တ ာ ေားရှိရမည်။

( င ) စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ပခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အမှုတွဲများကို လုံပခုံစွာသိမ်းဆည်း
နိုင်ရန် အမှုတွဲခန်း ဖွင့်လှစ်ေားရှိရမည်။
အခန်း(၄)
စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ပခင်း
၁၆။

ဒအာက်ပါစာချုပ်စာတမ်းများကို ဤဥပဒေအရ မှတ်ပုံမတင်မဒနရ စာချုပ်စာတမ်းများအပဖစ်

သတ်မှတ်သည်(က)

မဒရွှ့မဒပပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်းကို အပိုင်ဒပးသည့် စာချုပ်စာတမ်းများ၊

( ခ ) မဒရွှ့မဒပပာင်းနိုင်ဒသာ ပစ္စည်း၌ပဖစ်ဒစ၊ ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ပဖစ်ဒစ တန်ဖိုးဒငွ ကျပ်တစ်သိန်း
နှင့်အေက်ရှိသည့် မဒရွှ့မဒပပာင်းနိင
ု ်ဒသာပစ္စည်းများ ဒရာင်းချပခင်း၊ ဆိုင်ရာဆိုင်ခွင့်
အကျိုးစီးပွားတစ်စုံတစ်ရာပဖစ်ဒစဒရးအတွက် ဒ ကညာပခင်း၊ လွှဲအပ်ပခင်း၊ ကန်သ
့ တ်ပခင်း၊
စွနလ
့် ွှတ်ပခင်းနှင့် ဖျက်သိမ်းပခင်းတိက
ု့ ို ခိုင်မာဒစရန်ပပုလုပ်သည့် ဒသတမ်းစာမဟုတ်ဒသာ
စာချုပ်စာတမ်းများ၊ ယင်းစာချုပ်စာတမ်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အဒပါ်
တရားရုံးက ချမှတ်သည့် စီရင်ချက်၊ ေီကရီ၊ အမိန့်၊
( ဂ ) တန်ဖိုးဒငွကျပ်တစ်သိန်းနှင့် အေက်ရှိသည့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်စာချုပ်ကို အပ်နှံ၍ ဒပါင်နှံဒငွ
ဒချးပခင်းမှတစ်ပါး ဒပါင်နှံပခင်းကို ဒပါင်နှံသူ လက်မှတ်ဒရးေိုးမပီး အနည်းဆုံးအသိ
သက်ဒသနှစ်ဦးက မှန်ကန်ဒ ကာင်း ဝန်ခံလက်မှတ်ဒရးေိုးေားသည့် ဒပါင်နှံပခင်း
စာချုပ်များနှင့် ဒပါင်နှံပခင်း ဖျက်သမ
ိ ်းဒသာ စာချုပ်များ၊
(ဃ)

မဒရွှ့မဒပပာင်းနိုင်ဒသာ ပစ္စည်းကို တစ်နှစ်မပီးတစ်နှစ် ငှားရမ်းပခင်း၊ တစ်နှစ်ေက်ပို၍
ငှားရမ်းပခင်း၊ ငှားရမ်းခကို နှစ်အလိုက်သတ်မှတ်၍ ငှားရမ်းပခင်းစာချုပ်များ၊

( င ) ကုမ္ပဏီအသင်းအဖွဲ့တို့က မဒရွှ့မဒပပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အားလုံးကိုပဖစ်ဒစ၊
အချို့အဝက်ကိုပဖစ်ဒစ၊ ယင်းပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အကျိုးစီးပွားကိုပဖစ်ဒစ ယုံမှတ်
အပ်နှံသူသို့ ဒပါင်နှံပခင်း၊ ဒပးအပ်ပခင်း သိမ
ု့ ဟုတ် အပခားနည်းပဖင့် လွှဲအပ်ပခင်းပပုသည့်
စာချုပ်စာတမ်းများ၊
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( စ ) ကိတ္တိမသားသမီးဒမွးစားပခင်း စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(ဆ)
၁၇။

နိုင်ငံဒတာ်အစိုးရက အခါအားဒလျာ်စွာသတ်မှတ်သည့် စာချုပ်စာတမ်းများ။

ဒအာက်ပါစာချုပ်စာတမ်းများသည် ဤဥပဒေအရမှတ်ပုံတင်လိုက တင်နိုင်ဒသာ စာချုပ်စာတမ်း

အမျိုးအစားများပဖစ်သည်(က)

မဒရွှ့မဒပပာင်းနိုင်ဒသာ ပစ္စည်း၌ပဖစ်ဒစ၊ ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ပဖစ်ဒစ တန်ဖိုးဒငွကျပ်
တစ်သိန်းဒအာက် မဒရွ့မဒပပာင်းနိင
ု ်ဒသာပစ္စည်းများ ဒရာင်းချပခင်း၊ ဆိုင်ရာဆိုင်ခွင့်
အကျိုးစီးပွားတစ်စုံတစ်ရာ ပဖစ်ဒစဒရးအတွက် ဒ ကညာပခင်း၊ လွှဲအပ်ပခင်း၊ ကန့်သတ်
ပခင်း၊ စွနလ
့် ွှတ်ပခင်းနှင့် ဖျက်သိမ်းပခင်းတို့ကို မျက်ဒမှာက်ကာလအတွက်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊
ဒနာင်ကာလအတွက်ဒသာ်လည်းဒကာင်း ပဖစ်ဒပမာက်ဒစရန်ပပုလုပ်သည့် ဒငွလက်ခံ
ရရှိပခင်း သိ့မ
ု ဟုတ် ဒပးအပ်ပခင်းကို ဝန်ခံသည့် စာချုပ်စာတမ်းများ၊

( ခ ) အဒပါင်တန်ဖိုး ဒငွကျပ်တစ်သိန်းဒအာက်ပဖင့် ဒပါင်နှံဒသာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊
( ဂ ) မဒရွှ့မဒပပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်းများကို တစ်နှစ်ေက်မပိုဒသာကာလအတွက် ငှားရမ်းသည့်
အငှားစာချုပ်စာတမ်းများ၊
(ဃ)

ဒရွှ့ဒပပာင်းနိုင်ဒသာ ပစ္စည်းများဒပါ်တွင် ဆိုင်ရာဆိုင်ခွင့် အကျိုးစီးပွား တစ်စတ
ုံ စ်ရာ
ပဖစ်ဒပါ်ဒစဒရးအတွက် ဒ ကညာပခင်း၊ လွှဲအပ်ပခင်း၊ ကန့်သတ်ပခင်း၊ စွန့်လွှတ်ပခင်း၊
ဖျက်သိမ်းပခင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာချုပ်စာတမ်းများ၊

( င ) ဒသတမ်းစာများ၊
( စ ) မိသားစုစီမံခန်ခ
့ ွဲမှု စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(ဆ)

တရားရုံးကချမှတ်သည့် ေီကရီများ သို့မဟုတ် အမိန့်များနှင့် အနုညာတခုံလူကကီးတိ၏
ု့
ဆုံးပဖတ်ချက်များ၊

(ဇ)

တရားရုံးကပဖစ်ဒစ၊ အခွန်အရာရှိ သိမ
ု့ ဟုတ် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းက
ပဖစ်ဒစ၊ မဒရွှ့မဒပပာင်းနိုင်ဒသာ ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ဒလလံတင်ဒရာင်းချမပီးဒနာက်
ဝယ်ယူသူအား ေုတ်ဒပးသည့် အဒရာင်းသက်ဒသခံလက်မှတ်၊

(စျ)

မဒရွှ့မဒပပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်းကို အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများက ေုတ်ဒဝသည့်
ဂရန်စာချုပ် သိ့မ
ု ဟုတ် ခွဲဒဝဒပးသည့် စာချုပ်စာတမ်းများ၊

(ည)

အေက်ဒဖာ်ပပပါ စာချုပ်စာတမ်းများအပပင် ပုေ်မ ၁၆ ပါ မှတ်ပုံမတင်မဒနရ စာချုပ်
စာတမ်းများအပဖစ် သတ်မှတေ
် ားသည့် စာချုပ်စာတမ်းများမှတစ်ပါး အပခားစာချုပ်
စာတမ်းများ။

၁၈။

စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးသို့ မှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပပသည့် စာချုပ်စာတမ်းများသည်(က)

ပမန်မာစာပဖင့်ဒရးသားေားဒသာ စာချုပ်စာတမ်းများပဖစ်ရမည်။
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( ခ ) ပမန်မာစာပဖင့်ဒရးသားေားဒသာ စာချုပ်စာတမ်းမဟုတ်လျှင် နိုကတီပဗ္ဗလစ်က မှန်ကန်ဒ ကာင်း
လက်မှတ်ဒရးေိုးေားသည့် ပမန်မာဘာသာပပန်ဆိုချက်ကို ပူးတွဲတင်ပပရမည်။
( ဂ ) စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူတက
ို့
ပပည့်စုံစွာဒရးသားလက်မှတ်ဒရးေိုးေားဒသာ စာချုပ်စာတမ်းများ
ပဖစ်ရမည်။
(ဃ)

စာချုပ်စာတမ်းပါ ဒရးသားဒဖာ်ပပချက်များကို ပပင်ဆင်ပခင်း၊ ပဖည့်စွက်ပခင်း၊ ချန်လှပ်ပခင်း
သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ပခင်းပပုလုပ်ေားလျှင် ယင်းသို့ပပုလုပ်ေားသည့် ဒနရာအသီးသီး၌
စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တိ၏
ု့ လက်မှတ်တို သိမ
ု့ ဟုတ် လက်မှတ်ရှည်ကို ဒရးေိုးရမည်။

၁၉။

ပုေ်မ ၇ သိမ
ု့ ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် မှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပပသည့်

စာချုပ်တွင် ပပင်ဆင်ပခင်း၊ ပဖည့်စွက်ပခင်း၊ ချန်လှပ်ပခင်း သိ့ုမဟုတ် ပယ်ဖျက်ပခင်းပါရှိပါက ယင်းသို့
ဒဆာင်ရွက်ေားပခင်းကို မှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်ေားရှိရမည်။
၂၀။

ဒသတမ်းစာမဟုတ်ဒသာ မဒရွှ့မဒပပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာချုပ်စာတမ်း

တစ်စုံတစ်ရာကို မှတ်ပုံတင်သွင်းပါက မဒရွှ့မဒပပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်းစာရင်းကို လွယ်ကူစွာ ခွဲပခားသိရှိ
နိုင်ရန် အမျိုးအစား၊ ပုံသဏ္ဌာန်၊ အရွယ်အစားနှင့် တည်ဒနရာတို့ကို ရှင်းလင်းစွာဒဖာ်ပပရမည့်အပပင်
မဒရွှ့မဒပပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်းသည်ဒပမပဖစ်ပါက ဒပမနှင့်စပ်လျဉ်း၍သက်ဒသခံနိုင်ဒသာ သက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းက တရားဝင်ေုတ်ဒပးေားသည့် သက်ဒသခံဒပမပုံနှစ်ခုနှင့် ဒပမရာဇဝင်
ပါရှရ
ိ မည်။
အခန်း (၅)
စာချုပ်စာတမ်းများကို မှတ်ပုံတင်သွင်းရန် အချိန်ကာလ
၂၁။

နိုင်ငံဒတာ်အတွင်းချုပ်ဆိုသည့် ဒသတမ်းစာမှတစ်ပါး အပခားစာချုပ်စာတမ်းများကို စာချုပ်

ချုပ်ဆိုသည့်ဒန့ရက်မှစ၍ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ တရားရုံး၏ ေီကရီ သို့မဟုတ် အမိန့်ကို အမိန်ခ
့ ျမှတ်သည့်
ဒန့ရက်မှစ၍ဒသာ်လည်းဒကာင်း ရက်ဒပါင်း ၁၂၀ အတွင်း မှတ်ပတ
ုံ င်ရန် တင်ပပရမည်။ သိ့ရ
ု ာတွင်
တရားရုံး၏ ေီကရီ သိမ
ု့ ဟုတ် အမိနက
့် ိုအယူခံဝင်လျှင် မှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပပရမည့်ရက်ကို ဒနာက်ဆုံး
အယူခံဝင်သည့်ရုံးက အမိန့်ချမှတ်သည့်ဒန့ရက်မှ စတင်ဒရတွက်ရမည်။
၂၂။

စာချုပ်စာတမ်းတစ်ခုကို နှစ်ဦးေက်ပိုသူများက လက်မှတ်ဒရးေိုးချုပ်ဆို ကသပဖင့် လက်မှတ်

ဒရးေိ ု းချိန ် ကွ ဲ ပပားလျှင် ဒနာက်ဆ ုံ း လက် မှ တ် ဒ ရးေို း သည့် ဒန့ ရ က် မှ ရ က်ဒ ပါင် း ၁၂၀ အတွ င် း
မှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပပရမည်။
၂၃။

နိုင်ငံဒတာ်အတွင်းချုပ်ဆိုသည့် ဒသတမ်းစာမှတစ်ပါး အပခားစာချုပ်စာတမ်းကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း၊

တရားရုံး၏ေီကရီ သို့မဟုတ် အမိန့်ကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း ပုေ်မ ၂၁ အရ သတ်မှတ်သည့်ကာလအတွင်း
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အဒ ကာင်းတစ်စုံတစ်ရာဒ ကာင့် မှတ်ပုံတင်နိုင်ပခင်းမရှိဘဲ သတ်မှတ်ကာလဒကျာ်လွန်မပီးမှ မှတ်ပုံ
တင်ရန် တင်ပပသည့်ကိစ္စရပ်တွင်(က)

မှတ်ပုံတင်လိုသူသည် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပပုရန် ပုေ်မ ၇ သိ့မ
ု ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ

စာချုပ်

စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ ဒလျှာက်ေားရမည်။
( ခ ) ပုေ်မ ၇ သို့မဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ပုေ်မခွဲ (က) အရ
ဒလျှာက်ေားချက်ကို လက်ခံရရှိလျှင် ခွင့်ပပုချက်ရရှိရန် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကကီး
သိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒောင်စုနယ်ဒပမ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ တင်ပပ
ရမည်။
( ဂ ) တိုင်းဒေသကကီး သိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒောင်စုနယ်ဒပမ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်
အရာရှိသည် ပုေ်မခွဲ (ခ) အရ တင်ပပချက်ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ စိစစ်မပီး
မှတ်ပုံတင်ရန် သတ်မှတ်ကာလေက် ဒကျာ်လွန်သည့်ကာလသည် ရက်ဒပါင်း ၁၂၀ ေက်
မပိုလျှင် သတ်မှတ်ေဏ်ဒ ကးဒငွကို ဒပးဒဆာင်ဒစမပီး မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပပုနိုင်သည်။
၂၄။

နိုင်ငံဒတာ်ပပင်ပတွင်ချုပ်ဆိုဒသာ စာချုပ်စာတမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပုံတင်လိုသူသည်(က)

နိုင်ငံဒတာ်အတွင်းသိ့ု ဒရာက်ရှိသည့်ဒန့ရက်မှ ရက်ဒပါင်း ၁၂၀ အတွင်း မှတ်ပုံတင်ရန်
ပုေ်မ ၇ သိ့မ
ု ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ တင်ပပရမည်။

( ခ ) ပုေ်မ ၇ သိမ
ု့ ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါစာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ပုေ်မခွဲ (က) အရ
တင်ပပဒသာ စာချုပ်စာတမ်းကိုစိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ပါက မှတ်ပုံတင်
ဒပးရမည်။
( ဂ ) မှတ်ပုံတင်လိုသူက ပုေ်မခွဲ (က) ပါ သတ်မှတ်ရက်ေက်ဒကျာ်လွန်၍ မှတ်ပုံတင်ရန်
တင်ပပလာပခင်းပဖစ်ပါက ပုေ်မ ၂၃ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၅။

မဒရွှ့မဒပပာင်းနိုင်ဒသာ ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာချုပ်စာတမ်းများကို ပစ္စည်းတည်ရှိရာ

အရပ်ဒေသရှိ ပုေ်မ ၁၀ သို့မဟုတ် ပုေ်မ ၁၁ ပါ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံး၌ မှတ်ပုံတင်ရမည်။
အပခားစာချုပ်စာတမ်းများကို မည်သည့်စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင်မဆို မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရှိသည်။
၂၆။

တရားရုံး ေီကရီ သို့မဟုတ် အမိန့် တာဝန်ခံမိတ္တ ူကို ဒအာက်ဒဖာ်ပပပါ စာချုပ်စာတမ်း

မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်(က)

မဒရွှ့မဒပပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်းနှင့် သက်ဆိုင်ပါက မူလစီရင်ချက်ချမှတ်သည့် တရားရုံး
တည်ရှိရာ ပုေ်မ ၁၀ သို့မဟုတ် ပုေ်မ ၁၁ ပါ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ပုံ
တင်ရမည်။

( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) နှင့် သက်ဆိုင်ပခင်းမရှိပါက မည်သည့် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင်
မဆို မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရှိသည်။
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၂၇။

တိုင်းဒေသကကီး သိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒောင်စုနယ်ဒပမ စာချူပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိ

များသည် မိမိလက်ဒအာက်ရှိ မမို့နယ်စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိက မှတ်ပုံတင်ဒပးသည့်
မည်သည့်စာချုပ်စာတမ်းများကိုမဆို စစ်ဒဆးရန်လိုအပ်ပါက စုံစမ်းစစ်ဒဆးဒရးမှူးအား တာဝန်ဒပးအပ်၍
စစ်ဒဆးဒစနိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ဤဥပဒေနှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်ရန် ညွှန် ကားခွင့်ရှိသည်။
၂၈။

စုံစမ်းစစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် ပုေ်မ ၂၇ အရ တာဝန်ဒပးအပ်လာပါက ပုေ်မ ၇ သိမ
ု့ ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ

စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးရှိ ဝန်ေမ်းကို
ဒသာ်လည်းဒကာင်း မှတ်ပုံတင်သွင်းလာသည့် စာချုပ်စာတမ်းနှင့် သက်ဆ ိုင်သူ မည်သူ့ကိုမဆို
ဆင့်ဆို၍ စစ်ဒဆးနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၂၉။

ပုေ်မ ၇ သိ့မ
ု ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံ

တင်ပခင်းနှင့် ဒသတမ်းစာအပ်နှံပခင်းတို့ကို သာမန်အားပဖင့် ပုေ်မ ၁၀ သိ့မ
ု ဟုတ်

ပုေ်မ ၁၁ ပါ

စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ရုံး၌ ဒဆာင်ရွက်ရမည်ပဖစ်မပီး အေူးကိစ္စအဒနပဖင့် မှတ်ပုံတင်လိုသည့်
ပုဂ္ဂိုလ် ဒနေိုင်ရာအိမ်သို့သွားဒရာက်၍ စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ပခင်းနှင့် ဒသတမ်းစာအပ်နှံပခင်း
တို့ကို လက်ခံဒဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
အခန်း(၆)
စာချုပ်စာတမ်းများကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရှိသူများ
၃၀။

ပုေ်မ ၂၉ သိမ
ု့ ဟုတ် ပုေ်မ ၈၁ ပါအချက်မှတစ်ပါး ပုေ်မ ၁၀ သိမ
ု့ ဟုတ် ပုေ်မ ၁၁ ပါ စာချုပ်စာတမ်း

မှတ်ပုံတင်ရုံး၌ ဒအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တို့က စာချုပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရှိသည်(က)

စာချုပ်ချုပ်ဆို ကသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ တရားရုံး ေီကရီ သိ့မ
ု ဟုတ် အမိန့်ပဖစ်လျှင် ယင်း
ေီကရီ သို့မဟုတ် အမိန့်အရ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊

( ခ ) ပုေ်မ ၃၊ ပုေ်မခွဲ (ဇ) ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊
( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (က) ပါပုဂ္ဂိုလ်များက ကိုယ်စားလှယ်အပဖစ် တရားဝင်ဒဆာင်ရွက်ဒပးရန်
လက်မှတ်ဒရးေိုး လွှဲအပ်ေားသည့် ဒအာက်ပါကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာရရှိေားသူများ (၁)

ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်သူသည် ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဒနေိုင်ပါက လွှဲအပ်သည့်
အချိန ် တွင ် ဒနေိ ုင် သ ည့် ပုေ် မ ၇ သိ့မ
ု ဟုတ် ပုေ ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စ ာတမ်း
မှတ်ပုံတင်အရာရှိ ဒရှ့ဒမှာက်တွင် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ဒ ကာင်း လက်မှတ်
ဒရးေိုး၍ ပုေ်မ ၇ သို့မဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိက
မှန်ကန်ဒ ကာင်း သက်ဒသခံလက်မှတ်ဒရးေိုးေားသည့် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ
ရရှိေားသူ၊
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(၂)

ကိုယစ
် ားလှယ်လွှဲသူသည် ပမန်မာနိုင်ငံပပင်ပတွင်ဒနေိုင်၍ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကို
ပပည်ပ၌ပပုလုပ်ခဲ့မပီး လာဒရာက်မှတ်ပုံတင်ပခင်းပဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရှိ
ပမန်မာနိုင်ငံသံရုံးတွင် ခန့်အပ်တာဝန်ဒပးအပ်ေားသည့် အရာရှိတစ်ဦးဦး၏
ေပ်ဆင့်ဒောက်ခံချက် သိ့မ
ု ဟုတ် ယင်းအရာရှိ၏ဒရှ့တွင် ပပုလုပ်ေားသည့်
ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာရရှိေားသူ။

၃၁။

(က)

စာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုသူတို့သည် အားလုံးတစ်မပိုင်တည်းပဖစ်ဒစ၊ တစ်ဦးချင်းစီပဖစ်ဒစ
ပုေ်မ ၇ သိ့မ
ု ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ တင်ပပနိုင်သည်။

( ခ ) ပုေ်မ ၇ သို့မဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ပုေ်မခွဲ (က) အရ
တင်ပပလာဒသာ စာချုပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒအာက်ပါတို့ကို စိစစ်ရမည်(၁)

စာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုသူများသည် စာချုပ်စာတမ်းကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဒဘာတူ
ချုပ်ဆိုပခင်း ဟုတ် မဟုတ်၊

(၂)

စာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆ ို သူများသည် ကိုယ ်တိုင်လာဒရာက် မှတ်ပုံတင်ပခင်း
ဟုတ် မဟုတ်၊

(၃)

စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်သူသည် စာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုသူများ၏ ကိုယ်စား
ပပုသူ သိ့မ
ု ဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခံရသူများ ဟုတ် မဟုတ်။

( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) တို့ပါ အချက်များသည် တရားရုံး၏ ေီကရီ သိ့မ
ု ဟုတ် အမိန့်နှင့်
မသက်ဆိုင်ဒစရ။
၃၂။

ပုေ်မ ၇ သိမ
ု့ ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါစာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ဒအာက်ပါအချက်များနှင့်

ညီညွတ်ပါက စာချုပ်စာတမ်းကို လက်ခံ၍ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပပုနိုင်သည်(က)

စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်သူတို့ကို ကိုယ်တိုင်သိရပှိ ခင်း သိ့မ
ု ဟုတ် စာချုပ်စာတမ်း
ချုပ်ဆိုသူများမှာ အမှန်ပဖစ်ဒ ကာင်း အပခားတစ်နည်းနည်းပဖင့် သိရှိပခင်း၊

( ခ ) စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်သူ သိ့မ
ု ဟုတ် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်သူ၏ ကိုယ်စားပပု
သူများ သိမ
ု့ ဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခံရသူများက စာချုပ်စာတမ်းကိုချုပ်ဆိုဒ ကာင်း
ဝန်ခံပခင်း၊
( ဂ ) စာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုသူ ကွယ်လွန်၍ ယင်းစာချုပ်စာတမ်းကို တရားရုံး၏ ေီကရီ
သိ့မ
ု ဟုတ် အမိန့်အရ မှတ်ပုံတင်သွင်းလာပခင်း၊
(ဃ)

မည်သည့်စာချုပ်စာတမ်းကိုမဆို မှတ်ပုံတင်သည့်အခါ ပမန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ဒခါင်းအက်
ဥပဒေနှင့် အပခားတည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်တို့အရ သတ်မှတ်ေားသည့် အခွန်တံဆိပ်
ဒခါင်းကို လုံဒလာက်စွာ ကပ်ေားမပီးပဖစ်ပခင်း၊

( င ) မိမိဒရှ့သို့ ဒရာက်ရှိလာသူတို့သည် စာချုပ်စာတမ်းနှင့် သက်ဆိုင်သူများ မှန်ကန်ပခင်း။
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၃၃။

ပုေ်မ ၇ သိ့မ
ု ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါစာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် (က)

မှတ်ပုံတင်သွင်းဒသာစာချုပ်တွင် ဒရးသားဒဖာ်ပပချက်များမှာ ချုပ်ဆိုသူတိက
ု့
မှန်ကန်စွာ
ဒရးသားချုပ်ဆိုဒ ကာင်းကို ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ စစ်ဒဆးဒမးပမန်း
ရမည်။

( ခ ) စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်သွင်းသူတို့က စာချုပ်ချုပ်ဆိုဒ ကာင်းဝန်ခံပခင်း ရှိ မရှိ ကိုသာ
စစ်ဒဆးဒမးပမန်းရမည်ပဖစ်မပီး မှတ်ပုံတင်သွင်းလာသည့် စာချုပ်စာတမ်းအရ လွှဲဒပပာင်းဒသာ
ပစ္စည်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုကို စစ်ဒဆးဒမးပမန်းပခင်းမပပုရ။
၃၄။

ပုေ်မ ၇ သို့မဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ဒအာက်ပါအချက်များကို

စစ်ဒဆးဒတွ့ရှိပါက မှတ်ပုံတင်ရန်ပငင်းပယ်ရမည်(က)

စာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုသူတအ
ို့ နက် တစ်ဦးဦးက ယင်းစာချုပ်စာတမ်းကို ချုပ်ဆိုပခင်း
မဟုတ်ဒ ကာင်း ပငင်းဆိုပခင်း သိ့မ
ု ဟုတ် ဝန်မခံပခင်း၊

( ခ ) စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူသည် အရွယ်မဒရာက်ဒသးသူ သိ့မ
ု ဟုတ် ရူးသွပ်သူ သိ့ုမဟုတ် သတိ
ပုံမှန်မရှိသူဟု ေင်ပမင်ယူဆပခင်း၊
( ဂ ) မဒရွှ့မဒပပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ချုပ်ဆိုဒသာ စာချုပ်စာတမ်းများတွင်
ပစ္စည်းစာရင်း အဒောက်အေားများကို တိကျရှင်းလင်းစွာ ဒဖာ်ပပမေားပခင်း၊
(ဃ)

မဒရွှ့မဒပပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာချုပ်စာတမ်း တစ်စုံတစ်ရာတွင်
ပုေ်မ ၂၀ ပါသက်ဒသခံဒပမပုံနှင့် ဒပမရာဇဝင် ပူးတွဲပါဝင်ပခင်းမရှိဒသာ စာချုပ်များကို
မှတ်ပုံတင်သင
ွ ်းလာပခင်း။
အခန်း (၇)
စာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုသူတိန
ု့ ှင့်သက်ဒသတိက
ု့ ို ကင်းလွတ်ခွင့်ပပုပခင်း

၃၅။

ပုေ်မ ၇ သိမ
ု့ ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါစာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် မှတ်ပုံတင်သွင်းလာသည့်

စာချုပ်စာတမ်းနှင့်သက်ဆိုင်သူများ သိ့မ
ု ဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်များကို စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ပခင်း
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းဒမးပမန်းဒရးအတွက် ရုံးသို့လာဒရာက်ဒစရန် ဆင့်ဆိုနိုင်သည်။
၃၆။

(က)

ဒအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များသည် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးသို့ လာဒရာက်ပခင်းမှ ကင်းလွတ်
ခွင့်ရသည်( ၁ ) စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးသို့လာဒရာက်ရန် အခက်အခဲရှိသည့် ကျန်းမာဒရး
ချို့တဲ့ဒနသူများ၊ ကိုယ်အဂဂါမသန်စွမ်းသူများ၊
( ၂ ) အကျဉ်းချေားပခင်း ခံဒနရသူများ၊
( ၃ ) တရားရုံးဒတာ်သို့ လာဒရာက်ပခင်းမှ တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ကင်းလွတ်ခွင့်ပပု
ေားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ။
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( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) ပါပုဂ္ဂိုလ်များက စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ဒလျှာက်ေားလာပါက
အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များဒနေိုင်ရာ ဒနအိမ်သိပု့ ဖစ်ဒစ၊ ဒဆးရုံသိပု့ ဖစ်ဒစ၊ အကျဉ်းဒောင်သပို့ ဖစ်ဒစ
ပုေ်မ ၇ သိမ
ု့ ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိကိုယ်တိုင် သွားဒရာက်
ဒဆာင်ရွက်နိုင်ပခင်း သိ့ုမဟုတ် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးမှ ဝန်ေမ်းတစ်ဦးဦးကို
ဒကာ်မရှင်ခန့်စာ ေုတ်ဆင့်၍ ကိုယ်စားသွားဒရာက်ဒဆာင်ရွက်ဒစပခင်း ပပုနိင
ု ်သည်။
အခန်း(၈)
ဒသတမ်းစာများအပ်နှံပခင်း
၃၇။

ဒသတမ်းစာများကို မည်သည့်အချိန်ကာလတွင်မဆို အပ်နှံခွင့် သိ့မ
ု ဟုတ် မှတ်ပုံတင်သင
ွ ်းခွင့်

ရှိသည်။
၃၈။

ဒသတမ်းစာဒရးသားသူသည် ဒသတမ်းစာကို စာအိတ်တွင်ေည့်သွင်းချိတ်ပိတ်၍ ကိုယ်တိုင်ပဖစ်ဒစ၊

ကိုယ်စားလှယ်ပဖင့်ပဖစ်ဒစ ပုေ်မ ၇ သိမ
ု့ ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိေံတွင် အပ်နှံ
နိုင်သည်။
၃၉။

ပုေ်မ ၃၈ အရ အပ်နှံဒသာ ဒသတမ်းစာေည့်သွင်းချိတ်ပိတ်သည့် စာအိတ်တွင် ဒအာက်ပါတို့ကို

ဒရးသားဒဖာ်ပပရမည်(က)

ဒသတမ်းစာဒရးသားသူ၏ အမည် သိ့မ
ု ဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်၏ အမည်၊

( ခ ) ဒသတမ်းစာအမျိုးအစား၊
( ဂ ) ဒသတမ်းစာ မှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပပသည့် ရက်စွဲ၊
(ဃ)
၄၀။

ဒသတမ်းစာပါ သက်ဒသတိ၏
ု့ အမည်များ။

ပုေ်မ ၇ သို့မဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါစာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ပုေ်မ ၃၈ အရ အပ်နှံဒသာ

ဒသတမ်းစာကိုစိစစ်မပီး မှန်ကန်ဒ ကာင်းဒတွ့ရှိရပါက ဒအာက်ပါအချက်များကို မှတ်ပုံတင်စာအုပ်အမှတ် ၅ တွင်
မှတ်တမ်းတင်ေားရှိမပီး ယင်းဒသတမ်းစာကို စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးရှိ ဦးစီးဌာနမှေုတ်ဒပးဒသာ
လုံပခုံမှုအာမခံဒသတ္တ ာ၌ သိမ်းဆည်းေားရမည်(က)

ဒသတမ်းစာအပ်နှံသည့် ခုနှစ်၊ လ၊ ရက်၊ ဒန့နှင့် အချိန်၊

( ခ ) ဒသတမ်းစာဒရးသားသူ သိ့မ
ု ဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်တ၏
ို့ အမည်၊
( ဂ ) ဒသတမ်းစာပါသက်ဒသတိ၏
ု့ အမည်များ၊
(ဃ)
၄၁။

ချိတ်ပိတ်ေားဒသာ ဒသတမ်းစာအိတ်ပါဒဖာ်ပပချက်များ။

ပုေ်မ ၇ သိမ
ု့ ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် အပ်နှံေားသည့် ဒသတမ်းစာ

များကို ပပန်လည်ေုတ်ဒပးရန် ဒလျှာက်ေားပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒလျှာက်ေားချက် လက်ခံရရှိလျှင်
ဒလျှာက်ေားသူကို မိမိေံအပ်နှံသည့် ဒသတမ်းစာဒရးသားသူကိုယ်တိုင် သိမ
ု့ ဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်
လွှဲအပ်ခံရသူ ဟုတ် မဟုတ် စိစစ်မပီး မှန်ကန်ဒ ကာင်းဒတွ့ရှိပါက ဒသတမ်းစာကို ပပန်လည်ေုတ်ဒပးရမည်။

12
၄၂။

ပုေ်မ ၇ သိ့မ
ု ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်(က)

ပုေ်မ ၃၈ အရ အပ်နှံေားဒသာ ဒသတမ်းစာကို ဒရးသားသူကွယ်လွန်သပဖင့် ချိတ်ပိတ်
ဒသတမ်းစာကိုဖွင့်ဒပးရန် ဒလျှာက်ေားလျှင် ဒသတမ်းစာဒရးသားသူ အမှန်တကယ်
ကွယ်လွန်ပခင်းရှိ မရှိ စိစစ်မပီး မှန်ကန်ဒ ကာင်းဒတွ့ရှိပါက ဒလျှာက်ေားသူ၏ ကုန်ကျ
စရိတ်ပဖင့် ဒသတမ်းစာပါချိတ်ကို ဒလျှာက်ေားသူ၏ ဒရှ့ဒမှာက်တွင်ဖွင့်၍ ဒသတမ်းစာပါ
အဒ ကာင်းအရာများကို မှတ်ပုံတင်စာအုပ်အမှတ် ၃ တွင် ဒရးကူးမှတ်တမ်းတင်ရမည်။

( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) အရ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်၌ ဒရးကူးမပီးလျှင် မူရင်းဒသတမ်းစာကို စာချုပ်စာတမ်း
မှတ်ပုံတင်ရုံးရှိ ဦးစီးဌာနမှေုတ်ဒပးဒသာ လုံပခုံမှုအာမခံဒသတ္တာတွင် ပပန်လည်သိမ်းဆည်း
ေားရမည်။
( ဂ ) ဒသတမ်းစာများကို တရားရုံးက တင်ပပရန်အဒ ကာင်း ကားလျှင် တရားရုံးသို့ တင်ပပရမည်။
(ဃ)

တရားရုံးသိတ
ု့ င်ပပချိန်တွင် ဒသတမ်းစာ၏ချိတ်ကို မဖွင့်ရဒသးလျှင် ပုေ်မခွဲ (က) ပါအတိုင်း
ဒဆာင်ရွက်၍ တရားရုံးသို့တင်ပပမပီးဒ ကာင်း လက်ခံမှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင် မှတ်ပုံတင်ေား
ရမည်။
အခန်း(၉)
ဒသတမ်းစာနှင့် ကိတ္တိမသားသမီးဒမွးစားပခင်း စာချုပ်မှတ်ပုံတင်ပခင်း

၄၃။

ဒသတမ်းစာကို မှတ်ပုံတင်ဒရးအတွက် ဒသတမ်းစာဒရးသားသူကဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ဒသတမ်းစာ

ဒရးသားသူကွယ်လွန်မပီးပဖစ်လျှင် ယင်းဒသတမ်းစာအရ အဒမွေိန်းပဖစ်သူ သိမ
ု့ ဟုတ် ဒသတမ်းစာအရ
တစ်နည်းနည်းပဖင့် သက်ဆိုင်သူကဒသာ်လည်းဒကာင်း မှတ်ပုံတင်ရန် ပုေ်မ ၇ သိ့မ
ု ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ
စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ တင်ပပနိုင်သည်။
၄၄။

ပုေ်မ ၇ သို့မဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ပုေ်မ ၄၃ နှင့်အညီ

မှတ်ပုံတင်ရန်တင်ပပဒသာ ဒသတမ်းစာကို အပခားစာချုပ်စာတမ်းများနည်းတူ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပပုရမည်။
၄၅။

ပုေ်မ ၇ သို့မဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါစာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် မှတ်ပုံတင်သွင်းဒသာ

ဒသတမ်းစာများကို ဒအာက်ပါအချက်များနှင့် ညီညွတ်ပါက မှတ်ပုံတင်ဒပးရမည် (က)

ဒသတမ်းစာဒရးသားသူကိုယ ်တိုင် အမှန်တကယ်ဒရးသား၍ တင်သွင်းလာပခင်း၊

( ခ ) ဒသတမ်းစာဒရးသားသူမှာ ကွယ်လွန်မပီးပဖစ်ပါက အဒမွေိန်းပဖစ်သူ သိမ
ု့ ဟုတ် ဒသတမ်းစာ
ဒရးသားသူနှင့် တစ်နည်းနည်းပဖင့် သက်ဆိုင်သူက အဒောက်အေားခိုင်လုံစွာတင်ပပ၍
တင်သွင်းလာပခင်း။
၄၆။

ကိတ္တိမသားသမီးဒမွးစားပခင်းစာချုပ်ကို ၁၉၃၉ ခုနှစ်၊ ကိတ္တိမသားသမီးဒမွးစားပခင်းအက်ဥပဒေ

(The Registration of Kittima Adoption Act) နှင့်အညီ သားသမီးဒမွးစားသူ သိမ
ု့ ဟုတ် ဒမွးစားခံရသူက
မှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပပလာပါက အပခားစာချုပ်စာတမ်းများနည်းတူ မှတ်ပုံတင်ရမည်။
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အခန်း(၁၀)
စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ပခင်း၏ အကျိုးသက်ဒရာက်မှု
၄၇။

ဤဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်မပီးပဖစ်ဒသာ စာချုပ်စာတမ်းသည်(က)

စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့် ဒန့ရက်မှစ၍ အကျိုးသက်ဒရာက်မှုရှိရမည်။

( ခ ) ဒရွှ့ဒပပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်း သိမ
ု့ ဟုတ် မဒရွှ့မဒပပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်လျှင်
ယင်းပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စာချုပ်စာတမ်းပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဒသာ
နှုတ်ကတိ သို့မဟုတ် အဒ ကာင်း ကားဒ ကညာချက်ကိုလွှမ်းမိုး၍ အကျိုးသက်ဒရာက်မှု
ရှိဒစရမည်။
( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (ခ) အရ အကျိုးသက်ဒရာက်မှုရှိဒသာ်လည်း စာချုပ်စာတမ်းပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်
ဆန့်ကျင်ဒသာ နှုတ်ကတိ သို့မဟုတ် အဒ ကာင်း ကားဒ ကညာချက်အရ လက်ဒရာက်
ဒပးအပ်မပီးပဖစ်ဒသာ ပစ္စည်းနှင့် သက်ဆိုင်ပခင်း မရှိဒစရ။
၄၈။

ပုေ်မ ၁၆ အရ သတ်မှတ်ဒသာ မှတ်ပုံမတင်မဒနရ စာချုပ်စာတမ်းများကို မှတ်ပုံတင်ပခင်း

မပပုလျှင်(က)

မဒရွှ့မဒပပာင်းနိုင်ဒသာ ပစ္စည်းကို တစ်နည်းနည်းပဖင့် လွှဲဒပပာင်းပခင်း၊ ငှားရမ်းပခင်းတိသ
ု့ ည်
အကျိုးသက်ဒရာက်မှု မရှိဒစရ။

( ခ ) ကိတ္တိမသားသမီး ဒမွးစားပခင်းအတွက် တရားဝင်အဒောက်အေား သက်ဒသခံချက်
မပဖစ်ဒစရ။
( ဂ ) စာချုပ်စာတမ်းပါပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သိမ
ု့ ဟုတ် အခွင့်အာဏာဒပးအပ်ချက်သည်
တရားဝင်အဒောက်အေား သက်ဒသခံချက် မပဖစ်ဒစရ။
၄၉။

ပုေ်မ ၁၆၊ ပုေ်မခွဲ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ) နှင့် (င) တိပ
ု့ ါ စာချုပ်စာတမ်းများနှင့် ပုေ်မ ၁၇၊

ပုေ်မခွဲ (က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ) တိပ
ု့ ါ စာချုပ်စာတမ်းများကို မှတ်ပုံတင်ေားလျှင် ယင်းစာချုပ်စာတမ်းပါ
ပစ္စည်းနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ ကတိပပုချက်နှင့် စည်းကမ်းချက်များသည် တရားဝင်ပဖစ်သည်။
အခန်း (၁၁)
မှတ်ပုံတင်အရာရှိနှင့် စုံစမ်းစစ်ဒဆးဒရးမှူးတို့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၅၀။

ပုေ်မ ၇ သိ့မ
ု ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါစာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်(က)

စာချုပ်စာတမ်းများကိုမှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပပပါက ဒအာက်ပါအတိုင်း ဒဆာင်ရွက်ရမည်( ၁ ) မှတ်ပုံတင်ရန်တင်ပပသည့် ဒန့ရက်၊ အချိန်၊ နာရီနှင့် ဒနရပ်တို့ကို ယင်းစာချုပ်
စာတမ်းတွင်ဒရးမှတ်၍ မှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပပသူ၏ လက်မှတ်ကို ဒရးေိုးဒစပခင်း၊
(၂)

စာချုပ်စာတမ်းလက်ခံရရှိဒ ကာင်း ဒပပစာလက်မှတ်ကို မှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပပသူအား
ေုတ်ဒပးပခင်း၊
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( ၃ ) မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပပုသည့် စာချုပ်စာတမ်းကို သက်ဆိုင်သည့် မှတ်ပုံတင်စာအုပ်၌
ကန့် ကာပခင်းမရှိဒစဘဲ အစဉ်အတိုင်း မှတ်တမ်းတင်ပခင်း။
( ခ ) ညွှန် ကားဒရးမှူးချုပ်၏ ညွှန် ကားချက်နှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်ကို မှတ်ပုံတင်ရန်
တင်ပပသည့် စာချုပ်စာတမ်းနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဒဆးမပီး လက်မှတ်ဒရးေိုးရမည်။
၅၁။

ပုေ်မ ၇ သိ့မ
ု ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါစာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် (က)

တရားရုံး၏ ေီကရီ သိမ
ု့ ဟုတ် အမိန့် တာဝန်ခံမိတ္တူကိုပဖစ်ဒစ၊ ပုေ်မ ၈၃၊ ပုေ်မခွဲ (က) နှင့်
(ခ) တို့အရ ဒပးပို့ဒသာ မိတ္တူများမှတစ်ပါး ကျန်စာချုပ်များကိုပဖစ်ဒစ မှတ်ပုံတင်ရန်
လက်ခံသည့်အခါ စာချုပ်စာတမ်းများတွင် ဒအာက်ပါေပ်ဆင့်ဒရးမှတ်ချက်များကို
ဒရးမှတ်ရမည်( ၁ ) စာချုပ်ချုပ်ဆိုဒ ကာင်းဝန်ခံသည့် စာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုသူကိုယ်တိုင် သိမ
ု့ ဟုတ်
ကိုယ်စားပပုသူ သိမ
ု့ ဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခံရသူ၏ လက်မှတ်နှင့် ဆက်လက်
ဒရးသားဒသာ အချက်များ၊
(၂)

ဤဥပဒေပါပပဋ္ဌာန်းချက်များအရ စာချုပ်စာတမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစ်ဒဆးခံရသူ
တိ၏
ု့ လက်မှတ်နှင့် ဆက်လက်ဒရးသားဒသာအချက်များ၊

( ၃ ) စာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒငွပဖစ်ဒစ၊ ကုန်စည်ပဖစ်ဒစ ဒပးအပ်ပခင်း
နှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ အဖိုးစားနားအားလုံး သိ့မ
ု ဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း လက်ခံ
ရရှိဒ ကာင်း မိမိဒရှ့ဒမှာက်တွင် ဝန်ခံချက်များ။
( ခ ) စာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုသူက ပုေ်မခွဲ (က) ပါဝန်ခံချက်များကို

စာချုပ်စာတမ်းတွင်

ေပ်ဆင့်ဒရးမှတ်ချက်မပပုလိဒ
ု ကာင်း ပငင်းဆိုလျှင် ယင်းသိုပ့ ငင်းဆိုချက်ကို စာချုပ်
စာတမ်းမှတ်ပုံတင်မပီးချိန်တွင် မှတ်တမ်းတင်ေားရမည်။
၅၂။

ပုေ်မ ၇ သိမ
ု့ ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါစာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် စာချုပ်စာတမ်းတစ်ရပ်

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်ဒန့တည်း၌ ဒဆာင်ရွက်ဒသာ ပုေ်မ ၅၀ နှင့် ၅၁ တို့အရ ဒဆာင်ရွက်ချက်များကို
ယင်းစာချုပ်စာတမ်းတွင် ရက်စွဲတပ်၍ လက်မှတ်ဒရးေိုးရမည်။
၅၃။

ပုေ်မ ၇ သိ့မ
ု ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါစာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်(က)

ဤဥပဒေပါပပဋ္ဌာန်းချက်များအရ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပပုရန် တင်ပပသည့် စာချုပ်စာတမ်းများကို
မှတ်ပုံတင်မပီးသည့်အခါ ယင်းစာချုပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ေားသည့် မှတ်ပုံတင်
စာအုပ်အမှတ်နှင့် စာမျက်နှာအမှတ်များကို စာချုပ်စာတမ်းတွင်ဒရးသား၍ မှတ်ပုံတင်
မပီးဒ ကာင်း ေပ်ဆင့်ဒရးမှတ်ရမည်။
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( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) အရ ေပ်ဆင့်ဒရးမှတ်ချက်များကို ရုံးတံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ပခင်း၊ ရက်စွဲနှင့်အတူ
လက် မှ တ် ဒရးေို း ပခင်း တိ ု့ ဒဆာင်ရွ က ် မပီး လျှင် စာချုပ် စ ာတမ် းမှ တ် ပုံ တ င် ပခင် း
မပီးဒပမာက်သည်။
၅၄။

ပုေ်မ ၇ သိ့မ
ု ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါစာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်(က)

စာချုပ်စာတမ်းများကို စစ်ဒဆးရာ၌ လိုအပ်ပါက တရားရုံး၏ကျမ်းကျိန်လွှာကို
တင်ပပဒစနိုင်သည်။

( ခ ) လိုအပ်လျှင် စစ်ဒဆးဒမးပမန်းခံရသူ တစ်ဦးချင်းအလိုက် ေွက်ဆိုချက်များကို ဒရးမှတ်၍
မှတ်တမ်းတင်ေားနိုင်သည်။
( ဂ ) စစ်ဒဆးဒမးပမန်းခံရသူတ၏
ို့
ေွက်ဆိုချက်များကို ပပန်လည်ဖတ်ပပမပီး ေွက်ဆိုသူက
ဟုတ်မှန်ဒ ကာင်းဝန်ခံလျှင် ယင်းေွက်ဆိုချက်တွင် လက်မှတ်ဒရးေိုးရမည်။
(ဃ)

မိမိလက်မှတ်ဒရးေိုးေားဒသာ ေွက်ဆိခ
ု ျက်ပါအချက်အလက်များကို ေင်ရှားမပီးဒသာ
အဒ ကာင်းအရာများအပဖစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။

၅၅။

(က)

ပုေ်မ ၇ သို့မဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် စုံစမ်းစစ်ဒဆး
ဒရးမှူး၏ ကကီး ကပ်မှုကို ခံယူဒဆာင်ရွက်ရမည်။

( ခ ) စုံစမ်းစစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် ပုေ်မ ၇ သို့မဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါစာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်
အရာရှိ၏ လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင် ကားလျှင် လိုအပ်သလို
စစ်ဒဆး၍ ပုေ်မ ၇ သိမ
ု့ ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါစာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ ဥပဒေနှင့်
မညီဒသာ ဒဆာင်ရွက်ချက်များရှိပါက အဒရးယူဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်းဒေသကကီး
သို့မဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒောင်စုနယ်ဒပမ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ
တင်ပပရမည်။
( ဂ ) တိုင်းဒေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒောင်စုနယ်ဒပမ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်
အရာရှိသည် စုံစမ်းစစ်ဒဆးဒရးမှူး၏ တင်ပပချက်ကိုစိစစ်၍ လိုအပ်သလို ဆုံးပဖတ်
ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
၅၆။

တိုင်းဒေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒောင်စုနယ်ဒပမ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်

အရာရှိသည် ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်များဒဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါက ညွှန် ကားဒရးမှူးချုပ်ေံတင်ပပရမည်(က)

ပုေ်မ ၁၀ သိမ
ု့ ဟုတ် ပုေ်မ ၁၁ ပါစာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ရုံးများတွင် မလိုအပ်သည့်
စာရွက်စာတမ်းများ ဖျက်ဆီးပခင်း၊

( ခ ) ေဏ်ဒ ကးကင်းလွတ်ခွင့်ပပုပခင်း။
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၅၇။

တိုင်းဒေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒောင်စုနယ်ဒပမ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်

အရာရှိသည် မိမိလက်ဒအာက်ရှိ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးများကို ဥပဒေနှင့်အညီပဖစ်ဒစဒရး
အတွက် တာဝန်ယူကကီး ကပ်ရမည်။
၅၈။

ညွှန် ကားဒရးမှူးချုပ်သည် မှတ်ပုံတင်ခအားလုံးကိုပဖစ်ဒစ၊ အချို့ကိုပဖစ်ဒစ ကင်းလွတ်ခွင့်ပပုရန်

တင်ပပသည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကကီး၏ သဒဘာတူညီချက်ပဖင့် ခွင့်ပပုနိုင်သည်။
အခန်း(၁၂)
မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပပုရန် ပငင်းပယ်ပခင်းနှင့် အယူခံပခင်း
၅၉။

ပုေ်မ ၇ သိ့မ
ု ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် (က)

မှတ်ပုံတင်ရန်တင်ပပသည့် စာချုပ်စာတမ်းကို ပုေ်မ ၃၄ ပါကိစ္စရပ်များဒ ကာင့် မှတ်ပုံ
တင်ရန်ပငင်းပယ်လျှင် မည်သည့်အတွက် ပငင်းပယ်ဒ ကာင်းကို သတ်မှတ်ေားဒသာ
မှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင် ဒရးသွင်းမှတ်တမ်းတင်ေားရမည့်အပပင် စာချုပ်စာတမ်း၌လည်း
ပငင်းပယ်ဒ ကာင်း ဒဖာ်ပပရမည်။

( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) အရ ပငင်းပယ်သည့် စာချုပ်စာတမ်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကပဖစ်ဒစ၊
ယင်းစာချုပ်စာတမ်းပါ သက်ဆိုင်ဒ ကာင်းအဆိုရှိသူကပဖစ်ဒစ၊ ပငင်းပယ်သည့်အမိန့်ကို
ေုတ်ဒပးရန်ဒလျှာက်ေားလျှင် သတ်မှတ်ေားသည့် မှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင် ဒရးသွင်း
မှတ်တမ်းတင်ေားသည့် အဒ ကာင်းအရာများကို မိတ္တူမှန် အခမဲ့ေုတ်ဒပးရမည်။
( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (က) အရ ပငင်းပယ်သည့်စာချုပ်စာတမ်းကို ေုတ်ဒပးရန်လိုအပ်လျှင် တိုင်းဒေသကကီး
သိ ု ့မ ဟု တ ် ပပည်န ယ်၊ ပပည် ဒောင် စုန ယ် ဒ ပမ စာချုပ် စ ာတမ် းမှတ ်ပ ုံ တ င် အရာရှိ၏
အမိန့်အရသာ ေုတဒ
် ပးရမည်။
၆၀။

(က)

ပုေ်မ ၇ သို့မဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိက ဆုံးပဖတ်ဒသာ
ဒအာက်ပါအချက်များကို မဒကျနပ်သူသည် ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်သည့်ဒန့မှ ရက်ဒပါင်း
၃၀ အတွင်း သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ တိုင်းဒေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒောင်စု
နယ်ဒပမ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင် အရာရှိေံ အယူခံဝင်ဒရာက်ခွင့်ရှိသည်( ၁ ) စာချုပ်ချုပ်ဆိုပခင်းမပပုဒ ကာင်း ပငင်းဆိုချက်အရ မှတ်ပုံတင်ရန် ပငင်းပယ်ခံရပခင်း၊
(၂)

စာချုပ်စာတမ်းပါပစ္စည်းသည် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးမှ စီရင်ပိုင်ခွင့်
ရှိဒသာ နယ်နိမိတ်အတွင်းမကျဒရာက်သည့် အဒ ကာင်းဒ ကာင့်မှတစ်ပါး အပခား
အဒ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ်ဒ ကာင့် မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ပငင်းပယ်ပခင်း။

( ခ ) တိုင်းဒေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒောင်စုနယ်ဒပမ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်
အရာရှိ၏ ချမှတ်သည့်အမိနက
့် ို အယူခံဝင်နိုငခ
် ွငမ
့် ရှိဒစရ။
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၆၁။

တိုင်းဒေသကကီး သိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒောင်စုနယ်ဒပမ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်

ပုေ်မ ၇ သိမ
ု့ ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါစာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိက မှတ်ပုံတင်ရန် ပငင်းပယ်ဒ ကာင်း
ဆုံးပဖတ်ချက်မိတ္တ ူနှင့်အတူ အယူခံဒလျှာက်ေားချက်ကို သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လက်ခံရရှိလျှင်
ဥပဒေနှင့်အညီစိစစ်ရန် စုံစမ်းစစ်ဒဆးဒရးမှူးအား တာဝန်ဒပးအပ်နိုင်သည်။
၆၂။

စုံစမ်းစစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် ပုေ်မ ၆၁ အရ တာဝန်ဒပးအပ်ချက်ကို လက်ခံရရှိလျှင် ဒအာက်ပါ

တို့ကို ဒဆာင်ရွက်မပီး တာဝန်ဒပးအပ်ပခင်းခံရသည့်ဒန့မှ ၁၅ ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကကီး
သိမ
ု့ ဟုတ်

ပပည်နယ်၊

ပပည်ဒောင်စုနယ်ဒပမ

စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ

ဒတွ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာ ပပန်လည်တင်ပပရမည်(က)

စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပပသူများ၊ စာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုသူများနှင့် သက်ဒသ
များကို ရုံးသိ့ဆ
ု င့်ဒခါ်ပခင်းနှင့် စစ်ဒဆးပခင်း၊

( ခ ) လိုအပ်ဒသာအဒောက်အေား စာရွက်စာတမ်းများကို သက်ဆိုင်သူများေံမှဒတာင်းခံ
ရယူပခင်း။
၆၃။

တိုင်းဒေသကကီး သိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒောင်စုနယ်ဒပမ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်

စုံစမ်းစစ်ဒဆးဒရးမှူး၏တင်ပပချက်ကို စိစစ်မပီး ယင်းတင်ပပချက်ရရှိသည့်ဒန့မှ ခုနစ်ရက် အတွင်း
ပုေ်မ ၇ သိမ
ု့ ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ ဆုံးပဖတ်ချက်ကို အတည်ပပုသည့်
အမိန့် သို့မဟုတ် ပပင်ဆင်သည့်အမိန့် ချမှတ်ရမည်။
၆၄။

တိုင်းဒေသကကီး သိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒောင်စုနယ်ဒပမ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်

ပုေ်မ ၇ သို့မဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါစာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ မှတ်ပုံတင်ခွင့်မပပုဒ ကာင်း
ဆုံးပဖတ်ချက်ကိုပပင်ဆင်သည့်အမိန့် ချမှတ်ပါက စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပပုရန် အယူခံ
တင်သွင်းသူသည် ယင်းအမိနခ
့် ျမှတ်သည့်ဒန့မှ ရက်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း ပုေ်မ ၇ သိမ
ု့ ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ
စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပပုရန် ေပ်မံတင်ပပနိုင်သည်။
၆၅။

ပုေ်မ ၆၄ နှင့်အညီ တင်ပပချက်အရ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိဒသာ စာချုပ်စာတမ်းကို ကနဦးဒလျှာက်ေား

သည့်ဒန့ရက်တွင် မှတ်ပုံတင်သကဲ့သ့ို မှတ်ယူရမည်။
၆၆။

(က) တိ ု င ် း ဒေသကကီ း သိ ု ့ မ ဟု တ ် ပပည်နယ်၊ ပပည် ဒ ောင် စ ု န ယ် ဒ ပမ စာချုပ်စာတမ်း
မှတ်ပုံတင်အရာရှိက ပုေ်မ ၇ သိမ
ု့ ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏
မှတ်ပုံတင်ရန် ပငင်းပယ်သည့် ဆုံးပဖတ်ချက်ကို အတည်ပပုလျှင်၊ အတည်ပပုသည့်ဒန့မှ ရက်ဒပါင်း
၃၀ အတွင်း အယူခံဝင်ဒရာက်သူသည် သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ရုံး၌ စာချုပ်စာတမ်းကို
မှတ်ပုံတင်ဒစသည့် တရားရု ံ း ၏ ေီကရီ သိမ
ု့ ဟုတ် အမိန့်ချမှတ်ဒပးနိုင်ဒရးအတွက်
သက်ဆ ိုင်ရာတရားရုံးသို့ ဒလျှာက်ေားနိုင်သည်။
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( ခ ) အယူခံဝင်ဒရာက်သူသည် စာချုပ်စာတမ်းကို မှတ်ပုံတင်ရန်တရားရုံး၏ ေီကရီ သို့မဟုတ်
အမိန့်ရရှိပါက ယင်းအမိန့်ချမှတ်သည့် ဒန့ရက်မှ ရက်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း ပုေ်မ ၇
သိမ
ု့ ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်
ဒပးရန် ဒလျှာက်ေားရမည်။
၆၇။

ပုေ်မ ၇ သိမ
ု့ ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ပုေ်မ ၆၆၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) အရ

တင်ပပသည့် စာချုပ်စာတမ်းကို ဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ဒပးရမည်။
အခန်း(၁၃)
မှတ်ပုံတင်ပခင်း၊ ရှာဒဖွပခင်း၊ မိတ္တူကူးယူပခင်းဆိုင်ရာ အခဒ ကးဒငွများ
၆၈။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက် ဒပးဒဆာင်ရမည့် အခဒ ကးဒငွများကို

သတ်မှတ်မပီး သတ်မှတ်သည့်အခဒ ကးဒငွနှုန်းေားများကို နိုင်ငံဒတာ်ပပန်တမ်းတွင် ေည့်သွင်း
ဒ ကညာရမည့်အပပင် မမို့နယ်စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးများရှိ အများပပည်သူပမင်သာသည့်ဒနရာ၌
ေင်ရှားစွာဒဖာ်ပပေားရန် ညွှန် ကားရမည်(က)

စာချုပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ပခင်း၊

( ခ ) မှတ်ပုံတင်စာအုပ်နှင့် အညွှန်းမာတိကာများကို ရှာဒဖွ ကည့်ရှု့ပခင်းနှင့် မိတ္တူဒရးကူးပခင်း၊
( ဂ ) ဒကာ်မရှင်နာခန့်အပ်ပခင်း၊
(ဃ)

စာချုပ်စာတမ်း ချုပ်ဆိုသူ ဒနေိုင်ရာသိ့ု သွားဒရာက်ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊

( င ) ဘာသာပပန်ချက်များ တွဲေားပခင်း၊
( စ ) ချိတ်ပိတ်ဒသတမ်းစာများကို ေိန်းသိမ်းပခင်း၊ ဖွင့်ဒပးပခင်းနှင့် ပပန်အပ်ပခင်း၊
(ဆ)

မှတ်ပုံတင်သည့် စာချုပ်စာတမ်းကိုပဖစ်ဒစ၊ မှတ်ပုံတင်ရန်ပငင်းပယ်ဒသာ စာချုပ်စာတမ်းကို
ပဖစ်ဒစ၊ ေုတ်ယူပခင်းမရှိ၍ လုံပခုံစွာေိန်းသိမ်းေားပခင်း၊ အပခားကိစ္စရပ်များ ဒဆာင်ရွက်ပခင်း။

၆၉။

စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ဒပးရန် တင်ပပသူသည် ပုေ်မ ၆၈ အရ သတ်မှတ်ဒ ကညာေားဒသာ

အခဒ ကးဒငွနှုန်းေားများပါ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ခကို မှတ်ပုံတင်သည့်အချိန်တွင် ဒပးဒဆာင်
ရမည်။
အခန်း(၁၄)
မှတ်ပုံတင်မပီးပဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရသည့် စာချုပ်စာတမ်းများ
၇၀။

ဒအာက်ပါစာချုပ်စာတမ်းများ သိမ
ု့ ဟုတ် ဒပမပုံများသည် ဤဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်မပီးပဖစ်သည်ဟု

မှတ်ယူရမည်(က)

ဒပမခွန်နှုန်းသတ်မှတ်သည့်အရာရှိ သို့မဟုတ် ပပင်ဆင်သတ်မှတ်သည့်အရာရှိက
ေုတဒ
် ပးဒသာ သိ့မ
ု ဟုတ် လက်ခံေားဒသာ စာချုပ်စာတမ်းများနှင့် မှန်ကန်ဒ ကာင်း
သက်ဒသခံလက်မှတ် ဒရးေိုးေားသည့် စာချုပ်စာတမ်းများ၊
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( ခ ) နိုင်ငံဒတာ်အစိုးရက ဒပမတိုင်းတာရန် တာဝန်ဒပးအပ်သည့် အရာရှိက ေုတ်ဒပးဒသာ
သို့မဟုတ် လက်ခံဒသာစာချုပ်စာတမ်းနှင့် ဒပမပုံများ၊ ယင်းအရာရှိတို့က မှန်ကန်ဒ ကာင်း
သက်ဒသခံလက်မှတ် ဒရးေိုးေားသည့် စာချုပ်စာတမ်းနှင့် ဒပမပုံများ၊
( ဂ ) တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ အခွန်ရုံးသို့ မှန်မှန်ဒပးပို့ရသည့် ဒကျးရွာစာရင်းနှင့်
သက်ဆိုင်ဒသာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(ဃ)

နိုင်ငံဒတာ်အစိုးရအတွက် ဒပမဒပါ်၊ ဒပမဒအာက် အကျိုးစီပွားအလို့ငှာ လွှဲဒပပာင်းဒပး
အပ်ဒသာ စာချုပ်စာတမ်းများ။

၇၁။

ပုေ်မ ၇၀ ပါစာချုပ်စာတမ်းနှင့် ဒပမပုံများကို မည်သူမဆို သတ်မှတ်ေားသည့် အခဒ ကးဒငွ

ဒပးသွင်း၍ ကည်ရှု့ခွင့်နှင့် မိတ္တူကူးယူခွင့်ရှိသည်။
အခန်း(၁၅)
တားပမစ်ချက်များ
၇၂။

စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ရန် ဤဥပဒေအရ ခန်အ
့ ပ်တာဝန်ဒပးပခင်းခံရသူ

မည်သူမျှ တစ်ဦးတစ်ဒယာက်ဒသာသူ၏ အကျိုးပျက်စီးနစ်နာဒစရန် အ ကံပဖင့်ပဖစ်ဒစ၊ ယင်းသို့ နစ်နာ
ဒစရန်အဒ ကာင်းရှိဒ ကာင်း သိလျက်နှင့်ပဖစ်ဒစ၊ မမှန်မကန်သည်ကိုသိလျက်နှင့်ပဖစ်ဒစ၊ သိရှိရန်
အဒ ကာင်းရှိလျက်နှင့်ပဖစ်ဒစ မှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပပဒသာစာချုပ်စာတမ်းကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အပ်နှံ
ေားဒသာ စာချုပ်စာတမ်းကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း၊

မမှန်မကန်ပဖည့်စွက်ပခင်း၊

ပပင်ဆင်ပခင်း၊

ပယ်ဖျက်ပခင်း၊ မိတ္တူဒရးကူးပခင်း၊ ဘာသာပပန်ဆိုပခင်း သိ့မ
ု ဟုတ် မှတ်ပုံတင်ဒပးပခင်းမပပုရ။
၇၃။

မည်သူမျှ ဒအာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ပခင်းမပပုရ(က)

ဤဥပဒေအရဒဆာင်ရွက်သည့် မှုခင်းတစ်စုံတစ်ရာတွင်ပဖစ်ဒစ၊ စုံစမ်းစစ်ဒဆးပခင်း
ပပုရာတွင်ပဖစ်ဒစ၊ မှတ်ပုံတင်အရာရှိ သို့မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ဒဆးဒရးမှူး ဒရှ့ဒမှာက်၌
မမှန်မကန်ေွက်ဆိုပခင်း၊

( ခ ) မမှန်ကန်ဒသာစာချုပ်စာတမ်းကိုပဖစ်ဒစ၊ ဘာသာပပန်ဆိုချက်ကိုပဖစ်ဒစ၊ ဒပမပုံ သိမ
ု့ ဟုတ်
ပုံစံမိတ္တူကိုပဖစ်ဒစ သိလျက်နှင့် မှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ အပ်နှံပခင်း၊
( ဂ ) ဤဥပဒေအရဒဆာင်ရွက်သည့် မှုခင်းတစ်စုံတစ်ရာတွင်ပဖစ်ဒစ၊ စုံစမ်းစစ်ဒဆးပခင်း
ပပုရာတွင်ပဖစ်ဒစ၊ စာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုသူ သိမ
ု့ ဟုတ် ယင်း၏ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်ဘဲ
အဒယာင်ဒဆာင်၍ စာချုပ်တင်ပပပခင်း၊ ေွက်ဆိုချက်ဒပးပခင်းနှင့် တစ်နည်းနည်းပဖင့်
မမှန်မကန် ဒဆာင်ရွက်ပခင်း။

20
အခန်း(၁၆)
ပပစ်ေဏ်များ
၇၄။

မည်သူမဆို ပုေ်မ ၇၂ နှင့် ၇၃ တိပ
ု့ ါ တားပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဒဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ဒ ကာင်း

ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို ခုနစ်နှစ်ေက်မပိုဒသာ ဒောင်ေဏ်ပဖစ်ဒစ၊ ဒငွေဏ်ပဖစ်ဒစ၊
ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပဖစ်ဒစ ချမှတ်ရမည်။
၇၅။

မည်သူမဆို ပုေ်မ ၇၂ နှင့် ၇၃ တိပ
ု့ ါ တားပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဒဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ရာတွင်

အားဒပးကူညီဒ ကာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို မူရင်းပပစ်မှုပါသတ်မှတ်ေားသည့်
ပပစ်ေဏ်အတိုင်း ချမှတ်ရမည်။
၇၆။

မည်သူမဆို တားပမစ်ချက်ပါ မျိုးတူပပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ေပ်မံကျူးလွန်ဒ ကာင်း ပပစ်မှုေင်ရှား

စီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို ဒောင်ေဏ်ခုနစ်နှစ် ချမှတ်ရမည့်အပပင် ဒငွေဏ်လည်း ချမှတန
် ိုင်သည်။
အခန်း(၁၇)
အဒေွဒေွ
၇၇။

မည်သည့် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိ သို့မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ဒဆးဒရးမှူးကမဆို

ဤဥပဒေပါပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ သဒဘာရိုးပဖင့်တာဝန်ေမ်းဒဆာင်ရာ၌ ဥပဒေအရ ဒပးအပ်ေားဒသာ
လုပ်ငန်းတာဝန်အရ ပငင်းဆိုပခင်း၊ စစ်ဒဆးပခင်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ဒဆာင်ရွက်ဒစပခင်းတို့ကို
အဒ ကာင်းပပု၍ တရားစွဲဆိုပခင်း၊ အဒရးယူပခင်း မရှိဒစရ။
၇၈။

တားပမစ်ချက်ပါပပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ဒဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ပခင်းခံရသပဖင့် နစ်နာသူက တရားရုံးသို့

ဦးတိုက်ဒလျှာက်ေား တရားစွဲဆိုရာတွင် သက်ဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိ သိ့မ
ု ဟုတ်
စုံစမ်းစစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် သက်ဒသအပဖစ် သက်ဒသခံပခင်းကိုပဖစ်ဒစ၊ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးမှ

လိုအပ်ဒသာအဒောက်အေား စာရွက်စာတမ်းများ၏မိတ္တူမှန် အခမဲ့ေုတ်ဒပးပခင်းကိုပဖစ်ဒစ ဒဆာင်ရွက်
ရမည်။
၇၉။

ပုေ်မ ၇ သို့မဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ဒသတမ်းစာမှတစ်ပါး

အပခားစာရွက်စာတမ်းများကို ၂၄ လအတွင်း ပပန်လည်ဒရွးယူပခင်းမရှိလျှင် တိုင်းဒေသကကီး သိမ
ု့ ဟုတ်
ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒောင်စုနယ်ဒပမ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ ခွင့်ပပုချက်ပဖင့် ဖျက်ဆီးနိုင်သည်။
၈၀။

ပုေ်မ ၇ သို့မဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါ

စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိက ဤဥပဒေနှင့်အညီ

မှတ်ပုံတင်သည့်စာချုပ်စာတမ်းများသည် စာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆို တင်ပပသူတို့၏ ေွက်ဆိုတင်ပပချက်
များကို စိစစ်၍ မှတ်ပုံတင်သွင်းရပခင်းပဖစ်သပဖင့် ယင်းအရာရှိ၏ ဒဆာင်ရွက်ချက်ကို ခိုင်မာမှုမရှိဟု
မှတ်ယူပခင်းမပပုရ။

21
၈၁။

ဤဥပဒေတွင် မည်သပ
ို့ င်ပါရှိဒစကာမူ အစိုးရပိုင်ပစ္စည်းအပ်နှံခံရသူအရာရှိ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းေိန်း

အရာရှိတို့သည် မိမိတို့၏တာဝန်အရချုပ်ဆိုသည့် စာချုပ်စာတမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စာချုပ်စာတမ်း
မှတ်ပုံတင်ရုံးသို့ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် လာဒရာက်ပခင်းမှဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ မိမိ၏ကိုယ်စားလှယ်ကို
ဒစလွှတ်ရပခင်းမှဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ပုေ်မ ၅၀ အရ လက်မှတ်ဒရးေိုးရပခင်းမှဒသာ်လည်းဒကာင်း
ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။
၈၂။

ပုေ်မ ၈၁ အရ ချုပ်ဆိုသည့် စာချုပ်စာတမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်လျှင် ပုေ်မ ၇ သို့မဟုတ်

ပုေ်မ ၈ ပါစာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိက သက်ဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်း ချုပ်ဆိုသူများအား
အဒ ကာင်း ကားဒမးပမန်းနိုင်သည်။ စာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုဒ ကာင်းယုံ ကည်လျှင် မှတ်ပုံတင်ဒပးရမည်။
၈၃။

(က)

တရားမကျင့်ေုံးဥပဒေအရ မဒရွှ့မဒပပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်းဒရာင်းချဒ ကာင်း သက်ဒသခံ
လက်မှတ်ေုတ်ဒပးသည့် တရားရုံးက ယင်းသက်ဒသခံလက်မှတ်မိတ္တ ူကို ပစ္စည်း
တည်ရှိရာဒေသရှိ ပုေ်မ ၇ သိ့မ
ု ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါစာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ
ဒပးပိရ
ု့ မည်။

( ခ ) ဒလလံတင်ဒရာင်းချဒသာ မဒရွှ့မဒပပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒလလံဆွဲ၍
ဝယ်ယူရရှိသူအားေုတ်ဒပးသည့် ဒရာင်းချဒ ကာင်းလက်မှတ်မိတ္တူကို သက်ဆိုင်ရာ
အရာရှိက ပစ္စည်းတည်ရှိရာဒေသ ပုေ်မ ၇ သိ့ုမဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါစာချုပ်စာတမ်း
မှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ ဒပးပိုရ
့ မည်။
( ဂ ) ပုေ်မ ၇ သိမ
ု့ ဟုတ် ပုေ်မ ၈ ပါစာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ပုေ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ)
တို့အရဒပးပို့ဒသာ တရားရုံး၏သက်ဒသခံလက်မှတ်မိတ္တူ သို့မဟုတ် ဒရာင်းချဒ ကာင်း
လက်မှတ်မိတ္တူကို သတ်မှတ်ေားဒသာ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင် တွဲေားရမည်။
၈၄။

(က)

စာချုပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ဒဆာင်ရွက်ဒနစဉ် ကန့်ကွက်ချက်ရှိပါက
ကန့်ကွက်သူကို ရက်ဒပါင်း ၉၀ အတွင်း သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးက ေုတ်ဒပးသည့်
ယာယီတားဝရမ်း တင်ပပဒစရမည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း တင်ပပနိုင်ပခင်းမရှိပါက
စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ပခင်းကို ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်ရမည်။

( ခ ) ဤဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ေားဒသာစာချုပ်များကို ပယ်ဖျက်လို လျှင် ပယ်ဖျက်
လိုသူက သီးပခားသက်သာခွင့်အက်ဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်အရ အဆိုပါစာချုပ်စာတမ်းကို
ဖျက်သိမ်းဒပးရန် သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးတွင် ဒလျှာက်ေားရမည်။
( ဂ ) မမို့နယ် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ပုေ်မခွဲ (ခ) အရဒလျှာက်ေားပခင်းအတွက်
တရားရုံးကချမှတ်သည့် ေီကရီ သို့မဟုတ် အမိန့် တာဝန်ခံမိတ္တ ူကို လက်ခံရရှိလျှင်
ယင်း ေီကရီ သိမ
ု့ ဟုတ် အမိန့်နှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်ရမည်။

22
၈၅။

ဤဥပဒေပဖင့်ရုပ်သိမ်းသည့် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အက်ဥပဒေ (THE REGISTRATION

ACT, India Act 16, 1908, Vol.X) အရ ေုတ်ပပန်ခဲ့သည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊

အမိန့်ဒ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကားချက်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများကို ဤဥပဒေနှင့် မဆန့်ကျင်သဒရွ့
ဆက်လက်ကျင့်သးုံ နိုင်သည်။
၈၆။

ဤဥပဒေပါပပဋ္ဌာန်းချက်များကို အဒကာင်အေည်ဒဖာ် ဒဆာင်ရွက်ရာတွင်(က)

ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကို ပပည်ဒောင်စု
အစိုးရအဖွဲ့၏ သဒဘာတူညီချက်ပဖင့် ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။

( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနတို့သည် အမိန့်ဒ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကားချက်နှင့်
လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများကို ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။
၈၇။

THE REGISTRATION ACT, (India Act 16, 1908, Vol.X) ကို ဤဥပဒေပဖင့်

ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ပပည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအဒပခခံဥပဒေအရ ကျွန်ပ
ု ်လက်မှတ်ဒရးေိုးသည်။

(ပုံ) ေင်ဒကျာ်
နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတ
ပပည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ်

