စာပေနှင့်အနုေညာမူေိုင်ခွင့် ဥေပေ
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ် ၁၅ ။)
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်ထကျော် ၆ ရက်
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ထမလ ၂၄ ရက်)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ခခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ခပချက်
၁။

(က)

ဤဥပဒေကို စာထြနှင့အ
် နုြညာမူပုင
ိ ်ခွင့် ဥပဒေဟု ဒခါ်တွင်ဒေရမည်။

( ခ ) ဤဥြထေသည် နိုင်ငံထတာ်သမ္မတက အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာပြင့် သတ်မှတ်သည်ထ
့ န့ရက်တွင်
စတင်အာဏာတည်ထစရမည်။
၂။

ဤဥပဒေတွ င်ပါရှိဒ ော ဒောက်ပါေကားရပ်များေည် ဒော်ပ ပပါေတို င် း ေဓိပ္ပ ာယ်ေ က်

ဒရာက်ဒေရမည် (က)

နိုင်ငံပော် ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ တာ်ကို ဆိုသည်။

( ခ ) ဗဟိုပော်မေီ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရြွဲ့စည်းထသာမူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာဗဟိုထကာ်မတီကို
ဆိုသည်။
( ဂ ) ဝန်ကေီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ စီးြွားထရးနှင့် ကူးသန် းထရာင်းဝယ်ထ ရး
ဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုသည်။
(ဃ)

သေ်ဆိုင်ရာဝန်ကေီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ပြန် ကားထရးဝန်ကကီးဌာန၊
စက်မှုဝန်ကကီးဌာန၊ စိုက်ြျေုးထရး၊
ိ
ထမွ းပမူထရးနှ င့် ဆည်ထပမာင်းဝန်က ကီ းဌာန သို့မဟုတ်
ြညာထရးဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုသည်။

(င)

ပအဂျင်စီ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရ ြွဲ့စည်းထသာ မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာထအဂျေင်စီကို ဆိုသည်။

(စ)

ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ဝန်ကကီးဌာနက မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စရြ်မျေား ထဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်
ထြးအြ်ထသာ ဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။

(ဆ)

မှေ်ေုံေင်အရာရှိ ဆိုသည်မှာ မူြိုင်ခွင့်မှတ်ြုံတင်ပခင်းလုြ်ငန်းမျေားကို ထဆာင်ရွက်သည့်
ဦးစီးဌာန၏ ညွှန် ကားထရးမှူးချေုြ်ကို ဆိုသည်။

( ဇ ) မူေိ ုင် ခွ င့် (Intellectual Property Rights) ဆို သည်မ ှာ ကိုယ ်ြိ ုင်အ သိဉ ာဏ် ပြင့်
ပြုလုြ်ထသာ တီေွင်ြန်တီးမှုမျေားကို အကာအကွယ်ထြးရန် ဥြထေအရ ထြးအြ်သည့်
အခွင့်အထရးကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရြ်တွင် စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့၊် တီေွင်မှု
မူြုင
ိ ်ခွင့်၊ စက်မှုေီဇိုင်းမူြုင
ိ ်ခွင့်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိြ် မူြုင
ိ ်ခွင့်နှင့် အပခားထသာ မူြုင
ိ ်ခွင့်
အမျေုးအစားမျေ
ိ
ားလည်း ြါဝင်သည်။
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( ဈ ) စာပေနှင့်အနုေညာမူေုင
ိ ်ခွင့် ဆိုသည်မှာ စာထြ ေို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာ၏ မူလ
လက်ရာရှင်က ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားနှင့်အညီရရှိထသာ စာထြနှင့်အနုြညာဆိုင်ရာ
သီးသန့်အခွင့်အထရးမျေားကို ဆိုသည်။
(ည)

ဆေ်နွှယ်သည့်အခွင့်အပရး ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေြါ အခန်း(၁၄)တွင် ပြဋ္ဌာန်းေားသည့်
ထြျော်ထပြသူမျေား၊ ြိုနိုဂရမ်ေုတ်လုြ်သူမျေားနှင့် ေုတ်လွှင့်သည့် အြွဲ့အစည်းမျေား၏ သီးသန့်
အခွင့်အထရးမျေားကို ဆိုသည်။

( ဋ ) စာဖပ သို့မဟုတ် အနုပညာလက်ရာ ဆိုေည်မှာ ပုေ်မ ၁၃ နှင့် ြုေ်မ ၁၅ တို့တွင် ဒော်ပပထားဒော
ောဒပ ေို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာများနှင့် ဆင်ပ
့ ွားလက်ရာများကို ဆိုေည်။
( ဌ ) မူလလက်ရာရှင် ဆိုေည်မှာ ဤဥြထေအရ အကာအကွယ် ထြးပခင် းခံရ ထသာ ောဒပ
ေို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာတေ်ရပ်ရပ်ကို မိမိ၏ကိုယ်ြိုင် စိတ်ကူးဉာဏ်ပြင့် ေန်တီး
ပပုလုပ်ေည့် လူပုဂ္ဂိုလ်ကို ဆိုေည်။
( ဍ ) စာပေနှင့်အနုေညာမူေုင
ိ ်ခွင့်ေုင
ိ ်ရှင် ဆိုသည်မှာ ထအာက်ြါြု ဂ္ဂိုလ်တ စ် ဦးဦး၊ ေိုသူ၏
အထမွဆက်ခံသူ သို့မဟုတ် တရားဝင်တည်ထောင်ေားထသာ အြွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကို
ဆိုသည်

-

(၁) မူလလက်ရာရှင်၊
(၂) ေီးပွာ းဒရးဆို င်ရ ာေခွင ့်ေဒရးများကိ ု မူလကပင် ေလိုေဒလျာက်ရရှိထားပပီး
ပေေ်ေည့် မူလလက်ရာရှင် မဟုတ်ဒော လူပုဂ္ဂိုလ် ေို့မဟုတ် တရားဝင်တည်ဒထာင်
ထားဒော ေေွဲ့ေေည်း၊
(၃) ေီးပွားဒရးဆိုင်ရာေခွင့်ေဒရးများကို ပိုင်ဆိုင်ေူေပေေ် ဥပဒေနှင့်ေညီ လွှဲဒပပာင်း
ဒပးပခင်းခံရဒော လူပုဂ္ဂိုလ် ေို့မဟုတ် တရားဝင်တည်ထောင်ေားထသာ အြွဲ့အစည်း။
( ဎ ) ဆေ် နွှယ် သည့် အခွ င့်အပရးေို င်ရှ င် ဆိုသည်မှာ ထအာက်ြါြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၊ ေိုသူ၏
အထမွဆက်ခံသူ သို့မဟုတ် တရားဝင်တည်ထောင်ေားထသာ အြွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကို
ဆိုသည်(၁) ထြျော်ထပြသူ၊ ြိုနိုဂရမ် ေုတ်လုြ်သူနှင့် ေုတ်လွှင့်သည့်အြွဲ့အစည်း၊
(၂) ေီးပွားဒရးဆိုင်ရာေခွင့်ေဒရးများကို မူလကပင် ေလိုေဒလျာက် ရရှိထားပပီး
ပေေ်ေည့် ထြျော်ထပြသူ၊ ြိုနိုဂရမ် ေုတ်လုြ်သူနှင့် ေုတ်လွှင့်သည့် အြွဲ့အစည်း
မဟုတ်ဒော လူပုဂ္ဂိုလ် ေို့မဟုတ် တရားဝင် တည်ဒထာင်ထားဒော ေေွဲ့ေေည်း၊
(၃) ေီးပွားဒရးဆိုင်ရာေခွင့်ေဒရးများကို ပိုင်ဆိုင်ေူေပေေ် ဥပဒေနှင့်ေညီ လွှဲဒပပာင်း
ဒပးပခင်းခံရဒော လူပုဂ္ဂိုလ် ေို့မဟုတ် တရားဝင်တည်ထောင်ေားထသာ အြွဲ့အစည်း။
(ဏ) အခွင့်အဖရးရရှိသူ ဆိုေည်မှာ စာထြနှင့အ
် နုြညာမူပုင
ိ ်ခွင့် ရရှိေည့် မူလလက်ရာရှင်
ေို့မဟုတ် စာထြနှင့အ
် နုြညာမူြိုင်ခွင့်ြုင
ိ ်ရှင် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်အထရး
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ြိုင ်ရ ှင် ကို ဆို ေည် ။ ယင်းေကားရပ် တွင ် စာထြနှင ့်အနု ြညာမူပ ိုင ်ခ ွင် ့ ေို့ မဟု တ ်
ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရးကို လွှဲေပ်လု ပ်က ို င် ခွင ့်ဒ ပးပခင်းခံ ရ ေူ၊ ခွင့်ပြုချေက်ပြင့်
လုြ်ကုင
ိ ်ခွင့်ရသူနှင့် တရားဝင် အထမွဆက်ခံသူလည်း ပါဝင်ေည်။
(တ)

ဖေျာ်ဖခေသူ ဆိုေည်မှာ ဂီတြညာရှင်၊ အဆိုထတာ်၊ သရုြ်ထဆာင်၊ အကြညာရှင် သို့မဟုတ်
စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာမျေားကိုပြစ်ထစ၊ ရိုးရာဓထလ့အထမွအနှစ် ထြာ်ပြချေက်
မျေားကိုပြစ်ထစ သရုြ်ထဆာင်ပခင်း၊ တီးမှုတ်ပခင်း၊ သီဆိုပခင်း၊ ကပြပခင်း၊ ဘာသာစကား
ပြန်ဆိုပခင်း၊ ဇာတ်ထ ကာင်းထပြာပခင်း သို့မဟုတ် အပခားတစ်နည်းနည်းပြင့် ထြျော်ထပြထသာ
လူြုဂ္ဂိုလ်ကို ဆိုသည်။

(ေ)

ပ ျာ်ပ ေင်ဆေ်မှု ဆိုသည်မှာ (၁) အရုြ်အသံလက်ရာနှင့် ရုြ်ရှင်ြန်တီးမှုလက်ရာ မဟုတ်ထသာ အပခားစာထြ သို့မဟုတ်
အနုြညာလက်ရာပြစ်ြါက ယင်းတို့ကို တိုက်ရိုက်ပြစ်ထစ၊ ကားခံကိရိယာတစ်ခုခုမှ
တစ်ဆင့်ပြစ်ထစ၊ လုြ်ငန် းစဉ်တ စ်ရ ြ် ရြ် မှ တစ် ဆင့် ပြစ် ထစ ရွတ်ဆိုပခင်း၊ သီဆို
တီးမှုတ်ပခင်း၊ ကပြပခင်း၊ သရုြ်ထဆာင်ပခင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းပြင့် ထြျော်ထပြ
တင်ဆက်ပခင်း၊
(၂) အရုြ်အ သံလက်ရ ာ သို့ မဟု တ် ရုြ် ရှ င်ြ န်တ ီးမှု လက်ရာပြစ်ြါက ြုံ ရိြ ်တ ို့ ကို
အစီအစဉ်တကျေ ပြသပခင်းနှင့် ယင်းနှင့်အတူ ြါဝင်ထသာ အသံတို့ကို ကားနိုင်ထအာင်
ပြုလုြ်ပခင်း၊
(၃) ြိုနိုဂရမ်ပြစ်ြါက ြမ် းယူေ ားထသာ အသံကို ကားနိုင်ထအာင် ပြုလုြ်ပခင်းတို့ကို
ဆိုသည်။

( ေ ) ထုတ်လုပ်သူ ဆိုေည်မှာ ေရုပ်ေ ေံလက်ရ ာကိ ုပ ေေ်ဒေ၊ ရုြ်ရှင်ြန်တီးမှုလက်ရာကို
ပြစ်ထစ ပြုလုြသ
် ည့် သို့မဟုတ် ေိုနိုဂရမ်ကို ဦးစွာအသံေည့်သွင်းသည့် သို့မဟုတ် ဦးစွာ
အသံေည့်သွင်းရန် ဦးထဆာင်ပြုလုြ်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒော်လည်းဒကာင်း၊ တရားဝင်
တည်ထောင်ေားထသာ အြွဲ့အစည်းကိုဒော်လည်းဒကာင်း ဆိုေည်။
( ဓ ) လေ်ရာများေိုစုပေါင်း ခင်း ဆိုသည်မှာ စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာမျေားကို
ထရွးချေယ်ပခင်းနှင့် စီစဉ်ပခင်းပြင့် စုထြါင်းပခင်းပြစ်ပြီး ေိုသို့ထဆာင်ရွက်ရာတွင် ြန်တီးမှု
ြါရှိသည့် စုထြါင်းပခင်းကို ဆိုသည်။
( န ) ပူးတွဲမလ
ူ လက်ရာရှင်များ၏လက်ရာ ဆိုေည်မှာ နှစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦး ေက်ြသ
ို ည့်
မူလလက်ရာရှင်မျေားက လက်ရာတစ်ခုပြစ်ထြါ်လာထစရန် ြူးထြါင်းြါဝင် ြန်တီးထဆာင်ရွက်
ေားသည့် စာထြအနုြညာလက်ရာကို ဆိုသည်။
( ပ ) အရုပ်အ သံလက်ရာ ဆို ေည် မှာ ေေံပူ းတွဲ ပါဝင်ေည်ပေေ်ဒေ၊ မပါဝင် ေည် ပေေ် ဒေ
ရုပ်ပမ
ုံ ျားကို ပမင်နိုင်ေည့်ေပပင် ေေံပူးတွဲပါဝင်ပါက ကကားနိုင်ေည့် ဆက်ေပ်လှုပ်ရှား
ဒနဒော ရုပ်ပမ
ုံ ျားပါဝင်ေည့် လက်ရာကို ဆိုေည်။
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( ြ ) ရုေ်ရှင် န်ေီးမှုလေ်ရာ ဆိုသည်မှာ ပမင်နိုငထ
် သာ ရုြ်ြမ
ုံ ျေား အစီအစဉ်တကျေ ြါဝင်ပြီး
လှုြ်ရှားမှုရုြ်ြုံမျေားအပြစ် အဆက်မပြတ် ပြသနိုင်ထသာ သို့မဟုတ် ယင်းကဲ့သို့ ပြသနိုင်ရန်
အပခားထသာ ကားခံြစ္စည်းတွင် မှ တ ် တ မ် း တင် ေ ားထသာ အသံထြါင်းစြ်ြါဝင်သည့်
အရုြ်အသံြန်တီးမှုလက်ရာကို ဆိုသည်။
( ဗ ) အသုံးချအနုပညာလက်ရာ ဆိုေည်မှာ လက်မှုပညာပေင်ပ့ ပုလုပ်၍ပေေ်ဒေ၊ ေက်မန
ှု ည်းပညာပေင့်
ထုတ်လုပ်၍ပေေ်ဒေ ေေုံးဝင်ဒေရန် ဒဆာင်ရွက်ထားဒော ေို့မဟုတ် ေေုံးဝင်ေည့်
ပေ္စည်းတေ်ခုခုတွင် ပါဝင်ဒပါင်းေပ်ထားဒော ေနုပညာေန်တီးမှုလက်ရာကို ဆိုေည်။
(ဘ)

ေိုနိုဂရမ် (Phonogram) ဆိုေည်မှာ ေရုပ် ေေံ လက်ရာဒပါင်းေပ်ထည့်ေွင်းပခင်းမျုးိ
မဟုတ်ဘဲ ဒေျာ်ဒပေတင်ဆက်မှု ေေံ၊ ေပခားေေံ ေို့မဟုတ် ေလားတူေေံ တို့ကို
ေိုနိုဂရမ်ဓာတ်ပပား၊ ေေံေွင်းတိပ်ဒခွနှင့် ေပခားကကားခံပေ္စည်းတေ်ခုခုတွင် ဒပါင်းေပ်
ထည့်ေွင်းထားပခင်းကို ဆိုေည်။

( မ ) ဓာေ်ေုံလေ်ရာ ဆိုသည်မှာ ြုံရိြ်ကိုြမ်းယူထြးနိုင်ထသာ သို့မဟုတ် ြုံရိြ်ေုတ်ထြးနိုင်ထသာ
မည်သည့် ကားခံနယ်ထြါ်တွင်မဆို ဓာတုထဗေနည်းြညာပြင့်ပြစ်ထစ၊ အီလက်ေထရာနစ်
နည်းြညာပြင့်ပြစ်ထစ၊ အပခားနည်းြညာပြင့်ပြစ်ထစ အလင်းကိုြမ်းယူပခင်း ပြင့်လည်းထကာင်း၊
အလင်းေုတ်လွှတ်ပခင်းပြင့်လည်းထကာင်း ပြုလုြ်ေားသည့် မူလြန်တီးမှုလက်ရာကို
ဆိုသည်။
(ယ)

အရုပ်အသံဖပါင်းစပ်ထည့်သွင်းခခင်း ဆိုေည်မှာ ထြျော်ထပြတင်ဆက်မှု၏ ရုပ်ပုံေက်ေက်ကို
ပေေ်ဒေ၊ ေေံေက်ေ က်က ိုပေေ်ဒေ၊ ရုပ ်ပု ံနှ င့်ေ ေံနှ ေ် ခုလုံ းကို ပ ေေ်ဒ ေ၊ ေဏ္ဌာ န် တ ူ
ရုပ်ပုံနှင့်ေေံတို့ကိုပေေ်ဒေ၊ အပခားအသံ သို့မဟုတ် လှုြ်ရှားထနထသာ ြုံရိြ်မျေား သို့မဟုတ်
ေုတ်လွှင့်ချေက်တို့ကိုပြစ်ထစ ပမင်နိုင်ကကားနိုင်ရန်ဒော်လည်းဒကာင်း၊ မူပွားပခင်းပပုနိုင်ရန်
ဒော်လည်းဒကာင်း၊ ဆက်ေွ ယ်ပ ို့လွှ င့် နို င်ရ န် ဒ ော်လည် းဒကာင် း တိပထ
် ခွ၊ ဓာတ်ပြား
သို့မဟုတ် အပခား ကားခံနယ်တစ်ခုခုတွင် ပထမဦးဆုံး ဒပါင်းေပ်ထည့်ေွင်းပပီး မှတ်တမ်း
ပပုေွင်းယူပခင်းကို ဆိုေည်။

( ရ ) ထုတ်လွှင့်ခခင်း ဆိုေည်မှာ စာထြ ေို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာကိုပြစ်ထစ၊ ထြျော်ထပြ
တင်ဆက်မှု သို့မဟုတ် ြိုနိုဂရမ်ကိုပြစ်ထစ ပဂိုဟ် တုမ ှတ စ်ဆ င့် ြို ့လွှင ့်ပ ခင် း အြါအဝင်
ထရေီယိ ုနှ င့်ရ ုြ်ပ မင်သံ ကားမှ

ေုတ်လ ွှင် ့ပခင် းကဲ့သိ ု့ထ သာ

ဝါယာကကို းပြင့် ပြစ်ထစ၊

ဝါယာကကိုးမဲ့နည်းပြင့်ပြစ်ထစ အမျေားပြည်သူသို့ ဆက်သွယ်ြ့လ
ို ွှင့်ပခင်းကို ဆိုသည်။
(လ) ရိုးရာဓပလ့အပမွအနှစ်ပ ာ် ေချေ်များ ဆိုသည်မှာ ေိထတွ့ကိုင်တွယ်၍ရသည်ပြစ်ထစ၊
မရသည်ပြစ်ထစ ရို းရာယဉ် ထကျေးမှုနှ င့် အသိြ ညာမျေားကိုထ ြာ် ပြထသာ၊ ပြသထသာ၊
ထြါ်လွ င်ထ စထသာ ထအာက်ြါထြာ်ပ ြချေက် တစ်ခ ုခ ု သို့ မဟု တ် ယင်းတိ ု့ ၏ ထြါင်းစြ်
ထြာ်ပြချေက်မျေားြါဝင်ထသာ အသွင်ြစ
ုံ ံတစ်ခုခုကို ဆိုသည် (၁) နှုတ်ထရးနှုတ်ရာ ထြာ်ပြချေက်မျေားပြစ်ထသာ ြုံဝတ္ထုမျေား၊ ဝတ္ထုမျေား၊ ေဏ္ဍာရီြုံပြင်မျေား၊
ကဗျောမျေား၊ စကားောမျေားနှင့် အပခားထသာ ဇာတ်ထ ကာင်းထပြာပခင်းမျေား၊ စကားလုံးမျေား၊
အမှတ်အသားမျေား၊ အမည်နာမမျေားနှင့် သထကေတမျေား၊
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(၂) ဂီတဆိုင်ရာ ထြာ်ပြချေက်မျေားပြစ်ထသာ ထတးသီချေငး် မျေားနှင့် ဂီတတီးလုံးမျေား၊
(၃) အပြုအမူ ဆို င် ရာ ထြာ် ပြချေက ်မျေားပြစ် ထသာ အက၊ ပြဇာတ်၊ အခမ်းအနားမျေား၊
ဓထလ့ေုံးစံမျေား၊
(၄) ေိထတွ့ကိုင်တွယ်၍ရထသာထြာ်ပြချေက်မျေား (အနုြညာအရ သီးပခားြန်တီးေုတ်လုြ်ပခင်း
မျေား)ပြစ် ကထသာ ထရးဆွဲပခင်း၊ အလှဆင်ပြုလုြ်ေားသည့် ြုံစံလက်ရာ၊ ခန္ဓာကိုယ်
ထြါ်တွင် ထဆးပခယ်ပခင်းအြါအဝင် ထဆးပခယ်ပခင်း၊ ြန်းြုေုပခင်း၊ ေုဆစ်သွန်း
လုြ်ပခင်း၊ အိုးေိန်းအတတ်ြညာပြင့်ပြုလုြ်သည့် လက်ရာ၊ ထ ကေည်၊ ထပမေည်၊
ထရာင်စုံြန်မှန် သို့မဟုတ် ထကျောက်မျေက်ရတနာစသည်တို့ပြင့် စီပခယ်ပခင်း၊ သစ်သား
ပြင့်ပြုလုြ်သည့် လက်ရာ၊ သတ္တုေည်၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊ ထကျောက်ြုံနှိြပ် ခင်း၊
ရက်လုြ်ပခင်းပြုေားသည့် လက်ရာ၊ ဇာေိုးြန်းေိုးအတတ်ပြင့်ပြုလုြ်သည့် လက်ရာ၊
အဝတ်အေည်မျေား၊ ြန်ေည်မျေား၊ ထကာ်ထဇာမျေား၊ ထရှးထခတ်ဝတ်စုံမျေား၊ လက်မှု
ြစ္စည်းမျေား၊ တူရိယာြစ္စည်းမျေားနှင့် ဗိသုကာြုံစံမျေား၊ ရိုးရာအထမွအနှစ် လက်ထရးစာ
မျေားပြစ်ထသာ ထြစာ၊ ြုရြိုက်စာ၊ ထကျောက်စာ၊ အုတ်ခွက်စာ၊ ထခါင်းထလာင်းစာ၊
နံရထ
ံ ဆးထရးမင်စာမျေား။
(ဝ)

ကွန် ပျူတာပရို ဂရမ် ဆို ေည်မ ှာ ကွ န်ြျေူ တာပြင့် သီးသန် ့လုြ ်ငန်းတစ် ရြ်ရ ြ်ကိ ု
ထဆာင်ရွ က်န ိုင ်ရန် သို့မ ဟု တ် ရလေ်ကိ ုရ ရှိထ စရန် ကွန်ြ ျေူတာမှ ြ တ်ရှု နို င် သည့်
ကားခံြစ္စ ည်းတစ်ခ ုခ ုတ ွင်

ထြါင်းစြ်ေည် ့သ ွင် းေားထသာ

စာလုံ း၊

သထကေ တ၊

အစီအစဉ် သို့မဟုတ် အပခားြုံစံတစ်မျေုးမျေ
ိ ုးပြင်
ိ
့ ထြာ်ပြေားထသာ ညွှန် ကားမှုအစီအစဉ်
တစ်ရြ်ကို ဆိုေည်။
(သ)

စာပေနှင့်အနုေညာမူေင
ို ခ
် ွင့် သို့မဟုေ် ဆေ်နွှယ်သည့် အခွင့်အပရးများစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ
သေင်းအချေ်အလေ် များ ဆို သည်မ ှာ ထအာက်ထြာ်ပြြါ အချေက်အလက်မျေားကို
ဆိုလိုသည်(၁) စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာ၊ စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာ၏
မူလလက်ရာရှင်၊ လက်ရာ၏အခွင့်အထရးတစ်ခုခုကို ြိုင်ဆိုင်သူတို့အား ထြာ်ပြသည့်
သတင်းအချေက်အလက်မျေား၊
(၂) စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာအား အသုံးပြုမှုနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ စည်းကမ်း
သတ်မှတ်ချေက်မျေားဆိုင်ရာ သတင်းအချေက်အလက်မျေား၊
(၃) ထြျော်ထပြသူ၊ ထြျော်ထပြတင်ဆက်မှု၊ ြိုနိုဂရမ်ေုတ်လုြ်သူ သို့မဟုတ် ြိုနိုဂရမ်
ကိုထသာ်လည်းထကာင်း၊ ထြျော်ထပြတင်ဆက်မှု သို့မဟုတ် ြိုနိုဂရမ်တွင် ြါရှိသည့်
အခွင့်အထရးတစ်ခုခု၏ ြိုင်ရှင်ကိုထသာ်လည်းထကာင်း ထြာ်ပြသည့် သတင်းအချေက်
အလက်မျေား၊
(၄) ထြျော်ထပြတင်ဆက်မှု သို့မဟုတ် ြိုနိုဂရမ်အား အသု ံ းပြုပခင် းနှ င ့် စ ြ် လ ျေဉ ် းသည် ့
စည်းမျေဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ သတင်းအချေက်အလက်မျေား၊
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(၅) ြုေ်မခွဲငယ် (၁)၊ (၂)၊ (၃)နှင့် (၄) တိြ
ု့ ါ သတင်းအချေက်အလက်တစ်ခုခုကို လက်ရာ
တစ်ခု၏ မိတ္တူတွင် ေည့်သွင်းရာတွင်ပြစ်ထစ သို့မဟုတ် လက်ရာတစ်ခုကို အမျေား
ပြည်သူသို့ ဆက်သွယ်ြို့လွှင့်ရာတွင်ပြစ်ထစ အဆိုြါ သတင်းအချေက်အလက်မျေားကို
ကိုယ်စားပြုသည့် နံြါတ် သို့မဟုတ် သထကေတ။
(ဟ)

နည်းေညာ င့်ောေွယ်ထားပသာ အစီအမံများ ဆိုသည်မှာ အခွင့်အထရးရရှိသူ၏
ခွင့်ပြုချေက်မရရှိဘဲ စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာမျေား သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့်
အခွင့်အထရးဆိုင်ရာလက်ရာမျေားကို အသုံးပြုပခင်းနှင့် ရယူပခင်းမှကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ်
ကန့်သတ်ရန် ြုံမှန်အားပြင့် စီမံပြုလုြ်ေားထသာ နည်းြညာ၊ စက်ြစ္စည်းကိရိယာ
သို့မဟုတ် ၎င်း၏ အစိတ်အြိုင်းတစ်ခုခုကို ဆိုသည်။

(ဠ)

မူောွ း ခင်း ဆိုသည်မှာ စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာ သို့မဟုတ် ြိုနိုဂရမ်ကို
အီလက်ေထရာနစ်နည်းြညာပြင့် ယာယီပြစ်ထစ၊ အပမဲတမ်းပြစ်ထစ သိမ်းဆည်းေားပခင်း
အြါအဝင် ယင်းလက်ရ ာ သို့ မဟု တ် ြို နို ဂရမ် ကို မည် သည့်န ည် းလမ် း၊ ြုံစ ံပြင့် မဆိ ု
မိတ္တူကူးပခင်း၊ တုြပခင်း၊ ြုံတူကူးပခင်း စသည်ပြင့် မိတ္တူတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုေက်ြို၍
ပြုလုြ်ပခင်းကို ဆိုသည်။

(အ)

အများခပည်သူသို့ဆက်သွယ်ပို့လွှင့်ခခင်း ဆိုေည်မှာ စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာ၊
ဒေျာ်ဒပေတင်ဆက်မှု၊ ေိုနိုဂရမ် ေို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်ချက်ကို အသုံးပြုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးချေင်းစီက
ရယူအ သုံ းပြုလို သည့် ထနရာနှင့်အချေန်ိ တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုြ်ပခင်း အြါအဝင်
ယင်းတို့ကို ဝါယာကကိုးပေင့်ပေေ်ဒေ၊ ဝါယာကကိုးမဲ့နည်းပေင့်ပေေ်ဒေ၊ အင်တာနက်ပြင့်ပြစ်ထစ၊
ဆက်သွယ်ထရးနည်းလမ်းတစ်ရြ်ရြ်ပြင့်ပြစ်ထစ အမျေားပြည်သူသို့ ဆက်သွယ်ြို့လွှင့်ပခင်းကို
ဆိုသည်။

(ကက) အများ ေည်သူသို့ န့်ချ ခင်
ိ း ဆိုသည်မှာ စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာ၊ အရုြ်အသံ
ထြါင်းစြ်ေည့်သွင်းေားထသာ ထြျော်ထပြတင်ဆက်မှု သို့မဟုတ် ြိုနိဂ
ု ရမ်တို့၏ မူရင်း
သို့မဟုတ် မိတ္တူကို ေိထတွ့ကိုင်တွယ်၍ရထသာ ြုံစံအသွင်ပြင့်ထရာင်းချေပခင်း သို့မဟုတ်
တစ်န ည်းနည် းပြင့် စာထြနှင ့်အနု ြညာ မူြိ ုင် ခွ င့် ြိုင ်ရ ှင် သို ့မဟုတ ် ဆက် နွှယ် သည့်
အခွင့်အထရးြိုင်ရှင် လွှဲထပြာင်း၍ ပြန့်ချေပခင်
ိ းကို ဆိုသည်။ ယင်းတွင် ပြန့်ချေရန်
ိ အလို့ငှာ
တင်သွင်းပခင်း၊ အင်တာနက်ထြါ်တွင် လွှင့်တင်ပခင်းနှင့် အမျေားပြည်သူသို့ ထရာင်းချေပခင်း
တို့ြါဝင်သည်။
( ခခ ) ထုေ်ပဝသည့်လေ်ရာ ဆိုသည်မှာ စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာပြစ်ြါက စာထြနှင့်
အနုြညာမူြိုင်ခွင့်ြိုင်ရှင် သို့မဟုတ် မူလလက်ရာရှင်၏ သထဘာတူညီချေက်ပြင့်လည်းထကာင်း၊
အရုြ်အသံလက်ရာ၊ ရုြ်ရှင်ြန်တီးမှုလက်ရာ သို့မဟုတ် ြိုနိုဂရမ်ပြစ်ြါက ေုတ်လုြ်သူ၏
သထဘာတူညီချေက်ပြင့်လည်းထကာင်း မိတ္တူြွား၍ ေုတ်ထဝရန်အတွက် ထဆာင်ရွက်သည့်
လက်ရာကို ဆိုသည်။
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( ဂဂ ) အ မင်အာရုံချု့ေဲ
ိ ့မှုဆိုင်ရာ အေျုးခံ
ိ စားခွင့်ရှိသည့်ေဂ
ု ္ဂိုလ် ဆိုသည်မှာ ထအာက်ြါတို့ကို
ဆိုသည် (၁) ထမွးရာြါအပမင်အာရုံချေု့တဲ
ိ ့ထသာြုဂ္ဂိုလ်၊
(၂) အပမင်အ ာရုံ ၊ အသိဉာဏ်စွ မ် းရည် သို ့မဟုတ ် ြတ် နို င်စွ မ် းရည်ရှ ိသ ူမျေားနှင ့်
တန်းတူပမင်နိုင်စွမ်းရည် တိုးတက်လာပခင်း မရှိထသာထ ကာင့် ြုံနှိြ်စာလုံးမျေားကို
ြတ်နိုင်ပခင်းမရှိသည့် ြုဂ္ဂိုလ်၊
(၃) ကိုယ်ခန္ဓာမသန်စွမ်းမှုထ ကာင့် စာအုြ်ကို ဆုြ်ကိုင်နိုင်ပခင်း သို့မဟုတ် စာြတ်ရန်
ြုံမှန်လက်ခံနိုင်ထသာ အကွာအထဝးအတွင်း မျေက်လုံးကိုစူးစိုက်ပခင်း သို့မဟုတ်
ထရွ့လျေားပခင်းမပြုနိုင်ထသာ ြုဂ္ဂိုလ်။
(ဃဃ)ောဝန်ရှိအ ွဲ့အစည်း ဆိုသည်မှာ အပမင်အာရုံချေု့တဲ
ိ ့မဆ
ှု ိုင်ရာ အကျေုးခံ
ိ စားခွင့်ရှိသည့်
ြုဂ္ဂိုလ်မျေား အသုံးပြုနိုင်ရန် လိုက်ထလျောညီထေွပြစ်ထအာင် ပြုပြင်ေားထသာ စာအုြ်စာထြမျေား
သို့မဟုတ် သတင်းအချေက်အလက်မျေား၊ ြညာထြးပခင်း၊ ထလ့ကျေင့်သင် ကားပခင်းတို့ကို
အကျေုးအပမတ်
ိ
အတွက် မရည်ရွယ်ဘဲ ထောက်ြံ့ထြးရန် ဗဟိုထကာ်မတီက ခွင့်ပြုေားသည့်
အြွဲ့အစည်းကို ဆိုသည်။
( ငင ) စာပေနှင့်အနုေညာမူပုင
ိ ်ခွင့် သို့မဟုေ် ဆေ် န ွှ ယ် သ ည့် အ ခွင ် ့အ ပရးဆိ ု င် ရာ စုပေါင်း
စီမံခန့်ခွဲသည့် အ ွဲ့အစည်း ဆိုသည်မှာ စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့်မျေား၊ ဆက်နွှယ်သည့်
အခွင့်အထရးမျေားကို ဤဥြထေနှင့်အညီ အကာအကွယ်ထြးနိုင်ရန် မူလလက်ရာရှင်မျေား၊
စာထြနှင့် အနုြညာမူြိုင်ခွင့်ြိုင်ရှင်မျေား၊ ဆက်နွှယ်သည့် အခွင် ့အထရးြိုင ်ရ ှင် မျော း၏
သထဘာတူညီ မှုအထြါ် အထပခခံ၍ ယင်းတိ ု့ ၏ အခွင့်အထရးမျေားကို အပမတ်အစွန်း
အတွက် မရည်ရွယ်ထသာ စီမံခန့်ခွဲထြးသည့် အြွဲ့အစည်းကို ဆိုသည်။
( စစ ) စာပေနှင့်အနုေညာမူပိုင်ခွင့် သို့မဟုေ် ဆေ်နွှယ်သည့် အခွင့်အပရးချုးပ
ိ ာေ်ထားပသာ
ေစ္စည်း များ ဆို သည် မှာ အခွင် ့အထရးရရှ ိသူ ၏ သထဘာတူညီ ချေက်မ ြါဘဲ ပြုလုြ ်
ေားထသာ မိတ္တူမျေားနှင့် ဤဥြထေြါ စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့်
အခွင့်အထရးကိုတိုက်ရိုက်ပြစ်ထစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ပြစ်ထစ ချေုးထြာက်
ိ
လျေက် ပြုလုြ်ေားထသာ
မိတ္တူမျေားကို ဆိုသည်။
(ဆဆ)မူေ ို င်ခ ွင် ့ေရားရုံး

ဆို သည်မ ှာ ပြည်ထ ောင်စ ုတ ရားလွှ တ်ထ တာ်ခ ျေုြ် က မူြိုင်ခွင့်

ဆိုင်ရာကိစ္စရြ်မျေားကို စစ်ထဆးစီရင်ရန် ဥြထေအရ တည်ထောင်ထသာ တရားရုံးကို
ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ယင်းရုံး၏ စီရင်ြိုင်ခွင့်အာဏာနှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်မျေား အြ်နှငး် ေားသည့်
တရားရုံးကိုထသာ်လည်းထကာင်းဆိုသည်။
( ဇဇ ) အေွဲ့ဝင် နို င်င ံ ဆို သည်မ ှာ နိုင် ငံထ တာ် က အြွဲ့ဝင်အပြစ် ြါဝင်ေ ားထသာ ောဒပနှင် ့
ေနုပညာမူြိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင ့်အထရးဆို င် ရာကွန်ဗ င် းရှင် းမျော း၊
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စာချေုြ်မျေား သို့မဟုတ် သထဘာတူညီချေက်မျေား သို့မဟုတ် ယင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်
အပြည်ပ ြည်ဆ ိုင ်ရာအြွ ဲ့အစည် းမျော း သို့ မဟု တ် ထေသဆိ ုင် ရာအြွဲ့အစည် းမျေား၏
အြွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တစ်ခုခုကိုဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်
၃။

ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ဒောက်ပါေတိုင်းပေေ်ေည် (က)

ောဒပ သို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာများ၊ ဒေျာ်ဒပေတင်ဆက်မှုများ၊ ေိုနိုဂရမ်ထုတ်လုပ်
မှုများနှင့် ထုတ်လွှင့်ပခင်းများ ပိုမိုေွံ့ပေိုးတိုးတက်လာပခင်းပေင့် ောဒပနှင့်ေနုပညာဆိုင်ရာ
ထုတ်လုပ်မှုေဆင်ေ
့ တန်း ပမင့်မားတိုးတက်ဒေရန်၊

(ခ)

မူ လလက် ရာရှ င ်န ှ င ့် စာထြနှ င် ့အ နု ြညာမူ ပ ိ ု င် ခ ွင ် ့ ပ ို င ် ရ ှ င် တ ိ ု့ ၏ ောဒပနှ င ့် ေနု ပညာ
မူပုင
ိ ်ခွင့်များကို ဤဥပဒေနှငေ
့် ညီ ေကာေကွယ်ဒပးနိုငရ
် န်၊

(ဂ)

ဒေျာ်ဒပေေူ၊ ေိုနိုဂရမ်ထုတ်လုပ်ေူနှင့် ထုတ်လွှင့်ေည့် ေေွဲ့ေေည်းတို့၏ ဆက်နွှယ်ေည့်
ေခွင့်ေဒရးများကို ကာကွယ်ဒောင့်ဒရှာက်နိုင်ရန်၊

(ဃ ) ရိုးရာဓဒလ့ေဒမွေနှေ်ဒော်ပပချက်များကို ကာကွယ်ပမှင့်တင်နိုင်ထရးအတွက် အထောက်အကူ
ပြစ်ထစရန်။
အခန်း(၃)
ဗဟိုပော်မေီ ွဲ့စည်း ခင်းနှင့် လုေ်ငန်းောဝန်များ
၄။

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့သည်(က)

မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းမျေားကို ကကီး ကြ်ထဆာင်ရွက်ရန် မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာဗဟိုထကာ်မတီကို
ထအာက်ြါအတိုင်း ြွဲ့စည်းရမည်(၁)

ေုတိယသမ္မတ

ဥက္ကဋ္ဌ

(၂)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီး၊ဝန်ကကီးဌာန

(၃)

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနမျေားမှ ေုတိယဝန်ကကီးမျေား

အြွဲ့ဝင်

(၄)

အပခားသင့်ထလျော်သည့်ဝန်ကကီးဌာနမျေားမှ ေုတိယဝန်ကကီးမျေား

အြွဲ့ဝင်

ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ

သို့မဟုတ် ညွှန် ကားထရးမှူးချေုြ်မျေား
(၅)

ထလးဦးေက်မြိုထသာ မူြုင
ိ ်ခွင့်ဆိုင်ရာ ြညာရှင်မျေား

အြွဲ့ဝင်

(၆)

အစိုးရမဟုတ်ထသာ အြွဲ့အစည်းမျေားမှ ကိုယ်စားလှယ် နှစ်ဦး

အြွဲ့ဝင်

(၇)

နိုငင
် ထ
ံ တာ်သမ္မတမှ တာဝန်ထြးအြ်သူ

(၈)

ဦးစီးဌာန၏ ညွှန် ကားထရးမှူးချေုြ်

အတွင်းထရးမှူး
တွဲြက်
အတွင်းထရးမှူး
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( ခ ) ြုေ်မခွဲ(က)အရ ြွဲ့စည်းထသာ ဗဟိုထကာ်မတီကို လိုအြ်သလို ပြင်ဆင်ြွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၅။

ဗဟိုထကာ်မတီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားမှာ ထအာက်ြါအတိုင်းပြစ်သည်(က)

နိုင်ငံထတာ်တွင် မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းမျေား ထကာင်းစွာြွံ့ပြိုးတိုးတက်ထစရန် မူြိုင်ခွင့်
ဆိုင်ရာ မူဝါေမျေား၊ မဟာဗျေူဟာမျေား၊ လုြ်ငန်းစီမံချေက်မျေားချေမှတ်ပခင်း၊

(ခ)

မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ မူဝါေမျေား၊ မဟာဗျေူဟာမျေား၊ လုြ်ငန်းစီမံချေက်မျေားအား အထကာင်အေည်
ထြာ်ထဆာင်ရွက်ရာတွင် ကကီး ကြ်လမ်းညွှန်မထ
ှု ြးပခင်း၊

(ဂ)

နိုင်ငံထတာ်၏ စီးြွားထရးြွံ့ပြိုးတိုးတက်ထရး၊ နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုြ်နှံမတ
ှု ိုးတက်ထရးနှင့်
အထသးစားအလတ်စား စီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေား ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ထရးတို့အတွက် မူြိုင်ခွင့်
စနစ်ပြင့် အားထြးပမှင့်တင်နိုငရ
် န် လမ်းညွှန်မထ
ှု ြးပခင်း၊

(ဃ)

မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းမျေား ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ထစရန် လိုအြ်သည့် လူသားအရင်းအပမစ်မျေား
ထလ့ကျေင့်ပြုစုြျေုးထောင်
ိ
ထရးကို အားထြးပမှင့်တင်ပခင်း၊

(င)

မူြိုင်ခွင့်စနစ်ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရန်နှင့် ထကာင်းစွာကျေင့်သုံးထဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့အစည်းမျေား၊ အပခားအြွဲ့အစည်းမျေား၊ ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းရှင်မျေားနှင့်
ညှိနှိုင်းထြါင်းစြ်ထြးပခင်း၊

(စ)

နည်းြညာနှင့် အပခားလိုအြ်သည့် အထောက်အြံ့မျေားရရှိထစထရးအတွက် ပြည်တွင်း
ပြည်ြအြွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ဆက် သွယ်ည ှိနှို င် းထဆာင် ရွ က်ပ ခင် းကို အားထြးပမှင့်တင်
ထဆာင်ရွက်ထြးပခင်း၊

(ဆ)

အပမင်အ ာရုံ ချေ ု့တဲ
ိ ့ မှုဆ ိုင ်ရာ အကျေ ုးခံ
ိ စ ားခွ င့် ရှိ သ ည့် ြု ဂ္ဂိုလ်မျေားအတွ က် တာဝန်ရ ှိ
အြွဲ့အစည်းြွဲ့စည်းရန် ထလျှောက်ေားလာမှုကို စိစစ်ခွင့်ပြုထြးပခင်း၊

(ဇ)

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့က အခါအားထလျော်စွာ ထြးအြ်ထသာ မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာလုြ်ငန်း
တာဝန်မျေားကို ေမ်းထဆာင်ပခင်း။
အခန်း(၄)
ပအဂျင်စီ ွဲ့စည်း ခင်းနှင့် လုေ်ငန်းောဝန်များ

၆။

ဗဟိုထကာ်မတီသည် (က)

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏ သထဘာတူညီချေက်ပြင့် မူြုင
ိ ်ခွင့်ဆိုင်ရာထအဂျေငစ
် ီကို
ထအာက်ြါအတိုင်း ြွဲ့စည်းရမည်(၁)

ဗဟိုထကာ်မတီ၏ အတွင်းထရးမှူး

(၂)

ဝန်ကကီးဌာနနှင့်သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီးဌာနမျေားမှ ထအဂျေင်စီ

ဥက္ကဋ္ဌ
အြွဲ့ဝင်

နှငသ
့် က်ဆိုင်သည့် ညွှန် ကားထရးမှူးချေုြ်မျေား
(၃)

ရှစ်ဦးေက်မြိုထသာ မူြုင
ိ ်ခွင့်ဆိုငရ
် ာြညာရှငမ
် ျေား

အြွဲ့ဝင်

(၄)

ငါးဦးေက်မြိုထသာ အစိုးရမဟုတ်ထသာ အြွဲ့အစည်းမျေားမှ

အြွဲ့ဝင်

ကိုယ်စားလှယ်မျေား
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(၅)

ဦးစီးဌာန၏ ညွှန် ကားထရးမှူးချေုြ်

(၆)

ဦးစီးဌာန၏ ဌာနခွဲတာဝန်ခံမျေား

အတွင်းထရးမှူး
တွဲြက်
အတွင်းထရးမှူးမျေား

(ခ)

ြုေ်မခွဲ(က) အရ ြွဲ့စည်းထသာ ထအဂျေင်စီကို လိုအြ်သလို ပြင်ဆင်ြွဲ့စည်းနိုင်သည်။

၇။

ထအဂျေင်စီဥက္ကဋ္ဌသည် ေုတိယဝန်ကကီးအဆင့်ြုဂ္ဂိုလ်ပြစ်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်။

၈။

ထအဂျေင်စီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားမှာ ထအာက်ြါအတိုင်းပြစ်သည်(က)

စာထြနှင့်အနုြညာ မူြိုင်ခွင့်နှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် လုြ်ငန်းမျေားကို ညှိနှိုင်းထြါင်းစြ်ထြးပခင်း၊

(ခ)

စာထြနှင့အ
် နုြညာမူြိုင်ခွင့်စနစ် ထကာင်းစွာ ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ထစရန် ဗဟိုထကာ်မတီက
ချေမှတ်ထသာ စာထြနှင့အ
် နုြညာမူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာမူဝါေမျေား၊ မဟာဗျေူဟာမျေား၊ လုြ်ငန်း
စီမံချေက်မျေားနှင့် လူသားအရင်းအပမစ်မျေား ထလ့ကျေင့်ပြုစုြျေုးထောင်
ိ
ထရးလုြ်ငန်းရြ်မျေားကို
အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဂ)

စာထြနှင့်အနုြညာ မူြိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်အထရးဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းမျေား၊
စာချေုြ်မျေားနှင့် သထဘာတူညီချေက်မျေားတွင် နိုငင
် ထ
ံ တာ်က အြွဲ့ဝင်အပြစ် ြါဝင်နိုငထ
် ရး
အတွက် ဗဟိုထကာ်မတီသို့ထလ့လာတင်ပြပခင်း၊

(ဃ)

နိုင်ငံထတာ်က အြွဲ့ဝင်အပြစ် ြါဝင်ထသာ စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့်
အခွင ့်အထရးဆို င် ရာ ကွန် ဗင် းရှင် းမျော း၊ စာချေုြ် မျော းနှ င့် သထဘာတူည ီခ ျေက် မျော းြါ
ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားနှင့်အညီ အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(င)

စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့်နှင့် စြ်လျေဉ်းသည့် ပြည်တွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာအြွဲ့အစည်းမျေား၊
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအြွဲ့အစည်းမျေား၊ ထေသဆိုင်ရာအြွဲ့အစည်းမျေား၊ အြွဲ့ဝင်နိုင်ငံမျေားနှင့်
ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(စ)

စာထြနှင့အ
် နုြညာမူြိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့်အခွင့်အထရး ေိြါးချေုးထြာက်
ိ
မှု
မျေားကို အထရးယူထဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ဗဟိုထကာ်မတီ၏သထဘာတူညီချေက်ပြင့် လိုအြ်ထသာ
လုြ်ငန်းအြွဲ့မျေားကို ြွဲ့စည်းပခင်းနှင့် ယင်းတို့၏လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားကို သတ်မှတ်ပခင်း၊

(ဆ)

စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းမျေားကို ထဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ဗဟိုထကာ်မတီ၏
သထဘာတူညီချေက်ပြင့် လိုအြ်ထသာ လုြ်ငန်းအြွဲ့မျေားကို ြွဲ့စည်းပခင်းနှင့် ယင်းတို့၏
လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားကို သတ်မှတ်ပခင်း၊

( ဇ ) မှတ်ြုံတင်အရာရှိ၏ ဆုံးပြတ်ချေက်အထြါ် အယူခံဝင်မှုအား အဆုံးအပြတ်ပြုပခင်း၊
( ဈ ) ဤဥြထေနှင ့်အညီ ထကာက် ခံရ မည့် အခထ ကးထငွ မျော းကိ ု ဗဟိ ုထကာ်မ တီ မှ တစ် ဆင် ့
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏ သထဘာတူညီချေက်ပြင့် သတ်မှတ်ပခင်း၊
(ည)

စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ မှတ်ြုံတင်ပခင်းလုြ်ငန်းမျေားကို ခွင့်ပြုရာတွင် အသုံးပြုမည့်
တံဆိြ်တုံးကို အတည်ပြုသတ်မှတ်ပခင်း၊
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( ဋ ) ဗဟိုထကာ်မတီသို့ လုြ်ငန်းအစီရင်ခံစာမျေားနှင့် အပခားလိုအြ်သည့် အစီရင်ခံစာမျေားကို
တင်ပြပခင်း၊
(ဌ)

စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ နှစ်ြတ်လည်အစီရင်ခံစာကို ဗဟိုထကာ်မတီသို့ တင်ပြပခင်း၊

(ဍ)

ဗဟိုထကာ်မတီက အခါအားထလျော်စွာ ထြးအြ်ထသာ မူြိ ုင် ခွ င့် ဆို င် ရာလု ြ်င န်းတာဝန်
မျေားကို ေမ်းထဆာင်ပခင်း။
အခန်း(၅)
ဦးစီးဌာန၏ လုေ်ငန်းောဝန်များ

၉။

ဦးစီးဌာန၏လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားမှာ ထအာက်ြါအတိုင်းပြစ်သည်(က)

စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့်နှင့် စြ်လျေဉ်းသည့် မှတ်ြုံတင်ပခင်းကိစ္စရြ်မျေားကို ေုတ်ပြန်
ထ ကညာပခင်း၊

( ခ ) စာထြနှင့် အနုြညာမူြိုင်ခွင့ဆ
် ိုင်ရာ မှတ်ြုံတင်စာရင်းမျေားကို ေိန်းသိမ်းေားရှိပခင်း၊
( ဂ ) မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာနယ်ြယ်အလိုက် ြွဲ့စည်းေူထောင်ေားသည့် ဌာနခွဲမျေား၏လုြ်ငန်း
ထဆာင်ရွက်မမ
ှု ျေားကို ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲပခင်း၊
(ဃ)

ထအဂျေင်စီက အခါအားထလျော်စွာ ထြးအြ်ထသာ မူြုင
ိ ်ခွင့်ဆိုငရ
် ာလုြ်ငန်းတာဝန်မျေားကို
ေမ်းထဆာင်ပခင်း။
အခန်း(၆)
မှတ်ပတ
ုံ င်အရာရှိ ခန့်အပ်ခခင်းနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များသတ်မှတ်ခခင်း

၁၀။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ဦးစီးဌာနတွင ် မူြို င် ခွ င့်န ှင့ ်စ ြ်လျေဉ် း၍ လုြ် ငန် းမျော းကိ ု ထဆာင်ရွ က်ရ န်

မှတ်ြတ
ုံ င်အရာရှိကို ထအဂျေင်စီ၏ တင်ပြချေက်အရ ခန့်အြ်တာဝန် ထြးအြ်နိုင်သည်။
၁၁။

မှတ်ြတ
ုံ င်အရာရှိ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားမှာ ထအာက်ြါအတိုင်းပြစ်သည် (က)

စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့်နှင့် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်အထရးဆိုင်ရာမှတ်ြုံတင်ပခင်းလုြ်ငန်း
မျေားကို ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲပခင်း၊

( ခ ) စာထြနှင် ့အနု ြညာမူြ ိုင ်ခ ွင့် နှ င့် ဆက်နွှယ ်သည့် အခွင ့်အထရးဆို င် ရာမှတ ်ြု ံတ င်ရ န်
ထလျှောက်ေားချေက်မျေားကို စစ်ထဆးပခင်း၊
( ဂ ) စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့်နှင့် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်အထရးဆိုင်ရာမှတ်ြုံတင်ပခင်းလုြ်ငန်း
မျော းထဆာင် ရွ က်ရ ာတွင် လိုအြ်သ ူမျေားကို ထခါ်ယူထမးပမန်းပခင် းနှ င့် စာရွက် စာတမ် း
အထောက်အေားမျေား ထတာင်းခံပခင်း၊
(ဃ)

စာထြနှင် ့အနု ြညာမူြ ိုင ်ခ ွင့် နှ င့် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်အထရးဆိုင်ရာ မှတ်ြတ
ုံ င်ပခင်း
ကိစ္စရြ်မျေားကို အဆုံးအပြတ်ထြးပခင်း၊

( င ) ဗဟိုထကာ်မတီနှင့် ထအဂျေင်စီတို့က ထြးအြ်ထသာ မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းတာဝန်မျေားကို
ေမ်းထဆာင်ပခင်း။
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အခန်း(၇)
သေ်ဆိုင်သည့်နယ်ေယ်
၁၂။

ဤဥြထေြါပြဋ္ဌာန်းချေက်မ ျော းသည် ထအာက်ထ ြာ် ပ ြြါ စာထြ သိ ု့မ ဟု တ် အနုြညာလက် ရာ

မျေားကိုလည်းထကာင်း၊ ထြျော်ထပြသူနှင့်ထြျော်ထပြတင်ဆက်မှု၊ ြိုနိုဂရမ်ေုတ်လုြ်သူနှင့် ြိုနိုဂရမ်၊ ေုတ်လွှင့်
ချေက်နှင့် ေုတ်လွှင့်သည့်အြွဲ့အစည်းတို့ကုလ
ိ ည်းထကာင်း အကာအကွယ်ထြးပခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ထစ
ရမည်(က)

စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာသည်(၁) ေုတ်ထ ဝသည်ပြစ်ထစ၊ မေုတ် ထဝသည်ပ ြစ်ထ စ နိုင ်ငံ သားပြစ် သူ သို ့မဟုတ ်
နိုငင
် ထ
ံ တာ်တွင် အထပခစိုက်ထနေိုင်သူ၏ မူလလက်ရာပြစ်ပခင်း၊
(၂) မူလလက်ရာရှင်သည် နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံထတာ်တွင် အထပခစိုက်ထနေိုင်သူ
မဟုတ်ထစကာမူ နိုငင
် ထ
ံ တာ်တွင် ြေမအကကိမ် ေုတ်ထဝထသာ လက်ရာပြစ်ပခင်း
သို့မဟုတ် အပခားနိုင်ငတ
ံ ွင် ြေမအကကိမ် ေုတ်ထဝပြီး ရက်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း
နိုငင
် ထ
ံ တာ်တွင် ေုတ်ထဝထသာ လက်ရာပြစ်ပခင်း၊
(၃) နိုင်ငံထတာ်တွင် ရုံးစိုက်ထသာ သို့မဟုတ် အထပခစိုက်ထနေိုင်ထသာ ေုတ်လုြ်သူ၏
အရုြ်အသံလက်ရာ သို့မဟုတ် ရုြ်ရှင်ြန်တီးမှုလက်ရာပြစ်ပခင်း၊
(၄) နိုင ်ငံထ တာ် တွင ် ထဆာက်လုြ ်ေားသည့် ဗိသု က ာလက်ရ ာနှ င့် နိုင ်ငံ ထတာ် တွင ်
တည်ရှိထသာ အထဆာက်အဦတစ်ခု သို့မဟုတ် အပခားအထဆာက်အအုံ ြုံစံတွင်
ြါဝင်ထြါင်းစြ်ေားသည့် အနုြညာလက်ရာပြစ်ပခင်း။

(ခ)

ထြျော်ထပြသူသည် (၁) နိုငင
် သ
ံ ားပြစ်ပခင်း သို့မဟုတ် နိုငင
် ထ
ံ တာ်တွင် အထပခစိုက်ထနေိုင်သူပြစ်ပခင်း၊
(၂) နိုငင
် သ
ံ ား သို့မဟုတ် နိုငင
် ထ
ံ တာ်တွင် အထပခစိုက်ထနေိုင်သူမဟုတ်ထစကာမူ(ကက) နိုငင
် ထ
ံ တာ်အတွငး် ထြျော်ထပြတင်ဆက်မှုပြစ်ပခင်း၊
( ခခ ) ဤဥြထေအရ အကာအကွယ်ထြးသည့် ြိုန ို ဂရမ် တွင ် ြါဝင်ထြါင်းစြ်
ေားပခင်း သို့မဟုတ် ြိုနိုဂရမ်တွင် အသံထြါင်းစြ်ေည့်သွင်းပခင်းမပြုရ
ထသးထသာ်လည်း ဤဥြထေအရ အကာအကွယ်ထြးရန် အရည်အချေင်း
ပြည့်မသ
ီ ည့် ေုတ်လွှင့်မတ
ှု ွင် ြါဝင်ပခင်း။

(ဂ)

ြိုနိုဂရမ်သည်(၁) နိုငင
် သ
ံ ားက ေုတ်လုြ်သည့် ြိုနိုဂရမ်ပြစ်ပခင်း၊
(၂) နိုငင
် ထ
ံ တာ်၌ြေမဦးစွာ အသံထြါင်းစြ်ေည့်သွင်းသည့် ြိုနိုဂရမ်ပြစ်ပခင်း၊
(၃) ြိုနိုဂရမ်ေုတ်လုြ်သူမှာ နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံထတာ်တွင်အထပခစိုက်ထနေိုင်သူ
မဟု တ်ထစကာမူ နိုင် ငံထ တာ် ၌ ြေမဦးစွ ာ ေု တ်ထ ဝထသာ ြိုနို ဂရမ်ပ ြစ်ပ ခင် း
သို့မဟုတ် အပခားနိုင်ငတ
ံ ွင် ြေမအကကိမ်ေုတ်ထဝပြီး ရက်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း
နိုငင
် ထ
ံ တာ်တွင် ေုတ်ထဝထသာ ြိုနိုဂရမ်ပြစ်ပခင်း။
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(ဃ)

ေုတ်လွှင့်ပခင်းသည်(၁) နိုင်ငံထတာ်၌ ရုံးချေုြ်တည်ရှိသည့် ေုတ်လွှင့်သည့် အြွဲ့အစည်း၏ ေုတ်လွှင့်ချေက်
ပြစ်ပခင်း၊
(၂) နိုငင
် ထ
ံ တာ်၌ တည်ရှိသည့် ြိလ
ု့ ွှင့်စက်မှ ြိလ
ု့ ွှင့်သည့် ေုတ်လွှင့်ချေက်ပြစ်ပခင်း။

(င)

နိုင်ငံထတာ်က အြွဲ့ဝင်ပြစ်သည့် စာထြနှင့်အနုြညာမူြင
ို ခ
် ွင့် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့်
အခွင့်အထရးဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းမျေား သို့မဟုတ် စာချေုြ်မျေား၊ သထဘာတူညီချေက်မျေား
နှင့်အညီ အကာအကွယ်ထြးရန် အရည်အချေင်း ပြည့်မီထသာစာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာ
လက်ရာမျေား၊ ထြျော်ထပြတင်ဆက်မှုမျေား၊ ြိုနိုဂရမ်မျေား၊ ေုတ်လွှင့်ပခင်းမျေား။
အခန်း (၈)

အောအေွယ်ပေး ခင်းခံရသည့် စာပေ သို့မဟုေ် အနုေညာလေ်ရာများနှင့် အောအေွယ်
ပေး ခင်းမခံရသည့် စာပေ သို့မဟုေ် အနုေညာဆိုင်ရာေိစ္စရေ်များ
၁၃။

မူလေန်တီးမှုများပေေ်ေည့် ောဒပ ေို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာများကို ေကာေကွယ်ဒပးရမည်။

အဆိုြါလက်ရာမျေားတွင် ထအာက်ထြာ်ပြြါလက်ရာမျေား ြါဝင်သည်(က)

ောေုပ်၊ လက်ကမ်းောဒောင်၊ ကဗျာ၊ ဝတ္ထု၊ ဒဆာင်းပါး၊ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်နှင့် ေပခား
ဒရးေားချက်များ၊

( ခ ) ဒပပာကကားချက်၊ ပို့ချချက်၊ မိန့်ခွန်း၊ တရားဓမ္မဒဟာကကားချက်နှင့် ေပခားဒဟာဒပပာချက်များ၊
( ဂ ) ပပဇာတ်နှင့်ပပဇာတ်ဂီတလက်ရာ၊ ကိုယ်ဟန်ေမူေရာပေင့်ော ေရုပ်ဒဆာင်ချက်၊ ကကွက်
ေီေဉ်မှုလက်ရာနှင့် ေင်ပမင့်ဒပါ်တွင် တင်ဆက်ေည့်ေပခား ောဒပ ေို့မဟုတ် ေနုပညာ
လက်ရာများ၊
(ဃ)

ောေားပါေည်ပေေ်ဒေ၊ မပါေည်ပေေ်ဒေ ထတးသီချေငး် နှင့် ဒတးဂီတလက်ရာ၊

( င ) ရုြ်ရှင်ြန်တီးမှုလက်ရာ အြါအဝင် ေရုပ်ေေံလက်ရာ၊
( ေ ) ဗိေုကာလက်ရာ၊
(ဆ)

ဒရးဆွဲပခင်း၊ ဒရးပခေ်ပခင်း၊ ဒဆးပခယ်ပခင်း၊ ပန်းပုထုပခင်း၊ ထုဆေ်ေွန်းလုပ်ပခင်း၊ ထွင်းထုပခင်း၊
ဒရာင်ေုံေန်မှန် ဒကျာက်မျက်ရတနာေေည်တို့ပေင့် ေီပခယ်ပခင်းပပုထားေည့် လက်ရာ၊
ေေ်ေားပေင့်ပပုလုပ်ေည့် လက်ရာ၊ ေိုးထိန်းေတတ်ပညာပေင့်ပပုလုပ်ေည့် လက်ရာ၊
ေတ္တုထည်၊ ဒပမထည်၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊ လက်မှုပေ္စည်း၊ ဒရှးဒခတ်ဝတ်ေုံ၊ တိုင်းရင်းေား
ရိုးရာေဝတ်ေထည်နှင့် ဆင်ယင်ထုံးေွဲ့မှုများ၊

( ဇ ) ဒကျာက်ပုံနှိပ်ပခင်း၊ ရက်လုပ်ပခင်းပပုထားေည့်လက်ရာ၊ ဒရွှေချည်ထိုးနှင့် ေနုေိတ်ေည့်
ေပခားေနုပညာလက်ရာများ၊
( ဈ ) ဓာတ်ပလ
ုံ က်ရာ၊
(ည)

ေေုံးချေနုပညာလက်ရာ၊

( ဋ ) ေထည်ေလိပ်ေဆင်၊
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( ဌ ) ပထဝီေဒနေထားနှင့်ပေေ်ဒေ၊ မျက်နှာေွင်ပပင်ဒော်ပပချက်နှင့်ပေေ်ဒေ၊ ဗိေုကာလက်ရာ
နှင့်ပေေ်ဒေ၊ ေိပ္ပံပညာနှင့်ပေေ်ဒေ ေက်ဆိုင်ေည့် ရုပ်ပပနမူနာ၊ ဒပမပုံ၊ ေီမံချက်၊ ပုံကကမ်းနှင့်
ေုံးေက်ပမင်လက်ရာ။
၁၄။

ောဒပ ေိ ု့မ ဟု တ် ေနုပ ညာလက် ရာများ၏ ဒော်ပပချက်နည် းလမ်း ေို့ မဟု တ် ပုံေ ဏ္ဌာ န်၊

ယင်းတိ ု့ ၏ပါရှိမ ှု၊ ေရည်ေဒေွးနှင ့် ရည်ရ ွယ် ခ ျက် တို ့ မည်ေိ ု့ပ င် ရှိဒေကာမူ ေန်တ ီးမှုပါရှိ ပါက
ယင်းောဒပ ေိ့မ
ု ဟုတ် ေနုပညာလက်ရာကို ေကာေကွယ်ဒပးရမည်။
၁၅။

ောဒပ ေို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာများ၏မူပိုင်ခွင့်ကို မထိခိုက်ဒေဘဲ ဒောက်ဒော်ပပပါ ဆင့်ပွား

လက်ရာများကို ေကာေကွယ်ဒပးရမည်(က)

ောဒပ ေို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာများကို ဘာောပပန်ဆိုပခင်း၊ မှီပငမ်းပခင်း၊ ေီေဉ်ပခင်းနှင့်
ေပခားနည်းပေင့်ဒပပာင်းလဲပခင်း ေို့မဟုတ် ပပုပပင်ပခင်း၊

(ခ)

ရိုးရာဓထလ့အထမွအနှစ် ထြာ်ပြချေက်မျေားကို စုထြါင်းပခင်းအြါအဝင် စာထြ သို့မဟုတ်
အနုြညာ လက်ရာမျေားကို စုထြါင်းပခင်း၊

( ဂ ) ဒရွးချယ်ပခင်း ေို့မဟုတ် ေီေဉ်ပခင်းပေင့် အချေက်အလက်မျေားကို ြတ်၍ရသည့် စက်ပြင့်
ပြစ်ထစ၊ အပခားနည်းပြင့်ပြစ်ထစ စုထြါင် းပခင်းပြစ်ပ ြီး ေိုသို့ စုထြါင်းရာတွင် ြန်တီးမှု
ြါရှိပခင်း။ သို့ရာတွင် စုထြါင်းရာ၌ ြါဝင်သည့် အချေက်အလက်မျေားသည် အကာအကွယ်
ထြးပခင်းနှင့် မသက်ဆိုင်ထစရ။
၁၆။

ပုေ်မ ၁၃၊ ၁၄ နှင့် ၁၅ တို့တွင် မည်ေို့ပင်ပါရှိဒေကာမူ ောဒပ ေို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာ

ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယေ
် ည့် ေခွင့်ေဒရးဆိုင်ရာလက်ရာေည် ဒောက်ပါေချက်ေလက် တေ်ရပ်ရပ်တွင်
ေကျုံးဝင်လျှင် ောဒပနှင့်ေနုပညာ မူပိုင်ခွင့် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရးေတွက် ေကာေကွယ်
မရရှိဒေရ (က)

ေိတ်ကူးေိတ်ေန်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်ပုံနည်းလမ်း၊ ေခချာ ေဒတွးေဒခါ်
ေယူေဆ၊ ေဒပခခံမူ၊ ရှာဒေွဒတွ့ရှိချက် ေို့မဟုတ် ေချက်ေလက်များ၊

(ခ)

သက်ဆိုင်ရာထန့၏သတင်း သို့မဟုတ် ြုံနှိြ်ထြာ်ပြေားထသာ သတင်းအချေက်အလက် ဟု
သတ်မှတ်နိုင်ထသာ လက္ခဏာရှိသည့် အမျေုးမျေ
ိ ုးထသာ
ိ
အချေက်အလက်မျေား၊

( ဂ ) ြွဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေနှင့် ဥြထေမျေား၊
(ဃ)

နည်းဥြထေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းနှင့် စည်းကမ်းမျေား၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့အစည်းမျေားနှင့်
ဦးစီ းဌာနမျော းမှ ေုတ်ပြန်သ ည့် အမိန ့်ထ ကာ် ပ ငာစာ၊ အမိန် ့၊ ညွှန် ကားချေက ်နှ င့်
လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေား၊

(င)

တရားရုံးစီရင်ချေက်မျေားနှင့် အမိန့်မျေား၊

( စ ) ြုေ်မခွဲ (ဂ) မှ (င) အေိြါ အချေက်အလက်မျေားအား အစိုးရမှ တရားဝင်ဘာသာပြန်ဆိုပခင်းနှင့်
စုထြါင်းပခင်း။
C:\Users\ayethandar\Desktop\23-4-2019 PR Final Letter & Artist Copy Right law .docx

15
အခန်း (၉)
စာဖပနှင့် အနုပညာမူပိုင်ခွင့သ
် က်တမ်း
၁၇။

ောဒပ ေို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာများနှင့်ေပ်လျဉ်း၍ ဤဥပဒေေရ မှတ်ပုံတင်ပခင်းမရှိဒေကာမူ(က)

ေီးပွားဒရးဆိုင်ရာေခွင့်ေဒရးေတွက် အကာေကွယ်ဒပးမှုေက်တမ်းေည် ဒောက်ပါ
ေတိုင်းပေေ်ေည်(၁) မူလလက်ရာရှင် ေက်ရှိထင်ရှားရှိေဉ်ကာလေပပင် ကွယ်လွန်ပြီးသည့်နှစ်မှ နှစ် ၅၀၊
(၂) ပူးတွဲမူလလက်ရာရှင်၏ ောဒပ ေို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာပေေ်ပါက ဒနာက်ဆုံး
မူလလက်ရာရှင်ေက်ရှိထင်ရှားရှိေဉ်ကာလေပပင် ၎င်းကွယ်လွန်ပြီးသည့်နှစ်မှ နှစ် ၅၀၊
(၃) အရုြ်အသံလက်ရာ သို့မဟုတ် ရုြ်ရှင်ြန်တီးမှုလက်ရာပြစ်ြါက မူလလက်ရာရှင်၏
ခွင ့်ပ ြုချေက်ပ ြင့် အမျေားပြည်သူ ရရှိခံစားနိုင်ထစရန် ထဆာင် ရွက ်ပြီ းသည့် နှစ် မှ
နှစ် ၅၀ သို့မဟုတ် ေိုသို့ ထဆာင်ရွက်ခဲ့ပခင်းမရှိြါက လက်ရာကို ပြုလုြ်ပြီးသည့်
နှစ်မှ နှစ် ၅၀၊
(၄) ေမည်မဒော်ပပဘဲပေေ်ဒေ၊ ေမည်ဝှက်၊ ေမည်ပွားပေင့်ပေေ်ဒေ ထုတ်ဒဝပပီးပေေ်ေည့်
ောဒပ ေို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာပေေ်ပါက ေများပပည်ေူ ရရှိခံေားနိုင်ရန်
တရားဝင် စတင်ထဆာင်ရွက်ပြီးသည့် နှစ်မှ နှစ် ၅၀၊ ေို့ရာတွင် ေဆိုပါ ေက်တမ်း
မကုန်ဆုံးမီ မူလလက်ရာရှင်ေည် မည်ေူမည်ဝါပေေ်ဒကကာင်း ဒပါ်ဒပါက်လာပါက
ပုေ်မခွဲငယ် (၁) နှင့် (၂) တို့တွင် ဒော်ပပေည့်ကာလ၊
(၅) ပုေ်မ ၁၆ ပါ ေကာေကွယ်မရရှိေည့် ကိေ္စရပ်များမှေပ ေေိုးရဌာန၊ အစိုးရ
ေေွဲ့ေေည်း၏ ောဒပ ေို့ မဟု တ် ေနုပညာလက်ရာပေေ်ပါက ယင် းေေို းရ
ဌာန၊ အစိုးရ ေေွဲ့ေေည်းေည် ပထမမူပိုင်ခွင့် ပိုင်ရှင်ေပေေ် ောဒပ ေို့မဟုတ်
ေနုပညာလက်ရာကို

ြန်တီးပြုလုြ်ေားပခင်း၊

အမျေားပြည်သူရရှိခံစားနိုငရ
် န်

တရားဝင် စတင် ထဆာင် ရွက ်ပခင် း သိ ု့မ ဟု တ် ြေမအကကိမ် ေုတ်ထ ဝပခင် း
တစ်ရြ်ရြ်အနက် ထနာက်ကျေရာ နှစ်မှ နှစ် ၅၀၊
(၆) ေေုံးချေနုပညာလက်ရာပေေ်ပါက ယင်းလက်ရာ ပပုလုပ်ပပီးေည့် နှေ်မှ ၂၅ နှေ်။
( ခ ) ကိုယ်ကျင့်ေိက္ခာဆိုငရ
် ာ ေခွင့်ေဒရးေတွက် ေကာေကွယ်ဒပးမှု ေက်တမ်းေည်
မူလလက် ရာရှင ်

ေက် ရှိထ င် ရှာ းရှိေဉ် ကာလေပပင်

ကွယ်လွန် ပပီ းေည့်ဒ န့ရက် မှ

ေကန့်ေေတ်မရှိ ကာလေထိ ပေေ်ေည်။
( ဂ ) ြုေ်မ ခွ ဲ (က) ြါ ေကာေကွယ်ဒ ပးမည့် ေက် တမ် းေား ဒရတွက ်ရာတွ င် မူလ
လက်ရာရှင် ကွယ်လွန်ေည့်နှေ် ေို့မဟုတ် လက်ရာကိုေန်တီးပပုလုပ်ထားပခင်း၊ ေများပပည်ေူ
ရရှိခံေားနိုင်ရန် တရားဝင်ေတင်ဒဆာင်ရွက်ပခင်း ေို့မဟုတ် ပထမေကကိမ် ထုတ်ဒဝပခင်း
တို့ကုိ ပပုလုပ်ေည့်နှေ်နှင့် တေ် ဆ က် တ ည် းနှ ေ ်၏ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ဒန့မှ ေတင်
ဒရတွက်ရမည်။
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အခန်း (၁၀)
စီးပွားဖရးဆိုင်ရာ အခွင့်အဖရးများနှင့် ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာဆိုင်ရာ အခွင့်အဖရးများ
၁၈။

ေခန်း(၁၂)ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို မဆန့်ကျင်ဒေဘဲ မူလလက်ရာရှင် ေို့မဟုတ် ောဒပနှင့်

ေနုပညာမူပိုင်ခွင့်ပုင
ိ ်ရှင်ေည် ဒောက်ဒော်ပပပါ ပပုလုပ်မှုများကို ကိုယ်တိုင်ဒဆာင်ရွက်ရန် ေို့မဟုတ်
ေပခားပုဂ္ဂိုလ် တေ် ဦးဦးေား ဒဆာင် ရွ က် ခွင ့်ပပုရန် ေီးပွာ းဒရးဆို င်ရ ာ ေီ းေန့်ေခွ င့်ေဒရးကိ ု ရရှိ
ဒေရမည်(က)

မူပာွ းပခင်း၊

(ခ)

ဘာောပပန်ဆိုပခင်း၊ မှီပငမ်းပခင်း၊ ေီေဉ်ပခင်း၊ ေပခားနည်းပေင့်ဒပပာင်းလဲပခင်း ေို့မဟုတ်
ပပုပပင်မွမး် မံပခင်း၊

(ဂ)

မူရင်း သို့မဟုတ် မိတ္တူကို ထရာင်းချေပခင်း သို့မဟုတ် အပခားတစ်နည်းနည်းပြင့် ြိုင်ဆိုင်မှုကို
လွှဲထပြာင်းပခင်းပြင့် အမျေားပြည်သူသို့ ပြန့်ချေပခင်
ိ း၊
ခခင်းချေက်။

မူလလက်ရာရှင် သို့မဟုတ် စာထြနှင ့်အနု ြညာမူြိ ုင် ခွ င့် ြို င် ရှင ်သည်
ယင် း၏ ခွ င ် ့ ပ ြုချေက် ပ ြင် ့ မည် သ ည် ့ နိ ု င ် င ံ တ ွ င် မဆိ ု ထရာင် းချေပြီ းထသာ
သို့မဟုတ် ြိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို လွှဲထပြာင်းေားပြီ းထသာ စာထြ သို့မဟုတ်
အနုြညာလက် ရာမူရ င်း သို့မ ဟု တ် မိ တ္တူအထြါ်တွင ် ပြန့် ချေ သည်
ိ
့
အခွင့်အထရးကို မရရှိထစရ။

(ဃ)

ကွန် ပျူတာပရို ဂရမ်၊ ေရုပ် ေေံလက် ရာ၊ ရုြ် ရှင ်ြန် တီ းမှုလက် ရာ၊ ေိုန ို ဂရမ် တွင ်
ထည့်ေွင်းထားေည့် ောဒပ ေို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာ၊ ေချက်ေလက် ေေုေဒဝး
ေို့မဟုတ် ေဒကခတပုံေံပေေ်ေည့် ဂီတလက်ရာတို့၏ မူရင်း ေို့မဟုတ် မိတ္တူကို အမျေား
ပြည်သူသို့ ေခဒကကးဒငွပေင့် ငှားရမ်းပခင်း၊
ခခင်းချေက်။

ေို ့ရာတွ င် ငှာ းရမ် းပခင် း၌ ကွန ်ပျူတာပရို ဂရမ် ေည် ငှာ းရမ် းပခင် း၏
ေဓိကေချက်မဟုတ ်ပါက ေခဒကကးဒငွပ ေင် ့ ငှ ားရမ် းပခင် း၏ ေခွ င ့်
ေဒရးနှင့် ေက်ဆိုင်ပခင်း မရှိဒေရ။

( င ) ေများပပည်ေူေား ဒေျာ်ဒပေပခင်း၊
( ေ ) ထုတ်လွှင့်ပခင်း၊
(ဆ) ေပခားတေ်နည်းနည်းပေင့် ေများပပည်ေူေို့ ဆက်ေွယ်ပ့လ
ို ွှင့်ပခင်း၊
( ဇ ) မိမြ
ိ န်တီးေားသည့် စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာမျေားကိုစုထြါင်းပခင်း။
၁၉။

မူလလက်ရာရှင် သို့မဟုတ် စာထြနှ င့်အ နုြညာမူြိ ုင် ခွ င့် ြို င် ရှင ်သည် ယင်း၏ စီးြွားထရး

ဆိုင်ရာအခွင့်အထရးမျေားကို ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ဤဥြထေ အခန်း (၁၃) ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားနှင့အ
် ညီ
လွှဲထပြာင်းပခင်းပြုနိုငသ
် ည်။
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၂၀။

မူလလက် ရာရှင ်ေည် ောဒပ ေို့ မဟု တ် ေနု ပ ညာလက် ရာနှင့် ေပ်လ ျဉ် း၍ ပုေ် မ ၁၈ ပါ

ေခွင့်ေဒရးများကို ပိုင်ဆိုင်ပခင်းမရှိဒေကာမူ ဒောက်ဒော်ပပပါ ကိုယ်ကျင့်ေိက္ခာဆိုင်ရာ ေီးေန့်ေခွင့်
ေဒရးများကို ရရှိဒေရမည်(က)

မူလလက် ရာရှင ်ပြစ်ထ ကာင်း ထတာင် းဆိ ုနိ ုင် သ ည့် အခွင့် အထရးနှ င့် အမျော းပြည် သူ
အသုံးပြုသည့် ောဒပ ေို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာ မိတ္တူများဒပါ်တွင် မူလလက်ရာရှင်
အပြစ် မိမ၏
ိ ေမည်ကို ဒော်ပပခွင့်၊

(ခ)

ေများပပည်ေူရရှိခံေားနိုင်ရန် တရားဝင်ပပုလုပ်ထားေည့် ောဒပ ေို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာ
မိတ္တူများဒပါ်တွင် မူလက ေမည်ဝှက်၊ ေမည်ပွားပေင့် ဒော်ပပထားပပီးပေေ်လျှင် ယင်း
ေမည်ဝှက်၊ ေမည်ပွားဒော်ပပခွင့်၊

(ဂ)

ောဒပ ေို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာနှင့်ေပ်လျဉ်း၍ မိမ၏
ိ ဂုဏ်ေိက္ခာနှင့် ထင်ရှား
ဒကျာ်ကကားမှုကို ထိခိုက်ဒေရန် တေ်နည်းနည်းပေင့် လက်ရာကို ချု့ယွ
ိ င်းဒေပခင်း၊ ပပုပပင်ပခင်း
ေို့မဟုတ် ပျက်ဒေပခင်းကို ဒော်လည် းဒကာင်း၊ ယုတ်ဒလျာ့ဒေးေိမ်ဒေရန် ေပခား
တေ်နည်းနည်းပေင့် ပပုလုပ်ပခင်းကိုဒော်လည်းဒကာင်း ကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်။

၂၁။

မူလလက်ရာရှင်သည် (က) ကွယ်လွ န်ပပီးပေေ် ပါက ဒေတမ် းောပေင့် တရားဝင်ေဒမွ ဆက် ခံ ေူ ကပေေ်ဒေ၊ မူလ
လက်ရာရှင်နှင့် ေက်ဆိုင်ေည့် ဥပဒေေရ ေဒမွဆက်ခံေူကပေေ်ဒေ၊ ယင်းမကွယ်လွန်မီက
ဥပဒေေရ လွှဲေပ်ပခင်းခံရေည့် လူပုဂ္ဂိုလ် ေို့မဟုတ် တရားဝင် တည်ဒထာင်ထားဒော
ေေွဲ့ေေည်းကပေေ်ဒေ ြုေ်မ ၂၀ ြါ ကိုယ်ကျေင့်သိက္ခာဆိုင်ရာ သီးသန့်အခွင့်အထရး
တစ်ရြ်ရြ်ကို ဆက်ခံြင
ို ်ခွင့်ရှိသည်။
(ခ)

ေီ းေန့်ေေုံ းပပုမှု များေတွ က် ကိုယ် ကျေင ့် သိက ္ခ ာဆို င် ရာအခွင ့်အထရးကို စွန် ့လွှ တ်
နိုင်သည်။ ယင်းသို့ စွန့်လွှတ်ထ ကာင်းကို စာပြင့်ထရးသားလက်မှတ်ထရးေိုး၍ ပြုလုြ်
ရမည်။
အခန်း (၁၁)
စီးပွားဖရးဆိုင်ရာ အခွင့်အဖရးများကို မူလပိုင်ရှင်အခေစ်ရရှိသူ

၂၂။

စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာကို ေန်တီးေည့် မူလလက်ရာရှင်ေည် ေီးပွားဒရးဆိုင်ရာ

ေခွင့်ေဒရးများ၏ မူလပိုင်ရှင်ပေေ်ရမည်။ ေို့ရာတွင-်
(က)

ပူးတွဲ မူလလက်ရာရှငမ
် ျား၏ စာထြ သို့မဟုတ်အနုြညာလက်ရာပေေ်ပါက(၁) ပူးတွဲမူလလက်ရာရှင်များေည် ေီးပွားဒရးဆိုင်ရာေခွင့်ေဒရး၏ မူလပိုင်ရှင်များ
ပေေ်ရမည်။
(၂) ပူးတွ ဲမူလလက်ရ ာရှင် များ၏ လက်ရာတေ် ခု တွ င် ေီ းပခားေီေ ေုံ းပပုနို င် ေည့်
ေပိုင်းများပါဝင်ပပီး ေပိုင်းတေ်ခုချင်းေီ၏ မူလလက်ရာရှင်ကို ခွဲပခားေတ်မှတ်နိုင်ပါက
ထိုေူေန်တီးေည့် ေပိုင်းေတွက် ေီးပွားဒရးဆိုင်ရာ ေခွင့်ေဒရး၏ မူလပိုင်ရှင်
ပေေ်ရမည်။
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(ခ)

ေရုပ်ေေံလက်ရာ ေို့မဟုတ် ရုပ်ရှင်ေန်တီးမှုလက်ရာပေေ်ပါက (၁) ထုတ်လုပ်ေူေည် ေပခားနည်းပေင့် ေဒဘာတူညီချက်မရှိလျှင် ေီးပွားဒရးဆိုင်ရာ
ေခွင့်ေဒရးများ၏ မူလပိုင်ရှင် ပေေ်ရမည်။
(၂) ေရုပ်ေေံလက်ရာ ေို့မဟုတ် ရုပ်ရှင်ေန်တီးမှုလက်ရာကို ပပုလုပ်ေည့် မူလ
လက်ရာရှ င် ၏ ေီးပွ ားဒရးဆိ ုင် ရာေခွ င့်ေဒရးများေည် ေဆိ ုပါ ေရုပ်ေ ေံ
လက်ရာ ေို့မဟုတ် ရုပ်ရှင်ေန်တီးမှုလက်ရာကို ပပုလုပ်ရာတွင် မှီပငမ်းထားဒော
ောဒပ ေို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာကို ေန်တီးခဲ့ေည့် မူလလက်ရာရှင်၏ ေီးပွားဒရး
ဆိုင်ရာေခွင့်ေဒရးများကို ထိခိုက်ဒေပခင်း မရှိဒေရ။

( ဂ ) လက်ရာမျေားကို စုထြါင် းပခင် းနှ င့် စြ်လ ျေဉ် း၍ အပခားနည်းပြင် ့ သထဘာတူညီ ချေက်
မရှ ိလျှေင ် စာထြ သို ့မဟုတ် အနုြညာလက် ရာကို စုထြါင် းရာတွင ် ဦးစီ းဦးထဆာင်
ပြုသည့် လူြုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် တရားဝင်တည်ထောင်ေားထသာ အြွဲ့အစည်းသည်
စီးြွားထရးဆိုင်ရာအခွင့်အထရး၏ မူလြိုင်ရှင်ပြစ်ရမည်။
(ဃ)

ဓာတ်ြလ
ုံ က်ရာပြစ်ြါက(၁) မူလြန်တီးရိုက်ကူးသည့် ဓာတ်ြုံဆရာသည် ေီးပွားဒရးဆိုင်ရာေခွင့်ေဒရးများ၏
မူလပိုင်ရှင် ပြစ်ရမည်။
(၂) ဓာတ်ြု ံဆရာသည် အပခားတစ်စ ုံ တစ်ထယာက် ၏ စာပြင့်ထ ရးသားေားထသာ
သီးပခားသထဘာတူညီချေက်ပြင့် အြိုးအခယူ၍ ထဆာင်ရွက်ပခင်းပြစ်ပြီး အဆိုြါ
သထဘာတူညီချေက်နှင့် ဆန့်ကျေငက
် ွဲလွဲမှုမရှိခဲ့လျှေင် ဓာတ်ြလ
ုံ က်ရာကို ြန်တီးရန်
ထစခိုင်းသူသည် ေီးပွားဒရးဆိုင်ရာေခွင့်ေဒရးများ၏ မူလပိုင်ရှငပ် ြစ်ရမည်။

(င)

စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာကို ေန်တီးရန် ေလုပ်ရှင်နှင့် ေလုပ်ေမားတို့၏
ေဒဘာတူညီ ချက်ေရပေေ် ဒေ၊ ထိုေဒဘာတူ ညီချက် ၏ ေကျ ုးဆက်
ိ
ေ ရပေေ်ဒေ
လုပ် ခလောပေင် ့ ေလုပ်ခ န့်ထားဒော ေလုပ် ေမားပေေ် ေူက ေလုပ် ချ န်ိ ေ တွ င ်း
စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာကို ေန်တီးပခင်းပေေ်ပါက ေပခားနည်းပေင့် ေဒဘာ
တူညီ ချက်မ ရှ ိလျှင ် ေလုပ် ရှ င်ေ ည် ေီးပွ ားဒရးဆိုင ်ရ ာေခွင် ့ေဒရး၏ မူလပိ ုင် ရှ င ်
ပေေ်ရမည်။
ရှင်းလင်းချက်။ ေလုပ်ရ ှင် ဆိုရ ာတွင ် အလု ြ်ရ ှင ်၏ တရားဝင် စီမံ ခန် ့ ခွဲ မှုဆ ိုင ်ရာ
ကိုယ်စားလှယ်၊ ြုဂ္ဂလိကြိုင်လုြ်ငန်းတွင် အလုြ်ရှင်ကွယ်လွန်ြါက ယင်း၏
အထမွဆ က် ခံသ ူနှ င့် အစုရ ှယ်ယာ တရားဝင်လ က်ခ ံရ ရှိ သူ တို ့လည် း
ြါဝင်သည်။

၂၃။

မူလလက်ရာရှင်နှင့် ၎င်းကို ကိုယ်ေားပပုေူနှင့ေ
် ပ်လျဉ်း၍(က)

စာထြ သို့ မဟု တ် အနုြညာလက် ရာတေ် ရပ် ရ ပ်တ ွင် မူလလက် ရာရှ င်က ေေုံ း
ပပုဒနကျ ေမည်ပေင့် ပေေ် ဒေ၊ ေမည် ဝှက ်၊ ေမည်ပွာ းပေင် ့ပေေ်ဒေ ဒော်ပပချက်နှ င ့်
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ေပ်လျဉ်း၍ဆန် ့ကျင် ကွဲလ ွဲ ေည့် ေဒထာက်ေ ထားမရှိလ ျှင ် ေို့ မဟု တ် ေံေ ယ
ပေေ်ေ ွယ် ရာမရှိလ ျှင ် ယင် းပု ဂ္ဂိ ုလ်က ို စာထြ သို ့ မဟု တ် အနုြ ညာလက်ရာ၏ မူလ
လက်ရာရှင်ပေေ်ေည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(ခ)

ေမည်ဝှက်၊ေမည်ပွား ေို့မဟုတ် ေမည်မဒော်ပပေည့် စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာ
လက်ရာတွင် (၁) ထုတ်ဒ ဝေူ၏ ေမည်ဒပါ်လွ င် ေည့်ေပပင် ဆန့် ကျင် ကွဲလ ွဲ ေည့် ေဒထာက်
ေထားမရှ ိပါက ထုတ်ဒ ဝေူေည် မူလလက်ရာရှင ်ကိ ု ကိုယ် ေားပပုေည် ဟု
မှတ ်ယူ ရမည် ပေေ် ပပီ း မူလလက် ရာရှ င်၏ ေီးပွာ းဒရးဆို င် ရာ ေခွ င့် ေဒရးနှင ့်
ကိုယ်ကျင့်ေိက္ခာဆိုငရ
် ာေခွင့်ေဒရးများ ရရှိရမည်။
(၂) မူလလက်ရာရှင် မည်ေူမည်ဝါဟု ထင်ရှားဒပါ်ဒပါက်လာပါက ပုေ်မခွဲငယ် (၁)ပါ
ေခွင့်ေဒရးေည် ရပ်ေဲပပီး ပေေ်ရမည်။
အခန်း (၁၂)

စီးပွားဖရးဆိုင်ရာ အခွင့်အဖရးများ၏ ကန့်သတ်ချက်နှင့် ကင်းလွတ်ချက်များ
၂၄။

ြုေ်မ ၁၈၊ ြုေ်မ ခွ ဲ (က) တွ င် မည် သို ့ြ င် ြါရှ ိထစကာမူ ြုဂ္ဂ ိုလ် တစ် ဦးသည် မိမိ ကိုယ ်တ ို င်

အသုံးပြုထရးအတွက် ေုတ်ထဝပြီးထသာ စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာ၏ တစ်စိတ်တစ်ထေသကို
အခွင့်အထရးရရှိသူ၏ ခွင့်ပြုချေက်ရယူရန်မလိုဘဲ မူြွားပခင်းပြုနိုင်သည်။ ေိုသို့ မူြွားပခင်းပြုရာတွင်
သင် ့ထလျော ်မျှေ တ သည့် အသု ံးပြုမှုနှ င့် ကို က်ညီ ရမည့် အပြင် စာထြ သို ့မဟုတ ် အနုြညာလက်ရ ာကို
သာမန်အသုံးပြုမှုနှင့် မဆန့်ကျေငထ
် စမည့် သို့မဟုတ် အခွင့်အထရးရရှိသူတစ်ဦးဦး၏ တရားဝင်အကျေုးိ
ခံစားခွင့်ကို မထလျော်ကန်ထသာနည်းပြင့် ေိခိုက်ပခင်းမရှိသည့် မူြာွ းပခင်းလည်းပြစ်ရမည်။ ေို့ရာတွင်
ဤကင်းလွတ်ချက်ေည် ဒောက်ပါေချက်တေ်ရပ်ရပ်နှင့် ေက်ဆိုင်ပခင်းမရှိဒေရ(က)

ေဒဆာက်ေေုံ ေို့မဟုတ် ေပခားဒဆာက်လုပ်မှုပုံေံ ဗိေုကာလက်ရာကို မူပာွ းပခင်း၊

(ခ)

ောေုပ် ေို့မဟုတ် ေဒကခတပုံေံပေေ်ေည့် ဂီတလက်ရာ၏ တေ်ခုလုံးကိုပေေ်ဒေ၊ ေဓိက
ေပိုင်းကိုပေေ်ဒေ မူပာွ းပခင်း၊

(ဂ)

အချေက်အလက်အစုအထဝး တစ်ခုလုံးကိုပြစ်ထစ၊ အဓိကအစိတ်အြိုင်းကိုပြစ်ထစ ေီဂျေစ်တယ်
ြုံစံပြင့် မူြာွ းပခင်း၊

(ဃ)

ပုေ်မ ၃၀ တွင် ဒော်ပ ပပါရှိ ေည့် ပပဋ္ဌာန် းချက် နှ င့် ညီညွ တ်ပ ခင်းမရှိထ သာ ကွန်ပ ျူတာ
ပရိုဂရမ်ကို မူပွားပခင်း။

၂၅။

ပုေ်မ ၁၈၊ ပုေ်မခွဲ (က) တွင် မည်ေို့ပင်ပါရှိဒေကာမူ ဒောက်ပါေချက်များနှင့် ညီညတ
ွ ်ပါက

စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာေား ယာယီမူပွားပခင်းကို ခွင့်ပပုရမည် (က)

စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာကို ေီဂျေစ်တယ်ြို့လွှင့်သည့် လုြ်ငန်းစဉ် ပြုလုြ်
ရာတွင်ပြစ်ထစ၊ ေီဂျေစ်တယ်နည်းပြင့် သိမ်းဆည်းေားသည့် စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာ
လက်ရာအား ေင်ရှားစွာ သိပမင်နိုင်ထစရန် ပြုလုြ်ရာတွင်ပြစ်ထစ မူြာွ းပခင်း၊
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၂၆။

(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ မူြွားပခင်းပြုလုြ်ရန်အခွင့်ရှိသည့် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးမှ ထဆာင်ရွက်ပခင်း။

(က)

ပုေ်မ ၁၈၊ ပုေ်မခွဲ (က) တွင် မည်ေို့ပင်ပါရှိဒေကာမူ ဥြထေနှင့်အညီ အမျေားပြည်သူရရှိ
ခံစားနိုင်ရန် ထုတ်ဒဝထားေည့် ောဒပ ေို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာ၏ တေ်ေိတ်တေ်ဒေေကို
ကိုးကားေည့်ေဒနပေင့် ေခွင ့်ေဒရးရရှ ိေ ူ၏ ခွင့ပ် ပုချက်ရယူရန် မလိုဘဲ မူပာွ းပခင်း
ပပုနိုငေ
် ည်။

( ခ ) ြုေ်မခွဲ(က)အရ မူပာွ းပခင်းေည် ေင့်ဒလျာ်မျှတေည့် ေေုံးပပုမှုနှင့် ကိုက်ညီရမည့်
ေပပင် မိမိေ ေုံ းပပုလို ေည့် ေင့်ဒလျာ်ဒ ော ေဒရေတွက်ထ က် ဒကျာ်လ ွန်ပ ခင်း
မရှိဒေရ။
( ဂ ) ဒကာက်နုတ်ကိုးကားေည့် ောဒပ ေို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာတွင် မူလလက်ရာရှင်၏
ေမည်ဒော်ပပပါရှိပါက ထိုမူလလက်ရာရှင်၏ ေမည်နှင့် ရည်ညွှန်းေည့် ေချက်ေလက်
ေဒထာက်ေထားတို့ကုိ ကိုးကားချက်တွင် ဒော်ပပရမည်။
၂၇။

ပုေ်မ ၁၈၊ ပုေ် မခွဲ (က) တွင ် မည်ေ ို့ ပင် ပါရှိဒ ေကာမူ ဒောက် ဒော် ပပပါ ေချက် များနှင် ့

ညီညွ တ်ဒ ော မူပွာ းပခင်းကို ေခွ င့်ေဒရးရရှိ ေူ ၏ ခွင ့်ပပုချက် ရယူ ရန်မလို ဘဲ ပပုလု ပ် ခွင ့်ရ ှိ ေည် ။
ေို ့ရာတွ င် ထို ေို ့ မူပွ ားပခင် းေည် ေင့်ဒလျာ် မျှတေည့် ေေုံ းပပုမှုနှ င့် ကို က်ညီ ေည် ့ေပပင် မိ မ ိ
ေေုံ းပပုလို ေည့် ေင် ့ဒလျာ် ဒော ေဒရေတွ က်ထက်ဒကျာ်လ ွန် မှုမ ရှိဒ ေရ။ ထို့ ပပင်မိ တ္တူ များ
ဒပါ်တွင် မူလလက်ရာရှင်၏ ေမည်နှင့် မူပာွ းပခင်းပပုဒော စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာေား
ရည်ညွှန်းေည့် ေချက်ေလက်ေဒထာက်ေထားတို့ကုိ ပေေ်နိုငေ
် မျှ ဒော်ပပရမည် (က)

ေုတ်ထဝပြီးလက်ရာ၏ တစ်စိတ်တစ်ထေသကိုပြစ်ထစ၊ သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျောနယ်တို့တွင်
ြါဝင်ထသာ ထဆာင်းြါး၏ တစ်စိတ်တစ်ထေသကိုပြစ်ထစ ြညာသင် ကားရန် ရည်ရွယ်ချေက်
အတွက် မူြွားပခင်း၊

(ခ)

ြညာထရးဆိုင်ရာအြွဲ့အစည်းမျေားက သင် ကားြို့ချေရာတွင် အသုံးပြုမည့် ြုံနှိြ်ေားထသာ
သင်ရိုးမျေားနှင့် အီလက်ေထရာနစ်နည်းစနစ်ပြင့် ပြုလုြ်ေားထသာ သင်ရိုးမျေားတွင်
ြုေ်မခွဲ (က) အရ ပြုလုြ်ေားထသာ မိတ္တူမျေားကို ေည့်သွင်းပခင်း။ (ေိုသို့ အီလက်ေထရာနစ်
နည်းစနစ်ပြင့် ပြုလုြ်ေားထသာ သင်ရိုးမျေားကို အသုံးပြုခွင့်ရှိထသာ ဆရာ၊ ဆရာမမျေားနှင့်
ထကျောင်းသား၊ ထကျောင်းသူမျေားမှသာ သုံးစွဲနိုငသ
် ည့် လုံခခုံစိတ်ချေရထသာ ကွန်ရက်တွင်
ေားရှိရမည်။)

(ဂ)

ယင်းေင်ရိုးများကို ေင်ယူမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များေည် ယင်းတို့ကိုယ်ပိုင် ေေုံးပပုရန်ေတွက်
လည်းဒကာင်း၊ ောကကည့် တိ ုက် တွ င် ေပ်နှံ ရန်ေ တွက ်လည် းဒကာင် း ပုံနှ ိပ် ပုံ ေံပေင့်
ပေေ်ဒေ၊ ေီလက်ထဒရာနေ် ပုံေံပေင့်ပေေ်ဒေရှိဒော ောဒပ ေို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာ
များ၏ ေေိတ်ေပိုင်းများကို မိမိတို့ မှတ်တမ်းပပုေုထားဒော ောေဉ်၊ ေုဒတေန
ောတမ်းများေတွက် ဒပါင်းေပ်ေေုံးပပုပခင်း။
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၂၈။

ပုေ်မ ၁၈၊ ပုေ်မ ခွဲ (က) တွင် မည်ေ ို့ ပင် ပါရှိဒေကာမူ ောကကည့် တိုက ်နှ င့် ဒမာ်က ွန် း တို က ်

တေ် ခု ခု ေည် တို က်ရိ ုက် ပေေ် ဒေ၊ ေွယ် ဝိုက ်၍ပေေ်ဒေ ေီးပွာ းဒရးေကျ ုးေပမတ်
ိ
မပေေ်ဒေဘဲ စာထြ
သို ့မဟုတ် အနုြညာလက် ရာ တေ် ရပ်ရ ပ်ေား ေခွင ့်ေဒရးရရှ ိေ ူ၏ ခွင် ့ပပုချက် ရယူ ရန် မလို ဘဲ
ဒောက်ပါတို့ေတွက် မူပာွ း၍ မိတ္တူတေ်ခုကို ပပုလုပ်နိုင်ေည်(က)

မူပွားပခင်းေည် စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာပေေ်လျှင် ထုတ်ဒဝပပီးဒော ဒဆာင်းပါး၊
ေပခားစာထြ သိ ု့မ ဟု တ် အနုြညာလက် ရာ၏ တေ်ေိ တ် တေ်ဒေေ ေိ ု့မ ဟု တ်
ဒကာက်နုတ်ချက်ပေေ်ရမည်ပေေ်ပပီး မူပာွ းပခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မာှ ပုဂ္ဂိုလ်တေ်ဦးဦး၏
ဒတာင်းဆိုချက်ေရပေေ်ရမည်။ ေို့ရာတွင် ထိုေို့မူပွားပခင်းမှာ(၁) ယင်းမိတ္တူကို ဒလ့လာဒရး၊ ပညာေင်ကကားဒရး ေို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ဒရးဆိုင်ရာ
ေုဒတေနပပုလုပ်ဒရးေတွက်ောပေေ်ဒကကာင်း ောကကည့်တိုက် ေို့မဟုတ် ဒမာ်ကွန်း
တိုက်က ဒကျနပ်လက်ခံမှုရှိပခင်း၊
(၂) တေ်ခုနှင့်တေ်ခုကွဲပပားပပီး ဆက်ေပ်မှုမရှိပါက ေီးပခားေီမူပွားပခင်း။

( ခ ) မိတ္တူတေ်ခုကို ထိန်းေိမ်းထားရန်နှင့် လိုေပ်ပါက ေေားထိုးရန် ပပုလုပ်ပခင်းပေေ်လျှင်
ဒော်လ ည်းဒကာင် း၊ မိ တ္တူ တေ် ခု မှာ ေပခားေလားတူ

ောကကည့် တို က် ေိ ု့မ ဟု တ်

ဒမာ် ကွ န ် းတို က ် က ေု ဒဆာင် းရှာ ဒေွထ ိ န် းေိ မ ် းရာ၌ ဒပျာက် ဆ ုံ းပခင် း၊ ပျက်ေ ီ းပခင် း၊
ငှာ းရမ် းပခင် းပပုရန် ေေုံ းမပပုနိုင ်ပခင် းဒကကာင် ့ မိ တ္တူ တေ် ခုက ို ေေားထို းရန်ေ တွ က ်
ဒော်လည်းဒကာင်း မူပွားပခင်းပေေ်ရမည်။ ေို့ရာတွင် ထိုေို့ မူပွားပခင်းမှာ(၁) မိတ္တူတေ်ခုကိုရရှိရန် ကကိုးေားရှာဒေွဒော်လည်း မရရှိနိုင်ဒကကာင်း ခိုင်လုံဒော
ေဒပခေဒနရှိပခင်း၊
(၂) တေ်ခုနှင့်တေ်ခုကွဲပပားပပီး ဆက်ေပ်မှုမရှိပါက ေီးပခားေီမပ
ူ ွားပခင်း။
(ဂ)

စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာမျေားကို မိတ္တူြွားရန်နှင့် ေိန်းသိမ်းေားရှိရန်
ရည်ရွယ်ချေက်အတွက် ထအာက်ြါအတိုင်းမိတ္တူမျေားကိုပြုလုြ်နိုင်သည် (၁) စာ ကည့်တ ိုက ် သို့မဟုတ် ထမာ်က ွန် းတို က် တစ် ခု ခု သည် အြွဲ့အစည်းအတွက်
စုထဆာင်းမှုပြုလုြ်ရာတွင် စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာ သို့မဟုတ် ယင်း၏
မိတ္တူမပြည့်စုံခဲ့လျှေင်ပြစ်ထစ၊ ထဈးကွက် သို့မဟုတ် ေုတ်ထဝသူေံမှ မရရှိနိုင်လျှေင်ပြစ်ထစ
လိုအြ်ထသာအြိုင်းမျေားကို အပခားစာ ကည့်တိုက် သို့မဟုတ် ထမာ်ကွန်းတိုက်မ ှ
မိတ္တူကူးယူပခင်း သို့မဟုတ် မိတ္တူကိုရရှိထအာင် ထဆာင်ရွက်ပခင်းပြုနိုငသ
် ည်။
(၂)

စာ ကည့်တိုက် သို့မဟုတ် ထမာ်ကွန်းတိုက်သည် အခွင့်အထရးရရှိသူ၏ ခွင့်ပြုချေက်
ရရှ ိ ရ န် ကကိ ု းြမ် းအားေု တ ်မ ှု မ ျော း ပြုလု ြ ်ထ သာ်လ ည် း မရရှ ိ န ိ ုင ် လျှေ င ်ပ ြစ်ထ စ၊
ထဈးကွက် သို့မဟုတ် ေုတ်ထဝသူေံမှ မရရှိနိုင်လျှေင်ပြစ်ထစ စာထြ သို့မဟုတ်
အနုြညာလက်ရာမျေားကို မိတ္တူ ပြုလုြ်နိုင်သည်။
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(၃) ြုေ်မခွဲငယ်(၁)နှင့် (၂)တို့နှင့်အညီ ပြုလုြ်ေားထသာ မိတ္တူမျေားကို အသုံးပြုသူ
မျော းမှ စာ ကည့် တိုက ် သိ ု့မ ဟု တ် ထမာ်ကွ န် းတို က် ြရဝုဏ ်အတွင် း ထလ့လာ
ပခင်းပြုနိုင်သည်။ ေို့ပြင် စာ ကည့်တိုက် သို့မဟုတ် ထမာ်ကွန်းတိုက်သည် အဆိုြါ
မိတ ္တူမျေားကို အသု ံးပြုသူမ ျော းအား ကိုယ်ြ ိုင ်သ ုံ းရန်န ှင် ့ ယင်းြရဝုဏ်အ တွ င် း
ထလ့လာပခင်းပြုရန် ငှားရမ်းနိုင်သည်။
(ဃ) စာ ကည့်တ ိုက ်မျေားသည် စာတိုက ်၊ ြက် စ် သိ ု့မ ဟုတ ် လုံခ ခုံစ ိတ် ချေရထသာ အီလက်
ေထရာနစ်နည်းပြင့် ၎င်းတို့တွင်ရှိသည့် လက်ရာ၏ မိတ္တူကို အချေင်းချေင်းအပြန်အလှန်
ထောက် ြံ့ထ ြးနို င် သည်။ သိ ု့ရ ာတွင် စာထြ သိ ု့မ ဟုတ ် အနုြ ညာလက်ရာ၏ အီလက်
ေထရာနစ်ြိုင် မိတ္တူကို စာရွက်မိတ္တူအပြစ် ေုတ်ယူပြီးထနာက် ယင်းအီလက် ေထရာနစ်ြိုင်
မိတ္တူအား ချေက်ချေင်းြျေက်ြစ်ရမည်။ ေို့ပြင်လက်ခံရရှိထသာ စာကည့်တိုက်သည် ယင်းစာကည့်တိုက်
အသုံးပြုသူအား စာရွက်မိတ္တူကို ထောက်ြံ့ထြးနိုင်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ မူြွားမိတ္တူ ေုတ်လုြ်ပခင်းနှင့်
ထောက်ြထ
ံ့ ြးသည့် လုြ်ငန်းစဉ်ကို ေြ်တလဲလဲ လုြ်ထဆာင်ပခင်းမပြုရ။
( င ) စာ ကည့်တိုက် သို့မဟုတ် ထမာ်ကွန်းတိုက် တစ်ခုခုသည် အသုံးပြုသူမျေားအတွက် စာထြ
သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာမျေားအား လိုအြ်ထသာ ဘာသာစကားပြင့် မရရှိနိုင်ထသာ
အထပခအထနတွင် ြညာသင် ကားထရး သို့မဟုတ် သုထတသနပြုလုြ်ထရးအတွက် တရားဝင်
ရရှ ိေားထသာ သို့ မဟု တ် တရားဝင် အသုံးပြုခွင့် ရရှိေားထသာ စာထြ ေိ ု့မ ဟု တ ်
အနုြညာလက်ရာမျေားကို ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်သည်။ အဆိုြါ ဘာသာပြန်ဆိုပခင်းသည်
အပခားထသာ ရည်ရွယ်ချေက်အတွက် အသုံးပြုခွင့် မရှိထစရ။
( စ ) လူြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး သို့မဟုတ် အြွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် လူနည်းစုသာထပြာဆိုထသာ ဘာသာ
စကားမှလည်းထကာင် း၊

ယင်း ဘာသာစကားသို့ လည်းထကာင်း

စီးြွာ းထရးအလို့ ငှာ

မဟုတ်ဘဲ အမျေားပြည်သူတို့အား သတင်းအချေက်အလက်ထြးရန် စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာ
လက်ရာမျေားကို ဘာသာပြန်ဆိုနိုငသ
် ည်။
၂၉။

ြုေ်မ ၁၈၊ ြုေ်မ ခွဲ (က)၊ (စ)နှင ့် (ဆ) တို ့တ ွင် မည်သ ို့ ြင် ြါရှ ိထစကာမူ စာထြ သို ့မဟုတ ်

အနုြညာလက်ရာ၏ အထောက်အေားနှင့် မူလလက်ရာရှင်၏ အမည်ြါရှိလျှေင် ယင်း၏အမည်ကိုြါ
ရည်ညွှန်းထြာ်ပြြါက အခွင့်အထရးရရှိသူ၏ ခွင့်ပြုချေက်ရယူရန်မလိုဘဲ ထအာက်ြါတို့ကို ပြုလုြ်နိုင်သည် (က)

ထုတ်ဒဝပပီးေည့် ေတင်းောတွင်ပေေ်ဒေ၊ ပုံမှန်ထုတ်ဒဝေည့် ောဒောင်တွင်ပေေ်ဒေ
ပါရှိေည့် မျက်ဒမှာက်ကာလ နိုင်ငံဒရး၊ ေီးပွားဒရး၊ ဘာောဒရးဆိုင်ရာ ေတင်းဒဆာင်းပါးများ
ေို့မဟုတ် ေလားတူေတင်းဒဆာင်းပါး ထုတ ်လွှ င့် ချက်များကို ေတင်းောနှင့် ပုံမှန်
ထုတ်ဒဝေည့်ောဒောင်တွင် မူပာွ းပခင်း ေို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်ပခင်း၊ ေများပပည်ေူေို့
ဆက်ေွယ်ပ့လ
ို ွှင့်ပခင်း။
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ခခင်းချက်။

ဤသိ ု ့ ပြုလုြ ် ြ ို င ် ခ ွ င် ့ သည် မူ ြ ွ ာ းပခင် းအတွ က ် ထသာ် လည် းထကာင် း၊
ေုတ်လွှင့်ပခင်း သို့မဟုတ် အပခားနည်းပြင့် အမျေားပြည်သူသို့ ဆက်သွယ်
ြို့လွှင့်ပခင်းအတွက်ထသာ်လည်းထကာင်း အတိအလင်း တားပမစ်ေားြါက
ေိုသို့ မူြာွ းပခင်းမပြုရ။

(ခ)

လတ်တထလာ အပြစ်အြျေက်မျေားကို တင်ပြရန်အလို့ငှာ ေုတ်လွှင့်ပြန့်ချေပြီ
ိ းပြစ်ထသာ
စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာမျေား၏ ထကာက်နုတ်ချေက် တစ်စိတ်တစ်ထေသကို
သင့်ထလျော်စွာ မူြွားပခင်း သို့မဟုတ် ေုတ်လွှင့်ပခင်း သို့မဟုတ် အပခားနည်းပြင့် အမျေားပြည်
သူသို့ ဆက်သွယ်ြ့လ
ို ွှင့်ပခင်း။

( ဂ ) လတ်တဒလာ ေတင် းေချက်ေလက် များကို ဒော်ပ ပရန် ရည်ရ ွယ် ချက်ပေင့် ေများ
ပပည်ေူေို့ ဒဟာကကားခဲ့ေည့် နိုင်ငံဒရးဒပပာကကားချက်၊ ပို့ချချက်၊ မိန့်ခွန်း ဒပပာကကားချက်၊
တရားဓမ္မဒဟာကကားချက် ေို့မဟုတ် ေပခားေလားတူ စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာဆိုင်ရာ
ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက် ေုတရေဒဟာဒပပာချက်များကို ေတင်းောတွငပ် ေေ်ဒေ၊ ြုံမှန်
ေုတ်ထ ဝသည့် စာထစာင် တွ င်ပြစ်ထစ၊ ေပခားနည်းပေင် ့ ပေေ်ဒေ ပုံန ှိပ ်ထု တ်ဒဝပခင် း၊
မူပွားပခင်း ေို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်ပခင်း၊ ေပခားနည်းပေင့် ေများပပည်ေူေို့ ဆက်ေွယ်
ပို့လွှင့်ပခင်း။ ေို့ရာတွင် ဤေို့ပပုလုပ်ပခင်းေည် ေီးပွားဒရးေလို့ငှာ မဟုတ်ဘဲ လိုေပ်ေမျှ
ေတိုင်းေတာထိော ပေေ်ရမည်။
၃၀။

ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်နှင့်ေပ်လျဉ်း၍ (က)

ပုေ်မ ၁၈၊ ပုေ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) တို့တွင် မည်ေို့ပင် ပါရှိဒေကာမူ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်
မိတ ္တူ၏ တရားဝင်ပ ိုင ်ရှ င် ေည် ဒောက်ဒော်ပ ပပါ ေချက် တေ် ခု ခု နှင ့် ညီညွ တ် ပါက
အခွင့်အထရးရရှိသူ၏ ခွင့်ပပုချက်မပါဘဲ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်၏ မိတ္တူတေ်ခုကို မူပွားပခင်း
ေို့မဟုတ် မှီပငမ်းပခင်းပပုနိုင်ေည်(၁) ကွန် ပျူတာပရို ဂရမ်က ို ရယူခဲ့ပပီးေည့် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ေတိုင်းေတာေထိ
ယင်းကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ေား ေေုံးပပုပခင်း၊
(၂) ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ် မိတ္တူကို မှတ်တမ်းအပြစ်ေားရှိရန်နှင့် ကွန်ြျေူတာ ြရိုဂရမ်
မိတ္တူမှာ ဒပျာက်ဆုံးပခင်း၊ ပျက်ေီးပခင်း၊ ေေုံးမပပုနိုင်ေည့် ေဒပခေဒနဒရာက်ရှိပခင်းတို့
ပေေ်ဒပါ်ေည့်ေခါ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေည့် ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ် မိတ္တူကို ပပန်လည်
ေေားထိုးရန် လိုေပ်ပခင်း၊
(၃) မိမိကိုယ်တိုင် ေေုံးပပုရန်ေတွက် ေရန်ေပေေ်ထားရှိရန် ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်ကို
မူပာွ းပခင်း။

(ခ)

ပုေ်မခွဲ(က)တွင် ဒော်ပပထားေည့်ကိေ္စများမှေပ ေပခားရည်ရွယ်ချက်တေ်ခုခုေတွက်
ကွန် ပျူတာပရို ဂရမ် ၏ မည်ေည် ့မိ တ္တူ ေို ့မဟု တ် မူရ င် းလက် ရာကိုမ ျှ မှီပငမ် းပခင် း
မပပုရ။ ထို့ပ ပင် ယင် းကွ န်ပ ျူတာပရိ ု ဂရမ်၏ မိတ ္တူကိ ု ဆက်လ က်၍ တရားဝင်
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လက်ဝယ်ထ ားပို င် ခွင ့်ရ ပ်ေ ဲေည့်ေ ခါ

ေဆိုပါမိတ္တူ ကိုပ ေေ်ဒ ေ၊

မှီပ ငမ်းထားေည့်

ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ကပို ေေ်ဒေ ေျက်ဆီးရမည်။
၃၁။

လူပုဂ္ဂိုလ်တေ်ဦးဦးေည် ေီးပွားဒရးေကျုးေပမတ်
ိ
ေတွက် မပေေ်ဒေဘဲ အခွင့်အထရးရရှိသူ၏

ခွင့်ပပုချက်ရယူရန်မလိုဘဲ ောဒပ ေို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာ၏ မိတ္တူကို ပပည်တွင်းေို့ တင်ေွင်းပခင်း
ပပုနိုငေ
် ည်။
၃၂။

(က)

ပုေ်မ ၁၈၊ ပုေ်မခွဲ (က) တွင် မည်ေို့ပင် ပါရှိဒေကာမူထုတ်လွှင့်ေည့် ေေွဲ့ေေည်းေည်
ကိုယ်ပိုင်ေဒထာက်ေကူ ပေ္စည်းကိရိ ယာများပေင့် ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လွှင့်ပခင်း ေတွက်
ခွင့်ပပုထားေည့် စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာတေ်ခုခု၏ ယာယီ မှတ်တမ်းတင်ပခင်းကို
ပပုလုပ်နိုင်ေည်။

(ခ)

ေူးပခားထသာ လက္ခဏာရှိသည့် စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာပြစ်ြါက အဆိုြါ
ယာယီမှတ်တမ်းအား အစိုးရထမာ်ကွန်းတိုက်သို့ ေိန်းသိမ်းေားရန် ထြးြိန
ု့ ိုငသ
် ည်။

၃၃။

(က)

ြုေ်မ ၁၈၊ ြုေ်မခွဲ (က)၊ (ဂ)၊ (င)၊ (ဆ) ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားတွင် မည်သို့ြင်ြါရှိထစကာမူ
အခွင့်အထရးရရှိသူ၏ ခွင့်ပြုချေက်မရှိဘဲ စာထြ ေို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာ၊ ထြျော်ထပြ
တင်ဆက်မှု၊ ြိုနိုဂရမ်နှင့် ေုတ်လွှင့်ချေက်ကို အသုံးပြု၍ရထသာ ြုံစံမတ
ိ ္တူပြုလုြ်ရန်၊
အပမင်အာရုံချေု့တဲ
ိ ့မှုဆိုင်ရာ အကျေုးခံ
ိ စားခွင့်ရှိသည့် ြုဂ္ဂိုလ်မျေားအတွက် ထဆာင်ရွက်ထြးထသာ
တာဝန်ရှိအြွဲ့အစည်း တစ်ခုခုေံမှ ယင် းြုံစံ မိ တ္တူကိုရ ရှ ိရန်နှ င့် စီးြွားထရးအလို့ငှာ
မဟုတ်ဘဲငှားရမ်းပခင်း၊ ဝါယာကကိုးပြင့် သို့မဟုတ် ဝါယာကကိုးမဲ့နည်းပြင့် ဆက်သွယ်ပခင်း
အြါအဝင် မည်သည့်နည်းလမ်းပြင့်မဆို အပမင်အာရုံချေု့တဲ
ိ ့မှုဆိုင်ရာ အကျေုးခံ
ိ စားခွင့်ရှိသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်မျေားအား အဆိုြါ မိတ္တူမျေားကို ထောက် ြံ့နိ ုင် ထရးအတွက် ထအာက်ထြာ်ပြြါ
အချေက်မျေားနှငက
့် ိုက်ညီြါက တာဝန်ရိအ
ှ ြွဲ့အစည်းအား ခွင့်ပြုရမည်(၁) ြုေ်မခွဲ(က) ြါ လုြ်ငန်းမျေားကို ထဆာင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိထသာ တာဝန်ရှိအြွဲ့အစည်းသည်
ယင်းစာထြ ေို့ မဟု တ် အနုြ ညာလက်ရာ သို့ မဟု တ် မိ တ္တူကိ ု တရားဝင်
အသုံးပြုခွင့်ရှိပခင်း၊
(၂) စာထြေို ့မဟုတ ် အနုြညာလက် ရာမျော းကိ ု အသုံ းပြု၍ရထသာ ြုံစံ မိ တ္တူသို့
ထပြာင်းလဲရာတွင် အပမင်အာရုံချေု့တဲ
ိ ့မှုဆိုင်ရာ အကျေ ုးခံ
ိ စားခွင ့်ရ ှိ သည့် ပုဂ္ဂိုလ်
နားလည်ထစရန် ထဆာင်ရ ွက်ပ ခင်းမှ တစ် ြါး အပခားထပြာင်းလဲပခင်းမျေားမြါဝင်ဘဲ
အသုံးပြု၍ရထသာ ြုံစံတွင်ြါဝင်သည့် အချေက်အလက်မျေားကို လမ်းညွှန်ထြးပခင်း၊
(၃) ယင်းြုံစံမိတ္တူမျေားကို အပမင်အာရုံချေု့တဲ
ိ ့မှုဆိုင်ရာ အကျေုးခံ
ိ စားခွင့်ရှိသည့် ြုဂ္ဂိုလ်မျေား
သီးသန့်အသုံးပြုနိုငထ
် စရန် ထောက်ြထ
ံ့ ြးပခင်း၊
(၄) အကျေုးအပမတ်
ိ
မြါဘဲ လှုြ်ရှားထဆာင်ရွက်ပခင်း။
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(ခ)

အပမင်အာရုံချေု့တဲ
ိ ့မှုဆိုင်ရာ အကျေုးခံ
ိ စားခွင့်ရှိသည့် ြုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ကပြစ်ထစ၊ အုြ်ေိန်းသူ
သို့မဟုတ် ပြုစုထစာင့်ထရှာက်သူအြါအဝင် ကိုယ်စားထဆာင်ရွက်ထြးထနထသာ ြုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးဦးကပြစ်ထစ ၎င်းြုဂ္ဂိုလ်မျေား ကိုယ်ြင
ို အ
် သုံးပြုထရးအတွက် ြုံစံမတ
ိ ္တူကို ပြုလုြ်
နိုငသ
် ည့်အပြင် တရားဝင်အသု ံးပြုခွ င့် ရှိ သည့် လက်ရာကိုလည်းထကာင်း၊ လက်ရာ၏
မိတ္တူကိုလည်းထကာင်း အသုံ းပြု၍ရထသာ ြုံစံမတ
ိ ္တူပြုလုြ်ရန်နှင့် အသုံးပြုရန်တို့ကို
ကူညီနိုင်သည်။

(ဂ)

ေုတ်ထဝပြီးသည့် လက်ရာမျေားကို အပမင်အာရုံချေု့တဲ
ိ ့မဆ
ှု ိုင်ရာ အကျေုးခံ
ိ စားခွင့်ရှိသည့်
ြုဂ္ဂိုလ်မျေား ရယူသုံးစွဲနိုင်ထစရန် အခွင့်အထရးထြးသည့် မာရာကက်ရှ် သထဘာတူစာချေုြ်
(Marrakesh Treaty) အြွဲ့ဝင်ပြစ်ထသာ အပခားနိုငင
် တ
ံ စ်ခုရှိ တာဝန်ရိအ
ှ ြွဲ့အစည်းေံ
၎င်းြုဂ္ဂိုလ်မျေား အသုံးပြု၍ရထသာ ြုံစံမိတ္တူမျေားကို ပြန့်ချေရန်
ိ သို့မဟုတ် ၎င်းြုဂ္ဂိုလ်မျေား
သီးသန့်အသုံးပြုခွင့်ရရန် အခွင့်အထရးရရှိသူ၏ ခွင့်ပြုချေက်မြါဘဲ တာဝန်ရှိအြွဲ့အစည်းအား
ခွင့်ပြုရမည်။

(ဃ)

ေုတ်ထဝပြီးသည့် လက်ရာမျေားကို အပမင်အာရုံချေု့တဲ
ိ ့မဆ
ှု ိုင်ရာ အကျေုးခံ
ိ စားခွင့်ရှိသည့်
ြုဂ္ဂိုလ်မျေား ရယူသုံးစွဲနိုင်ထစရန် အခွင့်အထရးထြးသည့် မာရာကက်ရှ်သထဘာတူစာချေုြ်၏
အြွဲ့ဝင်ပြစ်ထသာ အပခားနိုင်ငံတစ်ခုရှိ အပမင်အာရုံချေု့တဲ
ိ ့မှုဆိုင်ရာ အကျေုးခံ
ိ စားခွင့်ရှိသည့်
ြုဂ္ဂိုလ်မျေားေံ အသုံးပြု၍ရထသာ ြုံစံ မိ တ္တူမျော းကို ပြန့်ချေ ရန်
ိ သို့မဟုတ် အဆိုြါ ြုံစံ
မိတ္တူမျေားကို သီးသန့်အသုံးပြုခွင့်ရရန် အခွင့်အထရးရရှိသူ၏ ခွင့်ပြုချေက်မြါဘဲ တာဝန်ရှိ
အြွဲ့အစည်းအား ခွင့်ပြုရမည်။

( င ) အပမင်အ ာရုံ ချေ ု့တဲ
ိ ့ မှုဆ ိုင ်ရာ အကျေ ုးခံ
ိ စားခွင ့်ရ ှိ သ ည့် ြု ဂ္ဂိုလ် မျေား အသုံးပြု၍ရထသာ
ြုံစံမိတ္တူကို ပြန့်ချေပခင်
ိ း သို့မဟုတ် အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုြ်ပခင်းမျေားမပြုမီ ြုေ်မခွဲ (ဂ) နှင့်
(ဃ) တိြ
ု့ ါ စတင်ထဆာင်ရွက်ထသာ တာဝန်ရှိအြွဲ့အစည်းသည် ယင်းြုံစံမိတ္တူကို အပခား
သူမျေားြါ အသု ံးပြုနိုင ်ထ ကာင် းမသိ ၍ပြစ်ထစ၊ သိရန်အထ ကာင်းတစ်စုံတစ်ရာ မရှ ိ၍
ပြစ်ထစ ထဆာင်ရွက်ပခင်းအား ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ ယင်းသို့ ထဆာင်ရွက်ပခင်းသည် သီးသန့်
ကိစ္စရြ်မျေားအတွက် ပြစ်ရမည်ပြစ်ပြီး သာမန်အသုံးပြုမှုနှင့် မဆန့်ကျေင်ထစဘဲ အခွင့်အထရး
ရရှိသူတစ်ဦးဦး၏ တရားဝင်အကျေုးခံ
ိ စားခွင့်ကို မထလျော်ကန်ထသာနည်းပြင့် ေိခိုက်ပခင်း
မရှိသည့် ထဆာင်ရွက်ချေက်ပြစ်ရမည်။
အခန်း(၁၃)
စီးပွားဖရးဆိုင်ရာ အခွင့အ
် ဖရးများကို လွှဲဖခပာင်းခခင်း
၃၄။

(က)

စာထြနှင် ့အနု ြညာမူြ ိုင ်ခ ွင့် ြို င် ရှင ်သည် စီ းြွ ားထရးဆို င် ရာ အခွင် ့အထရးတစ် ခုလ ုံး
ကိုပြစ်ထစ၊ တစ်စိတ်တစ်ထေသကိုပြစ်ထစ အပခားြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် တရားဝင်
တည်ထောင်ေားထသာ အြွဲ့အစည်းအား လွှဲထပြာင်းပခင်းပြုနိုင်သည်။
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(ခ)

ောဒပနှင့်ေနုပညာမူြိုင်ခွင့်ြိုင်ရှင်သည် စီးြွားထရးဆိုင်ရာအခွင့်အထရးကို အပခားြုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးဦး ေို့မဟုတ် တရားဝင်တည်ဒထာင်ထားဒော ေေွဲ့ေေည်းေား ထအာက်ြါနည်းလမ်း
တစ်ရြ်ရြ်ပြင့် လွှဲထပြာင်းပခင်းပြုနိုင်သည်(၁) တည်ဆဲဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရပြစ်ထစ၊ ဓထလ့ေုံးတမ်းအရပြစ်ထစ အထမွဆက်ခံပခင်း၊
(၂) ထသတမ်းစာထရးခွင့်ရှိသူက ထသတမ်းစာပြင့်ထြးပခင်း၊
(၃) ထြးကမ်းပခင်း သို့မဟုတ် လှူေါန်းပခင်း၊
(၄) ြိုင်ဆိုင်ခွင့က
် ို တည်ဆဲဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ လွှဲထပြာင်းပခင်း၊
(၅) ခွင့်ပြုချေက်ပြင့် လုြ်ကိုင်ခွင့်ထြးပခင်း။

(ဂ)

ဆက်နွှယ်သည့်အခွင့်အထရးြိုင်ရှင်သည် ယင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စီးြွားထရးဆိုင်ရာ
အခွင့်အထရးအား အပခားြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် တရားဝင်တည်ထောင်ေားထသာ
အြွဲ့အစည်းကို ဆက်နွှယ်သည့်အခွင့်အထရးတွင် ြါဝင်သူအားလုံး၏ သထဘာတူညီ
ချေက်ပြင့် ြုေ်မခွဲ (ခ)ြါ နည်းလမ်းတစ်ရြ်ရြ်အရ လွှထ
ဲ ပြာင်းပခင်းပြုနိုငသ
် ည်။

(ဃ)

စီးြွားထရးဆိုင်ရာအခွင့်အထရးကို စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့်ြိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့်
အခွင့်အထရးြိုင်ရှင်က လွှဲထပြာင်းပခင်းကိုစာပြင့် ထရးသားလက်မှတ်ထရးေိုး၍ ပြုလုြ်
ရမည်။

၃၅။

မှတ်ပုံတင်ထားဒော စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်အထရးမျေားကို

လွှဲဒပပာင်းပခင်း ပပုလုပ်ေည့်ေခါ(က)

လွှဲထပြာင်းထြးပခင်းခံရသူသည် ေိုသို့ လွှဲထပြာင်းပခင်းကို မှတ်တမ်းတင်ထြးရန် သတ်မှတ်
ေားထသာ အခထ ကးထငွထြးသွငး် ပြီး မှတ်ြုံတင်အရာရှိေံ ထလျှောက်ေားနိုငသ
် ည်။

(ခ)

လွှဲထပြာင်းပခင်းပြုသည့် မှတ်တမ်းမျေားအား ပြင်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် ြယ်ြျေက်ရန် ရှိသည့်အခါ
နှစ်ဦးနှစ်ြက်က အထောက်အေားစာရွက်စာတမ်းမျေားနှင့်အတူ သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ
မှတ်ြတ
ုံ င်အရာရှိေံ ထလျှောက်ေားနိုငသ
် ည်။

၃၆။

မှတ ်ြု ံတ င်အ ရာရှိ သည် ြုေ်မ ၃၅ အရ မှတ ် တမ် းတင် ထြးရန် ထလျှောက်ေ ားပခင် းနှ င့်

စြ်လျေဉ်း၍ အဆိုြါ လွှဲထပြာင်းပခင်း၊ ပြင်ဆင်ပခင်း သို့မဟုတ် ြယ်ြျေက်ပခင်းကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး သတ်မှတ်
ေားထသာ နည်းလမ်းနှငအ
့် ညီ ေုတ်ပြန်ထ ကညာရမည်။
အခန်း(၁၄)
ဖေျာ်ဖခေသူ၊ ေိုနိုဂရမ် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ထုတ်လွှင့်သည့် အေွဲ့အစည်းများ၏ ဆက်နွှယ်သည့်
အခွင့်အဖရးများနှင့် အကာအကွယ်ဖပးသည့် သက်တမ်းများ
၃၇။

ဒေျာ်ဒပေေူေည် ဒောက်ပါပပုလုပ်မှုတေ်ခုခုကို ကိုယ်တိုင်ဒဆာင်ရွက်ရန် ေို့မဟုတ် ေပခား

ပုဂ္ဂိုလ်တေ်ဦးဦးေား ဒဆာင်ရွက်ခွင့်ပပုရန် စီးြွားထရးဆိုင်ရာေီးေန့်ေခွင့်ေဒရးကို ရရှိဒေရမည်(က)

ထအာက်ြါအချေက်တစ်ရြ်ရြ်ကိုပြုလုြ်၍ ေုတ်လွှင့်ပခင်း သို့မဟုတ် အမျေားပြည်သူသို့
ဆက်သွယ်ြ့လ
ို ွှင့်ပခင်းမှတစ်ြါး အရုြ်အသံထြါင်းစြ် ေည့်သွင်းပခင်းမပြုရထသးသည့်
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မိမိ၏ ထြျော်ထပြတင်ဆက်မှုကို ေုတ်လွှင့်ပခင်း သို့မဟုတ် အမျေားပြည်သူသို့ ဆက်သွယ်
ြိလ
ု့ ွှင့်ပခင်း(၁) ထြျော ်ထပြသူ ၏ ခွ င့် ပြုချေက ်ပြင့် ဒေျာ်ဒပေတင်ဆ က်မှု ကို ေရုပ်ေ ေံ ဒပါင်းေပ်
ထည့်ေွင်းပခင်း ေို့မဟုတ် ေက်ဆိုင်ရာဒေျာ်ဒပေေူ၏ ခွင့်ပပုချက်မပါဘဲ ပုေ်မ ၄၁
ပါ ကိေ္စရပ်များကို ပပုလုပ်ပခင်း၊
(၂) ထြျော်ထပြတင်ဆက်မှုကို စတင်ေုတ်လွှင့်သည့် အြွဲ့အစည်းက ကိုယ်တိုင်ပြစ်ထစ၊
ယင်း၏ ခွင့်ပြုချေက်ပြင့်ပြစ်ထစ ေုတ်လွှင့်ပခင်း၊
(ခ)

ေရုပ်ေေံ ဒပါင်းေပ်ထည့်ေွင်းပခင်း မပပုရဒေးေည့် မိမ၏
ိ ဒေျာ်ဒပေတင်ဆက်မှုကို
ေရုပ်ေေံ ဒပါင်းေပ်ထည့်ေွင်းပခင်း၊

(ဂ)

မိမ၏
ိ ဒေျာ်ဒပေတင်ဆက်မှုေား ေရုပ်ေေံ ဒပါင် းေပ်ထည့် ေွ င်းပခင် းကိ ု နည်းလမ်း
ေို့မဟုတ် ပုံေံတေ်မျုးမျ
ိ ုးပေင်
ိ
့ တိုက်ရိုက်ပေေ်ဒေ၊ ေွယ်ဝိုက၍
် ပေေ်ဒေမူပာွ းပခင်း၊

(ဃ)

ဒေျာ်ဒပေေူက မိမိ၏ ဒေျာ်ဒပေတင်ဆက်မှုေား ေရုပ်ေေံ ဒပါင်းေပ်ထည့်ေွင်းေားသည့်
မိတ္တူကို ယင်း၏ ခွင့်ပြုချေက်ပြင့် မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆို ထရာင်းချေပခင်း သို့မဟုတ် ြိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို
လွှဲထပြာင်းပခင်းပြုလုြ်ေားသည်မှတစ်ြါး

မိမိ၏ ထြျော်ထပြတင်ဆက်မှုအား အရုြ်အသံ

ထြါင်းစြ် ေည့်သွင်းပခင်းကိုပြစ်ထစ၊ ယင်း၏ မိတ္တူများကိုပေေ်ဒေ ေများပပည်ေူေို့ ပေန့်ချပခင်
ိ း၊
( င ) မိမိ၏ ထြျော်ထပြတင်ဆက်မှုအား အရုြ်အသံ ထြါင်းစြ်ေည့်သွင်းပခင်းကိုပြစ်ထစ၊ ယင်း၏
မိတ္တူမျေားကိုပြစ်ထစ အမျေားပြည်သူသို့ အခထ ကးထငွပြင့်ငှားရမ်းပခင်း၊
( ေ ) အရုြ်အသံ ထြါင် းစြ်ေ ည် ့ သ ွ င် းပခင် းပြုေားသည် ့ မိမိ ၏ထြျော် ထပြတင်ဆက်မှု ကို
အသုံးပြုခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးချေင်းစီက ရယူအသုံးပြုလိုသည့်ထနရာနှင့်အချေန်ိ ၌ ဝါယာကကိုးပြင့်
သို့မဟုတ် ဝါယာကကိုးမဲ့နည်းပြင့် သို့မဟုတ် အပခားဆက်သွယ်မှုနည်းစနစ်တစ်ခုခုပြင့်
အမျေားပြည်သူသို့ ရရှိခံစားနိုငထ
် စရန် ပြုလုြ်ပခင်း။
၃၈။ ဒေျာ်ဒပေေူ၏ ေခွင့်ေဒရးများနှင့်ေပ်လျဉ်း၍(က)

ဒေျာ်ဒပေေူေည် မိမိ၏ ေီးပွားဒရးဆိုင်ရာေခွင့်ေဒရးများကို လွှဲဒပပာင်းပပီးဒေကာမူ
မိမိ၏ တိုက်ရိုက်ဒေျာ်ဒပေတင်ဆက်မှုနှင့် ေရုပ်ေေံဆိုင်ရာ ကကားခံပေ္စည်းတေ်ခုခုတွင်
ေရုပ်ေ ေံ

ဒပါင် းေပ် ထည် ့ ေ ွ င ် းပခင် းပပုေည် ့

ဒေျာ်ဒပေတင်ဆက်မှုနှင့်ေပ်လျဉ်း၍

ေေုံ းပပုေည့်နည် းလမ်းေရ ေည် းကမ်းချက်ပ ေင့် ချန်လှ ပ်ထားချက်မှေ ပ မိမ ိမှ ာ
ဒေျာ်ဒပေေူပေေ်ဒကကာင်း ဒတာင် းဆိ ုခ ွင် ့ရှ ိေ ည်။ ေို့ပြင် ထြျော ်ထပြသူ သည် မိမိ ၏
ဂု ဏ်သ ိက္ခ ာနှ င့် ေင်ရှ ားထကျော် ကားမှု ကို ေိခို က်ထစရန် တစ်နည်းနည် းပြင့် မိမိ ၏
ထြျော ်ထပြတင်ဆက်မှု ကို ချေ ု့ယွ
ိ င် းထစပခင် း၊ ပြုပြင်ပ ခင် း သိ ု့မ ဟု တ် ြျေက ်ထစပခင်းကို
ကန့်ကွက်ြင
ို ်ခွင့်ရှိသည်။
( ခ ) ဤပုေ်မေရ ဒေျာ်ဒပေေူများ၏ ေီးပွားဒရးဆိုင်ရာေခွင့်ေဒရးေား ေကာေကွယ်ဒပးရမည့်
ကာလေည် ဒေျာ်ဒပေတင်ဆက်မှုကို ေရုပ်ေေံဆိုင်ရာကကားခံပေ္စည်းတေ်ခုခုတွင် ေရုပ်ေေံ
C:\Users\ayethandar\Desktop\23-4-2019 PR Final Letter & Artist Copy Right law .docx

28
ဒပါင် းေပ်ထည့် ေွ င် းပခင် းပပုေည့် နှေ်န ှင် ့တေ်ဆ က်တည်းပေေ် ဒော နှေ်ဒပါင် း ၅၀
ကုန်ဆုံးေည့်ဒန့ေထိ ဒော်လည်းဒကာင်း၊ ထိုေို့ ေရုပ်ေေံ ဒပါင်းေပ်ထည့်ေွင်းပခင်း
မပပုေည့်ကိေ္စတွင် ဒေျာ်ဒပေေည့် နှေ်ကုန်ဆုံးေည့်ေချန်ိ မှေ၍ နှေ်ဒပါင်း ၅၀ ကုန်ဆုံး
ေည့်ဒန့ေထိဒော်လည်းဒကာင်း ပေေ်ရမည်။ ဒေျာ်ဒပေေူများ၏ ကိုယ်ကျင့်ေိက္ခာဆိုင်ရာ
ေခွင့်ေဒရးေား ေကာေကွယ်ဒပးရမည့်ကာလေည် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရး
ပိုင်ရှင်ေက်ရှိထင်ရှားရှိေဉ် ကာလေပပင်ကွယ်လွန်ပပီးေည့်ဒန့ရက်မှ ေကန့်ေေတ်မရှိ
ကာလေထိပေေ်ေည်။
( ဂ ) ဤပုေ်မပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များေည် ဒေျာ်ဒပေေူများေား ၎င်းတို့၏ ဒေျာ်ဒပေတင်ဆက်မှု
နှင် ့ေပ်လ ျဉ် း၍

ပိုမ ို ဦးေားဒပးေည့် ေည် းကမ်းချက်များ ေတ် မှ တ်ပ ပီး ပဋိညာဉ်

ောချုပ်ချုပ်ဆိုပခင်းေဒပါ် သက်ထရာက်မှုမရှိထစရ။
၃၉။

ေိုနိုဂရမ်ထုတ်လုပ်ေူ၏ ေခွင့်ေဒရးများနှင့်ေပ်လျဉ်း၍(က)

ထုတ်လုပ်ေူေည် ဒောက်ပါပပုလုပ်မှုတေ်ခုခုကို ကိုယ်တိုင်ဒဆာင်ရွက်ရန် ေို့မဟုတ်
ေပခားေူတေ်ဦးဦးေား ဒဆာင်ရွက်ခွင့်ပပုရန် စီးြွားထရးဆိုင်ရာ ေီးေန့်ေခွင့်ေဒရးများ
ရရှိရမည်(၁) ေိုန ို ဂရမ်ကိ ု မည် ေ ည် ့ န ည် းလမ် း ေို့ မဟု တ် ပုံ ေံ နှင် ့မဆို တိ ု က ် ရ ိ ု က ် ပ ေေ် ဒ ေ၊
ေွယ် ဝို က်၍ပေေ်ဒ ေ မူပွာ းပခင်း၊
( ၂ ) ေိုနိုဂရမ်မိတ္တူများကို ပပည်တွင်းေို့ တင်ေွင်းပခင်း၊
(၃) ေုတ်လုြ်သူသည် မိမိ၏ခွင့်ပြုချေက်ပြင့် မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆို ထရာင်းချေပြီးထသာ
သို့မဟုတ် ြိုင်ဆိုင်ခွင့က
် ို လွှဲထပြာင်းေားပြီးပြစ်ထသာ ြိုနိုဂရမ်မူရင်း သို့မဟုတ်
မိတ္တူမှတစ်ြါး ေိုနိုဂရမ်၏ မူရင်း ေို့မဟုတ် မိတ္တူများကို ေများပပည်ေူေို့ ပေန့်ချပခင်
ိ း၊
(၄) ေိုနိုဂရမ်မိတ္တူများကို ေများပပည်ေူသို့ ေခဒကကးဒငွပေင့် ငှားရမ်းပခင်း၊
(၅) ေိုနိုဂရမ်ကို ေေုံးပပုခွင့ရ
် ှိေူတေ်ဦးချင်းေီက ရယူေေု ံးပပုလိ ုေည့် ဒနရာနှင် ့
ေချ ိန်၌ ဝါယာကကို းပေင့် ေိ ု့မ ဟု တ် ဝါယာကကိ ုးမဲ့နည်းပေင့် ေများပပည်ေ ူေိ ု့
ရရှိခံေားနိုငဒ
် ေရန် ပပုလုပ်ပခင်း။

(ခ)

ြိုနိုဂရမ်ကိုေုတ်ထဝသည့် အချေန်ိ မှစတင်၍ ေိုသို့ေုတ်ထဝသည့်နှစ်နှင့် တစ်ဆက်တည်း
ပြစ်ထသာ နှစ်ထြါင်း ၅၀ ကုန်ဆုံးသည့် ထန့ရက်အေိထသာ်လည်းထကာင်း၊ ြိုနိုဂရမ်ကို
ေုတ်ထ ဝပခင် းမပြုရထသးလျှေ င် ြို နို ဂရမ်က ို ြေမအကကိ မ် အရုြ်အ သံ ထြါင်းစြ်
ေည့်သွင်းပခင်းပြုသည့်နှစ်နှင့် တစ်ဆက်တည်းပြစ်ထသာ နှစ်ထြါင်း ၅၀ ကုန်ဆုံးသည့်
ထန့ရက်အေိထသာ်လည်းထကာင်း ဤဥြထေအရ ြိုနိုဂရမ် ေုတ်လုြ်သူမျေား၏ အခွင့်အထရး
မျေားကို အကာအကွယ်ထြးရမည်။
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၄၀။

ထုတ်လွှင့်ေည့် ေေွဲ့ေေည်း၏ ေခွင့်ေဒရးများနှင့ေ
် ပ်လျဉ်း၍(က)

ထုတ်လ ွှင် ့ေည့်

ေေွ ဲ့ေေည် းေည်

ဒောက် ပါပပုလု ပ်မ ှုတေ်ခ ုခ ုကိ ု

ကို ယ် တို င ်

ဒဆာင်ရွက်ရန် ေို့မဟုတ် ေပခားေူတ ေ် ဦးဦးေား ဒဆာင်ရွက်ခွင့်ပပုရန် စီးြွားထရး
ဆိုင်ရာ ေီးေန့်ေခွင့ေ
် ဒရးများကို ရရှိဒေရမည်(၁) ထုတ်လွှင့်ချက်ကို ထပ်မထ
ံ ုတ်လွှင့်ပခင်း၊
(၂) ထုတ်လွှင့်ချက်ကို ေများပပည်ေူေို့ ဆက်ေွယ်ပ့ိုလွှင့်ပခင်း၊
(၃) ထုတ်လွှင့်ချက်ကို ေရုပ်ေေံ ဒပါင်းေပ်ထည့်ေွင်းပခင်း၊
(၄)
(ခ)

ထုတ်လွှင့်ချက်ကို ေရုပ်ေေံ ဒပါင်းေပ်ထည့်ေွင်းပခင်းေား မူပာွ းပခင်း။

ေများပပည်ေူမှ တိုက်ရိုက်ေမ်းယူကကည့်ရှုနိုင်ရန် မရည်ရွယ်ေည့် ပဂိုဟ်တုမှ ထုတ်လွှင့်ချက်ကို
တရားဝင်လက်ခံရယူနိုင်သည့် အြွဲ့အစည်းမှ ေမ်းယူပပီး ဒကဘယ်လ်ကကိုးပေင့်ပေေ်ဒေ၊
ဆက်ေွယ်ပို့လွှင့်ပခင်းပေင့်ပေေ်ဒေ ဆက်ေွယ်ပ့လ
ို ွှင့န
် ိုင်ေည်။ ထိုေို့ ဆက်ေွယ်ပလ
ို့ ွှင့်
ပခင်းကို ေဆိုပါေေွဲ့ေေည်း၏ ခွင့ပ် ပုချက်ပေင့်ော ဒဆာင်ရွက်နိုင်ေည်။

(ဂ)

ဤြုေ်မအရ ေုတ်လွှင့်သည့်အြွဲ့အစည်းမျေား၏ အခွင့်အထရးမျေားကို စတင်ေုတ်လွှင့်
သည့်အချေန်ိ မှစ၍ ေိုနှစ်နှင့် တစ်ဆက်တည်းပြစ်ထသာ နှစ်ထြါင်း ၂၀ ကုန်ဆုံးသည့်
ထန့ရက်အေိ အကာအကွယ်ထြးရမည်။

၄၁။

ပုေ်မ ၃၇၊ ၃၈၊ ၃၉၊ ၄၀ နှင့် ၄၂ တို့ပါ ေကာေကွယ်ဒပးပခင်းနှငေ
့် ပ်လျဉ်းေည့် ပပဋ္ဌာန်းချက်

များေည် ဒောက်ပါပပုလုပ်မှုများနှင့် ေက်ဆိုင်ပခင်းမရှိဒေရ (က)

လတ်တဒလာ ေတင်းေချက်ေလက်များကို ေတင်းေပေေ်ဒပးပို့ရန် ေင့်ဒလျာ်မျှတေည့်
ဒကာက်နုတ်ချက် တေ်ေိတ်တေ်ဒေေကို ေေုံးပပုပခင်း၊

( ခ ) ေိပပ
္ပံ ညာရပ်ဆိုငရ
် ာ ေုဒတေနပပုလုပ်ရန်ေတွက်ော မူပာွ းပခင်း၊
( ဂ ) ပညာေင်ကကားဒရးနှင့် ေင်ကကားမှုေဒထာက်ေကူပေ္စည်းေပေေ် ထုတ်ဒဝပပီးပေေ်ဒော
ဒေျာ်ဒပေတင်ဆက်မှုနှင့် ေိုနိုဂရမ်တို့ေတွက်မှတေ်ပါး မျက်နှာချင်းဆိုင်ပညာေင်ကကားဒရး
ေတွက်ော ရည်ရွယ်လျက် မူပာွ းပခင်း၊
(ဃ)

ဤဥပဒေေခန် း (၁၂) ပါ ပပဋ္ဌာန် းချက် များေရ ေေုံးပပုေည့် ောဒပ ေို့ မဟု တ ်
ေနုပညာလက်ရာများတွင် ဒေျာ်ဒပေတင်ဆက်မှုများ၊ ေိုနိုဂရမ် ေို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်
ချက်များကို ထည့်ေွင်းေေုံးပပုပခင်း။
ခခင်းချေက်။

အဆိုြါပြုလု ြ်မ ှုမျေားသည် သာမန်အသုံးပြုမှုနှင့် မဆန့်ကျေငထ
် စရမည့်
အပြင် အခွ င့်အထရးရရှိ သူ တစ် ဦးဦး၏ တရားဝင်အကျေ ုးခံ
ိ စားခွင် ့ကိ ု
မထလျော်ကန်ထသာနည်းပြင့် ေိခိုက်ပခင်းမရှိထစရ။

၄၂။

(က)

စီးြွာ းထရးအလို့ ငှာ ရည်ရ ွယ်၍ ပြန် ့ ချေ ေားထသာ
ိ
သို ့မဟုတ ် ေုတ ်လုြ ်ေားထသာ
ြိုနိုဂရမ်တစ်ခုကို အသံလွှင့်ပခင်း သို့မဟုတ် အမျေားပြည်သူသို့ ဆက်သွယ်ြ့လ
ို ွှင့်ပခင်း
သို့မဟုတ် အမျေားပြည်သူကို ထြျော်ထပြတင်ဆက်ပခင်းတို့တွင် အသုံးပြုပြီးြါက ထြျော်ထပြသူ
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သို့မဟုတ် ထြျော်ထပြသူမျေားနှင့် ြိုနိုဂရမ်ေုတ်လုြ်သူတို့အား မျှေတသည့် အခထ ကးထငွကို
နှစ်ြက်သထဘာတူညီချေက်အတိုင်း အသုံးပြုသူက ထြးထဆာင်ရမည်။
(ခ)

ဒေျာ်ဒပေေူများနှင ့် ေို နို ဂရမ်ထု တ်လ ုပ် ေူ တို ့ ေချင်းချင် း ေပခားနည် းပေင့် ေဒဘာ
တူညီ မှု မရှ ိလျှင ် ပု ေ် မခွဲ (က) ေရ ေေုံ းပပုမှု ေတွက ် ရရှိ ေည့်ေ ခဒကကးဒငွေား
ထုတ်လုပ်ေူမှ ေက်ဆိုငေ
် ူများေား ေတ်မှတ်ချက်များနှငေ
့် ညီ ခွဲဒဝဒပးရမည်။

( ဂ ) ဤြုေ်မအရ ြိုန ို ဂရမ်အသုံ းပြုမှုအ တွက ် ရရှိမည်အ
့ ခထ ကးထငွဆိ ုင် ရာအခွ င့်အထရး
မျေားကို ြိုနိုဂရမ်စတင်ေုတ်ထဝသည့် အချေန်ိ မှစ၍ ေိုနှစ်နှင့် တစ်ဆက်တည်းပြစ်ထသာ
နှစ်ထြါင်း ၅၀ ကုန်ဆုံးသည့်ထန့ရက်အေိ အကာအကွယ်ထြးရမည်။ အဆိုြါ ြိုနိုဂရမ်ကိုမူ
ြုေ်မ ၃၉၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ ဆက်လက်ကာကွယ်မှုထြးမည်။
(ဃ)

ဤြုေ်မအရ ဝါယာပြင် ့ပြစ်ထစ၊ ဝါယာကကိ ုးမဲ့န ည်းပြင် ့ပြစ်ထစ အမျေားပြည် သူ ရရှိ
ခံစားနိုင်ထစရန် ပြုလုြ်ေားထသာ ြိုနိုဂရမ်မျေားကို အသုံးပြုခွ င့် ရှိ သူ တစ် ဦးချေင ်းစီက
ရယူအသုံးပြုလိုသည့်ထနရာနှင့် အချေန်ိ တို့၌ အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုြ်ပခင်းအား စီးြွားထရး
အလို့ငှာ ေုတ်ထဝပခင်းဟု မှတ်ယူရမည်။
အခန်း(၁၅)

စာပေနှင့်အနုေညာမူေုင
ိ ်ခွင့် သို့မဟုေ် ဆေ်နွှယ်သည့် အခွင့်အပရးများစီမံခန့်ခွဲမဆ
ှု ိုင်ရာ
သေင်းအချေ်အလေ်များနှင့် နည်းေညာ င့်ောေွယ်ထားပသာ အစီအမံများေို
အောအေွယ်ပေး ခင်း
၄၃။

(က)

စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်အထရးမျေားစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ
သတင်းအချေက်အလက်မျေားနှငစ
့် ြ်လျေဉ်း၍ (၁) အီလက်ေထရာနစ်

သတင်းအချေက်အလက်တစ်ရြ်ရြ်ကို

အခွင့်အထရး

ရရှိသူ၏

သထဘာတူညီချေက်မြါဘဲ ြယ်ရှားပခင်း သို့မဟုတ် ထပြာင်းလဲပခင်းမပြုရ၊
(၂) ဤဥြထေအရ အကာအကွယ်ထြးေားသည့် စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာမျေား
သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်အထရးဆိုင်ရာလက်ရာမျေား သို့မဟုတ် အပခားကိစ္စရြ်
မျေားအထြါ် ြုေ်မခွဲငယ် (၁) အရ ြယ်ရှားပခင်း သို့မဟုတ် ထပြာင်းလဲပခင်းပြုလုြ်ပြီးထနာက်
ပြန့်ချေပခင်
ိ း၊ ပြန့်ချေရန်
ိ တင်သွင်းပခင်း၊ ေုတ်လွှင့်ပခင်း သို့မဟုတ် အမျေားပြည်သူသို့
ဆက်သွယ်ြ့လ
ို ွှင့်ပခင်းမပြုရ။
(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) ြါ အချေက်မျေားသည် ပြည်သူလူေုနှင့် သက်ဆိုင်ထသာမူဝါေ သို့မဟုတ ်
လုံခခုံမှုအတွက် ဥြထေအရ ခွင့်ပြုေားထသာ နိုင်ငံထတာ်အစိုးရ၏ မည်သည့်ထဆာင်ရွက်မှု
ကိုမျှေ သက်ဆိုင်ပခင်းမရှိထစရ။

၄၄။

နည်းြညာပြင့် ကာကွယ်ေားထသာ အစီအမံမျေားနှင့စ
် ြ်လျေဉ်း၍ (က)

ေိထရာက်ထ သာနည်းြညာပြင့် ကာကွယ်ေ ားထသာ အစီအမံမ ျော းမှ ထရှာ င်လွှ ဲပ ခင် း၊
ထရှာင်ရှားပခင်း၊ ြယ်ရှားပခင်း၊ သက်ထရာက်မှုမရှိထစပခင်း၊ ြျေက်စီးထစပခင်းမပြုရ၊
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ရှင်းလင်းချေက်။

နည်းြညာပြင့် ကာကွယ်ေားထသာ အစီအမံမျေားမှ ထရှာင်လွှဲပခင်း
ဆိုရာတွင် ြုံစံြျေက်ေားထသာ စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာမျေား
သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင ့်အထရးဆို င် ရာလက်ရာမျေားအား
မူရင်းြုံစံ ပြန်လည်ရရှိထစရန် ပြုလုြ်ပခင်းတို့ြါဝင်သည်။

( ခ ) ေိထရာက်ထ သာ နည်းြညာပြင် ့ ကာကွယ်ေ ားထသာ အစီအမံ မျော းမှ ထရှာင်လွှဲ ရန်၊
ထရှာင်လွှဲမက
ှု ို ပြစ်ထပမာက်ထစရန် သို့မဟုတ် ြံ့ြိုးနိုငရ
် န် ရည်ရွယ်၍ စီးြွားထရးအလို့ငှာ
ပြုလုြ်ေားသည့် ြစ္စည်းကိရိယာမျေား၊ ေုတ်ကုန်မျေား၊ ြစ္စည်းအစိတ်အြိုင်းမျေား သို့မဟုတ်
ဝန်ထဆာင် မှု မျော းကို ေုတ်လ ုြ်ပ ခင်း၊ တင် သွ င် းပခင် း၊ ပြန့် ချေ ိပခင် း၊ ထရာင် းချေပခင် း၊
ငှားရမ်းပခင်း၊ ထရာင်းချေရန် သို့မဟုတ် ငှားရမ်းရန်အတွက် ထ ကာ်ပငာပခင်း သို့မဟုတ်
လက်ဝယ်ေားရှိပခင်း မပြုရ။
၄၅။

(က)

ြုေ်မ ၄၄ တွင် မည်သို့ြင်ဆိုထစကာမူ ြုေ်မ ၂၇၊ ြုေ်မခွဲ(က)၊ (ခ)၊ ြုေ်မ ၂၈၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) နှင့်
ြုေ်မ ၃၃ တိြ
ု့ ါ အချေက်မျေားနှင့်ကိုက်ညီထသာ ကန့်သတ်ချေက်နှင့် ကင်းလွတ်ချေက်ကို
ခံစားခွင့်ရှိသူမျေားသည် နည်းြညာပြင့်ကာကွယ်ေားထသာ အစီအမံမျေားပြင့် ပြုလုြ်ေားသည့်
လက်ရာကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အဆိုြါ အစီအမံမျေားမှ ထရှာင်လွှဲနိုင်သည့် အခွင့်အထရးကို
ခံစားခွင့ရ
် ှိသည်။

(ခ)

ြုေ်မ ခွ ဲ (က) ြါ အချေက်မ ျော းသည် သထဘာတူစာချေု ြ်ြါ စည်းကမ် းချေက ်အရ အသု ံး
ပြုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးချေင်းစီက ရယူအသု ံးပြုလိ ုသည့် ထနရာနှင့်အချေ န်ိ ၌ အသုံးပြုနိုင်ရန်
ပြုလုြ်ေားထသာ စာထြ ေို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာမျေား သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့်
အခွင့်အထရးဆိုင်ရာလက်ရာမျေား သို့မဟုတ် အပခားစာထြနှင့် အနုြညာဆိုင်ရာကိစ္စရြ်
မျေားအထြါ် သက်ဆိုင်ပခင်းမရှိထစရ။
အခန်း(၁၆)

စာဖပနှင့်အနုပညာမူပင
ို ်ခွင့် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့်အခွင့်အဖရးများကို မှတ်ပတ
ုံ င်ခခင်း
၄၆။

ဤဥြထေအရ မူလလက်ရာရှင် ေို့မဟုတ် စာထြနှင့အ
် နုြညာမူပုင
ိ ်ခွင့် ပိုင်ရှင်တေ်ဦးဦးေည်

စာထြနှင် ့အနု ြညာမူြ ိုင ်ခ ွင့် အခွ င့်အထရးရရှိထ ကာင် း ခိုင ်လုံထ သာသက်ထသ အထောက်အေား
ရှိထစရန်အလို့ငှာ ောဒပ ေို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာကို မှတ်ပတ
ုံ င်လိုပါက ေတ်မှတ်ချက်နှင့ေ
် ညီ
မှတ်ြတ
ုံ င်အရာရှိေံ ဒလျှာက်ထားနိုငေ
် ည်။
၄၇။

မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေည် ောဒပ ေို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာကို မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ဒလျှာက်ထားချက်ကို

ေိေေ်ပပီး ေတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ပခင်းမရှိဒော ဒလျှာက်ထားချက်နှင့ေ
် ပ်လျဉ်း၍ လိုေပ်ေလို
ပပင်ဆင်ပေည့်ေွက်ပပီး ပပန်လည်တင်ပပရန် ဒလျှာက်ထားေူထံ ေဒကကာင်းကကားရမည်။
၄၈။

စာထြနှင့် အနုြညာမူြိုင်ခွင့မ
် ှတ်ြုံတင်ရန် ဒလျှာက်ထားေူေည် (က)

မှတ်ပတ
ုံ င်ေရာရှိက

မှတ်ြတ
ုံ င်ပခင်းနှင့စ
် ြ်လျေဉ်း၍

ဆုံးပြတ်ချေက်မချေမှတ်မီပြစ်ထစ၊

မှတ ်ြု ံတ င်အ ရာရှိ ၏ ဆုံးပြတ် ချေက ်အထြါ် အယူခံပ ခင်းနှင် ့စြ်လျေဉ် း၍ ထအဂျေင် စီက
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ဆုံ းပြတ် ချေက ်မ ချေမှ တ်မီ ပြစ်ထစ

ဒလျှာက်ထားချက် ေိ ု့မ ဟု တ် ောရွက ်ောတမ်း

ေဒထာက်ေထားတေ် ခု ခု တွ င်ပါရှိ ေည် ့ ောေဒရးေေားေမှာ းနှ င့် ပြင်ဆင်ခွင် ့ပြု
နိုင်သည့် ေပခားမှားယွင်းမှုများကို ပပင်ဆင်လိုပါက ေတ်မှတ်ထားဒော ေခဒကကးဒငွဒပး
ေွင်းပပီး ပပင်ဆင်ဒပးရန် မှတ်ြတ
ုံ င်အရာရှိေံ ဒလျှာက်ထားနိုငေ
် ည်။
(ခ)

မှတ်ပတ
ုံ င်ေရာရှိက မှတ်ြတ
ုံ င်ပခင်းနှငစ
့် ြ်လျေဉ်း၍ ဆုံးပြတ်ချေက် မချေမှတ်မီပြစ်ထစ၊
မှတ ်ြု ံတ င်အ ရာရှိ ၏ ဆုံ းပြတ် ချေက်အထြါ်အယူ ခံပ ခင်းနှင် ့စြ်လျေဉ် း၍ ထအဂျေင ်စီက
ဆုံးပြတ်ချေက် မချေမှတ်မီပြစ်ထစ စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာကို မှတ်ပုံတင်ဒပးရန်
ဒလျှာက်ထားချက်ကို ရုပ်ေိမ်းနိုင်ေည်။

၄၉။

ပုေ်မ ၄၇ ေရ ေဒကကာင်းကကားော လက်ခံရရှိဒော်လည်း ဒလျှာက်ထားေူက ေဒကကာင်းကကားော

လက်ခ ံရ ရှိ ေည့် ဒန့မှ ရက်ဒ ပါင် း ၃၀ ေတွ င် း လိ ု ေပ်ခ ျက် များကို ဒဆာင်ရ ွက် တင်ပပပခင် းမရှိလျှင်
ောဒပ ေို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာကို မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ဒလျှာက်ထားချက်ကို ရုပ်ေိမ်းပပီးပေေ်ေည်ဟု
မှတ်ယူရမည်။
၅၀။

သတ်မှတ်ချေက်နှင့် ညီညတ
ွ ်ထသာ စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာကို မှတ်ြုံတင်ထြးရန်

ထလျှောက်ေားချေက်နှင့စ
် ြ်လျေဉ်း၍ မှတ်ြုံတင်အရာရှိသည် (က)

ြုေ်မ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆ ြါအချေက်မျေားနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ထဆးပြီးထနာက် မှတ်ြတ
ုံ င်
ခွင့်ပြုပခင်း သို့မဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်း ပြုနိုငသ
် ည်။

(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ ခွင့်ပြုပခင်း သို့မဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်းကို စာထြနှင့အ
် နုြညာမူြိုင်ခွင့်
မှတ်ြုံတင်စာရင်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ပြီး ထလျှောက်ေားသူေံ အထ ကာင်း ကားရမည့်
အပြင် မှတ်ြုံတင်ရန် ခွင့်ပြုြါက သတ်မှတ်ေားသည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ ေုတ်ပြန်
ထ ကညာရမည်။

(ဂ)

မှတ ်ြု ံတ င် ရန် ခွင ့်ပ ြုြါက

စာထြနှ င့်အ နုြညာမူြိ ုင် ခွ င့်

မှတ် ြုံ တင်လက် မှ တ်က ို

ထလျှောက်ေားသူအား ေုတ်ထြးရမည်။
၅၁။

(က)

စာထြနှင့် အနုြညာမူြိုင်ခွင့်ြိုင်ရှင်သည် ယင်း၏ မှတ်ြတ
ုံ င်လက်မှတ်မူရင်း ြျေက်စီး
သို့မဟုတ် ထြျောက်ဆုံးြါက မိတ္တူမှန်ေုတ်ထြးရန် သတ်မှတ်ေားထသာ အခထ ကးထငွ
ထြးသွင်းပြီး မှတ်ြတ
ုံ င်အရာရှိေံ ထလျှောက်ေားနိုငသ
် ည်။

(ခ)

မှတ ်ြု ံတ င်အ ရာရှိ သည် စိစစ်၍ စာထြနှ င့်အနုြ ညာမူ ြို င် ခွင ့် မှ တ်ြ ုံ တင်လ က်မ ှတ ်
မိတ္တူမှန်ကို ေုတ်ထြးရမည်။

၅၂။

ောဒပနှင့် ေနုပညာ မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်ေည် မှတ်ပုံတင်ောရင်းတွင် မှတ် တမ် းတင်ထားဒော

ောေဒရးေေားေမှားနှင့် ပပင်ဆင်ခွင့်ပပုနိုငေ
် ည့် ေပခားမှားယွင်းမှုကလ
ို ည်းဒကာင်း၊ နိ ု င ် င ံ ေ ားနှ င် ့
ဒနရပ်လိပ်ောများကိုလည်းဒကာင်း ပပင်ဆင်ဒပးရန် ေတ်မှတ်ထားေည့် ေခဒကကးဒငွ ဒပးေွင်းပပီး
မှတ်ပတ
ုံ င်ေရာရှိထံ ဒလျှာက်ထားနိုင်ေည်။
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၅၃။

ဆက်နွှယ်သည့်အခွင့်အထရးြိုင်ရှင်သည် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်အထရးရရှိထ ကာင်း ခိုင်လုံထသာ

သက်ထသအထောက်အေား ရရှိထစရန်အလို့ငှာ ဒေျာ်ဒပေတင်ဆက်မှုနှင့်ေိုနိုဂရမ်တို့ကို မှတ်ပုံတင်လိုပါက
ဤေခန်းပါ မှတ်ပုံတင်ပခင်းဆိုင်ရာပပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်ေညီ မှတ်ြုံတင်အရာရှိေံ ဒလျှာက်ထားနိုင်ေည်။
၅၄။

ောဒပနှင့ေ
် နုပညာဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့ေ
် ည်လည်းဒကာင်း၊ ဒေျာ်ဒပေေူ၊ ေိုနိုဂရမ်ထုတ်လုပ်ေူနှင့်

ထုတ်လွှင့်ေည့် ေေွဲ့ေေည်းများ၏ ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရးများေည်လည်းဒကာင်း ဤဥပဒေေရ
မှတ်ပတ
ုံ င်ေည်ပေေ်ဒေ၊ မတင်ေည်ပေေ်ဒေ ဤဥပဒေပါ ေခွင့်အဒရးများကို ရရှိဒေရမည်။
အခန်း (၁၇)
စာဖပနှင့် အနုပညာမူပင
ို ခ
် ွင့် သိ့မ
ု ဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့်အခွင့်အဖရးများကို မှတ်ပတ
ုံ င်ခခင်းအား
ပယ်ေျက်ခခင်း
၅၅။

မှတ်ပုံတင်ထားဒော စာထြနှင့်အနုြညာ မူပိုင်ခွင့် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရးနှင့်

ေပ်လျဉ်းေည့် ေခွင့်ေဒရးတေ်ခုခုေည် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး ေို့မဟုတ် ေများေကျုးကိ
ိ ု ထိခိုက်ဒကကာင်း
ဒတွ ့ ရှ ိပ ါက ေက် ဆ ို င ် ရ ာပု ဂ္ဂ ို လ် ေိ ု ့မ ဟု တ ် ေေွ ဲ ့ေေည် းေည် ေဆိ ု ပါ မှ တ ် ပု ံ တ င်ထ ားပခင် းကိ ု
ပယ်ေျက်ရန် မှတ်ပုံတင်ေရာရှိထံ ဒလျှာက်ထားနိုငေ
် ည်။
၅၆။

မှတ်ြုံတင်အရာရှိသည် ေက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ် ေို့မဟုတ် ေေွဲ့ေေည်း၏ ဒလျှာက်ထားချက်ေရ

ဒောက်ပါေချက်တေ်ရပ်ရပ်နှင့် ပငိ ေွန် းဒကကာင်းဒတွ့ ရှိ ပါက စာထြနှင့် အနုြ ညာမူပိ ုင် ခွ င့် မှတ်ပုံတင်
ထားပခင်း ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရးေား မှတ်ပတ
ုံ င်ထားပခင်းကို ပယ်ေျက်ရမည် (က)

ပုေ်မ ၁၆ ပါ ေကာေကွယ်ဒပးပခင်းမခံရေည့် ောဒပ ေို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာ
ပေေ်ဒကကာင်း ဒပါ်ဒပါက်လာပခင်း၊

( ခ ) မူလလက်ရာရှင် ေို့မဟုတ် စာထြနှင့် အနုြညာမူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့်
ေခွင့်ေဒရးပိုင်ရှင်ေည် မှတ်ပတ
ုံ င်ခွင့်ရထိုက်ေူ မဟုတ်ဒကကာင်း ဒပါ်ဒပါက်လာပခင်း၊
( ဂ ) စာထြနှင့်အနုြညာမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရး
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို လိမ်လည်လှည့်ပေား၍ပေေ်ဒေ၊ မမှန် မကန်တ င်ပ ပ၍ ပေေ်ဒေ၊
ေတ်မှတ်ထားဒော ေဒရးပါေည့်ေ ချက်ေလက်တ ေ်ရ ပ်ရ ပ်က ို ထိမ်ချန်၍ပေေ်ဒေ
ရယူထားဒကကာင်း ဒပါ်ဒပါက်လာပခင်း၊
(ဃ)

စာထြနှင့်အနုြညာမူပိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရးမှတ်ပုံတင်
ပယ်ေျက် ရန် ဒလျှာက်ထ ားပခင်းနှင ့် ေပ်လျဉ် း၍ မူြိ ုင် ခွ င့် တရားရုံ း၏ ေပပီ းေတ်
ဆုံးပေတ်ချက် ေို့မဟုတ် ေီရင်ချက်ကို လက်ခံရရှိပခင်း။

၅၇။

မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေည် စာထြနှင့်အနုြညာမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ောရင်း ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့်

ေခွင့်ေဒရး မှတ်ပုံတင်ောရင်းမှ ပယ်ေျက်ပပီးပါက ေဆိုပါပယ်ေျက်ပခင်းကို မှတ်တမ်းတင်၍ စာထြ
နှငအ
့် နုြညာမူြိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင် ေိ ု့မ ဟု တ် ဆက်န ွှယ် ေည့် ေခွ င့်ေဒရးပိ ုင် ရှ င်ထံ အထ ကာင်း ကားပြီး
သတ်မှတ်ေားထသာ နည်းလမ်းနှငအ
့် ညီ ေုတ်ပြန်ထ ကညာရမည်။
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အခန်း (၁၈)
အယူခံ ခင်း
၅၈။

(က)

မှတ်ြုံတင်အရာရှိက ဤဥြထေအရ ချေမှတ်ထသာဆုံးပြတ်ချေက်တစ်ရြ်ရြ်ကို မထကျေနြ်သူသည်
ယင်းဆုံ းပြတ်ခ ျေက် ကို ေုတ ်ပြန်ထ ကညာသည့်ထ န့ရက်မ ှ ရက်ထ ြါင် း ၆ဝ အတွင ်း
ထအဂျေင်စီေံ အယူခံဝင်နိုင်သည်။

(ခ)

ပုေ်မခွဲ (က) ေရ ေယူခံမှုတွင် ဒေဂျင်ေီေည် မှတ်ပတ
ုံ င်ေရာရှိ၏ ဆုံးပေတ်ချက်ကို
ေတည်ပပုပခင်း၊

ပယ်ေျက်ပခင်း၊

ပပင်ဆင်ဒပပာင်းလဲပခင်း

ေို့မဟုတ်

သက်ထသခံ

အထောက်အေားမျေား ေြ်မရ
ံ ယူရန် ညွှန် ကားပခင်းပပုနိုငေ
် ည်။
(ဂ)

ပုေ်မခွဲ (ခ) ေရ ေက်ဒေခံေဒထာက်ေထား ထပ်မံရယူတင်ပပလာလျှင် ဒေဂျင်ေီေည်
မှတ်ပုံတင်ေရာရှိ၏ ဆုံးပေတ်ချက်ကို ေတည်ပပုပခင်း၊ ပယ်ေျက်ပခင်း ေို့မဟုတ် ပပင်ဆင်
ဒပပာင်းလဲပခင်းပပုနိုငေ
် ည်။

၅၉။

ဒေဂျင်ေီကချမှတ်ဒော ဆုံးပေတ်ချက်ကို မဒကျနပ်ေူေည် ယင်းဆုံးပေတ်ချက်ေဒကကာင်း

ကကားောကို လက်ခ ံရ ရှိ ေည် ့ဒန့မှ ရက် ဒပါင်း ၉၀ ေတွင်း ဤကိစ္စအလို့ငှာ ပြည်ထောင်စုတရား
လွှတ်ထတာ်ချေုြ်က စီရင်ြိုင်ခွင့်အာဏာ အြ်နှင်းေားသည့် မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးသို့ ထလျှောက်ေားနိုင်သည်။
အခန်း (၁၉)
စာပေနှင့်အနုေညာမူပုင
ိ ်ခွင့် သို့မဟုတ် ဆေ်နွှယ်သည့်အခွင့်အဖရးဆိုင်ရာ စုဖပါင်းစီမံခန့်ခွဲသည့်
အေွဲ့အစည်းကို ေွဲ့စည်းခခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၆၀။

စာထြနှင့်အနုြညာမူပိုင်ခွင့် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယေ
် ည့် ေခွင့်ေဒရးဆိုင်ရာ ေုဒပါင်းေီမံခန့်ခွဲေည့်

ေေွဲ့ေေည်းကို ေွဲ့ေည်းလိုေူေည် (က)

သတ်မှတ်ေားသည့် စာထြနှင့အ
် နုြညာမူြိုင်ခွင့်ကဏ္ဍအလိုက် စုထြါင်းစီမံခန့်ခွဲသည့်
အြွဲ့အစည်းကို တည်ထောင်ခွင့်ပြုရန် ထအဂျေင်စီသို့ မိမတ
ိ ို့ အြွဲ့အစည်း၏ ြွဲ့စည်းြုံ၊
စည်းမျေဉ်းစည်းကမ်းနှငအ
့် တူ ထလျှောက်ေားရမည်။

( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) ေရ စာထြနှင့အ
် နုြညာ မူပုင
ိ ်ခွင့် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရး
ဆိုင်ရာ ေုဒပါင်းေီမံခန့်ခွဲေည့်ေေွဲ့ေေည်းကို ေွဲ့ေည်းဒရးေတွက် ဒလျှာက်ထားရာတွင်
စာထြနှင့် အနုြညာမူပိုင်ခွင့်ကဏ္ဍေလိုက် ေက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ဒော ပညာရှင်တို့ကို
ေေွဲ့ဝင်ေပေေ် ပါဝင်လျက် ေွဲ့ေည်းနိုငေ
် ည်။
၆၁။

ထအဂျေင်စီေည် (က)

ပုေ်မ ၆၀ ေရ ဒလျှာက်ထားချက်ကို ေိေေ်ပပီး ေည်းကမ်းချက်များေတ်မှတ်၍ ခွင့်ပပုပခင်း
ေို့မဟုတ် ပငင်းပယ်ပခင်းပပုနိုငေ
် ည်။

(ခ)

ေတ်မှတ်ထားေည့် စာထြနှင့်အနုြညာ မူပိုင်ခွင့်ကဏ္ဍေလိုက် ေွဲ့ေည်းခွင့်ပပုထားဒော
စာထြနှင့အ
် နုြညာမူပုင
ိ ်ခွင့် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရးဆိုင်ရာ ေုဒပါင်း
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ေီ မ ံ ခ န် ့ ခွ ဲ ေည် ့ေ ေွဲ ့ေေည် း၏ လုပ ် င န် းတာဝန်မ ျားနှ င် ့ ေပ်လ ျဉ် း၍ လမ်းညွှန်ပခင်း၊
လိုေပ်ပါက ညှိနှိုင်းဒပါင်းေပ်ဒပးပခင်းပပုနိုင်ေည်။
၆၂။

စာထြနှင့်အနုြညာမူပိုင်ခွင့် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရးဆိုင်ရာေုဒပါင်းေီမံခန့်ခွဲေည့်

ေေွဲ့ေေည်းေည် ေက်ဆိုင်ရာောဒပနှင့ေ
် နုပညာ မူပုင
ိ ်ခွင့်ကဏ္ဍေလိုက် (က)

ောဒပနှင် ့ေနု ပညာဆို င်ရ ာ ေန် တီ းမှုများကို ေားဒပးပမှင် ့တ င် ေည့် လုပ်ငန်းများကို
ဒဆာင်ရွက်ရမည်။

(ခ)

မူလလက်ရာရှင်နှင့် စာထြနှင့် အနုြညာမူပုင
ိ ်ခွင့်ပိုင်ရှင် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့်
ေခွင့်ေဒရးပိုင်ရှင်တို့၏ ေခွင့်ေဒရးများ ရရှိဒရးေတွက်လည်းဒကာင်း၊ ယင်းေခွင့်
ေဒရးများ ထိပါးချုးဒောက်
ိ
ပခင်းနှင့်ေပ်လျဉ်း၍ ေကာေကွယ်ဒပးဒရးေတွက်လည်းဒကာင်း
ဒေ့ေပ်ညှိနှိုင်းဒပေရှင်းဒပးပခင်း ပပုနိုင်ေည်။

(ဂ)

မူလလက်ရာရှငန
် ှင့် စာထြနှင် ့ အနုြညာမူပို င် ခွ င့် ပိုင ်ရ ှင် ေို ့မဟုတ ် ဆက်နွှယ်ေည့်
ေခွင့်ေဒရးပိုင်ရှင်တို့က ေပ်နှံေည့် ောဒပ ေို့မဟုတ် ေနုပညာလက်ရာများ၊ ဒေျာ်ဒပေ
တင်ဆက်မှုများ၊ ေိုနိုဂရမ်များကိုလက်ခံပခင်းနှင့် ေေုံးပပုေူများထံမှ ေင့်တင့်မျှတဒော
ေခဒကကးဒငွဒကာက်ခံပပီး ထိုေူတို့ေား ပပန်လည်ခွဲဒဝဒပးပခင်းပပုနိုင်ေည်။

(ဃ)

လိုေပ်ဒော ောဒပ ေို ့မဟုတ ် ေနုပညာလက် ရာများ၊ ဒေျာ်ဒပေတင်ဆ က်မ ှုများ၊
ေိုနိုဂရမ်များကို မဒပျာက်ပျက်ဒေဒရးေတွက် မူ လလက်ရာရှ င်၊ စာထြနှင ့် အနုြညာ
မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရးပိုင်ရှင်၏ ဆန္ဒေရဒော်လည်းဒကာင်း၊
ဝယ်ယ ူ ပ ခင် းပေင် ့ ဒ ော် လည် းဒကာင် း ေု ဒ ဆာင် းပခင် းနှ င ့် ထိန်းေိမ်းပခင်း ပပုနိုငေ
် ည်။

(င)

ပပည်ပရှိ စာထြနှင့အ
် နုြညာမူပုင
ိ ်ခွင့် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရးဆိုင်ရာ
ေုဒပါင်းေီမံခန့်ခွဲေည့်ေေွဲ့ေေည်းများ၊ ေပပည်ပပည်ဆိုင်ရာေေွဲ့ေေည်းများ၊ ဒေေဆိုင်ရာ
ေေွဲ့ေေည်းများနှင့်ဆက်ေွယ်၍ ေကူေညီများရယူပခင်းနှင့်ေကူေညီဒပးပခင်းတို့ပပုနိုင်ေည်။

(ေ)

ဝန်ကကီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနမျေားမှ သတ်မှတ်ေုတ်ပြန်ေားထသာ စည်းမျေဉ်း၊
စည်းကမ်းမျေားနှင့်

ထအဂျေင်စီမှ

သတ်မှတ်ေုတ်ပြန်ေားထသာ

စည်းကမ်းချေက်မျေား၊

ညွှန် ကားချေက်မျေားကို လိုက်နာရမည်။
အခန်း(၂၀)
မူေုင
ိ ်ခွင့်ေရားရုံးေည်ပထာင် ခင်း
၆၃။

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်သည် (က)

မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်မျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ပြစ်မှုထ ကာင်းအရပြစ်ထစ၊ တရားမထ ကာင်းအရ
ပြစ်ထ စ တရားစွ ဲ ဆ ို မ ှု မ ျော းကိ ု စစ်ထ ဆးစီ ရင် ရ န် သင် ့ ထလျော် ထ သာ နယ်ထပမထေသတွင်
မူြုင
ိ ်ခွင့်တရားရုံးမျေား တည်ထောင်၍ တရားသူကကီးမျေားကို ခန့်ေားနိုင်သည်။
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( ခ ) ြုေ်မခွဲ (က) အရ ခန့်ေားသည့် တရားသူကကီးမျေားအား မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်မျေားကို
စစ်ထဆးစီရင်နိုင်ရန် စီရင်ြင
ို ်ခွင့်အာဏာနှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်မျေားကို အြ်နှင်းနိုငသ
် ည်။
( ဂ ) ြုေ်မခွဲ (က) အရ မူြုင
ိ ်ခွင့် တရားရုံးမျေားကို တည်ထောင်ပခင်းမပြုမီ မူြုင
ိ ်ခွင့်ဆိုင်ရာ
ကိစ္စရြ်မျေားကို စစ်ထဆးစီရင်ရန် သင့်ထလျော်ထသာ တရားရုံးအား မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးမျေား၏
စီရင်ြင
ို ခ
် ွင့် အာဏာနှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်မျေားကို အြ်နှင်းနိုငသ
် ည်။
(ဃ)

မူ ြ ိ ု င် ခ ွ င ့် တ ရားရုံ းမျေားက ချေမှ တ ် ထ သာစီ ရ င် ချေက်၊ အမိန့်နှငဆ
့် ုံးပြတ်ချေက်မျေားအထြါ်
အယူခံမှု၊ ပြင်ဆင်မှုမျေားကို စီရင်ြိုင်ခွင့်ရှိသည့် မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးမျေား၏ စီရင်ြင
ို ်ခွင့်
အာဏာနှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်မျေားကို သတ်မှတ်ထြးရမည်။

(င)

ြုေ်မ ၅၉ အရ ထလျှောက်ေ ားချေက် မျော းကိ ု စစ်ထဆးစီရင်ရန် သင့်ထလျော်သည့် မူြုင
ိ ်ခွင့်
တရားရုံးသို့ စီရင်ြင
ို ခ
် ွင့အ
် ာဏာနှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်မျေားအြ်နှင်းရမည်။
အခန်း (၂၁)

စာပေနှင့်အနုေညာမူပုင
ိ ်ခွင့် သို့မဟုတ် ဆေ်နွှယ်သည့် အခွင့်အဖရးကို အဖကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက
အကာအကွယ်ဖပးခခင်း
၆၄။

အခွင့်အထရးရရှိသူသည် စာထြနှင့အ
် နုြညာမူြိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်အထရး

ချေုးထြာက်
ိ
ေားသည်ဟု စွြ်စွဲခံရထသာြစ္စည်းကို နိုင်ငံထတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်းသို့ တင်သွင်းေားထ ကာင်း
သို ့မဟုတ် တင်သ ွင် းလျေက် ရှိထ ကာင် း သို့မ ဟု တ် တင် သွ င် းရန်ရှ ိထ ကာင်း သံ သယပြစ်ြွ ယ်ရ ာ
အထောက်အေားရှိြါက အဆိုြါြစ္စည် းမျော း ကု န်သွ ယ်မှုလ မ် းထ ကာင်း အတွ င် းသို့ လွတ ်လြ် စွ ာ
ဝင်ထရာက်ခွင့်ပြုပခင်းကို ဆိုင် းငံ့မ ိန် ့ေု တ်ထြးရန် သတ် မှ တ် ချေက ်နှ င့်အညီ အထကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန
ညွှန် ကားထရးမှူးချေုြ်ေံ ထလျှောက်ေားနိုငသ
် ည်။
၆၅။

(က)

အထကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန ညွှန် ကားထရးမှူးချေုြ်သည် (၁) ြုေ်မ ၆၄ အရ ထလျှောက်ေားချေက်ကို လက်ခံရရှိသည့်ထန့မှ ရက်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း
ယင်းထလျှောက်လွှာကို လက်ခံထ ကာင်း သို့မဟုတ် ပငင်းြယ်ထ ကာင်း ထလျှောက်ေားသူေံ
အထ ကာင်း ကားရမည်။
(၂) ထလျှောက်ေားချေက်ကိုစိစစ်ရန် လိုအြ်ထသာ သတင်းအချေက်အလက်မျေားမပြည့်စုံခဲ့လျှေင်
ထလျှောက်ေားသူမှ အထ ကာင်း ကားစာ ေုတ်ပ ြန်သည် ့ထန့မှ ၁၅ ရက်အ တွ င် း
သတင်းအချေက်အလက်မျေား ေြ်မံပြည့်စွက် ထြးြို့ထစရန် ယင်း၏ ဆုံးပြတ်ချေက်ကို
ထလျှောက်ေားသူေ ံ အထ ကာင်း ကားစာထြးြိ ု့၍ ထရွှေ့ဆို င်း ရမည်။
(၃) ထလျှောက်ေားချေက်ကိုလက်ခံရာတွင် အာမခံချေက်တစ်ရြ်ကို အထကာက်ခွန်ဦးစီး
ဌာနတွင် သတ်မှတ်ချေက်နှင့်အညီ ထလျှောက်ေားသူမှထြးရန် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(၄) ထလျှောက်ေားချေက်ကို ပငင်းြယ်ခဲ့လျှေင် အထ ကာင်းပြချေက်ကို ရှင်းလင်းစွာ ထြာ်ပြ
ရမည်။
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(ခ)

ထလျှောက်ေားသူသည် ြိုမိုတိုထတာင်းထသာ အချေန်ိ ကာလတစ်ခုကို ထတာင်းဆိုပခင်းမပြုခဲလ
့ ျှေင်
ြုေ်မခွဲ (က) ြါ လုြ်ထဆာင်မှုမျေားသည် ထပခာက်လအေိ သက်ထရာက်မှုရှိထစရမည်၊၊

၆၆။

(က)

အထကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန ညွှန် ကားထရးမှူးချေုြ်သည် ြုေ်မ ၆၅ အရ ထလျှောက်ေားချေက်ကို
လက်ခံပြီးထနာက်ပြစ်ထစ၊ အထကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ စစ်ထဆးထတွ့ရှိချေက်အရပြစ်ထစ
စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့်အခွင့်အထရး ချေုးထြာက်
ိ
ပြီး
တင်သွင်းထသာြစ္စည်းပြစ်သည်ဟု ယူဆနိုငထ
် သာ ခိုင်လုံသည့် အထောက်အေားမျေား
ရှိလျှေင် အဆိုြါြစ္စည်းမျေား ကုန်သွယ်မှုလမ်းထ ကာင်းအတွင်းသို့ လွတ်လြ်စွာ ဝင်ထရာက်
ခွင့်ပြုပခင်းကို ဆိုင်းငံ့ေားရမည်။ ယင်းသို့ ဆိုင်းငံ့ေားပခင်းကို ထလျှောက်ေားသူနှင့်
တင်သွင်းသူတို့အား ချေက်ချေင်းအထ ကာင်း ကားရမည်။

(ခ)

အဆိုြါြစ္စည်းသည် စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်အထရး
ချေုးထြာက်
ိ
ေားထသာ ြစ္စည်းပြစ်ထ ကာင်း ထလျှောက်ေားသူ၏ ထတာင်းဆိုချေက် မှန်ကန်ထ ကာင်း
သက်ထသပြရန် အထကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန ညွှန် ကားထရးမှူးချေုြ်သည် လျှေု့ဝှ
ိ က်သတင်း
အချေက်အလက်မျေားအား မထြါက် ကားထစဘဲ ဆိုင်းငံ့ေားထသာ ြစ္စည်းမျေားကို ထလျှောက်ေား
သူနှင့် တင်သွင်းသူတို့အား လုံထလာက်ထသာ စစ်ထဆးခွင့်ပြုရမည်။

၆၇။

(က)

ထလျှောက်ေားသူေံ ဆိုင်းငံ့မိန့်ကို အသိထြးအထ ကာင်း ကားသည့်ထန့မှ ၁၅ ရက် အတွင်း
ထလျှောက်ေားသူက အမှုကိစ္စအမှားအမှန်အထြါ် ဆုံးပြတ်နိုင်ရန် အထရးယူထဆာင်ရွက်ပခင်းကို
စတင်ထဆာင်ရွက်ထနထ ကာင်း သို့မဟုတ် မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးမှ ြစ္စည်းစီးဆင်းမှုဆိုင်းငံ့သည့်
ယာယီအထရးယူထဆာင်ရွက်ချေက်မျေားသည် ကန့် ကာထနထ ကာင်း အထကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန
ညွှန် ကားထရးမှူးချေုြ်ေံ အထ ကာင်း ကားခဲ့ပခင်းမရှိလျှေင် ယင်းြစ္စည်းကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရမည်။
သင် ့ ထ လျော် ထ သာ ကိ စ ္စ ရ ြ် မ ျေားတွ င ် ေိ ု သ တ် မ ှ တ ် သ ည် ့ အချေ ိန် က ာလကိ ု ၁၅ ရက်
မကုန်ဆုံးမီ အထကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန ညွှန် ကားထရးမှူးချေုြ်၏ ဆုံးပြတ်ချေက်ပြင့် ၁၅ ရက်
ေြ်မံတိုးနိုင်သည်။

( ခ ) ြျေက်စီးလွယ်ထသာ ြစ္စည်းပြစ်ြါက သတ်မှတ်ကာလသည် သုံးရက်ပြစ်သည်။
၆၈။

ဆိုင ်းငံ့ မိန် ့အထ ကာင် း ကားစာကိ ု လက်ခ ံရ ရှိပ ြီ းထနာက် တင် သွ င် းသူသည် ဆိုင ်းငံ့ မိန် ့ကို

မထကျေနြ်ြါက သက်ဆိုင်ရာစီရင်ြင
ို ်ခွင့်ရှိသည့် မူြုင
ိ ်ခွင့်တရားရုံးသို့ ထလျှောက်ေားနိုငသ
် ည်။ မူြုင
ိ ်ခွင့်
တရားရု ံ းသည် ပြန်လ ည် စ ိစ စ် ရန် အခွ င ့် အထရးထတာင် းဆို သ ည့် ထ န့မှ ရက် ထ ြါင် း ၃၀ အတွ င် း
ဆိုင်းငံ့ကာလကို ပြင်ဆင်ပခင်း၊ ပြန်လည်ရုြ်သိမ်းပခင်း သို့မဟုတ် အတည်ပြုပခင်း ပြုလုြ်ရမည်။
၆၉။

မူြိ ုင် ခွ င့် တ ရားရုံ းက စာထြနှင် ့အနုြ ညာမူြိ ုင် ခွ င့် သိ ု့မ ဟု တ် ဆက် နွှယ် သည် ့ အခွင ့်အထရး

ချေုးထြာက်
ိ
ေားထသာ ြစ္စည်းမျေား မှန်ကန်ထ ကာင်း ဆုံးပြတ်ခဲ့လျှေင် တင်သွင်းသူသည် အဆိုြါ ြစ္စည်း
မျေားအား ေိန်းသိမ်းပခင်း၊ ြျေက်ဆီးပခင်း၊ ြယ်ရှားပခင်းတို့အတွက် ကုန်ကျေစရိတ်မျေားကို အထကာက်ခွန်
ဦးစီးဌာနသို့ ထြးထဆာင်ရမည်။
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၇၀။

မူြိ ုင် ခွ င့် တ ရားရုံ းက စာထြနှင် ့အနုြ ညာမူြိ ုင် ခွ င့် သိ ု့မ ဟု တ် ဆက် နွှယ် သည် ့ အခွင ့်အထရး

ချေုးထြာက်
ိ
ေားထသာြစ္စည်းမျေား မဟုတ်ထ ကာင်း ဆုံးပြတ်ခဲ့လျှေင် ေဆိုပါြစ္စည်းမျေားကို မှားယွင်းစွာ
ဆိုင်းငံ့ပခင်းနှင့် ယာယီေိန် းသိမ ်းပခင်းတိ ု့ထ ကာင့်ပ ြစ်ထြါ်သည့် နစ်နာထ ကးကို မူြိုင်ခွင့်တရားရုံ းမှ
သတ်မှတ်ဆုံးပြတ်သည့် ြမာဏအတိုင်း ထလျှောက်ေားသူမှ တင်သွင်းသူေံ ထြးထဆာင်ရမည်။
၇၁။

ဤအခန်းြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားသည် စာထြနှင့် အနုြညာမူြိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့်

အခွင့်အထရးချေုးထြာက်
ိ
ေားထသာ ြစ္စည်းမျေားကို စီးြွားထရး အလို့ငှာမဟုတ်ဘဲ ြစ္စည်းတင်သွင်းသူက
ကိုယ်ြင
ို သ
် ုံးရန် ရည်ရွယ်၍ ခရီးသည်ဝန်စည်အထနပြင့် ယူထဆာင်လာထသာ ြစ္စည်းမျေားနှင့်ထသာ်
လည်းထကာင်း၊ နည်းဥြထေတွင် သတ်မှတ်ထြာ်ပြေားထသာ တင်သွင်းတင်ြလ
ို့ ာထသာ ြစ္စည်းမျေားနှင့်
ထသာ်လည်းထကာင်း သက်ဆိုင်ပခင်း မရှိထစရ။
၇၂။

အထကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန ညွှန် ကားထရးမှူ းချေုြ် ေ ည် စာထြနှင့်အနုြညာမူပိုင်ခွင့် ေို့မဟုတ်

ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရးချုးဒောက်
ိ
ထားဒောပေ္စည်းများ နှင့်ေပ်လျဉ်း၍ ကမ္ဘာ့ေဒကာက်ခွန် ေေွဲ့နှင့်
လည်းဒကာင်း၊ ေပခားနိုင်ငံမှ အထကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန ညွှန် ကားထရးမှူးချေုြ်နှင်လ
့ ည်းဒကာင်း၊ စာထြနှင့်
အနုြညာမူပိုင်ခွင့် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့်ေခွင့်ေဒရးဆိုင်ရာ ေုဒပါင်းေီမံခန့်ခွဲေည့် ေေွဲ့ေေည်းများနှင့်
လည်းဒကာင်း ေတင် းေချက်ေလက်မ ျားေလှယ်ပပီး ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်နိုငေ
် ည်။
အခန်း (၂၂)
စာပေနှင့်အနုေညာမူပုင
ိ ်ခွင့် သို့မဟုတ် ဆေ်နွှယ်သည့် အခွင့်အဖရးကို ထိေါးချုးပ
ိ ာေ် ခင်း
နှင့်စေ်လျဉ်း၍ မူေုင
ိ ်ခွင့်ေရားရုံး၏ လုေ်ေိုင်ခွင့်များ
၇၃။

(က)

အခွင့်အထရးရရှိသူသည် နစ်နာမှုအတွက် တရားမထ ကာင်းအရ ြုေ်မ ၇၄ နှင့် ၇၅ တို့ြါ
ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားနှင့်အညီ ယာယီအထရးယူထဆာင်ရွက်သည့် အမိန့်ချေမှတ်ထြးရန် မူြိုင်ခွင့်
တရားရုံးတွင် အထေွထေွမှုထလျှောက်ေားနိုငသ
် ည်။

(ခ)

အခွင့်အထရးရရှိသူသည် ပြစ်မှုထ ကာင်းအရပြစ်ထစ၊ တရားမထ ကာင်းအရပြစ်ထစ အထရးယူထြးရန်
မူြုင
ိ ်ခွင့်တရားရုံးသို့ ထလျှောက်ေားနိုငသ
် ည်။

၇၄။

(က)

မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးသည် စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်အထရး
ေိြါးချေုးထြာက်
ိ
မှုမျေားနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ ြုေ်မ ၇၃၊ ြုေ်မခွဲ (က)အရ ထလျှောက်ေားလာြါက
တရားမထ ကာင်းအရ ကုစားထဆာင်ရွက်ရန် ထအာက်ြါ ယာယီအထရးယူထဆာင်ရွက်သည့်
အမိန့်တစ်ရြ်ရြ်ကိုပြစ်ထစ၊ တစ်ရြ်ေက်ြ၍
ို ပြစ်ထစ ချေမှတ်နိုင်သည်(၁) စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရးေိြါးချေုးထြာက်
ိ
ပခင်းကို
ကာကွယ်တားဆီးရန်နှင့်အထကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် ကျေသင့်ခွန်အရြ်ရြ် ထြးထဆာင်၍
ရှင်းလင်းေုတ်ယူပြီးသည့် သွင်းကုန်ြစ္စည်းမျေားအြါအဝင် စာထြနှင့် အနုြညာမူြိုင်ခွင့်
ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရးေိြါးချေုးထြာက်
ိ
ေားထသာ ြစ္စည်းမျေား
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နိ ု င ် င ံ ထ တာ် ၏ ကု န ် သ ွ ယ ် မ ှု လ မ် းထ ကာင် းအတွ င ် းသိ ု ့ ဝင် ထ ရာက် လ ာပခင် းကိ ု
ကာကွယ်တားဆီးရန် သင့်သည်ေင်ပမင်သည့်အမိန့်၊
(၂ ) စွြ်စွဲခံရထသာ စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရး
ေိြါးချေုးထြာက်
ိ
မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သက်ထသခံအထောက်အေားမျေားကို မူလ
အထပခအထနမြျေက် ေိန်းသိမ်းေားရန် သင့်သည်ေင်ပမင်သည့်အမိန့်၊
(၃) သက်ဆိုင်ရာ အထကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက ေုတ်ေားသည့် ဆိုင်းငံ့မိန့်ကို ပြင်ဆင်ရန်၊
ြယ်ြျေကရ
် န် သို့မဟုတ် အတည်ပြုရန် အမိန့်။
(ခ)

မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးသည် ယာယီအထရးယူထ ဆာင် ရွက် ထြးရန်အတွက် ထလျှောက်ေား
သူေံမှ ထအာက် ြ ါတိ ု ့ ကိ ု တင်သွင်းရန် ညွှန် ကားနိုငသ
် ည်(၁) ထလျှောက်ေားသူ မှ ာ အခွ င့်အ ထရးရရှိသူပြစ်ထ ကာင်း၊ ယင်း၏ အခွင်အ
့ ထရးကို
ေိြါးချေုးထြာက်
ိ
ထနထ ကာင်း သို့မဟုတ် ေိြါးချေုးထြာက်
ိ
ရန် အလားအလာရှိထ ကာင်း
ေင်ရှားထစရန် ခိုင်လုံသည့် အထောက်အေားမျေားကို တင်ပြထစပခင်း၊
(၂ ) ယာယီအထရးယူထဆာင်ရွက်မှုကို အလွဲသုံးစားပြုပခင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးရန်အတွက်
လုံထလာက်သည့် အာမခံတင်သွငး် ထစပခင်း။

( ဂ ) မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးသည် ြုေ်မခွဲ(က) ြါ အမိန့်အရ ယာယီအထရးယူထဆာင်ရွက်မှုမျေားကို
ထဆာင်ရွက်ရာတွင် စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရး
ေိြါးချေုးထြာက်
ိ
သည်ဟု စွြ်စွဲခံရထသာြစ္စည်းမျေားကို ခွဲပခားသတ်မှတ်နိုင်ရန် ထနာက်ေြ်
လိုအြ်ထသာ မည်သည့်သတင်းအချေက်အလက်ကိုမဆို တင်သွင်းရန် ထလျှောက်ေားသူကို
ေြ်မံ ညွှန ် ကားနိုင်သည်။
(ဃ) မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးသည် ထလျှောက်ေားထတာင်းဆိုခဲ့သည့် ယာယီအထရးယူထဆာင်ရွက်ချေက်
မျေားကို စတင်ထဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်ထန့မှစ၍ ေိခိုက်နစ်နာမှုအထြါ် အမှုကို အပြီးအပြတ်
ဆုံ းပြတ်န ိုင ်ရန်အတွက် မူြိ ုင် ခွ င့် တ ရားရုံ းက သတ်မ ှတ ်ေားသည့် သင့်ထလျော်ထသာ
ကာလအတွင်း သို့မဟုတ် ယင်းကဲ့သို့ သတ်မှတ်ေားပခင်းမရှိခဲ့လျှေင် ယာယီအထရးယူ
ထဆာင်ရွ က် ရန် အမိန့် ချေမှ တ် သည့်ထ န့မှ ရက်ထ ြါင် း ၃၀ အတွ င် း တရားစွဲဆိုမှုကို
တရားမထ ကာင်းအရ တရားစွဲဆိုပခင်းမရှိလျှေင် ြုေ်မ ၇၅၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) ကို မေိခိုက်ထစဘဲ
ြုေ်မ ၇၄၊ ြုေ်မခွဲ (က) နှင့် ြုေ်မ ၇၅၊ ြုေ်မခွဲ (က) တို့အရ ချေမှတ်ေားထသာ ယာယီ
အထရးယူထဆာင်ရွက်ချေက်မျေားကို ထလျှောက်ေားခံရသူ၏ ထတာင်းဆိုချေက်အရ ရုြ်သိမ်းရမည်
သို့မဟုတ် အကျေုးသက်
ိ
ထရာက်မှုကို ရြ်စဲရမည်။
( င ) မူြုင
ိ ်ခွင့်တရားရုံးသည် ယာယီအထရးယူ ထဆာင်ရွက်ချေက်မျေားကို ရုြ်သိမ်းလျှေင်ပြစ်ထစ၊
ထလျှောက်ေားသူ၏ြျေက်ကွက်မှု သို့မဟုတ် ပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ထ ကာင့် ရြ်စဲလျှေင်ပြစ်ထစ၊
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စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရး ေိြါးချေုးထြာက်
ိ
ပခင်း
မရှိထ ကာင်း သို့မဟုတ် ေိြါးချေုးထြာက်
ိ
ရန် အလားအလာမရှိထ ကာင်း ထတွ့ရှိလျှေင်ပြစ်ထစ
ထလျှောက်ေားခံရသူ၏ ထတာင်းဆိုချေက်အရ အဆိုြါ အထရးယူထဆာင်ရွက်ချေက်မျေားထ ကာင့်
ထြါ်ထြါက်ထ သာ

ေိခို က်နစ်နာမှုမ ျော းအတွက်

သင့်ထလျော်ထ သာ

ထလျော်ထ ကးကို

ထလျှောက်ေားသူက ထလျှောက်ေားခံရသူသို့ ထြးထစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။
၇၅။ (က)

မူြိုင်ခွင်တ
့ ရားရုံးသည် ထအာက်ြါအထပခအထနတစ်ရြ်ရြ်တွင် တစ်ြက်သတ် ယာယီအထရးယူ
ထဆာင်ရွက်သည့် အမိန့်မျေားကို ချေမှတ်နိုင်သည် (၁) အခွင့်အထရးရရှိသူကို ကုစား၍မရနိုင်ထသာ ေိခိုက်နစ်နာမှုကိုပြစ်ထစ တန်ရာသည့်
ထနှာင့်ထနှး ကန့် ကာမှု တစ်စုံတစ်ရာရှိပခင်း၊
( ၂ ) သက်ထ သခံအထောက်အေားမျော း ြျေကစ
် ီးဆုံးရှုံးမည့်အန္တရာယ် အမှန်တကယ်
ကျေထရာက်ထနပခင်း။

(ခ)

မူြုင
ိ ်ခွင့်တရားရုံးသည် တစ်ြက်သတ်ယာယီအထရးယူထဆာင်ရွက်ရာတွင်(၁) ထဆာင်ရွက်ပြီးလျှေင်ပြီးချေင်း ထနှာင့်ထနှး ကန့် ကာမှုမရှိထစဘဲ ယာယီအထရးယူထဆာင်ရွက်
သည့်အမိန့်ကို ထလျှောက်ေားခံရသူေံ အသိထြးအထ ကာင်း ကားရမည်။
( ၂ ) မူြုင
ိ ်ခွင့်တရားရုံးက သတ်မှတ်သည့် အချေန်ိ ကာလအတွင်း သို့မဟုတ် ယင်းကဲ့သို့
သတ်မှတ်ချေက်မရှိခဲ့လျှေင် အထ ကာင်း ကားစာ ေုတ်ပြန်သည့်ထန့မှ ရက်ထြါင်း ၃၀
အတွင်း အထ ကာင်း ကားခံရသူက လိုက်နာပခင်းမရှိလျှေင် ယင်းအထရးယူထဆာင်ရွက်
ချေက်မျေားကိုပြီးထပမာက်ထအာင် ထဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဂ)

မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးသည် ယင်းအထရးယူထဆာင်ရွက်ချေက်မျေားအထြါ် ပြင်ဆင်ပခင်း၊ ြယ်ြျေက်ပခင်း
သို့မဟုတ် အတည်ပြုပခင်းတို့အား ဆုံးပြတ်ထြးရန် ထလျှောက်ေားခံရသူမျေား၏ ထတာင်းဆိုချေက်
အရ နှစ်ြက် ကားနာ၍ ပြန်လည်စစ်ထဆးပခင်းတစ်ရြ်ကို သင့်ထလျော်သည့် ကာလအတွင်း
ထဆာင်ရွက်ရမည်။

၇၆။

(က)

စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်အထရး ေိြါးချေုးထြာက်
ိ
ပခင်း
နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ တရားမဥြထေနှင့် တရားမကျေင့်ေုံးဥြထေတို့ကို မေိခိုက်ထစဘဲ ြုေ်မ ၇၃၊
ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ စွဲဆိုမှုတွင် မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးသည် ထအာက်ြါအမိန့်တစ်ရြ်ရြ်ကိုပြစ်ထစ၊
တစ်ရြ်ေက်ြို၍ပြစ်ထစ ချေမှတ်နိုငသ
် ည် (၁) အထကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် ကျေသင့်ခွန် အရြ်ရြ်ထြးထဆာင်၍ ရှင်းလင်းေုတ်ယူပြီး
တင်သွင်းလာမည့် စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်အထရး
ေိြါးချေုးထြာက်
ိ
ေားသည့်ြစ္စည်းမျေား နိုင်ငံထတာ်၏ ကုန်သွယ်မှုလမ်းထ ကာင်းအတွင်းသို့
ဝင်ထရာက်လာပခင်းကို ကာကွယ်တားဆီးပခင်း အြါအဝင် စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့်
သို့မဟုတ် ဆက်နွှယသ
် ည့် အခွင့်အထရး ေိြါးချေုးထြာက်
ိ
မှုအတွက် တားပမစ်သည့်
အမိန့်၊
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( ၂ ) (ကက) စာထြနှင့အ
် နုြညာမူြုင
ိ ်ခွင့် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရး
ေိြါးချေ ိုးထြာက်ပ ခင် းထ ကာင့် ပြစ်ထြါ်လာထသာ အခွင့်အထရးရရှိသူ၏
ေိခိုက်နစ်နာမှုမျေားအတွက် ေိြါးချေုးထြာက်
ိ
သူမှ အခွင့်အထရးရရှိသူေံ
လုံထလာက်ထသာ နစ်နာထ ကးကို ထြးထဆာင်ထစရန်အတွက် ချေမှတ်သည့်အမိန့်
သို့မဟုတ် သင့်ထလျော်ထသာ ကိစ္စရြ်မျေားတွင် အခွင့်အထရးရရှိသူမှ ကကိုတင်
သတ်မှတ်ထတာင်းဆိုေားထသာ နစ်နာထ ကးကိုပြစ်ထစ၊ ချေုးထြာက်
ိ
သူမှ
ရယူခံစားခဲ့ထသာ အကျေုးအပမတ်
ိ
ကိုပြစ်ထစ၊ နှစ်ရြ်လုံးကိုပြစ်ထစ ပြန်လည်
ထြးထစရန် အမိန့်။
( ခခ ) အခွင ့်အထရးရရှိ သူ ၏ တရားစရိ တ်န ှင် ့ ထရှ့ထနစရိ တ်တ ို့ အြါအဝင်
သင့်ထလျော်ထသာ ကုန်ကျေစရိတ်မျေားကို ထြးထဆာင်ထစရန် အမိန့်။
(၃) အခွင့်အထရးရရှိသူကို ေိခိုက်နစ်နာမှု မရှိထစရန်အလို့ငှာ ထလျော်ထ ကးတစ်စုံတစ်ရာ
ထြးထဆာင်ထစပခင်းမရှိဘဲ စာထြနှင့အ
် နုြညာမူြုင
ိ ်ခွင့် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့်
ေခွင ့်ေဒရး ချေ ုးထြာက်
ိ
ထသာ ြစ္စည ်းမျော းကို ကုန်သ ွယ် မှုလမ် းထ ကာင် းမှ
ြယ်ရှားရန် သို့မဟုတ် ြျေက်ဆီးရန် ချေမှတ်သည့်အမိန့်၊
(၄) စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရးချေုးထြာက်
ိ
ေားထသာ
ြစ္စည်းမျေားပြုလုြ်ရာတွင် အဓိကအသုံးပြုထသာ ြစ္စည်းကိရိယာ တန်ဆာြလာမျေားကို
ကုန်သွယ်မှုလမ်းထ ကာင်းမှ ြယ်ရှားရန် သို့မဟုတ် ြျေက်ဆီးရန် ချေမှတ်သည့်အမိန့်။
( ခ ) မူြုင
ိ ်ခွင့်တရားရုံးသည် ြုေ်မခွ(ဲ က)၊ ြုေ်မခွဲငယ် (၃) နှင့် (၄) တိအ
ု့ ရ အမိန့်တစ်ခုခုကို
ချေမ ှတ ်ရန်စဉ် းစားရာတွ င် အဆိုြါအမိန် ့နှ င့် စာထြနှင့်အ နုြ ညာမူြိ ုင် ခွ င့် ေိ ု့မ ဟု တ ်
ဆက်န ွှယ် ေည့် ေခွင ့်ေဒရးေိ ြါးချေ ိုးထြာက်မှု အတို င် းအတာကိ ု အချေ ုးညီ
ိ စွ ာ ချေင့် ချေ န်ိ
ဆုံးပြတ်ရမည်ပြစ်ပြီး အပခားအကျေုးသက်
ိ
ဆိုင်သူမျေား၏ အကျေုးစီ
ိ းြွားကိုလည်း ေည့်သွင်း
စဉ်းစားရမည်။
၇၇။

စာထြနှင့အ
် နုြညာမူြုင
ိ ်ခွင့်ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရးေိြါးချေုးထြာက်
ိ
ခံရသည်

ဟု မရိုးမထပြာင်ထ
့ သာသထဘာပြင့် မမှန်မကန်တိုင် ကားထ ကာင်း ထြါ်ထြါက်လျှေင် ယင်းသို့ တိုင် ကား
ပခင်းထ ကာင့် မှားယွင်းစွာ ဟန့်တားခံရသည့် ထလျှောက်ေားခံရသူကို ထလျှောက်ေားသူက ထလျော်ထ ကး
ထြးရမည့်အပြင် ထလျှောက်ေားခံရ သူ ၏ ကျေသ င့်ထ သာ ထရှ့ထနစရိတ ်အြါအဝင် တရားစရိ တ် နှ င့်
အပခားကုန်ကျေစရိတ်မျေားကို ထလျှောက်ေားသူက ထြးထဆာင်ထစရန် မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးက အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။
၇၈။

(က)

မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးသည် ထအာက်ြါအထပခအထနမျေားတွင် တည်ဆဲဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားကို
မေိခိုက်ထစဘဲ သင့်ထလျော်ထသာကိစ္စရြ်မျေားတွင် လျှေု့ဝှ
ိ က်သတင်းအချေက်အလက်မျေားကို
အကာအကွယ်ထြးလျေက် သက်ထသခံအထောက်အေားမျေားကို တစ်ြက်အမှုသည်က တင်ပြရန်
အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည် (၁) အခွင့်အထရးရရှိသူက ယင်း၏ ထတာင်းဆိုချေက်မျေားကို လုံထလာက်စွာ အထောက်
အကူပြုနိုင်မည့် ခိုင်လုံသည့် သက်ထသခံအထောက်အေားကို တင်ပြေားထသာအခါ။
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( ၂ ) ယင်းထတာင်းဆိုချေက်မျေားနှင့်စြ်ဆိုင်သည့် ခိုင်လုံထသာ သက်ထသခံအထောက်အေား
မျေားသည် တစ်ြက်အမှုသည်၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိထ ကာင်း တိကျေစွာထြာ်ပြေားထသာအခါ၊
(ခ)

ခို င်လု ံထသာ အထ ကာင်းပြချေက် မရှိ ဘဲ မိမိအလို အထလျောက် ေိြါးချေ ုးထြာက်
ိ
မှု တွ င်
မူြိုင်ခွင်တ
့ ရားရုံးသည် ထအာက်ြါအထပခအထနမျေား၌ ေိခိုက်နစ်နာသူနှင့် ေိြါးချေုးထြာက်
ိ
သူတို့၏ စွြ်စွဲချေက်မျေား သို့မဟုတ် သက်ထသခံအထောက်အေားမျေားအရ ကားနာခွင့်ထြးပြီး
၎င်းတို့၏ အပြန်အလှန်စွြ်စွဲပငင်းဆိုသည့်အချေက်မျေား အြါအဝင် သတင်းအချေက်အလက်မျေား
အထြါ် အထပခခံ၍ အတည်ပြုပခင်း သို့မဟုတ် ပငင်းဆိုပခင်းစသည့်ြဏာမနှင့် အပြီးသတ်
ဆုံးပြတ်ချေက်မျေားကို ချေမှတ်နိုင်သည် (၁) လိုအြ်သည့် သတင်းအချေက်အလက်မျေားကိုရယူရာတွင် ပငင်းဆိုလျှေင်၊
(၂) သင့်ထလျော်ထသာ အချေ န်ိ ကာလအတွ င်း လိုအြ်ထသာ သတင်းအချေက်အလက်ကို
မထြးြိန
ု့ ိုငလ
် ျှေင်၊
(၃) အထရးယူ ထ ဆာင် ရ ွက ် မ ှုန ှ င ့် စ ြ် လျေဉ် းထသာ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားကို သိသာစွာ
ဟန့်တားလျှေင်။

၇၉။

မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးသည် ဤဥြထေအရ တရားစွဲဆ ို တင် ြို ့ထ သာ ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်တွင် ထငွေဏ်

ချေမ ှတ ်ခ ဲ့ြါက ယင်းချေမှ တ်ထ သာ ထငွေဏ်အ ားလုံးကိုထ သာ်လည် းထကာင် း၊ တစ်စိ တ် တစ်ထေသကို
ထသာ်လည်းထကာင်း နစ်နာထ ကးအပြစ် နစ်နာသူအားထြးထစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုငသ
် ည်။
၈၀။

တရားစွဲဆိုရန် အထ ကာင်းတစ်ရြ်တည်းကိုအထပခပြု၍ ပြစ်မှုထ ကာင်းနှင့် တရားမထ ကာင်း

နှစ်ရြ်လုံးပြင့် စွဲဆိုြါက မူြုင
ိ ်ခွင့်တရားရုံးသည် တရားမမှုတွင် ေိခိုက်နစ်နာမှုအတွက် နစ်နာထ ကး
ထြးထစရန် စီရင်ချေက်၊ အမိန့်နှင့်ေီကရီချေမှတ်သည့်အခါ ြုေ်မ ၇၉ အရ ချေမှတ်သည့် ထငွေဏ်မှ နစ်နာထ ကး
အပြစ်ထြးခဲ့ထသာ ထငွထ ကးကို ခုနှိမ်ထြးရမည်။
၈၁။

မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးေည် စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရး ထိပါး

ချုးဒောက်
ိ
ပခင်းေတွက် ေဒရးယူဒဆာင်ရွက်ချက်များနှငေ
့် ပ်လျဉ်း၍ ဤဥပဒေတွင် ေတိေလင်း
ပပဋ္ဌာန်းထားပခင်းမရှိလျှင် ေက်ဒေခံေက်ဥပဒေ၊ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေ၊ တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေနှင့်
ေပခားေပ်ဆိုင်ေည့် တည်ဆဲဥပဒေတို့ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို ကျင့်ေုံးဒဆာင်ရွက်နိုင်ေည်။
အခန်း (၂၃)
ခပစ်မှုနှင်ခ့ ပစ်ဒဏ်များ
၈၂။

မည်သူမဆို ထအာက်ြါပြုလုြ်မှု တစ်ရြ်ရြ်ကို ကျေူးလွန်ထ ကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင်

ေိုသူကို သုံးနှစ်ေက် မြိုထသာထောင်ေဏ်ပြစ်ထစ၊ ကျေြတ
် စ်ဆယ်သိန်းထအာက်မနည်းထသာ ထငွေဏ်ပြစ်ထစ၊
ေဏ်နှစ်ရြ်လုံးပြစ်ထစ ချေမှတ်နိုင်သည် (က)

အခွင့်အထရးရရှိသူ၏ သထဘာတူခွင့်ပြုချေက်မြါဘဲ စီးြွားထရးအလို့ငှာ −
(၁) စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယေ
် ည့် ေခွင့်ေဒရး အကာအကွယ်
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ထြးခံ ရသည့် လက်ရာကို တိ ုက် ရို က်ပြစ်ထစ၊ သွ ယ်ဝို က်၍ပြစ်ထ စ မူြွာ းပခင်း၊
အမျေားပြည်သူသို့ ဆက်သွယ်ြ့လ
ို ွှင့်ပခင်းနှင့် အမျေားပြည်သူသို့ ပြန့်ချေပခင်
ိ း၊
( ၂ ) စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရး ချေုးထြာက်
ိ
ေားထသာ
ြစ္စည်းမျေားကို လက်ဝယ်ြိုင်ဆိုင်ပခင်း သို့မဟုတ် ထရာင်းဝယ်ထြာက်ကားပခင်း၊
(၃) စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရး ချေုးထြာက်
ိ
ေားထသာ
ြစ္စည်းမျေားကို ပမန်မာနိုငင
် အ
ံ တွငး် သို့ တင်သွငး် ပခင်း၊
(၄) ြုေ်မ ၄၃ နှင့် ၄၄ တို့ြါ တားပမစ်ေားထသာ ပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ကို ပြုလုြ်ပခင်း။
(ခ)

စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့် ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရး ချေုးထြာက်
ိ
ေားထသာ
ြစ္စည်းမျေား ေုတ်လုြ်ရာတွင် အဓိကအသုံးပြုလျေက်ရှိထသာ ြစ္စည်းကိရိယာ တန်ဆာြလာ
တစ်ခုခုကို လက်ဝယ်ြင
ို ဆ
် ိုင်ပခင်း။

၈၃။

မည်ေူမဆို ပုေ်မ ၈၂ ပါ ပပုလုပ်မှုတေ်ခုခုကို ကျူးလွန်ဒကကာင်း ပပေ်မှုထင်ရှားေီရင်ပခင်းခံရပပီး

ဒနာက်ေဆိုပါပပေ်မှုကုိ ထပ်မံကျူးလွန်ဒကကာင်း ပပေ်မှုထင်ရှားေီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထိုေူကို ေနည်းဆုံး
ေုံးနှစ်မှ အမျေားဆုံး ၁၀ နှစ်ေက်မြိုထသာ ထောင်ေဏ်ချေမှတ်ရမည့်အပြင် ကျေြ်သိန်း ၁၀၀ ေက်မြိုထသာ
ထငွေဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်ေည်။
၈၄။

မည်ေူမဆို ထအာက်ြါပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ကို ကျေူးလွန်ထ ကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင်

ေိုသူကို တစ်နှ စ်ေက် မြိုထ သာ ဒထာင်ေဏ်ပေေ်ဒေ၊ ကျေြ်သိန်း ၂၀ ေက်မြိုထသာ ဒငွေဏ်ပေေ်ဒေ၊
ေဏ်နှေ်ရပ်လုံးပေေ်ဒေ ချေမှတ်နိုင်သည် (က)

စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့် မှတ်ြုံတင်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်အထရးဆိုင်ရာ
မှတ်ြတ
ုံ င်လက်မှတ်ကို မမှန်မကန်ထုတ်ဒပးပခင်း ေို့မဟုတ် ထုတ်ဒပးဒေပခင်း၊

(ခ)

ောဒပနှင့်ေနုပညာ မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ောရင်း ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရးဆိုင်ရာ
မှတ်ပုံတင်ောရင်းတွင် မရိုးမဒပောင့်ဒောေဒဘာပေင့် မမှန်မကန်ဒရးေွင်းပခင်း ေို့မဟုတ်
ဒရးေွင်းဒေပခင်း။

၈၅။

မည်ေူမဆို ဤဥပဒေပါ ပပေ်မှုတေ်ရပ်ရပ်ကို ကျေူးလွန်ရာတွင် ပူးဒပါင်းပါဝင်လျှင်ပေေ်ဒေ၊ ေားဒပး

ကူညီလျှင်ပေေ်ဒေ ယင်းပပေ်မှုေတွက် ပပဋ္ဌာန်းထားေည့် ပပေ်ေဏ်ေတိုင်း ချမှတ်ပခင်းခံရမည်။
အခန်း (၂၄)
အဖထွဖထွ
၈၆။

ဤဥြထေအရ အကာအကွယ်ထြးသည့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာ

လက်ရာ သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်အထရးဆိုင်ရာလက်ရာကို အမျေားပြည်သူြိုင်ဟု မှတ်ယူရမည်။
ေိုအမျေားပြည်သူြိုင် လက်ရာကို မည် သူမ ဆို မူလလက်ရာရှ င်၊ စာထြနှင့အ
် နုြညာမူြိုင်ခွင့်ြိုင်ရှင်
သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်အထရးြိုင်ရှင်၏ ခွင့်ပြုချေက်မလိုဘဲ လွတ်လြ်စွာအသုံးပြုနိုင်ထသာ်လည်း
စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာကို အသုံးပြုသူသည် မူလလက်ရာရှင်၏ အမည်နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာဆိုင်ရာ
အခွင့်အထရးကို ေိခိုက်ပခင်း မရှိထစရ။
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၈၇။

ဤဥပဒေပေင် ့ရု ပ်ေ ိမ် းေည့် The Myanmar Copyright Act, 1914 ေရ ေက်တ မ် း

မကုန်ဆုံးဒေးဒော စာထြနှင့အ
် နုြညာမူပုင
ိ ်ခွင့်ေည် ဤဥပဒေတွင် ေတ်မှတ်ထားေည့် စာထြနှင့်
အနုြညာမူပိုင်ခွင့် ေက်တမ်းနှင့်ေညီ စာထြနှင့်အနုြညာမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ေခွင့်ေဒရးများ ဆက်လက်
ခံေားခွင့ရ
် ှိရမည်။
၈၈။

ဤဥပဒေောဏာမတည်မီက ဒေျာ်ဒပေေူ၊ ေိုနိုဂရမ်ထုတ်လုပ်ေူနှင့် ထုတ်လွှင့်ေည့် ေေွဲ့ေေည်း

များ၏ ဆက်နွှယ်ေည့် ေခွင့်ေဒရးေည် ဤဥပဒေ ေခန်း (၁၄)တွင် ေတ်မှတ်ထားေည့် ေက်တမ်း
နှငေ
့် ညီ ခံေားခွင့်ရှိရမည်။
၈၉။

ဤဥြထေပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားသည် ဥြထေအာဏာ စတင်သက်ထရာက်မည့်ထန့မတိုင်မီက စာချေုြ်

ချေုြ်ဆိုခဲ့ထသာ လက်ရာမျေား၊ ထြျော်ထပြတင်ဆ က် မှုမျေား၊ ြိုနိုဂရမ်မျေားနှင့် ေုတ်လွှင့်ပခင်းတို့အတွက်
စာချေုြ်စာတမ်းအထြါ် သက်ထရာက်မှုမရှိထစရ။
၉၀။

ဤဥြထေအာဏာသက်ထရာက်သည့် ထန့မတိုင်မီ စာထြနှင့်အနုြညာမူြိုင်ခွင့်ြိုင်ရှင် သို့မဟုတ်

ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်အ ထရးြိုင ်ရှ င် ၏ ခွင့်ပြုချေက်မြါဘဲ အမျေားပြည်သူအကျေုးငှ
ိ ာ ဥြထေနှင့်အညီ
ပြုလုြ်ေားထသာ မိတ္တူမျေားကို ဥြထေအာဏာသက်ထရာက်သည့်ထန့မှ နှစ်နှစ်အတွင်း စာထြနှင့်အနုြညာ
မူြုင
ိ ်ခွင့်ြိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင် ့ အထရးြို င် ရှင ်၏ ခွင့်ပြုချေက်မြါဘဲ ပြည်သူလူေုသို့
ပြန့်ချေခွိ င့ပ် ြုနိုင်သည်။
၉၁။

မှတ်ပုံတင်ေရာရှိက မှန်ကန်ဒကကာင်း လက်မှတ်ဒရးထိုးပပီး တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ထားဒော ောဒပနှင့်

ေနုပညာမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ ေို့မဟုတ် ဆက်နွှယေ
် ည့်ေခွင့်ေဒရးဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်
လက်မှတ်မိတ္တူနှင့် ေဒထာက်ေထားောရွ က်ေ ာတမ် းများကိ ု ေက်ဆိ ုင် ရာမူပ ိုင ်ခ ွင် ့တ ရားရု ံးတွ င်
ေက်ဒ ေခံေပေေ် တင်ပပခွင့်ရှိေည်။
၉၂။

မူြုင
ိ ်ခွင့်တရားရုံးသည် စာထြနှ င့်အနုြညာမူ ြို င် ခ ွင့် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်အထရး

ချေုးထြာက်
ိ
ေားထသာ ြစ္စည်းမျေားနှင့် ပြစ်မှု ကျေူ းလွန်ရ ာတွင် ပြစ်မှုကျေူးလွန်ပခင်းနှင့သ
် က်ဆိုငထ
် သာ
ကိရိယာတန်ဆာြလာမျေားကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအပြစ် သိမ်းဆည်းထစရန်၊ ြျေက်ဆီးထစရန် သို့မဟုတ်
အပခားနည်းပြင့် ထဆာင်ရွက်ထစရန် သင့်ထလျော်သည် ေင်ပမင်သည့် စီမံခန့်ခွဲမအ
ှု မိန့်တစ်ရြ်ကို ချေမှတ်
နိုငသ
် ည်။
၉၃။

ြုေ်မ ၁၈၊ ြုေ်မခွဲ(က) တွင် မည်သို့ြင်ြါရှိထစကာမူ စာထြ သို့မဟုတ် အနုြညာလက်ရာ

သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်အထရးဆိုငရ
် ာလက်ရာကို ပြည်သူလူေု၏လုံခခုံထရးနှင့် အုြ်ချေုြ်ထရး၊
ဥြထေပြုထရး သို့ မဟု တ် တရားစီရ င်ထ ရးဆို င်ရ ာ စာအုြ်စ ာတမ် းမျေား သို့ မဟု တ် သင် ့ထလျော ်ထ သာ
ထဆာင်ရွက်ချေက်မျေားအတွက် နိုငင
် ထ
ံ တာ်မှ ေေုံးပပုနိုငေ
် ည်။
၉၄။

ဤဥြထေြါ ပြစ်မှုမျေားကို ရဲအထရးယူြင
ို ခ
် ွင့ရ
် ှိထသာ ပြစ်မှုမျေားဟု သတ်မှတ်သည်။

၉၅။

စာထြနှင့အ
် နုြညာမူြိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်အထရး အပငင်းြွားသူြုဂ္ဂိုလ်မျေား

အ ကား ထြါ်ထြါက်လာသည့် ေပငင် းပွာ းမှု များကို နှေ်ဦးနှေ်ေက် ချေ်ကကည်ေွာ ညှိနှိုင်းဒပေရှင်းပခင်း
ပေင့်ပေေ်ဒေ၊ ေနုညာတေီရင်ဆုံးပေတ်ပခင်းပေင့်ပေေ်ဒေ၊ တရားေွဲဆိုပခင်းပေင့်ပေေ်ဒေ ဒပေရှင်းနိုင်ေည်။
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၉၆။

ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားကို ထဆာင်ရ ွက်န ို င်ထ စရန် ဝန်ကကီးဌာနသည် ဗဟိုထကာ်မတီနှင့်

ထအဂျေင်စ ီ၏ ရုံးလုြ် ငန် းမျော းကို တာဝန်ယ ူထဆာင် ရွက် ရမည့်အပြင် ကုန် ကျေစ ရိ တ်မ ျော းကိ ု လည် း
ကျေခံရမည်။
၉၇။

ဝန်ကကီးဌာနသည် နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းမဟုတ်သည့် ဗဟိုထကာ်မတီအြွဲ့ဝင်၊ ထအဂျေင်စီအြွဲ့ဝင်နှင့် လုြ်ငန်း

အြွဲ့ဝင်တို့၏ ချေးပမှ
ီ င့်ထငွနှင့်စရိတ်မျေားကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏ သထဘာတူညီချေက်ပြင့် သတ်မှတ်
ထြးရမည်။
၉၈။

ဤဥြထေြါ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ြုဂ္ဂိုလ်၏ ရာေူးသက်တမ်းသည် သာမန်အားပြင့် နိုင်ငံထတာ်

သမ္မတ၏ ရာေူးသက်တမ်းအတိုင်းပြစ်သည်။
၉၉။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ထအဂျေင်စီ၏လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားကို ထဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ဦးစီးဌာနနှင့် ၎င်း၏

မူြုင
ိ ်ခွင့်ဆိုင်ရာ နယ်ြယ်အလိုက် ဌာနခွဲမျေားကို ြွဲ့စည်းတာဝန်ထြးအြ်နိုငသ
် ည်။
၁၀၀။ ဤဥြထေအရ ြွဲ့စည်းတည်ထောင်သည့် ဗဟိုထကာ်မတီနှင့် ထအဂျေင်စီတို့သည် မူြုင
ိ ်ခွင့် ဥြထေ
အားလုံးအတွက် အကျေုံးဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၁၀၁။ ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားကို အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ရာတွင် (က)

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်သည် တရားစီရင်ထရးနှင့် သက်ဆိုင်ထသာ နည်းဥြထေ၊
စည်းမျေဉ်းစည်းကမ်းမျေား၊ အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကားချေက်နှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်း
မျေားကို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။

(ခ)

ဝန်ကကီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနတို့သည် (၁) နည်းဥြထေ၊ စည်းမျေဉ်းနှင့် စည်းကမ်းမျေားကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏ သထဘာတူညီ
ချေက်ပြင့် ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။
( ၂ ) အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကားချေက်နှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားကို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။

(ဂ)

ေဒကာက်ခွန်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ဒဆာင်ရွက်ဒနဒော ဝန်ကကီးဌာနေည် ေဒကာက်ခွန်
ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ၊ ေည်းမျဉ်းနှင့် ေည်းကမ်းများကို ပပည်ဒထာင်ေုေေိုးရေေွဲ့၏ ေဒဘာ
တူညီချက်ပေင့် ထုတ်ပပန်နိုငေ
် ည်။

(ဃ)

ထအဂျေင်စီနှင့် ဦးစီးဌာနတို့သည် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကားချေက်နှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်း
မျေားကို ဝန်ကကီးဌာန၏ သထဘာတူညီချေက်ပြင့် ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။

၁၀၂။ The Myanmar Copyright Act, 1914 ကို ဤဥပဒေပေင့် ရုပ်ေိမ်းလိုက်ေည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် ြွဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေအရ ကျွန်ုြ်လက်မှတ်ထရးေိုးသည်။

ြု(ံ ဝင်းပမင့်)
နိုငင
် ထ
ံ တာ်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ တာ်
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