စက်မှုဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒဒ
(၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ် ၂
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ထ
(၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ ဇန်နဝါရီလ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေ

ျော်

၁၀

၃၀ ရ

ို ပြဋ္ဌာန်းလို

ရ

။)

်

်)

်သည်။

အခန်း(၁)
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ခခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဒော်ခပချက်
၁။

(က)

ဤဥပဒေကို စက်မှုေီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေဟု ဒခါ်တွငဒ
် စရမည် ။

(ခ)

ဤဥြထေသည် နိုင်ငံထတာ်သမ္မတ

အမိန့်ထ

ာ်ပငာစာပြင့် သတ်မှတ်သည့်ထန့ရ

်တွင်

စတင်အာဏာတည်ထစရမည်။
၂။

ဤဥပဒေတွင်ပါရှိဒော ဒောက်ပါစကားရပ်များေည် ဒော်ပပပါေတိုင်း ေဓိပ္ပာယ်ေက်ဒရာက်ဒစ

ရမည် (က)

နိုင်ငဒ
ံ တာ် ဆိုေည်မှာ ပပည်ဒောင်စုေမ္မတပမန်မာနိုငင
် ဒ
ံ တာ်ကို ဆိုေည် ။

(ခ)

ဗဟိုကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရြွဲ့စည်းထသာ မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဗဟိုထ ာ်မတီ

ို

ဆိုသည်။
(ဂ)

ဝန်ကကီးဌာန ဆိုေည်မှာ ပပည်ဒောင်စုေစိုးရ စီးပွားဒရးနှင့် ကူးေန်းဒရာင်းဝယ်ဒရး
ဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုေည်။

(ဃ)

သေ်ဆိုငရ
် ာဝန်ကေီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ပြန်
စ

်မှုဝန်က

ီးဌာန၊ စို

ြညာထရးဝန်က
(င)

ီးဌာန

်ြျေုးထရး၊
ိ
ထမွးပမူထရးနှင့် ဆည်ထပမာင်းဝန်က

ားထရးဝန်က

ီးဌာန၊

ီးဌာန သို့မဟုတ်

ို ဆိုသည်။

ကေဂျင်စီ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရြွဲ့စည်းထသာ မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာထအဂျေင်စီ

ို ဆိုသည်။

( စ ) ဦးစီးဌာန ဆိုေည်မှာ ဝန်ကကီးဌာနက မူပိုင်ခ ွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဒဆာင်ရွက်ရန်
တာဝန်ဒပးေပ်ဒော ဦးစီးဌာနကို ဆိုေည်။
(ဆ)

မှတ်ပုံတင်ေရာရှိ ဆိုသည်မှာ မူြိုင်ခွင့်မှတ်ြုံတင်ပခင်းလုြ်ငန်းမျေား
ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်

(ဇ)

ားထရးမှူးချေုြ်

ို ထဆာင်ရွ

်သည့်

ို ဆိုသည်။

စစ်ဒေးဒေးအောေှိ ဆိုေည်မှာ မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစ်ဒဆးမှုများ
ဒဆာင်ရွက်ေည့် ဦးစီးဌာနရှိ လက်ဒောက်ညွှန်ကကားဒရးမှူးနှင့်ေေက် ေဆင့်ရှိဒော
ေရာရှိကို ဆိုေည်။
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(ဈ)

မူပိုင်ခွင့် (Intellectual Property Rights) ဆိုသည်မှာ
တီေွင်ြန်တီးမှုမျေား

ို အ

ာအ

ိုယ်ြိုင်အသိဉာဏ်ပြင့်ပြုလုြ်ထသာ

ွယ်ထြးရန် ဥြထေအရထြးအြ်သည့် အခွင့်အထရး

ို

ဆိုသည်။ ယင်းစ ားရြ်တွင် စာထြနှင့် အနုြညာမူြိုင်ခွင့်၊ တီေွင်မှု မူြိုင်ခွင့်၊ စ ်မှုေီဇိုင်း
မူြိုင်ခွင့်၊

ုန်အမှတ် တံဆိြ်မူြိုင်ခွင့်နှင့် အပခားထသာ မူြုင
ိ ်ခွင့် အမျေုးအစားမျေ
ိ
ားလည်း

ြါဝင်သည်။
(ည)

စက်မှုဒီဇိုငး် ဆိုေည်မှာ မျဉ်းဒကကာင်းများ၊ ဒကာက်ဒကကာင်းများ၊ ေဒရာင်ေဒေွးများ၊
ပုံေဏ္ဌာန်၊ မျက်နှာပပင်ေဒနေေား၊ အေည်အလိြ်ေေား၊ ေုတ်ကုန်ပစ္စညး် တို့၏
ေွင်ပပင်လက္ခဏာများ ေို့မဟုတ် ယင်းတို့၏ေလှေပေဆင်တန်ဆာ ေို့မဟုတ် ယင်းတို့၏
ေွင်ပပင်လက္ခဏာများနှင့် ေလှေပေဆင်တန်ဆာတို့မှ ဒပါ်ေွက်လာဒော စက်မှုေုတ်ကုန်
ေို့မဟုတ် လက်မှုေုတ်ကုန်တစ်ခုလုံး ေို့မဟုတ် ေစိတ်ေပိုင်းတို့၏ေပပင်ပန်း ပုံေဏ္ဌာန်ကို
ဆိုေည်။

(ဋ)

ထုတ်ကုန် ဆိုေည်မှာ စက်မှုပစ္စည်း ေို့မဟုတ် လက်မှုပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ဆိုေည်။
ယင်းစကားရပ်တွင် ေစိတ်ေပိုင်းများစွာ ဆက်စပ်ပါဝင်ဒော စက်မှုပစ္စည်း ေို့မဟုတ် လက်မှု
ပစ္စည်းတွင် တပ်ဆင်ရမည့် ေစိတ်ေပိုင်းများ၊ ရုပ်ပုံေဒကေတများ၊ ပုံနှိပ်စာလုံးပုံေဏ္ဌာန်များ၊
ေုတ်ပိုးမှုနှင့် ေပပင်ေဆင်တို့ပါဝင်ေည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များ မပါဝင်။

(ဌ)

စက်မှုဒီဇိုငး် ပိုင်ေှင် ဆိုေည်မှာ ဦးစီးဌာန၏မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မှတ်ပုံတင်ေားဒော
စက်မှုေီဇိုင်းပိုင်ရှင်ေပေစ် ေေိေမှတ်ပပုမှတ်တမ်းတင်ပခင်းခံရေည့် ပုဂ္ဂိုလ် ေို့မဟုတ်
တရားဝင်ေွဲ့စည်းေားဒော ေေွဲ့ေစည်းကို ဆိုေည် ။

(ဍ)

ေန်တီးသူ ဆိုေည်မှာ စက်မှုေီဇိုငး် တစ်ခုခုေား ေန်တီးေူကို ဆိုေည် ။

(ဎ)

အခွင့်အဒေးေေှိသူ ဆိုေည်မှာ စက်မှုေီဇိုင်းပိုင်ရှင်နှင့် ယင်း၏ေခွင့်ေဒရးများကို တရားဝင်
ခံစားခွင့်ရှိဒော ပုဂ္ဂိုလ် ေို့မဟုတ် တရားဝင်ေွဲ့စည်းေားဒော ေေွဲ့ေစည်းကို ဆိုေည်။

(ဏ) အလုပ်ေှင် ဆိုေည်မှာ ေလုပ်ေကိုင်ဆိုင်ရာ ေဒောတူညီချက်ေရ နှစ်ေက်ေဒော
တူညီဒော ေခဒကကးဒငွပေင့် ေလုပ်ေမားတစ်ဦးကိုပေစ်ဒစ၊ ေများကိုပေစ်ဒစ ငှားရမ်း
လုပ်ကိုင်၍ တိုက်ရိုက်ဒော်လည်းဒကာင်း၊ ေွယ်ဝိုက်၍ဒော်လည်းဒကာင်း စီမံကွပ်ကဲ
ေုပ်ချုပ်ပပီး ေလုပ်ေမားေတွက် လုပ်ခဒပးရန်၊ ေလုပ်ခန့်ေားရန်နှင့် ေလုပ်မှရပ်စဲရန်
တာဝန်ရှိေူတစ်ဦးဦး၊ ေစိုးရဌာန၊ ေစိုးရေေွဲ့ေစည်း ေို့မဟုတ် တရားဝင်ေွဲ့စည်းေားဒော
ေေွဲ့ေစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆိုေည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ေလုပ်ရှင်၏တရားဝင်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ
ကိုယ်စားလှယ်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်ငန်းတွင် ေလုပ်ရှင်ကွယ်လွန်ပါက ယင်း၏ တရားဝင်
ေဒမွဆက်ခံေူနှင့် ေစုရှယ်ယာ တရားဝင်လက်ခံရရှိေူတို့လည်း ပါဝင်ေည် ။
(တ)

အလုပ်သမား ဆိုေည်မှာ မိမိ၏ကာယေား၊ ဉာဏေားကို ေေုံးပပု၍လုပ်ကိုင်ရရှိဒော
လု ပ်ခ ပေင် ့ ေေက်ဒမွး ဝမ် းဒကျာင်းမှုပ ပုဒနရေူက ို ဆိ ု ေ ည်။ ဤဥပဒေေလို ့င ှာ
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ယင်းစကားရပ်တွင် ေစိုးရဌာန၊ ေစိုးရေေွဲ့ေစည်း ေို့မဟုတ် တရားဝင်ေွဲ့စည်းေားဒော
ေေွဲ့ေစည်းတစ်ရပ်ရပ်၏ဝန်ေမ်းများလည်း ပါဝင်ေည်။
(ေ)

အေွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ဆိုေည်မှာ နိုင်ငံဒတာ်က ေေွဲ့ဝင်ေပေစ်ပါဝင်ေားဒော မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ
ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ စာချုပ်များ ေို့မဟုတ် ေဒောတူညီချက်များ ေို့မဟုတ် ယင်းတို့နှင့်
ေက်ဆိုင်ေည့် ေပပည်ပပည်ဆိုင်ရာေေွဲ့ေစည်းများ ေို့မဟုတ် ဒေေဆိုင်ရာေေွဲ့ေစည်း
များ၏ ေေွဲ့ဝင်နိုင်ငတ
ံ စ်ခုခုကို ဆိုေည်။

(ေ)

မူပုင
ိ ်ခွင့တ
် ေားရုံး ဆိုေည်မှာ ပပည်ဒောင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်က မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ
ကိစ္စရပ်များကို စစ်ဒဆးစီရင်ရန် ဥပဒေေရတည်ဒောင်ဒောတရားရုံး ိုထသာ်လည်းထ ာင်း၊
ယင်းရုံး၏ စီရင်ြိုင်ခွင့်အာဏာနှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်မျေားအြ်နှင်းေားသည့် တရားရုံး

ိုထသာ်

လည်းထ ာင်း ဆိုသည်။
( ဓ ) ဦးစားဒပးအခွင့်အဒေး ဆိုေည်မှာ ပုေ်မ ၃၉ ပါ ဦးစားဒပးေခွင့်ေဒရးကို ဆိုေည်။
( န ) ကုန်စည်ခပပွဲေိုငေ
် ာဦးစားဒပးအခွင့်အဒေး ဆိုေည်မှာ ပုေ်မ ၄၀ ပါ ကုန်စည်ပပပွဲဆိုင်ရာ
ဦးစားဒပးေခွင့်ေဒရးကို ဆိုေည်။
အခန်း (၂)
ေည်ေွယ်ချက်
၃။

ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ဒောက်ပါေတိုင်းပေစ်ေည် (က)

စက်မှုေီဇိုင်းပိုင်ရှင်နှင့် ေန်တီးေူတို့၏ေခွင့်ေဒရးနှင့် ေကျုးစီ
ိ းပွားကို ဤဥပဒေနှင့်ေညီ
ေကာေကွယ်ဒပးရန်၊

(ခ)

စက်မှုေီဇိုင်းေန်တီးမှုများကို ေကာေကွယ်ဒပးပခင်းပေင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ ေွံ့ပေိုး
တိုးတက်ဒရးကို ေဒောက်ေကူပေစ်ဒစရန်၊

(ဂ)

စက်မှုေီဇိုင်းနည်းပညာ တိုးတက်လာဒစဒရးနှင့် ပပန့်ပွားဒရးကို ေဒောက်ေကူပပုဒစရန်၊

(ဃ)

ေန်တီးေူနှင့် စက်မှုေီဇိုင်းေုံးစွဲေူများေကကား နည်းပညာဗဟုေုတနှင့် လူမှုစီးပွားေဝ
ောယာဝဒပပာဒရးကို ေပပန်ေလှန် ေကျုးပပုဒစရန်
ိ
၊

(င)

ေန်တီးေူနှင့် စက်မှုေီဇိုင်းေုံးစွဲေူများ၏ေခွင့်ေဒရးနှင့် ဒစာင့်ေိန်းရမည့်တာဝန်
ဝတ္တရားများေကကား ဟန်ချက်ညီနိုငဒ
် ရးတို့တွင် ေဒောက်ေကူပေစ်ဒစရန်။
အခန်း (၃)
ဗဟိုဒကာ်မတီေွဲ့စည်းခခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၄။

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့သည် (

)

မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းမျေား ို က ီး
ထအာ

ြ်ထဆာင်ရွ ်ရန် မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဗဟိုထ ာ်မတီ

်ြါအတိုင်း ြွဲ့စည်းရမည်-

(၁) ေုတိယေမ္မတ

ဥက္ကဋ္ဌ

ို

4
(၂) ပပည်ဒောင်စုဝန်ကကီး၊ ဝန်ကကီးဌာန

ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ

(၃) ေက်ဆိုငရ
် ာဝန်ကကီးဌာနများမှ ေုတိယဝန်ကကီးများ

ေေွဲ့ဝင်

(၄) ေပခားေင့်ဒလျာ်ေည့် ဝန်ကကီးဌာနများမှ ေုတိယ

ေေွဲ့ဝင်

ဝန်ကကီးများ ေို့မဟုတ် ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်များ
(၅) ထလးဦးေက်မပိုဒော မူပုင
ိ ်ခွင့်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ

ေေွဲ့ဝင်

(၆) ေစိုးရမဟုတ်ဒောေေွဲ့ေစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်

ေေွဲ့ဝင်

နှစ်ဦး
(၇) နိုင်ငထ
ံ တာ်သမ္မတမှ တာဝန်ထြးအြ်သူ

ေတွင်းဒရးမှူး

(၈) ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်
(ခ)
၅။

ဗဟိထ
ု
(

)

တွဲေက်ေတွငး် ဒရးမှူး

ပုေ်မခွဲ (က) ေရ ေွဲ့စည်းဒော ဗဟိုဒကာ်မတီကို လိုေပ်ေလို ပပင်ဆင်ေွဲ့စည်းနိုင်ေည်။
ာ်မတီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားမှာ ထအာ

်ြါအတိုင်းပြစ်သည်-

နိုင်ငံထတာ်တွင် မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းမျေား ထ ာင်းစွာြွံ့ဖြိုးတိုးတ ်ထစရန် မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ
မူဝါေမျေား၊ မဟာဗျေူဟာမျေား၊ လုြ်ငန်းစီမံချေ

်မျေား ချေမှတ်ပခင်း၊

( ခ ) မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ မူဝါေမျေား၊ မဟာဗျေူဟာမျေား၊ လုြ်ငန်းစီမံချေ ်မျေားအား အထ ာင်အေည်ထြာ်
ထဆာင်ရွ

်ရာတွင် က

ီး

ြ်လမ်းညွှန်မထ
ှု ြးပခင်း၊

( ဂ ) နိုင်ငထ
ံ တာ်၏ စီးြွားထရးြွံ့ဖြိုးတိုးတ

်ထရး၊ နိုင်ငပံ ခားရင်းနှီးပမှုြ်နှံမတ
ှု ိုးတ

အထသးစား အလတ်စားစီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေား ြွံ့ဖြိုးတိုးတ

်ထရးတို့အတွ

်ထရးနှင့်
် မူြိုင်ခွင့်

စနစ်ပြင့် အားထြးပမှင့တ
် င်နိုငရ
် န် လမ်းညွှန်မှုထြးပခင်း၊
(ဃ)

မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဒစရန် လိုေပ်ေည့် လူေားေရင်းေပမစ်များ
ဒလ့ကျင့်ပပုစုပျုးဒောင်
ိ
ဒရးကို ေားဒပးပမှင့်တင်ပခင်း၊

( င ) မူြိုင်ခွင့်စနစ် ြွံ့ဖြိုးတိုးတ

်ရန်နှင့် ထ

ာင်းစွာ

ျေင့်သုံးထဆာင်ရွ

်နိုင်ရန် သ

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့အစည်းမျေား၊ အပခားအြွဲ့အစည်းမျေား၊ ြုဂ္ဂလိ

်ဆိုင်ရာ

လုြ်ငန်းရှင်မျေား

နှင့် ညှိနှိုင်းထြါင်းစြ်ထြးပခင်း၊
( စ ) နည်းပညာနှင့် ေပခားလိုေပ်ေည့် ေဒောက်ေပံ့များရရှိဒစဒရးေတွက် ပပည်တွင်းပပည်ပ
ေေွဲ့ေစည်းများနှင့် ဆက်ေွယ်ညှိနှိုင်းဒဆာင်ရွက်ပခင်းကို ေားဒပးပမှင့်တင် ဒဆာင်ရွက်ဒပးပခင်း၊
(ဆ)

ပပည်ဒောင်စုေစိုးရေေွဲ့က ေခါေားဒလျာ်စွာဒပးေပ်ဒော မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း
တာဝန်များကို ေမ်းဒဆာင်ပခင်း။

5
အခန်း(၄)
ဒအဂျင်စီ ေွဲ့စည်းခခင်းနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၆။

ဗဟိုထ
(

)

ာ်မတီသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့ ၏ သထောတူညီချေ
ထအာ

်ပြင့် မူြိုင်ခ ွင့်ဆိုင်ရာထအဂျေင်စီ

ို

်ြါအတိုင်း ြွဲ့စည်းရမည်-

(၁)

ဗဟိုထ

ာ်မတီ၏ အတွင်းထရးမှူး

(၂)

ဝန်ကကီးဌာနနှင့်ေက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနများမှဒေဂျင်စီ

ဥက္ကဋ္ဌ
ေေွဲ့ဝင်

နှင့်ေက်ဆိုင်ေည့် ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်များ
(၃)

ရှစ်ဦးေက်မပိုဒော မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ

ေေွဲ့ဝင်

(၄)

ငါးဦးေက်မပိုဒော ေစိုးရမဟုတ်ဒော ေေွဲ့ေစည်း

ေေွဲ့ဝင်

များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ

(ခ)

(၅)

ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်

ေတွင်းဒရးမှူး

(၆)

ဦးစီးဌာန၏ ဌာနခွဲတာဝန်ခံများ

တွဲေက်ေတွင်းဒရးမှူးများ

ပုေ်မခွဲ(က) ေရ ေွဲ့စည်းဒော ဒေဂျင်စီကို လိုေပ်ေလို ပပင်ဆင်ေွဲ့စည်းနိုင်ေည်။

၇။

ဒေဂျင်စီဥက္ကဋ္ဌေည် ေုတိယဝန်ကကီးေဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်ပေစ်ေည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

၈။

ဒေဂျင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ဒောက်ပါေတိုင်းပေစ်ေည်(က)

စက်မှုေီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်းေည့် လုပ်ငန်းများကို ညှိနှိုင်းဒပါင်းစပ်ဒပးပခင်း၊

(ခ)

စ

်မှုေီဇိုင်း မူြိုင်ခွင့်စနစ် ထ

စ

်မှုေီဇိုင်းမူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ မူဝါေမျေား၊ မဟာဗျေုဟာမျေား၊ လုြ်ငန်းစီမံချေ

အရင်းအပမစ်မျေား ထလ့
ထဆာင်ရွ
(ဂ)

ာင်းစွာြွံ့ဖြိုးတိုးတ ်ထစရန် ဗဟိုထ ာ်မတီ

ျေင့်ပြုစုြျေုးထောင်
ိ
ထရး လုြ်ငန်းရြ်မျေား

ို အထ

ချေမှတ်ထသာ

်မျေားနှင့် လူသား
ာင်အေည်ထြာ်

်ပခင်း၊

စက်မှုေီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ စာချုပ်များနှင့် ေဒောတူညီချက်များတွင်
နိုင်ငံဒတာ်က ေေွဲ့ဝင်ေပေစ် ပါဝင်နိုင်ဒရးေတွက် ဗဟိုဒကာ်မတီေို့ ဒလ့လာတင်ပပပခင်း၊

(ဃ)

နိုင်ငဒ
ံ တာ်က ေေွဲ့ဝင်ေပေစ်ပါဝင်ဒော စက်မှုေီဇိုငး် မူပိုငခ
် ွင့်ဆိုငရ
် ာ ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊
စာချုပ်များနှင့် ေဒောတူညီချက်များပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ေညီ ေဒကာင်ေေည်ဒော်
ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(င)

စက်မှုေီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်းေည့် ပပည်တွင်းရှိ ေက်ဆိုင်ရာေေွဲ့ေစည်းများ၊
ေပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ေေွဲ့ေစည်းများ၊ ဒေေဆိုင်ရာေေွဲ့ေစည်းများ၊ ေေွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့်
ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊

6
(စ)

စ

်မှုေီဇိုငး် မူြိုငခ
် ွင့်ဆိုင်ရာ အခွင့အ
် ထရး ေိြါးချေုးထြာ
ိ

ရွ

်နိုင်ရန် ဗဟိုထ

ာ်မတီ၏ သထောတူညီချေ

ြွဲ့စည်းပခင်းနှင့် ယင်းတို့၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား
(ဆ)

စ

်မှုေီဇိုငး် မူြုိငခ
် ွင့်ဆိုငရ
် ာ လုြ်ငန်းမျေား

သထောတူညီချေ
(ဇ)

ို

ို သတ်မှတ်ထြးပခင်း၊
ို ထဆာင်ရွ

်နိုင်ရန် ဗဟိုထ

ာ်မတီ၏

ို ြွဲ့စည်းပခင်းနှင့် ယင်းတို့၏

ို သတ်မှတ်ပခင်း၊

မှတ်ပုံတင်ေရာရှိ၏ ဆုံးပေတ်ချက်ေဒပါ် ေယူခံဝင်မှုေား ေဆုံးေပေတ်ပပုပခင်း၊

( ဈ ) ဤဥြထေနှင့်အညီ ထ

ာ

်ခ ံရမည့် အခထ

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏ သထောတူညီချေ
(ည)

ို အထရးယူထဆာင်

်ပြင့် လိုအြ်ထသာ လုြ်ငန်းအြွဲ့မျေား

်ပြင့် လိုအြ်ထသာ လုြ်ငန်းအြွဲ့မျေား

လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား

်မှုမျေား

စ

းထငွမျေား

ာ်မတီမှတစ်ဆင့်

်ပြင့် သတ်မှတ်ပခင်း၊

်မှုေီဇိုင်း မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ မှတ်ြုံတင်ပခင်းလုြ်ငန်းမျေား

တံဆိြ်တုံး

ို ဗဟိုထ

ို ခွင့်ပြုရာတွင် အသုံးပြုမည့်

ို အတည်ပြုသတ်မှတ်ပခင်း၊

( ဋ ) ဗဟိုဒကာ်မတီေို့ လုပ်ငန်းေစီရင်ခံစာများနှင့် ေပခားလိုေပ်ေည့် ေစီရင်ခံစာများကို
တင်ပပပခင်း၊
(ဌ)

စ

်မှုေီဇိုင်းမူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ နှစ်ြတ်လည် အစီရင်ခံစာ

ို ဗဟိုထ

ာ်မတီသို့ တင်ပြပခင်း၊

(ဍ)

ဗဟိုဒကာ်မတီက ေခါေားဒလျာ်စွာ ဒပးေပ်ဒော မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို
ေမ်းဒဆာင်ပခင်း။
အခန်း(၅)
ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၉။

ဦးစီးဌာန၏လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားမှာ ထအာ
(

)

ြ
် ါအတိုင်း ပြစ်သည်-

စ

် မှု ေီ ဇိ ုင ်းမူ ြို င ်ခ ွ င့ ် နှ င့် စြ် လျေဉ်း သည့ ် မှတ ် ြု ံ တ င် ပခင်း

ထ

ညာပခင်း၊

ိစ ္စ ရြ်မ ျေား

ို ေု တ ်ပ ြန်

(ခ)

စက်မှုေီဇိုငး် မူပိုငခ
် ွင့်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်စာရင်းများကို ေိန်းေိမ်းေားရှိပခင်း၊

(ဂ)

မူြုင
ိ ်ခွင့ဆ
် ိုငရ
် ာ နယ်ြယ်အလို
ထဆာင်ရွ

(ဃ)

်မှုမျေား

ို က

ီး

ြ်

် ြွဲ့စည်းေူထောင်ေားသည့် ဌာနခွဲမျေား၏ လုြ်ငန်း
ွြ်

ဲပခင်း၊

ဒေဂျင်စီက ေခါေားဒလျာ်စွာ ဒပးေပ်ဒော စက်မှုေီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း
တာဝန်များကို ေမ်းဒဆာင်ပခင်း။
အခန်း(၆)

မှတ်ပုံတင်အောေှိနှင့်စစ်ဒေးဒေးအောေှိများ ခန့်အပ်ခခင်းနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ခခင်း
၁၀။

ဝန်ကကီးဌာနေည် ဦးစီးဌာနတွင် မူပိုင်ခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းများကို ဒဆာင်ရွက်ရန်

မှတ်ပုံတင်ေရာရှိနှင့် လိေ
ု ပ်ေည့် စစ်ဒဆးဒရးေရာရှိတို့ကို ဒေဂျင်စီ၏ တင်ပပချက်ေရ ခန့်ေပ်
တာဝန်ဒပးေပ်နိုင်ေည်။

7
၁၁။

မှတ်ပုံတင်ေရာရှိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ဒောက်ပါေတိုငး် ပေစ်ေည် (က)

စက်မှုေီဇိုငး် မှတ်ပတ
ုံ င် ဒလျှောက်ေားပခင်းဆိုငရ
် ာ လုပ်ငန်းများနှင့စ
် စ်ဒဆးပခင်းဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းများကို ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲပခင်း၊

(ခ)

စက်မှုေီဇိုင်းမှတ်ပုံတင်ပခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် စစ်ဒဆးဒရး
ေရာရှိ၏ တင်ပပချက်များကို ညှိနှိုငး် ဒဆာင်ရွက်ဒပးပခင်း၊

(ဂ)

စက်မှုေီဇိုငး် မှတ်ပတ
ုံ င်ပခင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ေဆုးံ ေပေတ်ဒပးပခင်း၊

(ဃ)

ဗဟိုဒကာ်မတီနှင့် ဒေဂျင်စီတို့က ဒပးေပ်ဒော မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို
ေမ်းဒဆာင်ပခင်း။

၁၂။

စစ်ဒဆးဒရးေရာရှိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ဒောက်ပါေတိုငး် ပေစ်ေည် (က)

စက်မှုေီဇိုငး် မှတ်ပတ
ုံ င် ဒလျှောက်ေားပခင်းများကို စစ်ဒဆးပခင်း၊

(ခ)

စက်မှုေီဇိုင်းမှတ်ပုံတင် ဒလျှောက်ေားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကန့်ကွက်ချက်နှင့် ခုခံဒချပချက်
တို့ကုိ စစ်ဒဆးပပီး ဒတွ့ရှိချက်ကို ေဒောေားမှတ်ချက်နှင့်ေတူ မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေံ
တင်ပပပခင်း၊

(ဂ)

စက်မှုေီဇိုင်းမှတ်ပုံတင်ပခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် လိုေပ်ဒော
ပုဂ ္ဂို လ် မ ျားကိ ု ဒခါ်ယူ ဒမးပမန်းပခင်း နှ င့ ် စာရွ က်စ ာတမ်း ေဒောက် ေ ေားများ
ဒတာင်းခံပခင်းတို့ကုိ မှတ်ပုံတင်ေရာရှိ၏ ခွင့်ပပုချက်ပေင့် ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဃ)

စက်မှုေီဇိုငး် ဒလျှောက်ေားချက်ကို စစ်ဒဆးပပီးဒနာက် မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ေင့် မေင့်
ေဒောေားမှတ်ချက်နှင်ေ
့ တူ မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေံ တင်ပပပခင်း၊

(င)

ဒေဂျင်စီ၊ ဦးစီးဌာနနှင့် မှတ်ပုံတင်ေရာရှိတို့က ဒပးေပ်ဒော မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း
တာဝန်များကို ေမ်းဒဆာင်ပခင်း။
အခန်း(၇)
အကာအကွယ်ေေှန
ိ ိုင်ဒသာ စက်မှုဒီဇိုငး်

၁၃။

စက်မှုေီဇိုငး် တစ်ရပ်ရပ်ေည် ေေစ်ပေစ်ေည့်ေပပင် တုပမှုကင်းစွာ ေန်တီးေားပခင်းပေစ်ပါက

ေကာေကွယ်ရရှိမည်။
၁၄။

နိုင်ငဒ
ံ တာ်တွင် စက်မှုေီဇိုင်းကို မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ဒလျှောက်ေားေည့် ဒန့မတိုင်မီ ေို့မဟုတ်

ဦးစားဒပးေခွင့်ေဒရး ဒတာင်းဆိုဒလျှောက်ေားပါက ယင်းဦးစားဒပးေခွင့်ေဒရး ဒတာင်းဆိုေည့်
ဒန့မတိုင်မီ ယင်းစက်မှုေီဇိုင်းကို ေများပပည်ေူေိရှိဒစရန် ပပည်တွင်းတွင်ပေစ်ဒစ၊ ပပည်ပတွင်ပေစ်ဒစ
စာပေင် ့ ဒ ော် ပ ပပခင် း ၊ ေေု ံ း ပပုပခင် း ၊ ပု ံ န ှ ိ ပ ် ေ ု တ ် ဒ ဝပခင် း ၊ ခင် း ကျင် း ပပေပခင် း ေိ ု ့ မ ဟု တ ် ေပခား
တစ်နည်းနည်းပေင့် ေုတ်ဒော်ေေိဒပးခဲ့ပခင်းမရှိလျှေင် ယင်းစက်မှုေီဇိုင်းေည် ေေစ်ပေစ်ေည်ဟု
မှတ်ယူရမည်။

8
၁၅။

စက်မှုေီဇိုငး် ေည် ေများေိရှိေားပပီးပေစ်ဒော စက်မှုေီဇိုငး် ၏ ေွင်ပပင်လက္ခဏာများ စုဒပါင်း

ေားပခင်းပေစ်လျှေင် ေို့မဟုတ် ေများေိရှိေားပပီးပေစ်ဒော စက်မှုေီဇိုင်းများနှင့် ေိောေင်ရှားစွာ
ကွဲပပားပခားနားမှုမရှိလျှေင် ယင်းစက်မှုေီဇိုင်းေည် ေေစ်ပေစ်ေည်ဟု မှတ်ယပူ ခင်းမပပုရ။
အခန်း(၈)
အကာအကွယ်မေေှိနိုင်ဒသာ စက်မှုဒီဇိုငး်
၁၆။

ဒောက်ပါေချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ပငိစွန်းေည့် စက်မှုေီဇိုငး် ေည် ေကာေကွယ် မရရှိဒစရ (က)

နည်းပညာဆိုငရ
် ာ ေို့မဟုတ် လုပ်ဒဆာင်ချက်ဆိုင်ရာ ေန်တီးပပုလုပ်မှုများ၊

(ခ)

ေများပပည်ေူ၏ ဒေးချမ်းတည်ပငိမ်မှုကိုပေစ်ဒစ၊ ကိုယ်ကျင့်ေိက္ခာကိုပေစ်ဒစ၊ ယုံကကည်
ကိုးကွယ်မှုကိုပေစ်ဒစ၊ နိုင်ငံဒတာ်၏ ေမွန်ေပမတ်ေားေပ်ဒော ယဉ်ဒကျးမှုကိုပေစ်ဒစ
ေိပါးမှုများ။
အခန်း(၉)
စက်မှုဒီဇိုငး် မှတ်ပတ
ုံ င်ဒလျှောက်ထားခွင့်ေှိသူများ

၁၇။

စက်မှုေီဇိုင်းတစ်ခုခုကို ေန်တ ီးေူကပေစ်ဒစ၊ ယင်း၏တရားဝင် ေဒမွဆက်ခံေူကပေစ်ဒစ၊

ယင်း၏ တရားဝင်လွှဲဒပပာင်းပခင်းခံရေူကပေစ်ဒစ ေဆိုပါစက်မှုေီဇိုင်းကို မှတ်ပုံတင်ဒလျှောက်ေား
ခွင့်ရှိေည်။
၁၈။

စက်မှုေီဇိုင်းတစ်ခုကို တစ်ဦးေက်ပိုေူများက ပူးတွဲေန်တီးခဲ့ပခင်းပေစ်လျှေင် ယင်းတို့ ေားလုံးေည်

ေဆိပ
ု ါစက်မှုေီဇိုင်းကို မှတ်ပတ
ုံ င်ပူးတွဲဒလျှောက်ေားခွင့်ရှိေည်။
၁၉။

ေလုပ်ရှင်နှင့် ေလုပ်ေမားတို့၏ ေလုပ်ေကိုင်ဆိုင်ရာ ေဒောတူညီခ ျက်ေရပေစ်ဒစ၊

ယင်းေဒောတူညီချက်၏ ေကျုးဆက်
ိ
ေရပေစ်ဒစ စက်မှုေီဇိုငး် တစ်ခုကို ေန်တီးေည့်ေခါ (က)

ေလုပ်ေမားက စက်မှုေီဇိုင်းတစ်ခုကို ေန်တီးရာတွင် ေလုပ်ေကိုငဆ
် ိုင်ရာ ေဒော
တူညီချက်ပါ ေချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲမှုမရှိပါက ေလုပ်ရှငက
် ော ယင်းစက်မှု
ေီဇိုင်းကို မှတ်ပုံတင်ဒလျှောက်ေားခွင့်ရှိေည်။

(ခ)

စ
အထ

်မှုေီဇိုငး်
ာင်း

ို ြန်တီးဖြီးထ

ာင်း အလုြ်သမား

ားသည့်ထန့မှ ထပခာ

မှတ်ြုံတင်ထလျှော
(ဂ)

်လအတွငး် အဆိြ
ု ါ စ

်ေားရန် အခွင့်အထရး

မှတ်ယူဖြီးအလုြ်သမားသည် ယင်းစ
်မှုေီဇိုင်း

ို မှတ ်ြုံတ င်ထလျှော

ို ြျေ

်မှုေီဇိုင်း

အလုြ်အ ိုင်ဆိုင်ရာ သထောတူညီချေ ်
စ

အလုြ်ရှင်ေံ စာပြင့်ဆ

်

ွ

်မှုေီဇိုင်း

်သွယ်

ို အလုြ်ရှင်

်ခဲ့လျှေင် စွန့်လွှတ်ဖြီးပြစ်သည်ဟု

ို မှတ်ြုံတင်ထလျှော

်ေားခွင့်ရှိသည်။

ုန်ဆုံးဖြီးထနာ ် တစ်နှစ်အတွင်း ပြုလုြ်သည့်

်ေားရာတွင် အဆိုြါစ

အလုြ်ရှင်၏ လုြ်ငန်းနယ်ြယ်အတွင်း ယင်း၏အလုြ်သမား

်မှုေီဇိုင်းသည် ယခင်
ြန်တီးခဲ့ထသာ စ

်မှု
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ေီဇိုင်းြန်တီးမှုမျေုးပြစ်
ိ
လျှေင် အလုြ်အ
ဆန့်

ျေင်

ွဲလွဲမှု မရှိသည့်အပြင် အလုြ်သမား

အထော

်အေား တင်ပြနိုင်ပခင်းမရှိြါ

သထောတူညီချေ
အလုြ်ရှင်
ထအာ

ိုင်ဆိုင်ရာ သထောတူညီချေ

်အရ ြန်တ ီးခဲ့သည့် စ

အဆိြ
ု ါစ

်မှုေီဇိုငး်

ဆန့်

ျေင်

်ြါ အချေ

်မျေားနှင့်

ွဲလွဲသည့် သ

ုန်ဆုံးဖြီးထသာ အလုြ်အ

်ထသခံ

ိ ု င ် ဆ ိ ု င် ရ ာ

်မှုေီဇိုင်းပြစ်သည်ဟု မှတ်ယူဖြီး ယခင်

ို မှတ်ြုံတင်ထလျှော

်ြါအထပခအထနတစ်ရြ်ရြ်၌ အလုြ်သမား

်ေားခွင့်ရှိသည်။ သို့ရာတွင်

သာ မှတ်ြုံတင်ထလျှော

်ေားခွင့်

ရှိသည် (၁) ယခင်ေလုပ်ရှင်က ေဆိုပါ စက်မှုေီဇိုင်းေန်တီးမှုေဒပါ် ဒလျှောက်ေားမှုမရှိဒကကာင်း
ေဒောတူညီပခင်း၊
(၂)

အလုြ်သမား

တင်ပြသည့် သ ်ထသခံအထော ်အေားအထြါ် ယခင်အလုြ်ရှင်

ပငင်းဆိုမှုမပြုနိုငပ် ခင်း၊
(၃) ပုေ်မခွဲ (ခ) ေရ ယခင်ေလုပ်ရှင်က မှတ်ပုံတင်ဒလျှောက်ေားရန် ပျက်ကွက်ေပေင့်
ေလုပ်ေမားက ဒလျှောက်ေားပခင်း။
(ဃ)

(င)

အလုြ်ရှင၏
် တာဝန်ထြးချေ

်အရ မဟုတ်ေဲ ယင်း၏ လုြ်ငန်းနယ်ြယ်နှင့်ဆ

ထနထသာ စ

်မှုေီဇိုင်းတစ်ခု

ို အလုြ်ရှင်၏ ြစ္စည်း

နည်း ြညာ

ိ ု အသု ံးပြု၍ အလု ြ် သ မား

သထောတူညီချေ

်ြါ အချေ

ယင်းစ

ို မှတ်ြုံတင်ထလျှော

်မှုေီဇိုငး်

အလုြ်သမားသည် ြုေ်မခွဲ (

်မျေားနှင့် ဆန့်

်အလ

် သို့မဟုတ်

ြန် တ ီး ရာတွ င် အလုြ ်အ

ို င ်ဆ ို င် ရ ာ

ျေင်

ိရိယာ၊ အချေ

ွဲလွဲမှုမရှိလျှေင် အလုြ်သမား

သာ

်ေားခွင့်ရှိသည်။

)၊ (ဂ) နှင့် (ဃ) တို့တွင် ထြာ်ပြေားထသာ စ

ြန်တီးပခင်းမှတစ်ြါး အပခားထသာစ

်နွှယ်

်မှုေီဇိုင်းြန်တီးမှု

်မှုေီဇိုင်း

ို ပြုလုြ်ခဲ့လျှေင် အလုြ်အ

ိုင်

ဆိုင်ရာ သထောတူညီချေ ်ြါ အချေ ်မျေားနှင့် ဆန့် ျေင် ွဲလွဲမှုမရှိလျှေင် ယင်းစ ်မှုေီဇိုင်း
အတွ

် အလုြ်သမား

သာ မှတ်ြုံတင်ထလျှော

်ေားခွင့်ရှိသည်။

အခန်း(၁၀)
ဒလျှောက်ထားခခင်း
၂၀။

ဤဥပဒေေရ စက်မှုေီဇိုင်းမှတ်ပုံတင် ဒလျှောက်ေားခွင့်ရှိေူေည် စက်မှုေီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့် ေခွင့်

ေဒရးကို ရရှိလိုပါက စက်မှုေီဇိုင်းကို မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ေတ်မှတ်ချက်နှင့်ေညီ မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေံ
ဒလျှောက်ေားရမည်။
၂၁။

စက်မှုေီဇိုငး် ကို မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ဒလျှောက်ေားေူေည် (က)

စက်မှုေီဇိုင်းေုတ်ကုန်များ ေို့မဟုတ် ေုတ်ကုန်တွင် ေေုံးပပုေားေည့် စက်မှုေီဇိုင်း
များေည် လိုကာနိုေဒောတူညီချက်တ ွင် ဒော်ပပေားေည့် ေပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ
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စက် မှု ေီ ဇိ ုင ်း ေမျ ိုးေစားခွ ဲပခားေတ်မ ှတ ် ပခင်း ေဒောတူ ည ီခ ျက် ပါ ေမျ ိုးေစား
တစ်ခုတည်းတွင် ေကျုံးဝင်ပါက တစ်ခု ေို့မဟုတ် တစ်ခုေက်ပိုဒော စက်မှုေီဇိုငး်
များကို ဒလျှောက်လွှာတစ်ဒစာင်တည်းတွင် ဒလျှောက်ေားနိုင်ေည်။
(ခ)

မှတ်ပုံတင်ဒလျှောက်ေားချက်ကို ပမန်မာောောပေင့်ပေစ်ဒစ၊ ေဂေလိပ်ောောပေင့်ပေစ်ဒစ
ဒရးေားနိုငေ
် ည်။

(ဂ)

ပမန်မာောောပေင့် ဒလျှောက်ေားချက်ကို ေဂေလိပ်ောောေို့လည်းဒကာင်း၊ ေဂေလိပ်
ောောပေင့် ဒလျှောက်ေားချက်ကို ပမန်မာောောေို့လည်းဒကာင်း ောောပပန်ဆို
ဒပးရန် မှတ်ပုံတင်ေရာရှိက ဒတာင်းဆိုခဲ့လျှေင် ောောပပန်ဆိုဒပးရမည်။

(ဃ)

ပုေမ
် ခွဲ (ဂ) ေရ ောောပပန်ဆိုချက်ပေစ်လျှေင် ဒလျှောက်ေားေူက မှန်ကန်ဒကကာင်း
ဝန်ခံလက်မှတ်ဒရးေိုးရမည်။

၂၂။

စက်မှုေီဇိုငး် ကို မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ဒလျှောက်ေားေူေည် (က)

မှတ်ပုံတင်ဒလျှောက်ေားချက်တွင် ဒောက်ပါေချက်များဒော်ပပရမည် (၁) မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ဒတာင်းဆိုချက်၊
(၂) ဒလျှောက်ေားေည့် ပုဂ္ဂိုလ် ေို့မဟုတ် တရားဝင်ေွဲ့စည်းေားဒော ေေွဲ့ေစည်း၏
ေမည်နှင့် ဒနရပ်လိပ်စာ၊
(၃) ကိုယ်စားလှယ်လဲွှေပ်၍ ဒလျှောက်ေားပခင်းပေစ်လျှေင် ကိုယ်စားလှယ်၏ ေမည်၊
နိုင်ငေ
ံ ားစိစစ်ဒရးကတ်ပပားေမှတ်နှင့် ဒနရပ်လိပ်စာ၊
(၄) စက်မှုေီဇိုငး် ၏ ရှင်းလင်းပပည့်စုံဒော ဒော်ပပချက်၊
(၅) စက်မှုေီဇိုင်းပါရှိေည့် ေို့မဟုတ် စက်မှုေီဇိုင်းပေင့် ရုပ်လုံးဒော်ေားေည့် ေုတ်ကုန်
များ၏ ေညွှန်း။

(ခ)

ပုေမ
် ခွဲ(က) ပါ ေချက်များေပပင် လိုေပ်ပါက ဒောက်ပါေချက်များကိုလည်း ပူးတွဲ
တင်ပပရမည် (၁) တရားဝင် ြွဲ့စည်းေားထသာ အြွဲ့အစည်းအတွ

် ထလျှော

်ေားပခင်းပြစ်လျှေင်

ေဆိပ
ု ါ အြွဲ့အစည်း၏ မှတ်ြုံတင်အမှတ်၊ အမျေုးအစားနှ
ိ
င့် နိုငင
် ံအမည်၊
(၂) ဦးစားထြးအခွင့်အထရးရရှိရန် ထတာင်းဆိုလျှေင် ဦးစားထြးအခွင့်အထရးရှိထ
ခိုင်လုံသည့် အထော
ထတာင်းဆိုချေ
(၃)

်အေားထြာ်ပြချေ

်တို့နှင့်အတူ ဦးစားထြးအခွင့်အထရး

်၊

ုန်စည်ပြြွဲဆိုငရ
် ာ ဦးစားထြးအခွင့်အထရးရရှိရန် ထတာင်းဆိုလျှေင်
ဆိုင်ရာ ဦးစားထြးအခွင့်အထရးရှိထ
ချေ

ာင်း

်တို့နှင်အ
့ တူ

ာင်း ခိုင်လုံသည့် အထော

ုန်စည်ပြြွဲ

်အေား ထြာ်ပြ

ုန်စည်ပြြွဲဆိုင်ရာ ဦးစားထြးအခွင့်အထရး ထတာင်းဆိုချေ

်၊
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(၄) ဒေဂျင်စီနှင့်ဦးစီးဌာနတိက
ု့ ေခါေားဒလျာ်စွာ ေတ်မှတ်ေည့် ေပခားလိုေပ်ချက်များ။
၂၃။

သတ်မှတ်သည့် အခထ

ပြည့်စုံထသာ စ

်မှုေီဇိုင်း ထလျှော

မှတ်ြုံတင်ထလျှော
၂၄။

းထငွထြးသွင်းဖြီး ြုေ်မ ၂၂၊ ြုေ်မခွဲ (

်ေားချေ

်ေားချေ

်

ို ဦးစီးဌာနက လ

) ြါ သတ်မှတ်ချေ

်မျေားနှင့်

်ခံရရှိသည့်ထန့သည် နိုင်ငံထတာ်တွင်

် တင်သွငး် သည့်ထန့ ပြစ်သည်ဟု မှတ်ယရ
ူ မည်။

မှတ်ြုံတင်အရာရှိသည် (

)

ေြ်တူပြစ်ထသာ သို့မဟုတ် အလားတူထသာ စ
အသီးသီးတွင် တစ်ဦးေ ်ြိုသူမျေား
ချေ

်မှုေီဇိုင်းမျေား

ို မတူညထ
ီ သာထန့

မှတ်ြုံတင်ထလျှော ်ေားရာ၌ အဆိုြါ ထလျှော ်ေား

်မျေားအထြါ် အပငင်းြွားြွယ်ရာ ပြစ်ထြါ်လာခဲ့လျှေင် မှတ်ြုံတင်ထြးရန် သတ်မှတ်ချေ

မျေားနှင့်ညီညွတ်ထသာ ထလျှော ်ေားချေ ်

ို ဦးစွာတင်သွင်းသူအား မှတ်ြုံတင်ခွင့်ပြုရမည်။

( ခ ) ြုေ်မခွဲ ( ) အရ ထလျှော ်ေားရာတွင် ထလျှော ်ေားသူအသီးသီး
သို့မဟုတ်
ထလျှော

သတ်မှတ်ချေ
ထလျှော

ုန်စည်ပြြွဲဆိုင်ရာ ဦးစားထြးအခွင့်အထရး

်ေားချေ

်

ဦးစားထြးအခွင့်အထရး

ို ထတာင်းဆိုရာ၌ အဆိုြါ

်မျေားအထြါ် အပငင်းြွားြွယ်ရာ ပြစ်ထြါ်ခဲ့လျှေင် မှတ်ြုံတင်ထြးရန်

်မျေားနှင့် ညီညွတ်ထသာ စ

်မှုေီဇိုငး် တစ်ခု သို့မဟုတ် စ

်မှုေီဇိုင်းမျေား၏

်ေားချေ ်တွင် ဦးစားထြးအခွင့်အထရးထန့ အထစာဆုံးြါရှိသူ ိုသာ မှတ်ြုံတင်ခွင့်

ပြုရမည်။
၂၅။
ေ

ေြ်တူပြစ်ထသာ သို့မဟုတ် အလားတူထသာ စ
်ြိုသူမျေား

တစ်ထန့တည်းတွင် ထလျှော

ထတာင်းဆိုထလျှော
(က)

်ေားလာြါ

်ေားလာြါ

်မှုေီဇိုင်းမျေား

ို မှတ်ြုံတင်ထြးရန် တစ်ဦး

သို့မဟုတ် တူညီထသာ ဦးစားထြးထန့

ို

-

မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေည် ဒလျှောက်ေားေူေချင်းချင်း ဒဆွးဒနွးညှိနှိုင်းပပီး စက်မှုေီဇိုင်း
ဒလျှောက်ေားေူေပေစ် ေတ်မှတ်ဒပးဒစလိုေူ၏ေမည်ကို ေတ်မှတ်ေည့် ကာလေတွင်း
ပပန်လည်တင်ပပရန် ဒလျှောက်ေားေူေားလုံးကို ညွှန်ကကားရမည်။

(ခ)

ဒလျှောက်ေားေူများေည် မှတ ်ပုံတ င်ေရာရှိ၏ ညွှန်ကကားချက်နှင့်ေညီ ယင်းတို့
ေချင်းချင်း ဒဆွးဒနွးညှိနှိုင်းချက်ေရ စက်မှုေီဇိုင်းဒလျှောက်ေားေူေပေစ် ေတ်မှတ်ဒပးရန်
ေဒောတူညီပခင်းခံရေူ၏ ေမည်ကိုဒော်လည်းဒကာင်း၊ ပူးတွဲဒလျှောက်ေားေူများေပေစ်
ေတ်မှတ်ဒပးဒစလိုပါက ယင်းေချက်ကိုဒော်လည်းဒကာင်း မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေံ ပပန်လည်
တင်ပပရမည်။

(ဂ)

ပုေ်မခွဲ (က) ေရ ညွှန်ကကားဒော်လည်း ဒလျှောက်ေားေူများေည် ယင်းတို့ေချင်းချင်း
ေဒောတူညီမှု မရရှိခဲ့လျှေင် မှတ်ပုံတင်ေရာရှိ၏ သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ
ဆုံးပြတ်ပခင်း

ို လို

်နာရမည်။
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၂၆။

(

)

စက်မှုေီဇိုငး် ကို မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ဒလျှောက်ေားေူေည် (၁) မှတ်ပုံတင်ေရာရှိက စက်မှုေီဇိုင်းကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပပုပခင်း ေို့မဟုတ် ပငင်းပယ်ပခင်း
မပပုမီပေစ်ဒစ၊ မှတ်ပုံတင်ေရာရှိ၏ ဆုံးပေတ်ချက်ေဒပါ် ေယူခံပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ဒေဂျင်စီက ဆုံးပေတ်ချက် မချမှတ်မီပေစ်ဒစ ဒလျှောက်ေားချက်၊ ောောပပန်ဆို
ချက်နှင့် စာရွက်စာတမ်းေဒောက်ေေားတစ်ခုခုတွင် ပါရှိေည့် စာေဒရးေေား
ေမှားနှင့် ပပင်ဆင်ခွင့်ပပုနိုင်ေည့် ေပခားမှားယွင်းမှုများကို ပပင်ဆင်လပ
ို ါက
ေတ်မှတ်ေည့် ေခဒကကးဒငွဒပးေွင်းပပီး ပပင်ဆင်ဒပးရန် မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေံ
ဒလျှောက်ေားနိုင်ေည်။
(၂) စက်မှုေီဇိုင်းတစ်ခုေက်ပို၍ ပါဝင်ဒော ဒလျှောက်ေားချက်တွင် စက်မှုေီဇိုင်းေားလုံးကို
ပေစ်ဒစ၊ ေချု့ကိ
ိ ုပေစ်ဒစ ရုပ်ေိမ်းဒပးရန် ဒလျှောက်ေားနိုင်ေည်။
(၃) စက်မှုေီဇိုင်း ေများေပပားပါဝင်ဒော မည်ေည်ဒ
့ လျှောက်ေားချက်ကိုမဆို တစ်ဒစာင်
ေက်ပိုဒော ဒလျှောက်ေားချက် ေေစ်များေပေစ် ခွဲပခားဒပးရန် ေတ်မှတ်ေည့်
ေခဒကကးဒငွဒပးေွင်းပပီး ပြင်ဆင်ထြးရန် မှတ်ြုံတင်အရာရှိေံ ဒလျှောက်ေားနိုင်
ေည်။

(ခ)

ြု ေ် မခွ ဲ (

)၊ ြု ေ် မခွဲ င ယ် (၃) အရ မှတ ် ြု ံတ င် ထြးရန် ခွဲ ပခား၍ ထလျှော

အသစ်မျေားအပြစ် တင်သွင်းရာတွင် မူလထလျှော

်ေားသည့်ထန့

ို ထလျှော

်ေားချေ

်

်ေားချေ

်

တင်သွငး် သည့်ထန့ ပြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၂၇။

မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေည် ပုေ်မ ၂၆ ပါ ဒလျှောက်ေားချက်ကို ေတ်မှတ်ချက်နှင့်ေညီ စစ်ဒဆးပပီး

ပပင်ဆင်ခွင်ဒ
့ ပးနိုင်ေည်။
အခန်း(၁၁)
စစ်ဒေးခခင်း၊ ကန့်ကွက်ခခင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခခင်း
၂၈။

စစ်ဒဆးဒရးေရာရှိေည် စက်မှုေီဇိုင်းမှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ဒလျှောက်ေားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ (

)

ြုေ်မ ၂၁ ြါ အချေ

်မျေားနှင့် ညီညွတ်ပခင်း ရှိ မရှိ

ပြည့်စုံစွာ ြါဝင်ပခင်း ရှိ မရှိ
ညီညွတ်ထသာ ထလျှော

ိုလည်းထ

်ေားချေ

်မျေား

ိုလည်းထ

ာင်း၊ ြုေ်မ ၂၂ ြါ အချေ

ာင်း စစ်ထဆးဖြီးထနာ
ို သထောေားမှတ်ချေ

် သတ်မှတ်ချေ

်မျေား
် န ှ င ့်

်နှင့်အတူ မှတ်ြုံတင်

အရာရှိေံ တင်ပြရမည်။
(ခ)

ြုေ်မ ၂၁ ြါ အချေ

်မျေားနှင့် ညီညွတ ်ပခင်း ရှိ မရှိ

အချေ ်မျေား ပြည့်စုံစွာြါဝင်ပခင်း ရှိ မရှိ
နှ င ့် ညီ ည ွတ ် ပခင်း မရှိ ထ သာ ထလျှော

ိုလည်းထ

ာင်း၊ ြုေ်မ ၂၂ ြါ

ိုလည်းထ ာင်း စစ်ထဆးဖြီးထနာ ် သတ်မှတ်ချေ ်
် ေ ားချေ

်

ို သတ် မှ တ ်ခ ျေ

် နှ င် ့ အ ညီ ပြင်ဆင်
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ထဆာင်ရွ

်ရန် မှတ်ြုံတင်အရာရှိ၏ ခွင့်ပြုချေ

ားရမည်။ ထလျှော

်ေားသူ

အထ

၃၀ အတွင်း ပြင်ဆင်ထဆာင်ရွ

်ပြင့် ထလျှော

ာင်း

်ပခင်းမရှိြါ

ားစာလ

်ေားသူေံအထ

်ခံရရှိသည့်ထန့မှ ရ

ာင်း
်ထြါင်း

အဆိုြါ မှတ်ြုံတင်ထလျှော ်ေားချေ ်

ို

စွန့်လတ
ွှ ်ဖြီးပြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(ဂ)

ပုေ်မခွဲ (ခ) ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်ေညီ ပပင်ဆင်ဒဆာင်ရွက်ချက်ကို လက်ခံရရှိပါက စိစစ်ပပီး
ဒလျှော က် ေ ားချက် ကိ ု မိ မိ ၏ ေဒောေားမှတ ် ခ ျက် နှ င် ့ေ တူ မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေံ
တင်ပပရမည်။

(ဃ)

ပုေ်မ ၂၊ ပုေမ
် ခွဲ (ည) ပါ ေဓိပ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချက်နှင့် ေကျုံးဝင်ပခင်းမရှိဒော စက်မှုေီဇိုင်း
ပေစ်လျှေင်ဒော်လည်းဒကာင်း၊ ပုေ်မ ၁၆၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) ပါ ေကာေကွယ်မရရှိနိုငဒ
် ော
စက်မှုေီဇိုင်းပေစ်လျှေင်ဒော်လည်းဒကာင်း ဒလျှောက်ေားချက်ကို ပငင်းပယ်နိုင်ရန် ေဒောေား
မှတ်ချက်နှင်ေ
့ တူ မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေံ တင်ပပရမည်။

၂၉။

စက်မှုေီဇိုငး် ကို မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ဒလျှောက်ေားေူေည်(

)

သတ်မှတ်သည့်
သ

ာလအတွင်း လို

်ဆ ိုင်ရာ စ

်မှုေီဇိုင်း ထလျှော

ပြစ်ထြါ်ထစမည်ဆိုြါ

ထအာ

်နာရန် ြျေ
်ေားချေ

်ြါအချေ

ထန့မှ ရ
(၂)

ာလအတွင်း လို

ွ

်ခဲ့ဖြီး အဆိုြါြျေ ်

ွ

်ခဲ့မှုထ

ာင့်

်နှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် အခွင့်အထရးဆုံးရှုံးမှု

်မျေားနှင့်

ထြးရန် မှတ်ြုံတင်အရာရှိေံ ပြန်လည်ထလျှော
(၁) သတ်မှတ်သည့်

်

ို

်ညီလျှေင် စ

်မှုေီဇိုင်း မှတ်ြုံတင်

်ေားနိုင်သည် -

်နာရန် ြျေ ်

်ထြါင်း ၆၀ အတွင်း ထတာင်းဆိုချေ

ွ

်ခဲ့မှုထ

်တစ်ရြ်

ာင့် စွန့်လွှတ်ခံရသည့်

ို တင်ပြပခင်း၊

ေတ်မ ှတ ် ေ ည့် ကာလေတွင ်း လိ ုက ်နာရန် ပျက် ကွ က်ခ ဲ့ မှု နှ င် ့ စ ပ် လျဉ် းေည့်
လိေ
ု ပ်ချက်များ၊ ေတင်းေချက်ေလက်များ ေို့မဟုတ ် ရှင်းလင်းချက်များကို
ပူးတွဲတင်ပပပခင်း၊

(၃) ေတ်မှတ ် သည့်ကာလေတွင်း လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခ ဲ့မှုေဒပါ် ခိုင်လဒ
ုံ ော
ေဒကကာင်းပပချက်ကို ဒတာင်းဆိုချက်တွင် ဒော်ပပပခင်း၊
(၄) ေခဒကကးဒငွဒပးေွင်းပပီးပေစ်ပခင်း။
(ခ)

ေယူခံတင်ေွင်းေားေည့် ကာလေတွင်း ပုေမ
် ခွဲ (က) ေရ ဒလျှောက်ေားချက်နှင့်
စပ်လျဉ်းေည့် ေခွင့်ေဒရး ပပန်လည်ဒပးေပ်ရန် ဒတာင်းဆိုလာလျှေင် မှတ်ပုံတင်
ေရာရှိက ဆိုငး် ငံ့ေားရမည်။

၃၀။

မှတ်ြုံတင်အရာရှိသည်(က)

စက်မှုေီဇိုင်း ဒလျှောက်ေားချက်နှင့်စပ်လျဉ်းေည့် ေခွင့်ေဒရးဆုံးရှုံးမှုပေစ်ဒပါ်ဒစမည်
ဆိုပါက စွန့်လွှတ်ပပီးဒော စက်မှုေီဇိုင်းကို မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ပုေ်မ ၂၉၊ ပုေ်မခွဲ (က) ေရ
ပပန်လည်ဒလျှောက်ေားလာလျှေင် ေဆိုပါဒတာင်းဆိုချက်ကို စိစစ်၍ ခွင့်ပပုနိုင်ေည်။
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(ခ)

ြုေ်မ ၂၁၊ ြုေ်မ ၂၂ တို့နှင့် ညီညွတ်ထသာ ထလျှော ်ေားချေ ်
န့်
ထ

(ဂ)

ွ

် လိ ု ြါ

န့်

ွ

ို အမျေားပြည်သူသိရှိထစရန်နှင့်

်နိုင်ရန် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ ေုတ်ပြန်

ညာရမည်။

ထလျှော ်ေားသူ
ထရွှေ့ဆိုင်းသည့်

ြုေ်မ ၃၆ အရ ေုတ်ပြန်ထ
ာလ

ညာပခင်း ို ထရွှေ့ဆိုင်းထြးရန် ထတာင်းဆိုလျှေင်

ုန်ဆုံးသည့်ထန့မတိုင်မီ ယင်းစ ်မှုေီဇိုင်းအား ေုတ်ပြန်ထ

ညာပခင်း

မပြုရ။
၃၁။

စ

်မှုေီဇိုင်း မှတ ်ြုံတင်ထြးရန် ထလျှော

ေုတ်ပြန်ထ

ညာသည့်ထန့မှ ရ

သတ်မှတ်သည့် အခထ
(က)

်ေားချေ

်ထြါင်း ၆၀ အတွင်း ထအာ

်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍
်ထြာ်ပြြါ အထ

းထငွထြးသွင်းဖြီး မှတ်ြုံတင်အရာရှိေံ

န့်

ွ

န့်

ာင်းပြချေ

ွ

်လိုသူသည်
်တစ်ရြ်ရြ်ပြင့်

်လာွှ တင်သွင်းနိုငသ
် ည် -

စက်မှုေီဇိုငး် ေည် ပုေ်မ ၂၊ ပုေမ
် ခွဲ (ည) တွင် ဒော်ပပေားဒော ေဓိပ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချက်
နှင့် ေကျုံးဝင်မှုမရှိပခင်း၊

(ခ)

စက်မှုေီဇိုင်းေည် ေေစ်မပေစ်ပခင်း၊

(ဂ)

ပုေ်မ ၁၆ ပါ ေကာေကွယ် မရရှိနိုင်ဒော ေချက်များပေစ်ပခင်း၊

(ဃ)

ဒလျှောက်ေားေူေည် မှတ်ပုံတင်ဒလျှောက်ေားခွင့ရ
် ှိေူ မဟုတ်ဒကကာင်း ခိုင်လုံဒော
ေက်ဒေခံေဒောက်ေေား ဒပါ်ဒပါက်လာပခင်း။

၃၂။

မှတ်ပုံတ င်ေရာရှိေည် ကန့် ကွက်လွှာကို လက်ခံရရှိပါက ေတ်မှတ ်ေည့် ေချန်ိ ကာလ

ေတွင်း ကန့်ကွက်ချက်ကို ခုခံဒချပနိုငရ
် န် ဒလျှောက်ေားေူေံ ေဒကကာင်းကကားစာ ဒပးပို့ရမည်။
၃၃။

မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေည် စက်မှုေီဇိုငး် မှတ်ပတ
ုံ င်ဒပးရန် ဒလျှောက်ေားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ (က)

အမျေားပြည်သူသိရှိထစရန် ေုတ်ပြန်ထ
န့် ွ
ချေ

(ခ)

်

်လွှာ တင်သွင်းပခင်းမရှိြါ

ညာသည့်ထန့မှ ရ

်ထြါင်း ၆၀ အတွင်း

အဆိုြါစ ်မှုေီဇိုင်း မှတ်ြုံတင်ထြးရန် ထလျှော ်ေား

ို ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

ကန့်ကွက်လွှာ တင်ေွင်းလာပါက ကန့်ကွက်ချက်ကို စစ်ဒဆးပပီး ခွင့်ပပုပခင်း ေို့မဟုတ်
ပငင်းပယ်ပခင်း ပပုနိုငေ
် ည်။

(ဂ)

မှတ်ြုံတင်ခွင့ပ် ြုပခင်း သို့မဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်း
တင်ေားရှိဖြီး ထလျှော

်ေားသူေံ အထ

ာင်း

ို မှတ်ြုံတင်စာရင်းတွင် မှတ်တမ်း
ားရမည်။ ေို့ပြင် ခွင့်ပြုပခင်း သို့မဟုတ်

ပငင်းြယ်ပခင်း ို အမျေားပြည်သူသိရှိထစရန် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ ေုတ်ပြန်
ထ
(ဃ)

ညာရမည်။

မှတ်ြုံတင်ပခင်း
ေုတ်ထြးရမည်။

ို ခွင့်ပြုလျှေင် စ

်မှုေီဇိုင်း မှတ်ြုံတင်လ

်မှတ်

ို ထလျှော

်ေားသူေံ
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၃၄။

စက်မှုေီဇိုငး် ပိုင်ရှငေ
် ည် (က)

စက်မှုေီဇိုငး် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မူရင်း ပျက်စီး ေို့မဟုတ် ဒပျာက်ဆုံးပါက မိတ္တူမှန်
ေပ်မံေုတ်ဒပးရန် ေတ်မှတ်ေည့် ေခဒကကးဒငွဒပးေွင်းပပီး မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေံ
ဒလျှောက်ေားနိုင်ေည်။

(ခ)

မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ေားဒော စာေဒရးေေားေမှားနှင့် ပပင်ဆင်
ခွင့်ပပုနိုငေ
် ည့် ေပခားမှားယွင်းမှုများကိုလည်းဒကာင်း၊ နိုင်ငေ
ံ ားနှင့် ဒနရပ်လိပ်စာ
များကို လ ည်းဒကာင် း ပပင်ဆ င် ဒ ပးရန် ေတ် မှ တ ် ေ ည့် ေခဒကကးဒငွဒပးေွငး် ပပီး
မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေံ ဒလျှောက်ေားနိုင်ေည်။

၃၅။

မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေည် (က)

ပုေ်မ ၃၄၊ ပုေမ
် ခွဲ (က) ပါ ဒလျှောက်ေားချက်ကို စိစစ်ပပီး စက်မှုေီဇိုင်းမှတ်ပတ
ုံ င်
လက်မှတ် မိတ္တူမှန်ကို ေုတ်ဒပးရမည်။

(ခ)

ပုေ်မ ၃၄၊ ပုေမ
် ခွဲ (ခ) ပါ ဒလျှောက်ေားချက်ကို စိစစ်ပပီး ပပင်ဆင်ခွင့်ဒပးနိုငေ
် ည်။
အခန်း (၁၂)
ထုတ်ခပန်ဒ ကညာခခင်းကို ဒေွှေ့ေိုငး် ခခင်း

၃၆။

စ

်မှုေီဇိုင်း မှတ်ြုံတင်ထလျှော

ေုတ်ပြန်ထ

ညာပခင်း ို ထရွှေ့ဆိုင်းထြးရန်နှင့် ထရွှေ့ဆိုင်းထြးထစလိုသည့်

ထြာ်ပြ၍ မှတ်ြုံတင်အရာရှိေံ ထလျှော
စ

်မှုေီဇိုင်း မှတ်ြုံတင်ထလျှော

ာလ ို ထလျှော

်မှုေီဇိုင်း

်ေားချေ ်တွင်

်ေားနိုင်သည်။ အဆိြ
ု ါ ထရွှေ့ဆိုင်းထြးထစလိုသည့်

ာလသည်

်ေားသည့်ထန့မှ သို့မဟုတ် ဦးစားထြးအခွင့်အထရး ထတာင်းဆိုေားလျှေင်

ယင်းထတာင်းဆိုသည့်ထန့ မှ ၁၈ လေ
၃၇။

်ေားသူသည် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ စ

်မြိုထစရ။

ဒလျှောက်ေားေူေည် ပုေ်မ ၃၆ ေရ စက်မှုေီဇိုင်းေုတ်ပပန်ဒကကညာပခင်းကို ဒရွှေ့ဆိုင်းဒပးရန်

ဒတာင်းဆိုေားပပီးပေစ်ဒော်လည်း ေဆိပ
ု ါကာလေတွငး် မည်ေည့်ေချန်ိ တွင်မဆို ေိဒ
ု တာင်းဆို
ချက်ကို ရုပ်ေိမ်းဒပးရန်နှင့် ေုတ်ပပန်ဒကကညာဒပးရန် မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေံ ဒလျှောက်ေားနိုင်ေည်။
၃၈။

မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေည် စက်မှုေီဇိုငး် ေုတ်ပပန်ဒကကညာပခင်းကို (က)

ပုေ်မ ၃၆ ေရ ဒရွှေ့ဆိုင်းလျှေင် မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ယင်းေချက်ေား မှတ်တမ်းတင်
ေားပပီး စက်မှုေီဇိုင်းနှင့် ေက်ဆိုင်ေည့် စာတွဲကို လျှေု့ဝှ
ိ က်ေားရှိရမည်။

(ခ)

ဒရွှေ့ဆိုင်းေားေည့်ကာလေတွင်း ေုတ်ပပန်ဒကကညာပခင်းေား ဒရွှေ့ဆိုင်းေားဒကကာင်း
နှင့် ဒလျှောက်ေားေူမှာ မည်ေူမည်ဝါပေစ်ဒကကာင်း ဒော်ပပချက်၊ ဒလျှောက်ေားချက်
တင်ေွင်းေည့်ဒန့၊ ဒတာင်းဆိုေားေည့် ကာလနှင့် ေပခားေတ်မှတ်ေားဒော ေချက်
ေလက်များေား ေုတ်ပပန်ဒကကညာရမည်။
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(ဂ)

ထရွှေ့ဆိုင်းေားသည့် သတ်မှတ် ာလ
ေုတ်ပြန်ထ

ုန်ဆုံးလျှေင် စ ်မှုေီဇိုင်းမှတ်ြုံတင် ထလျှော ်ေားချေ ် ို

ညာရမည်။
အခန်း(၁၃)
ဦးစားဒပးအခွင့်အဒေး

၃၉။

ြါရီ

ွန် ဗ င်း ရှ င် း သိ ု့ မ ဟုတ ်

မှတ်ြုံတ င်ထလျှော
စတင်ထလျှော

မ္ဘ ာ့

ု န် သွ ယ ် ထရး အြွဲ့ ဝင် နိ ုင ်င ံတ စ် ခ ုခ ု တ ွ င် စ

်ေားခဲ့သူ သို့မဟုတ ် ေိုထလျှော

်ေားခဲ့သည့်ထန့မှ ထပခာ

တင်ထြးရန် ထလျှော

်ေားသူ၏ လွှဲထပြာင်းထြးပခင်းခံရသူသည်

်လအတွငး် ဦးစီးဌာနသို့ တူညီထသာ စ

်ေားလျှေင် အဆိုြါစတင်ထလျှော

်မ ှုေ ီဇိ ု င်း

်ေားသည့်ထန့

ို ထလျှော

်မှုေီဇိုင်း

ို မှတ်ြုံ

်ေားသည့်ထန့အပြစ်

ဦးစားထြး အခွင်အ
့ ထရး ခံစားရမည်။
၄၀။

ြါရီ

အစိုးရ
ခင်း

က

ွန်ဗင်းရှင်း သို့မဟုတ်
ီးမှူး

န
ု ်သွယ်ထရးအြွဲ့ဝင် နိုင်ငတ
ံ စ်ခုခုတွင် သ

်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ

ျေင်းြထသာ သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြုထသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ

ုန်စည်ပြြွဲ၌

ျေင်းပြသခဲ့သည့် စ

်မှုေီဇိုင်းအတွ

ဦးစီးဌာနတွင် တူညီထသာ စ
ပြသခဲ့သည့်ထန့ ို ထလျှော
၄၁။

မ္ဘာ့

်မှုေီဇိုင်း

် စတင်ခ င်း

ျေင်းပြသခဲ့သည့်ထန့မှ ထပခာ

ို မှတ်ြုံတင်ရန် ထလျှော

်ေားသည့်ထန့အပြစ်

်ေားလျှေင် အဆိြ
ု ါစတင်ခင်း

ာလေ

ျေင်း

ုန်စည်ပြြွဲဆိုင်ရာ ဦးစားထြးအခွင့်အထရး ခံစားရမည်။

ုန်စည်ပြြွဲဆိုင်ရာ ဦးစားထြးအခွင့်အထရးသည် ြုေ်မ ၃၉ အရ ထလျှော

ရရှိသည့် ဦးစားထြးအခွင့်အထရး

်လအတွင်း

် မထ

်ေားသည့်ထန့မှ စတင်

ျော်လွန်ထစရ။

အခန်း(၁၄)
မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းနှင့် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးခခင်း
၄၂။

မှတ်ြုံတ င်ေားထသာ စ

ထလျှော

်ေားချေ

်မှုေီဇိုင်း၏ မှတ်ြုံတင်သ

်တ မ်းသည် စ

် တင်သွင်းသည့်ထန့မှစ၍ ငါးနှစ် ပြစ်သည်။ စ
ိမ်အေိ သ

်မှုေီဇိုင်းမှတ ်ြုံတ င်

်မှုေီဇိုင်း၏ မှတ်ြုံတင်သ

်တမ်း

ို

တစ်က

ိမ်လျှေင် ငါးနှစ်စီပြင့် နှစ်က

်တမ်းတိုးနိုင်သည်။

၄၃။

စက်မှုေီဇိုင်းပိုင်ရှင်ေည် မှတ်ပုံတင်ေက်တမ်းကာလကို တိုးလိုလျှေင် ဒောက်ပါေတိုင်း ဒဆာင်ရွက်

ရမည် (က)

မှတ်ြုံတင်သ
သ

(ခ)

်တမ်း

ာလ

ုန်ဆုံးမည့်ထန့မတိုင်မီ ထပခာ

်တမ်းတိုးထြးရန် သတ်မှတ်သည့် အခထ

မှတ်ြုံတင်သ

်တမ်း

ာလ

်လအတွင်း မှတ်ြုံတင်

းထငွထြးသွင်း၍ ထလျှော

ုန်ဆုံးဖြီးထနာ

်ေားရမည်။

် အေူးအခွင့်အထရးအပြစ်ထြးထသာ

ထပခာ ်လအတွင်း ထလျှော ်ေားခွင့်ရှိသည်။ ယင်းသို့ ထလျှော ်ေားသည့်အခါ သတ်မှတ်
သည့် မှတ်ြုံတင်ထ

းနှင့် ရ

်လွန်ထ

းမျေား

ို ထြးသွငး် ရမည်။
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၄၄။

မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေည် (က)

သတ်မှတ်ချေ

်နှင့်ညီညွတ်ထသာ မှတ်ြုံတင်သ

ခွင့်ပြုရမည်။ မှတ်ြုံတင်သ
သည့်ထန့မှစ၍ အ
(ခ)

ျေုးသ
ိ

်တမ်းတိုးရန် ထလျှော

်တမ်းတိုးပခင်းသည် ယခင်မှတ်ြုံတင်သ
်ထရာ

်ေားချေ
်တမ်း

်

ို

ုန်ဆုံး

်မှုရှိရမည်။

မှတ်ပုံတင်ေက်တမ်းတိုးရန် ဒလျှောက်ေားချက်ကို စစ်ဒဆး၍ ေတ်မှတ်ချက်နှင့်
ညီညွတ်ပါက ငါးနှစ်ေက်တမ်းတိုးဒပးပပီး ေတ်မှတ်ေည့် နည်းလမ်းနှင့်ေညီ ေုတ်ပပန်
ဒကကညာရမည်။

(ဂ)

မှတ်ပုံတင်ေက်တမ်းတိုးပခင်းနှင့် ေခဒကကးဒငွဒပးေွင်းပခင်းတို့ကို မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင်
မှတ်တမ်းတင်ရမည်။

(ဃ)

မှတ်ပုံတင်ေက်တမ်းတိုးပခင်းေတွက် ေခဒကကးဒငွကို ေေူးေခွင့်ေဒရးေပေစ်ဒပးဒော
ဒပခာက်လေတွင်း စက်မှုေီဇိုင်းပိုင်ရှင်က ဒပးေွင်းပခင်းမရှိလျှေင် မှတ်ပုံတင်ေားဒော
စက်မှုေီဇိုငး် ကို မှတ်ပုံတင်ပခင်းမှ ရပ်စဲရမည်။

(င)

ရပ်စဲေွားေည့် မှတ်ပုံတင်ေားဒော စက်မှုေီဇိုင်းကို မှတ်ပုံတင်ပခင်းမှ ရပ်စဲဒကကာင်း
မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ပပီး ေတ်မှတ်ေည့် နည်းလမ်းနှင့်ေညီ ေုတ်ပပန်
ဒကကညာရမည်။
အခန်း(၁၅)
မှတ်ပုံတင်ထားဒသာ စက်မှုဒီဇိုငး် မူပိုငခ
် ွင့် အခွင့်အဒေးများ

၄၅။

စက်မှုေီဇိုင်းပိုင်ရှင်ေည် ေခန်း (၁၄) ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ပါက မှတ်ပုံတင်

ေက်တမ်းကာလေတွင်း ဤေခန်းပါ မှတ်ပုံတင်ေားဒော စက်မှုေီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့် ေခွင့်ေဒရးများကို
ခံစားခွင့်ရှိေည်။
၄၆။

စက်မှုေီဇိုငး် ပိုင်ရှငေ
် ည် ပုေ်မ ၄၉ နှင့် ၅၀ တို့ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို မေိခိုက်ဒစေဲ (က)

ေီးေန့်ေခွင့်ေဒရးေပေစ် (၁) ဤဥပဒေနှ င ် ့ ေ ညီ မှ တ ် ပ ု ံ တ င် ေ ားဒော စက် မ ှု ေ ီ ဇ ိ ု င ် း ကိ ု မူ ပ ွ ာ းေားေည် ့
ေို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ေားဒော စက်မှုေီဇိုင်း၏ ေဓိကေချက်များကို မူပွား
ေားေည့် စက်မှုေီဇိုင်းပါဝင်ဒော ေို့မဟုတ် ရုပ်လုံးဒော်ေားဒော ေုတ်ကုန်
များေား စီးပွားဒရးေလို့ငှာ ေပခားေူတစ်ဦးဦးက ယင်း၏ေဒောတူညီချက်
မပါေဲ ပပုလုပ်ပခင်း၊ ဒရာင်းချပခင်း ေို့မဟုတ် ပပည်တွင်းေို့ တင်ေွငး် ပခင်းတို့ကို
ကာကွယ်တားဆီးခွင့်ရှိေည်။
(၂) မှတ်ပုံတင်ေားဒော စက်မှုေီဇိုငး် မူပိုငခ
် ွင့် ေခွင့်ေဒရးများကို ေိပါးချုးဒောက်
ိ
ေူေား တရားမဒကကာင်းပေင့် တရားစွဲဆိုခွင့်ရှိေည်။
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( ခ ) ေခန်း (၁၆) နှင့် (၁၇) တို့ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့ေ
် ညီ မှတ်ပုံတင်ေားဒော စက်မှု
ေီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့် ေခွင့်ေဒရးများကို ေပခားေူတစ်ဦးဦးေို့ လွှဒ
ဲ ပပာင်းပခင်း ေို့မဟုတ်
ခွင့်ပပုချက်ပေင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ဒပးပခင်းပပုနိုင်ေည်။
၄၇။

ြုေ်မ ၁၉၊ ြုေမ
် ခွဲ (ဃ) အရ အလုြ်သမား

သာ မှတ်ြုံတင်ထလျှော

ေီဇိုင်းအထြါ်တွင် အလုြ်ရှင်သည် တစ်ဦးတည်းြိုင်မဟုတ်ထသာ ခွင့်ပြုချေ

်ေားခွင့်ရှိသည့် စ

်ပြင့် လုြ်

်မှု

ိုင်ခွင့်ထြးပခင်း

ို

ရရှိထစရမည်။
၄၈။

စက်မှုေီဇိုငး် ကို တစ်ဦးေက်ပိုေူများက ပိုင်ဆိုင်ပပီး ယင်းတို့ေချင်းချင်း တစ်နည်းနည်းပေင့်

ေဒောတူညီေားပခင်း မရှိလျှေင် (က)

စ

်မှုေီဇိုင်းြိုင်ရှင်တစ်ဦးဦးသည် မှတ်ြုံတ င်ေားထသာ စ

မခွဲထဝရထသးသည့် အခွင့်အထရး
(ခ)

စ

်မှုေီဇိုင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍

ို အညီအမျှေ ခံစားခွင့်ရှိသည်။

်မှုေီဇိုင်းြိုင်ရှင် တစ်ဦးဦးသည် ယင်း၏ မခွဲထဝရထသးသည့် အခွင့်အထရး

တစ်ဦးဦးသို့ လွှဲ ထပြာင် း ပခင်း သိ ု့ မဟုတ ် ခွင ့်ပ ြုချေ

်ပြင့် လု ြ်

ို အပခားသူ

ိ ု င်ခ ွင ့် ထြးပခင်းပြု

နိုင်သည်။
(ဂ)

စ ်မှုေီဇိုင်းြိုင်ရှင် တစ်ဦးဦးသည် မှတ်ြုံတင်ေားထသာ စ
ေိြါးချေုးထြာ
ိ

်သူအား အပခားထသာ စ

ရယူရန်မလိေ
ု ဲ တရားမထ
(ဃ)

စ

်မှုေီဇိုင်းမူြိုင်ခွင့် အခွင့်အထရး

်မှုေီဇိုင်း ြူးတွဲြိုင်ရှင်မျေား၏ သထောတူညီချေ

ာင်းပြင့် တရားစွဲဆိုခွင့ရ
် ှိသည်။

်မှုေီဇိုင်းြိုင်ရှင် တစ်ဦးဦးေံမှ အခွင့်အထရးမျေားအား တရားဝင်ဆ

ြုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် တရားဝင်ြွဲ့စည်းေားထသာ အြွဲ့အစည်းသည် ြုေ်မခွဲ (
(ဂ) တို့တွင် ထြာ်ပြေားထသာ အခွင့အ
် ထရးမျေား
၄၉။

စ

်မှုေီဇိုင်းြိုင်ရှင်သည် စ

မျေားနှင့် သ

်

်ခံရရှိထသာ
)၊ (ခ) နှင့်

ို ခံစားခွင့်ရှိသည်။

်မှုေီဇိုင်းမူြိုင်ခွင့် အခွင့်အထရးနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ထအာ ်ြါထဆာင်ရွ ်မှု

်ဆိုင်ပခင်း မရှိထစရ -

(က)

စီးပွားပေစ်မဟုတ်ဒော ပုဂ္ဂလက
ိ ကိစ္စရပ်များေတွက် ဒဆာင်ရွက်မှုများ၊

(ခ)

စမ်းေပ်ဒလ့လာေည့် ကိစ္စရပ်များ ေို့မဟုတ ် ေုဒတေနလုပ်ငန်းများေတွက်
ဒဆာင်ရွက်မှုများ၊

(ဂ)
၅၀။

ရည်ညွှန်းကိုးကားရန် ေို့မဟုတ် ေင်ကကားရန် ပပန်လည်ေုတ်လုပ် ဒဆာင်ရွက်မှုများ။

မှတ်ပုံတင်ေားဒော စက်မှုေီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့် ေခွင့်ေဒရးများေည် စက်မှုေီဇိုင်းပိုင်ရှင်ကပေစ်ဒစ၊

ယင်းပိုင်ရှင်၏ ေဒောတူညီချက် ရရှိေူကပေစ်ဒစ နိုင်ငံဒတာ်တွင် တရားဝင်ဒရာင်းချပပီးဒော ေို့မဟုတ်
တင်ေွင်းပပီးဒော မှတ်ပုံတင်စက်မှုေီဇိုင်းပါရှိေည့် ေုတ်ကုန်များနှင့် ေက်ဆိုင်ပခင်းမရှိဒစရ။
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အခန်း(၁၆)
စက်မှုဒီဇိုငး် အခွင့အ
် ဒေးများကို လွှဒ
ဲ ခပာင်းခခင်း
၅၁။

(က)

စ

်မှုေီဇိုင်း မှတ်ြုံတ င်ထြးရန် ထလျှော

်ေားသူသည် ယင်း၏ထလျှော

်ေားချေ

်

ို

ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသို့ပြစ်ထစ၊ တရားဝင်ြွဲ့စည်းေားထသာ အြွဲ့အစည်းသို့ပြစ်ထစ လွှဲထပြာင်းပခင်းအား
မှတ်တမ်းတင်ထြးရန် သတ်မှတ်ချေ ်နှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေံ ထလျှော ်ေားနိုင်သည်။
(ခ)

စ

်မှုေီဇိုင်းြိုင်ရှင်သည် ယင်း၏ မှတ်ြုံတင်ေားထသာ စ

်မှုေီဇိုင်းြိုင်ဆိုင်မှု ို ြုဂ္ဂိုလ်

တစ်ဦးဦးသို့ပြစ်ထစ၊ တရားဝင်ြွဲ့စည်းေားထသာ အြွဲ့အစည်းသို့ပြစ်ထစ လွှဲထပြာင်းပခင်းအား
မှတ်တမ်းတင်ထြးရန် သတ်မှတ်ချေ ်နှင့်အညီ မှတ်ြုံတင်အရာရှိေံ ထလျှော ်ေားနိုင်သည်။
၅၂။

မှတ်ြုံတင်အရာရှိသည် စ

ြုေ်မခွဲ (

်မှုေီဇိုငး် မှတ်ြတ
ုံ င်ထြးရန် ထလျှော

) အရ လွှဲထပြာင်းပခင်း

ြုေမ
် ခွဲ (ခ) အရ လွှထ
ဲ ပြာင်းပခင်း
ြိုင်ဆိုငမ
် ှု လွှထ
ဲ ပြာင်းထ

်ေားသူ

ပြစ်ထစ၊ ြုေ်မ ၅၁၊

်မှုေီဇိုင်းြိုင်ရှင်

ပြစ်ထစ၊ ြုေ်မ ၅၁၊

ိုလ

်ခ ံ သ ူ

ပြစ်ထစ၊ စ

ို လ

်ခံသူ

ပြစ်ထစ သတ်မှတ်သည့် အခထ

ာင်း မှတ်တမ်းတင်ထြးရန် ထလျှော

းထငွထြးသွင်းဖြီး

်ေားလျှေင် ြိုင်ဆိုငမ
် ှုလထ
ွှဲ ပြာင်းထ

မှတ်တမ်းတင်၍ အမျေားပြည်သူသိရှိထစရန် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ ေုတ်ပြန်ထ
၅၃။

ာင်း

ညာရမည်။

မှတ်ပုံတင်ေားဒော စက်မှုေီဇိုင်းပိုင်ဆိုင်မှု လွှဲဒပပာင်းပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေံ

မှတ ်တ မ်းတင် ဒ ပးရန် ဒလျှေ ာ က် ေ ားပခင် း မရှ ိ လ ျှေ င ် ယင် း ပိ ု င ် ဆ ိ ု င ် မ ှု လ ွှ ဲ ဒပပာင် း ပခင် း ေည် ေကျ ိုး
ေက်ဒရာက်မှု မရှိဒစရ။
အခန်း (၁၇)
မှတ်ပုံတင်ထားဒသာစက်မှုဒီဇိုငး် ကို ခွင့်ခပုချက်ခေင့် လုပ်ကိုင်ခွင့ဒ
် ပးခခင်း
၅၄။

စက်မှုေီဇိုင်းပိုင်ရှင်ေည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကိုပေစ်ဒစ၊ တရားဝင်ေွဲ့စည်းေားဒော ေေွဲ့ေစည်းကို

ပေစ်ဒစ၊ ယင်း၏ မှတ ်ပုံတ င်ေားဒော စက်မှုေီဇိုင်းကို ေေုံးပပုရန်ေတွက် စည်းကမ်းချက်များ
ေတ်မှတ်၍ ခွင့်ပပုချက်ပေင့် လုပ်ကိုင်ခွင့ဒ
် ပးနိုင်ေည်။
၅၅။

စ

်မှုေီဇိုငး် ြိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ယင်း၏ခွင့်ပြုချေ

်ပြင့် လုြ်

စာတမ်းအမှတ်အသား မိတ္တူမှန်နှင့်အတူ သတ်မှတ်သည့် အခထ
လုြ်

ိုငခ
် ွင့်ထြးပခင်း

၅၆။

မှတ်ြုံတင်အရာရှိသည် ြုေ်မ ၅၅ အရ ထလျှော

စ

်ေားပခင်း

အရာရှိေံတ ွင် မှတ်တမ်းတင်ေားသည့် ခွင့်ပြုချေ
်နှင့်အညီ ထလျှော

်ပြင့်

်ေားနိုင်သည်။

ို မှတ်တမ်းတင်ဖြီး သတ်မှတ်သည့်

ညာရမည်။

်မှုေီဇိုင်းြိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ယင်း၏ ခွင့်ပြုချေ

သတ်မှတ်ချေ

းထငွထြးသွင်းဖြီး ခွင့်ပြုချေ

ို မှတ်တမ်းတင်ထြးရန် မှတ်ြတ
ုံ င်အရာရှိေံ ထလျှော

နည်းလမ်းနှင့်အညီေုတ်ပြန်ထ
၅၇။

ိုငခ
် ွင့်ရရှိသူတို့သည် ခွင့်ပြုချေ

်ပြင့် လုြ်

်ပြင့် လုြ်

်ေားလျှေင် မှတ်ြုံတင်အရာရှိ

ိုင်ခွင့်ရရှိသူတို့

ိုင်ခ ွင့်ထြးပခင်း
မှတ်တမ်းမှ ြယ်ြျေ

မှတ်ြုံတင်

ို ြယ်ြျေ

်ရန်

ဖ် ြီး ယင်းသို့

်
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ြယ်ြျေ

်ထ

ာင်း အမျေားပြည်သူသိရှိထစရန် သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းနှင်အ
့ ညီ ေုတ်ပြန်ထ

ညာ

ရမည်။
၅၈။

ခွင့်ပပုချက်ပေင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ဒပးပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေံ မှတ်တမ်းတင်ဒပးရန်

ဒလျှောက်ေားပခင်းမရှိလျှေင် ယင်းခွင့်ပပုချက်ပေင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ဒပးပခင်းေည် ေကျ ုးေက်
ိ
ဒရာက်မှု
မရှိဒစရ။
အခန်း (၁၈)
စက်မှုဒီဇိုငး် မှတ်ပတ
ုံ င်ခခင်းကို တေားမဝင်ဒ ကာင်း ဒ ကညာခခင်းနှင့်ပယ်ေျက်ခခင်း
၅၉။

သ

်ဆိုင်ရာြုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် တရားဝင်ြွဲ့စည်းေားထသာ အြွဲ့အစည်းသည် ြုေ်မ ၆၀ ြါ

အချေ

်တစ်ရြ်ရြ်နှင့် ဖငိစွန်းထ

ထသာ်လည်းထ

ာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ထေသ

သို့မဟုတ် ြယ်ြျေ
၆၀။

ာင်း ထတွ့ရှိြါ

မှတ်ြုံတင်ေားထသာ စ

ိုထသာ်လည်းထ

်ထြးရန် မှတ်ြုံတင်အရာရှိေံ ထလျှော

်မှုေီဇိုင်းတစ်ခုလုံး

ာင်း တရားမဝင်ထ

ာင်းထ

ို

ညာထြးရန်

်ေားနိုင်သည်။

မှတ်ြုံတင်အရာရှိသည် သ ်ဆိုင်ရာြုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် တရားဝင်ြွဲ့စည်းေားထသာ အြွဲ့အစည်း၏

ထလျှော

်ေားချေ

ဖငိစွန်းထ

်အရ မှတ်ြုံတ င်ေားထသာ စ

ာင်းထတွ့ရှိြါ

တစ်စိတ်တစ်ထေသ

အဆိြ
ု ါ စ

ိုထသာ်လည်းထ

်မှုေီဇိုင်းသည် ထအာ

်ြါအချေ

်မှုေီဇိုင်းမှတ်ြုံတင်ေားပခင်း တစ်ခုလုံး
ာင်း တရားမဝင်ထ

ာင်း ထ

်တစ်ရြ်ရြ်နှင့်

ိုထသာ်လည်းထ

ာင်း၊

ညာရမည် -

(က)

ပုေ်မ ၁၆ ပါ ေကာေကွယ်မရရှိနိုငဒ
် ော ေချက်များပေစ်ပခင်း၊

(ခ)

စက်မှုေီဇိုငး် ေည် ပုေ်မ ၂၊ ပုေမ
် ခွဲ (ည) တွင် ဒော်ပပေားဒော ေဓိပ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချက်နှင့်
ေကျုံးဝင်မှုမရှိပခင်း၊

(ဂ)

စက်မှုေီဇိုငး် ေည် ေေစ်မပေစ်ပခင်း၊

(ဃ ) စက်မှုေီဇိုင်းပိုင်ရှင်ေည် မှတ်ပုံတင်ေားဒော စက်မှုေီဇိုင်းေား ရခွင့်ရှိေူမဟုတ်ဒကကာင်း
ခိုင်လုံဒော ေက်ဒေခံေဒောက်ေေား ဒပါ်ဒပါက်လာပခင်း၊
(င)

မှတ်ပုံတင်ေားဒော စက်မှုေီဇိုင်းေည် လိမ်လည်လှည့်ပေား၍ပေစ်ဒစ၊ မမှန်မကန်
တင်ပပ၍ပေစ်ဒစ၊ ဒော်ပပေားဒော ေချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေိမ်ချန်၍ပေစ်ဒစ ရယူေားပခင်း၊

(စ)

မှတ်ပုံတင်ေားဒော စက်မှုေီဇိုင်းကို တရားမဝင်ဒကကာင်း ဒကကညာဒပးရန် ဒလျှောက်ေားပခင်း
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူပုိငခ
် ွင့်တရားရုံး၏ ေပပီးေတ်ဆုံးပေတ်ချက် ေို့မဟုတ် စီရင်ချက်ကို
လက်ခံရရှိပခင်း။

၆၁။
စ

မှတ်ြုံတင်အရာရှိသည် ထအာ
်မှုေီဇိုငး်
(က)

်ြါအချေ

ို မှတ်ြုံတင်စာရင်းမှြယ်ြျေ
မှတ်ြုံတင် သ
ထပခာ

်တမ်း

်လအတွင်း သ

် တစ်ရြ်ရြ်ထြါ်ထြါ

်ြါ

မှတ်ြုံတင်ေားထသာ

်ရမည်-

ာလ

ုန်ဆုံးသည့်ထန့မှ အေူးအခွင့်အထရးအပြစ်ထြးထသာ

်တမ်းတိုးထလျှော

်ေားရန် ြျေ

်

ွ

ပ် ခင်း၊
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(ခ)

စက်မှုေီဇိုငး် ပိုင်ရှငက
် ပိုင်ရှင်ေပေစ်မှ စွန့်လွှတ်ပခင်း၊

(ဂ)

ပုေ်မ ၆၀ ပါ ေချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်ပငိစွန်းေပေင့် တရားမဝင်ဒကကာင်း ဒကကညာေားဒော
စက်မှုေီဇိုငး် ပေစ်ပခင်း။

၆၂။

မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေည် မှတ်ပုံတင်ေားဒော စက်မှုေီဇိုင်းကို ပယ်ေျက်ဒကကာင်း မှတ်တမ်းတင်ပပီး

ေိုေို့ပယ်ေျက်ပပီးဒကကာင်းကို စက်မှုေီဇိုင်းပိုင်ရှင်ေံ ေဒကကာင်းကကားရမည့်ေပပင် ေများပပည်ေူ
ေိရှိဒစရန် ေတ်မှတ်ေည့် နည်းလမ်းနှင်ေ
့ ညီ ေုတ်ပပန်ဒကကညာရမည်။
အခန်း (၁၉)
အခပည်ခပည်ေိုင်ော မှတ်ပုံတင်ဒလျှောက်ထားခခင်း
၆၃။

ေပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ စက်မှုေီဇိုင်းမှတ်ပုံတင်စနစ် ေဒောတူစာချုပ်တွင် နိုင်ငံဒတာ်က ေေွဲ့ဝင်

ေပေစ် ဝင်ဒရာက်ပပီးဒနာက် ပပည်တွင်းမှပေစ်ဒစ၊ ပပည်ပမှပေစ်ဒစ စက်မှုေီဇိုင်းမှတ်ပုံတ င် ဒပးရန်
ဒလျှောက်ေားလိေ
ု ူများေည် ေပပည်ပပည်ဆိုငရ
် ာမှတ်ပုံတင်စနစ်ကို ကျင့်ေုံးလိပ
ု ါက ေတ်မှတ်ချက်
နှင့်ေညီ မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေံ ဒလျှောက်ေားနိုင်ေည်။
အခန်း (၂၀)
အယူခံခခင်း
၆၄။

(က)

မှတ်ပုံတင်ေရာရှိက ဤဥပဒေေရချမှတ်ဒော ဆုံးပေတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို မဒကျနပ်
ေူေည် ယင်းဆုံးပေတ်ချက်ကို ေုတ်ပပန်ဒကကညာေည့်ဒန့မှ ရက်ဒပါင်း ၆ဝ ေတွင်း
ဒေဂျင်စီေံ ေယူခံဝင်နိုငေ
် ည်။

(ခ)

ပုေ်မခွဲ(က)ေရ ေယူခံမှုတွင် ဒေဂျင်စီေည် မှတ်ပုံတင်ေရာရှိ၏ ဆုံးပေတ်ချက်ကို
ေတည်ပပုပခင်း၊ ပယ်ေျက်ပခင်း၊ ပပင်ဆင်ဒပပာင်းလဲပခင်း ေို့မဟုတ် ေက်ဒေခံေဒောက်
ေေားများ ေပ်မံရယူရန် ညွှန်ကကားပခင်းပပုနိုင်ေည်။

(ဂ)

ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ သ ်ထသခံအထော
မှတ်ြုံတင်အရာရှိ၏ ဆုံးပြတ်ချေ

်

်အေား ေြ်မံရယူတင်ပြလာလျှေင် ထအဂျေင်စီသည်
ို အတည်ပြုပခင်း၊ ြယ်ြျေ

်ပခင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်

ထပြာင်းလဲပခင်းပြုနိုငသ
် ည်။
၆၅။
လ

ထအဂျေင်စီ

ချေမှတ်ထသာဆုံးပြတ်ချေ ်

်ခံရရှိသည့်ထန့မှ ရ

ို မထ ျေနြ်သူသည် ယင်းဆုံးပြတ်ချေ ် အထ

်ထြါင်း ၉ဝ အတွင်း ဤ

ာင်း

ားစာ ို

ိစ္စအလို့ငှာ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်

စီရင်ြိုင်ခွင့်အာဏာ အြ်နှင်းေားသည့် မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးသို့ ထလျှော

်ေားနိုင်သည်။
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အခန်း (၂၁)
မူပုင
ိ ်ခွင့တ
် ေားရုံး တည်ဒထာင်ခခင်း
၆၆။

ပပည်ဒောင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်ေည် (က)

မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပပစ်မှုဒကကာင်းေရပေစ်ဒစ၊ တရားမဒကကာင်း
ေရပေစ်ဒစ တရားစွဲဆိုမှုများကို စစ်ဒဆးစီရင်ရန် ေင့်ဒလျာ်ဒော နယ်ဒပမဒေေတွင်
မူပုင
ိ ်ခွင့တ
် ရားရုံးများ တည်ဒောင်၍ တရားေူကကီးများကို ခန့်ေားနိုင်ေည်။

(ခ)

ပုေ်မခွဲ (က) ေရ ခန့်ေားေည့် တရားေူကကီးများေား မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို
စစ်ဒဆးစီရင်နိုငရ
် န် စီရင်ပိုင်ခွင့်ောဏာနှင့် လုပ်ပိုငခ
် ွင့်များကို ေပ်နှငး် နိုင်ေည်။

(ဂ)

ပုေ်မခွဲ (က) ေရ မူပိုင်ခွင့် တရားရုံးများကို တည်ဒောင်ပခင်းမပပုမီ မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်
များကို စစ်ဒဆးစီရင်ရန် ေင့်ဒလျာ်ဒော တရားရုံးေား မူပုင
ိ ်ခွငတ
့် ရားရုံးများ၏ စီရင်
ပိုင်ခွင့်ောဏာနှင့် လုပ်ပိုငခ
် ွင့်များကို ေပ်နှငး် နိုင်ေည်။

(ဃ)

မူပိုင်ခွင့်တရားရုံးများကချမှတ်ဒော စီရင်ချက်၊ ေမိန့်နှင့် ဆုံးပေတ်ချက်များေဒပါ်
ေယူခံမှု၊ ပပင်ဆင်မှုများကို စီရင်ပိုင်ခွင့ရ
် ှိေည့် မူြုင
ိ ်ခွင့်တရားရုံးများ၏ စီရင်ပိုငခ
် ွင့်
ောဏာနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့မ
် ျားကို ေတ်မှတ်ဒပးရမည်။

(င)

ြုေ်မ ၆၅ အရ ထလျှော

်ေားချေ

်မျေား

ို စစ်ထဆးစီရင်ရန် သင့်ထလျော်သည့် မူြုိငခ
် ွင့်

တရားရုံးသို့ စီရင်ြိုင်ခွင့်အာဏာနှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့မ
် ျေား အြ်နှငး် ရမည်။
အခန်း (၂၂)
မှတ်ပုံတင်ထားဒသာ စက်မှုဒီဇိုငး် မူပိုငခ
် ွင့် အခွင့်အဒေးထိပါးချုးဒောက်
ိ
ခခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍
မူပုင
ိ ်ခွင့တ
် ေားရုံး၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၆၇။

(က)

အခွင့်အထရးရရှိသူသည် နစ်နာမှုေတွက် တရားမဒကကာင်းေရ ပုေ်မ ၆၈ နှင့် ၆၉တိပ
ု့ ါ
ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ေညီ ယာယီအထရးယူထဆာင်ရွ
တရားရုံးတွင် အထေွထေွမှု ထလျှော

(ခ)

၆၈။

(က)

်ေားနိုင်သည်။

အခွင့်အထရးရရှိသူသည် တရားမထ
ထလျှော

်သည့် အမိန့်ချေမှတ်ထြးရန် မူြိုင်ခွင့်

ာင်းအရ အထရးယူထြးရန် မူြုိငခ
် ွင့်တရားရုံးသို့

်ေားနိုင်သည်။

မူပိုင်ခွင့်တရားရုံးေည် မှတ်ပတ
ုံ င်ေားဒော စက်မှုေဇ
ီ ိုင်းမူပုိငခ
် ွင့် ေခွင့ေ
် ဒရး ေိပါး
ချုးဒောက်
ိ
ေည်ဟု စွပ်စွဲခံရဒော ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုေ်မ ၆၇၊ ပုေ်မခွဲ(က) ေရ
ဒလျှောက်ေားလာပါက ဒောက်ပါယာယီေဒရးယူဒဆာင်ရွက်ေည့် ေမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို
ပေစ်ဒစ၊ တစ်ရပ်ေက်ပ၍
ို ပေစ်ဒစ ချမှတ်နိုင်ေည်(၁) မှတ်ြုံတင်ေားထသာ စ
ာ

်မှုေီဇိုင်း မူြိုင်ခွင့်အခွင့်အထရး ေိြါးချေုးထြာ
ိ

ွ ယ ်တ ားဆီး ရန် န ှ င့် အထ

ာ

်ခ ွ န်ဦ းစီး ဌာနတွင ်

်ပခင်း

ျေသင့်ခ ွန် အ ရြ် ရြ်

ို
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ထြးထဆာင်၍ ရှင်းလင်းေုတ်ယူဖြီးသည့် သွင်း ုန်ြစ္စည်းမျေားအြါအဝင် မှတ်ြုံတင်
ေားထသာ စ

်မှုေီဇိုင်းမူြိုင်ခွင့်အခွင့်အထရး ေိြါးချေုးထြာ
ိ
်သည့်

နိုင်ငံထတာ်၏

ုန်သွယ်မှုလမ်းထ

ာင်းအတွင်းသို့

ုန်ြစ္စည်းမျေား

ဝင်ထရာ

်လာပခင်း

ို

တားဆီးရန် သင့်သည် ေင်ပမင်သည့်အမိန့်၊
(၂) စွပ်စွဲခံရဒော မှတ်ပုံတင် စက်မှုေီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့ေ
် ခွင်ေ
့ ဒရး ေိပါးချုးဒောက်
ိ
မှုနှင့်
သ

်ဆိုင် ေည့် ေက်ဒေခံ ေဒောက်ေေားများကို မူလေဒပခေဒနမပျက်

ေိန်းေိမ်းေားရန် ေင့်ေည်ေင်ပမင်ေည့်ေမိန့်။
(ခ)

မူပုင
ိ ်ခွင့်တရားရုံးေည် ယာယီေဒရးယူဒဆာင်ရွက်ဒပးရန်ေတွက် ဒလျှောက်ေားေူ
ေံမှ ဒောက်ပါတို့ကို တင်ေွငး် ရန် ညွှန်ကကားနိုင်ေည် (၁) ဒလျှောက်ေားေူမှာ ေခွင့်ေဒရး ရရှိေူပေစ်ဒကကာင်း၊ ယင်း၏ ေခွင့်ေဒရးကို ေိပါး
ချုးဒောက်
ိ
ဒနဒကကာင်း ေို့မဟုတ် ေိပါးချုးဒောက်
ိ
ရန် ေလားေလာရှိဒကကာင်း
ေင်ရှားဒစရန်ခိုငလ
် ုံေည့် ေဒောက်ေေားများကို တင်ပပဒစပခင်း၊
(၂) ယာယီေဒရးယူဒဆာင်ရွက်မှုကို ေလွဲေုံးစားပပုပခင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးရန်
ေတွက် လုဒ
ံ လာက်ေည့် ောမခံတင်ေွင်းဒစပခင်း။

(ဂ)

မူပိုင်ခွင့်တရားရုံးေည် ပုေ်မခွဲ (က) ပါ ေမိန့်ေရ ယာယီေဒရးယူဒဆာင်ရွက်မှုများကို
ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ေိပါးချုးဒောက်
ိ
ေည်ဟု စွပ်စွဲခံရဒော ကုန်ပစ္စည်းများကို ခွဲပခား
ေတ်မှတ်နိုင်ရန် ဒနာက်ေပ်လိုေပ်ဒော မည်ေည့်ေတင်းေချက်ေလက်ကိုမဆို
တင်ေွငး် ရန် ဒလျှောက်ေားေူကုိ ေပ်မံညွှန်ကကားနိုင်ေည်။

(ဃ)

မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးသည် ထလျှော
မျေား

ို စတင်ထဆာင်ရွ

ဆုံးပြတ်နိုင်ရန်အတွ

်ေားထတာင်းဆိုခဲ့သည့် ယာယီအထရးယူထဆာင်ရွ ်ချေ ်

်ခဲ့သည့် ထန့မှစ၍ ေိခို
် မူြိုင်ခွင့်တရားရုံး

ာလအတွင်း သို့မဟုတ် ယင်း

်နစ်နာမှုအထြါ် အမှု

ို အဖြီးအပြတ်

သတ်မှတ်ေားသည့် သင့်ထလျော်ထသာ

ဲ့သို့ သတ်မှတ်ေားပခင်းမရှိခဲ့လျှေင် ယာယီ အထရးယူ

ထဆာင်ရွ ်ရန် အမိန့်ချေမှတ်သည့်ထန့မှ ရ ်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း တရားစွဲဆိုမှု ို တရားမထ
အရ တရားစွဲဆိုပခင်းမရှိလျှေင် ြုေ်မ ၆၉၊ ြုေ်မခွဲ (ခ)

ာင်း

ို မေိခို ်ထစေဲ ြုေ်မ ၆၈၊ ြုေ်မခွဲ ( )

နှင့် ြုေ်မ ၆၉၊ ြုေ်မခွဲ ( ) တို့အရ ချေမှတ်ေားထသာ ယာယီအထရးယူ ထဆာင်ရွ ်ချေ ်မျေား ို
ထလျှော ်ေားခံရသူ၏ ထတာင်းဆိုချေ ်အရ ရုြ်သိမ်းရမည် သို့မဟုတ် အ ျေုးသ
ိ
်ထရာ ်မှု ို
ရြ်စဲရမည်။
(င)

မူပိုင်ခွင့်တရားရုံးေည် ယာယီေဒရးယူဒဆာင်ရွက်ချက်များကို ရုပ်ေိမ်းလျှေငပ် ေစ်ဒစ၊
ဒလျှောက်ေားေူ၏ ပျက်ကွက်မှု ေို့မဟုတ် ပပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဒကကာင့် ရပ်စဲလျှေင်
ပေစ်ဒစ၊ မှတ်ပုံတင်ေားဒော စက်မှုေီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ေခွင့်ေဒရး ေိပါးချုးဒောက်
ိ
ပခင်း
မရှိဒကကာင်း ေို့မဟုတ် ေိပါးချ ုးဒောက်
ိ
ရန် ေလားေလာမရှိဒကကာင်း ဒတွ့ရှိလျှေင်
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ပေစ်ဒစ ဒလျှောက်ေားခံရေူ၏ ဒတာင်းဆိုချက်ေရ ေဆိုပါ ေဒရးယူဒဆာင်ရွက်ချက်များဒကကာင့်
ဒပါ်ဒပါက်ဒော ေိခိုက်နစ်နာမှုများေတွက် ေင့်ဒလျာ်ဒောဒလျာ်ဒကကးကို ဒလျှောက်ေားေူက
ဒလျှောက်ေားခံရေူေို့ ဒပးဒစရန် ေမိန့်ချမှတ်နုိငေ
် ည်။
၆၉။

(က)

မူပုင
ိ ်ခွင့်တရားရုံးေည် ဒောက်ပါေဒပခေဒနတစ်ရပ်ရပ်တွင် တစ်ေက်ေတ် ယာယီ
ေဒရးယူဒဆာင်ရွက်ေည့် ေမိန့်များကို ချမှတ်နိုင်ေည် (၁) ေခွင့်ေဒရးရရှိေူကို ကုစား၍မရနိုင်ဒော ေိခိုက်နစ်နာမှုကို ပေစ်ဒစတန်ရာေည့်
ဒနှာင့်ဒနှးကကန့်ကကာမှု တစ်စုံတစ်ရာရှိပခင်း၊
(၂) ေက်ဒေခံေဒောက်ေေားများ

ပျက်စီးဆုံးရှုံးမည့်ေန္တရာယ်ေမှန်တကယ်

ကျဒရာက်ဒနပခင်း။
(ခ)

မူပိုင်ခွင့်တရားရုံးေည် တစ်ေက်ေတ် ယာယီေဒရးယူဒဆာင်ရွက်ရာတွင် (၁) ဒဆာင်ရွက်ပပီးလျှေင်ပပီးချင်း ဒနှာင့်ဒနှးကကန့်ကကာမှုမရှိဒစေဲ ယာယီေဒရးယူဒဆာင်
ရွက်ေည့် ေမိန့်ကို ဒလျှောက်ေားခံရေူေံ ေေိဒပးေဒကကာင်းကကားရမည်။
(၂) မူြိုင်ခွင့်တရားရုံး
သတ်မှတ ်ခ ျေ

်မရှိခ ဲ့လျှေင် အထ

၃၀ အတွင်း အထ
ချေ

်မျေား

သတ်မှတ်သည့် အချေန်ိ
ာင်း

ို ဖြီးထပမာ

ာင်း

ားခံရသူ

ာလအတွင်း သို့မဟုတ် ယင်း

ားစာ ေုတ ်ပြန်သည့်ထန့မှ ရ

ဲ့သို့

်ထြါင်း

လို ်နာပခင်းမရှိလျှေင် ယင်းအထရးယူ ထဆာင်ရွ ်

်ထအာင် ထဆာင်ရွ

်ရမည်။

(၃) ယင်းေဒရးယူ ဒဆာင်ရွက်ချက်များေဒပါ် ပပင်ဆင်ပခင်း၊ ပယ်ေျက်ပခင်း ေို့မဟုတ်
ေတည်ပပုပခင်းတို့ကို ဆုံးပေတ်ဒပးရန် ဒလျှောက်ေားခံရေူများ၏ ဒတာင်းဆိုချက်ေရ
နှစ်ေက်ကကားနာ၍ ပပန်လည်စစ်ဒဆးပခင်းတစ်ရပ်ကို ေင့်ဒလျာ်ေည့်ကာလေတွင်း
ဒဆာင်ရွက်ရမည်။
၇၀။

စ

်မှုေီဇိုင်းမူြိုင်ခ ွင့် အခွင့်အထရးေိြါးချေ ုးထြာ
ိ

တရားမ ျေင့်ေုံးဥြထေတို့
ထအာ

ို မေိခို

်ြါအမိန့်တစ်ရြ်ရြ်
(က)

အထ

ာ

်ပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ တရားမဥြထေနှင့်

်ထစေဲ ြုေ်မ ၆၇၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ စွဲဆိုမှုတွင် မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးသည်

ပို ြစ်ထစ၊ တစ်ရြ်ေ

်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင်

တင် သ ွ င ် း လာမည် ့ စ

်ြ၍
ို ပြစ်ထစ ချေမှတ်နိုင်သည်-

ျေသင့်ခွန် အရြ်ရြ်ထြးထဆာင်၍ ရှင်းလင်းေုတ်ယူဖြီး

် မ ှု ေ ီ ဇ ိ ု င ် း မူ ြ ိ ု င ် ခ ွ င ့ ် အခွ င ့ ် အ ထရး ေိြါးချေုးထြာ
ိ

ုန်ြစ္စည်းမျေား နိုင်ငံထတာ်၏
တားဆီးပခင်း အြါအဝင် စ

ုန်သွယ်မှုလမ်းထ

်ေားသည့်

ာင်းအတွင်းသို့ ဝင်ထရာ ်လာပခင်း ို

်မှုေီဇိုငး် မူြိုင်ခွင့် အခွင်အ
့ ထရး ေိြါးချေုးထြာ
ိ

်မှုအတွ

တားပမစ်သည့်အမိန့်၊
(ခ)

မှတ်ပုံတင်ေားဒော စက်မှုေီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့် ေခွင့်ေဒရး ေိပါးချုးဒောက်
ိ
ပခင်းဒကကာင့်
ပြစ်ထြါ်လာထသာ ေခွင့်ေဒရးရရှိေူ၏ ေိခိုက်နစ်နာမှုများေတွက် ေိပါးချုးဒောက်
ိ

်
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ေူမှ ေခွင့်ေဒရးရရှိေူေံေို့ လုံဒလာက်ဒော နစ်နာဒကကးဒပးဒဆာင်ဒစရန်ေတွက်
ချမှတ်ေည့်ေမိန့် ေို့မဟုတ် ေင့်ဒလျာ်ဒော ကိစ္စရပ်များတွင် ေခွင့်ေဒရး ရရှိေူမှ
ကကိုတင်ေတ်မှတ် ဒတာင်းဆိုေားဒော နစ်နာဒကကးကိုပေစ်ဒစ၊ ချုးဒောက်
ိ
ေူက ရယူ
ခံစားခဲ့ဒော ေကျုးေပမတ်
ိ
ကိုပေစ်ဒစ၊ နှစ်ရပ်လုံးကိုပေစ်ဒစ ပပန်လည်ဒပးဒစရန် ေမိန့်၊
(ဂ)

ေခွင့်ေဒရးရရှိေူ၏ တရားစရိတ်နှင့် ဒရှ့ဒနစရိတ်တို့ ေပါေဝင် ေင့်ဒလျာ်ဒော
ကုန်ကျစရိတ်များကို ဒပးဒဆာင်ဒစရန်ေမိန့်။

၇၁။

(က)

မူပိုင်ခွင့်တရားရုံးေည် ေခွင့်ေဒရးရရှိေူ၏ ဒလျှောက်ေားချက်ေဒပါ် တရားမလုပ်ေုံး
လုပ်နည်းများနှင့်ေညီ ေိပါးချုးဒောက်
ိ
မှုေတွက် ေပပီးေတ်ဆုံးပေတ်ချက် ေမိန့်ချမှတ်
ရာ၌ ေက်ဒေခံပစ္စည်းနှင့စ
် ပ်လျဉ်း၍ ဒောက်ပါေတိုငး် ချမှတ်နိုင်ေည်(၁) ေိြါးချေုးထြာ
ိ

်ထ

ာင်းထတွ့ရှသ
ိ ည့်

ုန်သွယ်မှုလမ်းထ

ုန်ြစ္စည်းမျေား

ာင်းအတွင်းသို့ ဝင်ထရာ

်လာပခင်း

ိုြျေ

်ဆီးပခင်း သို့မဟုတ်
ို တားပမစ်ပခင်း၊

(၂) ေပ်မံေိပါးချုးဒောက်
ိ
မှုကို ဒလျာ့နည်းဒစဒရးေတွက် ဒလျာ်ဒကကးတစ်စုံတစ်ရာ
ဒပးဒဆာင်ပခင်းမရှိေဲ ေိပါးချုးဒောက်
ိ
ဒော ကုန်ပစ္စည်းများကို ေန်တီးရာတွင်
ေဓိကေေုံးပပုဒော ပစ္စည်းများ ေို့မဟုတ် ကိရိယာတန် ဆာပလာများကို
ကုန်ေွယ်မှုလမ်းဒကကာင်းေတွင်းေို့ ဝင်ဒရာက်လာပခင်းကို တားပမစ်ပခင်း။
(ခ)

မူပိုင်ခွင့်တရားရုံးေည် ပုေ်မခွဲ (က) ေရ ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ဒောက်ပါေချက်များကို
ေည့်ေွငး် စဉ်းစားရမည်(၁) တားပမစ်မိန့်ချမှတ်ပခင်းဒကကာင့် ရရှိမည့် ေကျုးေက်
ိ
ဒရာက်မှု၊
(၂) ေျက်ဆီးမှုဒဆာင်ရွက်ပခင်းပေင့် ေိပါးချုးဒောက်
ိ
မှုေတိုင်းေတာနှင့် ေချုးကျ
ိ
ကိုက်ညီမှု၊
(၃) ြျေ ်ဆီးြုံ၊ ြျေ ်ဆီးနည်းသည် သောဝြတ်ဝန်း

ျေင်အထြါ် အ ျေုးသ
ိ
်ထရာ

်မှု၊

(၄) ေပခားပုဂ္ဂိုလ်များ၏ တရားဝင်ေကျုးစီ
ိ းပွားေိခိုက်မှု။
၇၂။

မှတ်ြုံတ င်ေားထသာ စ

မထပြာင့်ထသာသထောပြင့် မမှန်မ

်မှုေီဇိုင်းမူြိုင်ခွ င့် အခွင့်အထရး ေိြါးချေ ုးထြာ
ိ
န်တိုင်

မှားယွင်းစွာဟန့်တားခံရသည့် ထလျှော
ထလျှော

်ေားခံရသူ၏

မျေား

ို ထလျှော

၇၃။

(က)

်ေားသူ

ားထ

်ေားခံရသူ

ာင်း ထြါ်ထြါ
ို ထလျှော

်ခံရသည်ဟု မရိုး

်လျှေင် ယင်းသို့ တိုင်

်ေားသူ

ထလျော်ထ

ားပခင်းထ

းထြးရမည့်အပြင်

ျေသင့်ထသာ ထရှ့ထနစရိတ်အြါအဝင် တရားစရိတ်နှင့် အပခား
ထြးထဆာင်ထစရန် မူြုိငခ
် ွင့် တရားရုံး

ာင့်

ုန်

ျေစရိတ်

အမိန့်ချေမှတ်နိုငသ
် ည်။

မူပုင
ိ ်ခွင့်တရားရုံးေည် ဒောက်ပါေဒပခေဒနများတွင် တည်ဆဲဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်
များကို မေိခိုက်ဒစေဲ ေင့်ဒလျာ်ဒော ကိစ္စရပ်များတွင် လျှေု့ဝှ
ိ က်ေတင်းေချက်ေလက်
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များကို ေကာေကွယ်ဒပးလျက် ေက်ဒေခံေဒောက်ေေားများကို တစ်ေက်
ေမှုေည်က တင်ပပရန် ေမိန့်ချမှတ်နိုင်ေည် (၁) ေခွင့်ေဒရးရရှိေူက ယင်း၏ဒတာင်းဆိုချက်များကို လုံဒလာက်စွာ ေဒောက်ေကူပပု
နိုင်မည့် ခိုင်လုံေည့် ေက်ဒေခံေဒောက်ေေားများကို တင်ပပေားဒောေခါ၊
(၂) ယင်းဒတာင်းဆိုချက်များနှင့်စပ်ဆိုင်ေည့် ခိုင်လုံဒောေက်ဒေခံ ေဒောက်ေေား
များေည် တစ်ေက်ေမှုေည်၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိဒကကာင်း တိကျစွာဒော်ပပေားဒော
ေခါ။
(ခ)

ခိုင်လုံထသာ အထ

ာင်းပြချေ ်မရှိေဲ မိမိအလိုအထလျော

တရားရုံးသည် ထအာ

်ြါအထပခအထနမျေား၌ ေိခို

တို့၏စွြ်စွဲချေ ်မျေား သို့မဟုတ် သ

်ထသခံအထော

် ေိြါးချေုးထြာ
ိ
်မှုတွင် မူြိုင်ခွင့်
်နစ်နာသူနှင့် ေိြါးချေုးထြာ
ိ

်အေားမျေားအရ

်သူ

ားနာခွင့်ထြးဖြီး

ယင်းတို့၏ အပြန်အလှန်စွြ်စွဲပငင်းဆိုသည့်အချေ ်မျေား အြါအဝင် သတင်းအချေ ်အလ ်
မျေားအထြါ် အထပခခံ၍အတည်ပြုပခင်း သို့မဟုတ ် ပငင်းဆိုပခင်း စသည့်ြဏာမနှင့်
အဖြီးသတ်ဆုံးပြတ်ချေ

်မျေား

ို ချေမှတ်နိုင်သည် -

(၁) လိေ
ု ပ်ေည့် ေတင်းေချက်ေလက်များကို ရယူရာတွင် ပငင်းဆိုလျှေင၊်
(၂) ေင့်ဒလျာ်ဒော ကာလေတွင်း လိုေပ်ဒော ေတင်းေချက်ေလက်ကို မဒပးပို့
နိုင်လျှေင၊်
(၃) ေဒရးယူဒဆာင်ရွက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းဒော လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများကို ေိောစွာ
ဟန့်တားလျှေင်။
၇၄။

မူ ပ ိ ု င ် ခ ွ င ် ့ တ ရားရု ံ း ေည် မှ တ ် ပ ု ံ တ င် ေ ားဒော စက် မ ှု ေ ီ ဇ ိ ု င ် း မူ ပ ိ ု င ် ခ ွ င ် ့ ေခွ င ် ့ ေဒရး ေိပါး

ချုးဒောက်
ိ
ပခင်းေတွက် ေဒရးယူဒဆာင်ရွက်ခ ျက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပဒေတွင် ေတိေလင်း
ပပဋ္ဌာန်းေားပခင်းမရှိလျှေင် ေက်ဒေခံေက်ဥပဒေ၊ တရားမကျင့်ေုံးဥပဒေနှင့် ေပခားစပ်ဆိုင်ေည့်
တည်ဆဲဥပဒေတို့ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို ကျင့်ေုံးဒဆာင်ရွက်နိုင်ေည်။
အခန်း (၂၃)
ခပစ်ဒဏ်များ
၇၅။

မည်ေူမဆို ဒောက်ပါပပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ဒကကာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်း

ခံရလျှေင် ေိုေူကို တစ်နှစ်ေက်မပိုဒော ဒောင်ေဏ်ပေစ်ဒစ၊ ကျပ်ေိန်း ၂၀ ေက်မပိုဒော ဒငွေဏ်
ပေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လးုံ ပေစ်ဒစ ချမှတ်နိုငေ
် ည် (က)

စက်မှုေီဇိုငး် မှတ်ပတ
ုံ င်လက်မှတ်ကို မမှန်မကန်ေုတ်ဒပးပခင်း ေို့မဟုတ် ေုတ်ဒပး
ဒစပခင်း၊
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(ခ)

မှတ ်ပ ုံတ င် စာရင်း တွ င် မရိုး မဒပောင် ့ဒ ောေဒောပေင့် မမှ န် မကန်ဒ ရးေွင ်းပခင်း
ေို့မဟုတ် ဒရးေွင်းဒစပခင်း၊

(ဂ)

လျှေု့ဝှ
ိ က်ေားရှိရမည့် စက်မှုေီဇိုင်းကို လျှေု့ဝှ
ိ က်ေားရှိရမည့် ကာလေတွင်း၌ မေက်ဆိုင်
ေူေား ေုတ်ဒော်ေေိဒပးပခင်း၊

(ဃ)

စက်မှုေီဇိုငး် ဒလျှောက်ေားချက်နှင့် ေက်ဆိုင်ဒော စာရွကစ
် ာတမ်းများကို ေုတ်ပပန်
ဒကကညာပခင်းမပပုမီ ေတ်မှတ်ေားေည့် ကာလေတွင်း၌ မေက်ဆိုင်ေူေား ခွင့်ပပုချက်
မရှိေဲ ဒပးေပ်ပခင်း၊ ေများပပည်ေူေို့ ေုတ်ဒော်ေေိဒပးပခင်း ေို့မဟုတ် ေေုံးပပု
ခွင့်ဒပးပခင်း။
အခန်း (၂၄)
အဒထွဒထွ

၇၆။

အပခားတည်ဆဲဥြထေတစ်ရြ်ရြ်တွင် မည်သို့ြင် ပြဋ္ဌာန်းြါရှိထစ

စြ်လျေဉ်းသည့် ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်
၇၇။

ာမူ ဤဥြထေြါ စ ်မှုေီဇိုင်းနှင့်

ို ဤဥြထေပြင့်သာ အထရးယူရမည်။

မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေည် ဤဥပဒေေရ ယင်းကိုေပ်နှင်းေားေည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်ေုံး၍

ဆုံးပေတ်ရာတွင် တစ်စုံတစ်ဦးေား ေိခိုက်နစ်နာဒစမည်ဆိုပါက ေတ်မှတ်ချက်များနှင့်ေညီ ေိုေူကို
တင်ပပကကားနာခွင့်ဒပးရမည်။
၇၈။

မှတ်ပုံတင်ေရာရှိက မှန်ကန်ဒကကာင်းလက်မှတ်ဒရးေိုးပပီး တံဆိပ်ခတ်နှိပ်ေားဒော စက်မှုေီဇိုင်း

မှတ်ပုံတ င်လက်မှတ ်မိတ ္တူနှင့် ေဒောက်ေေား စာရွက်စာတမ်းများကို ေက်ဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်
တရားရုံးတွင် ေက်ဒေခံေပေစ် တင်ပပခွင့်ရှိေည်။
၇၉။

ဤဥပဒေပါ မှတ်ပုံတင်ေားဒော စက်မှုေီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ေခွင့်ေဒရးကို ေိပါးချုးဒောက်
ိ
မှုများေည်

ေစိုးရဌာနနှင့် တရားဝင်ေွဲ့စည်းေားဒော ေေွဲ့ေစည်းတစ်ရပ်ရပ်က စီးပွားဒရးေလို့ငှာ မဟုတ်ေဲ
နိ ု င် ငံ ဒတာ် ၏ ေဒရးဒပါ်ေဒပခေဒနနှ င့် ေများပပည် ေ ူဒ ေးေန္တ ရ ာယ် ကိစ ္စမ ျားတွ င် မှတ်ပုံတင်
ေားဒော စက်မှုေီဇိုင်းပါရှိေည့် ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ေများပပည်ေူေကျ ုးငှ
ိ ာ ေေုံးပပုပခင်းနှင့်
ေက်ဆိုင်ပခင်း မရှိဒစရ။
၈၀။

စက်မှုေီဇိုငး် ေပငင်းပွားေူ ပုဂ္ဂိုလ်များေကကား ဒပါ်ဒပါက်လာေည့် ေပငင်းပွားမှုများကို နှစ်ဦး

နှစ်ေက်ချစ်ကကည်စွာ ညှိနှိုင်းဒပေရှင်းပခင်းပေင့်ပေစ်ဒစ၊ ေနုညာတစီရင်ဆုံးပေတ်ပခင်းပေင့်ပေစ်ဒစ၊ တရားစွဲဆို
ပခင်းပေင့်ပေစ်ဒစ ဒပေရှင်းနိုငေ
် ည်။
၈၁။

ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို ဒဆာင်ရွက်နိုငဒ
် စရန် ဝန်ကကီးဌာနေည် ဗဟိုဒကာ်မတီနှင့်

ဒေဂျင်စီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဒဆာင်ရွက်ရမည့်ေပပင် ကုန်ကျစရိတ်များကိလ
ု ည်း ကျခံရမည်။
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၈၂။

ဝန်ကကီးဌာနေည် နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းမဟုတ်ေည့် ဗဟိုဒကာ်မတီေေွဲ့ဝင်၊ ဒေဂျင်စီေေွဲ့ဝင်နှင့်

လုပ်ငန်းေေွဲ့ဝင်တို့၏ ချးပမှ
ီ င့်ဒငွနှင့် စရိတ်များကို ပပည်ဒောင်စုေစိုးရေေွဲ့၏ ေဒောတူညီချက်ပေင့်
ေတ်မှတ်ဒပးရမည်။
၈၃။

ဤဥပဒေပါ ပပည်ဒောင်စုေဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်၏ ရာေူးေက်တမ်းေည် ောမန်ေားပေင့် နိုင်ငံဒတာ်

ေမ္မတ၏ ရာေူးေက်တမ်းေတိုင်းပေစ်ေည်။
၈၄။

ဝန်က

ီးဌာနသည် ထအဂျေင်စီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား

မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ နယ်ြယ်အလို
၈၅။

် ဌာနခွဲမျေား

ို ထဆာင်ရွ

်နိုင်ရန် ဦးစီးဌာနနှင့် ၎င်း၏

ို ြွဲ့စည်းတာဝန်ထြးအြ်နိုင်သည်။

ဤဥပဒေေရ ေွ ဲ့ စည် း တည်ဒ ောင် ေ ည် ့ ဗဟို ဒကာ် မတီ န ှ င့် ဒေဂျင် စီတ ိ ု့ ေ ည် မူ ပိ ု င်ခ ွင ့်

ဥပဒေေားလုံးေတွက် ေကျုံးဝင်ေည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၈၆။

ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ
(

)

ို အထ

ာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွ

်ရာတွင် -

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်သည် တရားစီရင်ထရးနှင့်သ

်ဆိုင်ထသာ နည်းဥြထေ၊

စည်းမျေဉ်း၊ စည်း

်နှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်း

မျေား
(ခ)

်မျေား

မ်း၊ အမိန့်ထ

ာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်

ားချေ

ိုေုတ်ပြန်နိုင်သည်။

ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ေက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနတို့ေည် (၁) နည်းဥြထေ၊ စည်းမျေဉ်းနှင့် စည်း
တူညီချေ

မ်းမျေား

ို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏ သထော

်ပြင့်ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။

(၂) ေမိန့်ဒကကာ်ပငာစာ၊ ေမိန့်၊ ညွှန်ကကားချက်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများကို ေုတ်ပပန်
နိုင်ေည်။
( ဂ ) ဒေဂျင်စီနှင့် ဦးစီးဌာနတို့ေည် ေမိန့်ဒကကာ်ပငာစာ၊ ေမိန့်၊ ညွှန်ကကားချက်နှင့် လုပ်ေုံး
လုပ်နည်းများကို ဝန်ကကီးဌာန၏ ေဒောတူညီချက်ပေင့် ေုတ်ပပန်နုိငေ
် ည်။
၈၇။

The Myanmar Patents and Designs (Emergency Provisions) Act, 1946 ကို ဤဥပဒေပေင့်

ရုပ်ေိမ်းလိက
ု ်ေည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် ြွဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေအရ

ျွန်ြ
ု ်လ ်မှတ်ထရးေိုးသည်။

(ြု)ံ ဝင်းပမင့်
နိုင်ငထ
ံ တာ်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ တာ်

