ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ
စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန
အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၅၀/၂၀၁၇
၁၃၇၉ ခနှစ်၊ သီတင်းက တ်လြပည့် ကျာ် ၄ ရက်
(၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၉ ရက်)
စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနသည် ယှဉ် ပိုင်မဥပ ဒ ပဒ်မ ၅၆၊ ပဒ်မခွဲ
(က) အရ အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်ကိကျင့်သး၍ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတူညီချက်
ြဖင့် ဤနည်းဥပ ဒများကိ ထတ်ြပန်လိက်သည် အခန်း (၁)
အမည်နင
ှ ့် အဓိပာ္ပ ယ် ဖာ်ြပချက်
၁။

ဤနည်းဥပ ဒများကိ ယှဉ် ပိုင်မနည်းဥပ ဒများဟ ခ တွင် စရမည်။

၂။

ဤနည်းဥပ ဒများတွင်ပါရှိ သာစကားရပ်များသည် ယှဉ် ပိုင်မဥပ ဒတွင်ပါရှိသည့်အတိင်း

အဓိပာ္ပ ယ်သက် ရာက် စရမည်။ ထိ ့ြပင် အာက်ပါစကားရပ်များသည်

ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်

သက် ရာက် စရမည်(က) ဥပ ဒဆိသည်မှာ ယှဉ် ပိုင်မဥပ ဒကိ ဆိသည်။
( ခ ) က မ်းကျင်သူ ဆိသည်မာှ သက်ဆိင်ရာပညာရပ်နယ်ပယ်တစ်ခခကိ သိရိှတတ်က မ်း
နားလည်သူ သိ ့မဟတ် ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာကိစရ
္စ ပ်များ ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရန်အလိ ့ငှာ အထူး
လ့ကျင့် ပးထား သာသူကိ ဆိသည်။
( ဂ ) ဝန် ကီးဌာန ဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စအစိးရ စီးပွား ရးနှင့က
် ူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး
ဝန် ကီးဌာနကိ ဆိသည်။
(ဃ)

ကာ်မရှငရ
် း ဆိသည်မှာ ြမန်မာနိင်ငယှဉ် ပိုင်မ ကာ်မရှင်၏ ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာကိစ္စ
ရပ်များနှင့် ကာ်မရှငက
် ပးအပ်သည့် လပ်ငန်းတာဝန်များကိ ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် ဝန် ကီး
ဌာနက ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ် သာ ဦးစီးဌာနကိ ဆိသည်။

( င ) ပစ ဆိသည်မာှ ဤနည်းဥပ ဒများတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ပစကိ ဆိသည်။
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အခန်း (၂)
ြမန်မာနိင်င ယှဉ် ပိုင်မ ကာ်မရှင်
၃။

ဝန် ကီးဌာနသည် ကာ်မရှငဖ
် ဲွ ့စည်း ပးနိင် ရးအတွက် သက်ဆင်
ိ ရာြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာန၊

အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် အစိးရမဟတ် သာအဖွဲ ့အစည်းများမှ ပညာရှင်များအမည်
စာရင်း တာင်းခ၍လည်း ကာင်း၊ သက်ဆင်
ိ ရာပညာရှငမ
် ျားကိ ရွးချယ်၍လည်း ကာင်း ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ဝင်အြဖစ် အဆိြပုသည်ပ
့ ဂ္ဂုိ လ်များ၏အမည်စာရင်းကိ အစိးရအဖွဲ ့သိ ့တင်ြပရမည်။ ယင်းသိ ့ တင်
့ ည့် အမည်စာရင်းကိလည်း
ြပရာတွင် ဒတိယဥက္က႐နှင့် အတွငး် ရးမှူးအြဖစ် တာဝန် ပးအပ်သင်သ
အဆိြပု တင်ြပနိင်သည်။
၄။

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ဝင်အြဖစ် အဆိြပုသည်ပ
့ ဂ္ဂုိ လ်များ၏ အမည်စာရင်းတွင် အာက် ဖာ်ြပပါ ြပည်

ထာင်စဝန် ကီးဌာနများနှင့် အဖွဲ ့အစည်းများမှ ကိယ်စားလှယ် အနည်းဆး တစ်ဦးစီ ပါဝင် စရမည် (က) စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန
( ခ ) ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး
( ဂ ) ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန
(ဃ) ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့် ဆက်သွယ် ရးဝန် ကီးဌာန
( င ) စက်မဝန် ကီးဌာန
( စ ) စီးပွား ရးပညာရှင်
(ဆ) ဥပ ဒပညာရှင်
( ဇ ) ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င ကန်သည်များနှင့် စက်မလက်မလပ်ငန်းရှင်များအသင်း
ချုပ်နှင့် ညီ နာင်အသင်းအဖွဲ ့များ
၅။

ကာ်မရှငက
် ိ အဖွဲ ့ဝင် ကိးဦးနှင့်အထက် “မ” ဂဏန်းအ ရအတွက်ြဖင့် ဖွဲ ့စည်းရမည်။

၆။

ကာ်မရှင်ဥက္က႐သည် ဥပ ဒပညာရပ်၊ စီးပွား ရးပညာရပ် သိ ့မဟတ် ကူးသန်း ရာင်းဝယ်

ရးဘာသာရပ် တစ်ခခ၌ က မ်းကျင်မနှင့် ဗဟသတရှိသူြဖစ် ပီး သက်ဆိင်ရာနယ်ပယ်တွင် လပ်ငန်း
အ တွ ့အ ကုရှရ
ိ မည်။
၇။

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ဝင်များသည်(က) ြမန်မာနိင်ငတွင် နထိင် သာ ြမန်မာနိင်ငသားြဖစ်ရမည်။
( ခ ) အကျင့်စာရိတ္တ ကာင်းမွန်သူြဖစ်ရမည်။
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( ဂ ) ဥပ ဒပညာရပ်၊ စီးပွား ရးပညာရပ် သိ ့မဟတ် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဘာသာရပ်
တစ်ခခ၌ က မ်းကျင်မနှင့် ဗဟသတရှိ ပီး သက်ဆိင်ရာနယ်ပယ်တွင် လပ်ငန်းအ တွ ့
အ ကု အနည်းဆး ငါးနှစ် ရှိရမည်။
(ဃ) နိင်ငဝ
့ န်ထမ်းြဖစ်ပါက ဒတိယညန် ကား ရးမှူးချုပ်နင
ှ ့် အထက်အဆင်ရ
့ သ
ိှ ူ ြဖစ်ရမည်။
၈။

နိင်င့ဝန်ထမ်းမဟတ် သာ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်သည် ဝန် ကီးဌာနက ခွငြ့် ပုသည်လ
့ စာ၊ စရိတ်နှင့်

ချီးြမင့် ငွတိ ့ကိ ခစားသူများြဖစ်၍ အချိန်ြပည့် တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရမည်။
၉။

(က)

့ ဂ္ဂုိ လ်အြဖစ်
ကာ်မရှင်ဥက္က႐၏ရာထူးသက်တမ်းသည် ယင်း၏ြပည် ထာင်စအဆင်ပ
ထမ်း ဆာင်သည့် ရာထူးသက်တမ်းအတိင်းြဖစ်သည်။

(ခ)
၁၀။

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်၏ ရာထူးသက်တမ်းသည် သးနှစ် ြဖစ်သည်။

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်သည် ရာထူးသက်တမ်း တဆက်တည်း နှစ် ကိမ်အထိသာ ထမ်း ဆာင်နိင်

သည်။ သိ ့ရာတွင်က မ်းကျင်မနှင့် အြခားလိအပ်ချက်များရှိပါက

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်၏ သက်တမ်း

နှစ် ကိမ်ထက်ပိ၍ တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။
၁၁။

အစိးရအဖွဲ ့သည် အာက် ဖာ်ြပပါအ ြခအ န တစ်ရပ်ရပ် ပ ပါက်လ င် ကာ်မရှငဥ
် က္က႐ သိ ့

မဟတ် အဖွဲ ့ဝင်အြဖစ် ရပ်စ၍
ဲ ယင်း၏ နရာတွင် ဤနည်းဥပ ဒပါ ြပဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အစား
ထိး ခန် ့ထားရမည် (က)

သဆးြခင်း၊

( ခ ) နတ်ထက
ွ ်ြခင်း၊
( ဂ ) ြပစ်မတစ်ခခကျူးလွနသ
် ြဖင့် သက်ဆင်
ိ ရာတရားရးက ြပစ်မထင်ရာှ းစီရင်ခရ၍ ထာင်
ဒဏ်ကျခရြခင်း၊
့ တိင်း သတ်မှတ်ခရ
(ဃ) စိတ် ပါ့သွပ်သည်ဟ သက်ဆိင်ရာဥပ ဒက ြပဌာန်းထားသည်အ
ြခင်း၊
( င ) လူမွဲအြဖစ် သက်ဆိင်ရာတရားရး၏ ကညာခထားရြခင်း၊
( စ ) အကျင့်စာရိတ္တပျက်ြပားြခင်း၊
(ဆ) ဥပ ဒအရ ပးအပ် သာတာဝန်ကိ ကျပွနစ
် ာွ မထမ်း ဆာင်နိင်ြခင်း။
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၁၂။

ကာ်မရှငဥ
် က္က႐ သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့ဝင်သည် နည်းဥပ ဒ ၁၁၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(ခ)အရ မိမ၏
ိ သ ဘာ

ဆန္ဒအ လျာက်နတ်ထွက်လိပါက နတ်ထွက်လိသည့်အ ကာင်းြပချက်ကိ ခိင်လစွာ ရးသား ဖာ်ြပ၍
ကာ်မရှင်မှတဆင့် အစိးရအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပရမည်။
၁၃။

အ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ် ကာင့် ကာ်မရှင်ဥက္က႐ သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့ဝင် ရာထူး နရာလစ်လပ်သည့်

အတွက် အစားထိးတာဝန် ပးအပ်ပါက ယင်း ကာ်မရှင်ဥက္က႐ သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့ဝင်၏ ရာထူးသက်
တမ်းသည် မူလရာထူးသက်တမ်းကန်ဆးသည်အထိသာ ြဖစ်သည်။
၁၄။

ဝန် ကီးဌာနသည် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ဝင်အသစ် ြပာင်းလဲတာဝန် ပးအပ်နင်
ိ ရးအတွက် ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ဝင်များ၏ ရာထူးသက်တမ်းမကန်ဆးမီ အနည်းဆး သးလ ကိုတင်၍ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ဝင်အြဖစ်
အဆိြပုသည့်ပဂ္ဂိုလ်များ၏ အမည်စာရင်းကိ တာင်းခစစည်း၍ အစိးရအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပရမည်။
အခန်း ( ၃ )
အစည်းအ ဝးကျင်းပြခင်း
၁၅။

ကာ်မရှင်သည် ပမှန်အစည်းအ ဝးကိ သးလလ င် တစ် ကိမ် ကျင်းပရမည်။ လိအပ်ပါက

အထူးအစည်းအ ဝး ကျင်းပနိင်သည်။
၁၆။

အစည်းအ ဝးတွင် ကာ်မရှငဥ
် က္က႐က သဘာပတိအြဖစ်လည်း ကာင်း၊ ဥက္က႐ မတက် ရာက်

နိင်သည့်အခါ ဒတိယဥက္က႐က သဘာပတိအြဖစ်လည်း ကာင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၇။

အစည်းအ ဝးသိ ့ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်ဦး ရ ထက်ဝက် ကျာ်တက် ရာက်လ င် အစည်းအ ဝး

အထ ြမာက်သည်။ အစည်းအ ဝးအထ ြမာက်ရန် လိအပ် သာ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်အ ရအတွက်

ြပည့်မီ အာင် တက် ရာက်နိင်ြခင်းမရှိလ င် အစည်းအ ဝးကိ သင့် လျာ်သည့် န ့ရက်သိ ့ ရ ့ဆိင်း
ကျင်းပရမည်။ ယင်းသိ ့ ရ ့ဆိင်းြခင်းကိ ကာ်မရှင်ဥက္က႐၊ ဒတိယဥက္က႐နှင့် အဖွဲ ့ဝင်များထ ကာ်မရှင်
ရးက အ ကာင်း ကားရမည်။
၁၈။

ကာ်မရှငရ
် းသည် ပမှနအ
် စည်းအ ဝးနှင့် အထူးအစည်းအ ဝး ကျင်းပမည့် န ့ရက်ကိြဖစ် စ၊

အ ကာင်းတစ်စတစ်ရာ ကာင့် အစည်းအ ဝး ရ ့ဆိင်းြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ြဖစ် စ အ ကာင်း ကား
မများကိ ကာ်မရှင်ဥက္က႐ သိ ့မဟတ် ဒတိယဥက္က႐၏ ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၉။

ကာ်မရှင၏
် ဆးြဖတ်ချက်ကိ အစည်းအ ဝးတက် ရာက်သည့် အဖွဲ ့ဝင်များ၏ ထက်ဝက် ကျာ်

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ချမှတ်ရမည်။
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၂၀။

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် စစမ်းစစ် ဆး ရးလပ်ငန်းအဖွဲ ့၏ အစီရင်ခစာ သိ ့မဟတ်

အြခားနည်းြဖင့် စစမ်းသိရှိမတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆးြဖတ်ချက်ချနိင်ရန် သာ်လည်း ကာင်း၊ စီမခန် ့ခွဲ
ရးနည်းလမ်းြဖင့် အ ရးယူရန်အ ကာင်း ပ ပါက်လ င် သာ်လည်း ကာင်း၊ အြခားကိစ္စရပ်တစ်
ရပ်ရပ်အတွက် သာ်လည်း ကာင်း ကာ်မတီအစည်းအ ဝးကိ လိအပ်သလိ ကျင်းပရမည်။
၂၁။

ကာ်မရှင်နှင့် ကာ်မတီတိ ့၏ အစည်းအ ဝးကျင်းပမများအတွက် စီမခန် ့ခွဲြခင်း၊ ဖိတ် ကား

ြခင်း၊ အစည်းအ ဝးမှတ်တမ်းတင်ြခင်းများနှင့် အြခားလိအပ်သည့်ကိစ္စရပ်များကိ ကာ်မရှင်ရးက
တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက် ပးရမည်။
အခန်း (၄)
ကာ်မရှငရ
် း၏ လပ်ငန်းတာဝန်များ
၂၂။

ဝန် ကီးဌာနသည် ကာ်မရှင၊် ကာ်မတီများနှင့် လပ်ငန်းအဖွဲ ့များ၏ ရးလပ်ငန်းနှင့် ကာ်မရှင်

က ပးအပ် သာလပ်ငန်းတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ကာ်မရှင်ရးကိ ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ်
ရမည်။
၂၃။

ဝန် ကီးဌာနသည် ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာကိစရ
္စ ပ်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင် စရန်

အလိ ့ငှာ ကာ်မရှင်ရးရှိ ဝန်ထမ်းများ၏အရည်အချင်း တိးတက်ြမင့်မား စ ရးအတွက် လိအပ်သလိ
စီမ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၄။

ကာ်မရှင်ရးသည် (က)

ကာ်မရှင်က ပးအပ်သည့် လပ်ငန်းတာဝန်များကိ တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ရမည်။

(ခ)

ကာ်မရှင်၊ ကာ်မတီများနှင့် လပ်ငန်းအဖွဲ ့များ၏ ရးလပ်ငန်းကိစ္စရပ်များကိ တာဝန်
ယူ ဆာင်ရက
ွ ် ပးရမည်။

(ဂ)

ကာ်မရှင၏
် လပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ ် ပီးစီးမနှင့် တိးတက်ြဖစ် ပ မအ ြခအ နများကိ သး
လလ င် တစ် ကိမ် အစိးရအဖွဲ ့သိ ့ အစီရင်ခတင်ြပနိင်ရန် ဆာင်ရွက် ပးရမည်။

(ဃ)

ကာ်မရှင၏
် တာဝန် ပးအပ်မအရ စျးကွကအ
် တွင်းရှိ စျးကွက်အ ြခအ န၊ စီးပွား
ရးလပ်ငန်းများ၏အ ြခအ နကိ စာင့် ကပ် ကည့်ရရမည်။

(င)

ကာ်မရှင်၏ တာဝန် ပးအပ်မအရ တိင် ကားစာများကိ လက်ခြခင်း၊ စိစစ်ြခင်းနှင့်
တွ ့ရှိချက်ကိ ကာ်မရှင်သိ ့ တင်ြပြခင်းတိ ့ ဆာင်ရွက်ရမည်။
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( စ ) တိင် ကားချက်များအ ပ

ကာ်မရှင်မှ လက်ခအ ရးယူ ဆာင်ရွက်ြခင်း ြပု မြပု ဆး

ြဖတ်ချက်ကိ တိင် ကားသူထ စာြဖင့် ရးသားအ ကာင်းြပန် ကားရမည်။
(ဆ)

ကာ်မရှင်သိ ့ အယူခဝင်သည့်အမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိအပ် သာကိစ္စရပ်များကိ ဆာင်
ရွက်နိင်ရန် စီမ ပးရမည်။

( ဇ ) ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားစွဆ
ဲ ရန်
ိ

ကာ်မရှင၏
် ညန် ကား

ချက်ကိ ဆက်လက်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက
ွ ် ပးရမည်။
(စျ ) ဥပ ဒပဒ်မ ၅၂ အရသက်ညာမြပုနိင် ရးအတွက် သက်ဆင်
ိ ရာတရားရး၊ ဥပ ဒရးနှင့်
ညိနင်း ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက် ပးရမည်။
၂၅။

ကာ်မရှငရ
် းသည် နည်းဥပ ဒ ၂၄၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(ဃ)အရ စာင့် ကပ် ကည်ရ
့ ရာ၌ ပမှန်အ ြခ

အ နတွင် စာင့် ကည်ြ့ ခင်းနှင့် ထူးြခားအ ြခအ နတွင် စာင့် ကည့်ြခင်းတိ ့ြဖင့် စာင့် ကပ် ကည်ရ
့ ရ
မည်။

စာင့် ကပ် ကည်ရ
့ ရာတွင် ထူးြခား သာအ ြခအ နများ၊ ြဖစ်စဉ်များကိ ဆက်လက်စစမ်းစစ်

ဆး ဆာင်ရက
ွ န
် ိင်ရန် ကာ်မရှငသ
် ိ ့ တင်ြပရမည်။
၂၆။

ဝန် ကီးဌာနသည် ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာကိစ္စရပ်များကိ တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် လိအပ် သာ

ဌာနခွမ
ဲ ျားကိ ကာ်မရှငရ
် း အာက်၌ ဖွဲ ့စည်း ဆာင်ရွက်နိင်သည်။
၂၇။

ကာ်မရှင်ရးသည် တိင် ကားမများကိ လက်ခစိစစ်၍

ကာ်မရှင်သိ ့ အစီရင်ခတင်ြပရာတွင်

အာက် ဖာ်ြပပါ အ ြခအ န၊ အချက်အလက်များ ပ မူတည်၍ စိစစ်သးသပ်တင်ြပရမည် (က) အများြပည်သူတစ်ရပ်လး၏ အကျိုးစီးပွားကိ ထိခိက် စ သာ သိ ့မဟတ် အကျိုးပျက်
စီးမနှင့် သက်ဆင်
ိ သာ သိ ့မဟတ် ြဖစ် ပ စနိင် သာ အ ြခအ န၊
( ခ ) ဥပ ဒကိ ချိုး ဖာက် န သာ အ ြခအ န၊
( ဂ ) ယှဉ် ပိုင် ဆာင်ရက
ွ မ
် များနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ ြပည်တင
ွ း် သိ ့မဟတ် နိင်ငတကာကိစရ
္စ ပ်များ
ပါဝင်ပတ်သက် နသည့် အ ြခအ န၊
(ဃ) အ သးစားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများအ ပ အကျိုးသက် ရာက် စ သာ စျးကွကမ
် ျား၏
အ ြခအ န၊
( င ) ဥပ ဒကိ ယခင်က ချိုး ဖာက်ခဲ့ဖူး ကာင်း မှတ်တမ်းရှိသည့် စီးပွား ရးလပ်ငန်း
ဟတ် မဟတ်။
အခန်း (၅)

7

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ
၂၈။

ကာ်မရှင်သည် ကာ်မရှင်ရးကတင်ြပသည့် အစီရင်ခစာအရြဖစ် စ၊ ခိင်လ သာတိင် ကား

ချက်အရြဖစ် စ၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့်ြဖစ် စ ဥပ ဒပါတားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်
သည်ဟယူဆလ င် စစမ်းစစ် ဆးနိင်ရန် စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီကိ ဖွဲ ့စည်း၍ ယင်း ကာ်မတီ
၏လပ်ငန်းတာဝန်များကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။
၂၉။

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီကိ ဖွဲ ့စည်းရာတွင် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦးကိ စစမ်းစစ် ဆး ရး

ကာ်မတီ ဥက္ကဌအြဖစ်လည်း ကာင်း၊ က မ်းကျင်သူ သိ ့မဟတ် စစမ်းစစ် ဆး ရးဆိင်ရာနယ်ပယ်နင
ှ ့်
သက်ဆိင်ရာနယ်ပယ်တိ ့တွင် အ တွ ့အ ကုနှင့် ဗဟသတရှိသူ အနည်းဆးတစ်ဦးစီကိ ကာ်မတီဝင်
များအြဖစ်လည်း ကာင်း ထည့်သွငး် ဖွဲ ့စည်းရမည်။
၃၀။

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီဝင်အြဖစ် ခန် ့အပ်ခရသူသည် နိင်ငဝ
့ န်ထမ်းြဖစ်ပါက ယှဉ် ပိုင်မ

ဆိင်ရာကိစရ
္စ ပ်များအတွက် လ့ကျင့် ပးထား သာ ဒတိယညန် ကား ရးမှူးနှင့် အထက်အဆင့်ရှိသူ
ြဖစ်ရမည်။
၃၁။

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီဝင်များသည် (က) ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟသတရှိသူ ြဖစ်ရမည်။
( ခ ) အကျင့်စာရိတ္တ ကာင်းမွန်၍ ဘက်မလိက်သူ ြဖစ်ရမည်။
( ဂ ) စီးပွား ရးပညာရပ်၊ ဥပ ဒပညာရပ်၊ ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးပညာရပ် သိ ့မဟတ်
သက်ဆင်
ိ ရာ အြခားပညာရပ်နယ်ပယ်များတွင် ဗဟသတရှိသူြဖစ် ပီး လပ်ငန်းအ တွ ့
အ ကု အနည်းဆး သးနှစ် ရှသ
ိ ြူ ဖစ်ရမည်။

၃၂။

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည်(က)

ကာ်မရှင်က ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ်သည့် န ့မှ ခနှစရ
် က်အတွငး် စစမ်းစစ် ဆးမကိ
စတင် ဆာင်ရွက်ရမည်။

( ခ ) စစမ်းစစ် ဆး ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နကိ ၁၅ ရက်လ င်တစ် ကိမ် ကာ်မရှငသ
် ိ ့ တင်ြပ
ရမည်။
( ဂ ) စစမ်းစစ် ဆး တွ ့ရှခ
ိ ျက်များအရ ဥပ ဒနှင့်အညီ လိအပ် သာ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်
မများြပုနိင်ရန် သ ဘာထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ကာ်မရှင်သိ ့ တင်ြပရမည်။
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(ဃ) စတင်စစမ်းသည့် န ့မှ ရက် ပါင်း ၉၀ အတွင်း စစမ်းစစ် ဆး တွ ့ရှခ
ိ ျက် အ ပီးသတ်
အစီရင်ခစာကိ ကာ်မရှင်ထ တင်ြပရမည်။
( င ) အ ပီးသတ်အစီရင်ခရမည်က
့ ာလ တိးြမင့်သတ်မှတ် ပးနိင်ရန်လိအပ်ပါက ခိင်လ သာ
အကျိုးအ ကာင်း ဖာ်ြပချက်တိ ့ြဖင့် ကာ်မရှင်ထသိ ့တင်ြပ၍ ခွငြ့် ပုချက် တာင်းခရ
မည်။
၃၃။

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာကိစ္စရပ်များကိ စစမ်းစစ် ဆးရာတွင် လိ

အပ်ပါက သက်ဆိင်ရာကိစ္စရပ်အလိက် လပ်ငန်းအဖွဲ ့များ ဖွဲ ့စည်းနိင်သည်။
၃၄။

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် မိမိ၏လပ်ငန်းတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် (က) စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ၏ အ ဆာက်အအ၊ ြမ၊ လပ်ငန်း နရာတိ ့ကိ ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ
ဝင် ရာက် ကည့်ရစစ် ဆးခွင့်နှင့် ရှာ ဖွခင
ွ ့် ရှိသည်။
(ခ)

ကာ်မရှင၏
် တာဝန် ပးအပ်ချက်နင
ှ အ
့် ညီ ငွ ကးနှင့် အဖိးတန်ပစ္စည်းများကိ သက်
သခအ ထာက်အထားအြဖစ် သိမ်းဆည်းရန်လိအပ်ပါက ဥပ ဒနှင့်အညီချိတ်ပိတ်၍
သိမ်းယူနိင်သည်။ ယင်းပစ္စည်းများကိ ကာ်မရှင်က သတ်မှတ်သည့်ဘဏ်တွင် လြခု
မအတွက် အပ်နသည်
ှ
စ
့ နစ်ြဖင့် အပ်နှထားရမည်။

( ဂ ) လပ်ငန်းဆိင်ရာအချက်အလက်များ၊ စာရွကစ
် ာတမ်းများနှင့် အ ထာက်အထားများကိ
စစ် ဆး ကည့်ရ ပီး လိအပ်ပါက ကာ်မရှင်၏တာဝန် ပးအပ်ချက်နှင့်အညီ သက် သ
ခအ ထာက်အထားအြဖစ် သိမ်းဆည်းနိင်သည်။
(ဃ) သက် သခအ ထာက်အထားများ သိမး် ဆည်းရာ၌ ရှာ ဖွသက် သ နှစဦ
် း၏ ရှ ့တွင်
သက် သခပစ္စညး် များ သိမး် ဆည်းြခင်းပစ(ပစ-၂)ြဖင့် မိတ္တူမှန် သး စာင် ြပုလပ်၍
သိမး် ဆည်းရမည်။ ထိပစတွင် စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ သိ ့မဟတ် ပစ္စည်းသိမ်းဆည်း
ြခင်းခရသူ၊ ရှာ ဖွသက် သများနှင့် စစမ်းစစ် ဆး ရးမှူးတိ ့က လက်မှတ် ရးထိးရ
မည်။ သက် သခပစ္စည်းသိမ်းဆည်းြခင်းပစ တစ် စာင်ကိ စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ
သိ ့မဟတ် ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းြခင်းခရသူထ ပးအပ်ရမည်။
( င ) သိမ်းဆည်းထား သာပစ္စည်းများကိ စစမ်းစစ် ဆး နစဉ်ကာလအတွင်း ကတိခဝန်
ချုပ်ြဖင့် ယာယီြပန်လည်အပ်နှထားရန်

ကာ်မရှင်က ခွငြ့် ပုလ င် လ လာက် သာ

အာမခြဖင့် သက် သခပစ္စညး် များ ယာယီြပန်လည်အပ်နှြခင်းကတိခဝန်ချုပ် (ပစ-၃)
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ြဖင့် ချုပ်ဆိ စ၍ ယင်းပစ္စည်းများကိ သိမ်းဆည်းြခင်းခရသူထသိ ့ ခဝန်ချုပ်ြဖင့် ယာ
ယီ ြပန်လည်အပ်နထားရမည်
ှ
။
၃၅။

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် စစမ်းစစ် ဆးမြပုရန် လိအပ် သာလပ်ငန်းအဖွဲ ့များ ဖွဲ ့စည်း

ရာတွင် ယင်းအဖွဲ ့၏လပ်ငန်းတာဝန်များကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။
၃၆။

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် လပ်ငန်းအဖွဲ ့၏လပ်ငန်းတာဝန်ကိ သတ်မှတ်ဖွဲ ့စည်းရာတွင်

စစမ်းစစ် ဆးမြပုလပ်ရမည့် အချိန်ကာလကိ ထည့်သွင်း သတ်မှတ် ပးရမည်။
၃၇။

လပ်ငန်းအဖွဲ ့က စစမ်းစစ် ဆးသည်အ
့ ချိနက
် ာလ ပိမိလိအပ် ကာင်း ခိင်လ သာ အ ကာင်းြပ

ချက်နှင့်တကွ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသိ ့အစီရင်ခတင်ြပလာပါ က သင့် တာ်သည့်အချိန်ကာလ
တိးြမင့်သတ်မှတ် ပးနိင်သည်။
၃၈။

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည်

စီမခန် ့ခွဲမနည်းလမ်းအရ

အ ရးယူ ဆာင်ရက
ွ မ
် ြပုရန်

အ ကာင်း ပ ပါက်ပါက ကာ်မတီဝင်များနှင့် တိင်ပင် ဆွး နွးဆးြဖတ်ချက်ချနိင်ရန် ကာ်မတီ
အစည်းအ ဝးကိ ကျင်းပရမည်။
၃၉။

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် စစမ်းစစ် ဆးမြပုရာ၌ န ့စဉ် ဆာင်ရွက်ချက်၊ စစ် ဆး တွ ့

ရှခ
ိ ျက်ကိ န ့စဉ်မတ
ှ တ
် မ်း(ပစ-၄)၌ ထည့်သွင်း ရးမှတ်ရမည်။
၄၀။

ကာ်မရှင်သည် အာက် ဖာ်ြပပါအ ြခအ နတစ်ရပ်ရပ်ရိှသူကိ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ

သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းအဖွဲ ့ အဖွဲ ့ဝင်အြဖစ် တာဝန် ပးအပ်ြခင်း မြပုရ(က) တိင် ကားသူ သိ ့မဟတ် စစမ်းစစ် ဆးခရသူနှင့် ဆွမျိုး တာ်စပ်သူ၊
( ခ ) စစမ်းစစ် ဆးသည့်အမကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကျိုးသက်ဆိင်သူ၊ လပ်ငန်းဆက်စပ်
လပ်ကိင် နသူ၊
( ဂ ) တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရာတွင် မျက်နာှ သာ ပးဘက်လက်
ိ
ဆာင်ရွက်နိင်သည့် အ နအ
ထားရှိ ကာင်း လ လာက်သည့် အ ကာင်းြပချက်ရှိသူ။

အခန်း(၆)
လပ်ငန်းအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့် လပ်ငန်းတာဝန်များ
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၄၁။

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာကိစရ
္စ ပ်များနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ စစမ်းစစ် ဆး

မြပုလပ်ရန် လပ်ငန်းအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းရာတွင် စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီဝင်တစ်ဦးကိ အဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင်
အြဖစ်ပါဝင် စလျက် အဖွဲ ့ဝင် အနည်းဆး သးဦးြဖင့် ဖွဲ ့စည်းရမည်။
၄၂။

လပ်ငန်းအဖွဲ ့ဝင်အြဖစ် တာဝန် ပးအပ်ခရသူသည် နိင်ငဝ
့ န်ထမ်းြဖစ်ပါက ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာ

ကိစရ
္စ ပ်များအတွက် လ့ကျင့် ပးထား သာ ဦးစီးအရာရှိနှင့်အထက်အဆင့်ရှိသူ ြဖစ်ရမည်။
၄၃။

လပ်ငန်းအဖွဲ ့သည် စစမ်းစစ် ဆးရန် ယင်း၏လပ်ငန်းတာဝန်များ ဆာင်ရွက်ရာတွင် (က) စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီက ပးအပ် သာလပ်ငန်းတာဝန်များကိထမ်း ဆာင်ရမည်။
( ခ ) စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီက သတ်မတ
ှ ် ပး သာအချိနက
် ာလအတွငး် စစမ်းစစ် ဆး
မကိစမ
္စ ျားကိ ပီးစီး အာင်ြမင် အာင် ဆာင်ရွက်ရမည်။
( ဂ ) စစမ်းစစ် ဆးြခင်းကိ သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်ကာလအတွင်း ပီးစီး အာင် ဆာင်
ရွက်နိင်ြခင်းမရှိပါက ခိင်လ သာအ ကာင်းြပချက်နှင့်တကွ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်
မတီသိ ့ တင်ြပရမည်။
(ဃ) စစမ်းစစ် ဆးမြပုရာတွင် မိမိ၏ န ့စဉ် ဆာင်ရွက်ချက်များကိ န ့စဉ်မှတ်တမ်း(ပစ၄) ၌ ထည့်သွင်း ရးမှတ်ရမည်။
( င ) စစမ်းစစ် ဆးမ ပီးစီးပါက စစမ်းစစ် ဆး တွ ရှ့ ခ
ိ ျက် သက် သခအ ထာက်အထားနှင့်
တကွ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသိ ့ အစီရင်ခစာတင်ြပရမည်။

၄၄။

လပ်ငန်းအဖွဲ ့သည် စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီက သတ်မှတ်သည့် လပ်ငန်းတာဝန်များကိ

ဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိင်ရာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၊ အသင်းအဖွဲ ့များ၊ အဖွဲ ့အစည်းများမှပဂ္ဂုိ လ်
များ၊ အြခားပဂ္ဂုိ လ်များနှင့် စာရွကစ
် ာတမ်းများကိ ဥပ ဒနှင့်အညီ စစ် ဆးပိင်ခွင့်ရှိသည်။
အခန်း(၇)
ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာ အမကိစမ
္စ ျားတွင် သက်ဆိင်သူများ၏ တာဝန်နင
ှ ့် အခွငအ
့် ရးများ
၄၅။

တိင် ကားသူသည်(က) တိင် ကားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တင်ြပခွင့်ရှိသည်။
( ခ ) တိင် ကားသည့်ကိစ္စကိ သိရိှသည့် သက် သများတင်ြပခွင့်ရှိသည်။
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( ဂ ) စစမ်းစစ် ဆးသည့်ကိစ္စနှင့်သက်ဆိင် သာ သက် သခအ ထာက်အထား၊ စာရွကစ
် ာ
တမ်း၊ ငွ ရး ကး ရးအ ထာက်အထား၊ သသယြဖစ်ဖယ
ွ ်ကစ
ိ ရ
္စ ပ်များနှင့် ခိင်လ သာ
အကျိုးအ ကာင်း ဖာ်ြပချက်များကိ တင်ြပနိင်သည်။
(ဃ) စစမ်းစစ် ဆးမတွင် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။
၄၆။

စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူသည်(က) စစမ်းစစ် ဆးမည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် လိအပ် သာ သက် သခအ ထာက်
အထား၊ စာရွက်စာတမ်း၊

ငွ ရး ကး ရးအ ထာက်အထားများနှင့် ခိင်လ သာ

အကျိုးအ ကာင်း ဖာ်ြပချက်များကိ တင်ြပရမည်။
( ခ ) လိအပ် သာစစမ်း မးြမန်းမများ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။
( ဂ ) မှားယွငး် သာ သိ ့မဟတ် အထင်အြမင်လွဲမှား စနိင် သာ အချက်အလက် သိ ့မဟတ်
သက် သခအ ထာက်အထားများ၊ ထွက်ဆိချက်များကိ ပးအပ်ထွက်ဆိပါ ကဥပ ဒ
အရ အ ရးယူြခင်းခရမည်။
(ဃ) ယင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သိ ့မဟတ် အကျိုးစီးပွားစပ်ဆိင်သည့် အ ဆာက်အအ၊ ြမ၊
လပ်ငန်း နရာတိ ့ကိ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းအဖွဲ ့က ဥပ ဒ
နှင့်အညီ ဝင် ရာက် ကည့်ရစစ် ဆးြခင်းနှင့် ရှာ ဖွြခင်းြပုရာတွင် ခွင့်ြပုရမည့်အြပင်
ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။
(င)

ကာ်မရှင၊် စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းအဖွဲ ့မှ

တာင်းဆိ သာ

သက် သခအ ထာက်အထားများကိ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း တင်ြပရမည်။
( စ ) အမကိစ္စနှင့် သက်ဆိင်သည့် သက် သခအ ထာက်အထားများကိ လ့လာခွင့်၊ မှတစ
်
ထတ်ယခ
ူ ွင့်၊ မိတ္တူကူးယူခွင့် ရှိသည်။
(ဆ)

မိမိတိ ့တင်ြပလိသည့် သက် သခအ ထာက်အထားများကိ တင်ြပခွင၊့် တိင် ကားြခင်း
နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်း ချပခွင့် ရှိသည်။

( ဇ ) က မ်းကျင်သပ
ူ ညာရှင်များနှင့် သက် သများကိ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသိ ့ တင်ြပ
ခွင့်ရှိသည်။
၄၇။

စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ၊ ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းြခင်းခရသူ သိ ့မဟတ် သက် သခပစ္စညး် တွင်

အကျိုးသက်ဆင်
ိ သသ
ူ ည် စစ် ဆး ရးအတွက် သက် သခပစ္စညး် အြဖစ် သိမး် ဆည်းခဲ့ သာသက် သ
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ခအ ထာက်အထားများကိ အမစစမ်းစစ် ဆး နသည့်ကာလအတွင်း ခဝန်ချုပ်ြဖင့် ယာယီြပန်လည်
ရယူလိပါက ရယူလိသည့်ပစ္စည်းစာရင်းအြပည့်အစ၊ ြပန်လည်ရယူလိသည့် ခိင်လ သာအ ကာင်းြပ
ချက်စသည်တိ ့ကိ အ သးစိတ် ဖာ်ြပ၍ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီမှတဆင့် ကာ်မရှငသ
် ိ ့ လ ာက်
ထားရမည်။
၄၈။

တိင် ကားသူ သိ ့မဟတ် စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူသည် ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းြဖစ်

ပါက ယင်းတိ ့ကလဲအပ် သာကိယ်စားလှယ်သည် ၎င်းတိ ့ကိယ်စားြပုသည့်ဘက်မှ ရပိင်ခွင့်ရှိ သာ
အခွင့်အ ရးနှင့် တာဝန်များကိ ကာကွယရ
် န်အလိ ့ငှာ ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာအမကိစ္စ၌ ပါဝင် ဆာင်ရွက်
နိင်သည်။
၄၉။

ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာအမကိစတ
္စ င
ွ ် ပါဝင် ဆာင်ရက
ွ ် သာ ကိယ်စားလှယသ
် ည် (က) ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာ အမကိစ္စအဆင့်တိင်း၌ ပါဝင်အကျိုး ဆာင်ခွင့်ရှိသည်။
( ခ ) မိမက
ိ ယ်
ိ စားြပုသည်ဘ
့ က်မှ ရပိင်ခင
ွ ရ
့် သ
ိှ ည့် အခွငအ
့် ရးနှင့် တာဝန်များအတွက် ကာ
ကွယ်ခခရန် သက် သခအ ထာက်အထားများကိ ဥပ ဒနှင့်အညီ တင်ြပနိင်သည်။
( ဂ ) မိမိကိယ်စားြပုသည့်ဘက်မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခွင့်အ ရးနှင့်တာဝန်များအတွက်
ကာကွယခ
် ခရန် ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာအမကိစန
္စ င
ှ ့် သက်ဆင်
ိ သည့် သက် သခအ ထာက်
အထားများကိ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ၏ ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့်

လ့လာခွင့်၊ မှတ်စ

ထတ်ယခ
ူ ွင့်၊ မိတ္တူကူးယူခွင့် ရှိသည်။
(ဃ) ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာအမကိစအ
္စ တွက် ဆင့် ခ မများကိ လာ ရာက်ရင်ဆင်
ိ ရမည်။
( င ) သက် သခအ ထာက်အထားများ၊ သက် သများ သိ ့မဟတ် အြခားသက်ဆင်
ိ သမ
ူ ျား
ကိ မမှန်မကန်အစစ် ဆးခရန် သိ ့မဟတ် မှန်ကန်မမရှိ သာ အ ထာက်အထားများ
တင်ြပရန် တစိးလက် ဆာင် ပးြခင်း၊ ဖိအား ပးြခင်း၊ စည်းရးြခင်း၊ သွး ဆာင်ြခင်း၊
လ ့ ဆာ်ြခင်းတိ ့ကိ ရှာင် ကဉ်ရမည်။
( စ ) စစမ်းစစ် ဆး သာအမကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မိမက
ိ ယ်
ိ စားြပု သာစီးပွား ရးလပ်ငန်း
များ၏ လ ို ့ဝှက်ချက်များ၊ ထင်ြမင်ယဆ
ူ ချက်များကိ အမကိစ္စ ြဖရှင်းမ မ ပီးဆးမီ
ြပင်ပ၌ မည်သည်န
့ ည်းလမ်းြဖင်မ
့ ဆိ ဖာ်ထတ် ြပာဆိြခင်း၊ သတင်းလင်ြ့ ခင်း၊ ထိသိ ့
သက် ရာက် စ သာ အြပုအမူများြပုြခင်းတိ ့ကိ ရှာင် ကဉ်ရမည်။
၅၀။

စစမ်းစစ် ဆးမတွင် သက် သအြဖစ် အစစ် ဆးခရသူသည် -
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(က) စစမ်းစစ် ဆးမနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ မိမိသရ
ိ သ
ိှ မ အြဖစ်အပျက်အားလးကိ ကာ်မရှင၊် ယှဉ်
ပိုင်မဆိင်ရာအမကိစအ
္စ တွက် ဖွဲ ့စည်းထားသည့် ကာ်မတီ သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းအဖွဲ ့
ရှ ့ မှာက်တွင် ထွကဆ
် အစစ်
ိ
ဆးခရမည်။ လူကယ်
ိ တင်
ိ လာ ရာက်ထက
ွ ဆ
် ရန်
ိ မြဖစ်
နိင် ကာင်း ခိင်လသည်အ
့ ကာင်းြပချက်ရ၍
ိှ ကာ်မရှငက
် ခွငြ့် ပုလ င် စာြဖင့် ရးသား
၍ ထွက်ဆိချက် ပးနိင်သည်။
( ခ ) စစမ်းစစ် ဆးမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိမိထတွင်ရှိ သာ သက် သခအ ထာက်အထားများ၊
စာရွက်စာတမ်းများကိ တင်ြပရန် တာင်းဆိပါက တင်ြပရမည်။
( ဂ ) စစမ်းစစ် ဆးမတွင်

လာ ရာက်ထွက်ဆိ သာသက် သများသည်

ကာ်မရှင်က

သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် န ့တွကစ
် ရိတန
် င
ှ ့် ခရီးစရိတခ
် စားခွငရ
့် သ
ိှ ည်။ နိင်ငဝ
့ န်ထမ်းများ
ြဖစ်ပါက ကာ်မရှင်ကသတ်မှတ် သာ န ့တွကစ
် ရိတ်နင
ှ ့် ခရီးစရိတ်ကိြဖစ် စ၊ သက်
ဆိင်ရာဌာနက ထတ် ပး သာ

န ့တွကစ
် ရိတ်နင
ှ ့် ခရီးစရိတ်ကိြဖစ် စ ခစားခွင့်ရှိ

သည်။
(ဃ) ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာအမကိစ္စနှင့် သက်ဆိင်သည့် အ ြခအ နအားလးကိ အမှန်အတိင်း
တင်ြပရမည်။
၅၁။

စစမ်းစစ် ဆးမတွင် က မ်းကျင်ပညာရှင်အြဖစ် ပါဝင်ကူညီ ဆာင်ရွက်သူသည် (က) ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာ စစမ်းစစ် ဆးမတွင် ရရှိသည့် အ ထာက်အထား၊ အချက်အလက်
များကိ ဖတ်ရြခင်း၊ ထင်ြမင်ချက် ပးြခင်းနှင့် သးသပ်ချက်များကိ ြဖာင့်မတ်မှန်ကန်
စွာ ပးြခင်း ြပုရမည်။
( ခ ) စစမ်းစစ် ဆးမတွင် ထင်ြမင်ချက် ပးနိင်ရန် အ ရးယူ ဆာင်ရက
ွ မ
် တွင် ပါဝင် သာသူ
များကိ လိအပ်သလိ မးြမန်းြခင်းြပုနိင်သည်။
( ဂ ) ထင်ြမင်ချက် သိ ့မဟတ် သးသပ်ချက် ပးရမည်က
့ စ
ိ သ
္စ ည် မိမိတတ်က မ်းသည့် ပညာ
ရပ်နှင့် သက်ဆိင်မမရှိြခင်း သိ ့မဟတ် သးသပ်ချက်အတွက် အသးြပုရမည်အ
့ ဓိက
အချက်များလ လာက်စာွ မရရှြိ ခင်း သိ ့မဟတ် အဓိကအချက်များမဟတ်ြခင်းတိ ့ ကာင့်
ထင်ြမင်ချက် သိ ့မဟတ် သးသပ်ချက်မ ပးနိင်လ င် စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီထ စာ
ြဖင့် အ ကာင်း ကားရမည်။
(ဃ)

ကာ်မရှင်က သတ်မှတ်သည့် ခရီးစရိတ်နှင့် အြခားစရိတမ
် ျားကိ ခစားခွင့်ရှိသည်။
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၅၂။

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် က မ်းကျင်ပညာရှငအ
် ြဖစ်

ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် ခန် ့အပ်ရာတွင်

အာက် ဖာ်ြပပါအ ြခအ နတစ်ရပ်ရပ်ရသ
ိှ က
ူ ိ ပါဝင်ကည
ူ ီ ဆာင်ရက
ွ ် စြခင်းမှ ရှာင် ကဉ်ရမည်(က) အမကိစတ
္စ စ်ခတည်းတွင် တစ်ဖက်အမသည်၏

ရှ ့ န သိ ့မဟတ် အသိသက် သ

အြဖစ် ပါဝင် ဆာင်ရွက် နသူ ြဖစ်ြခင်း၊
( ခ ) စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းအဖွဲ ့တွင် ပါဝင်သူ ြဖစ်ြခင်း၊
( ဂ ) စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရ သာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းတွင် အကျိုးသက်ဆိင်သူ ြဖစ်ြခင်း။
အခန်း (၈)
တိင် ကားြခင်းနှင့် စိစစ် ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း
၅၃။

ဥပ ဒပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ တစ်ဦးဦးက

ဖာက်ဖျက် ကာင်း သိရသ
ိှ ူ သိ ့မဟတ်

ဖာက်ဖျက်သည်ဟ သသယရှိသူ မည်သူမဆိ ကာ်မရှင်သိ ့ တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ ကာ်မရှင်ရးမှတဆင့်
ြဖစ် စ တိင် ကားနိင်သည်။
၅၄။

နည်းဥပ ဒ ၅၃ အရ တိင် ကားရာတွင် (က) တိင် ကားမပစ(ပစ-၁)တွင် ြမန်မာဘာသာြဖင့် ရှငး် လင်းစွာ ြဖည်သ
့ င
ွ း် တိင် ကားရမည်။
( ခ ) တိင် ကားသည်က
့ စ
ိ ္စနှင့်သက်ဆိင် သာ ြပုမူ ဆာင်ရွက်ချက်နှင့် ခိင်လ သာသက် သ
ခအ ထာက်အထားများ ပူးတွဲတင်ြပနိင်သည်။
(ဂ)

ကာ်မရှငန
် င
ှ ့် ကာ်မရှငရ
် းသည် တိင် ကားသူ၏လြခု ရးအတွက် ထိသူ၏ကိယ် ရး
အချက်အလက်နင
ှ ့် အြခားသက်ဆိင်နိင်သည်အ
့ ချက်အလက်များကိလို ့ဝှက်ထားရမည်။

၅၅။

ကာ်မရှင်ရးသည် ယှဉ် ပိုင်မနှင့်ပတ်သက်၍ တိင် ကားသည့်အမကိစ္စတိင်းကိ အ ကာင်းအ

ြခင်းရာအရ ခိင်လမနည်းပါး စကာမူ တိင် ကားသူ၏အမည် ဖာ်ထတ်၍ တိင် ကားသည်ြဖစ် စ၊
ဖာ်ထတ်ြခင်းမြပုပဲ တိင် ကားသည်ြဖစ် စ သတင်း ပးတိင် ကားချက်ကိ မှတတ
် မ်းစာအပ်တင
ွ ် ချက်
ချင်း ရးမှတ်ရမည်။
၅၆။

် းမှတဆင်ြ့ ဖစ် စ တိင် ကား
ကာ်မရှငရ
် းသည် ကာ်မရှငဥ
် က္က႐သိ ့တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ ကာ်မရှငရ

လာသည့် တိင် ကားချက်ကိ လက်ခရရှိသည့် န ့မှစ၍ ခနှစ်ရက်အတွင်း ခိင်လ သာတိင် ကားချက်
ဟတ် မဟတ် စိစစ် ပီး ကာ်မရှငသ
် ိ ့ တင်ြပရမည်။
၅၇။

ကာ်မရှငရ
် းသည် ကာ်မရှင၏
် ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် တိင် ကားချက်အ ပ လက်ခအ ရးယူ ဆာင်

ရွကြ် ခင်း ြပု မြပုကိ တိင် ကားသူထ ဆာလျင်စွာ စာြဖင့် ရးသား အ ကာင်းြပန် ကားရမည်။
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၅၈။

တိင် ကားသူသည် မရိးမ ြဖာင့် သာသ ဘာြဖင့် အ ကာင်းအြခင်းအရာများကိ ထိမခ
် ျန်၍

သာ်လည်း ကာင်း၊ အများြပည်သူကိြဖစ် စ၊ လူတစ်ဦးတစ် ယာက်ကြဖစ်
ိ
စ မတရားသြဖင့် ဆးရး
ြခင်း သိ ့မဟတ် ပျက်စးီ နစ်နာြခင်းြဖစ် စရန်အ ကနှင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ ထိသိ ့ဆးရးြခင်း သိ ့မဟတ်
ပျက်စီးနစ်နာြခင်းြဖစ် စတန်ရာသည်ကိ

သိလျက်နှင့် သာ်လည်း ကာင်း

မဟတ်မမှန်လိမ်လည်

တိင် ကားြခင်း၊ သက် သထွကဆ
် ြခင်
ိ း၊ သက် သခအ ထာက်အထားတင်ြပြခင်းများြပုပါက တည်ဆဲ
ဥပ ဒများနှင့်အညီ အ ရးယူြခင်းခရမည်။
အခန်း(၉)
စစမ်းစစ် ဆးြခင်း
၅၉။

ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာစစမ်းစစ် ဆးမြပုရန် ကာ်မရှငက
် တာဝန် ပးအပ်လာပါက စစမ်းစစ် ဆး

ရး ကာ်မတီသည် ဤနည်းဥပ ဒများအရ စစမ်းစစ် ဆးမတစ်ရပ်ကိ ြပုလပ်ရမည်။
၆၀။

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် စစမ်းစစ် ဆး ရးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍

အာက်ပါ

ကိစရ
္စ ပ်များ အဆင် ြပလွယက
် စ
ူ ာွ ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ စရန်အလိ ့ငှာ ယင်း၏စစမ်းစစ် ဆးနိင်ခွင့်အာဏာ
ကိ စစမ်းစစ် ဆး ရးလပ်ငန်းအဖွဲ ့သိ ့ ပးအပ်နိင်သည် (က) သက် သခအ ထာက်အထား၊ စာရွကစ
် ာတမ်း၊

ငွ ရး ကး ရး အ ထာက်အထား

များနှင့် ခိင်လ သာ အကျိုးအ ကာင်း ဖာ်ြပချက်များ တာင်းယူစစ် ဆးမြပုြခင်း၊
( ခ ) လိအပ် သာ သက် သများ ခ ယူ မးြမန်းမ ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ြခင်း၊
( ဂ ) စီးပွား ရးလပ်ငန်းလပ်ကိင်သူ သိ ့မဟတ် စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ သိ ့မဟတ် ယင်း
တိ ့နှင့်ဆက်စပ်ပါဝင်နိင်ဖွယ်ရှိ သာသူတစ်ဦးဦး၏ အ ဆာက်အအ၊ ြမ၊ လပ်ငန်း န
ရာတိ ့ကိ ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ ဝင် ရာက် ကည့်ရစစ် ဆးြခင်းနှင့် ရှာ ဖွြခင်းများ ဆာင်
ရွက်နိင်ြခင်း။
၆၁။

ယှဉ် ပိုင်မကိစ္စရပ်များအတွက် စစမ်းစစ် ဆးမများကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် (က) ြမန်မာဘာသာစကားနှင့် ြမန်မာစာကိ အသးြပုရမည်။
( ခ ) စကားြပန်ငှားရမ်း ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်ပါက ကန်ကျစရိတ်ကိ သက်ဆိင်ရာပဂ္ဂိုလ်က
ကျခရမည်။
( ဂ ) စစမ်းစစ် ဆးမြပု သာကိစန
္စ င
ှ စ
့် ပ်လျဉ်း၍ အခွငအ
့် ရး သိ ့မဟတ် အကျိုးအြမတ်ခစား
ခွင့်ရှိသူကိ စကားြပန်အြဖစ် ဆာင်ရွက် စြခင်းကိ ရှာင် ကဉ်ရမည်။
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၆၂။

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် စစမ်းစစ် ဆး နစဉ်အတွငး် စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ၏

အမကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သည့် ငွ ကးနှင့်ပစ္စည်းများကိ ထတ်ယူြခင်း၊ လဲ ြပာင်းမြပုြခင်းတိ ့မှ တား
ြမစ်နိင်ရန်အတွက် အာက်ပါအချက်အလက်များကိ ကာ်မရှင်သိ ့ တင်ြပရမည်(က) စစမ်းစစ် ဆးမနှင့် သက်ဆိင် သာြဖစ်စဉ် အကျဉ်းချုပ်၊
( ခ ) ြပစ်မကျူးလွန်သည်ဟ ယူဆနိင် သာ စစ် ဆး တွ ့ရှိချက်၊
(ဂ)

ဆာင်ရွက်လိသည့်ကိစ္စနှင့် ဆာင်ရွက်မည့်အချိန်ကာလ၊

(ဃ)

ဆာင်ရက
ွ လ
် သည်
ိ
က
့ စ
ိ န
္စ င
ှ ့် သက်ဆင်
ိ သာဘဏ်နင
ှ ့်

ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်း၏

အမည်နှင့် လိပ်စာ။
၆၃။

ကာ်မရှငသ
် ည် နည်းဥပ ဒ ၆၂ အရ တင်ြပလာမနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ကာင်း၊ အြခား သာ

ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာ ငွ ရး ကး ရးကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ကာင်း အ ကာင်အထည် ဖာ်
ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်၏ခွင့်ြပုချက်ရယူရန်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။
၆၄။

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ဝင်၊ ကာ်မတီဝင်၊ လပ်ငန်းအဖွဲ ့ဝင်နှင့် ကာ်မရှင်ရးမှ တာဝန်ရှိသူများသည်(က) ဥပ ဒအရတားြမစ်ထားသည့်အြပုအမူများ၊ တရားမ တမမရှိ သာယှဉ် ပိုင်မအလိ ့ငှာ
ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အမကိစမ
္စ ျားကိ ဥပ ဒနှင့်အညီ

ြဖရှင်း ဆာင်

ရွက်ရမည်။
( ခ ) မိမိတိ ့၏လပ်ငန်း တာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိင်ရာစီးပွား ရးလပ်ငန်း
များ၏ လပ်ငန်းဆိင်ရာနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ လ ို ့ဝှက်ချက်များ ပါက် ကားမမရှိ စရန်
ကာကွယ် စာင့်ထိန်းရမည်။
( ဂ ) သက်ဆိင်ရာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် လူပဂ္ဂိုလ်များ၏ ဥပ ဒအရ ရပိင်ခင
ွ မ
့် ျားနှငအ
့် ကျိုး
စီးပွားများကိ လးစားလိက်နာရမည်။
၆၅။

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းအဖွဲ ့သည် စစမ်းစစ် ဆးသည့်ကိစ္စနှင့်စပ်

လျဉ်း၍ ပညာရှင် သိ ့မဟတ် က မ်းကျင်သူ၏ အကူအညီရယူ ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်ပါက ပညာရှင်
သိ ့မဟတ် က မ်းကျင်သူ၏အမည်စာရင်းကိ ကာ်မရှင်ထတင်ြပ၍ ယင်း၏သ ဘာတူခွင့်ြပုချက်နှင့်
အညီ ပညာရှင် သိ ့မဟတ် က မ်းကျင်သူကိ ပါဝင်ကူညီ ဆာင်ရွက် စနိင်သည်။
၆၆။

ပညာရှင် သိ ့မဟတ် က မ်းကျင်သူတစ်ဦးထက်ပိ သာ ကိစရ
္စ ပ်များတွင် စစမ်းစစ် ဆး ရး

ကာ်မတီ သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းအဖွဲ ့သည် ဖိတ် ကားထား သာ ပညာရှင် သိ ့မဟတ် က မ်းကျင်သမ
ူ ျား၏
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အ ကြပုသးသပ်ချက် ကွဲလွမ
ဲ များ ပ ပါက် နလ င် အဆိပါအ ကြပုသးသပ်ချက်များကိ အစီရင်ခ
စာတွင် သီးြခားစီ အ သးစိတ် ဖာ်ြပရမည်။
၆၇။

ပညာရှင် သိ ့မဟတ် က မ်းကျင်သူများ၏ သးသပ်အ ကြပုချက်ကိ စစမ်းစစ် ဆးမနှင့် စီရင်

ဆးြဖတ်မတွင် အသးြပုြခင်းမှတစ်ပါး အြခားရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသးြပုြခင်း၊ ပါက် ကားြခင်း
မရှိ စရန် ထိနး် သိမး် ထားရမည်။ ပညာရှင် သိ ့မဟတ် က မ်းကျင်သူ၏ သးသပ်အ ကြပုချက်ကိ ဆး
ြဖတ်ချက်တွင် လက်မှတ် ရးထိး အတည်ြပုသူများမှလွဲ၍ အြခားမည်သက
ူ ိမ အသိ ပးြခင်း၊ အသး
ြပု စြခင်းကိ ရှာင် ကဉ်ရမည်။
၆၈။

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် နည်းဥပ ဒ ၄၇ အရ လ ာက်ထားချက်ကိ လက်ခရရှပ
ိ ါက

အာက်ပါအမိန် ့တစ်ရပ်ရပ်ချမှတ် ပးနိင်ရန် သ ဘာထားမှတ်ချက်နှင့်တကွ

ကာ်မရှင်သိ ့ တင်ြပရ

မည် ( က ) စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ၊ ပစ္စညး် သိမ်းဆည်းြခင်းခရသူ သိ ့မဟတ် သက် သခပစ္စညး်
တွင် အကျိုးသက်ဆိင်သူ၏ လ ာက်ထားချက်အရ လ လာက် သာ ခဝန်ချုပ်ြဖင့်
ယာယီြပန်လည် ပးအပ်သည့်အမိန် ့၊
( ခ ) တစ်နည်းနည်းြဖင့် ြပာင်းလဲြခင်း၊ လဲ ြပာင်းြခင်း၊ ဖးကွယ်ြခင်း သိ ့မဟတ် အသွင်
ြပာင်းလဲြခင်း မြပုရန် တားြမစ်သည့်အမိန် ့။
၆၉။

ကာ်မရှင်သည် နည်းဥပ ဒ ၆၈ အရ တင်ြပချက်ကိစိစစ် ပီး သင့် လျာ်သည့် အမိန် ့နှင့် ညန်

ကားချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်ရမည်။
၇၀။

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် စစမ်းစစ် ဆးမ ပီးဆးသည်အ
့ ချိန၌
် စစမ်းစစ် ဆး တွ ရှ့ ိ

ချက်အစီရင်ခစာကိ ကာ်မရှင်သိ ့ တင်ြပရမည်။ အဆိပါအစီရင်ခစာတွင် အာက်ပါအချက်များကိ
လိအပ်သလိ ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရမည် (က)

ကျူးလွန် သာြပစ်မအမျိုးအစားနှင့် အမြဖစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်၊

(ခ)

စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ၏ အမည်၊ အလပ်အကိင်နှင့် နရပ်လိပ်စာ၊ နိင်ငသား
စိစစ် ရးကဒ်ြပားအမှတ်၊

(ဂ)

စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူက ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပရှိ ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ
နှင့် သက်ဆင်
ိ သည်စ
့ းီ ပွား ရးလပ်ငန်း၊ ငွ ကး၊ ပစ္စညး် နှင့် သတင်းအချက်အလက်
များကိ စတင်ပိင်ဆိင်ခဲ့သည့် သိ ့မဟတ် အကျိုးခစားခဲ့သည့် န ့ရက်၊
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(ဃ)

ငွ ကး၊ ပစ္စည်းများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကိ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လဲ
ြပာင်းြခင်း ြပုလပ်ပနှင့် ထိသိ ့ြပုလပ်သည့် န ့ရက်၊

(င)

ငွ ကး၊ ပစ္စည်းများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကိ ရယူပိင်ဆိင်ခဲ့သည့်နည်း
လမ်းနှင့် လဲ ြပာင်းသည့် န ့ရက်၊

(စ)

ငွ ကး၊ ပစ္စညး် များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ၏ ခန် ့မှနး် ြခကာလတန်ဖး၊
ိ
တည်ရှိရာ နရာနှင့် စစမ်းစစ် ဆးသည့်အချိန်တွင် ထိပစ္စညး် များ မရှိပါက ထိသိ ့
မရှိရသည့်အ ကာင်း၊

(ဆ)

စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ၏ ထိနး် ချုပ်မ အာက်တင
ွ ရ
် ိှ သာ

ငွ ကး၊ ပစ္စညး်

အမျိုးအစားနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ထိနး် ချုပ်မ အာက်တင
ွ ် မရှိ သာ ငွ
ကး၊ ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ အြခားသူသိ ့ အမည်လဲ
ြပာင်းထား သာ ပစ္စညး် အမျိုးအစား၊ အြခားသူပင်
ိ ပစ္စညး် နှင့် ရာ ထွး န ပီး သီး
ြခားခွထ
ဲ တ်ရန် လွယက
် ူ သာပစ္စညး် အမျိုးအစားနှင့် လွယက
် ြူ ခင်းမရှိ သာပစ္စညး်
အမျိုးအစားအြပင် ပစ္စညး် တစ်ခချင်းအလိက် စာရင်းဇယား၊

၇၁။

(ဇ)

စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ၏ အြခားစီးပွား ရးလပ်ငန်းနှင့် ဝင် ငွများ၊

( စျ )

သက် သခအ ထာက်အထားတွင် အကျိုးသက်ဆင်
ိ သ၏
ူ တင်ြပချက်၊

(ည)

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ၏ ဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်အကျဉ်း၊

(ဋ)

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ၏စစ် ဆး တွ ရှ့ ိချက်အ ပ စိစစ်သးသပ်အ ကြပုချက်၊

(ဌ)

သက် သစာရင်းနှင့် သိမး် ဆည်းခဲသ
့ ည့် သက် သခအ ထာက်အထားစာရင်း၊

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် စီးပွား ရးလပ်ငန်းလပ်ကင်
ိ သက
ူ
ဥပ ဒပါတားြမစ်ချက်

တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း စစမ်းစစ် ဆး တွ ရှ့ လ
ိ င် ကာ်မရှင်သိ ့ သးသပ်အ ကြပု
တင်ြပရမည်။ ယင်းသိ ့ သးသပ်အ ကြပု တင်ြပရာတွင် (က) မည်သည်တ
့ ားြမစ်ချက်ကိ ကျူးလွန် ကာင်း သးသပ်တင်ြပချက်နင
ှ ့် သ ဘာထားမှတ်
ချက်တိ ့ကိ သက် သခအ ထာက်အထားနှင့်တကွ တင်ြပရမည်။
( ခ ) စစမ်းစစ် ဆး နစဉ်ကာလအတွငး် တားြမစ်ချက်ကိ ချိုး ဖာက်မတွင် မိမိကိယ်တိင်
ပါ ဝင် ကာင်း ထတ် ဖာ်သတင်း ပးသူရှိပါက ြပစ်ဒဏ်များမှ ကင်းလွတ်သက်သာ
ခွင့်ရရှိရန်အလိ ့ငှာ သက်ညာမအြဖစ် ခစားခွင့်ြပုနိင် ရးအတွက်

ကာ်မရှငသ
် ည်
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သက်ဆိင်ရာတရားရး၊ ဥပ ဒရးတိ ့နှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အလိ ့ငှာ ပူး ပါင်း
ဆာင်ရွက်မကိ မည်သည့်အချိန်တွင်စတင်ြပုလပ် ကာင်း၊ မည်မ အတိင်းအတာအထိ
ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ် ကာင်း၊ မည်သည်သ
့ က်ညာမအစီအစဉ်ကခစားခွ
ိ
ငြ့် ပုနိင် ကာင်း
ခိင်လ သာ အ ထာက်အထားနှင့်တကွ တင်ြပရမည်။
၇၂။

ကာ်မရှင်သည် နည်းဥပ ဒ ၇၀ အရ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီက တင်ြပသည့် အစီရင်ခ

စာကိ ရရှိလ င် ယင်းအစီရင်ခစာကိ စိစစ်သးသပ်၍ တရားစွဲဆိြခင်း ြပု မြပု ဆးြဖတ်ရမည်။
၇၃။

ကာ်မရှင်၊ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းအဖွဲ ့က စစမ်းစစ် ဆးရာမှ ရရှိ

သည့် အချက်အလက်နှင့် စစမ်းစစ် ဆး တွ ့ရှိချက်များကိလည်း ကာင်း၊ ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာအမကိစ္စ
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိန်းသိမ်းထားသည့် စာရွက်စာတမ်း၊ အမတွဲ သိ ့မဟတ် ရးမှတ်ထားသည့် ထတ်
နတ်ချက်များကိလည်း ကာင်း အမကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ရှသ
ိ ူနင
ှ ့် ဥပ ဒအရ တာင်းဆိပိင် ခွင့်
ရှိသူတိ ့မှအပ မည်သူမ တာင်းခ ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း၊ ကူးယူသိမ်းဆည်းြခင်း သိ ့မဟတ် ဖာ်ထတ်
ြပာဆိြခင်း မြပုရ။
၇၄။

စစမ်းစစ် ဆးရာမှရရှသ
ိ ည့် အချက်အလက်နင
ှ ့် စစမ်းစစ် ဆး တွ ရှ့ ိချက်ကိ ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာ

ကိစရ
္စ ပ်မှတစ်ပါး အြခားမည်သည့်ကိစအ
္စ တွကမ
် အသးြပုြခင်း မြပုရ။

အခန်း (၁၀)
သက်ညာမြပုြခင်း
၇၅။

ကာ်မရှငသ
် ည် (က) စစမ်းစစ် ဆးမစတင်ြခင်းမြပုမီ သိ ့မဟတ် စစမ်းစစ် ဆးမြပု နစဉ်အတွငး် စီးပွား
ရးလပ်ငန်းလပ်ကိင်သူက ယှဉ် ပိုင် ဆာင်ရက
ွ မ
် ကိ ချိုး ဖာက်ရာတွင် မိမက
ိ ယ်
ိ တင်
ိ
ပါဝင် ကာင်းထတ် ဖာ်၍ လာ ရာက်ပးူ ပါင်း ဆာင်ရက
ွ လ
် င် ထိသူအား ပူး ပါင်း
ဆာင်ရက
ွ သ
် ည်အ
့ ချိနန
် င
ှ ့် ပူး ပါင်းပါဝင်မအ နအထားကိမူတည်၍ သက်ညာမြပုနိင်
ရန် တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့်အညီ သက်ဆိင်ရာ တရားရး၊ ဥပ ဒရးတိ ့ထ ဥပ ဒပဒ်မ
၅၂ အရ ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။
် က်သာခွငအ
့် ြဖစ် သက်ညာ
( ခ ) စစမ်းစစ် ဆးသည်အ
့ မကိစတ
္စ စ်ရပ်အတွက် ကင်းလွတသ
ခွငြ့် ပုရန် လ ာက်ထားသူ ငါးဦးအထိသာ စီစဉ် ဆာင်ရက
ွ ် ပးနိင်သည်။
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၇၆။

သက်ဆင်
ိ ရာတရားရးသည် နည်းဥပ ဒ ၇၅ အရ ကာ်မရှင်၏ ညိနင်းမကိလက်ခရရှိလ င်

ဥပ ဒအရ ချမှတ်သည်ြ့ ပစ်ဒဏ်များမှ ကင်းလွတ်သက်သာခွင့်အြဖစ် ခစားခွငြ့် ပုနိင်သည်။ ယင်းသိ ့
သက်ညာမြပုရာ၌ (က) စစမ်းစစ် ဆးမစတင်ြခင်းမြပုမီ ဥပ ဒပါတားြမစ်ချက်ချိုး ဖာက်မတွင် မိမက
ိ ယ်
ိ တင်
ိ
ပါဝင်ခ့ဲ ကာင်းဝန်ခ ြပာဆိ၍ လာ ရာက်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လ င် (၁) အမကိစအ
္စ တွက် အ ထာက်အကူြပုသည့် သက် သခအ ထာက်အထား၊ အချက်
အလက်အြပည့်အစကိ ဦးစွာတင်ြပနိင်သူြဖစ်ပါက ြပစ်ဒဏ်မှကင်းလွတ်ခွင့်ကိ
၁၀၀ ရာခိင်နန်းအထိ သက်ညာမြပုနိင်သည်။
(၂) အမကိစအ
္စ တွက် အ ထာက်အကူြပုသည့် သက် သခအ ထာက်အထား၊ အချက်
အလက်ြပည့်စစွာ တင်ြပနိင်ြခင်းမရှိ သာ်လည်း ဦးစွာတင်ြပသူြဖစ်ပါက ြပစ်
ဒဏ်မှ သက်သာခွင့်ကိ ၈၀ ရာခိင်နန်းအထိ လ ာ့ ပါ့သက်ညာမြပုနိင်သည်။
(၃) အမကိစအ
္စ တွက် အ ထာက်အကူြပုသည့် သက် သခအ ထာက်အထား၊ အချက်
အလက်ကိ ဒတိယတင်ြပသူြဖစ်လ င် ြပစ်ဒဏ်မှသက်သာခွင့်ကိ ၅၀ ရာခိင်နန်း
အထိ လ ာ့ ပါ့သက်ညာမြပုနိင်သည်။
(၄) အမကိစအ
္စ တွက် အ ထာက်အကူြပုသည့် သက် သခအ ထာက်အထား၊ အချက်
အလက်ကိ တတိယမှ ပဉ္စမ ြမာက်အထိ တင်ြပသူြဖစ်လ င် ြပစ်ဒဏ်မသ
ှ က်သာ
ခွင့်ကိ ၃၀ ရာ ခိင်နန်းအထိ လ ာ့ ပါ့သက်ညာမြပုနိင်သည်။
( ခ ) စစမ်းစစ် ဆးမ ဆာင်ရွက် နစဉ်အတွင်း ဥပ ဒပါတားြမစ်ချက်ချိုး ဖာက်မတွင် မိမိ
ကိယ်တိင်ပါဝင်ခဲ့ ကာင်းဝန်ခ ြပာဆိ၍ လာ ရာက်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လ င် (၁) ကင်းလွတ်သက်သာခွင့်အြဖစ် သက်ညာခွင့်ြပုရန် လ ာက်ထားသူ သးဦး အထိ
သာ ခစားခွင့်ြပုနိင်သည်။
(၂) အမကိစအ
္စ တွက် အ ထာက်အကူြပုသည့် သက် သခအ ထာက်အထား၊ အချက်
အလက်တင်ြပသူကိ ြပစ်ဒဏ်မသ
ှ က်သာခွင့်အြဖစ် ၃၀ ရာခိင်နန်းအထိ လ ာ့ ပါ့
သက်ညာမ ြပုနိင်သည်။
၇၇။

သက်ညာမြပုရန်ကစ
ိ န
္စ င
ှ ပ
့် တ်သက်၍ (က)

ကာ်မရှငသ
် ည် -
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(၁) သက်ညာခွငြ့် ပုရန်

လ ာက်ထားမကိလက်ခရာ၌ ဥပ ဒချိုး ဖာက်မြပုလပ်

သည့် အဓိကဦး ဆာင်သူကိ သက်ညာခွင့်ြပုရန် ထည်သ
့ င
ွ း် စဉ်းစားြခင်း မြပုရ။
(၂) စစမ်းစစ် ဆးမ

ပီးဆးချိန် နာက်ပိင်း လာ ရာက်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်သူကိ

သက်ညာမ မြပုရ။
( ခ ) သက်ညာမြပုရန် လ ာက်ထားသူသည် အမှန်တကယ်အသးဝင် ပီး စစမ်းစစ် ဆး ရး
ကာ်မတီအ နြဖင့် မသိရိှ သး သာ အချက်အလက်များ၊ သက် သခအ ထာက်
အထားများကိ တင်ြပရမည်ြဖစ် ပီး စစမ်းစစ် ဆးမများတွင် အြပည်အ
့ ဝ ပူး ပါင်း
ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။
၇၈။

ကာ်မရှင၊် ကာ်မတီနင
ှ ့် လပ်ငန်းအဖွဲ ့ငယ်များသည် တိင် ကားသူ သိ ့မဟတ် ထတ် ဖာ်သတင်း

ပးသူ၏အမည်ကိ လ ို ့ဝှက်ထားရှိရမည်ြဖစ် ပီး ဥပ ဒအရလိအပ်သည့် အကာအကွယအ
် စီအမများ
ြပုလပ် ပးရမည်။
၇၉။

ကင်းလွတ်ခွင့်ရလိမြဖင့် သတင်း ပး ဖာ်ထတ်မသည် သ ဘာရိးြဖင့်မဟတ်ဘဲ အဖိးစားနား

ပး၍ြဖစ် စ၊ မ ပးဘဲြဖစ် စ တစ်နည်းနည်းြဖင့် ဆာင်ရွက်လ င် သာ်လည်း ကာင်း၊ သ ဘာရိးြဖင့်
အဖိးစားနား ပး၍ ဆာင်ရက
ွ လ
် င် သာ်လည်း ကာင်း ရာဇသတ် ကီးအရ အ ရးယူြခင်းခရမည်။
အခန်း (၁၁)
စီမခန် ့ခွဲ ရးနည်းလမ်းအရ အ ရးယူြခင်းနှင့် အယူခြခင်း
၈၀။

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် ဥပ ဒအရထတ်ြပန် သာ အမိန် ့၊ ညန် ကားချက်နှင့် လပ်

ထးလပ်နည်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ စီးပွား ရးလပ်ငန်းလပ်ကိင်သူက ဖာက်ဖျက် ကာင်း စစမ်းသိရှိလ င်
ြဖစ် စ၊ တိင် ကားချက် သိ ့မဟတ် သတင်းတစ်စတစ်ရာရရှိလ င်ြဖစ် စ စီမခန် ့ခွဲ ရးနည်းလမ်းအရ
အ ရးယူ ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်း ရှိ မရှိ သိရှန
ိ ိင်ရန် လပ်ငန်းအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းစစ် ဆးနိင်သည်။
၈၁။

စီမခန် ့ခွဲ ရးနည်းလမ်းအရ အ ရးယူမ ဆာင်ရွက်ရာတွင်

ကာ်မတီသည် အစည်းအ ဝး

ကျင်းပ၍ ဆွး နွးညိနင်း ဆးြဖတ်ရမည်။ ယင်းအစည်းအ ဝးသိ ့ စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသည့် စီးပွား
ရးလပ်ငန်းရှင်ကိ ပါဝင်တက် ရာက် စ၍ ရှင်းလင်းတင်ြပခွင့်ြပုနိင်သည်။
၈၂။

စီမခန် ့ခွဲ ရးနည်းလမ်းအရ အ ရးယူမသည်

အကျိုးသက် ရာက်မရှိသည်။

ကာ်မတီက ချမှတ်သည့် န ့ရက်မှစတင်၍
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၈၃။

စီမခန် ့ခွဲ ရးနည်းလမ်းအရ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆးြဖတ်ချက်ကိ

တိင် ကားသူထ စာြဖင့် ရးသား အ ကာင်းြပန် ကားရမည်။
၈၄။

စီမခန် ့ခွဲ ရးနည်းလမ်းအရ အ ရးယူခရသည့် စီးပွား ရးလပ်ငန်းရှင်သည် ကာ်မတီ၏ ဆး

ြဖတ်ချက်ကိ

ကျနပ်မမရှိပါက

အာက် ဖာ်ြပပါစာရွက်စာတမ်း၊ အ ထာက်အထားများနှင့်အတူ

ကာ်မရှင်သိ ့ အယူခလာတင်သွင်းနိင်သည် (က) စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီက ချမှတ်သည့် ဆးြဖတ်ချက် သိ ့မဟတ် အမိန် ့ မိတ္တူမှန်၊
( ခ ) အားကိးအားထားြပုသည့်

သက် သခအ ထာက်အထားများနှင့်

အြခားအ ထာက်

အထားများ၊
( ဂ ) မည်သည့်အ ကာင်း ကာင့် အယူခဝင်ရသည့် အ ကာင်းြပချက်။
၈၅။

ကာ်မရှင်သည် အယူခလာလက်ခရရှိသည့် န ့မှ ခနစ်ရက်အတွင်း အယူခလာကိ စိစစ်သး

သပ်၍ လိအပ်သည်ဟယူဆပါ က (က) စစမ်းစစ် ဆးမနှင့် သက်ဆိင်သူတစ်ဦးဦးကိြဖစ် စ၊ သက် သတစ်ဦးဦးကိြဖစ် စ
ခ ယူစစ် ဆးနိင်သည်။
( ခ ) စစမ်းစစ် ဆးမတစ်ရပ်လးကိြဖစ် စ၊ လိအပ် သာ
မူလ

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီကိလည်း ကာင်း၊

အချက်အလက်များကိြဖစ် စ
စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ

သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းအဖွဲ ့ကိ ထပ်မဖွဲ ့စည်း၍လည်း ကာင်း တာဝန် ပးအပ်စစ် ဆး စ
နိင်သည်။
၈၆။

ကာ်မရှငသ
် ည် အယူခမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အယူခဝင် ရာက်သည့် စီးပွား ရးလပ်ငန်းရှင်ကိ

ပါဝင်တက် ရာက် ရှငး် လင်းတင်ြပခွင့်ြပုရမည်။
၈၇။

ကာ်မရှင်သည် အယူခမနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ၏ ဆးြဖတ်ချက်ကိ

အတည်ြပုြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သိ ့မဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်းြပုနိင်သည်။
၈၈။

ဝန် ကီးဌာနသည် ကာ်မရှင် သိ ့မဟတ် စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီက စီမခန် ့ခွဲမနည်းလမ်း

အရချမှတ်သည့် ဒဏ် ကး ငွ ပး ဆာင်ြခင်း မရှိ သာ သက်ဆိင်ရာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းရှင်အ ပ
ဝင် ငွခွန်မ ြပကျန် ငွအြဖစ် ကာက်ခနိင်ရန် ကာ်မရှင်ရးရှိ သင့် လျာ် သာ ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိ
တစ်ဦးဦးကိ ကာ်လိတ် တာ်အရာရှိအြဖစ် သတ်မှတ်တာဝန် ပးအပ်ရမည်။

23

၈၉။

နည်းဥပ ဒ ၈၈ အရခန် ့အပ်ခရသည့် ကာ်လိတ် တာ်အရာရှိသည် ယင်း၏လပ်ငန်းတာဝန်များ

ဆာင်ရက
ွ ရ
် ာတွင် သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနများနှင့် ဆွး နွးညိနင်း ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။
၉၀။

ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် ရရှိသည့်ဒဏ် ကး ငွများကိ နိင်င တာ်ဘ

ာအြဖစ်

ပးသွင်းရမည်။
အခန်း(၁၂)
တရားစွဆ
ဲ ြခင်
ိ း
၉၁။

နည်းဥပ ဒ ၇၂ အရ တရားစွဲဆိရန်ဆးြဖတ်လ င် ကာ်မရှငသ
် ည် စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မ

တီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးကိ တရားလိြပုလပ်၍ ရဲစခန်း၌ တိင် ကားရန် ညန် ကားရမည်။
၉၂။

နည်းဥပ ဒ ၉၁ အရ တရားလိြပုလပ်တိင် ကားရန် တာဝန် ပးအပ်ြခင်းခရသူသည် သက်

ဆိင်ရာရဲစခန်းတွင် အမဖွင့်တိင် ကားသည့်အခါ ယင်းအမနှင့်ပတ်သက်၍ ကာ်မရှင်သိ ့ တိင် ကားခဲ့
သည့် တိင် ကားစာမူရင်း၊ ယင်းအမနှင့်ပတ်သက်၍ ယခင်ကတိင် ကားခဲသ
့ ည့် မှတ်တမ်းများရှပ
ိ ါ က
ထိတိင် ကားမနှငပ
့် တ်သက်သည့် မှတတ
် မ်းမိတ္တူနှင့် တိင် ကားစာမူရင်း သိ ့မဟတ်

စျးကွက် စာင့်

ကည့် လ့လာမအရသိရရ
ိှ သည့် အစီရင်ခစာ၊ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ၏ စစမ်းစစ် ဆး တွ ့ရှိ
သည့်အချက်အလက်၊ သက် သခအ ထာက်အထား၊ သးသပ်အ ကြပုအစီရင်ခစာ၊မည်သည့်အတွက်
ကာင့် တရားစွဲဆိရြခင်းအ ကာင်းအရာနှင့် ပတ်သက်သည့် တင်ြပချက်နှင့် အြခားလိအပ် သာ
အချက်အလက်၊ သက် သခအ ထာက်အထားများကိပူးတွဲ၍ တိင် ကားရမည်။
၉၃။

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ၏ စစမ်းစစ် ဆး တွ ့ရှိချက်များသည် ခိင်မာ သာသက် သခ

အ ထာက်အထားြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။
၉၄။

ကာ်မရှငသ
် ည် ဥပ ဒချိုး ဖာက် သာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းရှငအ
် ား ရဲစခန်းတွင် အမဖွငတ
့် င်
ိ

ကား၍ တရားရးတွင် တရားစွဆ
ဲ ြခင်
ိ းကိလည်း ကာင်း၊ တရားရးမှချမှတသ
် ည့် ဆးြဖတ်ချက်များ
ကိလည်း ကာင်း တိင် ကားသူမှ သိရန
ိှ င်
ိ စရန် စာြဖင့် ရးသားအ ကာင်းြပန် ကားရမည်။
အခန်း(၁၃)
အ ထွ ထွ
၉၅။

ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာ အမကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သည့် အသးစရိတ်များကိ ယင်းကိစ္စ ဆာင်ရွက်ရာ

တွင်သာအသးြပုရမည်။ ကာ်မရှင်သည် ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာအမကိစ္စအတွက်အသးြပုရမည့် နန်းထား
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များ၊ ငွ ပး ချမများ၊ စီမခန် ့ခွဲမကန်ကျစရိတ်များနှင့် အသးစရိတ်များကိ ဘ

ာ ရးစည်းမျဉ်းနှင့်

အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၉၆။

နိင်င့ဝန်ထမ်းမဟတ် သာ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်၊ ကာ်မတီဝင်၊ လပ်ငန်းအဖွဲ ့ဝင်များက ယှဉ်

ပိုင်မနှင့်သက်ဆိင်သည့် အစည်းအ ဝးတက် ရာက်ြခင်း၊ အမစစ် ဆး ကားနာြခင်းတိ ့အတွက် ကန်
ကျ သာခရီးစရိတ်နင
ှ ့် တည်းခိ နထိင်စား သာက်ြခင်းအတွက် ကန်ကျစရိတ်ကိ ကာ်မရှင်၏အသး
စရိတ်မှ ကျခရမည်။
၉၇။

နိင်င့ဝန်ထမ်းြဖစ်သည့် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်၊ ကာ်မတီဝင်၊ လပ်ငန်းအဖွဲ ့ဝင်များသည် ယှဉ် ပိုင်

မနှင့် သက်ဆိင်သည့် အစည်းအ ဝးတက် ရာက်ြခင်း၊ အမစစ် ဆး ကားနာြခင်းတိ ့အတွက် ခရီး
စရိတ်နှင့် တည်းခိ နထိင်စား သာက်ြခင်းအတွက် ကန်ကျစရိတ်တိ ့ကိ ကာ်မရှင်၏အသးစရိတ်မှ
ြဖစ် စ၊ သက်ဆိင်ရာဌာန၏ အသးစရိတ်မှြဖစ် စ ခစားနိင်သည်။
၉၈။

ပညာရှင် သိ ့မဟတ် က မ်းကျင်သူများ ခ ယူမအတွက် ထိက်သင့်သည့် ဉာဏ်ပူ ဇာ်ခ၊ ခရီး

စရိတ်၊ တည်းခိ နထိင်စား သာက်စရိတ်ကိ ကာ်မရှင်၏အသးစရိတ်မှ ကျခရမည်။
၉၉။

ကာ်မရှင်သည် ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍သက်ဆိင်ရာက

များအလိက်

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပရှိအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ပူး ပါင်းညိနင်း ဆာင်ရွက်နိင်သည်။

(ပ) ဒါက်တာသန်းြမင့်
ြပည် ထာင်စဝန် ကီး
စီးပွား ရးနှငက
့် းူ သန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန
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ပစ- ၁
ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ
ြမန်မာနိင်ငယှဉ် ပိုင်မ ကာ်မရှင်
တိင် ကားမ ပစ
အမည်
ကိင် ဆာင်သည့်
သက် သခလက်မတ
ှ ်အမှတ်
အမည်

တိင် ကားသူ

ကမ္ပဏြီ ဖစ်လ င်

ကိယ်စားလှယ်အမည်
ကိင် ဆာင်သည့်သက်
သခလက်မတ
ှ အ
် မှတ်

နရပ်လိပ်စာ(အြပည့်အစ)
ဆက်သွယ်နိင်မည့်
အချက်အလက်များ

တယ်လဖ
ီ န်း

လက်ကိင်ဖန်း

ဖက်စ်

အီး မးလ်

အမည်

ရာထူး

တယ်လဖ
ီ န်း

နရပ်လိပ်စာ

ကမ္ပဏြီ ဖစ်လ င်

အမည်

တယ်လီ ဖန်း

နရပ်လိပ်စာ

တိင် ကားခရသူ

မည်သူ
တိင် ကားမ
ြဖစ်စဉ်
အကျဉ်းချုပ်

သက် သခ

ဆာင်ရွက်ပ

နရာ
မည်သည့်အတွက် ကာင့်

ြဖစ်စဉ်အြပည့်အစကိ နာက်ဆက်တွဲြဖင့် ဖာ်ြပနိင်သည်။

သင်ထ
့ တွင် သက် သခအ ထာက်အထားများ ရှိပါသလား။

တိင် ကားခရသည်လ
့ ပ်ငန်း၏
အ ကီးအကဲ(အမည်၊ရာထူး)

အချိန်
ဆာင်ရွက်မ(ဥပမာ- ဈးနန်းထိနး် ချုပ်ြခင်း၊
မတရားပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်းစသည်)
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အ ထာက်
အထားများ
အမည်ထတ်
ဖာ်တိင် ကားလိ
ြခင်း ရှိ/မရှိ

ရှိ ( နာက်ဆက်တွဲြဖင့် ဖာ်ြပရန်)
မရှိ
သင့်၏အမည်၊ ရာထူးကိ ထတ် ဖာ်တင်ြပ၍ တိင် ကားလိပါသလား။
ထတ် ဖာ်လိပါသည်။
ထတ် ဖာ်လိြခင်းမရှိပါ။
အမ ပီးဆး ပီး နာက်မှသာ ထတ် ဖာ်လိပါသည်။
က န်ပ်သည် ဤတိင် ကားမကိ ယှဉ် ပိုင်မဥပ ဒနှင့် ယှဉ် ပိုင်မနည်းဥပ ဒများနှင့်အညီ တိင် ကားြခင်းြဖစ်ပါသည်။
တိင် ကားသူ
လက်မတ
ှ ် အမည် ရာထူး
ရက်
လ
နှစ်
တိင် ကားမကိ လက်ခသူ
လက်မှတ် အမည် ရာထူး ရက်
လ
နှစ်
ပစ -၂
ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ
ြမန်မာနိင်ငယှဉ် ပိုင်မ ကာ်မရှင်
သက် သခပစ္စညး် များ သိမး် ဆည်းြခင်း ပစ
၁။

သက် သခပစ္စညး် များသိမး် ဆည်းသည့် န ့ရက်နှင့် အချိန် ………………………………………………………………………….

၂။

သက် သခပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းသည့် နရာ ……………………………………………….....................................…………….

၃။

စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ (က) အမည် ……………………………………………………………………………………………………..……………
(ခ) အဘအမည် ……………………………………………………………………………………………………………..
(ဂ) နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်/အမျိုးသားမှတပ
် တင်အမှတ၊် နိင်ငြခားသားမှတပ
် တင်အမှတ်၊နိင်ငသား၊နိင်ငကူးလက်မှတ်အမှတ်၊ဗီဇာ
အမှတ်………………………………………………………………….......................................………………………
(ဃ) အလပ်အကိင် …………………………………………………………………….........................................…………...
(င)

နရပ်လိပ်စာ (အြပည်အ
့ စ) ………………………………………………………..........................................……………
…………………………………………………………………………………………………..................…………

၄။

သက် သခပစ္စည်းသိမ်းဆည်းြခင်းခရသူ (က) အမည် ……………………………………………………………………………………………………...………….
(ခ) အဘအမည် …………………………………………………………………………………………………………….
(ဂ) နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်/အမျိုးသားမှတပ
် တင်အမှတ၊် နိင်ငြခားသားမှတပ
် တင်အမှတ၊် နိင်ငသား၊နိင်ငကူးလက်မတ
ှ အ
် မှတ်၊ဗီဇာ
အမှတ်………………………………………………………………………………………………………………………
(ဃ) အလပ်အကိင် …………………………………………………………………….........................................…………..
(င)

နရပ်လိပ်စာ (အြပည်အ
့ စ) ………………………………………………………...........................................…………..
……………………………………………………………………………………………………………..…………

၅။

သိမ်းဆည်းသည့် သက် သခပစ္စညး် များ

စဉ်

သက် သခပစ္စညး် အမျိုးအမည်

တန်ဖးိ

တည် နရာ

အ သးစိတအ
် ကာင်းအရာ

မှတခ
် ျက်
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၆။

စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ/လပ်ငန်းအဖွဲ ့က ဤဥပ ဒအရစစမ်းစစ် ဆးမြပုရန် သက် သခအ ထာက်အထား၊ စာရွကစ
် ာတမ်း သိ ့မဟတ် ငွ ရး

ကး ရးအ ထာက်အထားတစ်ခခကိ တာင်းယူသမ
ိ း် ဆည်းရာတွင် ပစ္စည်းသိမး် ဆည်းြခင်းခရသူ/ ပးအပ်သူမှ လိက်နာရန်ပျက်ကက
ွ ပ
် ါက ယှဉ် ပိုင်မ
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၃ အရ အ ရးယူြခင်းခရမည်ကိ သိရှိနားလည်ပါသည်။
စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ/ ပစ္စညး် သိမး် ဆည်းြခင်းခရသူ

စစမ်းစစ် ဆး ရးမှူး

လက်မှတ် ………………………………………..

လက်မှတ် ……………………………………………

အမည် ……………………………………………

အမည် ………………………………………………

အဘအမည် ………………………………………

နိင်ငသားစိစစ် ရးအမှတ်/ အမျိုးသားမှတ်ပတင်အမှတ်

နိင်ငသားစိစစ် ရးအမှတ်/ အမျိုးသားမှတ်ပတင်အမှတ်
…………………………………………………
အလပ်အကိင် …………………………………….

..……………………………………………………
အလပ်အကိင် ………………………………………..
နရပ်လိပ်စာ ………………………………...............

နရပ်လိပ်စာ ………………………………..........

၇။

ဤသက် သခပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းြခင်းပစပါ သက် သခပစ္စည်းများကိ က န်ပ်တိ ့၏ ရှ ့ မှာက်တွင် သိမ်းဆည်းြခင်းမှန်ကန် ကာင်း အသိသက်

သအြဖစ် လက်မှတ် ရးထိး ကပါသည်။
အသိသက် သ(၁)

အသိသက် သ(၂)

လက်မှတ် ………………………………………..

လက်မှတ် ……………………………………………

အမည် ……………………………………………

အမည် ………………………………………………

အဘအမည် ………………………………………

အဘအမည် ………………………………………….

နိင်ငသားစိစစ် ရးအမှတ်/ အမျိုးသားမှတပ
် တင်အမှတ်
…………………………………………………
အလပ်အကိင် …………………………………….

နိင်ငသားစိစစ် ရးအမှတ်/ အမျိုးသားမှတ်ပတင်အမှတ်
အလပ်အကိင် ………………………………………..

နရပ်လိပ်စာ ………………………………..........

နရပ်လိပ်စာ ………………………………...............

..……………………………………………………

မှတခ
် ျက်
(၁) သက် သခပစ္စညး် အ ရအတွက်ကိ ဖာ်ြပရာတွင် ကိန်းဂဏန်းအြပင် စာြဖင့် ရးသား ဖာ်ြပရမည်။
(၂) ပစ္စည်းအ ရအတွက် ရးသား ဖာ်ြပရာတွင် နရာမလ လာက်ပါက သီးြခားစာရွက်ြဖင့် ရးသား ဖာ်ြပ ပီး စာမျက်နာှ တိင်းတွင် စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခ
ရသူ၊ စိစစ် ရးအဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင်နှင့် အသိသက် သတိ ့က လက်မှတ် ရးထိးရမည်။
(၃) စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင်သည် စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူအား ဤ ပစ -၂ ပါအချက်အလက်များကိ ဖတ် ကားရှငး် လင်းြပရမည်။
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ပစ - ၃
ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ
ြမန်မာနိင်ငယှဉ် ပိုင်မ ကာ်မရှင်
သက် သခပစ္စညး် များ ယာယီြပန်လည်အပ်နြခင်
ှ း ကတိခဝန်ချုပ်
၁။

-----------ခနှစ်၊ ---------------လ-------ရက် န ့တွင် --------------- မို ့နယ်၊------------------ရပ်ကက
ွ ်/ ကျးရွာ၊------------လမ်း၊အမှတ်-------- န

က န် တာ်/က န်မ ဦး/ ဒ ----------------(ဘ)အမည်----------------------၊ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်------------------------၊ အလပ်အကိင် ------------------------၊ ကမ္ပဏီအမည် ------------------------------၊ ကမ္ပဏီလိပ်စာ ----------------------------------က ကတိခဝန်ချုပ်ကိ ဖာက်ဖျက်
ပါ က ဤကတိခဝန်ချုပ်တွင် ဖာ်ြပထားသည့်အတိင်း ပး လျာ်ရန် သ ဘာတူ ကာင်းကတိခဝန်ချုပ် ချုပ်ဆိ၍ အာက်တွင် လက်မှတ် ရးထိးပါသည်။
၂။

ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် သက်ဆင်
ိ သည့် က န် တာ်/က န်မ/--------------------------ပိင်

ပစ္စည်းများကိ --------------- မို ့နယ်၊ -------------------ရပ်ကွက၊်

အာက်ပါစာရွက်စာတမ်းအ ထာက်အထားများ/

ကျးရွာ၊ ----------------လမ်း၊ အမှတ်-----------------------တွင် စိစစ် ရးအဖွဲ ့က

သိမ်းဆည်းခဲ့ပါသည် အမှတစ
် ဉ်

၃။

ပစ္စညး် အမျိုးအမည်

တန်ဖးိ

တည် နရာ

အ သးစိတအ
် ကာင်းအရာ

မှတခ
် ျက်

အပိဒ် ၂ ပါ သိမ်းဆည်းထားသည့်ပစ္စည်းများကိ က န် တာ်/က န်မထ ခဝန်ချုပ်ြဖင့် ယာယီြပန်လည်အပ်နှထားသည့်အချိန်အတွင်း ယင်းစာရွကစ
် ာ

တမ်းအ ထာက်အထားများ/ပစ္စည်းများ၏ မူလပသ

ာန်ကိ ြပုြပင်ြခင်း၊ ြပာင်းလဲြခင်း၊ ရာင်းချြခင်း၊ ပါင်နှြခင်း၊ မတ္တာြဖင့် ပးကမ်းြခင်း၊ စွန် ့လတ်

ြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် လွဲ ြပာင်းြခင်း၊ ဖးကွယ်ြခင်း၊ ဖျာက်ဖျက်ြခင်း၊ အသွင် ြပာင်းလဲြခင်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ မြပုလပ်ပါဟလည်း ကာင်း၊ ဖျက်
ဆီးြခင်း၊ ပျက်ဆီး စရန်ရည်ရွယ်၍ မူလပသ
၄။

ာန်ကိ ြပုြပင်ြခင်း၊ ြပာင်းလဲြခင်းကိ မြပုလပ်ပါဟလည်း ကာင်း ဝန်ခကတိြပုပါသည်။

အပိဒ် ၂ ပါ သိမ်းဆည်းသည့် စာရွက်စာတမ်းအ ထာက်အထားများ/ပစ္စည်းများကိ ------------------- မို ့နယ်၊-------------------ရပ်ကွက်/ ကျးရွာ-

---------------------လမ်း၊ အမှတ်--------------တွငသ
် ာ ထားရှိမည်ြဖစ် ပီး ြမန်မာနိင်ငယှဉ် ပိုင်မ ကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပုချက်မရရှိဘဲ အြခားတစ် နရာသိ ့ ရ ့
ြပာင်းြခင်းမြပုပါဟ ဝန်ခကတိြပုပါသည်။
၅။

အဆိပါစာရွကစ
် ာတမ်းအ ထာက်အထားများ/ပစ္စည်းများ ပျက်စီးဆးရးမမရှိ စရန် လိအပ် သာ ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက်မကိ ြပုလပ်မည်ြဖစ် ကာင်း

ထပ် လာင်း၍ ဝန်ခကတိြပုပါသည်။
၆။

အထက်ပါဝန်ခကတိြပုချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ကန် တာ်/ကန်မက ဖာက်ဖျက်လ င်ြဖစ် စ၊ ကန် တာ်/ကန်မ၏ အား ပးကူညခ
ီ ျက်အရ တစ်ဦးတစ် ယာက်

က ဖာက်ဖျက်လ င်ြဖစ် စ ကတိခဝန်ချုပ်ြဖင့် စာရွက်စာတမ်းအ ထာက်အထားများ/ပစ္စည်းများ ြပန်လည် ပးအပ်ထားြခင်းကိ ရပ်သိမ်းြခင်းခရမည်ြဖစ်
ကာင်းနှင့် သက် သခဥပ ဒအရ အ ရးယူခရမည်ြဖစ် ကာင်းကိလည်း သိရှိနားလည်ပါသည်။
လက်ခရရှိသူ
လက်မှတ်-------------------------------------------------------အမည်----------------------------------------------------------အဘအမည်-----------------------------------------------------နိင်ငသားစိစစ် ရးအမှတ်/ အမျိုးသားမှတ်ပတင် အမှတ်--------အလပ်အကိင်---------------------------------------------------နရပ်လိပ်စာ---------------------------------------------------ဤကတိခဝန်ချုပ်ပါ ဝန်ခကတိြပုချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ လက်ခရရှသ
ိ က
ူ

ဖာက်ဖျက် ပီး သတ်မှတ်ထားသည်အတိင်း ဆာင်ရွက်မမရှိလ င် က န်ပ်တိ ့

အာမခသူ ၂ ဦးက တစ်ဦးချင်းြဖစ် စ၊ နှစ်ဦးပူးတွဲ၍ြဖစ် စ ကျခရမည့်ြပစ်ဒဏ်များကိ ကိယ်စားကျခပါမည်ဟ အာမခပါသည်။
အာမခသူ(၁)

အာမခသူ(၂)
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လက်မှတ်---------------------------------------------------------

လက်မှတ်-------------------------------------------------------------

အမည်------------------------------------------------------------

အမည်----------------------------------------------------------------

အဘအမည်------------------------------------------------------

အဘအမည်-----------------------------------------------------------

နိင်ငသားစိစစ် ရးအမှတ်/အမျိုးသားမှတ်ပတင်အမှတ်-----------

နိင်ငသားစိစစ် ရးအမှတ်/အမျိုးသားမှတ်ပတင်အမှတ်----------------

အလပ်အကိင်----------------------------------------------------

အလပ်အကိင်----------------------------------------------------------

နရပ်လိပ်စာ-----------------------------------------------------

နရပ်လိပ်စာ---------------------------------------------------------

ဤကတိခဝန်ချုပ်ကိ က န်ပ်၏ ရှ ့ မှာက်တွင် ချုပ်ဆိ ကာင်း လက်မှတ် ရးထိးပါသည်။
စိစစ် ရးအဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင်
လက်မှတ်-------------------------------------------အမည်----------------------------------------------မှတခ
် ျက်
(၁) သိမ်းဆည်းသည့်စာရွက်စာတမ်းအ ထာက်အထားများ/ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာနိင်ငယှဉ် ပိုင်မ ကာ်မရှင်က တားြမစ်မိန် ့ ထတ်ဆင့် ပီးမှသာ
ဤကတိခဝန်ချုပ် ပစ-၃ ကိ ြပုလပ်ရမည်။
ပစ - ၄
ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ
ြမန်မာနိင်ငယှဉ် ပိုင်မ ကာ်မရှင်
န ့စဉ်မတ
ှ တ
် မ်း
အမည် ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ရာထူး ------------------------------------------------------------------------

ဌာန ----------------------------------------------------------------------

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်သည့်နယ်ပယ် ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------အဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင် ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စဉ်

ရက်စွ/ဲ အချိန်

ဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်နင
ှ ့် စစ် ဆး တွ ့ရှခ
ိ ျက်

အဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင်
လက်မှတ်-------------------------------------------အမည်----------------------------------------------အဖွဲ ့ဝင်

အဖွဲ ့ဝင်

လက်မှတ်---------------------------------------------------------

လက်မှတ်---------------------------------------------------------------

အမည်------------------------------------------------------------

အမည်----------------------------------------------------------------

အဖွဲ ့ဝင်

အဖွဲ ့ဝင်

လက်မှတ်---------------------------------------------------------

လက်မှတ်-------------------------------------------------------------

အမည်------------------------------------------------------------

အမည်----------------------------------------------------------------

