


 

 

 

 စက်မှုဒီဇုိင်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒဒ  

(၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ ပြည်ထောငစ်ုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်   ၂     ။) 

၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြာသုိလပြည့်ထ ျော်    ၁၀    ရ ် 

(၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ ဇန်နဝါရီလ    ၃၀   ရ ်) 

 ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေ ို ပြဋ္ဌာန်းလို ်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်၊ စတငအ်ာဏာတည်ခခငး်နှင့် အဓပိ္ပာယ်ဒော်ခပချက် 

၁။ (က) ဤဥပဒေကို စက်မှုေီဇုိင်းမူပုိင်ခွင့်ဥပဒေဟ ုဒခါ်တွငဒ်စရမည် ။ 

( ခ ) ဤဥြထေသည် နုိင်ငံထတာ်သမ္မတ  အမိန့်ထ  ာ်ပငာစာပြင့် သတ်မှတ်သည့်ထန့ရ ်တွင် 

စတငအ်ာဏာတည်ထစရမည်။ 

၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရိှဒော ဒောက်ပါစကားရပ်များေည် ဒော်ပပပါေတုိင်း ေဓိပ္ပာယ်ေက်ဒရာက်ဒစ 

ရမည် - 

(က) နုိင်ငဒံတာ် ဆိုေည်မှာ ပပည်ဒောင်စုေမ္မတပမန်မာနုိငင်ဒံတာ်ကို ဆိုေည် ။ 

 ( ခ ) ဗဟိုကော်မတီ ဆုိသည်မှာ ဤဥြထေအရြဲွ့စည်းထသာ မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ ဗဟုိထ ာ်မတီ ုိ 

ဆိုသည်။ 

( ဂ ) ဝန်ကကီးဌာန ဆိုေည်မှာ ပပည်ဒောငစ်ုေစိုးရ စီးပွားဒရးနှင့် ကူးေန်းဒရာငး်ဝယ်ဒရး 

ဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုေည်။ 

(ဃ) သေ်ဆိုငရ်ာဝန်ကေီးဌာန ဆုိသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစုိးရ ပြန်  ားထရးဝန်က ီးဌာန၊ 

စ ်မှုဝန်က ီးဌာန၊ စို ်ြျေ ိုးထရး၊ ထမွးပမူထရးနှင့် ဆည်ထပမာင်းဝန်က ီးဌာန သို့မဟုတ်  

ြညာထရးဝန်က ီးဌာန ို ဆိုသည်။ 

( င ) ကေဂျင်စီ ဆုိသည်မှာ ဤဥြထေအရြဲွ့စည်းထသာ မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာထအဂျေင်စီ ုိ ဆုိသည်။ 

( စ ) ဦးစီးဌာန ဆိုေည်မှာ ဝန်ကကီးဌာနက မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဒဆာင်ရွက်ရန် 

တာဝန်ဒပးေပ်ဒော ဦးစီးဌာနကို ဆိုေည်။ 

(ဆ) မှတ်ပုံတင်ေရာရှိ ဆုိသည်မှာ မူြုိင်ခွင့်မှတ်ြံုတင်ပခင်းလုြ်ငန်းမျေား ုိ ထဆာင်ရွ ်သည့် 

ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်  ားထရးမှူးချေ ြ် ုိ ဆုိသည်။  

( ဇ ) စစ်ဒေးဒေးအောေှိ ဆုိေည်မှာ မူပုိင်ခွင့်မှတ်ပံုတင်ပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစ်ဒဆးမှုများ 

ဒဆာင်ရွက်ေည့် ဦးစီးဌာနရိှ လက်ဒောက်ညွှန်ကကားဒရးမှူးနှင့်ေေက် ေဆင့်ရိှဒော 

ေရာရိှကုိ ဆုိေည်။  
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( ဈ ) မူပုိင်ခွင့် (Intellectual Property Rights) ဆုိသည်မှာ  ုိယ်ြုိင်အသိဉာဏ်ပြင့်ပြုလုြ်ထသာ 

တီေွင်ြန်တီးမှုမျေား ုိ အ ာအ ွယ်ထြးရန် ဥြထေအရထြးအြ်သည့် အခွင့်အထရး ုိ 

ဆုိသည်။ ယင်းစ ားရြ်တွင် စာထြနှင့် အနုြညာမူြုိင်ခွင့်၊ တီေွင်မှု မူြုိင်ခွင့်၊ စ ်မှုေီဇုိင်း 

မူြုိင်ခွင့်၊  ုန်အမှတ် တံဆိြ်မူြိုင်ခွင့်နှင့် အပခားထသာ မူြိုင်ခွင့် အမျေ ိုးအစားမျေားလည်း 

ြါဝင်သည်။  

(ည) စက်မှုဒီဇိုငး် ဆုိေည်မှာ မျဉ်းဒကကာင်းများ၊ ဒကာက်ဒကကာင်းများ၊ ေဒရာင်ေဒေွးများ၊ 

ပုံေဏ္ဌာန်၊ မျက်နှာပပင်ေဒနေေား၊ အေည်အလိြ်ေေား၊ ေုတ်ကုန်ပစ္စညး်တ့ုိ၏ 

ေွင်ပပင်လက္ခဏာများ ေ့ုိမဟုတ် ယင်းတ့ုိ၏ေလှေပေဆင်တန်ဆာ ေ့ုိမဟုတ် ယင်းတ့ုိ၏ 

ေွင်ပပင်လက္ခဏာများနှင့် ေလှေပေဆင်တန်ဆာတ့ုိမှ ဒပါ်ေွက်လာဒော စက်မှုေုတ်ကုန် 

ေ့ုိမဟုတ် လက်မှုေုတ်ကုန်တစ်ခုလံုး ေ့ုိမဟုတ် ေစိတ်ေပုိင်းတ့ုိ၏ေပပင်ပန်း ပံုေဏ္ဌာန်ကုိ 

ဆိုေည်။  

( ဋ ) ထုတ်ကုန် ဆိုေည်မှာ စက်မှုပစ္စည်း ေို့မဟုတ် လက်မှုပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ဆိုေည်။ 

ယင်းစကားရပ်တွင် ေစိတ်ေပုိင်းများစွာ ဆက်စပ်ပါဝင်ဒော စက်မှုပစ္စည်း ေ့ုိမဟုတ် လက်မှု 

ပစ္စည်းတွင် တပ်ဆင်ရမည့် ေစိတ်ေပုိင်းများ၊ ရုပ်ပံုေဒကေတများ၊ ပံုနိှပ်စာလံုးပံုေဏ္ဌာန်များ၊ 

ေုတ်ပုိးမှုနှင့် ေပပင်ေဆင်တ့ုိပါဝင်ေည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ကွန်ပျူ တာပရုိဂရမ်များ မပါဝင်။  

( ဌ ) စက်မှုဒီဇိုငး်ပိုင်ေှင် ဆုိေည်မှာ ဦးစီးဌာန၏မှတ်ပံုတင်စာရင်းတွင် မှတ်ပံုတင်ေားဒော 

စက်မှုေီဇုိင်းပုိင်ရှင်ေပေစ် ေေိေမှတ်ပပုမှတ်တမ်းတင်ပခင်းခံရေည့် ပုဂ္ဂိုလ် ေ့ုိမဟုတ် 

တရားဝင်ေွဲ့စည်းေားဒော ေေဲွ့ေစည်းကို ဆိုေည် ။ 

( ဍ )  ေန်တီးသူ ဆိုေည်မှာ စက်မှုေီဇိုငး်တစ်ခုခုေား ေန်တီးေကူို ဆိုေည် ။ 

( ဎ ) အခွင့်အဒေးေေိှသူ ဆုိေည်မှာ စက်မှုေီဇုိင်းပုိင်ရှင်နှင့် ယင်း၏ေခွင့်ေဒရးများကုိ တရားဝင် 

ခံစားခွင့်ရိှဒော ပုဂ္ဂိုလ် ေ့ုိမဟုတ် တရားဝင်ေဲွ့စည်းေားဒော ေေဲွ့ေစည်းကုိ ဆုိေည်။ 

(ဏ) အလုပ်ေှင် ဆုိေည်မှာ ေလုပ်ေကုိင်ဆုိင်ရာ ေဒောတူညီချက်ေရ နှစ်ေက်ေဒော 

တူညီဒော  ေခဒကကးဒငွပေင့်  ေလုပ်ေမားတစ်ဦးကုိပေစ်ဒစ၊ ေများကုိပေစ်ဒစ ငှားရမ်း 

လုပ်ကုိင်၍ တုိက်ရုိက်ဒော်လည်းဒကာင်း၊ ေွယ်ဝုိက်၍ဒော်လည်းဒကာင်း စီမံကွပ်ကဲ 

ေုပ်ချု ပ်ပပီး ေလုပ်ေမားေတွက် လုပ်ခဒပးရန်၊ ေလုပ်ခန့်ေားရန်နှင့် ေလုပ်မှရပ်စဲရန် 

တာဝန်ရိှေူတစ်ဦးဦး၊ ေစုိးရဌာန၊ ေစုိးရေေဲွ့ေစည်း ေ့ုိမဟုတ် တရားဝင်ေဲွ့စည်းေားဒော 

ေေဲွ့ေစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ဆုိေည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ေလုပ်ရှင်၏တရားဝင်စီမံခန့်ခဲွမှုဆုိင်ရာ 

ကုိယ်စားလှယ်၊ ပုဂ္ဂလိကပုိင်လုပ်ငန်းတွင် ေလုပ်ရှင်ကွယ်လွန်ပါက ယင်း၏ တရားဝင် 

ေဒမွဆက်ခံေူနှင့် ေစုရှယ်ယာ တရားဝင်လက်ခံရရိှေူတို့လည်း ပါဝင်ေည် ။  

(တ) အလုပ်သမား ဆုိေည်မှာ မိမိ၏ကာယေား၊ ဉာဏေားကုိ ေေံုးပပု၍လုပ်ကုိင်ရရိှဒော 

လုပ်ခပေင့် ေေက်ဒမွးဝမ်းဒကျာင်းမှုပပုဒနရေူကို ဆိုေည်။ ဤဥပဒေေလို ့ငှာ 
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ယင်းစကားရပ်တွင် ေစုိးရဌာန၊ ေစုိးရေေဲွ့ေစည်း ေ့ုိမဟုတ် တရားဝင်ေဲွ့စည်းေားဒော 

ေေဲွ့ေစည်းတစ်ရပ်ရပ်၏ဝန်ေမး်များလည်း ပါဝင်ေည်။ 

(ေ) အေဲွ့ဝင်နုိင်ငံ ဆုိေည်မှာ နုိင်ငံဒတာ်က ေေဲွ့ဝင်ေပေစ်ပါဝင်ေားဒော မူပုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ 

ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ စာချုပ်များ ေ့ုိမဟုတ် ေဒောတူညီချက်များ  ေ့ုိမဟုတ်  ယင်းတ့ုိနှင့် 

ေက်ဆုိင်ေည့် ေပပည်ပပည်ဆုိင်ရာေေဲွ့ေစည်းများ ေ့ုိမဟုတ် ဒေေဆုိင်ရာေေဲွ့ေစည်း 

များ၏ ေေဲွ့ဝငန်ိုင်ငတံစ်ခုခုကို ဆိုေည်။  

( ေ ) မူပိုင်ခွင့်တေားရုံး ဆိုေည်မှာ ပပည်ဒောင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်က မူပုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ 

ကိစ္စရပ်များကုိ စစ်ဒဆးစီရင်ရန် ဥပဒေေရတည်ဒောင်ဒောတရားရံုး ုိထသာ်လည်းထ ာင်း၊ 

ယင်းရံုး၏ စီရင်ြုိင်ခွင့်အာဏာနှင့် လုြ်ြုိင်ခွင့်မျေားအြ်နှင်းေားသည့် တရားရံုး ုိထသာ် 

လည်းထ ာင်း ဆုိသည်။  

( ဓ ) ဦးစားဒပးအခွင့်အဒေး ဆုိေည်မှာ ပုေ်မ ၃၉ ပါ ဦးစားဒပးေခွင့်ေဒရးကုိ ဆုိေည်။ 

( န ) ကုန်စည်ခပပွဲေိုငေ်ာဦးစားဒပးအခွင့်အဒေး ဆုိေည်မှာ ပုေ်မ ၄၀ ပါ ကုန်စည်ပပပဲွဆုိင်ရာ 

ဦးစားဒပးေခွင့်ေဒရးကို ဆိုေည်။ 

အခန်း (၂) 

ေည်ေွယ်ချက် 

၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ဒောက်ပါေတိုင်းပေစ်ေည် - 

(က) စက်မှုေီဇုိင်းပုိင်ရှင်နှင့် ေန်တီးေူတ့ုိ၏ေခွင့်ေဒရးနှင့် ေကျ ိုးစီးပွားကုိ ဤဥပဒေနှင့်ေညီ 

ေကာေကွယ်ဒပးရန်၊ 

( ခ ) စက်မှုေီဇုိင်းေန်တီးမှုများကုိ ေကာေကွယ်ဒပးပခင်းပေင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ ေံွ့ပေိုး 

တိုးတက်ဒရးကို ေဒောက်ေကပူေစ်ဒစရန်၊ 

( ဂ ) စက်မှုေီဇုိင်းနည်းပညာ တုိးတက်လာဒစဒရးနှင့် ပပန့်ပွားဒရးကုိ ေဒောက်ေကူပပုဒစရန်၊   

(ဃ) ေန်တီးေူနှင့် စက်မှုေီဇုိင်းေံုးစဲွေူများေကကား နည်းပညာဗဟုေုတနှင့် လူမှုစီးပွားေဝ 

ောယာဝဒပပာဒရးကို ေပပန်ေလှန် ေကျ ိုးပပုဒစရန်၊  

( င )  ေန်တီးေူနှင့် စက်မှုေီဇိုင်းေုံးစွဲေူများ၏ေခွင့်ေဒရးနှင့် ဒစာင့်ေိန်းရမည့်တာဝန် 

ဝတ္တရားများေကကား ဟန်ချက်ညီနုိငဒ်ရးတို့တွင် ေဒောက်ေကူပေစ်ဒစရန်။ 

အခန်း (၃) 

ဗဟိုဒကာ်မတီေွဲ့စည်းခခငး်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၄။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့သည် - 

( ) မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ လုြ်ငန်းမျေား ုိ က ီး  ြ်ထဆာင်ရွ ်ရန် မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ ဗဟုိထ ာ်မတီ ုိ 

ထအာ ်ြါအတိုင်း ြွဲ့စည်းရမည်-  
  

(၁) ေုတိယေမ္မတ  ဥက္ကဋ္ဌ 
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(၂) ပပည်ဒောင်စုဝန်ကကီး၊ ဝန်ကကီးဌာန  ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ 

(၃) ေက်ဆိုငရ်ာဝန်ကကီးဌာနများမှ ေုတိယဝန်ကကီးများ  ေေဲွ့ဝင် 

(၄) ေပခားေင့်ဒလျာ်ေည့် ဝန်ကကီးဌာနများမှ ေုတိယ 

ဝန်ကကီးများ ေုိ့မဟုတ် ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်များ 

 ေေဲွ့ဝင် 

(၅) ထလးဦးေက်မပိုဒော မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ  ေေဲွ့ဝင် 

(၆) ေစိုးရမဟုတ်ဒောေေွဲ့ေစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ် 

နှစ်ဦး 

 ေေဲွ့ဝင် 

(၇) နုိင်ငထံတာ်သမ္မတမှ တာဝန်ထြးအြ်သူ  ေတွင်းဒရးမှူး 

(၈) ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ် တွဲေကေ်တွငး်ဒရးမှူး 

 ( ခ ) ပုေ်မခဲွ (က) ေရ ေဲွ့စည်းဒော ဗဟုိဒကာ်မတီကုိ လုိေပ်ေလုိ ပပင်ဆင်ေဲွ့စည်းနုိင်ေည်။ 

၅။ ဗဟိထု ာ်မတီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားမှာ ထအာ ်ြါအတိုင်းပြစ်သည်- 

( ) နုိင်ငံထတာ်တွင် မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာလုြ်ငန်းမျေား ထ ာင်းစွာြံွ ဖ့ြိုးတုိးတ ်ထစရန် မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ 

မူဝါေမျေား၊ မဟာဗျေ ဟာမျေား၊ လုြ်ငန်းစီမံချေ ်မျေား ချေမှတ်ပခငး်၊ 

( ခ ) မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ မူဝါေမျေား၊ မဟာဗျေ ဟာမျေား၊ လုြ်ငန်းစီမံချေ ်မျေားအား အထ ာင်အေည်ထြာ် 

ထဆာင်ရွ ်ရာတွင် က ီး  ြ်လမး်ညွှန်မှုထြးပခငး်၊ 

( ဂ ) နုိင်ငထံတာ်၏ စီးြွားထရးြွံ့ဖြိုးတိုးတ ်ထရး၊ နုိင်ငပံခားရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုတိုးတ ်ထရးနှင့် 

အထသးစား အလတ်စားစီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေား ြံွ့ဖြိုးတုိးတ ်ထရးတ့ုိအတွ ် မူြုိင်ခွင့် 

စနစ်ပြင့် အားထြးပမှင့်တငနုိ်ငရ်န် လမး်ညွှန်မှုထြးပခင်း၊  

(ဃ) မူပုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများ ေံွ့ပေိုးတုိးတက်ဒစရန် လုိေပ်ေည့် လူေားေရင်းေပမစ်များ 

ဒလ့ကျင့်ပပုစုပျ ိုးဒောင်ဒရးကုိ ေားဒပးပမှင့်တင်ပခင်း၊ 

( င ) မူြုိင်ခွင့်စနစ် ြံွ့ဖြိုးတုိးတ ်ရန်နှင့် ထ ာင်းစွာ ျေင့်သံုးထဆာင်ရွ ်နုိင်ရန် သ ်ဆုိင်ရာ 

အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအြဲွ့အစည်းမျေား၊ အပခားအြဲွ့အစည်းမျေား၊ ြုဂ္ဂလိ လုြ်ငန်းရှင်မျေား 

နှင့် ညိှနှိုင်းထြါင်းစြ်ထြးပခငး်၊ 

( စ ) နည်းပညာနှင့် ေပခားလုိေပ်ေည့် ေဒောက်ေပ့ံများရရိှဒစဒရးေတွက် ပပည်တွင်းပပည်ပ 

ေေဲွ့ေစည်းများနှင့် ဆက်ေွယ်ညိှနှိုင်းဒဆာင်ရွက်ပခင်းကုိ ေားဒပးပမှင့်တင် ဒဆာင်ရွက်ဒပးပခင်း၊ 

(ဆ) ပပည်ဒောင်စုေစုိးရေေဲွ့က ေခါေားဒလျာ်စွာဒပးေပ်ဒော မူပုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်း 

တာဝန်များကို ေမး်ဒဆာငပ်ခငး်။ 
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အခန်း(၄) 

      ဒအဂျင်စီ ေွဲ့စည်းခခငး်နှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၆။ ဗဟိုထ ာ်မတီသည် - 

( ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏ သထောတူညီချေ ်ပြင့် မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာထအဂျေင်စီ ို 

ထအာ ်ြါအတိုင်း ြွဲ့စည်းရမည်-   

(၁) ဗဟုိထ ာ်မတီ၏ အတွင်းထရးမှူး  ဥက္ကဋ္ဌ 

(၂)

  

ဝန်ကကီးဌာနနှင့်ေက်ဆုိင်ရာဝန်ကကီးဌာနများမှဒေဂျင်စီ 

နှင့်ေက်ဆုိင်ေည့် ညွှန်ကကားဒရးမှူးချု ပ်များ 

 ေေဲွ့ဝင် 

(၃) ရှစ်ဦးေက်မပုိဒော မူပုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ ပညာရှင်များ  ေေဲွ့ဝင် 

(၄) ငါးဦးေက်မပုိဒော ေစုိးရမဟုတ်ဒော ေေဲွ့ေစည်း 

များမှ ကုိယ်စားလှယ်များ 

 ေေဲွ့ဝင် 

(၅) ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကကားဒရးမှူးချု ပ်  ေတွင်းဒရးမှူး 

(၆) ဦးစီးဌာန၏ ဌာနခဲွတာဝန်ခံများ တဲွေက်ေတွင်းဒရးမှ းူများ 

  ( ခ ) ပုေ်မခဲွ(က) ေရ ေဲွ့စည်းဒော ဒေဂျင်စီကုိ လုိေပ်ေလုိ ပပင်ဆင်ေဲွ့စည်းနုိင်ေည်။ 

၇။ ဒေဂျင်စီဥက္ကဋ္ဌေည် ေုတိယဝန်ကကီးေဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်ပေစ်ေည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၈။ ဒေဂျင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ဒောက်ပါေတုိင်းပေစ်ေည်-  

(က)  စက်မှုေီဇုိင်းမူပုိင်ခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်းေည့် လုပ်ငန်းများကုိ ညိှနှိုင်းဒပါင်းစပ်ဒပးပခင်း၊ 

( ခ )  စ ်မှုေီဇုိင်း မူြုိင်ခွင့်စနစ် ထ ာင်းစွာြံွ့ဖြိုးတုိးတ ်ထစရန် ဗဟုိထ ာ်မတီ  ချေမှတ်ထသာ 

စ ်မှုေီဇုိင်းမူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ မူဝါေမျေား၊ မဟာဗျေ ဟာမျေား၊ လုြ်ငန်းစီမံချေ ်မျေားနှင့် လူသား 

အရင်းအပမစ်မျေား ထလ့ ျေင့်ပြုစုြျေ ိုးထောင်ထရး လုြ်ငန်းရြ်မျေား ုိ အထ ာင်အေည်ထြာ် 

ထဆာင်ရွ ်ပခင်း၊ 

( ဂ ) စက်မှုေီဇုိင်းမူပုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ စာချုပ်များနှင့် ေဒောတူညီချက်များတွင် 

နုိင်ငံဒတာ်က ေေဲွ့ဝင်ေပေစ် ပါဝင်နုိင်ဒရးေတွက် ဗဟုိဒကာ်မတီေ့ုိ ဒလ့လာတင်ပပပခင်း၊ 

(ဃ) နုိင်ငဒံတာ်က ေေွဲ့ဝင်ေပေစ်ပါဝင်ဒော စက်မှုေီဇိုငး်မူပိုငခ်ွင့်ဆိုငရ်ာ ကွန်ဗငး်ရှင်းများ၊ 

စာချု ပ်များနှင့် ေဒောတူညီချက်များပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ေညီ ေဒကာင်ေေည်ဒော် 

ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

( င ) စက်မှုေီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်းေည့် ပပည်တွင်းရှိ ေက်ဆိုင်ရာေေွဲ့ေစည်းများ၊ 

ေပပည်ပပည်ဆုိင်ရာ ေေဲွ့ေစည်းများ၊ ဒေေဆုိင်ရာေေဲွ့ေစည်းများ၊ ေေဲွ့ဝင်နုိင်ငံများနှင့် 

ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 
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( စ ) စ ်မှုေီဇိုငး်မူြိုငခ်ွင့်ဆိုင်ရာ အခွင့်အထရး ေိြါးချေ ိုးထြာ ်မှုမျေား ို အထရးယူထဆာင် 

ရွ ်နုိင်ရန် ဗဟုိထ ာ်မတီ၏ သထောတူညီချေ ်ပြင့် လုိအြ်ထသာ လုြ်ငန်းအြဲွ့မျေား ုိ 

ြဲွ့စည်းပခင်းနှင့် ယင်းတ့ုိ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား ုိ သတ်မှတ်ထြးပခင်း၊ 

(ဆ) စ ်မှုေီဇိုငး် မူြိုငခ်ွင့်ဆိုငရ်ာ လုြ်ငန်းမျေား ို ထဆာင်ရွ ်နုိင်ရန် ဗဟိုထ ာ်မတီ၏ 

သထောတူညီချေ ်ပြင့် လုိအြ်ထသာ လုြ်ငန်းအြဲွ့မျေား ုိ ြဲွ့စည်းပခင်းနှင့် ယင်းတ့ုိ၏ 

လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား ုိ သတ်မှတ်ပခင်း၊ 

( ဇ ) မှတ်ပံုတင်ေရာရိှ၏ ဆံုးပေတ်ချက်ေဒပါ် ေယူခံဝင်မှုေား ေဆံုးေပေတ်ပပုပခင်း၊ 

( ဈ ) ဤဥြထေနှင့်အညီ ထ ာ ်ခံရမည့် အခထ  းထငွမျေား ို ဗဟိုထ ာ်မတီမှတစ်ဆင့် 

ပြည်ထောင်စုအစုိးရအြဲွ့၏ သထောတူညီချေ ်ပြင့် သတ်မှတ်ပခင်း၊  

(ည) စ ်မှုေီဇုိင်း မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ မှတ်ြံုတင်ပခင်းလုြ်ငန်းမျေား ုိ ခွင့်ပြုရာတွင် အသံုးပြုမည့် 

တံဆိြ်တံုး ုိ အတည်ပြုသတ်မှတ်ပခင်း၊  

( ဋ ) ဗဟုိဒကာ်မတီေ့ုိ လုပ်ငန်းေစီရင်ခံစာများနှင့် ေပခားလုိေပ်ေည့် ေစီရင်ခံစာများကုိ 

တင်ပပပခင်း၊ 

( ဌ ) စ ်မှုေီဇုိင်းမူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ နှစ်ြတ်လည် အစီရင်ခံစာ ုိ ဗဟုိထ ာ်မတီသ့ုိ တင်ပြပခင်း၊ 

( ဍ ) ဗဟုိဒကာ်မတီက ေခါေားဒလျာ်စွာ ဒပးေပ်ဒော မူပုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ  လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ 

ေမ်းဒဆာင်ပခင်း။  

အခန်း(၅) 

ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ  

၉။ ဦးစီးဌာန၏လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားမှာ ထအာ ြ်ါအတိုင်း ပြစ်သည်-  

( ) စ ်မှုေီဇိ ုင်းမူြိုင်ခွင့ ်နှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် မှတ်ြုံတင်ပခင်း ိစ္စရြ်မျေား ို ေုတ်ပြန် 

ထ  ညာပခင်း၊  

( ခ ) စက်မှုေီဇိုငး်မူပိုငခ်ွင့်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတငစ်ာရငး်များကို ေိန်းေိမ်းေားရိှပခင်း၊ 

( ဂ ) မူြိုင်ခွင့်ဆိုငရ်ာ နယ်ြယ်အလုိ ် ြွဲ့စည်းေူထောငေ်ားသည့် ဌာနခွဲမျေား၏ လုြ်ငန်း 

ထဆာင်ရွ ်မှုမျေား ုိ က ီး  ြ် ွြ် ဲပခင်း၊  

(ဃ) ဒေဂျင်စီက ေခါေားဒလျာ်စွာ ဒပးေပ်ဒော စက်မှုေီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း 

တာဝန်များကုိ ေမ်းဒဆာင်ပခင်း။ 

အခန်း(၆) 

မှတ်ပုံတင်အောေှိနှင့်စစ်ဒေးဒေးအောေှိများ ခန့်အပ်ခခငး်နှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ခခငး် 

၁၀။ ဝန်ကကီးဌာနေည် ဦးစီးဌာနတွင် မူပိုင်ခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းများကို ဒဆာင်ရွက်ရန် 

မှတ်ပုံတင်ေရာရိှနှင့် လိေုပ်ေည့် စစ်ဒဆးဒရးေရာရိှတို့ကို ဒေဂျင်စီ၏ တငပ်ပချက်ေရ ခန့်ေပ်  

တာဝန်ဒပးေပ်နုိင်ေည်။ 
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၁၁။ မှတ်ပုံတင်ေရာရိှ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ဒောကပ်ါေတိုငး်ပေစ်ေည် - 

(က) စက်မှုေီဇိုငး်မှတ်ပုတံင် ဒလျှောက်ေားပခငး်ဆိုငရ်ာ လုပ်ငန်းများနှင့်စစ်ဒဆးပခင်းဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းများကို ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲပခင်း၊ 

( ခ ) စက်မှုေီဇုိင်းမှတ်ပံုတင်ပခင်းဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် စစ်ဒဆးဒရး 

ေရာရိှ၏ တငပ်ပချက်များကို  ညိှနှိုငး်ဒဆာငရွ်က်ဒပးပခငး်၊ 

( ဂ ) စက်မှုေီဇိုငး်မှတ်ပုတံငပ်ခငး်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ေဆုးံေပေတ်ဒပးပခငး်၊ 

(ဃ) ဗဟုိဒကာ်မတီနှင့် ဒေဂျင်စီတ့ုိက ဒပးေပ်ဒော မူပုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ 

ေမး်ဒဆာငပ်ခငး်။ 

၁၂။ စစ်ဒဆးဒရးေရာရိှ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ဒောကပ်ါေတိုငး်ပေစ်ေည် - 

(က) စက်မှုေီဇိုငး်မှတ်ပုတံင် ဒလျှောက်ေားပခငး်များကို  စစ်ဒဆးပခင်း၊ 

( ခ ) စက်မှုေီဇုိင်းမှတ်ပံုတင် ဒလျှောက်ေားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကန့်ကွက်ချက်နှင့် ခုခံဒချပချက် 

တို့ကို စစ်ဒဆးပပီး ဒတွ့ရှိချက်ကို ေဒောေားမှတ်ချက်နှင့်ေတူ မှတ်ပုံတငေ်ရာရိှေံ 

တငပ်ပပခငး်၊ 

( ဂ ) စက်မှုေီဇုိင်းမှတ်ပံုတင်ပခင်းဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် လုိေပ်ဒော 

ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဒခါ်ယူဒမးပမန်းပခင်းနှင့ ် စာရွက်စာတမ်း ေဒောက်ေေားများ 

ဒတာငး်ခံပခငး်တို့ကို မှတ်ပုံတင်ေရာရိှ၏ ခွင့်ပပုချက်ပေင့် ဒဆာငရွ်က်ပခငး်၊  

(ဃ) စက်မှုေီဇိုငး်ဒလျှောက်ေားချက်ကို စစ်ဒဆးပပီးဒနာက် မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ေင့် မေင့် 

ေဒောေားမှတ်ချက်နှင့်ေတူ မှတ်ပုံတင်ေရာရိှေံ တငပ်ပပခငး်၊ 

( င ) ဒေဂျင်စီ၊ ဦးစီးဌာနနှင့် မှတ်ပံုတင်ေရာရိှတ့ုိက ဒပးေပ်ဒော မူပုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်း 

တာဝန်များကို ေမး်ဒဆာငပ်ခငး်။ 

အခန်း(၇) 

အကာအကွယ်ေေှနိိုင်ဒသာ စက်မှုဒီဇိုငး် 

၁၃။  စက်မှုေီဇိုငး်တစ်ရပ်ရပ်ေည် ေေစ်ပေစ်ေည့်ေပပင် တုပမှုကင်းစွာ ေန်တီးေားပခင်းပေစ်ပါက 

ေကာေကွယ်ရရိှမည်။ 

၁၄။ နုိင်ငဒံတာ်တွင် စက်မှုေီဇိုင်းကို မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ဒလျှောက်ေားေည့် ဒန့မတိုင်မီ ေ့ုိမဟုတ် 

ဦးစားဒပးေခွင့်ေဒရး ဒတာငး်ဆိုဒလျှောက်ေားပါက ယငး်ဦးစားဒပးေခွင့်ေဒရး ဒတာငး်ဆိုေည့် 

ဒန့မတိုင်မီ ယငး်စက်မှုေီဇိုင်းကို ေများပပည်ေူေိရိှဒစရန် ပပည်တွင်းတွင်ပေစ်ဒစ၊ ပပည်ပတွင်ပေစ်ဒစ 

စာပေင့်ဒော်ပပပခင်း၊ ေေုံးပပုပခင်း၊ ပု ံနှ ိပ်ေုတ်ဒဝပခင်း၊  ခင်းကျင်းပပေပခင်း ေို ့မဟုတ် ေပခား 

တစ်နည်းနည်းပေင့် ေုတ်ဒော်ေေိဒပးခဲ့ပခင်းမရှိလျှေင် ယင်းစက်မှုေီဇိုင်းေည် ေေစ်ပေစ်ေည်ဟု 

မှတ်ယူရမည်။ 
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၁၅။ စက်မှုေီဇိုငး်ေည် ေများေိရှိေားပပီးပေစ်ဒော စက်မှုေီဇိုငး်၏ ေွင်ပပငလ်က္ခဏာများ စုဒပါင်း 

ေားပခင်းပေစ်လျှေင် ေို့မဟုတ် ေများေိရှိေားပပီးပေစ်ဒော စက်မှုေီဇိုင်းများနှင့် ေိောေင်ရှားစွာ 

ကွဲပပားပခားနားမှုမရိှလျှေင် ယငး်စက်မှုေီဇိုင်းေည် ေေစ်ပေစ်ေည်ဟု မှတ်ယပူခငး်မပပုရ။  

အခန်း(၈) 

အကာအကွယ်မေေှိနုိင်ဒသာ စက်မှုဒီဇိုငး် 

၁၆။ ဒောက်ပါေချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ပငိစွန်းေည့် စက်မှုေီဇိုငး်ေည် ေကာေကွယ် မရရိှဒစရ - 

(က) နညး်ပညာဆိုငရ်ာ ေ့ုိမဟုတ် လုပ်ဒဆာငခ်ျက်ဆိုင်ရာ ေန်တီးပပုလုပ်မှုများ၊                                                          

( ခ ) ေများပပည်ေူ၏ ဒေးချမ်းတည်ပငိမ်မှုကုိပေစ်ဒစ၊ ကုိယ်ကျင့်ေိက္ခာကုိပေစ်ဒစ၊ ယံုကကည် 

ကုိးကွယ်မှုကုိပေစ်ဒစ၊ နုိင်ငံဒတာ်၏ ေမွန်ေပမတ်ေားေပ်ဒော ယဉ်ဒကျးမှုကုိပေစ်ဒစ 

ေိပါးမှုများ။ 

အခန်း(၉) 

စက်မှုဒီဇိုငး်မှတ်ပုတံငဒ်လျှောက်ထားခွင့်ေိှသူများ 

၁၇။ စက်မှုေီဇိုင်းတစ်ခုခုကို ေန်တီးေူကပေစ်ဒစ၊ ယင်း၏တရားဝင် ေဒမွဆက်ခံေူကပေစ်ဒစ၊ 

ယင်း၏ တရားဝင်လွှဲဒပပာင်းပခင်းခံရေူကပေစ်ဒစ ေဆိုပါစက်မှုေီဇိုင်းကို မှတ်ပုံတင်ဒလျှောက်ေား 

ခွင့်ရိှေည်။ 

၁၈။ စက်မှုေီဇုိင်းတစ်ခုကုိ တစ်ဦးေက်ပုိေူများက ပူးတဲွေန်တီးခ့ဲပခင်းပေစ်လျှေင် ယင်းတ့ုိ ေားလံုးေည် 

ေဆိပုါစက်မှုေီဇိုင်းကို မှတ်ပုတံငပ်ူးတွဲဒလျှောက်ေားခွင့်ရိှေည်။  

၁၉။ ေလုပ်ရှင်နှင့် ေလုပ်ေမားတို့၏ ေလုပ်ေကိုင်ဆိုင်ရာ ေဒောတူညီချက်ေရပေစ်ဒစ၊ 

ယငး်ေဒောတူညီချက်၏ ေကျ ိုးဆက်ေရပေစ်ဒစ စက်မှုေီဇိုငး်တစ်ခုကို ေန်တီးေည့်ေခါ - 

(က) ေလုပ်ေမားက စက်မှုေီဇိုင်းတစ်ခုကို ေန်တီးရာတွင် ေလုပ်ေကိုငဆ်ိုင်ရာ ေဒော 

တူညီချက်ပါ ေချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲမှုမရိှပါက ေလုပ်ရှငက်ော ယငး်စက်မှု 

ေီဇိုင်းကို မှတ်ပုံတင်ဒလျှောက်ေားခွင့်ရိှေည်။ 

( ခ ) စ ်မှုေီဇိုငး် ို ြန်တီးဖြီးထ  ာင်း အလုြ်သမား  အလုြ်ရှင်ေံ စာပြင့်ဆ ်သွယ် 

အထ  ာငး်  ားသည့်ထန့မှ ထပခာ ်လအတွငး် အဆိြုါ စ ်မှုေီဇိုင်း ို အလုြ်ရှင ် 

မှတ်ြံုတင်ထလျှော ်ေားရန် အခွင့်အထရး ုိ ြျေ ် ွ ်ခ့ဲလျှေင် စွန့်လွှတ်ဖြီးပြစ်သည်ဟု 

မှတ်ယူဖြီးအလုြ်သမားသည် ယင်းစ ်မှုေီဇုိင်း ုိ မှတ်ြံုတင်ထလျှော ်ေားခွင့်ရိှသည်။ 

( ဂ ) အလုြ်အ ုိင်ဆုိင်ရာ သထောတူညီချေ ်  ုန်ဆံုးဖြီးထနာ ် တစ်နှစ်အတွင်း ပြုလုြ်သည့် 

စ ်မှုေီဇိုင်း ို မှတ်ြုံတင်ထလျှော ်ေားရာတွင် အဆိုြါစ ်မှုေီဇိုင်းသည် ယခင် 

အလုြ်ရှင်၏ လုြ်ငန်းနယ်ြယ်အတွင်း ယငး်၏အလုြ်သမား  ြန်တီးခဲ့ထသာ စ ်မှု 
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ေီဇုိင်းြန်တီးမှုမျေ ိုးပြစ်လျှေင် အလုြ်အ ုိင်ဆုိင်ရာ သထောတူညီချေ ်ြါ အချေ ်မျေားနှင့် 

ဆန့် ျေင် ွဲလွဲမှု မရှိသည့်အပြင် အလုြ်သမား  ဆန့် ျေင် ွဲလွဲသည့် သ ်ထသခံ 

အထော ်အေား တင်ပြနိုင်ပခင်းမရှိြါ   ုန်ဆုံးဖြီးထသာ အလုြ်အ ိုင်ဆိုင်ရာ 

သထောတူညီချေ ်အရ ြန်တီးခဲ့သည့် စ ်မှုေီဇိုင်းပြစ်သည်ဟု မှတ်ယူဖြီး ယခင် 

အလုြ်ရှင်  အဆိြုါစ ်မှုေီဇိုငး် ို မှတ်ြုံတင်ထလျှော ်ေားခွင့်ရိှသည်။ သ့ုိရာတွင် 

ထအာ ်ြါအထပခအထနတစ်ရြ်ရြ်၌ အလုြ်သမား သာ မှတ်ြုံတင်ထလျှော ်ေားခွင့် 

ရိှသည် - 

(၁) ယခင်ေလုပ်ရှင်က ေဆုိပါ စက်မှုေီဇုိင်းေန်တီးမှုေဒပါ် ဒလျှောက်ေားမှုမရိှဒကကာင်း 

ေဒောတူညီပခငး်၊ 

(၂) အလုြ်သမား  တင်ပြသည့် သ ်ထသခံအထော ်အေားအထြါ် ယခင်အလုြ်ရှင်  

ပငင်းဆိုမှုမပြုနိုငပ်ခငး်၊  

(၃)  ပုေ်မခဲွ (ခ) ေရ ယခင်ေလုပ်ရှင်က မှတ်ပံုတင်ဒလျှောက်ေားရန် ပျက်ကွက်ေပေင့် 

ေလုပ်ေမားက ဒလျှောက်ေားပခငး်။  

(ဃ) အလုြ်ရှင၏်တာဝန်ထြးချေ ်အရ မဟုတ်ေဲ ယငး်၏ လုြ်ငန်းနယ်ြယ်နှင့်ဆ ်နွှယ် 

ထနထသာ စ ်မှုေီဇုိင်းတစ်ခု ုိ အလုြ်ရှင်၏ ြစ္စည်း ိရိယာ၊ အချေ ်အလ ် သ့ုိမဟုတ် 

နည်းြညာ ို အသုံးပြု၍ အလုြ်သမား  ြန်တီးရာတွင် အလုြ်အ ိုင်ဆိုင်ရာ 

သထောတူညီချေ ်ြါ အချေ ်မျေားနှင့် ဆန့် ျေင် ွဲလွဲမှုမရှိလျှေင် အလုြ်သမား သာ 

ယငး်စ ်မှုေီဇိုငး် ို မှတ်ြုံတင်ထလျှော ်ေားခွင့်ရိှသည်။ 

( င ) အလုြ်သမားသည် ြုေ်မခွဲ ( )၊ (ဂ) နှင့် (ဃ) တို့တွင် ထြာ်ပြေားထသာ စ ်မှုေီဇိုင်း 

ြန်တီးပခင်းမှတစ်ြါး အပခားထသာစ ်မှုေီဇုိင်းြန်တီးမှု ုိ ပြုလုြ်ခ့ဲလျှေင် အလုြ်အ ုိင် 

ဆုိင်ရာ သထောတူညီချေ ်ြါ အချေ ်မျေားနှင့် ဆန့် ျေင် ဲွလဲွမှုမရိှလျှေင် ယင်းစ ်မှုေီဇုိင်း 

အတွ ် အလုြ်သမား သာ မှတ်ြုံတင်ထလျှော ်ေားခွင့်ရိှသည်။ 

အခန်း(၁၀) 

ဒလျှောက်ထားခခင်း 

၂၀။ ဤဥပဒေေရ စက်မှုေီဇိုင်းမှတ်ပုံတင် ဒလျှောက်ေားခွင့်ရှိေူေည် စက်မှုေီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့် ေခွင့် 

ေဒရးကုိ ရရိှလုိပါက စက်မှုေီဇုိင်းကုိ မှတ်ပံုတင်ဒပးရန် ေတ်မှတ်ချက်နှင့်ေညီ မှတ်ပံုတင်ေရာရိှေံ 

ဒလျှောက်ေားရမည်။ 

၂၁။ စက်မှုေီဇိုငး်ကို မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ဒလျှောက်ေားေူေည် -  

(က) စက်မှုေီဇုိင်းေုတ်ကုန်များ ေ့ုိမဟုတ် ေုတ်ကုန်တွင် ေေံုးပပုေားေည့် စက်မှုေီဇုိင်း 

များေည် လိုကာနိုေဒောတူညီချက်တွင် ဒော်ပပေားေည့် ေပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ 
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စက်မှုေီဇိ ုင်း ေမျ ိုးေစားခွဲပခားေတ်မှတ်ပခင်း ေဒောတူညီချက်ပါ ေမျ ိုးေစား 

တစ်ခုတည်းတွင် ေကျုံးဝင်ပါက တစ်ခု ေ့ုိမဟုတ် တစ်ခုေက်ပိုဒော စက်မှုေီဇိုငး် 

များကို ဒလျှောက်လွှာတစ်ဒစာင်တည်းတွင် ဒလျှောက်ေားနိုင်ေည်။ 

( ခ ) မှတ်ပံုတင်ဒလျှောက်ေားချက်ကုိ ပမန်မာောောပေင့်ပေစ်ဒစ၊ ေဂေလိပ်ောောပေင့်ပေစ်ဒစ 

ဒရးေားနိုငေ်ည်။ 

( ဂ ) ပမန်မာောောပေင့် ဒလျှောက်ေားချက်ကုိ ေဂေလိပ်ောောေ့ုိလည်းဒကာင်း၊ ေဂေလိပ် 

ောောပေင့် ဒလျှောက်ေားချက်ကို ပမန်မာောောေို့လည်းဒကာင်း ောောပပန်ဆုိ 

ဒပးရန် မှတ်ပုံတင်ေရာရိှက ဒတာငး်ဆိုခဲ့လျှေင် ောောပပန်ဆိုဒပးရမည်။  

(ဃ) ပုေမ်ခွဲ (ဂ) ေရ ောောပပန်ဆိုချက်ပေစ်လျှေင် ဒလျှောက်ေားေူက မှန်ကန်ဒကကာင်း 

ဝန်ခံလကမ်ှတ်ဒရးေိုးရမည်။ 

၂၂။ စက်မှုေီဇိုငး်ကို မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ဒလျှောက်ေားေူေည် - 

 (က) မှတ်ပုံတင်ဒလျှောက်ေားချက်တွင် ဒောက်ပါေချက်များဒော်ပပရမည် - 

(၁)   မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ဒတာငး်ဆိုချက်၊ 

(၂) ဒလျှောက်ေားေည့် ပုဂ္ဂိုလ် ေ့ုိမဟုတ် တရားဝင်ေဲွ့စည်းေားဒော ေေဲွ့ေစည်း၏ 

ေမည်နှင့် ဒနရပလ်ိပ်စာ၊ 

(၃) ကိုယ်စားလှယ်လွှဲေပ်၍ ဒလျှောက်ေားပခငး်ပေစ်လျှေင် ကိုယ်စားလှယ်၏ ေမည်၊ 

နုိင်ငေံားစိစစ်ဒရးကတ်ပပားေမတှ်နှင့် ဒနရပ်လိပ်စာ၊ 

(၄) စက်မှုေီဇိုငး်၏ ရှင်းလငး်ပပည့်စုံဒော ဒော်ပပချက်၊ 

(၅) စက်မှုေီဇုိင်းပါရိှေည့် ေ့ုိမဟုတ် စက်မှုေီဇုိင်းပေင့် ရုပ်လံုးဒော်ေားေည့် ေုတ်ကုန် 

များ၏ ေညွှန်း။ 

( ခ )  ပုေမ်ခွဲ(က) ပါ ေချက်များေပပင် လိုေပ်ပါက ဒောကပ်ါေချက်များကိုလည်း ပူးတဲွ 

တငပ်ပရမည် - 

(၁) တရားဝင် ြွဲ့စည်းေားထသာ အြဲွ့အစည်းအတွ ် ထလျှော ်ေားပခငး်ပြစ်လျှေင် 

ေဆိပုါ အြဲွ့အစည်း၏ မှတ်ြုံတင်အမှတ်၊ အမျေ ိုးအစားနှင့် နုိငင်ံအမည်၊ 

(၂) ဦးစားထြးအခွင့်အထရးရရှိရန် ထတာင်းဆိုလျှေင် ဦးစားထြးအခွင့်အထရးရိှထ  ာင်း 

ခိုင်လုံသည့် အထော ်အေားထြာ်ပြချေ ်တို့နှင့်အတူ ဦးစားထြးအခွင့်အထရး 

ထတာငး်ဆိုချေ ်၊ 

(၃)  ုန်စည်ပြြွဲဆိုငရ်ာ ဦးစားထြးအခွင့်အထရးရရိှရန် ထတာငး်ဆိုလျှေင်  ုန်စည်ပြြွဲ 

ဆိုင်ရာ ဦးစားထြးအခွင့်အထရးရိှထ  ာငး် ခိုင်လံုသည့် အထော ်အေား ထြာ်ပြ 

ချေ ်တို့နှင့်အတူ  ုန်စည်ပြြဲွဆိုင်ရာ ဦးစားထြးအခွင့်အထရး ထတာငး်ဆိုချေ ်၊ 
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 (၄) ဒေဂျင်စီနှင့်ဦးစီးဌာနတ့ုိက ေခါေားဒလျာ်စွာ ေတ်မှတ်ေည့် ေပခားလုိေပ်ချက်များ။ 

၂၃။ သတ်မှတ်သည့် အခထ  းထငွထြးသွင်းဖြီး ြုေ်မ ၂၂၊ ြုေ်မခွဲ ( ) ြါ သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့် 

ပြည့်စံုထသာ စ ်မှုေီဇုိင်း ထလျှော ်ေားချေ ် ုိ ဦးစီးဌာနက လ ်ခံရရိှသည့်ထန့သည် နုိင်ငံထတာ်တွင် 

မှတ်ြုံတင်ထလျှော ်ေားချေ ် တငသွ်ငး်သည့်ထန့ ပြစ်သည်ဟု မှတ်ယရူမည်။ 

၂၄။ မှတ်ြုံတင်အရာရိှသည် - 

 ( ) ေြ်တူပြစ်ထသာ သို့မဟုတ် အလားတူထသာ စ ်မှုေီဇိုင်းမျေား ို မတူညထီသာထန့ 

အသီးသီးတွင် တစ်ဦးေ ်ြုိသူမျေား  မှတ်ြံုတင်ထလျှော ်ေားရာ၌ အဆုိြါ ထလျှော ်ေား 

ချေ ်မျေားအထြါ် အပငင်းြွားြွယ်ရာ ပြစ်ထြါ်လာခ့ဲလျှေင် မှတ်ြံုတင်ထြးရန် သတ်မှတ်ချေ ် 

မျေားနှင့်ညီညွတ်ထသာ  ထလျှော ်ေားချေ ် ုိ ဦးစွာတင်သွင်းသူအား မှတ်ြံုတင်ခွင့်ပြုရမည်။  

  ( ခ ) ြုေ်မခဲွ ( ) အရ  ထလျှော ်ေားရာတွင် ထလျှော ်ေားသူအသီးသီး  ဦးစားထြးအခွင့်အထရး 

သို့မဟုတ်  ုန်စည်ပြြွဲဆိုင်ရာ ဦးစားထြးအခွင့်အထရး ို ထတာင်းဆိုရာ၌ အဆိုြါ 

ထလျှော ်ေားချေ ်မျေားအထြါ် အပငငး်ြွားြွယ်ရာ ပြစ်ထြါ်ခဲ့လျှေင် မှတ်ြုံတငထ်ြးရန် 

သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့် ညီညွတ်ထသာ စ ်မှုေီဇိုငး်တစ်ခု သ့ုိမဟုတ် စ ်မှုေီဇိုင်းမျေား၏ 

ထလျှော ်ေားချေ ်တွင်  ဦးစားထြးအခွင့်အထရးထန့ အထစာဆံုးြါရိှသူ ုိသာ မှတ်ြံုတင်ခွင့် 

ပြုရမည်။ 

၂၅။ ေြ်တူပြစ်ထသာ သို့မဟုတ် အလားတူထသာ စ ်မှုေီဇိုင်းမျေား ို မှတ်ြုံတင်ထြးရန် တစ်ဦး 

ေ ်ြုိသူမျေား  တစ်ထန့တည်းတွင် ထလျှော ်ေားလာြါ  သ့ုိမဟုတ် တူညီထသာ ဦးစားထြးထန့ ုိ 

ထတာငး်ဆိုထလျှော ်ေားလာြါ  -  

 (က) မှတ်ပုံတင်ေရာရိှေည် ဒလျှောက်ေားေူေချငး်ချင်း ဒဆွးဒနွးညိှနှိုင်းပပီး စက်မှုေီဇုိင်း 

ဒလျှောက်ေားေူေပေစ် ေတ်မှတ်ဒပးဒစလုိေူ၏ေမည်ကုိ ေတ်မှတ်ေည့် ကာလေတွင်း 

ပပန်လည်တင်ပပရန် ဒလျှောက်ေားေူေားလုံးကို ညွှန်ကကားရမည်။ 

 ( ခ ) ဒလျှောက်ေားေူများေည် မှတ်ပုံတင်ေရာရှိ၏ ညွှန်ကကားချက်နှင့်ေညီ ယငး်တုိ့ 

ေချင်းချင်း ဒဆွးဒနွးညိှနှိုင်းချက်ေရ စက်မှုေီဇုိင်းဒလျှောက်ေားေူေပေစ် ေတ်မှတ်ဒပးရန် 

ေဒောတူညီပခင်းခံရေူ၏ ေမည်ကုိဒော်လည်းဒကာင်း၊ ပူးတဲွဒလျှောက်ေားေူများေပေစ် 

ေတ်မှတ်ဒပးဒစလုိပါက ယင်းေချက်ကုိဒော်လည်းဒကာင်း မှတ်ပံုတင်ေရာရိှေံ ပပန်လည် 

တငပ်ပရမည်။ 

( ဂ ) ပုေ်မခဲွ (က) ေရ ညွှန်ကကားဒော်လည်း ဒလျှောက်ေားေူများေည် ယင်းတ့ုိေချင်းချင်း 

ေဒောတူညီမှု မရရိှခ့ဲလျှေင် မှတ်ပံုတင်ေရာရိှ၏ သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ 

ဆုံးပြတ်ပခငး် ို လိ ု်နာရမည်။ 
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၂၆။ ( ) စက်မှုေီဇိုငး်ကို မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ဒလျှောက်ေားေူေည် - 

(၁) မှတ်ပံုတင်ေရာရိှက စက်မှုေီဇုိင်းကုိ မှတ်ပံုတင်ခွင့်ပပုပခင်း ေ့ုိမဟုတ် ပငင်းပယ်ပခင်း 

မပပုမီပေစ်ဒစ၊ မှတ်ပံုတင်ေရာရိှ၏ ဆံုးပေတ်ချက်ေဒပါ် ေယူခံပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ဒေဂျင်စီက ဆုံးပေတ်ချက် မချမှတ်မီပေစ်ဒစ ဒလျှောက်ေားချက်၊ ောောပပန်ဆုိ 

ချက်နှင့် စာရွက်စာတမ်းေဒောက်ေေားတစ်ခုခုတွင် ပါရိှေည့် စာေဒရးေေား 

ေမှားနှင့် ပပင်ဆင်ခွင့်ပပုနိုင်ေည့် ေပခားမှားယွင်းမှုများကို ပပငဆ်င်လိပုါက 

ေတ်မှတ်ေည့် ေခဒကကးဒငဒွပးေွင်းပပီး ပပင်ဆင်ဒပးရန် မှတ်ပုံတင်ေရာရိှေံ 

ဒလျှောက်ေားနုိင်ေည်။ 

(၂) စက်မှုေီဇုိင်းတစ်ခုေက်ပုိ၍ ပါဝင်ဒော ဒလျှောက်ေားချက်တွင် စက်မှုေီဇုိင်းေားလံုးကုိ 

ပေစ်ဒစ၊ ေချ ို့ကိုပေစ်ဒစ ရုပ်ေိမ်းဒပးရန် ဒလျှောက်ေားနုိင်ေည်။ 

 (၃) စက်မှုေီဇုိင်း ေများေပပားပါဝင်ဒော မည်ေည့်ဒလျှောက်ေားချက်ကုိမဆုိ တစ်ဒစာင် 

ေက်ပုိဒော ဒလျှောက်ေားချက် ေေစ်များေပေစ် ခဲွပခားဒပးရန် ေတ်မှတ်ေည့် 

ေခဒကကးဒငွဒပးေွင်းပပီး ပြင်ဆင်ထြးရန် မှတ်ြံုတင်အရာရိှေံ ဒလျှောက်ေားနုိင ်

ေည်။ 

( ခ ) ြုေ်မခွဲ ( )၊ ြုေ်မခွဲငယ် (၃) အရ မှတ်ြုံတင်ထြးရန် ခွဲပခား၍ ထလျှော ်ေားချေ ် 

အသစ်မျေားအပြစ် တငသွ်င်းရာတွင် မူလထလျှော ်ေားသည့်ထန့ ို ထလျှော ်ေားချေ ် 

တငသွ်ငး်သည့်ထန့ ပြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။  

၂၇။ မှတ်ပံုတင်ေရာရိှေည် ပုေ်မ ၂၆ ပါ ဒလျှောက်ေားချက်ကုိ ေတ်မှတ်ချက်နှင့်ေညီ စစ်ဒဆးပပီး 

ပပငဆ်င်ခွင့်ဒပးနုိင်ေည်။ 

အခန်း(၁၁)                                                                                                                         

စစ်ဒေးခခင်း၊ ကန့်ကွက်ခခင်းနငှ့် မှတ်ပုံတင်ခခင်း 

၂၈။ စစ်ဒဆးဒရးေရာရိှေည် စက်မှုေီဇိုင်းမှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ဒလျှောက်ေားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ - 

( ) ြုေ်မ ၂၁ ြါ အချေ ်မျေားနှင့် ညီညွတ်ပခင်း ရိှ မရိှ ုိလည်းထ ာင်း၊ ြုေ်မ ၂၂ ြါ အချေ ်မျေား 

ပြည့်စုံစွာ ြါဝင်ပခင်း ရှိ မရှိ ိုလည်းထ ာင်း စစ်ထဆးဖြီးထနာ ် သတ်မှတ်ချေ ်နှင့် 

ညီညွတ်ထသာ ထလျှော ်ေားချေ ်မျေား ို သထောေားမှတ်ချေ ်နှင့်အတူ မှတ်ြုံတင် 

အရာရိှေံ တငပ်ြရမည်။ 

( ခ ) ြုေ်မ ၂၁ ြါ အချေ ်မျေားနှင့် ညီညွတ်ပခင်း ရှိ မရှိ ိုလည်းထ ာင်း၊ ြုေ်မ ၂၂ ြါ 

အချေ ်မျေား ပြည့်စံုစွာြါဝင်ပခင်း ရိှ မရိှ  ုိလည်းထ ာင်း စစ်ထဆးဖြီးထနာ ် သတ်မှတ်ချေ ် 

နှင့်ညီညွတ်ပခင်းမရှိထသာ ထလျှော ်ေားချေ ် ို သတ်မှတ်ချေ ်နှင် ့အညီ ပြင်ဆင် 
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ထဆာင်ရွ ်ရန် မှတ်ြုံတင်အရာရှိ၏ ခွင့်ပြုချေ ်ပြင့် ထလျှော ်ေားသူေံအထ  ာင်း 

  ားရမည်။ ထလျှော ်ေားသူ  အထ  ာင်း  ားစာလ ်ခံရရိှသည့်ထန့မှ ရ ်ထြါင်း 

၃၀ အတွင်း ပြင်ဆင်ထဆာင်ရွ ်ပခင်းမရိှြါ  အဆုိြါ မှတ်ြံုတင်ထလျှော ်ေားချေ ် ုိ 

စွန့်လွှတ်ဖြီးပြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

( ဂ ) ပုေ်မခဲွ (ခ) ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်ေညီ ပပင်ဆင်ဒဆာင်ရွက်ချက်ကုိ လက်ခံရရိှပါက စိစစ်ပပီး 

ဒလျှောက်ေားချက်ကို မိမိ၏ေဒောေားမှတ်ချက်နှင် ့ေတူ မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေံ 

တငပ်ပရမည်။ 

(ဃ) ပုေ်မ ၂၊ ပုေမ်ခွဲ (ည) ပါ ေဓိပ္ပာယ်ေွင့်ဆုိချက်နှင့် ေကျု ံးဝင်ပခင်းမရိှဒော စက်မှုေီဇုိင်း 

ပေစ်လျှေင်ဒော်လည်းဒကာငး်၊ ပုေ်မ ၁၆၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) ပါ ေကာေကွယ်မရရိှနုိငဒ်ော 

စက်မှုေီဇုိင်းပေစ်လျှေင်ဒော်လည်းဒကာင်း ဒလျှောက်ေားချက်ကုိ ပငင်းပယ်နုိင်ရန် ေဒောေား 

မှတ်ချက်နှင့်ေတူ မှတ်ပုံတငေ်ရာရိှေံ တငပ်ပရမည်။ 

၂၉။ စက်မှုေီဇိုငး်ကို မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ဒလျှောက်ေားေူေည်- 

( ) သတ်မှတ်သည့် ာလအတွင်း လုိ ်နာရန် ြျေ ် ွ ်ခ့ဲဖြီး အဆုိြါြျေ ် ွ ်ခ့ဲမှုထ  ာင့် 

သ ်ဆိုင်ရာ စ ်မှုေီဇိုင်း ထလျှော ်ေားချေ ်နှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် အခွင့်အထရးဆုံးရှုံးမှု 

ပြစ်ထြါ်ထစမည်ဆုိြါ  ထအာ ်ြါအချေ ်မျေားနှင့် ုိ ်ညီလျှေင် စ ်မှုေီဇုိင်း မှတ်ြံုတင် 

ထြးရန် မှတ်ြုံတင်အရာရိှေံ ပြန်လည်ထလျှော ်ေားနုိင်သည် - 

 (၁) သတ်မှတ်သည့် ာလအတွင်း လုိ ်နာရန် ြျေ ် ွ ်ခ့ဲမှုထ  ာင့် စွန့်လွှတ်ခံရသည့် 

ထန့မှ ရ ်ထြါငး် ၆၀ အတွင်း ထတာငး်ဆိုချေ ်တစ်ရြ် ို တငပ်ြပခငး်၊ 

 (၂) ေတ်မှတ်ေည့်ကာလေတွင်း လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခဲ့မှုနှင် ့စပ်လျဉ်းေည့် 

လိေုပ်ချက်များ၊ ေတင်းေချက်ေလက်များ ေို့မဟုတ် ရှင်းလငး်ချက်များကို 

ပူးတွဲတင်ပပပခင်း၊ 

 (၃) ေတ်မှတ်သည့်ကာလေတွင်း လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခဲ့မှုေဒပါ် ခုိင်လုဒံော 

ေဒကကာငး်ပပချက်ကို ဒတာငး်ဆိုချက်တွင ်ဒော်ပပပခငး်၊ 

 (၄) ေခဒကကးဒငွဒပးေွင်းပပီးပေစ်ပခငး်။ 

( ခ ) ေယူခံတငေ်ွင်းေားေည့် ကာလေတွင်း ပုေမ်ခွဲ (က) ေရ ဒလျှောက်ေားချက်နှင့် 

စပ်လျဉ်းေည့် ေခွင့်ေဒရး ပပန်လည်ဒပးေပ်ရန် ဒတာင်းဆိုလာလျှေင် မှတ်ပုံတင် 

ေရာရိှက ဆိုငး်ငံ့ေားရမည်။ 

၃၀။ မှတ်ြုံတင်အရာရိှသည်- 

(က) စက်မှုေီဇုိင်း ဒလျှောက်ေားချက်နှင့်စပ်လျဉ်းေည့် ေခွင့်ေဒရးဆံုးရှုံးမှုပေစ်ဒပါ်ဒစမည် 

ဆုိပါက စွန့်လွှတ်ပပီးဒော စက်မှုေီဇုိင်းကုိ မှတ်ပံုတင်ဒပးရန် ပုေ်မ ၂၉၊ ပုေ်မခဲွ (က) ေရ 

ပပန်လည်ဒလျှောက်ေားလာလျှေင် ေဆိုပါဒတာငး်ဆိုချက်ကို စိစစ်၍ ခွင့်ပပုနုိင်ေည်။ 
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( ခ )  ြုေ်မ ၂၁၊ ြုေ်မ ၂၂ တ့ုိနှင့် ညီညွတ်ထသာ ထလျှော ်ေားချေ ် ုိ အမျေားပြည်သူသိရိှထစရန်နှင့် 

 န့် ွ ်လိုြါ   န့် ွ ်နိုင်ရန် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ ေုတ်ပြန် 

ထ  ညာရမည်။  

( ဂ ) ထလျှော ်ေားသူ  ြုေ်မ ၃၆ အရ ေုတ်ပြန်ထ  ညာပခင်း ုိ ထရွှေ့ဆုိင်းထြးရန် ထတာင်းဆုိလျှေင် 

ထရွှေ့ဆုိင်းသည့် ာလ  ုန်ဆံုးသည့်ထန့မတုိင်မီ ယင်းစ ်မှုေီဇုိင်းအား ေုတ်ပြန်ထ  ညာပခင်း 

မပြုရ။  

၃၁။ စ ်မှုေီဇိုင်း မှတ်ြုံတင်ထြးရန် ထလျှော ်ေားချေ ်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍  န့် ွ ်လိုသူသည် 

ေုတ်ပြန်ထ  ညာသည့်ထန့မှ ရ ်ထြါင်း ၆၀ အတွင်း ထအာ ်ထြာ်ပြြါ အထ  ာင်းပြချေ ်တစ်ရြ်ရြ်ပြင့် 

သတ်မှတ်သည့်  အခထ  းထငထွြးသွင်းဖြီး မှတ်ြုံတင်အရာရိှေံ  န့် ွ ်လွှာ တငသွ်င်းနုိငသ်ည် - 

(က) စက်မှုေီဇိုငး်ေည် ပုေ်မ ၂၊ ပုေမ်ခွဲ (ည) တွင် ဒော်ပပေားဒော ေဓပိ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချက် 

နှင့် ေကျုံးဝင်မှုမရိှပခငး်၊ 

( ခ ) စက်မှုေီဇုိင်းေည် ေေစ်မပေစ်ပခင်း၊ 

( ဂ ) ပုေ်မ ၁၆ ပါ ေကာေကွယ် မရရိှနုိင်ဒော ေချက်များပေစ်ပခငး်၊  

(ဃ) ဒလျှောက်ေားေူေည် မှတ်ပုံတင်ဒလျှောက်ေားခွင့်ရိှေူ မဟုတ်ဒကကာငး် ခိုင်လံုဒော 

ေက်ဒေခံေဒောက်ေေား ဒပါ်ဒပါက်လာပခင်း။  

၃၂။ မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေည် ကန့်ကွက်လွှာကို လက်ခံရရှိပါက ေတ်မှတ်ေည့် ေချနိ်ကာလ 

ေတွင်း ကန့်ကွက်ချက်ကို ခုခံဒချပနုိငရ်န် ဒလျှောက်ေားေူေံ ေဒကကာင်းကကားစာ ဒပးပို့ရမည်။ 

၃၃။ မှတ်ပုံတင်ေရာရိှေည် စက်မှုေီဇိုငး်မှတ်ပုတံငဒ်ပးရန် ဒလျှောက်ေားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ - 

(က) အမျေားပြည်သူသိရှိထစရန် ေုတ်ပြန်ထ  ညာသည့်ထန့မှ ရ ်ထြါင်း ၆၀ အတွင်း      

 န့် ွ ်လွှာ တင်သွင်းပခင်းမရိှြါ  အဆုိြါစ ်မှုေီဇုိင်း မှတ်ြံုတင်ထြးရန် ထလျှော ်ေား 

ချေ ် ို ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ 

( ခ ) ကန့်ကွက်လွှာ တင်ေွင်းလာပါက ကန့်ကွက်ချက်ကုိ စစ်ဒဆးပပီး ခွင့်ပပုပခင်း ေ့ုိမဟုတ် 

ပငင်းပယ်ပခငး် ပပုနုိငေ်ည်။ 

( ဂ )  မှတ်ြုံတင်ခွင့်ပြုပခင်း သ့ုိမဟုတ် ပငင်းြယ်ပခငး် ို မှတ်ြုံတင်စာရငး်တွင် မှတ်တမ်း 

တင်ေားရိှဖြီး ထလျှော ်ေားသူေံ အထ  ာင်း  ားရမည်။ ေ့ုိပြင် ခွင့်ပြုပခင်း သ့ုိမဟုတ် 

ပငင်းြယ်ပခင်း ုိ အမျေားပြည်သူသိရိှထစရန် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ ေုတ်ပြန် 

ထ  ညာရမည်။ 

(ဃ)  မှတ်ြံုတင်ပခင်း ုိ ခွင့်ပြုလျှေင် စ ်မှုေီဇုိင်း မှတ်ြံုတင်လ ်မှတ် ုိ ထလျှော ်ေားသူေံ 

ေုတ်ထြးရမည်။ 
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၃၄။ စက်မှုေီဇိုငး်ပိုင်ရှငေ်ည် - 

(က) စက်မှုေီဇိုငး် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မူရငး် ပျက်စီး ေ့ုိမဟုတ် ဒပျာက်ဆုံးပါက မိတ္တူမှန် 

ေပ်မံေုတ်ဒပးရန် ေတ်မှတ်ေည့် ေခဒကကးဒငွဒပးေွင်းပပီး မှတ်ပံုတင်ေရာရိှေံ 

ဒလျှောက်ေားနုိင်ေည်။ 

( ခ ) မှတ်ပုံတင်စာရငး်တွင် မှတ်တမ်းတငေ်ားဒော စာေဒရးေေားေမှားနှင့် ပပငဆ်င် 

ခွင့်ပပုနိုငေ်ည့် ေပခားမှားယွင်းမှုများကိုလည်းဒကာငး်၊ နုိင်ငေံားနှင့် ဒနရပလ်ိပ်စာ 

များကိုလည်းဒကာင်း ပပင်ဆင်ဒပးရန် ေတ်မှတ်ေည့် ေခဒကကးဒငွဒပးေငွး်ပပီး 

မှတ်ပုံတင်ေရာရိှေံ ဒလျှောက်ေားနိုင်ေည်။ 

၃၅။ မှတ်ပုံတင်ေရာရိှေည် - 

(က) ပုေ်မ ၃၄၊ ပုေမ်ခွဲ (က) ပါ ဒလျှောက်ေားချက်ကို စိစစ်ပပီး စက်မှုေီဇိုင်းမှတ်ပုတံင် 

လက်မှတ် မိတ္တူမနှ်ကို ေုတ်ဒပးရမည်။  

( ခ ) ပုေ်မ ၃၄၊ ပုေမ်ခွဲ (ခ) ပါ ဒလျှောက်ေားချက်ကို စိစစ်ပပီး ပပငဆ်င်ခွင့်ဒပးနိုငေ်ည်။ 

အခန်း (၁၂) 

ထုတ်ခပန်ဒ ကညာခခငး်ကို ဒေွှေ့ေိုငး်ခခင်း 

၃၆။ စ ်မှုေီဇုိင်း မှတ်ြံုတင်ထလျှော ်ေားသူသည် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ စ ်မှုေီဇုိင်း 

ေုတ်ပြန်ထ  ညာပခင်း ုိ ထရွှေ့ဆုိင်းထြးရန်နှင့် ထရွှေ့ဆုိင်းထြးထစလုိသည့်  ာလ ုိ ထလျှော ်ေားချေ ်တွင် 

ထြာ်ပြ၍ မှတ်ြုံတင်အရာရိှေံ ထလျှော ်ေားနုိင်သည်။ အဆိြုါ ထရွှေ့ဆိုင်းထြးထစလိုသည့်  ာလသည် 

စ ်မှုေီဇုိင်း မှတ်ြံုတင်ထလျှော ်ေားသည့်ထန့မှ သ့ုိမဟုတ် ဦးစားထြးအခွင့်အထရး ထတာင်းဆုိေားလျှေင် 

ယငး်ထတာငး်ဆိုသည့်ထန့ မ ှ၁၈ လေ ်မြိုထစရ။ 

၃၇။ ဒလျှောက်ေားေူေည် ပုေ်မ ၃၆ ေရ စက်မှုေီဇိုင်းေုတ်ပပန်ဒကကညာပခငး်ကို ဒရွှေ့ဆိုင်းဒပးရန် 

ဒတာငး်ဆိုေားပပီးပေစ်ဒော်လည်း ေဆိပုါကာလေတွငး် မည်ေည့်ေချနိ်တွင်မဆို ေိဒုတာငး်ဆို 

ချက်ကို ရုပ်ေိမ်းဒပးရန်နှင့် ေုတ်ပပန်ဒကကညာဒပးရန် မှတ်ပုံတင်ေရာရှိေံ ဒလျှောက်ေားနုိင်ေည်။ 

၃၈။ မှတ်ပုံတင်ေရာရိှေည် စက်မှုေီဇိုငး်ေုတ်ပပန်ဒကကညာပခငး်ကို - 

(က) ပုေ်မ ၃၆ ေရ ဒရွှေ့ဆိုင်းလျှေင် မှတ်ပုံတင်စာရငး်တွင် ယငး်ေချက်ေား မှတ်တမ်းတင် 

ေားပပီး စက်မှုေီဇိုင်းနှင့် ေက်ဆိုင်ေည့် စာတွဲကို လျှေ ို့ဝှက်ေားရိှရမည်။ 

( ခ ) ဒရွှေ့ဆုိင်းေားေည့်ကာလေတွင်း ေုတ်ပပန်ဒကကညာပခင်းေား ဒရွှေ့ဆုိင်းေားဒကကာင်း 

နှင့် ဒလျှောက်ေားေူမှာ မည်ေူမည်ဝါပေစ်ဒကကာငး် ဒော်ပပချက်၊ ဒလျှောက်ေားချက် 

တင်ေွင်းေည့်ဒန့၊ ဒတာင်းဆုိေားေည့် ကာလနှင့် ေပခားေတ်မှတ်ေားဒော ေချက် 

ေလက်များေား ေုတ်ပပန်ဒကကညာရမည်။ 
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( ဂ ) ထရွှေ့ဆုိင်းေားသည့် သတ်မှတ် ာလ  ုန်ဆံုးလျှေင် စ ်မှုေီဇုိင်းမှတ်ြံုတင် ထလျှော ်ေားချေ ် ုိ 

ေုတ်ပြန်ထ  ညာရမည်။ 

အခန်း(၁၃) 

ဦးစားဒပးအခွင့်အဒေး 

၃၉။ ြါရီ ွန်ဗင်းရှင်း သို့မဟုတ်  မ္ဘာ့ ုန်သွယ်ထရး အြွဲ့ဝင်နိ ုင်ငံတစ်ခုခုတွင် စ ်မှုေီဇိ ုင်း 

မှတ်ြုံတင်ထလျှော ်ေားခဲ့သူ သို့မဟုတ် ေိုထလျှော ်ေားသူ၏ လွှဲထပြာင်းထြးပခင်းခံရသူသည် 

စတငထ်လျှော ်ေားခဲ့သည့်ထန့မှ ထပခာ ်လအတွငး် ဦးစီးဌာနသ့ုိ တူညီထသာ စ ်မှုေီဇိုင်း ို မှတ်ြု ံ

တငထ်ြးရန် ထလျှော ်ေားလျှေင် အဆိုြါစတငထ်လျှော ်ေားသည့်ထန့ ို ထလျှော ်ေားသည့်ထန့အပြစ် 

ဦးစားထြး အခွင့်အထရး ခံစားရမည်။ 

၄၀။ ြါရီ ွန်ဗင်းရှင်း သ့ုိမဟုတ်  မ္ဘာ့ နု်သွယ်ထရးအြဲွ့ဝင် နုိင်ငတံစ်ခုခုတွင် သ ်ဆိုင်ရာ နုိင်ငံ 

အစိုးရ  က ီးမှူး ျေင်းြထသာ သ့ုိမဟုတ်  အသိအမှတ်ပြုထသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ  ုန်စည်ပြြွဲ၌ 

ခင်း ျေင်းပြသခဲ့သည့် စ ်မှုေီဇိုင်းအတွ ် စတင်ခင်း ျေင်းပြသခဲ့သည့်ထန့မှ ထပခာ ်လအတွင်း 

ဦးစီးဌာနတွင် တူညီထသာ စ ်မှုေီဇိုင်း ို မှတ်ြုံတငရ်န် ထလျှော ်ေားလျှေင် အဆိြုါစတင်ခင်း ျေင်း 

ပြသခ့ဲသည့်ထန့ ုိ ထလျှော ်ေားသည့်ထန့အပြစ်  ုန်စည်ပြြဲွဆုိင်ရာ ဦးစားထြးအခွင့်အထရး ခံစားရမည်။ 

၄၁။  ုန်စည်ပြြဲွဆုိင်ရာ ဦးစားထြးအခွင့်အထရးသည် ြုေ်မ ၃၉ အရ ထလျှော ်ေားသည့်ထန့မှ စတင် 

ရရိှသည့် ဦးစားထြးအခွင့်အထရး ာလေ ် မထ ျော်လွန်ထစရ။ 

အခန်း(၁၄) 

မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းနှင့် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးခခင်း 

၄၂။ မှတ်ြုံတင်ေားထသာ စ ်မှုေီဇိုင်း၏ မှတ်ြုံတင်သ ်တမ်းသည် စ ်မှုေီဇိုင်းမှတ်ြုံတင် 

ထလျှော ်ေားချေ ် တင်သွင်းသည့်ထန့မှစ၍ ငါးနှစ် ပြစ်သည်။ စ ်မှုေီဇုိင်း၏ မှတ်ြံုတင်သ ်တမ်း ိ ု

တစ်က ိမ်လျှေင် ငါးနှစ်စီပြင့် နှစ်က ိမ်အေိ သ ်တမ်းတိုးနုိင်သည်။ 

၄၃။ စက်မှုေီဇုိင်းပုိင်ရှင်ေည် မှတ်ပံုတင်ေက်တမ်းကာလကုိ တုိးလုိလျှေင် ဒောက်ပါေတုိင်း ဒဆာင်ရွက် 

ရမည် -  

(က) မှတ်ြုံတင်သ ်တမ်း ာလ  ုန်ဆုံးမည့်ထန့မတိုင်မီ ထပခာ ်လအတွင်း မှတ်ြုံတင် 

သ ်တမ်းတုိးထြးရန် သတ်မှတ်သည့် အခထ  းထငွထြးသွင်း၍ ထလျှော ်ေားရမည်။ 

( ခ ) မှတ်ြုံတင်သ ်တမ်း ာလ  ုန်ဆုံးဖြီးထနာ ် အေူးအခွင့်အထရးအပြစ်ထြးထသာ 

ထပခာ ်လအတွင်း ထလျှော ်ေားခွင့်ရိှသည်။ ယင်းသ့ုိ ထလျှော ်ေားသည့်အခါ သတ်မှတ် 

သည့် မှတ်ြုံတင်ထ  းနှင့် ရ ်လွန်ထ  းမျေား ို ထြးသွငး်ရမည်။ 
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၄၄။ မှတ်ပုံတင်ေရာရိှေည် - 

(က) သတ်မှတ်ချေ ်နှင့်ညီညွတ်ထသာ မှတ်ြုံတင်သ ်တမ်းတိုးရန် ထလျှော ်ေားချေ ် ို 

ခွင့်ပြုရမည်။ မှတ်ြံုတင်သ ်တမ်းတုိးပခင်းသည် ယခင်မှတ်ြံုတင်သ ်တမ်း  ုန်ဆံုး 

သည့်ထန့မှစ၍ အ ျေ ိုးသ ်ထရာ ်မှုရှိရမည်။ 

( ခ ) မှတ်ပုံတင်ေက်တမ်းတိုးရန် ဒလျှောက်ေားချက်ကို စစ်ဒဆး၍ ေတ်မှတ်ချက်နှင့် 

ညီညွတ်ပါက ငါးနှစ်ေက်တမ်းတုိးဒပးပပီး ေတ်မှတ်ေည့် နည်းလမ်းနှင့်ေညီ ေုတ်ပပန် 

ဒကကညာရမည်။  

( ဂ ) မှတ်ပံုတင်ေက်တမ်းတုိးပခင်းနှင့် ေခဒကကးဒငွဒပးေွင်းပခင်းတ့ုိကုိ မှတ်ပံုတင်စာရင်းတွင် 

မှတ်တမ်းတငရ်မည်။ 

(ဃ) မှတ်ပံုတင်ေက်တမ်းတုိးပခင်းေတွက် ေခဒကကးဒငွကုိ ေေူးေခွင့်ေဒရးေပေစ်ဒပးဒော 

ဒပခာက်လေတွင်း စက်မှုေီဇုိင်းပုိင်ရှင်က ဒပးေွင်းပခင်းမရိှလျှေင် မှတ်ပံုတင်ေားဒော 

စက်မှုေီဇိုငး်ကို မှတ်ပုံတငပ်ခငး်မှ ရပ်စဲရမည်။ 

( င ) ရပ်စဲေွားေည့် မှတ်ပံုတင်ေားဒော စက်မှုေီဇုိင်းကုိ မှတ်ပံုတင်ပခင်းမှ ရပ်စဲဒကကာင်း 

မှတ်ပံုတင်စာရင်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ပပီး ေတ်မှတ်ေည့် နည်းလမ်းနှင့်ေညီ ေုတ်ပပန် 

ဒကကညာရမည်။ 

အခန်း(၁၅) 

မှတ်ပုံတင်ထားဒသာ စက်မှုဒီဇိုငး်မူပိုငခ်ွင့် အခွင့်အဒေးများ 

 ၄၅။ စက်မှုေီဇုိင်းပုိင်ရှင်ေည် ေခန်း (၁၄) ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကုိ လုိက်နာဒဆာင်ရွက်ပါက မှတ်ပံုတင် 

ေက်တမ်းကာလေတွင်း ဤေခန်းပါ မှတ်ပံုတင်ေားဒော စက်မှုေီဇုိင်းမူပုိင်ခွင့် ေခွင့်ေဒရးများကုိ 

ခံစားခွင့်ရိှေည်။ 

၄၆။ စက်မှုေီဇိုငး်ပိုင်ရှငေ်ည် ပုေ်မ ၄၉ နှင့် ၅၀ တို့ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို မေခိိုက်ဒစေဲ - 

(က) ေီးေန့်ေခွင့်ေဒရးေပေစ် - 

(၁) ဤဥပဒေနှင် ့ေညီ မှတ်ပုံတင်ေားဒော စက်မှုေီဇိ ုင်းကို မူပွားေားေည့် 

ေို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ေားဒော စက်မှုေီဇိုင်း၏ ေဓိကေချက်များကို မူပွား 

ေားေည့် စက်မှုေီဇိုင်းပါဝင်ဒော ေို့မဟုတ် ရုပ်လုံးဒော်ေားဒော ေုတ်ကုန် 

များေား စီးပွားဒရးေလို့ငှာ ေပခားေူတစ်ဦးဦးက ယင်း၏ေဒောတူညီချက် 

မပါေဲ ပပုလုပ်ပခငး်၊ ဒရာငး်ချပခငး် ေ့ုိမဟုတ် ပပည်တွင်းေ့ုိ တငေွ်ငး်ပခင်းတို့ကုိ 

ကာကွယ်တားဆီးခွင့်ရိှေည်။ 

(၂) မှတ်ပုံတင်ေားဒော စက်မှုေီဇိုငး်မူပိုငခ်ွင့် ေခွင့်ေဒရးများကို ေိပါးချ ိုးဒောက် 

ေူေား တရားမဒကကာငး်ပေင့် တရားစွဲဆိုခွင့်ရိှေည်။ 
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( ခ ) ေခန်း (၁၆) နှင့် (၁၇) တို့ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ေညီ မှတ်ပုံတင်ေားဒော စက်မှု 

ေီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့် ေခွင့်ေဒရးများကို ေပခားေူတစ်ဦးဦးေ့ုိ လွှဒဲပပာငး်ပခင်း ေ့ုိမဟုတ် 

ခွင့်ပပုချက်ပေင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ဒပးပခင်းပပုနိုင်ေည်။ 

၄၇။ ြုေ်မ ၁၉၊ ြုေမ်ခွဲ (ဃ) အရ အလုြ်သမား သာ မှတ်ြုံတင်ထလျှော ်ေားခွင့်ရိှသည့် စ ်မှု 

ေီဇုိင်းအထြါ်တွင် အလုြ်ရှင်သည် တစ်ဦးတည်းြုိင်မဟုတ်ထသာ ခွင့်ပြုချေ ်ပြင့် လုြ် ုိင်ခွင့်ထြးပခင်း ုိ 

ရရိှထစရမည်။ 

၄၈။ စက်မှုေီဇိုငး်ကို တစ်ဦးေက်ပိုေူများက ပိုင်ဆိုင်ပပီး ယင်းတို့ေချင်းချင်း တစ်နည်းနည်းပေင့် 

ေဒောတူညီေားပခငး် မရိှလျှေင် - 

(က) စ ်မှုေီဇိုင်းြိုင်ရှင်တစ်ဦးဦးသည် မှတ်ြုံတင်ေားထသာ စ ်မှုေီဇိုင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ 

မခွဲထဝရထသးသည့် အခွင့်အထရး ို အညီအမျှေ ခံစားခွင့်ရိှသည်။ 

( ခ ) စ ်မှုေီဇုိင်းြုိင်ရှင် တစ်ဦးဦးသည် ယင်း၏ မခဲွထဝရထသးသည့် အခွင့်အထရး ုိ အပခားသူ 

တစ်ဦးဦးသို့ လွှဲထပြာင်းပခင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချေ ်ပြင့် လုြ် ိုင်ခွင့်ထြးပခင်းပြု 

နုိင်သည်။ 

( ဂ ) စ ်မှုေီဇုိင်းြုိင်ရှင် တစ်ဦးဦးသည် မှတ်ြံုတင်ေားထသာ စ ်မှုေီဇုိင်းမူြုိင်ခွင့် အခွင့်အထရး 

ေိြါးချေ ိုးထြာ ်သူအား အပခားထသာ စ ်မှုေီဇုိင်း ြူးတဲွြုိင်ရှင်မျေား၏ သထောတူညီချေ ် 

ရယူရန်မလိေုဲ တရားမထ  ာင်းပြင့် တရားစွဲဆိုခွင့်ရိှသည်။ 

(ဃ) စ ်မှုေီဇိုင်းြိုင်ရှင် တစ်ဦးဦးေံမှ အခွင့်အထရးမျေားအား တရားဝင်ဆ ်ခံရရှိထသာ 

ြုဂ္ဂိုလ် သ့ုိမဟုတ် တရားဝင်ြဲွ့စည်းေားထသာ အြဲွ့အစည်းသည် ြုေ်မခဲွ ( )၊ (ခ) နှင့် 

(ဂ) တို့တွင် ထြာ်ပြေားထသာ အခွင့်အထရးမျေား ို ခံစားခွင့်ရိှသည်။ 

၄၉။ စ ်မှုေီဇုိင်းြုိင်ရှင်သည် စ ်မှုေီဇုိင်းမူြုိင်ခွင့် အခွင့်အထရးနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ထအာ ်ြါထဆာင်ရွ ်မှု 

မျေားနှင့် သ ်ဆုိင်ပခင်း မရိှထစရ - 

(က) စီးပွားပေစ်မဟုတ်ဒော ပုဂ္ဂလကိကိစ္စရပ်များေတွက် ဒဆာင်ရွက်မှုများ၊ 

( ခ ) စမ်းေပ်ဒလ့လာေည့် ကိစ္စရပ်များ ေို့မဟုတ် ေုဒတေနလုပ်ငန်းများေတွက်  

ဒဆာင်ရွက်မှုများ၊ 

( ဂ ) ရည်ညွှန်းကုိးကားရန် ေ့ုိမဟုတ် ေင်ကကားရန် ပပန်လည်ေုတ်လုပ် ဒဆာင်ရွက်မှုများ။ 

၅၀။ မှတ်ပံုတင်ေားဒော စက်မှုေီဇုိင်းမူပုိင်ခွင့် ေခွင့်ေဒရးများေည် စက်မှုေီဇုိင်းပုိင်ရှင်ကပေစ်ဒစ၊ 

ယင်းပုိင်ရှင်၏ ေဒောတူညီချက် ရရိှေူကပေစ်ဒစ နုိင်ငံဒတာ်တွင် တရားဝင်ဒရာင်းချပပီးဒော ေ့ုိမဟုတ် 

တင်ေွင်းပပီးဒော မှတ်ပံုတင်စက်မှုေီဇုိင်းပါရိှေည့် ေုတ်ကုန်များနှင့် ေက်ဆုိင်ပခင်းမရိှဒစရ။ 
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အခန်း(၁၆) 

စက်မှုဒီဇိုငး်အခွင့်အဒေးများကို လွှဒဲခပာငး်ခခင်း 

၅၁။ (က) စ ်မှုေီဇိုင်း မှတ်ြုံတင်ထြးရန် ထလျှော ်ေားသူသည် ယငး်၏ထလျှော ်ေားချေ ် ို 

ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသ့ုိပြစ်ထစ၊ တရားဝင်ြဲွ့စည်းေားထသာ အြဲွ့အစည်းသ့ုိပြစ်ထစ လွှဲထပြာင်းပခင်းအား 

မှတ်တမ်းတင်ထြးရန် သတ်မှတ်ချေ ်နှင့်အညီ မှတ်ပံုတင်ေရာရိှေံ ထလျှော ်ေားနုိင်သည်။ 

 ( ခ ) စ ်မှုေီဇုိင်းြုိင်ရှင်သည် ယင်း၏ မှတ်ြံုတင်ေားထသာ စ ်မှုေီဇုိင်းြုိင်ဆုိင်မှု ုိ ြုဂ္ဂိုလ် 

တစ်ဦးဦးသ့ုိပြစ်ထစ၊ တရားဝင်ြဲွ့စည်းေားထသာ အြဲွ့အစည်းသ့ုိပြစ်ထစ လွှဲထပြာင်းပခင်းအား 

မှတ်တမ်းတင်ထြးရန် သတ်မှတ်ချေ ်နှင့်အညီ မှတ်ြံုတင်အရာရိှေံ ထလျှော ်ေားနုိင်သည်။ 

၅၂။ မှတ်ြုံတင်အရာရိှသည် စ ်မှုေီဇိုငး်မှတ်ြုတံငထ်ြးရန် ထလျှော ်ေားသူ ပြစ်ထစ၊ ြုေ်မ ၅၁၊ 

ြုေ်မခွဲ ( ) အရ လွှဲထပြာင်းပခင်း ိုလ ်ခံသူ ပြစ်ထစ၊ စ ်မှုေီဇိုင်းြိုင်ရှင် ပြစ်ထစ၊ ြုေ်မ ၅၁၊ 

ြုေမ်ခွဲ (ခ) အရ လွှထဲပြာငး်ပခင်း ို လ ်ခံသူ ပြစ်ထစ သတ်မှတ်သည့် အခထ  းထငွထြးသွင်းဖြီး 

ြိုင်ဆိုငမ်ှု လွှထဲပြာငး်ထ  ာငး် မှတ်တမ်းတငထ်ြးရန် ထလျှော ်ေားလျှေင် ြိုင်ဆိုငမ်ှုလွှထဲပြာငး်ထ  ာငး် 

မှတ်တမ်းတင်၍ အမျေားပြည်သူသိရိှထစရန် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ ေုတ်ပြန်ထ  ညာရမည်။ 

၅၃။ မှတ်ပံုတင်ေားဒော စက်မှုေီဇုိင်းပုိင်ဆုိင်မှု လွှဲဒပပာင်းပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပံုတင်ေရာရိှေံ 

မှတ်တမ်းတင်ဒပးရန် ဒလျှောက်ေားပခင်းမရှိလျှေင် ယင်းပိ ုင်ဆိုင်မှုလွှဲဒပပာင်းပခင်းေည် ေကျ ိုး 

ေက်ဒရာက်မှု မရိှဒစရ။ 

အခန်း (၁၇) 

မှတ်ပုံတင်ထားဒသာစက်မှုဒီဇိုငး်ကို ခွင့်ခပုချက်ခေင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ဒပးခခငး်  

၅၄။ စက်မှုေီဇုိင်းပုိင်ရှင်ေည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကုိပေစ်ဒစ၊ တရားဝင်ေဲွ့စည်းေားဒော ေေဲွ့ေစည်းကိ ု

ပေစ်ဒစ၊ ယင်း၏ မှတ်ပုံတင်ေားဒော စက်မှုေီဇိုင်းကို ေေုံးပပုရန်ေတွက် စည်းကမ်းချက်များ 

ေတ်မှတ်၍ ခွင့်ပပုချက်ပေင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ဒပးနုိင်ေည်။ 

၅၅။  စ ်မှုေီဇိုငး်ြိုင်ရှင် သ့ုိမဟုတ် ယငး်၏ခွင့်ပြုချေ ်ပြင့် လုြ် ိုငခ်ွင့်ရရိှသူတို့သည် ခွင့်ပြုချေ ် 

စာတမ်းအမှတ်အသား မိတ္တူမှန်နှင့်အတူ သတ်မှတ်သည့် အခထ  းထငွထြးသွင်းဖြီး ခွင့်ပြုချေ ်ပြင့် 

လုြ် ိုငခ်ွင့်ထြးပခငး် ို မှတ်တမ်းတငထ်ြးရန် မှတ်ြုတံငအ်ရာရိှေံ ထလျှော ်ေားနုိင်သည်။ 

၅၆။ မှတ်ြံုတင်အရာရိှသည် ြုေ်မ ၅၅ အရ ထလျှော ်ေားပခင်း ုိ မှတ်တမ်းတင်ဖြီး သတ်မှတ်သည့် 

နညး်လမ်းနှင့်အညီေုတ်ပြန်ထ  ညာရမည်။ 

၅၇။ စ ်မှုေီဇိုင်းြိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ယင်း၏ ခွင့်ပြုချေ ်ပြင့် လုြ် ိုင်ခွင့်ရရှိသူတို့  မှတ်ြုံတင် 

အရာရှိေံတွင် မှတ်တမ်းတင်ေားသည့် ခွင့်ပြုချေ ်ပြင့် လုြ် ိုင်ခွင့်ထြးပခင်း ို ြယ်ြျေ ်ရန် 

သတ်မှတ်ချေ ်နှင့့်အညီ ထလျှော ်ေားလျှေင် မှတ်ြုံတင်အရာရိှ  မှတ်တမ်းမှ ြယ်ြျေ ဖ်ြီး ယငး်သ့ုိ 
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ြယ်ြျေ ်ထ  ာငး် အမျေားပြည်သူသိရိှထစရန် သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းနှင့်အညီ ေုတ်ပြန်ထ  ညာ 

ရမည်။ 

၅၈။ ခွင့်ပပုချက်ပေင့် လုပ်ကုိင်ခွင့်ဒပးပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပံုတင်ေရာရိှေံ မှတ်တမ်းတင်ဒပးရန် 

ဒလျှောက်ေားပခင်းမရှိလျှေင် ယင်းခွင့်ပပုချက်ပေင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ဒပးပခင်းေည် ေကျ ိုးေက်ဒရာက်မှု 

မရိှဒစရ။ 

အခန်း (၁၈) 

စက်မှုဒီဇိုငး်မှတ်ပုတံငခ်ခငး်ကို တေားမဝငဒ် ကာင်း ဒ ကညာခခငး်နှင့်ပယ်ေျက်ခခငး် 

၅၉။ သ ်ဆိုင်ရာြုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် တရားဝင်ြွဲ့စည်းေားထသာ အြွဲ့အစည်းသည် ြုေ်မ ၆၀ ြါ 

အချေ ်တစ်ရြ်ရြ်နှင့် ဖငိစွန်းထ  ာင်း ထတွ့ရှိြါ  မှတ်ြုံတင်ေားထသာ စ ်မှုေီဇိုင်းတစ်ခုလုံး ို 

ထသာ်လည်းထ ာငး်၊ တစ်စိတ်တစ်ထေသ ိုထသာ်လည်းထ ာငး် တရားမဝငထ်  ာင်းထ  ညာထြးရန် 

သ့ုိမဟုတ် ြယ်ြျေ ်ထြးရန် မှတ်ြုံတင်အရာရိှေံ ထလျှော ်ေားနုိင်သည်။ 

၆၀။ မှတ်ြံုတင်အရာရိှသည် သ ်ဆုိင်ရာြုဂ္ဂိုလ် သ့ုိမဟုတ် တရားဝင်ြဲွ့စည်းေားထသာ အြဲွ့အစည်း၏ 

ထလျှော ်ေားချေ ်အရ မှတ်ြုံတင်ေားထသာ စ ်မှုေီဇိုင်းသည် ထအာ ်ြါအချေ ်တစ်ရြ်ရြ်နှင့် 

ဖငိစွန်းထ  ာင်းထတွ့ရိှြါ  အဆိြုါ စ ်မှုေီဇိုင်းမှတ်ြုံတင်ေားပခငး် တစ်ခုလံုး ုိထသာ်လည်းထ ာင်း၊ 

တစ်စိတ်တစ်ထေသ ိုထသာ်လည်းထ ာငး် တရားမဝင်ထ  ာငး် ထ  ညာရမည် - 

(က) ပုေ်မ ၁၆ ပါ ေကာေကွယ်မရရိှနုိငဒ်ော ေချက်များပေစ်ပခငး်၊ 

( ခ ) စက်မှုေီဇိုငး်ေည် ပုေ်မ ၂၊ ပုေမ်ခွဲ (ည) တွင် ဒော်ပပေားဒော ေဓပိ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချက်နှင့် 

ေကျုံးဝင်မှုမရှိပခငး်၊ 

( ဂ ) စက်မှုေီဇိုငး်ေည် ေေစ်မပေစ်ပခငး်၊ 

(ဃ ) စက်မှုေီဇုိင်းပုိင်ရှင်ေည် မှတ်ပံုတင်ေားဒော စက်မှုေီဇုိင်းေား ရခွင့်ရိှေူမဟုတ်ဒကကာင်း 

ခိုင်လံုဒော ေက်ဒေခံေဒောက်ေေား ဒပါ်ဒပါက်လာပခငး်၊  

( င ) မှတ်ပုံတင်ေားဒော စက်မှုေီဇိုင်းေည် လိမ်လည်လှည့်ပေား၍ပေစ်ဒစ၊ မမှန်မကန် 

တင်ပပ၍ပေစ်ဒစ၊ ဒော်ပပေားဒော ေချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေိမ်ချန်၍ပေစ်ဒစ ရယူေားပခင်း၊ 

( စ ) မှတ်ပံုတင်ေားဒော စက်မှုေီဇုိင်းကုိ တရားမဝင်ဒကကာင်း ဒကကညာဒပးရန် ဒလျှောက်ေားပခင်း 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူပိုငခ်ွင့်တရားရုံး၏ ေပပးီေတ်ဆုံးပေတ်ချက် ေ့ုိမဟုတ် စီရင်ချက်ကို 

လက်ခံရရိှပခင်း။  

၆၁။ မှတ်ြုံတင်အရာရိှသည် ထအာ ်ြါအချေ ် တစ်ရြ်ရြ်ထြါ်ထြါ ်ြါ  မှတ်ြုံတင်ေားထသာ 

စ ်မှုေီဇိုငး် ို မှတ်ြုံတင်စာရငး်မှြယ်ြျေ ်ရမည်-  

(က) မှတ်ြုံတင် သ ်တမ်း ာလ ုန်ဆုံးသည့်ထန့မှ အေူးအခွင့်အထရးအပြစ်ထြးထသာ 

ထပခာ ်လအတွင်း သ ်တမ်းတိုးထလျှော ်ေားရန် ြျေ ် ွ ပ်ခငး်၊ 
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 ( ခ ) စက်မှုေီဇိုငး်ပိုင်ရှငက် ပိုင်ရှင်ေပေစ်မှ စွန့်လွှတ်ပခငး်၊  

( ဂ ) ပုေ်မ ၆၀ ပါ ေချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်ပငိစွန်းေပေင့် တရားမဝင်ဒကကာင်း ဒကကညာေားဒော 

စက်မှုေီဇိုငး်ပေစ်ပခငး်။ 

၆၂။ မှတ်ပံုတင်ေရာရိှေည် မှတ်ပံုတင်ေားဒော စက်မှုေီဇုိင်းကုိ ပယ်ေျက်ဒကကာင်း မှတ်တမ်းတင်ပပီး 

ေိုေို့ပယ်ေျက်ပပီးဒကကာင်းကို  စက်မှုေီဇိုင်းပိုင်ရှင်ေံ  ေဒကကာင်းကကားရမည့်ေပပင် ေများပပည်ေူ 

ေိရှိဒစရန် ေတ်မှတ်ေည့် နညး်လမး်နှင့်ေညီ ေုတ်ပပန်ဒကကညာရမည်။ 

အခန်း (၁၉)                   

 အခပည်ခပည်ေိုင်ော မှတ်ပုံတင်ဒလျှောက်ထားခခင်း 

၆၃။ ေပပည်ပပည်ဆုိင်ရာ စက်မှုေီဇုိင်းမှတ်ပံုတင်စနစ် ေဒောတူစာချုပ်တွင် နုိင်ငံဒတာ်က ေေဲွ့ဝင် 

ေပေစ် ဝင်ဒရာက်ပပီးဒနာက် ပပည်တွင်းမှပေစ်ဒစ၊ ပပည်ပမှပေစ်ဒစ စက်မှုေီဇိုင်းမှတ်ပုံတင်ဒပးရန် 

ဒလျှောက်ေားလိေုူများေည် ေပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာမှတ်ပုံတင်စနစ်ကို ကျင့်ေံုးလိပုါက ေတ်မှတ်ချက် 

နှင့်ေညီ မှတ်ပုံတင်ေရာရိှေံ ဒလျှောက်ေားနုိင်ေည်။ 

အခန်း (၂၀) 

အယူခံခခငး် 

၆၄။ (က) မှတ်ပုံတင်ေရာရိှက ဤဥပဒေေရချမှတ်ဒော ဆုံးပေတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို မဒကျနပ် 

ေူေည် ယငး်ဆုံးပေတ်ချက်ကို ေုတ်ပပန်ဒကကညာေည့်ဒန့မှ ရက်ဒပါငး် ၆ဝ ေတွင်း 

ဒေဂျင်စီေံ ေယူခံဝငနုိ်ငေ်ည်။ 

 ( ခ ) ပုေ်မခွဲ(က)ေရ ေယူခံမှုတွင် ဒေဂျင်စီေည် မှတ်ပုံတင်ေရာရှိ၏ ဆုံးပေတ်ချက်ကို 

ေတည်ပပုပခင်း၊ ပယ်ေျက်ပခင်း၊ ပပင်ဆင်ဒပပာင်းလဲပခင်း ေ့ုိမဟုတ် ေက်ဒေခံေဒောက် 

ေေားများ ေပမ်ံရယူရန် ညွှန်ကကားပခင်းပပုနိုင်ေည်။ 

 ( ဂ )  ြုေ်မခဲွ (ခ) အရ သ ်ထသခံအထော ်အေား ေြ်မံရယူတင်ပြလာလျှေင် ထအဂျေင်စီသည် 

မှတ်ြံုတင်အရာရိှ၏ ဆံုးပြတ်ချေ ် ုိ အတည်ပြုပခင်း၊ ြယ်ြျေ ်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် ပြင်ဆင် 

ထပြာငး်လဲပခငး်ပြုနိုငသ်ည်။ 

၆၅။ ထအဂျေင်စီ  ချေမှတ်ထသာဆံုးပြတ်ချေ ် ုိ မထ ျေနြ်သူသည် ယင်းဆံုးပြတ်ချေ ် အထ  ာင်း  ားစာ ုိ 

လ ်ခံရရိှသည့်ထန့မှ ရ ်ထြါင်း ၉ဝ အတွင်း ဤ ိစ္စအလ့ုိငှာ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်  

စီရင်ြုိင်ခွင့်အာဏာ အြ်နှင်းေားသည့် မူြုိင်ခွင့်တရားရံုးသ့ုိ  ထလျှော ်ေားနုိင်သည်။ 
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အခန်း (၂၁) 

မူပိုင်ခွင့်တေားရုံး တည်ဒထာငခ်ခငး် 

၆၆။ ပပည်ဒောင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်ေည် - 

 (က) မူပုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပပစ်မှုဒကကာင်းေရပေစ်ဒစ၊ တရားမဒကကာင်း 

ေရပေစ်ဒစ တရားစွဲဆိုမှုများကို စစ်ဒဆးစီရင်ရန် ေင့်ဒလျာ်ဒော နယ်ဒပမဒေေတွင် 

မူပိုင်ခွင့်တရားရုံးများ တည်ဒောင်၍ တရားေူကကီးများကို ခန့်ေားနုိင်ေည်။ 

 ( ခ ) ပုေ်မခဲွ (က) ေရ ခန့်ေားေည့် တရားေူကကီးများေား မူပုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကုိ 

စစ်ဒဆးစီရင်နုိငရ်န် စီရင်ပိုင်ခွင့်ောဏာနှင့် လုပ်ပိုငခ်ွင့်များကို ေပ်နှငး်နိုင်ေည်။ 

 ( ဂ ) ပုေ်မခဲွ (က) ေရ မူပုိင်ခွင့် တရားရံုးများကုိ တည်ဒောင်ပခင်းမပပုမီ မူပုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ် 

များကို စစ်ဒဆးစီရင်ရန် ေင့်ဒလျာ်ဒော တရားရုံးေား မူပိုင်ခွင်တ့ရားရုံးများ၏ စီရင် 

ပိုင်ခွင့်ောဏာနှင့် လုပ်ပိုငခ်ွင့်များကို ေပ်နှငး်နိုင်ေည်။ 

 (ဃ) မူပိုင်ခွင့်တရားရုံးများကချမှတ်ဒော စီရင်ချက်၊ ေမိန့်နှင့် ဆုံးပေတ်ချက်များေဒပါ် 

ေယူခံမှု၊ ပပငဆ်င်မှုများကို စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိေည့် မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးများ၏ စီရင်ပိုငခ်ွင့် 

ောဏာနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ေတ်မှတ်ဒပးရမည်။ 

 ( င ) ြုေ်မ ၆၅ အရ ထလျှော ်ေားချေ ်မျေား ို စစ်ထဆးစီရင်ရန် သင့်ထလျော်သည့် မူြိုငခ်ွင့် 

တရားရုံးသ့ုိ စီရင်ြိုင်ခွင့်အာဏာနှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်မျေား အြ်နှငး်ရမည်။ 

အခန်း (၂၂) 

မှတ်ပုံတင်ထားဒသာ စက်မှုဒီဇိုငး်မူပိုငခ်ွင့် အခွင့်အဒေးထိပါးချ ိုးဒောက်ခခငး်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

မူပိုင်ခွင့်တေားရုံး၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

၆၇။ (က)  အခွင့်အထရးရရိှသူသည် နစ်နာမှုေတွက် တရားမဒကကာင်းေရ ပုေ်မ ၆၈ နှင့် ၆၉တိုပ့ါ 

ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ေညီ ယာယီအထရးယူထဆာင်ရွ ်သည့် အမိန့်ချေမှတ်ထြးရန် မူြုိင်ခွင့် 

တရားရုံးတွင် အထေွထေွမှု ထလျှော ်ေားနိုင်သည်။   

 ( ခ ) အခွင့်အထရးရရိှသူသည် တရားမထ  ာငး်အရ အထရးယူထြးရန် မူြိုငခ်ွင့်တရားရုံးသ့ုိ 

ထလျှော ်ေားနုိင်သည်။ 

၆၈။ (က)  မူပုိင်ခွင့်တရားရံုးေည် မှတ်ပုတံငေ်ားဒော စက်မှုေဇီိုင်းမူပိုငခ်ွင့် ေခွင့်ေဒရး ေိပါး 

ချ ိုးဒောက်ေည်ဟု စွပ်စဲွခံရဒော ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုေ်မ ၆၇၊ ပုေ်မခဲွ(က) ေရ 

ဒလျှောက်ေားလာပါက ဒောက်ပါယာယီေဒရးယူဒဆာင်ရွက်ေည့် ေမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ 

ပေစ်ဒစ၊ တစ်ရပ်ေက်ပိ၍ုပေစ်ဒစ  ချမှတ်နုိင်ေည်- 

  (၁) မှတ်ြုံတင်ေားထသာ စ ်မှုေီဇိုင်း မူြိုင်ခွင့်အခွင့်အထရး ေိြါးချေ ိုးထြာ ်ပခင်း ုိ 

 ာ ွယ်တားဆီးရန်နှင့် အထ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင်  ျေသင့်ခွန်အရြ်ရြ် 
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ထြးထဆာင်၍ ရှင်းလင်းေုတ်ယူဖြီးသည့် သွင်း ုန်ြစ္စည်းမျေားအြါအဝင် မှတ်ြံုတင် 

ေားထသာ စ ်မှုေီဇုိင်းမူြုိင်ခွင့်အခွင့်အထရး ေိြါးချေ ိုးထြာ ်သည့်  ုန်ြစ္စည်းမျေား 

နိုင်ငံထတာ်၏  ုန်သွယ်မှုလမ်းထ  ာင်းအတွင်းသို ့ ဝင်ထရာ ်လာပခင်း ို 

တားဆီးရန် သင့်သည် ေင်ပမငသ်ည့်အမိန့်၊ 

  (၂) စွပ်စွဲခံရဒော မှတ်ပုံတင် စက်မှုေီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ေခွင့်ေဒရး ေိပါးချ ိုးဒောက်မှုနှင့် 

သ ်ဆိုင်ေည့် ေက်ဒေခံေဒောက်ေေားများကို မူလေဒပခေဒနမပျက် 

ေိန်းေိမ်းေားရန် ေင့်ေည်ေငပ်မင်ေည့်ေမိန့်။ 

 ( ခ ) မူပိုင်ခွင့်တရားရုံးေည် ယာယီေဒရးယူဒဆာငရ်ွက်ဒပးရန်ေတွက် ဒလျှောက်ေားေူ 

ေံမှ ဒောကပ်ါတို့ကို တငေွ်ငး်ရန် ညွှန်ကကားနိုင်ေည် - 

 (၁) ဒလျှောက်ေားေူမှာ ေခွင့်ေဒရး ရရိှေူပေစ်ဒကကာင်း၊ ယင်း၏ ေခွင့်ေဒရးကုိ ေိပါး 

ချ ိုးဒောက်ဒနဒကကာင်း ေ့ုိမဟုတ် ေိပါးချ ိုးဒောက်ရန် ေလားေလာရိှဒကကာင်း 

ေင်ရှားဒစရန်ခိုငလ်ုံေည့် ေဒောက်ေေားများကို တငပ်ပဒစပခင်း၊ 

 (၂) ယာယီေဒရးယူဒဆာငရ်ွက်မှုကို ေလဲွေံုးစားပပုပခငး်မှ ကာကွယ်တားဆီးရန် 

ေတွက် လုဒံလာက်ေည့် ောမခံတင်ေွင်းဒစပခင်း။ 

 ( ဂ ) မူပုိင်ခွင့်တရားရံုးေည် ပုေ်မခဲွ (က) ပါ ေမိန့်ေရ ယာယီေဒရးယူဒဆာင်ရွက်မှုများကုိ 

ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ေိပါးချ ိုးဒောက်ေည်ဟု စွပ်စဲွခံရဒော ကုန်ပစ္စည်းများကုိ ခဲွပခား 

ေတ်မှတ်နိုင်ရန် ဒနာက်ေပ်လိုေပ်ဒော မည်ေည့်ေတငး်ေချက်ေလက်ကိုမဆို 

တငေွ်ငး်ရန် ဒလျှောက်ေားေူကို ေပမ်ံညွှန်ကကားနုိင်ေည်။ 

(ဃ) မူြုိင်ခွင့်တရားရံုးသည် ထလျှော ်ေားထတာင်းဆုိခ့ဲသည့် ယာယီအထရးယူထဆာင်ရွ ်ချေ ် 

မျေား ုိ စတင်ထဆာင်ရွ ်ခ့ဲသည့် ထန့မှစ၍ ေိခုိ ်နစ်နာမှုအထြါ် အမှု ုိ အဖြီးအပြတ် 

ဆုံးပြတ်နိုင်ရန်အတွ ် မူြိုင်ခွင့်တရားရုံး  သတ်မှတ်ေားသည့် သင့်ထလျော်ထသာ 

 ာလအတွင်း သ့ုိမဟုတ် ယငး် ဲ့သ့ုိ သတ်မှတ်ေားပခင်းမရှိခဲ့လျှေင် ယာယီ အထရးယူ 

ထဆာင်ရွ ်ရန် အမိန့်ချေမှတ်သည့်ထန့မှ ရ ်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း တရားစဲွဆုိမှု ုိ တရားမထ  ာင်း 

အရ တရားစဲွဆုိပခင်းမရိှလျှေင် ြုေ်မ ၆၉၊ ြုေ်မခဲွ (ခ)  ုိ မေိခုိ ်ထစေဲ ြုေ်မ ၆၈၊ ြုေ်မခဲွ ( ) 

နှင့် ြုေ်မ ၆၉၊ ြုေ်မခဲွ ( ) တ့ုိအရ ချေမှတ်ေားထသာ ယာယီအထရးယူ ထဆာင်ရွ ်ချေ ်မျေား ုိ 

ထလျှော ်ေားခံရသူ၏ ထတာင်းဆုိချေ ်အရ ရုြ်သိမ်းရမည် သ့ုိမဟုတ် အ ျေ ိးုသ ်ထရာ ်မှု ုိ 

ရြ်စဲရမည်။ 

( င ) မူပိုင်ခွင့်တရားရုံးေည် ယာယီေဒရးယူဒဆာင်ရွက်ချက်များကို ရုပ်ေိမ်းလျှေငပ်ေစ်ဒစ၊ 

ဒလျှောက်ေားေူ၏ ပျက်ကွက်မှု ေို့မဟုတ် ပပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဒကကာင့် ရပ်စဲလျှေင် 

ပေစ်ဒစ၊ မှတ်ပံုတင်ေားဒော စက်မှုေီဇုိင်းမူပုိင်ခွင့်ေခွင့်ေဒရး ေိပါးချ ိုးဒောက်ပခင်း 

မရှိဒကကာင်း ေို့မဟုတ် ေိပါးချ ိုးဒောက်ရန် ေလားေလာမရှိဒကကာင်း ဒတွ့ရိှလျှေင် 
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ပေစ်ဒစ ဒလျှောက်ေားခံရေူ၏ ဒတာင်းဆုိချက်ေရ ေဆုိပါ ေဒရးယူဒဆာင်ရွက်ချက်များဒကကာင့် 

ဒပါ်ဒပါက်ဒော ေိခုိက်နစ်နာမှုများေတွက် ေင့်ဒလျာ်ဒောဒလျာ်ဒကကးကုိ ဒလျှောက်ေားေူက 

ဒလျှောက်ေားခံရေူေ့ုိ ဒပးဒစရန် ေမိန့်ချမှတ်နိုငေ်ည်။ 

၆၉။ (က) မူပိုင်ခွင့်တရားရုံးေည် ဒောက်ပါေဒပခေဒနတစ်ရပ်ရပ်တွင် တစ်ေက်ေတ် ယာယီ 

ေဒရးယူဒဆာင်ရွက်ေည့် ေမိန့်များကို ချမှတ်နုိင်ေည် - 

(၁) ေခွင့်ေဒရးရရိှေူကုိ ကုစား၍မရနုိင်ဒော ေိခုိက်နစ်နာမှုကုိ ပေစ်ဒစတန်ရာေည့် 

ဒနှာင့်ဒနှးကကန့်ကကာမှု တစ်စုံတစ်ရာရိှပခငး်၊ 

(၂) ေက်ဒေခံေဒောက်ေေားများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမည့်ေန္တရာယ်ေမှန်တကယ် 

ကျဒရာက်ဒနပခငး်။ 

 ( ခ )   မူပုိင်ခွင့်တရားရံုးေည် တစ်ေက်ေတ် ယာယီေဒရးယူဒဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

(၁) ဒဆာင်ရွက်ပပီးလျှေင်ပပီးချင်း ဒနှာင့်ဒနှးကကန့်ကကာမှုမရိှဒစေဲ  ယာယီေဒရးယူဒဆာင် 

ရွက်ေည့် ေမိန့်ကို ဒလျှောက်ေားခံရေူေံ ေေိဒပးေဒကကာငး်ကကားရမည်။  

(၂) မူြုိင်ခွင့်တရားရံုး  သတ်မှတ်သည့် အချေန်ိ ာလအတွင်း သ့ုိမဟုတ် ယင်း ့ဲသ့ုိ 

သတ်မှတ်ချေ ်မရှိခဲ့လျှေင် အထ  ာင်း  ားစာ ေုတ်ပြန်သည့်ထန့မှ ရ ်ထြါင်း 

၃၀ အတွင်း အထ  ာင်း  ားခံရသူ  လုိ ်နာပခင်းမရိှလျှေင် ယင်းအထရးယူ ထဆာင်ရွ ် 

ချေ ်မျေား ို ဖြီးထပမာ ်ထအာင် ထဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

(၃) ယင်းေဒရးယူ ဒဆာင်ရွက်ချက်များေဒပါ် ပပင်ဆင်ပခင်း၊ ပယ်ေျက်ပခင်း ေ့ုိမဟုတ် 

ေတည်ပပပုခင်းတ့ုိကုိ ဆံုးပေတ်ဒပးရန် ဒလျှောက်ေားခံရေူများ၏ ဒတာင်းဆုိချက်ေရ 

နှစ်ေက်ကကားနာ၍ ပပန်လည်စစ်ဒဆးပခင်းတစ်ရပ်ကုိ ေင့်ဒလျာ်ေည့်ကာလေတွင်း 

ဒဆာင်ရွက်ရမည်။  

၇၀။ စ ်မှုေီဇိုင်းမူြိုင်ခွင့် အခွင့်အထရးေိြါးချေ ိုးထြာ ်ပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ တရားမဥြထေနှင့် 

တရားမ ျေင့်ေံုးဥြထေတ့ုိ ုိ မေိခုိ ်ထစေဲ ြုေ်မ ၆၇၊ ြုေ်မခဲွ (ခ) အရ စဲွဆုိမှုတွင် မူြုိင်ခွင့်တရားရံုးသည် 

ထအာ ်ြါအမိန့်တစ်ရြ်ရြ် ိပုြစ်ထစ၊ တစ်ရြ်ေ ်ြိ၍ုပြစ်ထစ ချေမှတ်နုိင်သည်-  

(က) အထ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင်  ျေသင့်ခွန် အရြ်ရြ်ထြးထဆာင်၍ ရှင်းလင်းေုတ်ယူဖြီး 

တင်သွင်းလာမည့် စ ်မှုေီဇိ ုင်းမူြိ ုင်ခွင့ ်  အခွင့ ်အထရး ေိြါးချေ ိုးထြာ ်ေားသည့် 

 ုန်ြစ္စည်းမျေား နုိင်ငံထတာ်၏ ုန်သွယ်မှုလမ်းထ  ာင်းအတွင်းသ့ုိ ဝင်ထရာ ်လာပခင်း ုိ 

တားဆီးပခငး် အြါအဝင် စ ်မှုေီဇိုငး်မူြိုင်ခွင့် အခွင့်အထရး ေိြါးချေ ိုးထြာ ်မှုအတွ ် 

တားပမစ်သည့်အမိန့်၊  

( ခ ) မှတ်ပုံတင်ေားဒော စက်မှုေီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့် ေခွင့်ေဒရး ေိပါးချ ိုးဒောက်ပခင်းဒကကာင့် 

ပြစ်ထြါ်လာထသာ ေခွင့်ေဒရးရရှိေူ၏ ေိခိုက်နစ်နာမှုများေတွက် ေိပါးချ ိုးဒောက် 
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ေူမှ ေခွင့်ေဒရးရရိှေူေံေ့ုိ လံုဒလာက်ဒော နစ်နာဒကကးဒပးဒဆာင်ဒစရန်ေတွက် 

ချမှတ်ေည့်ေမိန့် ေ့ုိမဟုတ် ေင့်ဒလျာ်ဒော ကိစ္စရပ်များတွင် ေခွင့်ေဒရး ရရိှေူမှ 

ကကိုတငေ်တ်မှတ် ဒတာငး်ဆိုေားဒော နစ်နာဒကကးကိုပေစ်ဒစ၊ ချ ိုးဒောက်ေူက ရယူ 

ခံစားခ့ဲဒော ေကျ ိုးေပမတ်ကုိပေစ်ဒစ၊ နှစ်ရပ်လံုးကုိပေစ်ဒစ ပပန်လည်ဒပးဒစရန် ေမိန့်၊ 

( ဂ ) ေခွင့်ေဒရးရရိှေူ၏ တရားစရိတ်နှင့် ဒရှ့ဒနစရိတ်တို့ ေပါေဝင် ေင့်ဒလျာ်ဒော 

ကုန်ကျစရိတ်များကို ဒပးဒဆာင်ဒစရန်ေမိန့်။ 

၇၁။ (က)  မူပုိင်ခွင့်တရားရံုးေည် ေခွင့်ေဒရးရရိှေူ၏ ဒလျှောက်ေားချက်ေဒပါ် တရားမလုပ်ေံုး 

လုပ်နည်းများနှင့်ေညီ ေိပါးချ ိုးဒောက်မှုေတွက် ေပပီးေတ်ဆံုးပေတ်ချက် ေမိန့်ချမှတ် 

ရာ၌ ေက်ဒေခံပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒောကပ်ါေတိုငး် ချမှတ်နုိင်ေည်- 

(၁) ေိြါးချေ ိုးထြာ ်ထ  ာငး်ထတွ့ရှသိည့်  ုန်ြစ္စည်းမျေား ိုြျေ ်ဆီးပခင်း သ့ုိမဟုတ် 

 ုန်သွယ်မှုလမး်ထ  ာင်းအတွင်းသို့ ဝငထ်ရာ ်လာပခင်း ို တားပမစ်ပခငး်၊ 

(၂) ေပမ်ံေိပါးချ ိုးဒောက်မှုကို ဒလျာ့နည်းဒစဒရးေတွက် ဒလျာ်ဒကကးတစ်စုံတစ်ရာ 

ဒပးဒဆာင်ပခငး်မရှိေဲ ေိပါးချ ိုးဒောက်ဒော ကုန်ပစ္စည်းများကို ေန်တီးရာတွင် 

ေဓိကေေုံးပပုဒော ပစ္စည်းများ ေို့မဟုတ် ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို 

ကုန်ေွယ်မှုလမး်ဒကကာင်းေတွင်းေို့ ဝငဒ်ရာက်လာပခင်းကို တားပမစ်ပခငး်။ 

( ခ )  မူပုိင်ခွင့်တရားရံုးေည် ပုေ်မခဲွ (က) ေရ ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ဒောက်ပါေချက်များကုိ 

ေည့်ေွငး်စဉ်းစားရမည်- 

(၁)   တားပမစ်မိန့်ချမှတ်ပခငး်ဒကကာင့် ရရိှမည့် ေကျ ိုးေက်ဒရာက်မှု၊ 

(၂) ေျက်ဆီးမှုဒဆာင်ရွက်ပခင်းပေင့် ေိပါးချ ိုးဒောက်မှုေတိုင်းေတာနှင့် ေချ ိုးကျ 

ကိုက်ညီမှု၊  

(၃) ြျေ ်ဆီးြံု၊ ြျေ ်ဆီးနည်းသည် သောဝြတ်ဝန်း ျေင်အထြါ် အ ျေ ိုးသ ်ထရာ ်မှု၊ 

(၄) ေပခားပုဂ္ဂိုလ်များ၏ တရားဝင်ေကျ ိုးစီးပွားေိခိုက်မှု။ 

၇၂။ မှတ်ြုံတင်ေားထသာ စ ်မှုေီဇိုင်းမူြိုင်ခွင့် အခွင့်အထရး ေိြါးချေ ိုးထြာ ်ခံရသည်ဟု မရိုး 

မထပြာင့်ထသာသထောပြင့် မမှန်မ န်တုိင်  ားထ  ာင်း ထြါ်ထြါ ်လျှေင် ယင်းသ့ုိ တုိင်  ားပခင်းထ  ာင့် 

မှားယွင်းစွာဟန့်တားခံရသည့် ထလျှော ်ေားခံရသူ ုိ ထလျှော ်ေားသူ  ထလျော်ထ  းထြးရမည့်အပြင် 

ထလျှော ်ေားခံရသူ၏  ျေသင့်ထသာ ထရှ့ထနစရိတ်အြါအဝင် တရားစရိတ်နှင့် အပခား ုန် ျေစရိတ် 

မျေား ို ထလျှော ်ေားသူ  ထြးထဆာင်ထစရန် မူြိုငခ်ွင့် တရားရုံး  အမိန့်ချေမှတ်နုိငသ်ည်။ 

၇၃။ (က) မူပိုင်ခွင့်တရားရုံးေည် ဒောကပ်ါေဒပခေဒနများတွင် တည်ဆဲဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက် 

များကုိ မေိခုိက်ဒစေဲ ေင့်ဒလျာ်ဒော ကိစ္စရပ်များတွင် လျှေ ို့ ဝှက်ေတင်းေချက်ေလက် 
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များကို ေကာေကွယ်ဒပးလျက် ေက်ဒေခံေဒောက်ေေားများကို တစ်ေက် 

ေမှုေည်က တငပ်ပရန် ေမိန့်ချမှတ်နုိင်ေည် - 

(၁) ေခွင့်ေဒရးရရိှေူက ယင်း၏ဒတာင်းဆုိချက်များကုိ လံုဒလာက်စွာ ေဒောက်ေကူပပ ု

နုိင်မည့် ခိုင်လံုေည့် ေက်ဒေခံေဒောက်ေေားများကို တငပ်ပေားဒောေခါ၊ 

(၂) ယင်းဒတာင်းဆုိချက်များနှင့်စပ်ဆုိင်ေည့် ခုိင်လံုဒောေက်ဒေခံ ေဒောက်ေေား 

များေည်  တစ်ေက်ေမှုေည်၏  လက်ဝယ်တွင်ရိှဒကကာင်း  တိကျစွာဒော်ပပေားဒော 

ေခါ။ 

( ခ ) ခုိင်လံုထသာ အထ  ာင်းပြချေ ်မရိှေဲ မိမိအလုိအထလျော ် ေိြါးချေ ိုးထြာ ်မှုတွင် မူြုိင်ခွင့် 

တရားရုံးသည် ထအာ ်ြါအထပခအထနမျေား၌ ေိခို ်နစ်နာသူနှင့် ေိြါးချေ ိုးထြာ ်သူ 

တ့ုိ၏စွြ်စဲွချေ ်မျေား သ့ုိမဟုတ် သ ်ထသခံအထော ်အေားမျေားအရ   ားနာခွင့်ထြးဖြီး 

ယင်းတ့ုိ၏ အပြန်အလှန်စွြ်စဲွပငင်းဆုိသည့်အချေ ်မျေား အြါအဝင် သတင်းအချေ ်အလ ် 

မျေားအထြါ် အထပခခံ၍အတည်ပြုပခင်း သို့မဟုတ် ပငင်းဆိုပခင်း စသည့်ြဏာမနှင့် 

အဖြးီသတ်ဆုံးပြတ်ချေ ်မျေား ို ချေမှတ်နုိင်သည် -  

(၁) လိေုပ်ေည့် ေတငး်ေချက်ေလက်များကို ရယူရာတွင် ပငင်းဆိုလျှေင၊် 

(၂) ေင့်ဒလျာ်ဒော ကာလေတွင်း လိုေပ်ဒော ေတငး်ေချက်ေလက်ကို မဒပးပို ့

နုိင်လျှေင၊် 

(၃) ေဒရးယူဒဆာင်ရွက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းဒော လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများကို ေိောစွာ 

ဟန့်တားလျှေင်။ 

၇၄။ မူပိ ုင်ခွင် ့တရားရု ံးေည် မှတ်ပုံတင်ေားဒော စက်မှုေီဇိ ုင်းမူပိ ုင်ခွင် ့ ေခွင် ့ေဒရး ေိပါး 

ချ ိုးဒောက်ပခငး်ေတွက် ေဒရးယူဒဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပဒေတွင် ေတိေလင်း 

ပပဋ္ဌာန်းေားပခင်းမရိှလျှေင် ေက်ဒေခံေက်ဥပဒေ၊ တရားမကျင့်ေုံးဥပဒေနှင့် ေပခားစပ်ဆိုင်ေည့် 

တည်ဆဲဥပဒေတို့ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို ကျင့်ေံုးဒဆာငရ်ွက်နိုင်ေည်။ 

အခန်း (၂၃) 

ခပစ်ဒဏ်များ 

၇၅။ မည်ေူမဆို ဒောက်ပါပပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ဒကကာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်း 

ခံရလျှေင် ေိုေူကို တစ်နှစ်ေက်မပိုဒော ဒောင်ေဏပ်ေစ်ဒစ၊ ကျပ်ေိန်း ၂၀ ေက်မပိုဒော ဒငေွဏ် 

ပေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုးံပေစ်ဒစ ချမှတ်နုိငေ်ည် - 

(က) စက်မှုေီဇိုငး်မှတ်ပုတံငလ်က်မှတ်ကို မမှန်မကန်ေုတ်ဒပးပခငး် ေ့ုိမဟုတ် ေုတ်ဒပး 

ဒစပခင်း၊ 
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( ခ ) မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မရိုးမဒပောင့်ဒောေဒောပေင့် မမှန်မကန်ဒရးေွင်းပခင်း  

ေ့ုိမဟုတ် ဒရးေွင်းဒစပခငး်၊ 

( ဂ ) လျှေ ို့ဝှက်ေားရိှရမည့် စက်မှုေီဇုိင်းကုိ လျှေ ို့ဝှက်ေားရိှရမည့် ကာလေတွင်း၌ မေက်ဆုိင် 

ေူေား ေုတ်ဒော်ေေိဒပးပခငး်၊ 

(ဃ) စက်မှုေီဇိုငး်ဒလျှောက်ေားချက်နှင့် ေက်ဆိုင်ဒော စာရွကစ်ာတမ်းများကို ေုတ်ပပန် 

ဒကကညာပခင်းမပပုမီ ေတ်မှတ်ေားေည့် ကာလေတွင်း၌ မေက်ဆုိင်ေူေား ခွင့်ပပုချက် 

မရှိေဲ ဒပးေပ်ပခင်း၊ ေများပပည်ေူေို့ ေုတ်ဒော်ေေိဒပးပခင်း ေို့မဟုတ် ေေံုးပပု 

ခွင့်ဒပးပခင်း။ 

အခန်း (၂၄) 

အဒထွဒထွ 

၇၆။ အပခားတည်ဆဲဥြထေတစ်ရြ်ရြ်တွင် မည်သ့ုိြင် ပြဋ္ဌာန်းြါရိှထစ ာမူ ဤဥြထေြါ စ ်မှုေီဇုိင်းနှင့် 

စြ်လျေဉ်းသည့် ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ် ို ဤဥြထေပြင့်သာ အထရးယူရမည်။ 

၇၇။ မှတ်ပုံတင်ေရာရိှေည် ဤဥပဒေေရ ယင်းကိုေပ်နှင်းေားေည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်ေုံး၍ 

ဆံုးပေတ်ရာတွင် တစ်စံုတစ်ဦးေား ေိခုိက်နစ်နာဒစမည်ဆုိပါက ေတ်မှတ်ချက်များနှင့်ေညီ ေုိေူကုိ 

တငပ်ပကကားနာခွင့်ဒပးရမည်။ 

၇၈။ မှတ်ပံုတင်ေရာရိှက မှန်ကန်ဒကကာင်းလက်မှတ်ဒရးေုိးပပီး တံဆိပ်ခတ်နိှပ်ေားဒော စက်မှုေီဇုိင်း 

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူနှင့် ေဒောက်ေေား စာရွက်စာတမ်းများကို ေက်ဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့် 

တရားရုံးတွင် ေက်ဒေခံေပေစ် တငပ်ပခွင့်ရိှေည်။ 

၇၉။ ဤဥပဒေပါ  မှတ်ပံုတင်ေားဒော  စက်မှုေီဇုိင်းမူပုိင်ခွင့်ေခွင့်ေဒရးကုိ  ေိပါးချ ိုးဒောက်မှုများေည်  

ေစုိးရဌာနနှင့်  တရားဝင်ေဲွ့စည်းေားဒော  ေေဲွ့ေစည်းတစ်ရပ်ရပ်က  စီးပွားဒရးေလ့ုိငှာ မဟုတ်ေဲ 

နိုင်ငံဒတာ်၏ ေဒရးဒပါ်ေဒပခေဒနနှင့် ေများပပည်ေူဒေးေန္တရာယ်ကိစ္စများတွင် မှတ်ပုံတင် 

ေားဒော စက်မှုေီဇိုင်းပါရှိေည့် ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ေများပပည်ေူေကျ ိုးငှာ ေေုံးပပုပခငး်နှင့် 

ေက်ဆုိင်ပခင်း မရိှဒစရ။ 

၈၀။ စက်မှုေီဇိုငး်ေပငငး်ပွားေူ ပုဂ္ဂိုလ်များေကကား ဒပါ်ဒပါက်လာေည့် ေပငငး်ပွားမှုများကို နှစ်ဦး 

နှစ်ေက်ချစ်ကကည်စွာ ညိှနှိုင်းဒပေရှင်းပခင်းပေင့်ပေစ်ဒစ၊ ေနုညာတစီရင်ဆံုးပေတ်ပခင်းပေင့်ပေစ်ဒစ၊ တရားစဲွဆုိ 

ပခငး်ပေင့်ပေစ်ဒစ ဒပေရှင်းနုိငေ်ည်။  

၈၁။ ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို ဒဆာင်ရွက်နုိငဒ်စရန် ဝန်ကကီးဌာနေည် ဗဟုိဒကာ်မတီနှင့် 

ဒေဂျင်စီ၏ ရံုးလုပ်ငန်းများကုိ တာဝန်ယူဒဆာင်ရွက်ရမည့်ေပပင် ကုန်ကျစရိတ်များကုိလည်း ကျခံရမည်။ 
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၈၂။ ဝန်ကကီးဌာနေည် နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းမဟုတ်ေည့် ဗဟိုဒကာ်မတီေေွဲ့ဝင်၊ ဒေဂျင်စီေေွဲ့ဝင်နှင့် 

လုပ်ငန်းေေဲွ့ဝင်တ့ုိ၏ ချးီပမှင့်ဒငွနှင့် စရိတ်များကုိ ပပည်ဒောင်စုေစုိးရေေဲွ့၏ ေဒောတူညီချက်ပေင့် 

ေတ်မှတ်ဒပးရမည်။ 

၈၃။ ဤဥပဒေပါ ပပည်ဒောင်စုေဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်၏ ရာေူးေက်တမ်းေည် ောမန်ေားပေင့် နုိင်ငံဒတာ် 

ေမ္မတ၏ ရာေူးေက်တမ်းေတုိင်းပေစ်ေည်။ 

၈၄။ ဝန်က ီးဌာနသည် ထအဂျေင်စီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား ုိ ထဆာင်ရွ ်နုိင်ရန် ဦးစီးဌာနနှင့် ၎င်း၏ 

မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ နယ်ြယ်အလုိ ် ဌာနခဲွမျေား ုိ ြဲွ့စည်းတာဝန်ထြးအြ်နုိင်သည်။  

၈၅။ ဤဥပဒေေရ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေည့် ဗဟိုဒကာ်မတီနှင့် ဒေဂျင်စီတို ့ေည် မူပိ ုင်ခွင့် 

ဥပဒေေားလံုးေတွက် ေကျုံးဝင်ေည်ဟု မှတ်ယူရမည်။  

၈၆။ ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား ို အထ ာင်အေည်ထြာ်ထဆာငရွ် ်ရာတွင် - 

 ( ) ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေ ြ်သည် တရားစီရင်ထရးနှင့်သ ်ဆုိင်ထသာ နည်းဥြထေ၊ 

စညး်မျေဉ်း၊ စညး် မ်း၊ အမိန့်ထ  ာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်  ားချေ ်နှင့် လုြ်ေံုးလုြ်နည်း 

မျေား ုိေုတ်ပြန်နုိင်သည်။ 

( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ေက်ဆုိင်ရာဝန်ကကီးဌာနတ့ုိေည် - 

  (၁) နည်းဥြထေ၊ စည်းမျေဉ်းနှင့် စည်း မ်းမျေား ုိ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအြဲွ့၏ သထော 

တူညီချေ ်ပြင့်ေုတ်ပြန်နုိင်သည်။  

(၂) ေမိန့်ဒကကာ်ပငာစာ၊ ေမိန့်၊ ညွှန်ကကားချက်နှင့် လုပ်ေံုးလုပ်နည်းများကုိ ေုတ်ပပန် 

နုိင်ေည်။ 

 ( ဂ ) ဒေဂျင်စီနှင့် ဦးစီးဌာနတ့ုိေည် ေမိန့်ဒကကာ်ပငာစာ၊ ေမိန့်၊ ညွှန်ကကားချက်နှင့် လုပ်ေံုး 

လုပ်နည်းများကို ဝန်ကကီးဌာန၏ ေဒောတူညီချက်ပေင့် ေုတ်ပပန်နိုငေ်ည်။                                                                                                                                                                                                                                                                                       

၈၇။ The Myanmar Patents and Designs (Emergency Provisions) Act, 1946 ကုိ ဤဥပဒေပေင့် 

ရုပ်ေိမ်းလိကု်ေည်။ 

  

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံထတာ် ြဲွ့စည်းြံုအထပခခံဥြထေအရ  ျွနု်ြ်လ ်မှတ်ထရးေုိးသည်။ 

 

 

 (ြုံ)ဝငး်ပမင့် 

 နုိင်ငထံတာ်သမ္မတ 

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိငင်ထံတာ် 


