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ကုန်အမှတတ်ံဆိပ်မူပုိင်ခွင့်ဥပဒေ  

(၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ ပြည်ထောငစ်ုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်    ၃    ။) 

၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြာသုိလပြည့်ထ ျော်   ၁၀   ရ ် 

(၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ ဇန်နဝါရီလ   ၃၀    ရ ်) 

 ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေ ို ပြဋ္ဌာန်းလိ ု်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်၊ စတငအ်ာဏာတည်ခခငး်နှင့် အဓပိ္ပာယ်ဒော်ခပချက် 

၁။ ( ) ဤဥြထေ ို  ုန်အမတှ်တံဆိြ်မူြိုငခ်ွင့်ဥြထေဟု ထခါ်တွင်ထစရမည်။ 

( ခ ) ဤဥြထေသည် နုိင်ငံထတာ်သမ္မတ  အမိန့်ထ  ာ်ပငာစာပြင့် သတ်မှတ်သည့်ထန့ရ ်တွင် 

စတငအ်ာဏာ တည်ထစရမည်။  

၂။ ဤဥြထေတွင်ြါရိှထသာ ထအာ ်ြါစ ားရြ်မျေားသည် ထြာ်ပြြါအတုိင်း အဓိြ္ပာယ်သ ်ထရာ ် 

ထစရမည်- 

( ) နုိင်ငဒံတာ် ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိငင်ထံတာ် ို ဆိုသည်။ 

( ခ ) ဗဟုိဒကာ်မတီ ဆုိသည်မှာ ဤဥြထေအရ ြဲွ့စည်းထသာ မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ ဗဟုိထ ာ်မတီ ုိ 

ဆိုသည်။  

( ဂ ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောငစ်ုအစိုးရ စီးြွားထရးနှင့်  ူးသန်းထရာငး်ဝယ်ထရး 

ဝန်က ီးဌာနကို ဆိုသည်။ 

(ဃ) သက်ဆိုငရ်ာဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ပြန်  ားထရးဝန်က ီးဌာန၊ 

စ ်မှုဝန်က ီးဌာန၊ စို ်ြျေ ိုးထရး၊ ထမွးပမူထရးနှင့်ဆည်ထပမာင်းဝန်က ီးဌာန သို့မဟုတ် 

ြညာထရးဝန်က ီးဌာန  ိ ုဆိုသည်။ 

( င ) ဒအဂျင်စီ ဆုိသည်မှာ ဤဥြထေအရ ြဲွ့စည်းထသာ မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ ထအဂျေင်စီ ုိ ဆုိသည်။ 

( စ ) ဦးစီးဌာနဆိုသည်မှာ ဝန်က ီးဌာန  မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ  ိစ္စရြ်မျေား ထဆာင်ရွ ်ရန် 

တာဝန်ထြးအြ်ထသာ ဦးစီးဌာန ိုဆိုသည်။ 

(ဆ) မှတ်ပံုတင်အရာရိှ ဆုိသည်မှာ မူြုိင်ခွင့်မှတ်ြံုတင်ပခင်းလုြ်ငန်းမျေား ုိ ထဆာင်ရွ ်သည့် 

ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်  ားထရးမှူးချေုြ် ို ဆိုသည်။ 

( ဇ ) စစ်ဒဆးဒရးအရာရှိ ဆိုသည်မှာ မူြိုငခ်ွင့်မှတ်ြုံတငပ်ခငး်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ စစ်ထဆးမှုမျေား 

ထဆာင်ရွ ်သည့် ဦးစီးဌာနရိှ လ ်ထော ်ညွှန်  ားထရးမှူးနှင့်အေ ် အဆင့်ရိှထသာ 

အရာရိှ ိုဆိုသည်။ 

( ဈ ) မူပိုင်ခွင့် (Intellectual Property Rights) ဆိုသည်မှာ  ိုယ်ြိုင်အသိဉာဏ်ပြင့် 

ပြုလုြ်ထသာ တီေငွြ်န်တီးမှုမျေား ို အ ာအ ွယ်ထြးရန် ဥြထေအရ ထြးအြ်သည့် 
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အခွင့်အထရး ို ဆိုသည်။ ယငး်စ ားရြ်တွင် စာထြနှင့်အနုြညာ မူြိုငခ်ွင့်၊ တီေွငမ်ှု 

မူြိုင်ခွင့်၊ စ ်မှုေီဇိုင်းမူြိုငခ်ွင့်၊  ုန်အမတှ်တံဆိြ် မူြိုင်ခွင့်နှင့် အပခားထသာ မူြိုင်ခွင့် 

အမျေ ိုးအစားမျေားလည်းြါဝငသ်ည်။ 

(ည)  အမှတ်တံဆိပ် ဆိုသည်မှာ  ုန်ြစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းတစ်ခု ို 

အပခားထသာ  ုန်ြစ္စည်း သ့ုိမဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမျေားနှင့် ခဲွပခားသိရိှထစနုိင်ထသာ 

 ုိယ်ြုိင်အမည်နာမမျေား၊ အ ္ခရာမျေား၊  ိန်းဂဏန်းမျေား၊ ြံုထြာ်ေားထသာ အစိတ်အြုိင်းမျေား၊ 

အထရာင်အထသွး ထြါင်းစြ်မှုတို့အြါအဝင် မျေ ်စိပြင့် ပမင်ထတွ့နုိင်ထသာ အမှတ်အသား 

တစ်ခုခု ုိထသာ်လည်းထ ာင်း၊ ယင်းအမှတ်အသား တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထြါင်းစြ်ေားသည့် 

အမှတ်အသားတစ်ခုခု ုိထသာ်လည်းထ ာင်း ဆုိသည်။ ယင်းစ ားရြ်တွင်  ုန်အမှတ် 

တံဆိြ်၊ ဝန်ထဆာင်မှုအမှတ်တံဆိြ်၊ စုထြါင်းြုိင်အမှတ်တံဆိြ်နှင့် အသိအမှတ်ပြုအမှတ် 

တံဆိြ်တ့ုိလည်း ြါဝင်သည်။  

( ဋ ) ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ဆုိသည်မှာ  ုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်းထဆာင်ရွ ်ရာတွင် လုြ်ငန်းတစ်ခု၏ 

 ုန်ြစ္စည်းမျေား ုိ အပခားထသာလုြ်ငန်းမျေား၏  ုန်ြစ္စည်းမျေားမှ ခဲွပခားသိရိှထစနုိင်ထသာ 

အမှတ်တံဆိြ်တစ်ခုခု ို ဆိုသည်။  

( ဌ ) ဝန်ဒဆာင်မှုအမှတ်တံဆိပ် ဆုိသည်မှာ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းထဆာင်ရွ ်ရာတွင် လုြ်ငန်း 

တစ်ခု၏ ဝန်ထဆာင်မှုမျေား ုိ အပခားထသာလုြ်ငန်းမျေား၏ ဝန်ထဆာင်မှုမျေားမှခဲွပခား သိရိှ 

ထစနိငု်ထသာ အမှတ်တံဆိြ်တစ်ခုခု ို ဆိုသည်။ 

( ဍ )  စုဒပါင်းပိုင်အမှတ်တံဆိပ် ဆိုသည်မှာ စ ်မှုလုြ်ငန်းရှင်မျေား၊ ေုတ်လုြ်သူမျေား 

သို့မဟုတ်  ုန်သည်မျေားပြင့် စုစည်းေားထသာ အြွဲ့အစည်း၊ အသင်းအြွဲ့ သို့မဟုတ် 

လူမှုစီးြွားထရး အြဲွ့အစည်းမျေား သ့ုိမဟုတ် သမဝါယမအသငး် ဲ့သ့ုိ စုထြါင်းြွဲ့စည်း 

ေားထသာ အြွဲ့အစည်း  ြိုင်ဆိုင်သည့် အမှတ်တံဆိြ်တစ်ခုခု ို ဆိုသည်။ 

ယင်းစ ားရြ်တွင် အဆိုြါအြွဲ့အစည်း၏ အြွဲ့ဝင်မျေားြိုင်ဆိုင်သည့်  ုန်ြစ္စည်း 

သ့ုိမဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုမျေား ို အပခားထသာ  ုန်ြစ္စည်း သ့ုိမဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုမျေားမှ 

ခွဲပခားသိရှိထစနိုင်ထသာ အမှတ်တံဆိြ်လည်း ြါဝင်သည်။  

( ဎ ) အသိအမှတ်ခပုအမှတ်တံဆိပ် ဆုိသည်မှာ အမှတ်တံဆိြ်တစ်ခု၏  ုန်ြစ္စည်း သ့ုိမဟုတ် 

ဝန်ထဆာင်မှု၏ မူရင်းထေသ၊ အရည်အထသွး၊ အမျေ ိုးအစားနှင့် အပခားေူးပခားထသာ 

အချေ ်အလ ်မျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ အမှတ်တံဆိြ်ြုိင်ရှင်  ယင်း၏ ေိန်းချေုြ်မှုပြင့် 

အသံုးပြုခွင့်ရိှထ  ာင်း အသိအမှတ်ပြုသည့် အမှတ်တံဆိြ်တစ်ခုခု ို ဆိုသည်။ 

(ဏ) ဒေသဆုိင်ရာအညွှန်း ဆုိသည်မှာ မူရင်းထေသ ုိ အေူးထြာ်ညွှန်းထသာ အရည်အထသွး၊ 

ေင်ထြါ်ထ ျော်  ားမှု သ့ုိမဟုတ် အပခားေူးပခားထသာ ဝိထသသလ ္ခဏာမျေားြါရိှသည့် 

 ုန်ြစ္စည်းေွ ်ရှိရာနိုင်ငံ၊ နယ်ထပမ သို့မဟုတ် ထေသမှမူလေွ ်ရှိထသာ  ုန်ြစ္စည်း 

ပြစ်ထ  ာင်း ညွှန်းပြချေ ်တစ်ခုခု ို ဆိုသည်။ 
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(တ) ဒကျာ်ကကားဒသာအမှတ်တံဆိပ် ဆုိသည်မှာ သတ်မှတ်ေားထသာစံနှင့်အညီ နုိင်ငံထတာ်တွင် 

လူသိမျေားပြီးထ ျော်  ားထသာ အမှတ်တံဆိြ်တစ်ခုခု ို ဆိုသည်။   

(ေ) ကုန်သွယ်မှုအမည် ဆုိသည်မှာ  ုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်းတစ်ရြ်နှင့်တစ်ရြ် ခဲွပခားသိရိှနုိင်ရန် 

ထြာ်ပြထသာ အမည် သ့ုိမဟုတ် သတ်မှတ်ချေ ် ို ဆိုသည်။ 

( ဒ ) အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင် ဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာန၏ မှတ်ြုံတင်စာရင်းတွင် မှတ်ြုံတင် 

အမှတ်တံဆိြ်ြုိင်ရှင်အပြစ် အသိအမှတ်ပြု မှတ်တမ်းတင်ပခင်းခံရသည့်ြုဂ္ဂိုလ် သ့ုိမဟုတ် 

တရားဝင် ြွဲ့စည်းေားထသာ အြဲွ့အစည်း ို ဆိုသည်။ 

( ဓ ) အခွင့်အဒရးရရှိသူ ဆိုသည်မှာ အမှတ်တံဆိြ်ြိုင်ရှင်၊ ထ ျော်  ားထသာ အမှတ်တံဆိြ် 

ြုိင်ရှင်၊ ထေသဆိုင်ရာအညွှန်းြိုင်ရှင်၊  ုန်သွယ်မှုအမည်ြိုင်ရှင်၊ မှတ်ြံုတင်ေားထသာ 

အမှတ်တံဆိြ်မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အခွင့်အထရး ို လွှဲထပြာင်းထြးပခင်းခံရသူ သို့မဟုတ် 

ခွင့်ပြုချေ ်ပြင့် လုြ် ိုင်ခွင့်ထြးပခင်းခံရသူအပြစ် မှတ်ြုံတင်ေားထသာ အမှတ်တံဆိြ် 

မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ အခွင့်အထရးရရိှသည့် လူြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သ့ုိမဟုတ် တရားဝင်ြဲွ့စည်း 

ေားထသာ အြဲွ့အစည်းတစ်ခုခု ို ဆိုသည်။ 

( န ) အေဲွ့ဝင်နုိင်ငံ ဆုိသည်မှာ နုိင်ငံထတာ်  အြဲွ့ဝင်အပြစ် ြါဝင်ေားထသာ မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ 

 ွန်ဗင်းရှင်းမျေား၊ စာချေုြ်မျေား သ့ုိမဟုတ် သထောတူညီချေ ်မျေား သ့ုိမဟုတ် ယင်းတ့ုိနှင့် 

သ ်ဆုိင်သည့် အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာ အြဲွ့အစည်းမျေား သ့ုိမဟုတ် ထေသဆုိင်ရာ အြဲွ့အစည်း 

မျေား၏ အြဲွ့ဝင်နုိငင်တံစ်ခုခု ို ဆိုသည်။ 

( ြ ) မူပိုင်ခွင့်တရားရုံး ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောငစ်ုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်  မူြိုငခ်ွင့်ဆိုငရ်ာ 

 ိစ္စရြ်မျေား ိ ု စစ်ထဆးစီရင်ရန် ဥြထေအရ တည်ထောင်ထသာ တရားရု ံး ိ ု 

ထသာ်လည်းထ ာင်း၊ ယင်းရုံး၏ စီရင်ြိုင်ခွင့်အာဏာနှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်မျေား အြ်နှင်း 

ေားသည့် တရားရုံး ိုထသာ်လည်းထ ာငး် ဆိုသည်။   

( ြ ) ဦးစားဒပးအခွင့်အဒရး ဆိုသည်မှာ ြုေ်မ ၃၁ ြါ ဦးစားထြးအခွင့်အထရး ို ဆိုသည်။ 

( ဗ ) ကုန်စည်ခပပဲွဆုိင်ရာဦးစားဒပးအခွင့်အဒရး ဆုိသည်မှာ ြုေ်မ  ၃၂ ြါ  ုန်စည်ပြြဲွဆုိင်ရာ 

ဦးစားထြးအခွင့်အထရး ို ဆိုသည်။ 

အခန်း(၂) 

ရည်ရွယ်ချက် 

၃။ ဤဥြထေ၏ ရည်ရွယ်ချေ ်မျေားမှာ ထအာ ်ြါအတိုင်းပြစ်သည်- 

( ) အမှတ်တံဆိြ် ို အ ာအ ွယ်ထြးပခင်းအားပြင့် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှု၊  ုန်သွယ်ထရးနှင့် 

 ူးသန်းထရာငး်ဝယ်ထရးလုြ်ငန်းမျေား ြိုမုိြွံ့ပြိုးတိုးတ ်လာထစရန်၊  

( ခ ) အမှတ်တံဆိြ်ြုိင်ရှင်နှင့် အခွင့်အထရးရရိှသူတ့ုိ၏အ ျေ ိုးစီးြွား ုိ အ ာအ ွယ်ထြးနုိင်ရန်၊ 
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( ဂ ) အမှတ်တံဆိြ်တုြမှုနှင့်  ုန်ြစ္စည်းအတုမျေား ထဈး ွ ်သို ့ ဝင်ထရာ ်လာမှု ို 

ဟန့်တားနုိင်ပခင်းအားပြင့် မျှတထသာ ထဈး ွ ်ယှဉ်ပြိုင်မှုစနစ် ုိ တည်ထဆာ ်ရန်နှင့် 

အမျေားပြည်သူအတွ ် ထေး င်းလုခံခုံထသာ ြတ်ဝန်း ျေငတ်စ်ရြ် ို ြန်တီးနိုင်ရန်၊ 

(ဃ) ထေသဆိုင်ရာ အညွှန်း ို အ ာအ ွယ်ထြးပခငး်ပြင့် နုိင်ငံထတာ်မှ ေွ ်ရိှထသာ ထေသ 

ေုတ် ုန်မျေား၏ အရည်အထသွးမျေား ို ပမှင့်တင်နုိင်ရန်နှင့် နုိငင်တံ ာ ထစျေး ွ ်သ့ုိ 

ေိုးထြာ ်ဝင်ထရာ ်နိုင်ပခင်းပြင့် ထေသတွင်းရှိ ပြည်သူမျေား၏ လူမှုစီးြွားေဝြိုမို 

ြွံ့ပြိုးတိုးတ ်လာထစရန်။ 

အခန်း (၃) 

ဗဟိုဒကာ်မတီေွဲ့စည်းခခငး်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၄။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့သည် - 

( ) မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ လုြ်ငန်းမျေား ုိ က ီး  ြ်ထဆာင်ရွ ်ရန် မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ ဗဟုိထ ာ်မတီ ုိ 

ထအာ ်ြါအတိုင်း ြွဲ့စည်းရမည်-  

(၁) ေုတိယသမ္မတ  ဥ ္ကဋ္ဌ 

(၂) ပြည်ထောင်စုဝန်က ီး၊ ဝန်က ီးဌာန  ေုတိယဥ ္ကဋ္ဌ 

(၃) သ ်ဆိုငရ်ာဝန်က ီးဌာနမျေားမှ ေုတိယဝန်က ီးမျေား  အြဲွ့ဝင် 

(၄) အပခားသင့်ထလျော်သည့် ဝန်က ီးဌာနမျေားမှ ေုတိယဝန်က ီးမျေား 

သ့ုိမဟုတ် ညွှန်  ားထရးမှူးချေုြ်မျေား 

 အြဲွ့ဝင် 

(၅) ထလးဦးေ ်မြိုထသာ မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ြညာရှင်မျေား  အြဲွ့ဝင် 

(၆) အစုိးရမဟုတ်ထသာ အြဲွ့အစည်းမျေားမှ  ုိယ်စားလှယ်နှစ်ဦး  အြဲွ့ဝင် 

(၇) နုိင်ငထံတာ်သမ္မတမှ တာဝန်ထြးအြ်သူ       အတွင်းထရးမှူး 

(၈) ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်  ားထရးမှူးချေုြ် တွဲြ အ်တွငး်ထရးမှူး 

( ခ ) ြုေ်မခဲွ ( ) အရ ြဲွ့စည်းထသာ ဗဟိုထ ာ်မတီ ုိ လုိအြ်သလုိ ပြင်ဆင်ြဲွ့စည်းနုိင်သည်။ 

၅။ ဗဟိုထ ာ်မတီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားမှာ ထအာ ်ြါအတိုင်းပြစ်သည်- 

( ) နုိင်ငံထတာ်တွင် မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာလုြ်ငန်းမျေား ထ ာင်းစွာြံွ့ပြိုးတုိးတ ်ထစရန် မူြုိင်ခွင့် 

ဆိုင်ရာ မူဝါေမျေား၊ မဟာဗျေူဟာမျေား၊ လုြ်ငန်းစီမံချေ ်မျေား ချေမှတ်ပခငး်၊ 

( ခ ) မူြ ိ ုင ်ခ ွင ် ့ဆိ ုင ်ရာ  မူဝါေမျေား ၊  မဟာဗျေူဟာမျေား ၊  လုြ်ငန ်းစ ီမ ံခ ျေ ်မျေား အား  

အထ ာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွ ်ရာတွင် က ီး  ြ်လမး်ညွှန်မှုထြးပခငး်၊ 

( ဂ ) နိုင်ငံထတာ်၏ စီးြွားထရးြွံ့ပြိုးတိုးတ ်ထရး၊ နုိင်ငံပခားရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုတုိးတ ်ထရးနှင့် 

အထသးစားအလတ်စား စီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေား ြံွ့ပြိုးတုိးတ ်ထရးတ့ုိအတွ ် မူြိုင်ခွင့် 

စနစ်ပြင့် အားထြးပမှင့်တငနုိ်ငရ်န် လမး်ညွှန်မှုထြးပခင်း၊ 
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(ဃ) မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာလုြ်ငန်းမျေား ြံွ့ပြိုးတုိးတ ်ထစရန် လုိအြ်သည့် လူသားအရင်းအပမစ်မျေား 

ထလ့ ျေင့်ပြုစုြျေ ိုးထောင်ထရး ို အားထြးပမှင်တ့ငပ်ခင်း၊ 

( င ) မူြုိင်ခွင့်စနစ် ြံွ့ပြိုးတုိးတ ်ရန်နှင့် ထ ာင်းစွာ ျေင့်သံုး ထဆာင်ရွ ်နုိင်ရန် သ ်ဆုိင်ရာ 

အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအြဲွ့အစည်းမျေား၊ အပခားအြဲွ့အစည်းမျေား၊ ြုဂ္ဂလိ လုြ်ငန်းရှင်မျေားနှင့် 

ညိှနှိုင်းထြါင်းစြ်ထြးပခငး်၊ 

( စ )  နညး်ြညာနှင့် အပခားလိုအြ်သည့် အထော ်အြံ့မျေား ရရိှထစထရးအတွ ် ပြည်တွငး် 

ပြည်ြ အြွဲ့အစည်းမျေားနှင့်ဆ ်သွယ်ညှိနှိုင်း ထဆာင်ရွ ်ပခင်း ို အားထြးပမှင့်တင် 

ထဆာင်ရွ ်ထြးပခငး်၊ 

(ဆ) ပြည်ထောင်စုအစုိးရအြဲွ့  အခါအားထလျော်စွာ ထြးအြ်ထသာ မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာလုြ်ငန်း 

တာဝန်မျေား ို ေမး်ထဆာငပ်ခငး်။ 

အခန်း(၄) 

ဒအဂျင်စီေွဲ့စည်းခခငး်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၆။ ဗဟိုထ ာ်မတီသည် - 

 ( ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏ သထောတူညီချေ ်ပြင့် မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ထအဂျေင်စီ ို 

ထအာ ်ြါအတိုင်းြွဲ့စည်းရမည်- 

(၁) ဗဟိုထ ာ်မတီ၏ အတွင်းထရးမှူး  ဥ ္ကဋ္ဌ 

(၂)

  

ဝန်က ီးဌာနနှင့် သ ်ဆိုင်ရာ ဝန်က ီးဌာနမျေားမှ 

ထအဂျေင်စီနှင့် သ ်ဆုိင်သည့် ညွှန်  ားထရးမှ းူချေြ်မျေား 

 အြဲွ့ဝင် 

(၃) ရှစ် ဦးေ ်မြိုထသာ မူြိုင်ခွင်ဆ့ိုငရ်ာြညာရှငမ်ျေား  အြဲွ့ဝင် 

(၄) ငါး ဦးေ ်မြုိထသာ အစုိးရမဟုတ်ထသာ အြဲွ့အစည်း 

မျေားမှ  ိုယ်စားလှယ်မျေား 

 အြဲွ့ဝင် 

(၅) ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်  ားထရးမှူးချေုြ်  အတွင်းထရးမှူး 

(၆) ဦးစီးဌာန၏ ဌာနခွဲတာဝန်ခံမျေား တဲွြ ်အတွင်းထရးမှ းူမျေား 

  ( ခ ) ြုေမ်ခွဲ( )အရ ြွဲ့စည်းထသာ ထအဂျေင်စီ ို လိအုြ်သလို ပြငဆ်င်ြွဲ့စည်းနုိင်သည်။ 

၇။ ထအဂျေင်စီဥ ္ကဋ္ဌသည် ေုတိယဝန်က ီးအဆင့်ြုဂ္ဂိုလ်ပြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၈။ ထအဂျေင်စီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားမှာ ထအာ ြ်ါအတိုင်းပြစ်သည်- 

( )  ုန်အမှတ်တံဆိြ် မူြုိင်ခွင့်နှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် လုြ်ငန်းမျေား ုိ ညိှနှိုင်းထြါင်းစြ်ထြးပခင်း၊ 

( ခ )  ုန်အမှတ်တံဆိြ်မူြုိင်ခွင့်စနစ် ထ ာင်းစွာ ြံွ့ပြိုးတုိးတ ်ထစရန် ဗဟုိထ ာ်မတီ  

ချေမှတ်ထသာ  ုန်အမှတ်တံဆိြ်မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ မူဝါေမျေား၊ မဟာဗျေုဟာမျေား၊ လုြ်ငန်း 
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စီမံချေ ်မျေားနှင့် လူသားအရင်းအပမစ်မျေား ထလ့ ျေင့်ပြုစုြျေ ိုးထောင်ထရးလုြ်ငန်းရြ် 

မျေား ို အထ ာင်အေည်ထြာ် ထဆာင်ရွ ်ပခင်း၊ 

( ဂ )  ုန်အမှတ်တံဆိြ် မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ  ွန်ဗင်းရှင်းမျေား၊ စာချေုြ်မျေားနှင့်သထောတူညီချေ ် 

မျေားတွင် နုိင်ငံထတာ် အြွဲ့ဝင်အပြစ် ြါဝင်နုိငထ်ရးအတွ ် ဗဟိုထ ာ်မတီသ့ုိ ထလ့လာ 

တငပ်ြပခငး်၊ 

(ဃ) နုိင်ငံထတာ်  အြဲွ့ဝင်အပြစ် ြါဝင်ထသာ  ုန်အမှတ်တံဆိြ်မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ  ွန်ဗင်းရှင်းမျေား၊ 

စာချေ ြ်မျေားနှင့်သထောတူညီချေ ်မျေားြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားနှင့်အညီ အထ ာင်အေည်ထြာ် 

ထဆာင်ရွ ်ပခင်း၊ 

( င )  ုန်အမှတ်တံဆိြ် မူြုိင်ခွင့်နှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် ပြည်တွင်းရိှ သ ်ဆုိင်ရာအြဲွ့အစည်းမျေား၊ 

အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာအြဲွ့အစည်းမျေား၊ ထေသဆုိင်ရာအြဲွ့အစည်းမျေား၊ အြဲွ့ဝင်နုိင်ငံမျေား 

နှင့် ြူးထြါင်းထဆာင်ရွ ်ပခင်း၊ 

( စ )  ုန်အမှတ်တံဆိြ် မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အခွင့်အထရးေိြါးချေ ိုးထြာ ်မှုမျေား ို အထရး 

ယူထဆာင်ရွ ်နုိင်ရန် ဗဟုိထ ာ်မတီ၏ သထောတူညီချေ ်ပြင့် လုိအြ်ထသာ လုြ်ငန်းအြဲွ့ 

မျေား ုိ ြဲွ့စည်းပခင်းနှင့် ယင်းတ့ုိ၏လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား ုိ သတ်မှတ်ထြးပခငး်၊ 

(ဆ)  ုန်အမှတ်တံဆိြ် မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ လုြ်ငန်းမျေား ုိ ထဆာင်ရွ ်နုိင်ရန် ဗဟုိထ ာ်မတီ၏ 

သထောတူညီချေ ်ပြင့် လိအုြ်ထသာ လုြ်ငန်းအြွဲ့မျေား ို ြွဲ့စည်းပခငး်နှင့် ယငး်တို့၏ 

လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား ို သတ်မှတ်ပခငး်၊ 

( ဇ ) ထေသအတွင်းရိှ ပြည်သူမျေား၏ စီးြွားထရးြုိမုိြံွ ပ့ြိုးတုိးတ ်လာထစရန် နုိင်ငံထတာ်အတွင်း 

ထေသအလို ်ေွ ်ရှိထသာ အရည်အထသွးပမင့် ေုတ် ုန်မျေား ို အ ာအ ွယ် 

ထြးပခငး်၊  

( စျေ ) မှတ်ြံုတင်အရာရိှ၏ ဆံုးပြတ်ချေ ်အထြါ် အယူခံဝင်မှုအား အဆံုးအပြတ်ပြုပခင်း၊ 

(ည) ဤဥြထေနှင့်အညီ ထ ာ ်ခံရမည့် အခထ  းထငွမျေား ို ဗဟိုထ ာ်မတီမှတစ်ဆင့် 

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏ သထောတူညီချေ ်ပြင့် သတ်မှတ်ပခငး်၊ 

( ဋ )  ုန်အမှတ်တံဆိြ် မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ မှတ်ြုံတင်ပခင်းလုြ်ငန်းမျေား ို ခွင့်ပြုရာတွင် 

အသံုးပြုမည့်တံဆိြ်တုံး ို အတညပ်ြု သတ်မှတ်ပခငး်၊ 

( ဌ ) ဗဟိုထ ာ်မတီသို့ လုြ်ငန်းအစီရငခ်ံစာမျေားနှင့်အပခားလိအုြ်သည့် အစီရင်ခံစာမျေား ုိ 

တငပ်ြပခငး်၊ 

( ဍ )  ုန်အမှတ်တံဆိြ် မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ နှစ်ြတ်လည်အစီရင်ခံစာ ို ဗဟုိထ ာ်မတီသ့ုိ 

တငပ်ြပခငး်၊ 

( ဎ ) ဗဟိုထ ာ်မတီ  အခါအားထလျော်စွာ ထြးအြ်ထသာ မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ လုြ်ငန်း 

တာဝန်မျေား ို ေမး်ထဆာငပ်ခငး်။ 
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အခန်း(၅) 

ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၉။ ဦးစီးဌာန၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားမှာ ထအာ ြ်ါအတိုင်းပြစ်သည်- 

( )  ုန်အမှတ်တံဆိြ်မူြုိင်ခွင့်နှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် မှတ်ြုံတင်ပခင်း  ိစ္စရြ်မျေား ို ေုတ်ပြန် 

ထ  ညာပခငး်၊ 

( ခ )  ုန်အမှတ်တံဆိြ် မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ မှတ်ြံုတင်စာရင်းမျေား ုိ ေိန်းသိမ်းေားရိှပခင်း၊ 

( ဂ ) မူြိုင်ခွင့်ဆိုငရ်ာ နယ်ြယ်အလိ ု် ြွဲ့စည်းေူထောင်ေားသည့် ဌာနခွဲမျေား၏ လုြ်ငန်း 

ထဆာင်ရွ ်မှုမျေား ို က ီး  ြ် ွြ် ဲပခငး်၊ 

(ဃ) ထအဂျေင်စီ  အခါအားထလျော်စွာ ထြးအြ်ထသာ မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား ို 

ေမး်ထဆာငပ်ခငး်။ 

အခန်း(၆) 

မှတ်ပုံတင်အရာရှိနှင့် စစ်ဒဆးဒရးအရာရှိများခန့်အပ်ခခငး်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များသတ်မှတ်ခခငး် 

၁၀။ ဝန်က ီးဌာနသည် ဦးစီးဌာနတွင် မူြုိင်ခွင့်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ လုြ်ငန်းမျေား ုိ ထဆာင်ရွ ်ရန် မှတ်ြံုတင် 

အရာရိှနှင့် လုိအြ်သည့် စစ်ထဆးထရးအရာရိှတ့ုိ ုိ ထအဂျေင်စီ၏ တင်ပြချေ ်အရ ခန့်အြ်တာဝန်ထြးအြ် 

နုိင်သည်။ 

၁၁။ မှတ်ြုံတင်အရာရိှ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားမှာ ထအာ ြ်ါအတိုငး်ပြစ်သည်- 

(က) အမှတ်တံဆိြ် မှတ်ြံုတင်ထ ျှောက်ေားပြင်းဆုိင်ရာ  ုြ်ငန်းများနှင့် စစ်ထဆးပြင်းဆုိင်ရာ 

 ုြ်ငန်းများကို ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲပြင်း၊ 

( ြ ) အမှတ်တံဆိြ် မှတ်ြုံတင်ပခင်းဆိုင်ရာ  ုြ်ငန်းတာဝန်များကို ထဆာငရွ်က်ရာတွင ်

စစ်ထဆးထရးအရာရိှ၏ တငပ်ြြျက်မျေား ို ညိှနှိုင်းထဆာငရ်ွက်ထြးပြငး်၊ 

( ဂ ) အမှတ်တံဆိြ်မတှ်ြုတံင်ပခငး်ဆိုင်ရာ  ိစ္စရြ်မျေား ို အဆုးံအပြတ်ထြးပခင်း၊ 

(ဃ) ဗဟုိထကာ်မတီနှင့် ထအဂျင်စီတ့ုိက ထြးအြ်ထသာ မူြုိင်ြွင့်ဆုိင်ရာ  ုြ်ငန်းတာဝန်များကုိ 

ေမး်ထဆာငပ်ြငး်။ 

၁၂။ စစ်ထဆးထရးအရာရိှ၏  ုြ်ငန်းတာဝန်များမှာ ထအာကြ်ါအတိုငး်ပြစ်သည် - 

(က) အမှတ်တံဆိြ် မှတ်ြုံတင်ထ ျှောက်ေားပခင်းနှင့်ထေသဆိုင်ရာ အညွှန်းမှတ်ြုံတင် 

ထလျှာ ်ေားပခငး်မျေားကို စစ်ထဆးပြင်း၊ 

( ြ ) အမှတ်တံဆိြ် မှတ်ြုံတင်ထလျှာ ်ေားချေ ်နှင့်စြ် ျဉ်း၍ ကန့်ကွက်ြျက်နှင့် ြုြံ 

ထြျြြျက်တ့ုိကုိ စစ်ထဆးပြီး ထတွ့ရိှြျက်ကုိ သထောေားမှတ်ြျက်နှင့်အတူ မှတ်ြံုတင် 

အရာရိှေံ တငပ်ြပြငး်၊ 
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( ဂ ) အမှတ်တံဆိြ် မှတ်ြုံတင်ပြင်းဆိုင်ရာ  ုြ်ငန်းတာဝန်များကို ထဆာငရွ်က်ရာတွင် 

 ုိအြ်ထသာ ြုဂ္ဂို ်များကုိ ထြါ်ယူထမးပမန်းပြင်းနှင့် စာရွက်စာတမ်းအထောက်အေားများ 

ထတာငး်ြံပြငး်တို့ကို မှတ်ြုံတင်အရာရိှ၏ ြွင့်ပြုြျက်ပြင့် ထဆာငရွ်က်ပြငး်၊ 

(ဃ) အမှတ်တံဆိြ်ထ ျှောက်ေားြျက်ကုိ စစ်ထဆးပြီးထနာက် ြွင့်ပြုရန် သင့် မသင့် သထောေား 

မှတ်ြျက်နှင့်အတူ မှတ်ြုံတငအ်ရာရိှေံ တငပ်ြပြငး်၊ 

( င ) ထအဂျင်စီ၊ ဦးစီးဌာနနှင့် မှတ်ြံုတင်အရာရိှတ့ုိက ထြးအြ်ထသာ မူြုိင်ြွင့်ဆုိင်ရာ  ုြ်ငန်း 

တာဝန်များကို ေမ်းထဆာငပ်ြငး်။ 

အခန်း(၇) 

မှတ်ပုံတင်ခွင့်မရိှဒသာ အမှတ်တံဆိပ်များ 

၁၃။ အမှတ်တံဆိြ်တစ်ခုခုသည် ထအာ ်ထြာ်ပြြါအချေ ်တစ်ရြ်ရြ်နှင့် ပငိစွန်းြါ  ပငင်းြယ်ရန် 

ခိုင်လံုသည့် အထ  ာငး်ပြချေ ်ဟု မှတ်ယ၍ူ ယင်းအမှတ်တံဆိြ် ို မှတ်ြုံတငခ်ွင့် မပြုရ - 

( ) သိသာေငရှ်ားမှု မရိှပခင်း၊ 

( ခ )  ုန်ြစ္စည်း သ့ုိမဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုမျေား၏ အမျေ ိုးအစား၊ ဆ ်စြ်ထသာ အထ  ာင်းအရာ၊ 

အရည်အထသွး၊ အထရအတွ ်၊ ရည်ရွယ်ေားထသာ အသုံးဝင်မှု၊ တန်ြိုး၊ မူရင်းထေသ၊ 

ေုတ်လုြ်သည့် အချေန်ိ သ့ုိမဟုတ် အပခားထသာလ ္ခဏာမျေား ုိ ထြာ်ပြသည့်အမှတ်အသားမျေား 

သ့ုိမဟုတ် ညွှန်ပြချေ ်မျေားသာြါဝငပ်ခငး်၊ 

 ခခငး်ချေ ်။ ြုေ်မခွဲ ( ) နှင့် (ခ) တို့ြါ အချေ ်မျေားသည် ထအာ ်ြါ ိစ္စရြ်တစ်ခုခု 

ထြါ်ထြါ ်လျှင် အမှတ်တံဆိြ်မတှ်ြုတံငပ်ခငး် ို ပငင်းြယ်ခွင့်မရိှထစရ - 

(၁) အမှတ်တံဆိြ် ို မှတ်ြုံတင်ထလျှာ ်ေားသည့်ထန့ရ ်မတိုင်မီ 

ယင်းအမှတ် တံဆိြ် ို အသံုးပြုပခငး်ထ  ာင့် သံုးစွဲသူမျေားအ  ား 

သိသာေငရှ်ားမှုရှိထနပခင်း၊ 

(၂) နုိင်ငံထတာ်၏  ုန်သွယ်မှုနယ်ြယ်၌ထလျှာ ်ေားသူ  ယင်းအမှတ် 

တံဆိြ် ို သထောရိုးပြင့် တစ်ဆ ်တည်း၊ တစ်ဦးတည်း သီးသန့် 

အသံုးပြုလျေ ်ရိှပခင်း။ 

( ဂ ) အမျေားပြည်သူ၏ ထအးချေမ်းတည်ပငိမ်မှု ိုပြစ်ထစ၊  ိုယ် ျေင့်သိ ္ခာ ိုပြစ်ထစ၊ 

ယုံ  ည် ိုး ွယ်မှု ိုပြစ်ထစ၊ နိုင်ငံထတာ်၏ ဂုဏ်သိ ္ခာ ိုပြစ်ထစ၊ အမွန်အပမတ် 

ေားအြ်ထသာ ယဉ်ထ ျေးမှု ုိပြစ်ထစ၊ တုိင်းရင်းသားမျေား၏ အမွန်အပမတ်ေားအြ်ထသာ 

ရိုးရာဓထလ့ ိုပြစ်ထစ ေိြါးထစနိုငပ်ခငး်၊ 

(ဃ) မျေ ်ထမှာ ်ထဝါဟာရ အသံုးအနှုန်းတွင် ထယေုယျေ အသံုးအနှုန်းပြစ်လာပခင်း သ့ုိမဟုတ် 

ဓထလ့ေံုးစံပြစ်လာပခင်းနှင့်  ုန်သွယ်မှုနယ်ြယ်တွင် လ ်ထတွ့အသံုးအနှုန်းပြစ်လာပခင်း၊ 
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( င ) ြုေ်မခဲွ (ခ) နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ အမျေားပြည်သူ သ့ုိမဟုတ်  ုန်သွယ်မှုနယ်ြယ် ုိ ေင်ထယာင် 

ေင်မှားပြစ်ထစရန် လှည့်ြျေားေားပခငး်၊ 

( စ ) သ ်ဆိုင်ရာအာဏာြိုင်မျေား၏ ခွင့်ပြုချေ ်မရေဲ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အလံ၊ အေိမ်း 

အမှတ်ဆိုင်ရာအသွင်အပြင်၊ အပခားအမှတ်တံဆိြ်သထ ေတမျေား၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ  

သတ်မှတ်ေားသည့်  ွြ် ဲမှု သ့ုိမဟုတ် အာမခံချေ ် ုိ ထြာ်ပြေားထသာ တရားဝင် 

သထ ေတ သ့ုိမဟုတ် အရည်အထသွးအာမခံ အမှတ်တံဆိြ်စသည်တို့ ိုလည်းထ ာငး်၊ 

အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာအစုိးရအချေင်းချေင်း ြဲွ့စည်းေားထသာ အြဲွ့အစည်း၏ အေိမ်းအမှတ် 

ဆိုင်ရာ အသွင်အပြင်မျေား၊ အလံမျေား၊ အပခားအမှတ်တံဆိြ်၊ အမည် သို့မဟုတ် 

ယငး်အြဲွ့အစည်း၏ အတိုထ ာ ်အမည်တို့ ိုလည်းထ ာငး် အပြည့်အစုံ ိုပြစ်ထစ၊ 

တစ်စိတ်တစ်ထေသ ို ပြစ်ထစ တို ်ရို ် းူယူပခငး်၊ တုြပခင်း သ့ုိမဟုတ် ေင်ထယာင် 

ေင်မှား ပြစ်ထစပခငး်၊ 

(ဆ) နုိင်ငံထတာ်  အြဲွ့ဝင်အပြစ် ြါဝင်ေားထသာ အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာ သထောတူစာချေ ြ်မျေား 

အရ သီးပခား ာ ွယ်ေားထသာ အမှတ်တံဆိြ် သထ ေတမျေား ို အသံုးပြုေားပခင်း။ 

၁၄။ အမှတ်တံဆိြ်တစ်ခုခုသည် ထအာ ်ထြာ်ပြြါအချေ ်တစ်ရြ်ရြ်နှင့် ပငိစွန်းြါ  ပငင်းြယ်ရန် 

ဆ ်စြ်ထသာအထ  ာင်းပြချေ ်ဟု မှတ်ယ၍ူ ယငး်အမှတ်တံဆိြ် ို မှတ်ြုံတင်ခွင့်မပြုရ - 

( ) အပခားသူတစ်ဦးဦး၏ မှတ်ြုံတင်ေားထသာ အမှတ်တံဆိြ်၊ ဦးစွာထလျှာ ်ေားထသာ 

အမှတ်တံဆိြ် သ့ုိမဟုတ် ဦးစားထြး အခွင့်အထရး ထလျှာ ်ေားထသာ အမှတ်တံဆိြ် 

နှင့်ေြ်တူ သ့ုိမဟုတ် အလားတူထသာ အမှတ်တံဆိြ် ုိ ယင်း၏ မှတ်ြံုတင်ေားထသာ 

 ုန်ြစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုမျေားနှင့်ေြ်တူ သို့မဟုတ် အလားတူထသာ 

 ုန်ြစ္စည်းသို့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုမျေားတွင် အသံုးပြုပခင်းပြင့် သံုးစွဲသူမျေား ေင်ထယာင် 

ေင်မှား ပြစ်ထစပခငး်၊ 

( ခ ) သ ်ဆိုငရ်ာြုဂ္ဂိုလ် သ့ုိမဟုတ် တရားဝင်ြွဲ့စည်းေားထသာ အြဲွ့အစည်း၏ ခွင့်ပြုချေ ် 

မရိှေဲ ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ ြုဂ္ဂိုလ်ထရးဆုိင်ရာ အခွင့်အထရး သ့ုိမဟုတ် တရားဝင်ြွဲ့စည်း 

ေားထသာ အြဲွ့အစည်း၏ အမည်၊ ဂုဏ်သတင်း ုိ ေိခုိ ်ထစနုိင်ထသာ အမှတ်အသား ုိ 

အသံုးပြုေားပခငး်၊ 

( ဂ ) အပခားြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ မူြုိင်ခွင့် ုိ ေိြါးချေ ိုးထြာ ်မှု ပြစ်ထစနုိင်ထသာ အမှတ်တံဆိြ် 

ပြစ်ပခငး်၊ 

(ဃ) အမှတ်တံဆိြ် ို မရိုးမထပြာင်ထ့သာ သထောပြင့် မှတ်ြုံတင် ထလျှာ ်ေားပခငး်၊ 

( င ) မှတ်ြုံတင်ရန် ထလျှာ ်ေားလာထသာ အမှတ်တံဆိြ်တစ်ခုသည် ထ ျော်  ားထသာ 

အမှတ်တံဆိြ်တစ်ခုနှင့် ေြ်တူ သို့မဟုတ် အလားတူပြစ်သည့်အပြင်  ုန်ြစ္စည်း 
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သ့ုိမဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုမျေားလည်း ေြတ်ူ သ့ုိမဟုတ် အလားတူပြစ်ထနသပြင့် သံုးစဲွ 

သူမျေားအား ေင်ထယာင်ေင်မှားပြစ်ထစပခင်း၊ 

( စ ) မှတ်ြံုတင်ရန် ထလျှာ ်ေားလာထသာ အမှတ်တံဆိြ်တစ်ခုသည် မှတ်ြံုတင်ေားသည့် 

ထ ျော်  ားထသာ အမှတ်တံဆိြ်တစ်ခုနှင့် ေြ်တူ သို့မဟုတ် အလားတူပြစ်ပြီး 

 ုန်ြစ္စည်း သ့ုိမဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုမျေား မတူညထီသာ်လည်း ထ ျော်  ားထသာ အမှတ် 

တံဆိြ်ြုိင်ရှင်နှင့် အသံုးပြုေားထသာ  ုန်ြစ္စည်း သ့ုိမဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုမျေားအ  ား 

ဆ ်နွှယ်မှုရှိသည်ဟု ညွှန်းပြသ ဲ့သို့ ပြစ်နိုင်ပခင်းနှင့် အဆိုြါ အသုံးပြုမှုသည် 

မှတ်ြံုတင်ပြီးသည့် ထ ျော်  ားထသာ အမှတ်တံဆိြ်ြုိင်ရှင်၏ အ ျေ ိုးစီးြွား ုိ ေိခုိ ် 

ထစနိငုပ်ခငး်။ 

အခန်း (၈) 

ဒလျှောက်ထားခခင်း 

၁၅။ ဤဥြထေအရ အမှတ်တံဆိြ် မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အခွင့်အထရးရရှိရန် မှတ်ြုံတင်ထလျှာ ်ေား 

လိုသူသည် သတ်မှတ်ချေ ်နှင့်အညီ မှတ်ြုံတင်အရာရှိေံ ထလျှာ ်ေားနိုင်သည်။ 

၁၆။ အမှတ်တံဆိြ် ို မှတ်ြုံတင်ထြးရန် ထလျှာ ်ေားသူသည် - 

( ) မှတ်ြံုတင် ထလျှာ ်ေားချေ ် ုိ ပမန်မာောသာပြင့်ပြစ်ထစ၊ အဂေလိြ်ောသာပြင့်ပြစ်ထစ 

ထရးသားနိုငသ်ည်။ 

( ခ ) ပမန်မာောသာပြင့် ထလျှာ ်ေားချေ ် ုိ အဂေလိြ်ောသာသ့ုိလည်းထ ာင်း၊ အဂေလိြ် 

ောသာပြင့် ထလျှာ ်ေားချေ ် ို ပမန်မာောသာသို့လည်းထ ာင်း ောသာပြန်ဆုိ 

ထြးရန် မှတ်ြုံတင်အရာရိှ  ထတာငး်ဆိုခဲ့လျှင် ောသာပြန်ဆိုထြးရမည်။ 

( ဂ ) ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ ောသာပြန်ဆိုချေ ်ပြစ်လျှင် ထလျှာ ်ေားသူ  မှန် န်ထ  ာငး် 

ဝန်ခံလ မ်ှတ်ထရးေိုးရမည်။ 

၁၇။ အမှတ်တံဆိြ် ို မှတ်ြုံတင်ထြးရန် ထလျှာ ်ေားသူသည်- 

( ) မှတ်ြုံတင်ထလျှာ ်ေားချေ ်တွင် ထအာ ်ြါအချေ ်မျေား ထြာ်ပြရမည်- 

(၁) မှတ်ြုံတင်ထြးရန် ထတာငး်ဆိုချေ ်၊ 

(၂) ထလျှာ ်ေားသည့် ြုဂ္ဂိုလ် သ့ုိမဟုတ် တရားဝင်ြဲွ့စည်းေားထသာ အြဲွ့အစည်း၏ 

အမည်နှင့် ထနရြလ်ိြ်စာ၊  

(၃)  ုိယ်စားလှယ် လွှဲအြ်၍ ထလျှာ ်ေားပခင်းပြစ်လျှင်  ုိယ်စားလှယ်၏ အမည်၊ 

နုိင်ငသံားစိစစ်ထရး တ်ပြားအမတှ်နှင့် ထနရြ်လိြ်စာ၊ 

(၄)   အမှတ်တံဆိြ်၏ ရှင်းလငး်ပြည့်စုံထသာ ထြာ်ပြချေ ်၊ 
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(၅) အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာ အမှတ်တံဆိြ်အမျေ ိုးအစား အုြ်စုခဲွပခားပခင်းအရ အုြ်စုအလုိ ် 

သတ်မှတ်ေားသည့် မှတ်ြံုတင်ရန်ထတာင်းဆုိထသာ ုန်ြစ္စည်းနှင့် ဝန်ထဆာင်မှုမျေား၊ 

 ုန်ြစ္စည်း သ့ုိမဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုမျေား၏ အမည်နှင့် အမျေ ိုးအစားမျေား၊ 

( ခ ) ြုေမ်ခွဲ ( ) ြါ အချေ ်မျေားအပြင် လိအုြ်ြါ  ထအာ ်ြါအချေ ်မျေား ိုလည်း ြူးတဲွ 

တငပ်ြရမည် - 

(၁) တရားဝင် ြဲွ့စည်းေားထသာ အြဲွ့အစည်းအတွ ် ထလျှာ ်ေားပခင်းပြစ်လျှင် 

အဆိြုါ အြဲွ့အစည်း မှတ်ြုံတင်အမှတ်၊ အမျေ ိုးအစားနှင့် နုိငင်ံအမည်၊ 

(၂) ဦးစားထြး အခွင့်အထရးရရိှရန် ထတာငး်ဆိုလျှင် ဦးစားထြး အခွင့်အထရးရိှထ  ာငး် 

ခိုင်လံုသည့်အထော ်အေား၊ ထြာ်ပြချေ ်တို့နှင့်အတူ ဦးစားထြးအခွင့်အထရး 

ထတာငး်ဆိုချေ ်၊  

(၃)  ုန်စည်ပြြွဲဆိုငရ်ာ ဦးစားထြးအခွင့်အထရးရရိှရန် ထတာငး်ဆိုလျှင်  ုန်စည်ပြြွဲ 

ဆုိင်ရာဦးစားထြး အခွင့်အထရးရိှထ  ာင်းခုိင်လံုသည့် အထော ်အေား၊ ထြာ်ပြချေ ် 

တို့နှင့်အတူ  ုန်စည်ပြြွဲဆိုင်ရာ ဦးစားထြးအခွင့်အထရး ထတာငး်ဆိုချေ ်၊ 

(၄) ထလျှာ ်ေားသည့် အမှတ်တံဆိြ်သည် စာချေုြ်စာတမ်း မှတ်ြုံတင်ရုံးတွင် 

မှတ်ြံုတင်ေားသည့် အမှတ်တံဆိြ်ပြစ်ြါ  ယင်းသ့ုိ မှတ်ြံုတင်ေားထ  ာင်း 

အထော ်အေား စာရွ စ်ာတမ်း၊  

(၅) ထအဂျေင်စီနှင့် ဦးစီးဌာန  အခါအားထလျော်စွာ သတ်မှတ်သည့် အပခားလုိအြ်ချေ ်မျေား။ 

၁၈။ သတ်မှတ်သည့် အခထ  းထငွ ထြးသွငး်ပြီး ြုေ်မ ၁၇၊ ြုေမ်ခွဲ ( ) ြါ သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့် 

ပြည့်စံုထသာ အမှတ်တံဆိြ် ထလျှာ ်ေားချေ ် ုိ ဦးစီးဌာန  လ ်ခံရရိှသည့်ထန့သည် နုိင်ငံထတာ်တွင် 

မှတ်ြုံတင်ထလျှာ ်ေားချေ ် တငသွ်ငး်သည့်ထန့ပြစ်သည်ဟု မှတ်ယရူမည်။ 

၁၉။ မှတ်ြုံတင်အရာရိှသည်- 

( ) ေြ်တူပြစ်ထသာ သ့ုိမဟုတ် အလားတူထသာ အမှတ်တံဆိြ်မျေား ုိ မတူညီထသာထန့ 

အသီးသီးတွင် တစ်ဦးေ ်ြိ ုသူမျေား  မှတ်ြု ံတင်ထလျှာ ်ေားရာ၌ အဆိုြါ 

ထလျှာ ်ေားချေ ်မျေားအထြါ် အပငငး်ြွားြွယ်ရာပြစ်ထြါ်လာခဲ့လျှင် မှတ်ြုံတင်ထြးရန် 

သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့် ညီညွတ်ထသာ ထလျှာ ်ေားချေ ် ို ဦးစွာတင်သွင်းသူအား 

မှတ်ြုံတင်ခွင့် ပြုရမည်။ 

( ခ ) ြုေ်မခွဲ ( ) အရ  ထလျှာ ်ေားရာတွင် ထလျှာ ်ေားသူ အသီးသီး  ဦးစားထြး 

အခွင့်အထရး သ့ုိမဟုတ်  ုန်စည်ပြြဲွဆုိင်ရာ ဦးစားထြးအခွင့်အထရး ုိ ထတာင်းဆုိရာ၌ 

ထလျှာ ်ေားချေ ်မျေားအထြါ် အပငင်းြွားြွယ်ရာ ပြစ်ထြါ်ခဲ့လျှင် မှတ်ြုံတင်ထြးရန် 
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သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့် ညီညွတ်ထသာ အမှတ်တံဆိြ် ထလျှာ ်ေားချေ ်တွင် ဦးစားထြး 

အခွင့်အထရးထန့ အထစာဆုံးြါရိှသူ ိုသာ မှတ်ြုံတငခ်ွင့်ပြုရမည်။ 

၂၀။ ေြ်တူပြစ်ထသာ သ့ုိမဟုတ် အလားတူထသာ အမှတ်တံဆိြ်မျေား ုိ မှတ်ြံုတင်ထြးရန် တစ်ဦးေ ် 

ြိုသူမျေား  တစ်ထန့တည်းတွင် ထလျှာ ်ေားလာြါ  သို့မဟုတ် တူညီထသာ ဦးစားထြးထန့ ို 

ထတာငး်ဆို ထလျှာ ်ေားလာြါ -  

( ) မှတ်ြံုတင်အရာရိှသည် ထလျှာ ်ေားသူအချေင်းချေင်း ထဆွးထနွးညိှနှိုင်းပြီး အမှတ်တံဆိြ်  

 ထလျှာ ်ေားသူအပြစ် သတ်မှတ်ထြးထစလုိသူ၏ အမည် ုိ သတ်မှတ်သည့် ာလအတွင်း 

ပြန်လည်တင်ပြရန် ထလျှာ ်ေားသူအားလုံး ို ညွှန်  ားရမည်။ 

( ခ ) ထလျှာ ်ေားသူမျေားသည် မှတ်ြုံတင်အရာရှိ၏ ညွှန်  ားချေ ်နှင့်အညီ ၎င်းတို ့ 

အချေငး်ချေင်းထဆွးထနွးညိှနှိုငး်ချေ ်အရ အမှတ်တံဆိြ် ထလျှာ ်ေားသူအပြစ် သတ်မှတ် 

ထြးရန် သထောတူညီပခငး်ခံရသူ၏ အမည် ို မှတ်ြုံတင်အရာရိှေံ ပြန်လည်တငပ်ြ 

ရမည်။ 

( ဂ ) ြုဒ်မြဲွ (က) အရ ညွှန်ကကားထသာ် ည်း ထ ျှောက်ေားသူများသည် ယင်းတ့ုိအြျင်းြျင်း 

သထောတူညီမှု မရရိှြဲ့ ျှေင ်မှတ်ြုံတင်အရာရိှ၏ သတ်မှတ်သည့် နညး်လမ်းနှင့်အညီ 

ဆုံးပြတ်ပခငး် ို လိ ု်နာရမည်။ 

၂၁။ ( ) အမှတ်တံဆိြ် ို မှတ်ြုံတင်ထြးရန် ထလျှာ ်ေားသူသည် - 

(၁) မှတ်ြံုတင်အရာရိှ  အမှတ်တံဆိြ် ုိ မှတ်ြံုတင်ခွင့်ပြ ပုခင်း သ့ုိမဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်း 

မပြုမီပြစ်ထစ၊ မှတ်ြံုတင်အရာရိှ၏ ဆံုးပြတ်ချေ ်အထြါ် အယူခံပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ 

ထအဂျေင်စီ  ဆံုးပြတ်ချေ ် မချေမှတ်မီပြစ်ထစ ထလျှာ ်ေားချေ ်၊ ောသာပြန်ဆုိချေ ် 

နှင့်စာရွ ်စာတမ်း အထော ်အေားတစ်ခုခုတွင် ြါရိှသည့် စာအထရးအသားအမှား 

နှင့်ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုနုိင်သည့် အပခားမှားယွင်းမှုမျေား ုိ ပြင်ဆင်လုိြါ  သတ်မှတ်သည့် 

အခထ  းထငွထြးသွင်းပြီး ပြင်ဆင်ထြးရန် မှတ်ြံုတင်အရာရိှေံ ထလျှာ ်ေားနုိင်သည်။ 

(၂) အမှတ်တံဆိြ် မှတ်ြံုတင်ထြးရန် ထလျှာ ်ေားချေ ် ုိ ရုြ်သိမ်းထြးရန် ထလျှာ ်ေား 

နုိင်သည်။ 

(၃)  ုန်ြစ္စည်း သ့ုိမဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှု အမျေားအပြားြါဝင်ထသာ မည်သည့်ထလျှာ ်ေားချေ ် 

 ုိမဆုိ တစ်ထစာင်ေ ်ြုိထသာ ထလျှာ ်ေားချေ ်အသစ်မျေားအပြစ် ခဲွပခားထြးရန် 

လည်းထ ာငး်၊ တငပ်ြေားထသာ  ုန်ြစ္စည်း သ့ုိမဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုစာရင်း ို 

ချဲ့ေ ေွင်ပခင်းမပြုေဲ  န့်သတ်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် ထလျှာ့ချေပခင်းပြုလုြ်ထြးရန်လည်းထ ာင်း 

သတ်မှတ်သည့် အခထ  းထငထွြးသွင်းပြီး ပြငဆ်င်ထြးရန် မှတ်ြုံတင်အရာရိှေံ 

ထလျှာ ်ေားနုိင်သည်။ 
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( ခ ) ြုေ်မခဲွ ( )၊ ြုေ်မခဲွငယ် (၃) အရ မှတ်ြံုတင်ထြးရန် ခဲွပခား၍ ထလျှာ ်ေားချေ ် အသစ်မျေား  

 အပြစ် တင်သွင်းရာတွင် မူလထလျှာ ်ေားသည့်ထန့ ုိ ထလျှာ ်ေားချေ ်တင်သွင်းသည့် 

ထန့ပြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၂၂။ မှတ်ြံုတင်အရာရိှသည် ြုေ်မ ၂၁ ြါ ထလျှာ ်ေားချေ ် ုိ သတ်မှတ်ချေ ်နှင့်အညီ စစ်ထဆးပြီး 

ပြငဆ်င်ခွင့်ထြးနုိင်သည်။ 

အခန်း(၉) 

စစ်ဒဆးခခင်း၊ ကန့်ကွက်ခခင်းနငှ့် မှတ်ပုံတင်ခခင်း 

၂၃။ စစ်ထဆးထရးအရာရိှသည် အမှတ်တံဆိြ်မှတ်ြံုတင်ထြးရန် ထလျှာ ်ေားချေ ်နှင့် စြ်လျေဉ်း၍- 

( ) ြုေ်မ ၁၃ ြါ အချေ ်မျေားနှင့်ပငိစွန်းပခင်း ရိှ မရိှ ုိလည်းထ ာင်း၊ ြုေ်မ ၁၇ ြါ အချေ ်မျေား 

ပြည့်စုံစွာ ြါဝင်ပခင်းရှိ မရှိ  ိုလည်းထ ာင်း စစ်ထဆးပြီးထနာ ် သတ်မှတ်ချေ ်နှင့် 

ညီညွတ်ထသာ ထလျှာ ်ေားချေ ်မျေား ုိ သထောေားမှတ်ချေ ်နှင့်အတူ မှတ်ြုံတင် 

အရာရိှေံ တငပ်ြရမည်။ 

( ခ ) ြုေ်မ ၁၃ ြါ အချေ ်မျေားနှင့် ပငိစွန်းပခင်း ရိှ မရိှ ုိလည်းထ ာင်း၊ ြုေ်မ ၁၇ ြါ အချေ ်မျေား 

ပြည့်စုံစွာ ြါဝင်ပခင်း ရှိ မရှိ ို လည်းထ ာင်း စစ်ထဆးပြီးထနာ ် သတ်မှတ်ချေ ်နှင့် 

ညီညွတ်ပခင်းမရိှထသာ ထလျှာ ်ေားချေ ် ုိ သတ်မှတ်ချေ ်နှင့်အညီ  ပြင်ဆင်ထဆာင်ရွ ်ရန် 

မှတ်ြုံတင်အရာရှိ၏ ခွင့်ပြုချေ ်ပြင့် ထလျှာ ်ေားသူေံ အထ  ာင်း  ားရမည်။ 

ထလျှာ ်ေားသူ  အထ  ာင်း  ားစာ လ ်ခံရရိှသည့်ထန့မှ ရ ်ထြါငး် ၃၀ အတွင်း 

ပြငဆ်င်ထဆာင်ရွ ်ပခငး် မရိှြါ  အဆုိြါ မှတ်ြံုတင်ထလျှာ ်ေားချေ ် ုိ စွန့်လွှတ်ပြီး 

ပြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

( ဂ ) ြုေ်မခဲွ (ခ) ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်နှင့်အညီ ပြင်ဆင်ထဆာင်ရွ ်ချေ ် ုိ လ ်ခံရရိှြါ  စိစစ်ပြီး 

ထလျှာ ်ေားချေ ် ို မိမိ၏ သထောေားမှတ်ချေ ်နှင့်အတူ မှတ်ြုံတငအ်ရာရိှေံ 

တငပ်ြရမည်။ 

၂၄။ အမှတ်တံဆိြ် ို မှတ်ြုံတင်ထြးရန် ထလျှာ ်ေားသူသည်- 

( ) သတ်မှတ်သည့်  ာလအတွင်း လုိ ်နာရန်ြျေ ် ွ ်ခ့ဲပြီး အဆုိြါြျေ ် ွ ်ခ့ဲမှုထ  ာင့် 

သ ်ဆိုငရ်ာ အမှတ်တံဆိြ်ထလျှာ ်ေားချေ ်နှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် အခွင့်အထရး ဆုံးရှုံးမှု 

ပြစ်ထြါ်ထစမည်ဆုိြါ  ထအာ ်ြါအချေ ်မျေားနှင့်  ုိ ်ညီလျှင် အမှတ်တံဆိြ် မှတ်ြံုတင် 

ထြးရန် မှတ်ြုံတင်အရာရိှေံ ပြန်လည်ထလျှာ ်ေားနုိင်သည်- 

(၁)  သတ်မှတ်သည့် ာလအတွင်း လုိ ်နာရန် ြျေ ် ွ ်ခ့ဲမှုထ  ာင့် စွန့်လွှတ်ခံရသည့် 

ထန့မှ ရ ်ထြါင်း ၆၀ အတွင်း ထတာင်းဆုိချေ ်တစ်ရြ် ုိ တင်ပြပခင်း၊ 
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(၂) သတ်မှတ်သည့်  ာလအတွင်း လို ်နာရန် ြျေ ် ွ ခ်ဲ့မှုနှင့် စြ်လျေဉ်းသည့်  

 လိအုြ်ချေ ်မျေား၊ သတင်းအချေ ်အလ ်မျေား သ့ုိမဟုတ် ရှင်းလင်းချေ ်မျေား ိ ု

ြူးတွဲတင်ပြပခင်း၊ 

(၃) သတ်မှတ်သည့် ာလအတွင်း လို ်နာရန် ြျေ ် ွ ်ခဲ့မှုအထြါ် ခိုင်လုထံသာ 

အထ  ာငး်ပြချေ ် ို ထတာငး်ဆိုချေ ်တွငထ်ြာ်ပြပခငး်၊ 

(၄) အခထ  းထငွ ထြးသွငး်ပြီးပြစ်ပခငး်။ 

( ခ ) အယူခံတငသ်ွင်းေားသည့်  ာလအတွင်း ြုေမ်ခွဲ ( ) အရ ထလျှာ ်ေားချေ ်နှင့် 

စြ်လျေဉ်းသည့် အခွင့်အထရး ပြန်လည်ထြးအြ်ရန်ထတာင်းဆိုလာလျှင် မှတ်ြုံတင် 

အရာရိှ  ဆိုင်းငံ့ေားရမည်။ 

၂၅။ မှတ်ြုံတင်အရာရိှသည်- 

( ) အမှတ်တံဆိြ် ထလျှာ ်ေားချေ ်နှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် အခွင့်အထရး ဆံုးရှုံးမှုပြစ်ထြါ်ထစမည် 

ဆုိြါ  စွန့်လွှတ်ပြီးထသာ အမှတ်တံဆိြ်  ုိ မှတ်ြံုတင်ထြးရန် ြုေ်မ ၂၄၊ ြုေ်မခဲွ ( ) အရ 

ပြန်လည်ထလျှာ ်ေားလာလျှင် အဆိြုါထတာငး်ဆိုချေ ် ို စိစစ်၍ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ 

( ခ ) ြုေ်မ ၁၃၊ ြုေ်မ ၁၇ တ့ုိ နှင့်  ညီညွတ်ထသာ ထလျှာ ်ေားချေ ် ုိ အမျေားပြည်သူသိရိှထစရန် 

နှင့် န့် ွ ်လိြုါ   န့် ွ ်နုိငရ်န် သတ်မှတ်သည့် နညး်လမ်းနှင့်အညီ ေုတ်ပြန် 

ထ  ညာရမည်။ 

၂၆။ အမှတ်တံဆိြ် မှတ်ြုံတင်ထြးရန် ထလျှာ ်ေားချေ ်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍  န့် ွ ်လုိသူသည် 

ေုတ်ပြန်ထ  ညာသည့်ထန့မှ ရ ်ထြါင်း ၆၀ ရ ်အတွင်း ြုေ်မ ၁၃ နှင့် ၁၄ တ့ုိတွင် ထြာ်ပြေားထသာ 

အထ  ာင်းပြချေ ်တစ်ရြ်ရြ်ပြင့် သတ်မှတ်သည့် အခထ  းထငွထြးသွင်းပြီး မှတ်ြုံတင်အရာရိှေံ 

 န့် ွ ်လွှာတင်သွင်းနုိင်သည်။ 

၂၇။ မှတ်ြံုတင်အရာရိှသည်  န့် ွ ်လွှာ ုိ လ ်ခံရရိှြါ  သတ်မှတ်သည့်အချေန်ိ ာလအတွင်း 

 န့် ွ ်ချေ ် ို ခုခံထချေြနုိငရ်န် ထလျှာ ်ေားသူေံ အထ  ာငး်  ားစာ ထြးြို့ရမည်။ 

၂၈။ မှတ်ြုံတင်အရာရိှသည် အမှတ်တံဆိြ်မတှ်ြုတံင်ထြးရန် ထလျှာ ်ေားချေ ်နှင့် စြ်လျေဉ်း၍- 

( ) အမျေားပြည်သူသိရှိထစရန် ေုတ်ပြန်ထ  ညာသည့်ထန့မှ ရ ်ထြါင်း ၆၀ အတွင်း 

 န့် ွ ်လွှာ တင်သွင်းပခင်းမရှိြါ  အဆိုြါ အမှတ်တံဆိြ်မှတ်ြုံတင်ထြးရန် 

ထလျှာ ်ေားချေ ် ို ခွင့်ပြုနိုငသ်ည်။ 

( ခ )  န့် ွ ်လွှာ တင်သွင်းလာြါ   န့် ွ ်ချေ ် ုိ ြုေ်မ ၁၃ သ့ုိမဟုတ် ြုေ်မ ၁၄ ြါ 

အချေ ်မျေားနှင့်် ညီညွတ်ပခင်း ရှိ မရှိ စစ်ထဆးပြီးခွင့်ပြုပခင်း သို့မဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်း 

ပြုနုိင်သည်။  
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( ဂ ) မှတ်ြုံတင်ခွင့်ပြုပခင်း သို့မဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်း ို မှတ်ြံုတင်စာရင်းတွင် မှတ်တမ်း 

တင်ေားရိှပြီး ထလျှာ ်ေားသူေံအထ  ာင်း  ားရမည်။ ေ့ုိပြင် ခွင့်ပြုပခင်း သ့ုိမဟုတ် 

ပငင်းြယ်ပခင်း ို အမျေားပြည်သူသိရှိထစရန် သတ်မှတ်သည့် နညး်လမး်နှင့်အညီ 

ေုတ်ပြန်ထ  ညာရမည်။ 

(ဃ) မှတ်ြံုတင်ပခင်း ုိ ခွင့်ပြုလျှင် အမှတ်တံဆိြ် မှတ်ြံုတင်လ ်မှတ် ုိ ထလျှာ ်ေားသူေံ 

ေုတ်ထြးရမည်။ 

၂၉။ အမှတ်တံဆိြ်ြိုင်ရှငသ်ည်- 

( ) အမှတ်တံဆိြ် မှတ်ြံုတင်လ ်မှတ်မူရင်း ြျေ ်စီး သ့ုိမဟုတ် ထြျော ်ဆံုးြါ  မိတ္တူမှန် 

ေြ်မံေုတ်ထြးရန် သတ်မှတ်သည့်အခထ  းထငွထြးသွင်းပြီး မှတ်ြုံတင်အရာရှိေံ 

ထလျှာ ်ေားနုိင်သည်။ 

( ခ ) မှတ်ြံုတင်စာရင်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ေားထသာ စာအထရးအသားအမှားနှင့် ပြင်ဆင် 

ခွင့်ပြုနိုင်သည့် အပခားမှားယွင်းမှုမျေား ိုလည်းထ ာင်း၊ နိုင်ငံသားနှင့်ထနရြ်လိြ်စာ 

မျေား ိုလည်းထ ာင်း ပြင်ဆင်ထြးရန် သတ်မှတ်သည့် အခထ  းထငွထြးသွင်းပြီး 

မှတ်ြုံတင်အရာရိှေံ ထလျှာ ်ေားနိုင်သည်။ 

၃၀။ မှတ်ြုံတင်အရာရိှသည် - 

( ) ြုေ်မ ၂၉၊ ြုေ်မခွဲ ( ) ြါ ထလျှာ ်ေားချေ ် ို စိစစ်ပြီး အမှတ်တံဆိြ် မှတ်ြုံတင် 

လ ်မှတ်မိတ္တူမှန် ို ေုတ်ထြးရမည်။ 

( ခ ) ြုေ်မ ၂၉၊ ြုေမ်ခွဲ (ခ) ြါ ထလျှာ ်ေားချေ ် ို စိစစ်ပြီး ပြငဆ်င်ခွင့်ထြးနိုင်သည်။ 

အခန်း(၁၀) 

ဦးစားဒပးအခွင့်အဒရး 

၃၁။ ြါရီ ွန်ဗင်းရှင်း သို့မဟုတ်  မ္ဘာ့ ုန်သွယ်ထရးအြွဲ့ဝင် နိုင်ငံတစ်ခုခုတွင် အမှတ်တံဆိြ် 

မှတ်ြံုတင် ထလျှာ ်ေားခ့ဲသူ သ့ုိမဟုတ် ေုိထလျှာ ်ေားသူ၏ လွှဲထပြာင်းထြးပခင်းခံရသူသည် ပြည်ြတွင် 

အမှတ်တံဆိြ် မှတ်ြံုတင်ထလျှာ ်ေားချေ ်၌ ြါဝင်သည့် ေြ်တူညီထသာ  ုန်ြစ္စည်း သ့ုိမဟုတ် 

ဝန်ထဆာင်မှုနှင့်တူညီထသာ အမှတ်တံဆိြ် ို ြေမထလျှာ ်ေားသည့်ထန့မှ ထပခာ ်လအတွင်း 

ဦးစီးဌာနသ့ုိ အမှတ်တံဆိြ် မှတ်ြံုတင်ရန် ထလျှာ ်ေားလျှင် အဆုိြါ စတင်ထလျှာ ်ေားသည့်ထန့ ုိ 

ထလျှာ ်ေားသည့်ထန့အပြစ် ဦးစားထြးအခွင့်အထရး ခံစားရမည်။ 

၃၂။ ြါရီ ွန်ဗင်းရှင်း သို့မဟုတ်  မ္ဘာ့ ုန်သွယ်ထရး အြွဲ့ဝင်နိ ုင်ငံတစ်ခုခုတွင် သ ်ဆိုင်ရာ 

နုိင်ငအံစိုးရ  က ီးမှူး ျေင်းြထသာ သ့ုိမဟုတ်  အသိအမှတ်ပြုထသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ  ုန်စည် 
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ပြြွဲ၌ ခင်း ျေင်းပြသခဲ့သည့် အမှတ်တံဆိြ်နှင့်ေြ်တူညီထသာ  ုန်ြစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှု 

မျေား ို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ  ုန်စည်ပြြွဲ၌ စတင်ခင်း ျေင်းပြသခဲ့သည့်ထန့မှ ထပခာ ်လအတွင်း 

ဦးစီးဌာနတွင် အမှတ်တံဆိြ်မတှ်ြုတံငရ်န် ထလျှာ ်ေားလျှင် အဆိြုါ စတငခ်င်း ျေင်းပြသခဲ့သည့် 

ထန့ ို ထလျှာ ်ေားသည့်ထန့အပြစ်  ုန်စည်ပြြဲွဆုိင်ရာ ဦးစားထြး အခွင့်အထရးခံစားရမည်။ 

၃၃။  ုန်စည်ပြြဲွဆုိင်ရာ ဦးစားထြးအခွင့်အထရးသည် ြုေ်မ ၃၁ အရ ထလျှာ ်ေားသည့်ထန့မှ စတင် 

ရရိှသည့် ဦးစားထြး အခွင့်အထရး ာလေ ် မထ ျော်လွန်ထစရ။ 

အခန်း(၁၁) 

မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းနှင့် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးခခင်း 

၃၄။ မှတ်ြံုတင်ေားထသာ အမှတ်တံဆိြ်၏ မှတ်ြံုတင်သ ်တမ်းသည် အမှတ်တံဆိြ် မှတ်ြံုတင် 

ထလျှာ ်ေားချေ ် တင်သွင်းသည့်ထန့မှစ၍ ၁ဝ နှစ် ပြစ်သည်။ မှတ်ြုံတင်သ ်တမ်း ၁ဝ နှစ် 

 ုန်ဆုံးပြီးထနာ ် တစ်က ိမ်လျှင် ၁ဝ နှစ်စီပြင့် သ ်တမ်းတိုးနုိင်သည်။ 

၃၅။ အမှတ်တံဆိြ်ြိုင်ရှင်သည် မှတ်ြုံတင်သ ်တမ်း ာလ ို တိုးလိုလျှင် ထအာ ်ြါအတိုင်း 

ထဆာင်ရွ ်ရမည် -  

( ) မှတ်ြုံတင်သ ်တမ်း ာလ ုန်ဆုံးမည့်ထန့ မတိုင်မီ ထပခာ ်လအတွင်း မှတ်ြုံတင် 

သ ်တမ်းတုိးထြးရန် သတ်မှတ်သည့် အခထ  းထငွထြးသွင်း၍ ထလျှာ ်ေားရမည်။ 

( ခ ) မှတ်ြံုတင်သ ်တမ်း ုန်ဆံုးပြီးထနာ ် အေူးအခွင့်အထရးအပြစ်ထြးထသာ ထပခာ ်လ 

အတွင်း ထလျှာ ်ေားခွင့်ရိှသည်။ ယငး်သို့ ထလျှာ ်ေားသည့်အခါ သတ်မှတ်သည့် 

မှတ်ြုံတင်ထ  းနှင့် ရ ်လွန်ထ  းမျေား ို ထြးသွငး်ရမည်။ 

၃၆။  မှတ်ြုံတင်အရာရိှသည်- 

( ) သတ်မှတ်ချေ ်နှင့် ညီညွတ်ထသာ မှတ်ြုံတင်သ ်တမ်းတိုးရန် ထလျှာ ်ေားချေ ် ို 

ခွင့်ပြုရမည်။ မှတ်ြု ံတင်သ ်တမ်းတိုးပခင်းသည်  ယခင်မှတ်ြုံတင်သ ်တမ်း 

 ုန်ဆုံးသည့် ထန့မှစ၍ အ ျေ ိုးသ ်ထရာ ်မှု ရိှရမည်။ 

( ခ ) မှတ်ြုံတင်သ ်တမ်းတိုးရန် ထလျှာ ်ေားချေ ် ို စစ်ထဆး၍ သတ်မှတ်ချေ ်နှင့် 

ညီညွတ်ြါ  ၁ဝ နှစ် သ ်တမ်းတိုးထြးပြီး သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ 

ေုတ်ပြန် ထ  ညာရမည်။ 

( ဂ ) မှတ်ြုံတင်သ ်တမ်းတိုးပခင်းနှင့် အခထ  းထငွ ထြးသွင်းပခင်းတို ့ ို မှတ်ြံုတင် 

စာရင်းတွင် မှတ်တမ်းတငရ်မည်။ 

(ဃ) မှတ်ြံုတင်သ ်တမ်းတုိးပခင်းအတွ ် အခထ  းထငွ ုိ အေူးအခွင့်အထရးအပြစ်ထြးထသာ 

ထပခာ ်လအတွင်း အမှတ်တံဆိြ်ြုိင်ရှင်  ထြးသွင်းပခင်းမရိှလျှင် မှတ်ြံုတင်ေားထသာ 

အမှတ်တံဆိြ် ို မှတ်ြုံတင်ပခင်းမှ ရြ်စဲရမည်။ 
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( င ) ရြ်စဲသွားသည့် မှတ်ြံုတင်ေားထသာ အမှတ်တံဆိြ် ုိ မှတ်ြံုတင်ပခင်းမှ ရြ်စဲထ  ာင်း 

မှတ်ြံုတင်စာရင်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ပြီး သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ ေုတ်ပြန် 

ထ  ညာရမည်။ 

အခန်း(၁၂) 

မှတ်ပုံတင်ထားဒသာ အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အခွင့်အဒရးများ 

၃၇။ အမှတ်တံဆိြ်ြိုင်ရှင်သည် အခန်း (၁၁) ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား ို လို ်နာထဆာင်ရွ ်ြါ  

မှတ်ြုံတင်သ ်တမ်း ာလအတွင်း ဤအခန်းြါ မှတ်ြုံတင်ေားထသာ အမှတ်တံဆိြ်မူြိုင်ခွင့် 

ဆိုင်ရာ အခွင့်အထရးမျေား ို ခံစားခွင့်ရိှသည်။  

၃၈။ အမှတ်တံဆိြ်ြိုင်ရှငသ်ည် ြုေ်မ ၃၉ နှင့် ၄၀ တို့ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား ို မေိခို ်ထစေဲ- 

 ( ) သီးသန့်အခွင့်အထရးအပြစ်- 

(၁) ယင်း၏ သထောတူညီချေ ်မရိှေဲ အပခားသူတစ်ဦး  ေြ်တူ သ့ုိမဟုတ် အလားတူထသာ 

အမှတ်တံဆိြ် ို ေြ်တူ သ့ုိမဟုတ် အလားတူထသာ  ုန်ြစ္စည်း သ့ုိမဟုတ် 

ဝန်ထဆာင်မှုတွင် အသံုးပြု၍  ုန်သွယ်မှုပြုရာတွင် အမျေားပြည်သူ ုိ ေင်ထယာင် 

ေင်မှားပြစ်ထစြါ  ဤဥြထေနှင့်အညီ  ာ ွယ်တားဆီးခွင့်ရိှသည်။ 

(၂) မှတ်ြုံတင်ေားထသာ အမှတ်တံဆိြ် မူြိ ုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အခွင့်အထရးမျေား ို 

ချေ ိုးထြာ ်သူအား ပြစ်မှုထ  ာင်းအရပြစ်ထစ၊ တရားမထ  ာင်းအရပြစ်ထစ၊ 

နှစ်ရြ်လံုးအရပြစ်ထစ တရားစွဲဆိုခွင့်ရိှသည်။ 

(၃) ထအာ ်ြါအထပခအထနမျေားနှင့်  ုိ ်ညီလျှင် မှတ်ြံုတင်ေားသည့် ထ ျော်  ားထသာ 

အမှတ်တံဆိြ်နှင့် ေြ်တူ သ့ုိမဟုတ် အလားတူထသာ အမှတ်တံဆိြ် ုိ မတူညီထသာ 

 ုန်ြစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုမျေားတွင် ယငး်၏ သထောတူညီချေ ်မရိှေဲ 

 ုန်သွယ်မှုပြုရာတွင် အသံုးပြုပခငး် ို  ာ ွယ်တားဆီးခွင့်ရိှသည်- 

(  ) မှတ်ြံုတင်ေားသည့် ထ ျော်  ားထသာ အမှတ်တံဆိြ်ြုိင်ရှင်နှင့် အသံုးပြု 

ေားထသာ  ုန်ြစ္စည်း သ့ုိမဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုမျေားအ  ား ဆ ်နွှယ်မှု 

ရိှသည်ဟု ညွှန်ပြသ ဲ့သ့ုိ ပြစ်ထနပခင်း၊ 

( ခခ )   ယငး်အမှတ်တံဆိြ်ြိုင်ရှင၏် အ ျေ ိုးစီးြွား ို ေိခို ်ထစနိုငပ်ခငး်။ 

( ခ ) အခန်း (၁၃) နှင့် (၁၄) တ့ုိြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားနှင့်အညီ မှတ်ြံုတင်ေားထသာ အမှတ်တံဆိြ် 

မူြိုင်ခွင့်ဆိုငရ်ာ အခွင့်အထရးမျေား ို အပခားသူတစ်ဦးဦးသ့ုိ လွှထဲပြာငး်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် 

ခွင့်ပြုချေ ်ပြင့် လုြ် ိုင်ခွင့်ထြးပခင်း ပြုနုိငသ်ည်။ 
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၃၉။ အမှတ်တံဆိြ်ြုိင်ရှင်သည် အပခားသူတစ်ဦးဦး  စ ်မှုလ ်မှုလုြ်ငန်း သ့ုိမဟုတ်  ုန်သွယ်မှု 

လုြ်ငန်းမျေားအတွ ် ထအာ ်ြါတ့ုိနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ သထောရုိးပြင့် အသံုးပြုထဆာင်ရွ ်ပခငး် ို တားပမစ် 

ြိတ်ြငခ်ွင့်မရှိထစရ - 

( ) ြိုင်ရှင်၏ ိုယ်ြိုင်အမည် သ့ုိမဟုတ် ထနရြ်လိြ်စာ၊ 

( ခ )  ုန်ြစ္စည်း သ့ုိမဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုမျေား၏အမျေ ိုးအစား၊ ဆ ်စြ်ထသာ အထ  ာင်းအရာ၊ 

အရည်အထသွး၊ အထရအတွ ်၊ ရည်ရွယ်ေားထသာ အသံုးဝင်မှု၊ တန်ြိုး၊ မူရင်းထေသ၊ 

ေုတ်လုြ်သည့် အချေန်ိ ာလ သ့ုိမဟုတ် အပခားထသာလ ္ခဏာမျေား ုိ ထြာ်ပြသည့် 

ညွှန်းပြချေ ်မျေား၊ 

( ဂ )  ုန်ြစ္စည်း ိုပြစ်ထစ၊ ဝန်ထဆာင်မှု ိုပြစ်ထစ အသံုးပြုရန် ရည်ရွယ်သည့် ထြာ်ပြချေ ်၊ 

အေူးသပြင့် တဲွြ ်သံုးြစ္စည်းမျေား သ့ုိမဟုတ် အြုိြစ္စည်းမျေား၏ အသံုးပြုရန် ရည်ရွယ်သည့် 

ထြာ်ပြချေ ်။ 

၄၀။ အမှတ်တံဆိြ်ြိုင်ရှငသ်ည် ယငး် ိုယ်တိုင် ပြစ်ထစ၊ ယငး်၏သထောတူညီချေ ် ရရိှသူ  

ပြစ်ထစ ထြးြ့ုိေားသည့် ထဈး ွ ်တွင် ထရာ ်ရိှထနထသာ  ုန်ြစ္စည်းမျေား၌ ယင်း၏အမှတ် တံဆိြ် ုိ 

အသံုးပြုပခငး်အား တားပမစ်ြိတ်ြငခ်ွင့် မရိှထစရ။ 

၄၁။ ြုေ်မ ၄၀ တွင် မည်သ့ုိြင် ပြဋ္ဌာန်းြါရိှထစ ာမူ အမှတ်တံဆိြ်ြိုင်ရှငသ်ည်  ုန်ြစ္စည်းမျေား ို 

ထစျေး ွ ်သ့ုိ တင်သွင်းပြီးထနာ ် ယင်း ုန်ြစ္စည်း၏ အထပခအထန ထပြာင်းလဲသွားလျှင် သ့ုိမဟုတ် 

ြျေ ်စီးယိုယွငး်သွားလျှင် ယငး် ုန်ြစ္စည်းအား ဆ ်လ ်ထရာငး်ချေပခငး် ို တည်ဆဲဥြထေနှင့်အညီ 

တားပမစ်ြိတ်ြင်နုိင်သည်။ 

အခန်း(၁၃) 

အမှတ်တံဆိပ်အခွင့်အဒရးများကို လွှဒဲခပာငး်ခခင်း 

၄၂။ ( ) အမှတ်တံဆိြ်မတှ်ြုတံင်ထြးရန် ထလျှာ ်ေားသူသည် ယငး်၏ထလျှာ ်ေားချေ ် ို 

ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသ့ုိပြစ်ထစ၊ တရားဝင်ြဲွ့စည်းေားထသာ အြဲွ့အစည်းသ့ုိပြစ်ထစ လွှဲထပြာင်း 

ပခင်းအား မှတ်တမ်းတင်ထြးရန် သတ်မှတ်ချေ ်နှင့်အညီ မှတ်ြံုတင်အရာရိှေံ ထလျှာ ်ေား 

နုိင်သည်။ 

( ခ ) အမှတ်တံဆိြ်ြိုင်ရှင်သည် ယင်း၏မှတ်ြုံတင်ေားထသာ အမှတ်တံဆိြ်ြိုင်ဆိုင်မှု ို 

ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသ့ုိပြစ်ထစ၊ တရားဝင်ြဲွ့စည်းေားထသာ အြဲွ့အစည်းသ့ုိပြစ်ထစ လွှဲထပြာင်း 

ပခင်းအား မှတ်တမ်းတင်ထြးရန် သတ်မှတ်ချေ ်နှင့်အညီ မှတ်ြံုတင်အရာရိှေံ ထလျှာ ်ေား 

နုိင်သည်။ 
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၄၃။ မှတ်ြံုတင်အရာရိှသည် အမှတ်တံဆိြ် မှတ်ြံုတင်ထြးရန် ထလျှာ ်ေားသူ ပြစ်ထစ၊ ြုေ်မ ၄၂၊ 

ြုေ်မခွဲ ( ) အရ လွှဲထပြာင်းပခင်း ို လ ်ခံသူ ပြစ်ထစ၊ အမှတ်တံဆိြ်ြိုင်ရှင် ပြစ်ထစ၊ ြုေ်မ ၄၂၊ 

ြုေမ်ခွဲ (ခ) အရ လွှထဲပြာငး်ပခင်း ို လ ်ခံသူ ပြစ်ထစ သတ်မှတ်သည့် အခထ  းထငွ ထြးသငွး်ပြီး 

ြိုင်ဆိုငမ်ှုလွှထဲပြာငး်ထ  ာငး် မှတ်တမ်းတင်ထြးရန် ထလျှာ ်ေားလျှင် ြိုငဆ်ိုင်မှုလွှဲထပြာငး်ထ  ာငး် 

မှတ်တမ်းတင်၍ အမျေားပြည်သူသိရှိထစရန် သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းနှင့်အညီ ေုတ်ပြန်ထ  ညာ 

ရမည်။ 

၄၄။ မှတ်ြုံတင်ေားထသာ အမှတ်တံဆိြ်ြိ ုင်ဆိုင်မှု လွှဲထပြာင်းပခင်းနှင့ ်စြ်လျေဉ်း၍ မှတ်ြုံတင် 

အရာရှိေံ မှတ်တမ်းတင်ထြးရန် ထလျှာ ်ေားပခင်းမရှိလျှင် ယငး်ြိုင်ဆိုင်မှု လွှထဲပြာငး်ပခင်းသည် 

အ ျေ ိုးသ ်ထရာ ်မှု မရိှထစရ။ 

အခန်း(၁၄) 

မှတ်ပုံတင်ထားဒသာအမှတ်တံဆိပ်ကို  ခွင့်ခပုချက်ခေင့်လုပ်ကိငုခ်ွင့်ဒပးခခငး် 

၄၅။ အမှတ်တံဆိြ်ြုိင်ရှင်သည် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး ုိပြစ်ထစ၊ တရားဝင်ြဲွ့စည်းေားထသာ အြဲွ့အစည်း ုိ 

ပြစ်ထစ၊ ယငး်၏မှတ်ြုံတငေ်ားထသာ အမှတ်တံဆိြ် ို အသံုးပြုရန်အတွ ် စည်း မ်းချေ ်မျေား 

သတ်မှတ်၍ ခွင့်ပြုချေ ်ပြင့် လုြ် ိုင်ခွင့်ထြးနုိင်သည်။ 

၄၆။ အမှတ်တံဆိြ်ြိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ယင်း၏ခွင့်ပြုချေ ်ပြင့် လုြ် ိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ခွင့်ပြုချေ ် 

စာတမ်းအမှတ်အသား မိတ္တူမှန်နှင့်အတူ သတ်မှတ်သည့် အခထ  းထငွထြးသွင်းပြီး ခွင့်ပြုချေ ်ပြင့် 

လုြ် ိုငခ်ွင့်ထြးပခငး် ို မှတ်တမ်းတငထ်ြးရန် မှတ်ြုတံငအ်ရာရိှေံ ထလျှာ ်ေားနုိင်သည်။ 

၄၇။ မှတ်ြံုတင်အရာရိှသည် ြုေ်မ ၄၆ အရ ထလျှာ ်ေားပခင်း ုိ မှတ်တမ်းတင်ပြီး သတ်မှတ်သည့် 

နညး်လမ်းနှင့်အညီ ေုတ်ပြန်ထ  ညာရမည်။ 

၄၈။ အမှတ်တံဆိြ်ြိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ယင်း၏ခွင့်ပြုချေ ်ပြင့် လုြ် ိုင်ခွင့်ရရှိသူ  မှတ်ြုံတင် 

အရာရှိေံတွင် မှတ်တမ်းတင်ေားသည့် ခွင့်ပြုချေ ်ပြင့် လုြ် ိုင်ခွင့်ထြးပခင်း ို ြယ်ြျေ ်ရန် 

သတ်မှတ်ချေ ်နှင့်အညီ ထလျှာ ်ေားလျှင် မှတ်ြံုတင်အရာရိှ  မှတ်တမ်းမှြယ်ြျေ ်ပြီး ယင်းသ့ုိ 

ြယ်ြျေ ်ထ  ာငး် အမျေားပြည်သူသိရိှထစရန် သတ်မှတ်သည့် နညး်လမ်းနှင့်အညီ ေုတ်ပြန်ထ  ညာ 

ရမည်။ 

၄၉။ ခွင့်ပြုချေ ်ပြင့် လုြ် ုိင်ခွင့်ထြးပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ မှတ်ြံုတင်အရာရိှေံ မှတ်တမ်းတင်ထြးရန် 

ထလျှာ ်ေားပခင်းမရှိလျှင် ယင်းခွင့်ပြုချေ ်ပြင့် လုြ် ိုင်ခွင့်ထြးပခင်းသည် အ ျေ ိုးသ ်ထရာ ်မှု 

မရိှထစရ။ 
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အခန်း(၁၅) 

အမှတ်တံဆိပ် မှတ်ပုံတငခ်ခငး်ကို တရားမဝင်ဒကကာင်းဒကကညာခခငး်နှင့် ပယ်ေျက်ခခငး် 

၅၀။ ( ) အ ျေ ိုးသ ်ဆုိင်သူတစ်ဦးဦး၏ ထလျှာ ်ေားချေ ်အရ ြုေ်မ ၂၊ ြုေ်မခဲွ (ည) ြါ အဓိြ္ပာယ် 

ြွင့်ဆိုချေ ်နှင့် မ ို ်ညီထသာ အမှတ်တံဆိြ်ပြစ်ထ  ာင်း သို့မဟုတ် ြုေ်မ ၁၃ ြါ 

ပငင်းြယ်ရန် ခုိင်လံုသည့် အထ  ာင်းပြချေ ်တစ်ရြ်ရြ်ထ  ာင့် မှတ်ြံုတင်ခွင့် မရရိှသင့်သည့် 

အမှတ်တံဆိြ်ပြစ်ထ  ာင်း အထော ်အေားခိုင်လုံလျှင် မှတ်ြုံတင်အရာရှိသည် 

အမှတ်တံဆိြ် မှတ်ြံုတင်ပခင်း ုိ တရားမဝင်ထ  ာင်း ထ  ညာရမည်။ 

( ခ ) အ ျေ ိုးသ ်ဆိုင်သူတစ်ဦးဦး၏ ထလျှာ ်ေားချေ ်အရ ြုေ်မ ၁၄ ြါ ပငင်းြယ်ရန် 

ဆ ်စြ်ထသာ အထ  ာင်းပြချေ ်တစ်ရြ်ရြ်ထ  ာင့် မှတ်ြုံတင်ခွင့် မရရှိသင့်သည့် 

အမှတ်တံဆိြ်ပြစ်ထ  ာင်း အထော ်အေားခိ ုင်လုံလျှင် မှတ်ြံုတင်အရာရိှသည် 

အမှတ်တံဆိြ် မှတ်ြုံတငပ်ခငး် ို တရားမဝင်ထ  ာငး် ထ  ညာရမည်။ 

( ဂ ) အမှတ်တံဆိြ် မှတ်ြံုတင်ပခင်း ုိ တရားမဝင်ထ  ာင်း ထ  ညာထြးရန် ထလျှာ ်ေားပခင်း 

နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ တရားရု ံး၏ အပြီးသတ်ဆုံးပြတ်ချေ ် သို ့မဟုတ် စီရင်ချေ ်တို့ ို 

လ ်ခံရရိှလျှင် မှတ်ြံုတင်အရာရိှသည် အမှတ်တံဆိြ်မှတ်ြံုတင်ပခင်း ုိ တရားမဝင်ထ  ာင်း 

ထ  ညာရမည်။  

(ဃ) (၁)  ြုေမ်ခွဲ ( ) ြါ တရားမဝင်ထ  ာငး် ထ  ညာပခင်းအတွ ် ထတာငး်ဆိုချေ ် ို 

မည်သည့်အချေနိ်တွငမ်ဆို ထလျှာ ်ေားနိုင်သည်။ 

(၂) မရိုးမထပြာင့်ထသာသထောပြင့် မှတ်ြုံတင်ခဲ ့ပခင်းမဟုတ်လျှင် ြုေ်မခွဲ (ခ) ြါ 

တရားမဝင်ထ  ာင်း ထ  ညာပခင်းအတွ ် ထတာင်းဆုိချေ ်သည် မှတ်ြံုတင်သည့် 

ထန့မှ ငါးနှစ်အတွင်းသာ ထလျှာ ်ေားနုိင်သည်။ 

( င ) တရားမဝင်ထ  ာင်း ထ  ညာသည့် အထ  ာင်းရင်းမျေားသည် မှတ်ြံုတင်ေားထသာ 

အမှတ်တံဆိြ်၏  ုန်ြစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုအချေ ို့နှင့်သာ သ ်ဆိုငလ်ျှင် 

ယင်းနှင့်ဆ ်စြ်ထသာ မှတ်ြံုတင်ပခင်း ုိသာလျှင် တရားမဝင်ထ  ာင်း ထ  ညာရမည်။ 

( စ ) မှတ်ြုံတင်အရာရိှသည် မှတ်ြုံတင်ေားထသာ အမှတ်တံဆိြ် ို တရားမဝငထ်  ာငး် 

ထ  ညာပခင်းပြစ်ထ  ာင်း မှတ်တမ်းတင်ပြီး ေုိသ့ုိတရားမဝင်ထ  ာင်း ထ  ညာ ပခင်း ုိ 

အမှတ်တံဆိြ်ြုိင်ရှင်ေံ အထ  ာင်း  ားရမည့်အပြင် အမျေားပြည်သူသိရိှထစရန် ေုတ်ပြန် 

ထ  ညာရမည်။ 

၅၁။ ( ) အမှတ်တံဆိြ် အသံုးပြ ပုခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ အ ျေ ိုးသ ်ဆုိင်သူတစ်ဦးဦး၏ ထလျှာ ်ေား  
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  ချေ ်အရ မှတ်ြုံတင်အရာရှိသည် ထအာ ်ထြာ်ပြြါ တစ်ရြ်ရြ်နှင့် ပငိစွန်းထ  ာငး် 

ထတွ့ရှြိါ  အမှတ်တံဆိြ်မတှ်ြုတံငပ်ခငး် ို ြယ်ြျေ ်ရမည် - 

(၁) မှတ်ြုံတင်ေားထသာ အမှတ်တံဆိြ်နှင့်သ ်ဆိုင်သည့် ုန်ြစ္စည်း သ့ုိမဟုတ် 

ဝန်ထဆာင်မှုမျေား ို မှတ်ြုံတင်အရာရှိေံ ထလျှာ ်ေားသည့်ထန့မှစ၍ သုံးနှစ် 

အတွင်း လုံးဝအသုံးမပြုပခင်းနှင့် အဆိုြါအသုံးပြုမှု ြျေ ် ွ ်ပခင်းအတွ ် 

ခိုင်လံုထသာ အထ  ာငး်ပြချေ ်မရှိပခင်း၊ 

(၂) မှတ်ြံုတင်ေားထသာ အမှတ်တံဆိြ် အသံုးပြ ပုခင်းအား တစ်ဆ ်တည်း သံုးနှစ်  ာ 

ဆုိင်းင့ံေားပခင်းနှင့် အဆုိြါဆုိင်းင့ံေားပခင်းအတွ ် ခုိင်လံုထသာ အထ  ာင်းပြချေ ် 

မရိှပခင်း၊ 

(၃) မှတ်ြံုတင်ေားထသာ အမှတ်တံဆိြ်သည်  ုန်ြစ္စည်း၏ အမျေ ိုးအစား၊ ဆ ်စြ်ထသာ 

အထ  ာငး်အရာ၊ အရည်အထသွး၊ အထရအတွ ်၊ ရည်ရွယ်ေားထသာ အသံုးဝင်မှု၊ 

တန်ြုိး၊ မူရင်းထေသ၊ ေုတ်လုြ်သည့်အချေန်ိတ့ုိ ုိ ထြာ်ပြသည့် ညွှန်းပြချေ ်မျေား သ့ုိမဟုတ် 

မျေ ်ထမှာ ်ထဝါဟာရ အသံုးအနှုန်းတွင် ထယေုယျေ အသံုးအနှုန်းပြစ်လာပခင်း သ့ုိမဟုတ် 

ဓထလ့ေုံးစံပြစ်လာပခင်းနှင့်  ုန်သွယ်မှုနယ်ြယ်တွင် လ ်ထတွ့အသုံးအနှုန်း 

ပြစ်လာသည့် ညွှန်းပြချေ ်မျေား သီးသန့်ြါဝငလ်ာပခငး်။ 

( ခ )  ြုေမ်ခွဲ ( ) အရ အမှတ်တံဆိြ်အသံုးပြုပခငး်တွင် ထအာ ြ်ါတို့ြါဝင်သည် - 

(၁) မှတ်ြုံတင်ေားထသာ အမှတ်တံဆိြ်၏ ေူးပခားထသာ လ ္ခဏာမျေားအား 

ထပြာငး်လဲပခငး်မရှိေဲ  ွဲပြားထသာြုံစံတစ်ခုအပြစ် အသံုးပြုပခငး်၊ 

(၂) ပြည်ြသ့ုိတင်ြ့ုိရန် ရည်ရွယ်၍  ုန်ြစ္စည်းမျေားထြါ်တွင် အမှတ်တံဆိြ် ုိ  ြ်ပခင်း 

သို့မဟုတ် ယင်း ုန်ြစ္စည်း ို ေုြ်ြိုးေားပခင်းအထြါ်တွင် အမှတ်တံဆိြ် ို 

 ြ်ပခင်းတို့ အြါအဝင် နုိင်ငထံတာ်တွင် အသံုးပြုပခငး်။ 

( ဂ ) ဤဥြထေအရ အမှတ်တံဆိြ်အသုံးပြုသည့် ာလ၊ သထောသောဝ သို့မဟုတ် 

နယ်ြယ်အြါအဝင် အမှတ်တံဆိြ်အားအသုံးပြုမှု ို သ ်ထသပြရန် လိအုြ်လျှင် 

အဆိြုါ သ ်ထသပြရန်တာဝန်သည် အမှတ်တံဆိြ်ြုိငရှ်ငအ်ထြါ်  ျေထရာ ်ထစရမည်။  

(ဃ) ြယ်ြျေ ်ထစသည့် အထ  ာင်းရင်းမျေားသည် မှတ်ြုံတင်ေားထသာအမှတ်တံဆိြ်၏ 

 ုန်ြစ္စည်း သ့ုိမဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုအချေ ို့နှင့်သာ သ ်ဆုိင်လျှင် ယင်းနှင့်ဆ ်စြ်ထသာ 

မှတ်ြုံတင်ပခင်း ိုသာလျှင် ြယ်ြျေ ်ထစရမည်။ 

( င ) အမှတ်တံဆိြ် မှတ်ြုံတင်ပခင်း ို ြယ်ြျေ ်ပြီးြါ  အဆိြုါမှတ်ြုံတငပ်ခငး်သည် 

တရားဝင်ရြ်စဲပြီး ပြစ်သည်ဟု မှတ်ယရူမည်။ 
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( စ ) မှတ်ြုံတင်အရာရှိသည် မှတ်ြုံတင်ေားထသာ အမှတ်တံဆိြ် ို ြယ်ြျေ ်ထ  ာငး် 

မှတ်တမ်းတင်ပြီး ေုိသ့ုိြယ်ြျေ ်ပြီးထ  ာင်း ုိ အမှတ်တံဆိြ်ြုိင်ရှင်ေံ အထ  ာင်း  ား 

ရမည့်အပြင် အမျေားပြည်သူသိရိှထစရန် ေုတ်ပြန်ထ  ညာရမည်။ 

၅၂။ မည်သူမဆို ြုေ်မ ၁၃၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ) နှင့် ပငိစွန်းသပြင့် မှတ်ြုံတင်အရာရှိ  မှတ်ြုံတငရ်န် 

ပငင်းြယ်သည့် သ့ုိမဟုတ် မှတ်ြံုတင်ေားပခင်း ုိ ြယ်ြျေ ်သည့် အမှတ်တံဆိြ် ုိ အသံုးမပြုရ။ 

အခန်း(၁၆) 

ဒေသဆိုင်ရာအညွှန်း 

၅၃။ သ ်ဆုိင်ရာ ုန်ြစ္စည်း ုိ ေုတ်လုြ်ထသာ ထေသအတွင်းရိှ ထအာ ်ထြာ်ပြြါ ြုဂ္ဂိုလ်မျေားအား 

 ိုယ်စားပြုသည့် တရားဝင်ြွဲ့စည်းေားထသာ အြွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသည် ထေသဆိုင်ရာအညွှန်း ို 

မှတ်ြံုတင်လုိြါ  မှတ်ြံုတင်ထြးရန် သတ်မှတ်ချေ ်နှင့်အညီ မှတ်ြံုတင်အရာရိှေံ ထလျှာ ်ေားရမည် - 

( ) သောဝေွ ် ုန် သ့ုိမဟုတ် သောဝသယံဇာတမျေားပြင့်  ုန်ြစ္စည်းေုတ်လုြ်သူမျေား၊ 

( ခ ) စို ်ြျေ ိုးထရးေွ  ်ုန်ေုတ်လြု်သူမျေား၊ 

( ဂ ) လ ်မှုြစ္စည်း သ့ုိမဟုတ် စ ်မှုြစ္စည်းဆိုင်ရာေုတ် ုန် ေုတ်လုြ်သူမျေား၊ 

(ဃ) ြုေ်မခွဲ ( ) မှ (ဂ) အေိ ထြာ်ပြေားသူမျေား၏  ိုယ်စား သ ်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ 

အစိုးရအြဲွ့အစည်းမျေားမှ တာဝန်ရှိသူမျေား။ 

၅၄။ ( ) ထေသဆိုင်ရာအညွှန်း မှတ်ြုံတင်ထလျှာ ်ေားရာတွင် ထအာ ်ြါသတ်မှတ်ချေ ်မျေား 

နှင့်အညီ ထလျှာ ်ေားရမည်- 

(၁) ထလျှာ ်ေားသည့် အြဲွ့အစည်း သ့ုိမဟုတ်  ုိယ်စားလှယ်၏အမည်၊ နုိင်ငံသား 

နှင့် ထနရြ်လိြ်စာ၊ 

(၂) မှတ်ြုတံငထ်လျှာ ်ေားပခင်းအတွ ် ထေသဆိုငရ်ာအညွှန်း၊ 

(၃) ထလျှာ ်ေားသည့် ထေသဆိုငရ်ာအညွှန်းေွ ်ရိှရာထေသ၊ 

(၄) ထေသဆိုင်ရာအညွှန်းအပြစ် ညွှန်းဆိုသည့်  ုန်ြစ္စည်း။ 

( ခ ) အဆိြုါ ထလျှာ ်လွှာမျေားနှင့်အတူ ထအာ ြ်ါတို့ ို ထြာ်ပြရမည် - 

(၁)  ုန်ြစ္စည်း၏ ေူးပခားထသာ အချေ ်အလ ်မျေား သ့ုိမဟုတ် အရည်အထသွး သ့ုိမဟုတ် 

ေင်ထြါ်ထ ျော်  ားမှု၊ 

(၂ )  ုန်ြစ္စည်း၏ တိ ျေစွာ သတ်မှတ်ေားထသာ အရည်အထသွး၊ ေင်ထြါ်ထ ျော်  ားမှု 

သို့မဟုတ် ဝိထသသလ ္ခဏာမျေား၊ မူရင်းထေသနှင့် ေုတ်လုြ်မှုနည်းစနစ်တ့ုိ၏ 

ဆ ်စြ်မှု၊ 

(၃) သတ်မှတ်သည့် အပခားအချေ ်မျေား။ 

( ဂ ) ထလျှာ ်ေားရာတွင် သတ်မှတ်သည့် မှတ်ြုံတင်ထ  း ို ထြးသွငး်ရမည်။ 
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၅၅။ ထေသဆုိင်ရာအညွှန်းသည် ထအာ ်ြါအချေ ် တစ်ရြ်ရြ်နှင့် ပငိစွန်းထနြါ  မှတ်ြံုတင်ခွင့် 

မရိှထစရ - 

( ) ြုေ်မ ၂၊ ြုေမ်ခွဲ (ဏ) ြါ ထေသဆိုင်ရာအညွှန်း၏ အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုချေ ်နှင့်  ို ်ညီမှု 

မရိှပခင်း၊ 

( ခ ) အဆိြုါ ထေသဆိုငရ်ာ အညွှန်း ို သံုးစွဲမည့်  ုန်ြစ္စည်းသည် နုိင်ငံထတာ်ရိှ အမျေားသံုး 

ထဝါဟာရတွင် ထယေုယျေအသံုးအနှုန်း သ့ုိမဟုတ် ဓထလ့ေုံးစံပြစ်ထနပခငး်၊ 

( ဂ ) အမျေားပြည်သူ၏ ထအးချေမ်းတည်ပငိမ်ထရး သ့ုိမဟုတ်  ိုယ် ျေင့်တရား ထ ာငး်မွန်ထရး 

သို့မဟုတ် အမျေားပြည်သူဆိုင်ရာမူနှင့် ဆန့် ျေင်ထသာ ထေသဆိုင်ရာအညွှန်းတစ်ရြ် 

ပြစ်ပခငး်။ 

၅၆။ အ ျေ ိုးသ ်ဆိုင်သူ မည်သူမဆို သို့မဟုတ် သ ်ဆိုင်ရာဌာန၊ အြဲွ့အစည်းမဆို ထအာ ြ်ါ 

အထ  ာင်းပြချေ ်မျေားပြင့် ထေသဆိုင်ရာအညွှန်းအား မှတ်ြုံတင်ေားပခင်း ို တရားမဝင်ထ  ာင်း 

ထ  ညာရန် သ့ုိမဟုတ် ြယ်ြျေ ်ထြးရန် မှတ်ြုံတငအ်ရာရှိေံ ထလျှာ ်ေားနိငု်သည်- 

( ) ြုေ်မ ၂၊ ြုေ်မခဲွ (ဏ) ြါ ထေသဆုိင်ရာအညွှန်း၏ အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆုိချေ ်နှင့်  ုိ ်ညီမှု မရိှပခင်း၊ 

( ခ ) ြုေ်မ ၅၄၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) ြါ ချေမှတ်ေားထသာ အချေ ်အလ ်မျေားနှင့် သ ်ဆုိင်သည့် 

လုိအြ်ချေ ်မျေားနှင့်  ုိ ်ညီထစရန် ထသချောစွာ ဆ ်လ ်လုြ်ထဆာင်နုိင်မှုမရိှပခင်း၊ 

( ဂ ) မူရင်းေွ ်ရိှရာနုိင်ငံတွင် အ ာအ ွယ်ပြုလုြ်မေားထသာ သ့ုိမဟုတ်  ာ ွယ်ပခင်း 

ရြ်စဲသွားထသာ သ့ုိမဟုတ် အဆုိြါနုိင်ငံတွင် အသံုးမပြုထတာ့ထသာ ပြည်ြထေသဆုိင်ရာ 

အညွှန်းတစ်ရြ်ရြ်ပြစ်ပခငး်၊ 

(ဃ) အမျေားပြည်သူ၏ထအးချေမ်းတည်ပငိမ်ထရး သ့ုိမဟုတ်  ုိယ် ျေင့်တရား ထ ာင်းမွန်ထရး 

သ့ုိမဟုတ် အမျေားပြည်သူဆုိင်ရာမူနှင့် ဆန့် ျေင်ထနထသာ ထေသဆုိင်ရာအညွှန်း တစ်ရြ် 

ပြစ်ပခငး်။ 

၅၇။ ( )  မှတ်ြံုတင်စာရင်းတွင် ထြာ်ပြေားထသာ  ုန်ြစ္စည်းမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ သတ်မှတ်ထြာ်ပြ 

ေားထသာ ထေသအတွင်း ၎င်း၏လုြ်ငန်းထဆာင်တာမျေား ုိ ထဆာင်ရွ ်ထနသူမျေား သာ 

 ုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်းထဆာငရွ် ်ရာတွင် မှတ်ြုံတငေ်ားထသာ ထေသဆုိင်ရာအညွှန်း ို 

သုံးစွဲခွင့်ရှိရမည်။ သို့ရာတွင် အဆိုြါ  ုန်ြစ္စည်းမျေားသည် မှတ်ြုံတင်စာရင်းတွင် 

သတ်မှတ်ထြာ်ပြေားထသာ အရည်အထသွး၊ ေင်ထြါ်ထ ျော်  ားမှု သ့ုိမဟုတ် အပခားထသာ 

ဝိထသသလ ္ခဏာမျေားနှင့် ပြည့်စုံရမည်။ 

( ခ ) သံတူထ  ာင်း ွဲပြစ်ထနသည့် ထေသဆိုင်ရာအညွှန်းမျေားတွင် မှတ်ြုံတင်ပြီးထသာ 

ထေသဆိုင်ရာအညွှန်းအမည်နှင့် ထနာ ်ြိုငး်တွင်မှ မှတ်ြုံတင်သည့် သံတူထ  ာင်း ဲွ 

ထေသဆုိင်ရာအညွှန်း အမည်တ့ုိအ  ား လ ်ထတွ့ ျေင့်သံုးမှုတွင် သိသာေင်ရှားထသာ 
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 ွဲပြားပခားနားမှုရှိသည့်အခါမှသာ သ ်ဆိုင်ရာ ေုတ်လုြ်သူမျေားအား သာတူညီမျှ 

ပြုမူဆ ်ဆံရန်နှင့် စားသံုးသူမျေားအား ေင်ထယာင်ေင်မှားမပြစ်ထစရန် လုိအြ်ချေ ်တ့ုိ ုိ 

ေည့်သွငး်စဉ်းစား၍ အ ာအ ွယ်ထြးရမည်။ 

( ဂ ) မှတ်ြုံတင်ေားထသာ ထေသဆိုင်ရာအညွှန်း၏ အခွင့်အထရးရရှိသူသည် ထအာ ်ြါ 

 ိစ္စရြ်မျေား ို  ာ ွယ်တားဆီးြိုင်ခွင့်ရိှသည် - 

(၁)  ုန်ြစ္စည်း၏ ထေသဆုိင်ရာအညွှန်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ အမျေားပြည်သူ ုိ လှည့်ပြားရန် 

အလ့ုိငှာ မူရင်းထေသမှန်မှမဟုတ်ေဲ အဆုိြါထေသမှ ေွ ်ရိှထသာြစ္စည်းပြစ်ထ  ာင်း 

ထြာ်ပြ၍ တစ်နည်းနည်းပြင့် အသံုးပြုပခငး်၊ 

(၂ ) တရားမျှတမှုမရှိသည့် ယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်ရြ် ိုပြစ်ထစထသာ မှတ်ြံုတင်ေားသည့် 

ထေသဆိုင်ရာအညွှန်း ို တစ်နည်းနည်းပြင့် အသံုးပြုပခင်း၊ 

(၃)  ုန်ြစ္စည်း၏ မူရင်းထေသ ို ညွှန်ပြရာတွင်ပြစ်ထစ၊ ထေသဆိုင်ရာအညွှန်း ို 

ောသာပြန်ဆုိ၍ အသံုးပြုရာတွင်ပြစ်ထစ၊ အမျေ ိုးအစား၊ အုြ်စု၊ ြံုစံ၊ တုြပခင်း သ့ုိမဟုတ် 

အလားတူထြာ်ပြချေ ်မျေားပြင့် ထေသဆုိင်ရာအညွှန်း ုိ တဲွြ ်အသံုးပြုေားရာတွင် 

ပြစ်ထစ အပငင်းြွားထနထသာ ထေသဆိုင်ရာအညွှန်းပြင့် ထြာ်ပြေားထသာ ထေသမှ 

မဟုတ်သည့်  ုန်ြစ္စည်းမျေားအတွ ် ထေသဆိုင်ရာအညွှန်း ို အသံုးပြုပခင်း။ 

(ဃ)  ုန်ြစ္စည်းမူရငး်ေွ ်ရိှရာ နယ်နိမတိ်၊ ထေသ သ့ုိမဟုတ် နယ်ထပမ ို တိ ျေမနှ် န်စွာ 

ထြာ်ပြေားထသာ်လည်း အပခားနယ်နိမိတ်မှေွ ်ရိှထသာ  ုန်ြစ္စည်းအပြစ် အမျေားပြည်သူ ုိ 

မှားယွင်းစွာထြာ်ပြေားထသာ အပခားထေသဆုိင်ရာအညွှန်းမျေားသည် ြုေ်မခဲွ ( ) နှင့် (ဂ) တ့ုိြါါ 

အခွင့်အထရးမျေား မရရိှထစရ။ 

၅၈။ ( ) မှတ်ြုံတင်အရာရိှသည် ထလျှာ ်ေားချေ ်အား ြုေ်မ ၅၃၊ ြုေ်မ ၅၄၊  ြုေ်မ ၅၅ တို့နှင့် 

 ုိ ်ညီမှုရိှြါ  ထလျှာ ်ေားချေ ်တွင် ြါဝင်ထသာအထ  ာင်းအရာမျေားနှင့် အချေ ်အလ ် 

မျေား ို သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ ေုတ်ပြန်ထ  ညာရမည်။ 

( ခ ) ထေသဆုိင်ရာအညွှန်း မှတ်ြံုတင်ပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍  န့် ွ ်လုိသူသည် အမှတ်တံဆိြ်၏ 

 န့် ွ ်ပခငး်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား ိုလိုအြ်သလို အသံုးပြုနုိငသ်ည်။ 

( ဂ )  မှတ်ြံုတင်အရာရိှသည်  န့် ွ ်ချေ ် ုိ လ ်ခံရရိှပခင်း မရိှလျှင်ထသာ်လည်းထ ာင်း၊ 

 န့် ွ ်ချေ ် ုိ ပငင်းြယ်ခ့ဲလျှင်ထသာ်လည်းထ ာင်း ထေသဆုိင်ရာအညွှန်း ုိ မှတ်ြံုတင် 

ထြးရမည်။ 

၅၉။ မှတ်ြံုတင်ေားထသာ ထေသဆုိင်ရာအညွှန်း၏ သ ်တမ်းသည် ၎င်း ုိအ ာအ ွယ်ထြးရန် 

ခွင့်ပြုခ့ဲသည့် ေူးပခားထသာ ဝိထသသလ ္ခဏာမျေား၊ အရည်အထသွး သ့ုိမဟုတ် ေင်ထြါ်ထ ျော်  ားမှုမျေား 

တည်ရိှထနသထရွ့ ဤဥြထေအရ အ ာအ ွယ် ရရိှထစရမည်။ 
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၆၀။ ( ) ထေသဆုိင်ရာအညွှန်းတစ်ရြ် ုိ ဤဥြထေနှင့်အညီ မှတ်ြံုတင်ထလျှာ ်ေားပြီးထနာ ် 

အမှတ်တံဆိြ်မတှ်ြုတံင်ရန် ထလျှာ ်ေားလာလျှင် ြုေ်မ ၅၇  ိ ုချေ ိုးထြာ ်၍ပြစ်ထစ၊ 

တူညီထသာေုတ် ုန်နှင့်ဆ ်စြ်၍ပြစ်ထစ အသံုးပြုထသာ အမှတ်တံဆိြ်မှတ်ြံုတင်ပခင်းအား 

မှတ်ြုံတင်အရာရိှ  ပငင်းြယရ်မည်။ 

( ခ )   မှတ်ြံုတင်ေားထသာ အမှတ်တံဆိြ်မျေားသည် ြုေ်မခဲွ ( ) နှင့် ပငိစွန်းထ  ာင်းထတွ့ရိှြါ  

ယငး်အမှတ်တံဆိြ်မျေားသည် တရားမဝငထ်  ာငး် ထ  ညာပခငး်ခံရမည်။ 

( ဂ ) ထေသဆုိင်ရာအညွှန်း ုိ မှတ်ြံုတင်ရန် မထလျှာ ်ေားမီ သထောရုိးပြင့် မှတ်ြံုတင်ေား 

ပြီးထသာ သ့ုိမဟုတ် ထလျှာ ်ေားပြီးထသာ အမှတ်တံဆိြ်သည် ြုေ်မ ၅၇  ုိ ချေ ိုးထြာ ်၍ 

အသုံးပြုေားထသာ်လည်း အခန်း (၁၅) ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားနှင့် ပငိစွန်းပခင်းမရှိလျှင် 

ထေသဆိုင်ရာအညွှန်း မှတ်ြုံတင်ပခင်းတွင် မည်သ့ုိြငရှ်ိထစ ာမူ အဆုိြါ ေုတ် ုန်မျေား 

အတွ ် ဆ ်လ ်အသံုးပြုနုိင်သည်။ မှတ်ြံုတင်အရာရိှသည် အဆုိြါ ိစ္စရြ်မျေားအတွ ် 

ထေသဆုိင်ရာ အညွှန်းအသံုးပြုမှု ုိ ယင်းနှင့်ဆ ်နွှယ်ထနထသာ အမှတ်တံဆိြ်အသံုးပြုမှု 

 ဲ့သ့ုိ ခွင့်ပြုရမည်။ 

၆၁။ ( )  သ ်ဆိုငရ်ာဌာန၊ အြဲွ့အစည်းမျေားသည် အ ာအ ွယ်ရရိှေားထသာ ထေသဆုိင်ရာ 

အညွှန်းမျေား ို က ီး  ြ် ွြ် ဲရမည်။ က ီး  ြ် ွြ် ဲမှုဆိုငရ်ာ လုြ်ငန်းအချေ ို့ ုိ 

အပခားြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား လွှအဲြ်နုိငသ်ည်။ 

( ခ )  က ီး  ြ် ွြ် ဲမှုတွင် ထအာ ြ်ါတို့ ြါဝငရ်မည် - 

(၁) ထေသဆုိင်ရာအညွှန်းအပြစ် မှတ်ြံုတင်ေားထသာေုတ် ုန်မျေား၏ သတ်မှတ်ထြာ်ပြချေ ် 

မျေားနှင့် သ ်ဆိုင်ရာ ေုတ် ုန်တို့၏  ို ်ညီမှု၊ 

(၂) မှတ်ြံုတင်ေားထသာ ထေသဆုိင်ရာအညွှန်းအမည်မျေားအား ထဈး ွ ်တွင် အသံုးပြုမှု။ 

( ဂ )  ေုတ် ုန်၏ သတ်မှတ်ထြာ်ပြချေ ်မျေားနှင့် ို ်ညီရန် က ီး  ြ် ွြ် ဲမှုအတွ ် 

 ုန် ျေစရိတ်အား အ ျေ ိုးသ ်ဆိုင်သူမျေားမှ ထြးထဆာင်ရမည်။ 

၆၂။ ထေသဆိုင်ရာအညွှန်း၏ အခွင့်အထရးမျေား ေိြါးချေ ိုးထြာ ်ပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ဤဥြထေြါ 

ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားအပြင် သတ်မှတ်ချေ ်မျေားအား ထြာ ်ြျေ ်ြါ   အမှတ်တံဆိြ် အခွင့်အထရး ေိြါး 

ချေ ိုးထြာ ်မှုမျေား၏ အထရးယူမှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားအတိုငး် ထဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

အခန်း(၁၇) 

ကုန်သွယ်မှုအမည် 

၆၃။ ( )  ုန်သွယ်မှုအမည်သည် အမှတ်တံဆိြ်တစ်ခု၏ အစိတ်အြုိင်းတစ်ရြ်အပြစ် ြါဝင်သည် 

ပြစ်ထစ၊ မြါဝင်သည်ပြစ်ထစ ယင်း ုန်သွယ်မှုအမည် ုိ မှတ်ြံုတင်ပခင်းမပြုထသာ်လည်း 

အ ာအ ွယ်ထြးရမည်။ 
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( ခ ) အမည် သ့ုိမဟုတ် သတ်မှတ်ထြာ်ပြချေ ်တစ်ရြ်၏ သထောသောဝအရပြစ်ထစ၊ ယင်း ုိ 

ေည့်သွင်းအသုံးပြုပခင်းအားပြင် ့ပြစ်ထစ  အမျေားပြည်သူ၏ ထအးချေမ်းတည်ပငိမ်ထရး 

သ့ုိမဟုတ်  ုိယ် ျေင့်သိ ္ခာ ုိ ဆန့် ျေင်ေိြါးထစလျှင်၊ အေူးသပြင့် ယငး်အမည်ပြင့် 

ထြာ်ပြေားထသာ စီးြွားထရးလုြ်ငန်း သထောသောဝသည်  ုန်သွယ်မှုနယ်ြယ် သ့ုိမဟုတ် 

အမျေားပြည်သူ ို လှည့်ပြားသ ဲ့သုိ့ ပြစ်ထြါ်ထစလျှင် ယင်းအမည် သ့ုိမဟုတ် သတ်မှတ် 

ထြာ်ပြချေ ် ုိ  ုန်သွယ်မှုအမည်အပြစ် အသံုးမပြုရ။ 

( ဂ )  ုန်သွယ်မှုအမည် တစ်ခုနှင့်ေြ်တူ သို့မဟုတ် အလားတူထသာ အမှတ်အသား ို 

အပခား ုန်သွယ်မှုအမည် အပြစ်လည်းထ ာင်း၊ အမှတ်တံဆိြ်အပြစ်လည်းထ ာင်း 

ခွင့်ပြုချေ ် တစ်စုံတစ်ရာမရှိေဲ အသုံးပြုပခင်းသည် အမျေားပြည်သူ ို ေင်ထယာင် 

ေင်မှားပြစ်ထစလျှင်  ုန်သွယ်မှုအမည် ို အ ာအ ွယ်ထြးရမည်။ 

အခန်း(၁၈) 

အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်ဒလျှောက်ထားခခင်း 

၆၄။ အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာ အမှတ်တံဆိြ် မှတ်ြံုတင်စနစ် သထောတူစာချေ ြ်တွင် နုိင်ငံထတာ်  အြဲွ့ဝင် 

အပြစ် ဝင်ထရာ ်ပြီးထနာ ် ပြည်တွင်းမှပြစ်ထစ၊ ပြည်ြမှပြစ်ထစ အမှတ်တံဆိြ်မှတ်ြုံတင်ထြးရန် 

ထလျှာ ်ေားလုိသူမျေားသည် အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာ မှတ်ြံုတင်စနစ် ုိ  ျေင့်သံုးလုိြါ   သတ်မှတ်ချေ ် 

နှင့်အညီ မှတ်ြုံတင်အရာရိှေံ ထလျှာ ်ေားနုိင်သည်။ 

အခန်း(၁၉) 

အယူခံခခငး် 

၆၅။ ( ) မှတ်ြံုတင်အရာရိှ  ဤဥြထေအရ ချေမှတ်ထသာ ဆံုးပြတ်ချေ ်တစ်ရြ်ရြ် ုိ မထ ျေနြ် 

သူသည် ယငး်ဆုံးပြတ်ချေ ် ို ေုတ်ပြန်ထ  ညာသည့်ထန့မှ ရ ်ထြါငး် ၆ဝ အတွင်း 

ထအဂျေင်စီေံ အယူခံဝငနုိ်ငသ်ည်။ 

( ခ ) ြုေမ်ခွဲ ( ) အရ အယူခံမှုတွင် ထအဂျေင်စီသည် မှတ်ြုံတင်အရာရိှ၏ ဆုံးပြတ်ချေ ် ုိ 

အတည်ပြုပခင်း၊ ြယ်ြျေ ်ပခင်း၊ ပြင်ဆင်ထပြာင်းလဲပခင်း သ့ုိမဟုတ် သ ်ထသခံအထော ် 

အေားမျေား ေြမ်ံရယူရန် ညွှန်  ားပခင်းပြုနိုင်သည်။ 

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

မှတ်ြုံတင်အရာရှိ၏ ဆုံးပြတ်ချေ ် ို အတည်ပြုပခင်း၊ ြယ်ြျေ ်ပခင်း သို့မဟုတ် 

ပြင်ဆင်ထပြာငး်လဲပခငး် ပြုနုိင်သည်။ 

၆၆။ ထအဂျေင်စ ီ  ချေမှတ်ထသာ ဆုံးပြတ်ချေ ် ိ ု မထ ျေနြ်သူသည် ယင်းဆု ံး ပြတ်ချေ ် 

အထ  ာငး်  ားစာ ို လ ်ခံရရိှသည့်ထန့မှ ရ ်ထြါင်း ၉ဝ အတွင်း ဤ ိစ္စအလို့ငှာ ပြည်ထောင်စု 
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တရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်  စီရင်ြိုငခ်ွင့်အာဏာအြ်နှင်းေားသည့် မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးသုိ့ ထလျှာ ်ေား 

နုိင်သည်။ 

အခန်း( ၂၀) 

မူပိုင်ခွင့်တရားရုံးတည်ဒထာငခ်ခငး် 

၆၇။ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်သည်- 

( ) မူြိုင်ခွင့်ဆိုငရ်ာ ိစ္စရြ်မျေားနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ ပြစ်မှုထ  ာငး်အရပြစ်ထစ၊ တရားမထ  ာင်း 

အရပြစ်ထစ တရားစဲွဆုိမှုမျေား ုိ စစ်ထဆးစီရင်ရန် သင့်ထလျော်ထသာ နယ်ထပမထေသတွင် 

မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးမျေား တည်ထောင်၍ တရားသူက ီးမျေား ို ခန့်ေားနိုင်သည်။  

( ခ ) ြုေ်မခွဲ ( ) အရ ခန့်ေားသည့် တရားသူက ီးမျေား ို မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ ိစ္စရြ်မျေား ုိ 

စစ်ထဆးစီရင်နုိင်ရန် စီရင်ြုိင်ခွင့်အာဏာနှင့် လုြ်ြုိင်ခွင့်မျေား ုိ အြ်နှင်းနုိင်သည်။ 

( ဂ ) ြုေ်မခွဲ ( ) အရ မူြိုင်ခွင့် တရားရုံးမျေား ို တည်ထောင်ပခင်းမပြုမီ မူြိုငခ်ွင့်ဆိုငရ်ာ 

 ိစ္စရြ်မျေား ို စစ်ထဆးစီရင်ရန် သင့်ထလျော်ထသာတရားရုံးအား မူြုိင်ခွင့်တရားရံုးမျေား၏ 

စီရင်ြိုင်ခွင့်အာဏာနှင့် လုြ်ြိုငခ်ွင့်မျေား ို အြ်နှငး်နိုငသ်ည်။ 

(ဃ)   မူြုိင်ခွင့် တရားရံုးမျေား  ချေမှတ်ထသာ စီရင်ချေ ်၊ အမိန့်နှင့် ဆံုးပြတ်ချေ ်မျေားအထြါ် 

အယူခံမှု၊ ပြင်ဆင်မှုမျေား ို စီရင်ြိုင်ခွင့်ရှိသည့် မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးမျေား၏ စီရင်ြိုင်ခွင့် 

အာဏာ နှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်မျေား ို သတ်မှတ်ထြးရမည်။ 

( င ) ြုေ်မ ၆၆ အရ ထလျှာ ်ေားချေ ်မျေား ို စစ်ထဆးစီရင်ရန် သင့်ထလျော်သည့် မူြုိင်ခွင့် 

တရားရုံးသ့ုိ စီရင်ြိုင်ခွင့်အာဏာနှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်မျေား အြ်နှငး်ရမည်။ 

အခန်း(၂၁) 

အမှတ်တံဆိပ်မပူိုငခ်ွင့်ဆိုငရ်ာ အခွင့်အဒရးကို အဒကာကခ်ွန်ဦးစီးဌာနက အကာအကွယ်ဒပးခခငး် 

၆၈။ အခွင့်အထရးရရိှသူသည် အမှတ်တံဆိြ်အတု ို အသံုးပြုေားသည်ဟု စွြ်စွဲခံေားရထသာ 

 ုန်ြစ္စည်းမျေား ုိ နုိင်ငံထတာ် နယ်နိမိတ်အတွင်းသ့ုိ တင်သွင်းေားထ  ာင်း သ့ုိမဟုတ် တင်သွင်းလျေ ် 

ရိှထ  ာငး် သုိ့မဟုတ် တငသွ်ငး်ရန်ရိှထ  ာငး် သံသယပြစ်ြွယ်ရာ အထော ်အေားရိှြါ  အဆိုြါ 

 ုန်ြစ္စည်း ုန်သွယ်မှုလမ်းထ  ာင်းအတွင်းသ့ုိ လွတ်လြ်စွာဝင်ထရာ ်ခွင့်ပြ ပုခင်း ုိ ဆုိင်းင့ံမိန့်ေုတ်ထြးရန် 

သတ်မှတ်ချေ ်နှင့်အညီ အထ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာန ညွှန်  ားထရးမှူးချေုြ်ေံ ထလျှာ ်ေားနိုင်သည်။ 

၆၉။ ( ) အထ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာန ညွှန်  ားထရးမှူးချေုြ်သည် - 

(၁) ြုေ်မ ၆၈ အရ ထလျှာ ်ေားချေ ် ုိ လ ်ခံရရိှသည့်ထန့မှ ရ ်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း 

ယင်းထလျှာ ်လွှာ ုိ လ ်ခံထ  ာင်း သ့ုိမဟုတ် ပငင်းြယ်ထ  ာင်း ထလျှာ ်ေားသူေံ 

အထ  ာငး်  ားရမည်။ 
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(၂) ထလျှာ ်ေားချေ ် ုိ စိစစ်ရန် လုိအြ်ထသာ သတင်းအချေ ်အလ ်မျေား မပြည့်စံု 

ခ့ဲလျှင် ထလျှာ ်ေားသူမှ အထ  ာင်း  ားစာ ေုတ်ပြန်သည့်ထန့မှ ၁၅ ရ ် အတွင်း 

သတငး်အချေ ်အလ ်မျေား ေြမ်ံပြည့်စွ ်ထြးြို့ရန် ယငး်၏ဆုံးပြတ်ချေ ် ုိ 

ထလျှာ ်ေားသူေံ အထ  ာငး်  ားစာထြးြို့၍ ထရွှေ့ဆိုင်းရမည်။ 

(၃) ထလျှာ ်ေားချေ ် ို လ ်ခံရာတွင် အာမခံချေ ်တစ်ရြ် ို အထ ာ ်ခွန် 

ဦးစီးဌာနတွင် သတ်မှတ်ချေ ်နှင့်အညီ ထလျှာ ်ေားသူမှထြးရန် သတ်မှတ်နုိင်သည်။  

(၄) ထလျှာ ်ေားချေ ် ုိ ပငင်းြယ်ခ့ဲလျှင် အထ  ာင်းပြချေ ် ုိ ရှင်းလင်းစွာ ထြာ်ပြရမည်။ 

( ခ ) ထလျှာ ်ေားသူသည် ြိုမိုတိုထတာင်းထသာ အချေနိ် ာလတစ်ခု ို ထတာင်းဆိုပခင်း 

မပြုခ့ဲလျှင် ြုေ်မခဲွ ( ) ြါ လုြ်ထဆာင်မှုမျေားသည် ထပခာ ်လအေိ သ ်ထရာ ်မှုရိှ 

ထစရမည်။ 

၇၀။ ( ) အထ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာန ညွှန်  ားထရးမှူးချေုြ်သည် ြုေ်မ ၆၉ အရ ထလျှာ ်ေားချေ ် ုိ 

လ ်ခံပြီးထနာ ်ပြစ်ထစ၊ အထ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ စစ်ထဆးထတွ့ရှခိျေ ်အရပြစ်ထစ 

အမှတ်တံဆိြ်အတု ုိ အသံုးပြု၍ တင်သွင်းထသာ  ုန်ြစ္စည်းပြစ်သည်ဟု ယူဆနုိင်ထသာ 

ခုိင်လံုသည့် အထော ်အေားမျေားရိှလျှင် အဆုိြါ ုန်ြစ္စည်းမျေား  ုန်သွယ်မှုလမ်းထ  ာင်း 

အတွင်းသ့ုိ လွတ်လြစ်ွာ ဝငထ်ရာ ်ခွင်ပ့ြုပခငး် ို ဆိုင်းငံ့ေားရမည်။ ယင်းသို့ ဆိုင်းင့ံ 

ေားပခင်း ုိ ထလျှာ ်ေားသူနှင့် တင်သွင်းသူတ့ုိအား ချေ ်ချေင်းအထ  ာင်း  ားရမည်။ 

( ခ ) အဆုိြါ ုန်ြစ္စည်းသည် အမှတ်တံဆိြ်အတု ုိ အသံုးပြုေားသည့်  ုန်ြစ္စည်းပြစ်ထ  ာင်း 

ထလျှာ ်ေားသူ၏ ထတာငး်ဆိုချေ ် မှန် န်ထ  ာငး် သ ်ထသပြရန် အထ ာ ်ခွန် 

ဦးစီးဌာန  ညွှန်  ားထရးမှူးချေုြ်သည် လျှ ို့ဝှ ်သတင်းအချေ ်အလ ်မျေားအား 

မထြါ ်  ားထစေဲ ဆုိင်းင့ံေားထသာ  ုန်ြစ္စည်းမျေား ုိ ထလျှာ ်ေားသူနှင့် တင်သွင်း 

သူတို့အား လုထံလာ ်ထသာ စစ်ထဆးခွင့်ပြုရမည်။ 

၇၁။ ( )  ထလျှာ ်ေားသူေံ ဆုိင်းင့ံမိန့် ုိ အသိထြးအထ  ာင်း  ားသည့်ထန့မှ ၁၅ ရ ် အတွင်း 

ထလျှာ ်ေားသူ  အမှု ိစ္စအမှားအမှန်အထြါ် ဆုံးပြတ်နုိငရ်န် အထရးယူထဆာငရ်ွ ် 

ပခင်း ုိ စတင်ထဆာင်ရွ ်ထနထ  ာင်း သ့ုိမဟုတ် မူြုိင်ခွင့်တရားရံုးမှ  ုန်ြစ္စည်းစီးဆင်းမှု 

ဆုိင်းင့ံသည့် ယာယီအထရးယူ ထဆာင်ရွ ်ချေ ်မျေားသည်   န် ့ ာထနထ  ာင်း အထ ာ ်ခွန် 

ဦးစီးဌာန ညွှန်  ားထရးမှူးချေုြ်ေံ အထ  ာင်း  ားခ့ဲပခင်းမရိှလျှင် ယင်း ုန်ြစ္စည်း ုိ 

 င်းလွတ်ခွင့်ပြုရမည်။ သင့်ထလျော်ထသာ ိစ္စရြ်မျေားတွင် ေုိသတ်မှတ်သည့် အချေန်ိ ာလ ုိ 

၁၅ ရ ် မ ုန်ဆံုးမီ အထ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာန ညွှန်  ားထရးမှူးချေုြ်၏ ဆံုးပြတ်ချေ ်ပြင့် 

၁၅ ရ ် ေြ်မံတုိးနုိင်သည်။   

( ခ ) ြျေ ်စီးလွယ်ထသာ ြစ္စည်းပြစ်ြါ  သတ်မှတ် ာလသည် သံုးရ ပ်ြစ်သည်။  
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၇၂။ ဆိုင်းငံ့မိန့်အထ  ာင်း  ားစာ ို လ ်ခံရရှိပြီးထနာ ် တင်သွင်းသူသည် ဆိုင်းငံ့မိန့် ို 

မထ ျေနြ်ြါ  သ ်ဆိုင်ရာစီရငြ်ိုငခ်ွင့်ရိှသည့် မူြိုင်ခွင်တ့ရားရုံးသ့ုိ ထလျှာ ်ေားနုိင်သည်။ မူြိုင်ခွင် ့

တရားရုံးသည် ပြန်လည်စိစစ်ရန် အခွင့်အထရး ထတာင်းဆိုသည့်ထန့မှ ရ ်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း 

ဆိုင်းငံ့ ာလ ို ပြငဆ်ငပ်ခငး်၊ ပြန်လည်ရုြ်သိမ်းပခငး် သ့ုိမဟုတ် အတညပ်ြုပခင်း ပြုလုြ်ရမည်။ 

၇၃။ မူြုိင်ခွင့်တရားရံုး  အမှတ်တံဆိြ်အတု ုိ အသံုးပြုေားသည့်  ုန်ြစ္စည်း မှန် န်ထ  ာင်း 

ဆံုးပြတ်ခ့ဲလျှင် တင်သွင်းသူသည် အဆုိြါ ုန်ြစ္စည်းမျေားအား ေိန်းသိမ်းပခင်း၊ ြျေ ်ဆီးပခင်း၊ ြယ်ရှားပခင်း 

တို့အတွ ်  ုန် ျေစရိတ်မျေား ို အထ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာနသ့ုိ ထြးထဆာငရ်မည်။ အထ ာ ်ခွန်ဦးစီး 

ဌာန ညွှန်  ားထရးမှူးချေုြ်အထနပြင့် တင်သွင်းသူေံမှ အဆိုြါ ုန် ျေစရိတ်မျေား ို မရရိှခဲ့လျှင် 

ထလျှာ ်ေားသူသည် အဆိုြါ ုန် ျေစရိတ်မျေားအား ထြးထဆာင်ရန် တာဝန်ရှိပြီး တငသွ်ငး်သူေံမှ 

ေိုသ့ုိထြးထဆာင်ရမည့် မည်သည့်စရိတ် ိုမဆို ပြန်လည်ရြိုငခ်ွင့်ရိှထစရမည်။ 

၇၄။ မူြိုင်ခွင့်တရားရုံး  အမှတ်တံဆိြ်အတု ို အသုံးပြုေားသည့်  ုန်ြစ္စည်းမဟုတ်ထ  ာင်း 

ဆံုးပြတ်ခ့ဲလျှင် အဆုိြါ ုန်ြစ္စည်းမျေား ုိ မှားယွင်းစွာဆုိင်းင့ံပခင်းနှင့် ယာယီေိန်းသိမ်းပခင်းတ့ုိထ  ာင့် 

ပြစ်ထြါ်သည့် နစ်နာထ  း ုိ မူြုိင်ခွင့်တရားရံုးမှ သတ်မှတ်ဆံုးပြတ်သည့် ြမာဏအတုိင်း ထလျှာ ်ေားသူမှ 

တငသွ်ငး်သူေံ ထြးထဆာင်ရမည်။ 

၇၅။ ဤအခန်းြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားသည် အမှတ်တံဆိြ်အတု ို အသံုးပြုေားသည့်  ုန်ြစ္စည်း 

မျေားအား စီးြွားထရးအလို့ငာှမဟုတ်ေဲ တငသ်ွင်းသူ   ိုယ်ြိုင်သံုးရန် ရည်ရွယ်၍ ခရီးသည် ဝန်စည် 

အထနပြင့် ယူထဆာငလ်ာထသာ  ုန်ြစ္စည်းနှင့် ထသာ်လည်းထ ာငး်၊ နညး်ဥြထေတွင် သတ်မှတ်ထြာ်ပြ 

ေားထသာ တင်သွင်းတင်ြိုလ့ာထသာ  ုန်ြစ္စည်းနှင့်ထသာ်လည်းထ ာငး် သ ်ဆိုင်ပခငး်မရိှထစရ။ 

၇၆။ အထ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာန ညွှန်  ားထရးမှူးချေုြ်သည် အမှတ်တံဆိြ်အတု ို အသံုးပြုေား 

သည်ဟု စွြ်စွဲေားသည့်  ုန်ြစ္စည်းမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍  မ္ဘာ့အထ ာ ်ခွန်အြွဲ့နှင့်လည်းထ ာင်း၊ 

အပခားနုိင်ငံမှ အထ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာန ညွှန်  ားထရးမှ းူချေ ြ်နှင့်လည်းထ ာင်း သတင်းအချေ ်အလ ်မျေား 

ြလှယ်ပြီး ြူးထြါငး်ထဆာငရွ် ်နုိငသ်ည်။  

အခန်း(၂၂) 

အမှတ်တံဆိပ်မပူိုငခ်ွင့်ဆိုငရ်ာ အခွင့်အဒရးထိပါးချ ိုးဒောက်ခခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူပိုင်ခွင့်တရားရုံး၏ 

လုပ်ပိုငခ်ွင့်များ 

၇၇။ ( ) အခွင့်အထရးရရိှသူသည် နစ်နာမှုအတွက် တရားမထကကာင်းအရ ြုဒ်မ ၇၉ နှင့် ၈၀ တိုြ့ါ 

ပြဋ္ဌာန်းြျက်များနှင့်အညီ ယာယီအထရးယူထဆာင်ရွ ်သည့် အမိန့်ချေမှတ်ထြးရန် မူြုိင်ခွင့် 

တရားရုံးတွင် အထေွထေွမှု ထလျှာ ်ေားနိုင်သည်။     
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( ခ ) အခွင့်အထရးရရှိသူသည် ပြစ်မှုထ  ာင်းအရပြစ်ထစ၊ တရားမထ  ာင်းအရပြစ်ထစ 

အထရးယူထြးရန် မူြိုငခ်ွင့်တရားရုံးသုိ့ ထလျှာ ်ေားနိငု်သည်။ 

၇၈။  မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးသည်-  

( ) အမှတ်တံဆိြ်ြိုင်ရှင် မဟုတ်ထသာ အပခားသူတစ်ဦး  ယငး်အမှတ်တံဆိြ် ြိုင်ရှင်၏ 

သထောတူခွင့်ပြုချေ ်မြါေဲ ြုေ်မ ၃၈ ြါ အခွင့်အထရးတစ်ရြ်ရြ် ို နုိင်ငထံတာ်တွင် 

 ျေင့်သံုးထဆာင်ရွ ်ြါ  ဤဥြထေအရ အ ာအ ွယ်ထြးေားထသာ အမှတ်တံဆိြ် ုိ 

ချေ ိုးထြာ ်သည်ဟု မှတ်ယရူမည်။ 

( ခ ) ေြ်တူ သ့ုိမဟုတ် အလားတူထသာ  ုန်ြစ္စည်းမျေား သ့ုိမဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုမျေားအတွ ် 

ေြတ်ူ သ့ုိမဟုတ် အလားတူ မှတ်ြုံတင်မေားသည့် ထ ျော်  ားထသာ အမှတ်တံဆိြ် 

သထ ေတတစ်ခုအား ခွင့်ပြုချေ ်မရေဲ အသံုးပြုပခင်းသည် အမျေားပြည်သူ ုိ ေင်ထယာင် 

ေင်မှားပြစ်ထစနိုင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၇၉။ ( ) မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးသည် အမှတ်တံဆိြ်မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာအခွင့်အထရး ေိြါးချေ ိုးထြာ ်မှု 

မျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ြုေ်မ ၇၇၊ ြုေ်မခဲွ ( ) အရ ထလျှာ ်ေားလာြါ  တရားမထ  ာင်း 

အရ  ုစားထဆာင်ရွ ်ရန် ထအာ ်ြါယာယီအထရးယူ ထဆာင်ရွ ်သည့် အမိန့်တစ်ရြ်ရြ် ုိ 

ပြစ်ထစ၊ တစ်ရြ်ေ ်ြိ၍ုပြစ်ထစ ချေမှတ်နုိငသ်ည်- 

(၁) အမှတ်တံဆိြ် မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အခွင့်အထရး ေိြါးချေ ိုးထြာ ်ပခငး် ို  ာ ွယ် 

တားဆီးရန်နှင့် အထ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင်  ျေသင့်ခွန်အရြ်ရြ် ထြးထဆာင်၍ 

ရှင်းလင်းေုတ်ယူပြီးသည့် သွင်း ုန်ြစ္စည်းမျေား အြါအဝင်အမှတ်တံဆိြ် 

မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ အခွင့်အထရး ေိြါးချေ ိုးထြာ ်သည့်  ုန်ြစ္စည်းမျေား နုိင်ငထံတာ်၏ 

 ုန်သွယ်မှုလမ်းထ  ာင်းအတွင်းသ့ုိ ဝင်ထရာ ်လာပခင်း ုိ တားဆီးရန်သင့်သည် 

ေင်ပမင်သည့် အမိန်၊့  

(၂) စွြ်စွဲခံရထသာ အမှတ်တံဆိြ်မြူိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အခွင့်အထရး ေိြါးချေ ိုးထြာ ်မှုနှင့် 

သ ်ဆိုင်သည့် သ ်ထသခံအထော ်အေားမျေား ို မူလအထပခအထန မြျေ ် 

ေိန်းသိမ်းေားရန် သင့်သည်ေငပ်မင်သည့်အမိန့်၊ 

(၃) သ ်ဆုိင်ရာအထ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာန  ေုတ်ေားသည့် ဆုိင်းင့ံမိန့် ုိ ပြင်ဆင်ရန်၊ 

ြယ်ြျေ ်ရန် သ့ုိမဟုတ် အတညပ်ြုရန် အမိန့်။ 

( ခ ) မူြုိင်ခွင့်တရားရံုးသည် ယာယီအထရးယူထဆာင်ရွ ်ထြးရန်အတွ ် ထလျှာ ်ေားသူေံမှ 

ထအာ ်ြါတို့ ို တငသွ်ငး်ရန် ညွှန်  ားနုိငသ်ည် - 

(၁) ထလျှာ ်ေားသူမှာ အခွင့်အထရးရရှိသူပြစ်ထ  ာင်း၊ ယငး်၏အခွင့်အထရး ုိ 

ေိြါးချေ ိုးထြာ ်ထနထ  ာင်း သ့ုိမဟုတ် ေိြါးချေ ိုးထြာ ်ရန် အလားအလာရိှထ  ာင်း 

ေင်ရှားထစရန်ခုိင်လံုသည့် အထော ်အေားမျေား ုိ တင်ပြထစပခင်း၊ 
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(၂) ယာယီ အထရးယူထဆာင်ရွ ်မှု ို အလွဲသံုးစားပြုပခငး်မှ  ာ ွယ်တားဆီးရန် 

အတွ ် လုထံလာ ်သည့် အာမခံတင်သွင်းထစပခင်း။ 

( ဂ ) မူြုိင်ခွင့်တရားရံုးသည် ြုဒ်မြဲွ (က) ြါ အမိန့်အရ ယာယီအထရးယူ ထဆာင်ရွက်မှုများကုိ 

ထဆာင်ရွက်ရာတွင် ေိြါးြျ ိုးထြာက်သည်ဟု စွြ်စွဲြံရထသာ ကုန်ြစ္စည်းများကို ြွဲပြား 

သတ်မှတ်နုိင်ရန် ထနာက်ေြ် ိအုြ်ထသာ မည်သည့်သတငး်အြျက်အ က်ကိုမဆို 

တငသွ်ငး်ရန် ထ ျှောက်ေားသူကို ေြမ်ံညွှန်ကကားနုိင်သည်။ 

(ဃ) မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးသည် ထလျှာ ်ေားထတာင်းဆိုခဲ့သည့် ယာယီအထရးယူထဆာင်ရွ ် 

ချေ ်မျေား ုိ စတင်ထဆာင်ရွ ်ခ့ဲသည့်ထန့မှစ၍ ေိခုိ ်နစ်နာမှုအထြါ် အမှု ုိ အပြီးအပြတ် 

ဆံုးပြတ်နုိင်ရန်အတွ ် မူြုိင်ခွင့်တရားရံုး  သတ်မှတ်ေားသည့် သင့်ထလျော်ထသာ ာလ 

အတွင်း သ့ုိမဟုတ် ယင်း ့ဲသ့ုိ သတ်မှတ်ေားပခင်းမရိှခ့ဲလျှင် ယာယီအထရးယူ ထဆာင်ရွ ်ရန် 

အမိန့်ချေမှတ်သည့်ထန့မှ ရ ်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း တရားစွဲဆိုမှု ို တရားမထ  ာင်းအရ 

တရားစဲွဆုိပခင်းမရိှလျှင် ြုေ်မ ၈၀၊ ြုေ်မခဲွ (ခ)  ုိ မေိခုိ ်ထစေဲ ြုေ်မ ၇၉၊ ြုေ်မခဲွ ( ) 

နှင့် ြုေ်မ ၈၀၊ ြုေမ်ခွဲ ( ) တို့အရ ချေမှတ်ေားထသာ ယာယီအထရးယူထဆာင်ရွ ်ချေ ် 

မျေား ို ထလျှာ ်ေားခံရသူ၏ ထတာငး်ဆိုချေ ်အရ ရုြ်သိမ်းရမည် သ့ုိမဟုတ် အ ျေ ိုး 

သ ်ထရာ ်မှု ို ရြ်စဲရမည်။ 

( င ) မူြိုင်ခွင့် တရားရုံးသည် ယာယီအထရးယူ ထဆာင်ရွ ်ချေ ်မျေား ို ရုြ်သိမ်းလျှင်ပြစ်ထစ၊ 

ထလျှာ ်ေားသူ၏ ြျေ ် ွ ်မှု သို့မဟုတ် ပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ထ  ာင့် ရြ်စဲလျှင် 

ပြစ်ထစ၊ အမှတ်တံဆိြ်မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အခွင့်အထရးေိြါးချေ ိုးထြာ ်ပခငး်မရိှထ  ာငး် 

သ့ုိမဟုတ် ေိြါးချေ ိုးထြာ ်ရန်အလားအလာမရိှထ  ာင်း ထတွ့ရိှလျှင်ပြစ်ထစ ထလျှာ ်ေား 

ခံရသူ၏ ထတာင်းဆုိချေ ်အရ အဆုိြါအထရးယူထဆာင်ရွ ်ချေ ်မျေားထ  ာင့် ထြါ်ထြါ ်ထသာ 

ေိခို ်နစ်နာမှုမျေားအတွ ် သင့်ထလျော်ထသာထလျော်ထ  း ို ထလျှာ ်ေားသူ  

ထလျှာ ်ေားခံရသူသ့ုိ ထြးထစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုငသ်ည်။ 

၈၀။ ( ) မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးသည် ထအာ ်ြါအထပခအထနတစ်ရြ်ရြ်တွင် တစ်ြ ်သတ် ယာယီ 

အထရးယူထဆာင်ရွ ်သည့် အမိန့်မျေား ို ချေမှတ်နုိင်သည် - 

(၁) အခွင့်အထရးရရိှသူ ုိ  ုစား၍မရနုိင်ထသာ ေိခုိ ်နစ်နာမှု ုိ ပြစ်ထစတန်ရာသည့် 

ထနှာင့်ထနှး  န့်  ာမှုတစ်စုံတစ်ရာရိှပခငး်၊ 

(၂) သ ်ထသခံအထော ်အေားမျေား ြျေ ်စီးဆုံးရှုံးမည့် အန္တရာယ်အမှန်တ ယ် 

 ျေထရာ ်ထနပခငး်။ 

( ခ ) မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးသည် တစ်ြတ်သတ်ယာယီအထရးယူ ထဆာင်ရွ ်ရာတွင်- 

(၁) ထဆာင်ရွ ်ပြီးလျှင်ပြီးချေင်း ထနှာင့်ထနှး  န့်  ာမှုမရှိထစေဲ ယာယီအထရးယူ 

ထဆာင်ရွ ်သည့် အမိန့် ုိ ထလျှာ ်ေားခံရသူေံ အသိထြးအထ  ာင်း  ားရမည်။ 
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(၂) မူြုိင်ခွင့်တရားရံုး  သတ်မှတ်သည့် အချေန်ိ ာလအတွင်း သ့ုိမဟုတ် ယင်း ့ဲသ့ုိ 

သတ်မှတ်ချေ ်မရိှခ့ဲလျှင် အထ  ာင်း  ားစာေုတ်ပြန်သည့်ထန့မှရ ်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း 

အထ  ာင်း  ားခံရသူ  လုိ ်နာပခင်းမရိှလျှင် ယင်းအထရးယူထဆာင်ရွ ်ချေ ်မျေား ုိ 

ပြီးထပမာ ်ထအာင် ထဆာငရွ် ်ရမည်။ 

( ဂ ) ယငး်အထရးယူ ထဆာင်ရွ ်ချေ ်မျေားအထြါ် ပြင်ဆင်ပခင်း၊ ြယ်ြျေ ်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် 

အတညပ်ြုပခငး်တို့ ို ဆုံးပြတ်ထြးရန် ထလျှာ ်ေားခံရသူမျေား၏ ထတာငး်ဆိုချေ ်အရ 

နှစ်ြ ်  ားနာ၍ ပြန်လည်စစ်ထဆးပခင်းတစ်ရြ် ို သင့်ထလျော်သည့် ာလအတွင်း 

ထဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

၈၁။ ( ) အမှတ်တံဆိြ် မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာအခွင့်အထရး ေိြါးချေ ိုးထြာ ်ပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ တရားမ 

ဥြထေနှင့် တရားမ ျေင့်ေုံးဥြထေတို့ ို မေိခို ်ထစေဲ ြုေ်မ ၇၇၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ 

စဲွဆုိမှုတွင် မူြုိင်ခွင့်တရားရံုးသည် ထအာ ်ြါအမိန့်တစ်ရြ်ရြ် ုိပြစ်ထစ၊ တစ်ရြ်ေ ်ြုိ၍ 

ပြစ်ထစ ချေမှတ်နုိင်သည်- 

(၁) အထ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင်  ျေသင့်ခွန်အရြ်ရြ်ထြးထဆာင်၍ ရှင်းလင်းေုတ်ယူ 

ပြီးတင်သွင်းလာမည့် အမှတ်တံဆိြ်မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာအခွင့်အထရး ေိြါးချေ ိုးထြာ ် 

ေားသည့်  ုန်ြစ္စည်းမျေား နိုင်ငံထတာ်၏  ုန်သွယ်မှုလမ်းထ  ာင်းအတွင်းသို့ 

ဝင်ထရာ ်လာပခင်း ို တားဆီးပခင်း အြါအဝင် အမှတ်တံဆိြ်မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ 

အခွင့်အထရးေိြါးချေ ိုးထြာ ်မှုအတွ ် တားပမစ်သည့် အမိန့်၊ 

(၂) (  ) အမှတ်တံဆိြ် မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ အခွင့်အထရး ေိြါးချေ ိုးထြာ ်ပခင်းထ  ာင့် 

ပြစ်ထြါ်လာထသာ အခွင့်အထရးရရိှသူ၏ ေိခုိ ်နစ်နာမှုမျေားအတွ ် ေိြါး 

ချေ ိုးထြာ ်သူမှ အခွင့်အထရးရရိှသူေံသ့ုိ လံုထလာ ်ထသာ နစ်နာထ  း ုိ 

ထြးထဆာင်ထစရန်အတွ ် ချေမှတ်သည့် အမိန့် သ့ုိမဟုတ် သင့်ထလျော်ထသာ 

 ိစ္စရြ်မျေားတွင် အခွင့်အထရးရရှိသူမှ က ိုတင်သတ်မှတ်ထတာင်းဆို 

ေားထသာ နစ်နာထ  း ိုပြစ်ထစ၊ ချေ ိုးထြာ ်သူမှ ရယူခံစားခဲ့ထသာ 

အ ျေ ိုးအပမတ် ုိပြစ်ထစ၊ နှစ်ရြ်လံုး ုိပြစ်ထစ ပြန်လည်ထြးထစရန် အမိန့်၊ 

( ခခ ) အခွင့်အထရးရရှိသူ၏ တရားစရိတ်နှင် ့ ထရှ့ထနစရိတ်တို ့ အြါအဝင် 

သင့်ထလျော်ထသာ  ုန် ျေစရိတ်မျေား ို ထြးထဆာင်ထစရန် အမိန့်၊ 

(၃) အခွင့်အထရးရရိှသူ ုိ ေိခုိ ်နစ်နာမှုမရိှထစရန်အလ့ုိငှာ ထလျော်ထ  းတစ်စံုတစ်ရာ 

ထြးထဆာင်ထစပခင်းမရှိေဲ အမှတ်တံဆိြ် ချေ ိုးထြာ ်ထသာ  ုန်ြစ္စည်းမျေား ို 

 ုန်သွယ်မှုလမ်းထ  ာင်း ထဈး ွ ်မှ ြယ်ရှားရန် သ့ုိမဟုတ် ြျေ ်ဆီးရန် ချေမှတ်သည့်် 

အမိန့်၊ 
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(၄) အမှတ်တံဆိြ်ချေ ိုးထြာ ်ထသာ  ုန်ြစ္စည်းမျေား ပြုလုြ်ရာတွင် အဓိ အသံုးပြုထသာ 

ြစ္စည်း ိရိယာတန်ဆာြလာမျေား ို  ုန်သွယ်မှုလမ်းထ  ာင်း ထဈး ွ ်မှ 

ြယ်ရှားရန် သ့ုိမဟုတ် ြျေ ်ဆီးရန်ချေမှတ်သည့်အမိန့်။ 

( ခ ) မူြုိင်ခွင့်တရားရံုးသည် ြုေ်မခဲွ ( )၊ ြုေ်မခဲွငယ် (၃) နှင့် (၄) တ့ုိအရ အမိန့်တစ်ခုခု ုိ ချေမှတ်ရန် 

စဉ်းစားရာတွင် အဆုိြါအမိန့်နှင့် အမှတ်တံဆိြ်ချေ ိုးထြာ ်မှုအတုိင်းအတာ ုိ အချေ ိုးညီစွာ 

ချေင့်ချေန်ိ ဆံုးပြတ်ရမည်ပြစ်ပြီး အပခားအ ျေ ိုးသ ်ဆုိင်သူမျေား၏ အ ျေ ိုးစီးြွား ိုလည်း 

ေည့်သွငး်စဉ်းစားရမည်။ 

၈၂။  အမှတ်တံဆိြ်မူြုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ အခွင့်အထရးချေ ိုးထြာ ်ခံရသည်ဟု မရုိးမထပြာင့်ထသာသထောပြင့် 

မမှန်မ န်တုိင်  ားထ  ာင်းထြါ်ထြါ ်လျှင် ယင်းသ့ုိတုိင်  ားပခင်းထ  ာင့် မှားယွင်းစွာ ဟန့်တားခံရသည့် 

ထလျှာ ်ေားခံရသူ ုိ ထလျှာ ်ေားသူ  ထလျော်ထ  းထြးရမည့်အပြင် ထလျှာ ်ေားခံရသူ၏  ျေသင့်ထသာ 

ထရှ့ထနစရိတ် အြါအဝင်တရားစရိတ်နှင့် အပခား ုန် ျေစရိတ်မျေား ို ထလျှာ ်ေားသူ  ထြးထဆာင် 

ထစရန် မူြိုငခ်ွင်တ့ရားရုံး  အမိန့်ချေမှတ်နုိင်သည်။ 

၈၃။ ( ) မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးသည် ထအာ ြ်ါအထပခအထနမျေားတွင် တည်ဆဲဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ် 

မျေား ုိ မေိခုိ ်ထစေဲ သင့်ထလျော်ထသာ  ိစ္စရြ်မျေားတွင် လျှ ို့ဝှ ်သတင်း အချေ ်အလ ် 

မျေား ုိ အ ာအ ွယ်ထြးလျေ ် သ ်ထသခံအထော ်အေားမျေား ုိ တစ်ြ ်အမှုသည်  

တငပ်ြရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုငသ်ည်- 

(၁) အခွင့်အထရးရရိှသူ  ယင်း၏ထတာင်းဆုိချေ ်မျေား ုိ လံုထလာ ်စွာ အထော ်အ ူ 

ပြုနုိင်မည့် ခုိင်လံုသည့် သ ်ထသခံအထော ်အေားမျေား ုိ တင်ပြေားထသာအခါ၊ 

(၂) ယင်းထတာင်းဆုိချေ ်မျေားနှင့်စြ်ဆုိင်သည့် ခုိင်လံုထသာသ ်ထသခံအထော ်အေား 

မျေားသည် တစ်ြ ်အမှုသည်၏ လ ်ဝယ်တွင်ရှိထ  ာင်း တိ ျေစွာ ထြာ်ပြ 

ေားထသာအခါ။ 

 ( ခ ) ခိုင်လုံထသာအထ  ာင်းပြချေ ်မရှိေဲ မိမိအလိုအထလျော ် ေိြါးချေ ိုးထြာ ်မှုတွင် 

မူြိ ုင်ခွင် ့တရားရုံးသည် ထအာ ်ြါအထပခအထနမျေား၌ ေိခို ်နစ်နာသူနှင့် ေိြါး 

ချေ ိုးထြာ ်သူတို့၏ စွြ်စွဲချေ ်မျေား သို့မဟုတ် သ ်ထသခံအထော ်အေားမျေားအရ 

  ားနာခွင့်ထြးပြီး ယငး်တို့၏ အပြန်အလှန် စွြ်စွဲပငင်းဆိုသည့်အချေ ်မျေား အြါအဝင် 

သတင်းအချေ ်အလ ်မျေားအထြါ် အထပခခံ၍ အတည်ပြုပခင်း သ့ုိမဟုတ် ပငင်းဆုိပခင်း 

စသည့် ြဏာမနှင့် အပြးီသတ်ဆုံးပြတ်ချေ ်မျေား ို ချေမှတ်နုိင်သည် - 

(၁) လိအုြ်သည့် သတငး်အချေ ်အလ ်မျေား ို ရယူရာတွင်  ပငင်းဆိုလျှင၊် 

(၂) သင့်ထလျော်ထသာ  ာလအတွင်း လိုအြ်ထသာ သတငး်အချေ ်အလ ် ို မထြးြ့ုိ 

နုိင်လျှင၊် 
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(၃) အထရးယူထဆာင်ရွ ်မှုနှင့်စြ်လျေဉ်းထသာ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေား ို သိသာစွာ 

ဟန့်တားလျှင်။ 

၈၄။ မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးသည် ဤဥြထေအရ တရားစွဲဆိုတင်ြို့ထသာ ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်တွင် ထငေွဏ် 

ချေမှတ်ခဲ့ြါ  ယင်းချေမှတ်ထသာ ထငွေဏ်အားလုံး ိုထသာ်လည်းထ ာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ထေသ ို 

ထသာ်လည်းထ ာငး် နစ်နာထ  းအပြစ် နစ်နာသူအားထြးထစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုငသ်ည်။ 

၈၅။ တရားစွဲဆိုရန် အထ  ာင်းတစ်ရြ်တည်း ို အထပခပြု၍ ပြစ်မှုထ  ာင်းနှင့် တရားမထ  ာင်း 

နှစ်ရြ်လံုးပြင့် စွဲဆိုြါ  မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးသည် တရားမမှုတွင် ေိခို ်နစ်နာမှုအတွ ် နစ်နာထ  း 

ထြးထစရန် စီရင်ချေ ်၊ အမိန့်နှင့် ေီ ရီချေမှတ်သည့်အခါ ြုေ်မ ၈၄ အရ ချေမှတ်သည့် ထငွေဏ်မှ နစ်နာထ  း 

အပြစ် ထြးခဲ့ထသာ ထငထွ  း ို ခုနှိမ်ထြးရမည်။  

၈၆။ မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးသည် အမှတ်တံဆိြ်မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အခွင့်အထရး ေိြါးချေ ိုးထြာ ်ပခငး် 

အတွ ်အထရးယူ ထဆာငရွ် ်ချေ ်မျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ဤဥြထေတွင် အတိအလငး် ပြဋ္ဌာန်းေားပခင်း 

မရိှလျှင် သ ်ထသခံအ ်ဥြထေ၊ ရာဇဝတ် ျေင့်ေံုးဥြထေ၊ တရားမ ျေင့်ေံုးဥြထေနှင့် အပခားစြ်ဆုိင်သည့် 

တည်ဆဲဥြထေတို့ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား ို  ျေင့်သံုးထဆာင်ရွ ်နိုင်သည်။  

အခန်း(၂၃) 

ခပစ်မှုနှင့် ခပစ်ေဏ်များ 

၈၇။ ( ) မည်သူမဆုိ စီးြွားထရးအလ့ုိငှာ ထအာ ်ြါပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ် ုိ အခွင့်အထရးရရိှသူ၏ 

သထောတူခွင့်ပြုချေ ်မရိှေဲ  ျေူးလွန်ထ  ာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေုိသူ ုိ 

သုံးနှစ်ေ ်မြိုထသာ ထောင်ေဏ်ပြစ်ထစ၊  ျေြ်သိန်း ၅၀ ေ ်မြိုထသာ ထငွေဏ် 

ပြစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လုးံပြစ်ထစချေမှတ်နုိင်သည်- 

(၁) အမှတ်တံဆိြ်အတုပြုလုြ်ပခင်း၊ 

(၂) အမှတ်တံဆိြ်အတုအား  ုန်ြစ္စည်းတွင် အသံုးချေပခင်း သ့ုိမဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုမျေား 

နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ အသံုးချေပခငး်၊ 

(၃) အမှတ်တံဆိြ် အတုပြုလုြ်ရန် ပြစ်ထစ၊ အမှတ်တံဆိြ်အတု ို  ုန်ြစ္စည်းတွင် 

အသံုးချေရန်ပြစ်ထစ အဓိ အသံုးပြုထသာ မည်သည့်ြစ္စည်း သ့ုိမဟုတ်  ိရိယာ 

တန်ဆာြလာမျေား ိုမဆို လ ်ဝယ်ေားရှပိခငး်။ 

( ခ ) မည်သူမဆို စီးြွားထရးအလို့ငှာ ထအာ ်ြါပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ် ို  ျေူးလွန်ထ  ာငး် 

ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူ ို နှစ်နှစ်ေ ်မြိုထသာ ထောင်ေဏပ်ြစ်ထစ၊ 

 ျေြ်သိန်း ၅၀ ေ ်မြိုထသာ ထငေွဏပ်ြစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လံုးပြစ်ထစ ချေမှတ်နုိင်သည်- 

(၁) အမှတ်တံဆိြ်အတု ုိ အသံုးပြုေားသည့်  ုန်ြစ္စည်းအား ထရာင်းဝယ်ထြာ ် ား 

ပြန့်ထဝပခငး် သ့ုိမဟုတ် ထရာငး်ဝယ်ထြာ ် ား ပြန့်ထဝရန် လယ်ဝယ်ေားပခင်း၊ 



35 

C:\Users\pyidaungsu.PYIDAUNGSU\Desktop\20190121 Trademark  law.docx 

(၂) အမှတ်တံဆိြ်အတု ို အသုံးပြုေားသည့်  ုန်ြစ္စည်းအား နိုင်ငံထတာ်သို့ 

တငသွ်ငး်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် နုိင်ငံထတာ်မှ တငြ်ိုပ့ခငး်။ 

၈၈။ မည်သူမဆို ြုေ်မ ၈၇ ြါ ပြုလုြ်မှုတစ်ခုခု ို  ျေူးလွန်ထ  ာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်း 

ခံရပြီးထနာ ် အဆိုြါပြစ်မှု ို ေြ်မံ ျေူးလွန်ထ  ာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိသူု ို 

အနည်းဆံုးသံုးနှစ်မှ အမျေားဆံုး ၁၀ နှစ်ေိ ထောင်ေဏ်ချေမှတ်ရမည့်အပြင်  ျေြ်သိန်းတစ်ရာ ေ ်မြုိထသာ 

ထငေွဏလ်ည်း ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

၈၉။ မည်သူမဆို နိုင်ငံထတာ်မှ အြွဲ့ဝင်ေားထသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သထောတူစာချေုြ်မျေားအရ 

အေူးအ ာအ ွယ်ထြးေားထသာအလံ သ့ုိမဟုတ် သထ ေတအမှတ်အသားမျေား ို အမှတ်တံဆိြ် 

အပြစ် စီးြွားထရးအလ့ုိငှာ အသံုးပြုထ  ာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေုိသူ ုိ သံုးနှစ်ေ ်မြုိထသာ 

ထောင်ေဏ်ပြစ်ထစ၊  ျေြ်သိန်း ၅၀ ေ ်မြုိထသာ ထငွေဏ်ပြစ်ထစ၊ ေဏနှ်စ်ရြ်လံုးပြစ်ထစ ချေမှတ်ရမည်။ 

၉၀။ မည်သူမဆို အမှတ်တံဆိြ်ြိုင်ရှင် ို ေိခို ်နစ်နာထစရန် ရည်ရွယ်၍ မှတ်ြုံတင်အမှတ် 

တံဆိြ် ို ြယ်ရှားပခင်း၊ ြျေ ်ဆီးပခင်း၊ ြုံသဏ္ဌာန်ြျေ ်ပခင်း သို့မဟုတ် ပြည့်စွ ်ပခင်းတစ်ခုခု 

ပြုလုြ်ထ  ာငး် ပြစ်မှုေငရှ်ားစီရငပ်ခငး်ခံရလျှင် ေိုသူ ို တစ်နစှ်ေ ်မြိုထသာ ထောင်ေဏပ်ြစ်ထစ၊ 

 ျေြ်သိန်း ၃၀ ေ ်မြိုထသာ ထငေွဏပ်ြစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လံုးပြစ်ထစ ချေမှတ်ရမည်။ 

၉၁။ မည်သူမဆို ထအာ ်ြါပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ် ို  ျေူးလွန်ထ  ာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရငပ်ခငး် 

ခံရလျှင် ေိုသူ ို တစ်နှစ်ေ ်မြိုထသာ ထောင်ေဏပ်ြစ်ထစ၊  ျေြ်သိန်း ၂၀ ေ ်မြိုထသာ ထငေွဏ် 

ပြစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လုးံပြစ်ထစ ချေမှတ်နုိငသ်ည် - 

( ) အမှတ်တံဆိြ်မှတ်ြံုတင်လ ်မှတ် ုိ မမှန်မ န်ေုတ်ထြးပခင်း သ့ုိမဟုတ် ေုတ်ထြး 

ထစပခင်း၊ 

( ခ ) အမှတ်တံဆိြ် မှတ်ြုံတင်စာရင်းတွင် မရိုးမထပြာင့်ထသာသထောပြင့် မမှန်မ န် 

ထရးသွငး်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် ထရးသွငး်ထစပခငး်၊ 

( ဂ ) ြုေ်မ ၅၂ ြါ တားပမစ်ချေ ် ို ထြာ ်ြျေ ်ပခင်း။ 

၉၂။ မည်သူမဆို ဤဥြထေြါ ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ် ို  ျေူးလွန်ရာတွင်ြူးထြါင်းြါဝင်လျှင်ပြစ်ထစ၊ 

အားထြး ူညီလျှင်ပြစ်ထစ ယင်းပြစ်မှုအတွ ် ပြဋ္ဌာန်းေားသည့် ပြစ်ေဏ်အတုိင်း ချေမှတ်ပခင်းခံရမည်။  

အခန်း(၂၄) 

အဒထွဒထွ 

၉၃။ ဤဥြထေအာဏာမတည်မီ  မှတ်ြုံတင်အ ်ဥြထေနှင့်အညီ - 

( ) စာချေြ်စာတမ်းမျေား မှတ်ြံုတင်ရံုးတွင် မှတ်ြံုတင်ေားသည့် အမှတ်တံဆိြ်ြုိင်ရှင် သ့ုိမဟုတ် 

မှတ်ြုံမတင်ေားထသာ်လည်း နိုင်ငံထတာ်၏ ထစျေး ွ ်အတွင်းတွင် အမှန်တ ယ် 
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အသုံးပြုထနထသာ အမှတ်တံဆိြ်ြိုင်ရှင်မျေားသည် မှတ်ြုံတငအ်မှတ်တံဆိြ်ဆိုငရ်ာ 

အခွင့်အထရး ို ရရှိလိုလျှင် ဤဥြထေနှင့်အညီ မှတ်ြုတံငထ်ြးရန် ထလျှာ ်ေားရမည်။ 

( ခ ) စာချေုြ်စာတမ်း မှတ်ြုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ြုံတင်ေားသည်ပြစ်ထစ၊ မတင်ေားသည် 

ပြစ်ထစနုိငင်ထံတာ်၏ ထစျေး ွ ်အတွငး်တွင် အမှန်တ ယ် အသံုးပြုထနထသာ အမှတ် 

တံဆိြ်မျေားသည် အဆိုြါ အမှတ်တံဆိြ် ိုအသံုးပြုေားထသာ ုန်ြစ္စည်း သ့ုိမဟုတ် 

ဝန်ထဆာင်မှုမျေားအတွ ် ယင်းအမှတ်တံဆိြ်နှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် အသံုးပြုပခင်းဆိုင်ရာ 

ဦးစားထြးအခွင့်အထရး ို သတ်မှတ်ေားထသာ  ာလအတွငး်  ခံစားထစရမည်။ 

၉၄။ အပခားတည်ဆဲဥြထေ တစ်ရြ်ရြ်တွင် မည်သ့ုိြင် ပြဋ္ဌာန်းြါရှိထစ ာမူ - 

( ) အမှတ်တံဆိြ် မှတ်ြုံတငပ်ခငး် ို ဤဥြထေနှင့်အညီ ထဆာငရွ် ်ရမည်။ 

( ခ ) အမှတ်တံဆိြ်နှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ် ုိ ဤဥြထေအရသာ အထရးယူရမည်။ 

၉၅။ မှတ်ြုံတင်အရာရိှသည် ဤဥြထေအရ ယငး် ို အြ်နှင်းေားသည့် လုြ်ြိငုခ်ွင့် ို  ျေင့်သံုး၍ 

ဆံုးပြတ်ရာတွင် တစ်စံုတစ်ဦးအား ေိခုိ ်နစ်နာထစမည်ဆုိြါ  သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ ေုိသူ ုိ 

တငပ်ြ  ားနာခွင့်ထြးရမည်။ 

၉၆။ မှတ်ြုံတင်အရာရိှ  မှန် န်ထ  ာငး် လ ်မှတ်ထရးေိုးပြီး တံဆိြ်ခတ်နိှြ်ေားထသာ အမှတ် 

တံဆိြ်မှတ်ြံုတင်လ ်မှတ် မိတ္တူနှင့် အထော ်အေားစာရွ ်စာတမ်းမျေား ုိ သ ်ဆုိင်ရာမူြိုငခ်ွင့် 

တရားရုံးတွင် သ ်ထသခံအပြစ် တငပ်ြခွင့်ရိှသည်။ 

၉၇။ မူြိုင်ခွင့်တရားရုံးသည် ပြစ်မှု ျေူးလွန်ပခင်းနှင့် သ ်ဆိုငထ်သာ ိရိယာတန်ဆာြလာမျေား 

အြါအဝင် အမှတ်တံဆိြ်အတု ို အသုံးပြုေားသည့်  ုန်ြစ္စည်းမျေား ို ပြည်သူ့ေဏ္ဍာအပြစ် 

သိမ်းဆည်းထစရန်၊ ြျေ ်ဆီးထစရန် သ့ုိမဟုတ် အပခားနည်းပြင့် ထဆာင်ရွ ်ထစရန်သင့်သည် ေင်ပမင်သည့် 

စီမံခန့်ခွဲမှုအမိန့်တစ်ရြ် ို ချေမှတ်နုိင်သည်။ 

၉၈။  ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား ို ထဆာင်ရွ ်နုိငထ်စရန် ဝန်က ီးဌာနသည် ဗဟိုထ ာ်မတီနှင့် 

ထအဂျေင်စီ၏ ရံုးလုြ်ငန်းမျေား ုိ တာဝန်ယူထဆာင်ရွ ်ရမည့်အပြင်  ုန် ျေစရိတ်မျေား ုိလည်း  ျေခံရမည်။ 

၉၉။ ဝန်က ီးဌာနသည် နုိငင်ံ့ဝန်ေမ်း မဟုတ်သည့် ဗဟိုထ ာ်မတီ အြဲွ့ဝင်၊ ထအဂျေင်စီအြဲွ့ဝငနှ်င့် 

လုြ်ငန်းအြဲွ့ဝင်တ့ုိ၏ ချေးီပမှင့်ထငွနှင့်စရိတ်မျေား ုိ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအြဲွ့၏ သထောတူညီချေ ်ပြင့် 

သတ်မှတ်ထြးရမည်။ 

၁၀၀။ ဤဥြထေြါ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ြုဂ္ဂိုလ်၏ ရာေူးသ ်တမ်းသည် သာမန်အားပြင့် နုိင်ငံထတာ် 

သမ္မတ၏ ရာေးူသ ်တမ်းအတိုငး်ပြစ်သည်။ 

၁၀၁။ ဝန်က ီးဌာနသည် ထအဂျေငစ်ီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား ို ထဆာငရွ် ်နုိငရ်န် ဦးစီးဌာနနှင့် ၎င်း၏ 

မူြိုင်ခွင့်ဆိုငရ်ာ နယ်ြယ်အလုိ ် ဌာနခွဲမျေား ို ြွဲ့စည်းတာဝန်ထြးအြ်နုိင်သည်။ 



37 

C:\Users\pyidaungsu.PYIDAUNGSU\Desktop\20190121 Trademark  law.docx 

၁၀၂။ ဤဥြထေြါ အမှတ်တံဆိြ်မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အခွင့်အထရး ို ေိြါးချေ ိုးထြာ ်မှုမျေားသည် 

အစုိးရဌာနနှင့် တရားဝင်ြဲွ့စည်းေားထသာ အြဲွ့အစည်းတစ်ခုခု  စီးြွားထရးအလ့ုိငှာ မဟုတ်ေဲ နုိင်ငံထတာ်၏ 

အထရးထြါ်အထပခအထနနှင့် အမျေားပြည်သူ ထေးအန္တရာယ် ိစ္စမျေားတွင် အမှတ်တံဆိြ်ြါရှိသည့် 

 ုန်ြစ္စည်းတစ်ခုခု ုိ အမျေားပြည်သူအ ျေ ိုးငှာအသံုးပြုပခင်းနှင့် သ ်ဆုိင်ပခင်း မရိှထစရ။ 

၁၀၃။ ဤဥြထေြါ ပြစ်မှုမျေား ို ရဲအထရးယူြိုင်ခွင့်ရိှထသာ ပြစ်မှုမျေားဟု သတ်မှတ်သည်။ 

၁၀၄။ အမှတ်တံဆိြ်အပငင်းြွားသူ ြုဂ္ဂိုလ်မျေားအ  ား ထြါ်ထြါ ်လာသည့် အပငင်းြွားမှုမျေား ို 

နှစ်ဦးနှစ်ြ ် ချေစ်  ည်စွာ ညိှနှိုင်းထပြရှငး်ပခင်းပြင့်ပြစ်ထစ၊ အနုညာတစီရငဆ်ုံးပြတ်ပခငး်ပြင့်ပြစ်ထစ၊ 

တရားစွဲဆိုပခင်းပြင့်ပြစ်ထစ ထပြရှင်းနုိင်သည်။ 

၁၀၅။ ဤဥြထေအရ ြွဲ့စည်းတည်ထောင်သည့် ဗဟိုထ ာ်မတီနှင့် ထအဂျေင်စီတို့သည် မူြိုင်ခွင့်ဥြထေ 

အားလုးံအတွ ် အ ျေုံးဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၁၀၆။ ဤဥြထေြါပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား ိုအထ ာငအ်ေည်ထြာ် ထဆာင်ရွ ်ရာတွင် - 

( ) ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေ ြ်သည် တရားစီရင်ထရးနှင့် သ ်ဆုိင်ထသာ နည်းဥြထေ၊ 

စည်းမျေဉ်း၊ စည်း မ်း၊ အမိန့်ထ  ာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်  ားချေ ်နှင့် လုြ်ေံုးလုြ်နည်း 

မျေား ို ေုတ်ပြန်နိုငသ်ည်။ 

( ခ ) ဝန်က ီးဌာနနှင့်သ ်ဆိုင်ရာဝန်က ီးဌာနတို့သည် - 

(၁) နည်းဥြထေ၊ စည်းမျေဉ်းနှင့် စည်း မ်းမျေား ုိ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအြဲွ့၏ သထောတူညီ 

ချေ ်ပြင့် ေုတ်ပြန်နိုငသ်ည်။ 

(၂) အမိန့်ထ  ာ်ပငာစာ၊ အမိန်၊့ ညွှန်  ားချေ ်နှင့်လုြ်ေံုးလုြ်နည်းမျေား ုိ ေုတ်ပြန်နုိင်သည်။ 

( ဂ ) အထ ာ ်ခွန်ဆုိင်ရာလုြ်ငန်းမျေား ုိ ထဆာင်ရွ ်ထနထသာ ဝန်က ီးဌာနသည် အထ ာ ်ခွန် 

ဆိုင်ရာ နည်းဥြထေ၊ စည်းမျေဉ်းနှင့်စည်း မ်းမျေား ို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏ 

သထောတူညီချေ ်ပြင့် ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။ 

(ဃ) ထအဂျေင်စီနှင့် ဦးစီးဌာနတို့သည် အမိန့်ထ  ာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်  ားချေ ်နှင့် လုြ်ေုံး 

လုြ်နည်းမျေား ို ဝန်က ီးဌာန၏ သထောတူညီချေ ်ပြင့် ေုတ်ပြန်နိုငသ်ည်။   

 

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံထတာ် ြဲွ့စည်းြံုအထပခခံဥြထေအရ  ျွနု်ြ်လ ်မှတ်ထရးေုိးသည်။ 

 

 (ြုံ)ဝငး်ပမင့် 

 နုိင်ငထံတာ်သမ္မတ 

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိငင်ထံတာ် 


