
   
 ပြ ည်ေထာင်စုသမတမြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

    သမဝါယမဝန်ကီးဌာန 

အမိန်ေကာ်ငြ ာစာအမှတ် ( ၈၄ /၂၀၁၅) 

ေနပြ ည်ေတာ်၊ ၁၃၇၇ ခု စှ်၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ၄ ရက် 

(၂၀၁၅ ခု ှစ်၊    ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်) 

  ပြ ည်ေထာင်စုသမတမြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ သမဝါယမဝန်ကီးဌာနသည်် အေသးစား 

စက်မလက်မလုပ်ငန်းမြ င့်တင်ေရးဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ် ှင်း ထားေသာ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍  ပြ ည်ေထာငစ်ုအစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ေအာက်ပါ 

နည်းဥပေဒများကို ထုတ်ပြ န်လိုက်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည် ငှ့် အဓိပာယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

၁။ ဤနည်းဥပေဒများကို အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းမြ င့်တင်ေရးနည်းဥပေဒများ 

ဟု ေခ တွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤနည်းဥပေဒများတွင် ပါရှိေသာစကားရပ်များသည် အေသးစားစက်မလက်မ 

လုပ်ငန်းမြ င့်တင်ေရးဥပေဒတွင်ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။ ထို ပြ င် 

ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတိုင်း အဓိပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်- 

 (က) ဥပေဒ ဆိုသည်မှာ အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းမြ င့်တင်ေရးဥပေဒကို 

ဆိုသည်။ 

 (ခ ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ဆိုသည်မာှ အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းလုပ် 

ကိုင်ခွင့်ရရှိေရးအတွက် န်ကားေရးမးချ ပ် လက်မှတ်ေရးထိုးပီး ဦးစီး 

ဌာနက ထုတ်ေပးေသာ အသိအမှတ်ပြ လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။ 

၁



   
  (ဂ ) ပုံစံ ဆိုသည်မာှ ဤနည်းဥပေဒများတွင် ပါရှိေသာ  အစလပုံစံများကို  

  ဆိုသည်။ 

အခန်း(၂) 

မှတ်ပုံတင်ခြ င်း   

၃။ ဤဥပေဒအာဏာမတည်မီက အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသူ 

သည်လည်းေကာင်း၊ ဥပေဒအရ အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူသည်  

လည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ် အေသးစားစက်မလက်မ 

လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင် ့ဖြ စ်ေစ၊ ရက်ကန်း ငှ် ့ အသက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်းမှတစ်ဆင့် 

 ဖြ စေ်စ ဦးစီးဌာနသို  မှတ်ပုံတင်ရန်ေလာက်ထားရမည်။ 

၄။ မှတ်ပုံတင်ေလာက်ထားသူသည်- 

 (က) မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိေရးအတွက် ေလာက်လာ ပုံစံ (၁) ကို မိမိလုပ်ငန်းတည်ရှိရာ 

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ် အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီး 

ဌာန သိုမဟုတ် ရက်ကန်း ှင့် အသက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်းများတွင် 

ဝယ်ယူရမည်။ 

 (ခ) ေလာက်လာပုံစံ (၁)ကို  ဖြ ည့်စွက်၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် 

 ပြ ည်နယ် အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို  ေအာက်ပါတို ှင့် 

အတူ ပူးတွဲေလာက်ထားရမည်- 

  (၁) ေလာက်လာပုံစံ (၁) သုံးစုံ၊  

  (၂) လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ ငါး ပုံ၊ 

  (၃) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကဒ်မိတ  သုံးေစာင်၊ 

  (၄) လူသုံးကုန်၊ အလှကုန် ှင့် စားေသာကက်ုန်လုပ်ငန်းအတွက်  

  ေလာက်ထားခြ ငး်ဖြ စ်လင််််််် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ ရလဒ်များ၊ 

   (၅)  တိုင်းရင်းေဆးဝါးဖြ စ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီး 

 ဌာနကထုတ်ေပးေသာ လိုင်စင် ှင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ 

၂ 

 
 

 

 

 



   
၃၇။  ပြ ညေ်ထာငစ်ဝုန်ကးီ၏ ဆုံးဖြ တ်ချက်ကို ဝန်ကးီဌာနက သက်ဆိုင်သူထံ စာဖြ င့် 

အေကာငး်ကားရမည်။ မိတ ကို န်ကားေရးမှ းချ ပ်ထ ံေပးပိုရမည်။ 

အခန်း (၈) 

အေထွေထွ 

၃၈။ ဦးစီးဌာနသည် သတ်မှတ်ေသာ မှတ်ပုံတင်ေကး၊ ဒဏ်ေကး ှင့် မှတ်ပုံတင်ပါ 

အချက်အလက်များ  ပြ င်ဆင်ခြ င်းအတွက် အခေကးေငွများကို လိုအပ်ပါက  ပြ င်ဆင်သတ်မှတ် 

ိုင်သည်။ 

၃၉။ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ညန်ယ် အေသးစားစက်မလက်မ 

လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသည် မှတ်ပုံတင်ကိစရပ်များ ှင် ့စပ်လျ ်း၍ ရရှိေသာ အခေကးေငွများကို 

၎င်း၏ ရေငွစာရင်းမှတစ်ဆင် ့ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး ငှ့်  ပြ ည်နယ်အစိုးရ ရေငွစာရင်းသို 

ေပးသွင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄၀။ ဦးစီးဌာန ှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ညန်ယ် အေသးစား 

စက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသည် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ 

ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအတွက် ကွင်းဆင်းေလ့လာပးီ လိုအပေ်သာ အကူအညီများေပးရမည်။  

၄၁။ လုပ်ငန်းရှင်များသည် ကုန်ကမ်းသုံးစွဲ ခြ ငး်၊ ကုန်ေချာထုတ်လုပ်ခြ င်း ှင့်  ဖြ န ်ဖြ း 

ေရာင်းချခြ င်းတိုကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် တည်ဆဲဥပေဒ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများ၏ ဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒ၊ အမိန ် ှင့် န်ကားချက်များကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 
                           (ပုံ)ေကျာ်ဆန်း 
             ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
                                 သမ၀ါယမ၀န်ကးီဌာန 
စာအမှတ်၊၁/၂/၀၂(၇၅၇)သမ၀-၂၀၁၅ 
ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၅ ခု ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက် 
 

(၆) သစ်အေခြ ပြ  အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြ သည့်   ပြ န်စိတ် 

 စက်ငယ်လုပ်ငန်း ငှ့် ပရိေဘာဂလုပ်ငန်းများဖြ စ်ပါက သစ်စက် ငှ့် သစ်ဆိုင် 

 များမှ ဝယ်ယူေသာ  တရားဝငသ်စ်ေပြ စာများ၊ 

(၇)        အခြ ားထုတ်ကုန်ပစည်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အေထာက်အထား 

 စာရွက်စာတမး်များ ပူးတွဲတင်ပြ ရမည်။ 

၅။ ရက်ကန်း ှင့် အသက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်းသည် မိမိသင်တနး်ေကျာင်းသို  

မှတ်ပုံတင်ေလာက်ထားသူမှ ေပးပိုသည့် ေလာက်လာပုံစံ (၁) ကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး 

သိုမဟုတ်  ပြ ညန်ယ် အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို  ေပးပိုရမည်။ 

၆။ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ်အေသးစားစက်မလက်မ 

လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒ ၄ အရ တင်ပြ ေသာ ေလာက်လာပုံစံ (၁) ကို လက်ခံရရှိ 

သည့်အခါ- 

(က) ပုံစံ (၁) တွင်  ပြ ည့်စုံစွာေရးသွင်းထားခြ င်းရှိ မရှိ ှင့် ပူးတွဲ တင်ပြ ရမည့် 

စာရွက်စာတမး်များ  ပြ ည့်စုံ ခြ င်းရှိမရှိ စိစစ်ရမည်။ 

(ခ)  ပုံစံ (၁) ပါ အချက်များ ှင့် လက်ေတွ ေဆာင်ရွက်ချက်များ ကိုက်ညီ 

မှန်ကန်ခြ ငး် ရှိ မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရမည်။ 

(ဂ)  နည်းဥပေဒ ၆၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) အရ စစ်ေဆးရာတွင် လိုအပ်ချက်များ 

ေတွ ရှိပါက  ဖြ ည့်စွက် ခြ င်း ငှ့်  ပြ င်ဆင်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းပြ ိုင်ရန် အကျိ း 

အေကာင်းေဖာ်ပြ ၍ ေလာက်လာကို သက်ဆိုငရ်ာ ေလာက်ထားသူအား 

 ပြ န်လည်ေပးအပ်  ပြ င်ဆင်ေစရမည်။ 

 
 

 

၁၄ ၃



   
(ဃ) ပုံစံ (၁) ပါအချက်များ ှင့် ေလာက်လာ ှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြ ချကမ်ျား 

  ပြ ည့်စုံမှန်ကန်ေကာငး် စိစစ်ေတွ ရှိပါက - 

  (၁) လက်ခံရရှိသည့် ရက်စွဲ ှင့် အမှတ်စ ်များ ေရးသွင်းခြ င်း ှင့် 

 လက်မှတ်ေရးထိုးခြ င်းတို ေဆာင်ရွက်ပီး မိတတစ်စုံကို ေလာက် 

 ထားသူအား  ပြ နလ်ည် ေပးအပ်ရမည်။ 

(၂) ေလာက်လာမူရင်းတစ်စုံကို မိမိသေဘာထား မှတ်ချက် ငှ့်အတူ 

 ဦးစီးဌာနသို ေပးပိုရမည်။ မိတတစ်စုံကိုလက်ခံအဖြ စ် ထိန်းသိမ်း 

 ထား ရှိရမည။် 

၇။ ဦးစီးဌာနသည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ် အေသးစားစက်မ 

လက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနများမှ ေပးပို ေသာ ေလာက်လာများကို ထပ်မံစိစစ် ပီး 

မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများ  ကးီကပ်စိစစေ်ရးအဖွဲအစည်းအေဝးသိုတင်ပြ ရမည်။ 

၈။ တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ် အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ှင့် 

 ရက်ကန်း ှင့် အသက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်းတိုသည် ေလာက်လာေရာင်းချ 

 ရရှိေငွများကို သက်ဆိုင်ရာ အခြ ားရေငွစာရင်းသို  ေပးသွင်းရမည်။ 

၉။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ်  ပြ ည်နယ် အေသးစားစက်မလက်မ  

လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက ယင်း၏ သေဘာထားမှတ်ချက် ငှ့်အတူ ဦးစီးဌာနသို တင်ပြ သည့် 

မှတ်ပုံတင်ေလာက်လာပုံစံများကို မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများ  ကီးကပ်စိစစ်ေရးအဖွဲ ှင့် 

စိစစ်၍ ေအာက်ပါ ဆုံးဖြ တ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ် ိုင်သည်- 

 (က)  မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးခြ ငး်၊ 

 (ခ)  မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးရန်  ငြ ငး်ပယ်ခြ ငး်၊ 

 (ဂ)  မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြ ရန် ဆိုင်းငံ့ခြ င်း။ 

 
 

၃၃။ နည်းဥပေဒ ၃၁ အရစစ်ေဆးရာတွင် အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်း ဟုတ် 

မဟုတ်  အငြ င်းပွားမ ေပ ေပါက်လာလင် န်ကားေရးမှ းချ ပ်မှတစ်ဆင့်  ပြ ညေ်ထာငစ်ု 

ဝန်ကးီထံ တင်ပြ ၍ အဆုံးအဖြ တ် ရယူရမည်။  ပြ ညေ်ထာငစ်ဝုန်ကးီ၏ ဆုံးဖြ တ်ချက်သည် 

အပးီအပြ တ်  ဖြ စ်ေစရမည်။ 

၃၄။ ဦးစီးဌာနသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၁၉၊ပုဒ်မခွဲ (ခ)  အရ န်ကားေရးမှ းချ ပ်က 

တပ် ိုက်သည့် ဒဏ်ေကးကို သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်က ေပးေဆာင်ရန်ပျက်ကွက်လင် 

ဒဏ်ေကးကို အခွန်မေပြ  ကျန်ေငွဖြ စ်ဘိသကဲ့သို ေကာက်ခံရန် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး 

သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ် အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအား တာဝန်ေပးအပ် ိုင် 

သည်။ 

၃၅။ န်ကားေရးမှ းချ ပ်သည် ဥပေဒပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)အရ မှတ်ပုံတင် 

ပယ်ဖျက်ရန် ဆုံးဖြ တ်လင် မည်သည့်အေကာင်းေကာင့် မည်သည့်ေနမှစ၍ ပယ်ဖျက် 

ေကာငး် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ် အေသးစား စက်မလက်မ 

လပုင်န်းဦးစးီဌာန ုးံမှတစဆ်င့် လုပ်ငန်းရှင်ထံ စာဖြ င့် အေကာငး်ကားရမည်။ 

အခန်း (၇) 

အယူခံခြ င်း 

၃၆။ ဦးစီးဌာနက နည်းဥပေဒ ၉၊နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) ှင ့် (ဂ)တိုအရ ချမှတ်ေသာ 

ဆုံးဖြ တ်ချက်ကို  ဖြ စေ်စ၊ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ န်ကားေရးမှ းချ ပ်က ချမှတ် 

ေသာ ဆုံးဖြ တ်ချက်ကို  ဖြ စေ်စ မေကျနပ်သူသည် ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ ှင့်အတူ 

 ပြ ညေ်ထာငစ်ဝုန်ကးီထ ံအယူခံ ဝင်ေရာက် ိုင်သည်- 

(က) ဦးစီးဌာန သိုမဟုတ် န်ကားေရးမှ းချ ပ်၏ ဆုံးဖြ တ်ချက်မိတ မှန်၊ 

(ခ)  အယူခံအေကာငး်ပြ ချက်များ၊ 

(ဂ) အယူခံရက်ေကျာ်လွန်ပါက သတ်မှတ်အယူခံရက်အတွင်း အယူခံ 

ဝင်ေရာက် ိုင်ခြ င်းမရှိသည့် ခိုင်လုံေသာ အေကာငး်ပြ ချက်၊ 

၄ ၁၃



(ခ) နည်းဥပေဒ ၂၇၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) အရ တင်ပြ ချက် ှင့်စပ်လျဥ်း၍ 

လိုအပ်ပါက ဦးစီးဌာန၏ သေဘာထား ှင် ့ အကူအညီကို ရယူ ိုင်သည်။ 

၂၉။ န်ကားေရးမှ းချ ပ်သည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ် 

အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက နည်းဥပေဒ ၂၈၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ တင်ပြ  

ချက်ကိုရရှိလ င် စိစစ် ပ ီး အသင်း သို မဟုတ် အဖွဲ ဖွဲ စည်းေပးသင် ့ေကာင်း ေတွ ရှိပါက 

အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေစေရးအတွက် စုေပါင်းလုပ်ကိုင်ရန် အသင်း 

သိုမဟုတ် အဖွဲကို ဖွဲ စည်းေပး ိုင်သည်။ 

၃၀။ ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းရှင်များက ေဆာင်ရွက်ေသာ  ပြ ပွဲပိ င်ပွဲများ၊ ေဈးေရာင်း 

ပွဲေတာ်များ ငှ် ့သက်ဆိုင်သည့် မျိ းတူစုကိစရပ်များ ငှ် ့စပ်လျဥ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး 

သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ် အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအား လိုအပ်ေသာ အကူအညီ 

များ ေပးရမည်။ 

 

အခန်း (၆ ) 

စစ်ေဆးခြ င်း ငှ့် အေရးယူခြ င်း 

၃၁။ အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်း ဟုတ် မဟုတ် ှင့် အေသးစားစက်မလက်မ 

လုပ်ငန်း သတ်မှတ်ချက်များ ှင့် ညီ ွတ်မ ရှိ၊မရှိကို န်ကားေရးမှ းချ ပ် သိုမဟုတ် ယင်းက 

တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသည့် ပုဂိ လ် သိုမဟုတ် အဖွဲက ဝင်ေရာက်စစ်ေဆး ိုင်သည်။ 

၃၂။ မည်သည့် လုပ်ငန်းရှင် သိုမဟုတ် စီမံအုပ်ချ ပ်သူမဆို အေသးစားစက်မလက်မ 

လုပ်ငန်း တစ်ခုခုကို ဦးစီးဌာနက နည်းဥပေဒ ၃၁ အရ ဝင်ေရာက် စစ်ေဆးလင် လိုအပ်သလို 

အကူအညီေပး၍ စစ်ေဆးခြ ငး် ခံယူရမည်။ 

 

၁၀။ ဦးစီးဌာနသည် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးရန် ဆုံးဖြ တ်လင်- 

 (က) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ်အလိုက် သတ်မှတ်ေသာ 

မှတ်ပုံတင်ေကးကို ေပးသွင်းခွင့်ပြ ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး 

သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ် အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို အေကာင်း 

 ကားရမည်။ 

(ခ)  တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ် အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနသည် မှတ်ပုံတင်ေလာက်ထားသူကို မှတ်ပုံတင်ေကးေပးသွငး် 

ရန် ငှ့် မှတ်ပုံတင်ေကးေပးသွင်းပီးေကာင်း အေထာက်အထားတင်ပြ ရန် 

အေကာငး်ကားရမည်။ 

၁၁။ မှတ်ပုံတင်ေလာက်ထားသူက မှတ်ပုံတင်ေကးေပးသွငး်ပးီေကာငး် အေထာက်အ 

ထားကို တင်ပြ လင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပုံစံ (၂) ကို န်ကားေရးမှ းချ ပ်က လက်မှတ်ေရး 

ထိုးပးီ ထုတ်ေပးရမည်။ 

၁၂။ ဦးစီးဌာနသည် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးရန်  ငြ င်းပယ်ေကာင်းဆုံးဖြ တ်လင် 

 ငြ င်းပယ်ရသည့် အေကာင်းရင်းကိလုည်းေကာင်း၊ မတှ်ပုံတငခ်ငွ့်ပြ ေရးအတွက် ဆိုင်းငံ့ရန် 

ဆုံးဖြ တ်လင် ယင်းသို  ဆိုင်းငံ့ရသည့် အေကာင်းရငး်ကိုလညး်ေကာငး် ေဖာ်ပြ ၍ မှတ်ပုံတင် 

ေလာက်ထားသူ ှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ် အေသးစားစက်မ 

လက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို  အေကာငး်ကားရမည။် 

၁၃။ မှတ်ပုံတင်ေလာက်ထားသူသည် နည်းဥပေဒ ၁၂ အရ အေကာငး်ကားချက်ကို 

ရရှိသည့်အခါ အေကာငး်ကားချက်ပါ အကျိ းအေကာင်းေဖာ်ပြ ချက်အရ လိုအပ်ချက်များ 

ကို  ပြ ငဆ်င်ဖြ ည့်စွက်ခြ င်း ှင့်  ပြ ပြ ငေ်ပြ ာင်းလဲခြ င်းတို  ေဆာင်ရွက်၍ မှတ်ပုံတင်ေပးရန် 

ဦးစီးဌာနသို  ထပ်မံ ေလာက်ထားခွင့်ရှိသည။် 

 

၁၂ ၅



     

   

၁၄။ ဦးစီးဌာနသည် မှတ်ပုံတင်ေလာက်ထားသူက မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးရန် 

 ငြ ငး်ပယ်ခြ ငး် သိုမဟုတ် မတှ်ပုံတငခ်ငွ့်ပြ ရန် ဆိုင်းငံ့ခြ င်း ှင့်စပလ်ျ း်၍ လိုအပ်သလို 

 ပြ ငဆ်င်ဖြ ည့်စွက်ခြ င်း ှင့်  ပြ ပြ ငေ်ပြ ာင်းလဲခြ ငး်တို  ေဆာင်ရွက်၍ မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ထပ်မ ံ

ေလာက်ထားလင် စိစစ်၍ လိုအပ်ချက်များ  ပြ ည့်စုံေကာင်းေတွ ရှိပါက မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် 

ထုတ်ေပးရန် ဆုံးဖြ တ် ိုင်သည။် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ေပးရန် ဆုံးဖြ တ်ပါက နည်းဥပေဒ 

၁၀ ှင့် ၁၁ တို  ှင့်အညီ ဆက်လကေ်ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၅။ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းသည်ဦးစီးဌာနက ထုတ်ေပးသည့်ေနရက်မှစ၍  ှစ် ှစ်ဖြ စ ်

သည်။ 

အခန်း(၃) 

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပျက်စီးခြ င်း၊ ေပျာက်ဆုံးခြ င်း 

၁၆။ လုပ်ငန်းရှင်သည် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပျက်စီးလင်ဖြ စေ်စ၊ ေပျာကဆ်ုံးလင်ဖြ စေ်စ 

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ ထုတ်ေပးရန် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ညန်ယ် 

အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ုံးသို  ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများ ှင့်အတူ 

ေလာက်ထားရမည်။ 

၁၇။ နည်းဥပေဒ ၁၆ အရ ေလာက်ထားသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် 

 ပြ ည်နယ် အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသည်- 

(က) ေအာက်ပါအချက်များကို စိစစ်ပီး မှန်ကန်ေကာင်း ေတွ ရှိလင် မှတ်ပုံတင် 

လက်မှတ် မိတ ေကးေပးသွင်းေစပီး မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ ထုတ်ေပးရန် 

ဦးစီးဌာနသို  ေထာက်ခံတင်ပြ ရမည်-  

 (၁) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပျက်စီးရသည့် အေကာင်းအရင်း ှင့် အေထာက် 

 အထားများသည် ခိုင်လုံခြ ငး် ရှိ မရှိ၊ 

၂၅။ ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒ ၂၄၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) အရ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး 

သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ် အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ တင်ပြ ချက် ှင့် သေဘာ 

ထားမှတ်ချက်ကို စိစစ်ပီး ဥပေဒပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)၊ (င) ငှ် ့ (စ) တိုပါ ကိစရပ်များဖြ စ်ပါက 

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်၏ လိုအပ်ချက်ကို  ဖြ ည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ေပး ိုင်ေရးအတွက် ခွင့်ပြ  

ချက်ရရှိရန် ဝန်ကးီဌာနသို  သေဘာထားမှတ်ချက် ှင့်အတူ တင်ပြ ရမည်။ 

၂၆။ ဝန်ကီးဌာနသည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ် အေသးစား 

စက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ှင့် ဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက်များ ငှ့် လုပ်ငန်းရှင်၏ 

တင်ပြ ချက်တိုကို စိစစ်ပးီ လုပ်ငန်းရှငအ်တွက် အခွင့်အေရးရရှိရန် သက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲ 

ဥပေဒများ ှင့်အညီ စီစ ်ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

၂၇။ လုပ်ငန်းရှင်များသည်- 

(က) လုပ်ငန်းမျိ းတူစုများ၊ သမဝါယမအသင်းများ ဖွဲစည်းလိုပါက အသင်း 

သိုမဟုတ် အဖွဲ များ ဖွဲ စည်းေပးရန် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး 

သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ် အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 

မှတစ်ဆင့် န်ကားေရးမှ းချ ပ်ထ ံတင်ပြ ရမည။် 

 (ခ)  ပြ ပွဲပိ င်ပွဲများ၊ ေဈးေရာင်းပွဲေတာ်များ ှင့် သက်ဆိုင်သည့် မျိ းတူစု 

  ကိစရပ်များ ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး 

  သိုမဟုတ်  ပြ ညန်ယ် အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ 

  သေဘာတူညီချက်ဖြ င့့် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၈။ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ညန်ယ် အေသးစားစက်မလက်မ 

 လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသည်  

(က) နည်းဥပေဒ ၂၇၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ တင်ပြ ချက်ကို လက်ခံရရှိ 

လင် မိမိသေဘာထားမှတ်ချက် ှင် ့အတူ န်ကားေရးမှ းချ ပ်ထံ 

တင်ပြ ရမည်။ 
 

၆ ၁၁



   

အခန်း (၅) 

လုပ်ငန်းရှင်များ၏တာဝန် ငှ့် ခံစား ိုင်ခွင့်များ  

၂၂။ လုပ်ငန်းရှင်သည် ဥပေဒပုဒ်မ ၇ ပါတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရမည်ဖြ စ်ပီး ပုဒ်မ ၈ ပါ 

ခံစားခွင့်တစ်ရပ် သိုမဟုတ် တစ်ရပ်ထက်ပို၍ ရရှိလိုလင် ေအာက်ပါအချက်များကို ေဖာ်ပြ ၍  

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ် အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီး 

ဌာနသို  တင်ပြ ိုင်သည်- 

(က) ကုန်ထုတ်လုပ်မတိုးတက်ေရး ှင့်ကုန်ပစညး်အရည်အေသွးမြ င့်မားေရး 

အတွက် နည်းပညာရပ်များ ရယူရန် လိုအပေ်သာ ကိစရပ်ဖြ စ်ပါက - 

  (၁) လက်ရှိကုန်ထုတ်လုပ်မအေခြ အေန၊ 

  (၂) ထုတ်လပု်လျက်ရှိေသာကုန်ပစည်း၏ အရည်အေသွး၊ 

  (၃) လိုအပေ်သာ နည်းပညာရပ် ှင့် ကမ်းကျင်မ၊ 

  (၄) ကုန်ထုတ်လုပ်မတိုးတက် ိုင်သည့် ခန်မှန်းတွက်ချက်မ၊ 

  (၅) ကုန်ပစညး်အရည်အေသွးမြ င့်မား ိုင်သည့်အလားအလာ၊ 

(ခ) ထုတ်လုပ်ေသာ စံချိန်စံ န်းမီ ကုန်ပစည်းများကို ိုင်ငံခြ ား ေဈးကွက် 

သို  တင်ပိုေရာင်းချရန် ကိစဖြ စပ်ါက- 

(၁) ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်ပစည်းများ၏ စံချိန်စံ န်း ငှ့် ညီ တွ်သည့် 

အေခြ အေန၊ 

(၂) ိုင်ငံခြ ားေဈးကွက်သို  တင်ပိုေရာင်းချ ိုင်မည့် ပမာဏ၊ 

(၃) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနသို ပိုကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင် တင်ပြ ေလာက် 

ထားသည့် အေခြ အေန၊ 

(၄) တင်ပိုေရာင်းချမည့် ိုင်ငံ ငှ့် ယင်း ိုင်ငံက လက်ခံမည့် ကုန်ပစည်း 

စံချိန်စံ န်း သတ်မှတ်ချက်၊ 

 

(ဂ)  ိုင်ငံခြ ားေငွဖြ င့် ကုန်ကမး်၊ စက် ှင့် စက်ကိရိယာအရံပစည်းများ ဝယ်ယူရန် 

ကိစဖြ စပ်ါက - 

(၁) ဝယ်ယူရန် လိုအပ်သည့် ကုန်ကမ်း၊ စက် ှင့် စက်ကိရိယာအရံများ ှင့်  

  တနဖ်ိးု၊ 

 (၂) ဝယ်ယူရရှိ ိုင်သည့် ိုင်ငံ၊ 

 (၃)  ပြ ည်ပသို တင်ပိုေရာင်းချခဲ့သည့် ကုန်ပစည်းအမျိ းအမည် ငှ့် အေရအတွက်၊ 

 (၄) တင်ပိုေရာင်းချရရှိခဲ့သည့် ိုင်ငံခြ ားေငွ၊ 

 (၅) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန၏ ကုန်ပစည်းတင်သွင်းခွင့် လိုင်စင်တင်ပြ ေလာက် 

  ထားသည့် အေခြ အေန၊ 

 (၆) ကုန်ကမ်း၊ စက် ငှ့် စက်ကိရိယာအရံပစည်းများအသုံးပြ မည့် နည်းလမ်း၊ 

(ဃ)  ပြ ည်ပ ိုင်ငံများသို  သွားေရာက်ေလ့လာခြ င်း၊ ေဆွးေ ွးပွဲ တက်ေရာက်ခြ င်း၊ 

သင်တန်းတက်ေရာက်ခြ ငး်ပြ ရန် ကိစဖြ စပ်ါက- 

 (၁) ိ ုင်ငံကူးလက်မှတ်ရရှ ိထားသည့် ပုဂ ိ လ် သို မဟုတ် အဖွဲ အစည်း 

အမည် ှင့် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်း၊ 

 (၂) သွားေရာက်ေလ့လာခြ င်း၊ ေဆွးေ းွ ခြ င်း သိုမဟုတ် သင်တန်းတက်ေရာက် 

 ခြ ငး်ပြ မည့် ိုင်ငံ၊ ဘာသာရပ် ှင့် အချိန်ကာလ၊ 

  (င)  ပြ ည်ပမှကမ်းကျင်သူများ၏ အကူအညီရယူခြ ငး်ပြ ရန် ကိစဖြ စပ်ါက- 

(၁) ကမ်းကျင်သူေနထိုင်သည့် ိုင်ငံ၊ 

(၂) ကမ်းကျင်သူအကူအညီရယူရန် လိုအပသ်ည့်လုပ်ငန်း၊ 

 

 

၈ ၉



   

  (၃) ကမ်းကျင်သူအား  မြ န်မာ ိုင်ငံတွင် ေနထိုင်ခွင့်ပြ ရန်  

   လိုအပ်သည့် အချိန်ကာလ၊ 

(၄) လိုအပ်သည့်ကမ်းကျင်သူဦးေရ၊ 

(၅) ကမ်းကျင်သူထံမှ ရရှိ ိုင်သည်ဟုယူဆေသာ အကူအညီများ၊ 

 (စ) ေချးေငွ ှင့် အေထာက်အပံ့များရယူရန် ကိစဖြ စ်ပါက - 

(၁) လိုအပ်သည့်ေချးေငွ ှင့် အေထာက်အပံ့များ၊ 

(၂) ေချးေငွ ှင့် အေထာက်အပံ့များ ရယူလိုသည့်နည်းလမ်း၊ 

(၃) ေချးေငွကို  ပြ န်လည်ေပးဆပ်ရန် ရည်ရွယ်သည့် အစီအစ ်၊ 

(၄) ေချးေငွအတွက် အာမခံဖြ စ်ေစ ိုင်သည့် မေရေပြ ာငး် ိုင်ေသာ 

ပစည်း ှင့် လုပ်ငန်းများ၊ 

(၅) ေချးေငွ ငှ့် အေထာက်အပံ့များကို အသုံးပြ မည့် လုပ်ငန်းအမျိ း 

အစား ှင့်ပမာဏ၊ 

၂၃။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ်အေသးစားစက်မလက်မ 

လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒ၂၂ အရ တင်ပြ ချက်ကို မှန်ကန်ခြ ငး် ရှိ မရှိ ကွင်းဆင်း 

စစ်ေဆးရမည်။ 

၂၄။ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ်အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်း 

 ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒ ၂၃ ှင့်အညီ စိစစ်ပးီ- 

 (က)  လိုအပခ်ျက်များရှိပါက  ပြ ငဆ်င်ဖြ ည့်စွက် ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ပြ ရန် 

 လမ်း န် ိုင်သည်။  

 (ခ )  နည်းဥပေဒ ၂၂ ပါအချက်များ ှင် ့  ပြ ည့်စုံေကာငး် ေတွ ရှိရပါက 

 မိမိသေဘာထား မှတ်ချက် ှင့်အတူ ဦးစီးဌာနသို  တင်ပြ ရမည်။ 

 
 

 (၂)  မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ေပျာက်ဆုံးခြ င်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာ  

  ရပ်ကွက် အုပ်ချ ပ်ေရးမှ း ုံးမှ ေထာက်ခံထားခြ င်း ရှိ မရှိ၊ 

 (၃) ပျက်စီးေသာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပူးတွဲတင်ပြ ခြ ငး် ရှိ မရှိ၊ 

 (ခ) နည်းဥပေဒ ၁၇၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က)၊ နည်းဥပေဒခွဲငယ် (၁)၊ (၂) ငှ် ့ (၃) 

တိုပါ အချက်တစ်ရပ်ရပ် လိုအပ်ေကာငး် ေတွ ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းရှင်ကို  ဖြ ည့်စွက်တင်ပြ ရန် အေကာငး်ကားရမည်။ 

၁၈။ ဦးစီးဌာနသည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ်အေသးစားစက်မ 

လက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက နည်းဥပေဒ ၁၇၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် 

မိတ ထုတ်ေပးရန် တင်ပြ ချက်ကို လက်ခံရရှိလင် လုပ်ငန်းရှင်ကို မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ  

ထုတ်ေပးရမည်။ 

အခန်း(၄) 

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါအချက်များပြ င်ဆင်ခြ င်း 

၁၉။ လုပ်ငန်းရှင်သည် မိမိ၏လုပ်ငန်းတည်ေနရာ ေပြ ာင်းလဲခြ င်း၊ လုပ်ငန်းအမည်ေပြ ာင်း 

လဲခြ ငး်၊ လုပ်ငန်းရှင်အမည်ေပြ ာင်းလဲခြ င်း သိုမဟုတ် အသုံးပြ သည့်  မြ င်းေကာင်ေရအား 

ေပြ ာင်းလဲပါက ပုံစံ (၅) ကို  ဖြ ည့်စွက်၍ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ညန်ယ် 

အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို  ေလာက်ထားရမည်။ 

၂၀။ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ်အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒ ၁၉ အရ ေလာက်ထားချက်ကို ရရှိသည့်အခါ  စိစစ်ပီး ဦးစီးဌာန 

သို  တင်ပြ ရမည်။ 

၂၁။ ဦးစီးဌာနသည် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါအချက်များ  ပြ င်ဆင်ရန်ေလာက်ထားချက်ကို 

လိုအပ်သလို စိစစ်၍ ခွင့်ပြ ရန်ဆုံးဖြ တ်ပါက လုပ်ငန်းရှင်ကို  သက်ဆိုင်ရာတိုင်း ေဒသကးီ 

သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ် အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို  အခေကးေငွ ေပးသွင်း 

ေစပးီ ပုံစံ (၄) ကို ထုတ်ေပးရမည်။ 

 

၁၀ ၇



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ပည ထ ငစသမတမနမ ငင တ အစ ရ 
စကပ ရ ၊ မ မ ရ ငဆည မ င ဝနက ဌ န 

အ သ စ စကမလကမလပငန ဦ စ ဌ န 

 

 

 

အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းမြ င့်တင်ေရး 
နည်းဥပေဒများ 

 
 
 
 

 

 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခု စှ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက် 

 
 
 
 
 
 


