
 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစးိရ 

စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်  ၅၀/၂၀၁၇ 

၁၃၇၉ ခနှစ်၊ သီတင်းကတ်လြပည့် ကျာ် ၄ ရက် 

(၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၉ ရက်) 

စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနသည် ယှဉ် ပိုင်မဥပ ဒ ပဒ်မ ၅၆၊ ပဒ်မခဲွ 

(က) အရ အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်ကိကျင့်သး၍ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွ၏့ သ ဘာတူညီချက် 

ြဖင့် ဤနည်းဥပ ဒများကိ ထတ်ြပန်လိက်သည် - 

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ ဤနညး်ဥပ ဒများကိ ယှဉ် ပိုင်မနည်းဥပ ဒများဟ ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤနည်းဥပ ဒများတွင်ပါရှိ သာစကားရပ်များသည် ယှဉ် ပိုင်မဥပ ဒတွင်ပါရှိသည့်အတိင်း 

အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။ ထိြ့ပင် အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ် 

သက် ရာက် စရမည်- 

 (က) ဥပ ဒဆိသည်မှာ ယှဉ် ပိုင်မဥပ ဒကိ ဆသိည်။ 

( ခ ) ကမ်းကျင်သူ ဆိသည်မှာ သက်ဆိင်ရာပညာရပ်နယ်ပယတ်စခ်ခကိ သိရှိတတ်ကမ်း 

နားလည်သူ သိမ့ဟတ် ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အလိငှ့ာ အထူး 

လ့ကျင့် ပးထား သာသူကိ ဆိသည။် 

( ဂ ) ဝန် ကီးဌာန ဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စအစိးရ စးီပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး 

ဝန် ကီးဌာနကိ ဆိသည်။ 

(ဃ) ကာ်မရှင်ရး ဆိသည်မှာ ြမန်မာနိင်ငယှဉ် ပို င်မ ကာ်မရှင်၏ ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာကိစ္စ 

ရပ်များနှင့် ကာ်မရှင်က ပးအပ်သည့် လပ်ငန်းတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်ရန် ဝန် ကီး 

ဌာနက ဖဲွစ့ည်းတာဝန် ပးအပ် သာ ဦးစီးဌာနကိ ဆိသည်။ 

 ( င ) ပစ ဆိသည်မှာ ဤနည်းဥပ ဒများတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ပစကိ ဆသိည။် 

  

 

 



 
2 

 

အခန်း (၂) 

ြမန်မာနိင်င ယှဉ် ပိုင်မ ကာ်မရှင်  

၃။ ဝန် ကီးဌာနသည် ကာ်မရှင်ဖဲွစ့ည်း ပးနိင် ရးအတွက် သက်ဆိင်ရာြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာန၊ 

အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စညး်များနှင့် အစိးရမဟတ် သာအဖဲွအ့စည်းများမှ ပညာရှင်များအမည ်

စာရင်း တာင်းခ၍လည်း ကာင်း၊ သက်ဆိင်ရာပညာရှင်များကိ ရွးချယ်၍လည်း ကာင်း ကာ်မရှင် 

အဖဲွဝ့င်အြဖစ် အဆိြပုသည့်ပဂ္ဂို လ်များ၏အမည်စာရင်းကိ အစိးရအဖွဲသ့ိတ့င်ြပရမည်။ ယင်းသိ ့တင် 

ြပရာတွင် ဒတိယဥက္က ႐နှင့် အတွင်း ရးမှူးအြဖစ် တာဝန် ပးအပ်သင့်သည့် အမည်စာရင်းကိလည်း 

အဆိြပု တင်ြပနိင်သည်။ 

၄။ ကာ်မရှင်အဖဲွဝ့င်အြဖစ် အဆိြပုသည့်ပဂ္ုိဂ လ်များ၏ အမည်စာရင်းတွင် အာက် ဖာ်ြပပါ ြပည် 

ထာင်စဝန်ကီးဌာနများနှင့် အဖဲွအ့စည်းများမှ ကိယစ်ားလှယ် အနည်းဆး တစ်ဦးစီ ပါဝင် စရမည် - 

 (က) စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

( ခ ) ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး 

 ( ဂ ) ြပည်ထဲ ရးဝန်ကီးဌာန 

(ဃ) ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့် ဆက်သွယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

 ( င ) စက်မဝန် ကီးဌာန 

 ( စ ) စီးပွား ရးပညာရှင် 

 (ဆ) ဥပ ဒပညာရှင် 

( ဇ ) ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င ကန်သည်များနှင့် စက်မလက်မလပ်ငန်းရှင်များအသင်း 

ချုပ်နှင့် ညီ နာင်အသင်းအဖွဲ မ့ျား 

၅။ ကာ်မရှင်ကိ အဖွဲ ဝ့င် ကိးဦးနှင့်အထက် “မ” ဂဏန်းအ ရအတွက်ြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းရမည်။  

၆။ ကာ်မရှင်ဥက္က ႐သည ် ဥပ ဒပညာရပ်၊ စီးပွား ရးပညာရပ် သိမ့ဟတ် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် 

ရးဘာသာရပ် တစ်ခခ၌ ကမ်းကျင်မနှင့် ဗဟသတရိှသူြဖစ် ပီး သက်ဆိင်ရာနယ်ပယ်တွင် လပ်ငန်း 

အ တွအ့ကုရိှရမည။် 

၇။ ကာ်မရှင်အဖဲွ ဝ့င်များသည်- 

 (က) ြမန်မာနိင်ငတွင် နထိင် သာ ြမန်မာနိငင်သားြဖစရ်မည။် 

 ( ခ ) အကျင့်စာရိတ္တ ကာင်းမွန်သူြဖစ်ရမည်။ 
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 ( ဂ ) ဥပ ဒပညာရပ်၊ စီးပွား ရးပညာရပ် သိမ့ဟတ် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဘာသာရပ် 

တစ်ခခ၌ ကမ်းကျင်မနှင့် ဗဟသတရိှ ပီး သက်ဆိင်ရာနယ်ပယ်တွင် လပ်ငန်းအ တွ  ့

အကု အနည်းဆး ငါးနှစ် ရှိရမည်။ 

(ဃ) နိင်င့ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်နှင့် အထက်အဆင့်ရိှသူ ြဖစ်ရမည်။ 

၈။ နိင်င့ဝန်ထမ်းမဟတ် သာ ကာ်မရှင်အဖဲွဝ့င်သည် ဝန် ကီးဌာနက ခွင့်ြပုသည့်လစာ၊ စရိတ်နှင့် 

ချီးြမင့် ငွတိကိ့ ခစားသူများြဖစ၍် အချိန်ြပည့် တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရမည်။   

၉။ (က) ကာ်မရှင်ဥက္က ႐၏ရာထူးသက်တမ်းသည် ယင်း၏ြပည် ထာင်စအဆင့်ပဂ္ုိဂ လ်အြဖစ် 

ထမ်း ဆာင်သည့် ရာထူးသက်တမ်းအတိင်းြဖစသ်ည်။  

 ( ခ ) ကာ်မရှင်အဖွဲ ဝ့င်၏ ရာထူးသက်တမ်းသည် သးနှစ် ြဖစ်သည်။  

၁၀။ ကာ်မရှငအ်ဖဲွ ဝ့င်သည် ရာထူးသကတ်မး် တဆက်တညး် နှစ်ကိမ်အထိသာ ထမ်း ဆာင်နိင် 

သည။် သိရ့ာတွင်ကမ်းကျင်မနှင့် အြခားလိအပ်ချက်များရှိပါက ကာ်မရှင်အဖွဲ ဝ့င်၏ သက်တမ်း 

နှစ် ကိမ်ထက်ပိ၍ တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။ 

၁၁။ အစိးရအဖွဲ သ့ည် အာက် ဖာ်ြပပါအ ြခအ န တစ်ရပ်ရပ် ပ ပါက်လင် ကာ်မရှင်ဥက္က ႐ သိ ့

မဟတ် အဖဲွဝ့င်အြဖစ် ရပ်စဲ၍ ယင်း၏ နရာတွင် ဤနည်းဥပ ဒပါ ြပဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အစား 

ထိး ခန်ထ့ားရမည် -  

 (က) သဆးြခင်း၊ 

 ( ခ ) နတ်ထကွ်ြခင်း၊ 

 ( ဂ ) ြပစ်မတစ်ခခကျူးလွန်သြဖင့် သက်ဆိင်ရာတရားရးက ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ခရ၍ ထာင် 

ဒဏ်ကျခရြခင်း၊ 

(ဃ) စိတ် ပါ့သွပ်သည်ဟ သက်ဆိင်ရာဥပ ဒက ြပဌာန်းထားသည့်အတိင်း သတ်မှတ်ခရ 

ြခင်း၊ 

 ( င ) လူမွဲအြဖစ် သက်ဆိင်ရာတရားရး၏ ကညာခထားရြခင်း၊ 

 ( စ ) အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ြပားြခင်း၊ 

 (ဆ) ဥပ ဒအရ ပးအပ် သာတာဝန်ကိ ကျပန်ွစွာ မထမ်း ဆာင်နိင်ြခင်း။ 
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၁၂။  ကာ်မရှင်ဥက္က ႐ သိမ့ဟတ် အဖဲွဝ့င်သည် နည်းဥပ ဒ ၁၁၊ နည်းဥပ ဒခဲွ(ခ)အရ မိမိ၏သ ဘာ 

ဆန္ဒအ လျာက်နတ်ထွက်လိပါက နတ်ထွက်လိသည့်အ ကာင်းြပချက်ကိ ခိင်လစွာ ရးသား ဖာ်ြပ၍ 

ကာ်မရှင်မှတဆင့် အစိးရအဖွဲ သ့ိ ့တင်ြပရမည်။ 

၁၃။ အ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ် ကာင့် ကာ်မရှင်ဥက္က ႐ သိမ့ဟတ် အဖဲွဝ့င် ရာထူး နရာလစ်လပ်သည့် 

အတွက် အစားထိးတာဝန် ပးအပ်ပါက ယင်း ကာ်မရှင်ဥက္က ႐ သိမ့ဟတ် အဖဲွဝ့င်၏ ရာထူးသက် 

တမ်းသည် မူလရာထူးသက်တမ်းကန်ဆးသည်အထိသာ ြဖစ်သည်။ 

၁၄။ ဝန်ကီးဌာနသည် ကာ်မရှင်အဖဲွဝ့င်အသစ် ြပာင်းလဲတာဝန် ပးအပ်နိင် ရးအတွက် ကာ်မရှင် 

အဖွဲ ဝ့င်များ၏ ရာထူးသက်တမ်းမကန်ဆးမီ အနညး်ဆး သးလ ကိုတင်၍ ကာမ်ရှငအ်ဖဲွ ဝ့င်အြဖစ် 

အဆိြပုသည့်ပဂ္ဂ လ်များ၏ အမည်စာရင်းကိ တာင်းခစစည်း၍ အစိးရအဖွဲ သ့ိ ့တင်ြပရမည်။ 

အခန်း ( ၃ ) 

အစည်းအ ဝးကျင်းပြခင်း 

၁၅။ ကာ်မရှင်သည ် ပမှန်အစည်းအ ဝးကိ သးလလင် တစ်ကိမ် ကျင်းပရမည်။ လိအပ်ပါက 

အထူးအစည်းအ ဝး ကျင်းပနိင်သည်။  

၁၆။ အစည်းအ ဝးတွင် ကာ်မရှင်ဥက္က ႐က သဘာပတိအြဖစ်လည်း ကာင်း၊ ဥက္က ႐ မတက် ရာက် 

နိငသ်ည့်အခါ ဒတိယဥက္က ႐က သဘာပတိအြဖစ်လညး် ကာင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၇။ အစညး်အ ဝးသိ ့ ကာမ်ရှင်အဖွဲ ဝ့င်ဦး ရ ထက်ဝက် ကျာ်တက် ရာက်လင ် အစည်းအ ဝး 

အထ ြမာက်သည်။ အစည်းအ ဝးအထ ြမာက်ရန် လိအပ် သာ ကာ်မရှင်အဖွဲ ဝ့င်အ ရအတွက် 

ြပည့်မီ အာင် တက် ရာက်နိင်ြခင်းမရှိလင ် အစည်းအ ဝးကိ သင့် လျာ်သည့် နရ့က်သိ ့ ရဆ့ိင်း 

ကျင်းပရမည်။ ယင်းသိ ့ ရဆိ့င်းြခင်းကိ ကာ်မရှင်ဥက္က ႐၊ ဒတိယဥက္က ႐နှင့် အဖဲွဝ့င်များထ ကာ်မရှင် 

ရးက အ ကာင်းကားရမည်။ 

၁၈။ ကာ်မရှင်ရးသည် ပမှန်အစည်းအ ဝးနှင့် အထူးအစည်းအ ဝး ကျင်းပမည့် နရ့က်ကိြဖစ် စ၊ 

အ ကာင်းတစ်စတစ်ရာ ကာင့် အစည်းအ ဝး ရဆ့ိင်းြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ြဖစ် စ အ ကာင်းကား 

မများကိ ကာ်မရှင်ဥက္က ႐ သိမ့ဟတ် ဒတိယဥက္က ႐၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၉။ ကာ်မရှင်၏ဆးြဖတ်ချက်ကိ အစည်းအ ဝးတက် ရာက်သည့် အဖဲွဝ့င်များ၏ ထက်ဝက် ကျာ်  

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ချမှတ်ရမည်။  
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၂၀။ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် စစမ်းစစ် ဆး ရးလပ်ငန်းအဖွဲ၏့ အစီရင်ခစာ သိမ့ဟတ် 

အြခားနည်းြဖင့် စစမ်းသိရှိမတိနှ့င့် စပ်လျဉ်း၍ ဆးြဖတ်ချက်ချနိင်ရန် သာလ်ည်း ကာင်း၊  စီမခန်ခဲွ့ 

ရးနည်းလမး်ြဖင့် အ ရးယူရန်အ ကာင်း ပ ပါက်လင် သာလ်ည်း ကာင်း၊ အြခားကိစ္စရပ်တစ် 

ရပ်ရပ်အတွက် သာ်လည်း ကာင်း ကာမ်တီအစညး်အ ဝးကိ လိအပ်သလိ ကျငး်ပရမည။် 

၂၁။ ကာ်မရှင်နှင့် ကာ်မတီတိ၏့ အစညး်အ ဝးကျင်းပမများအတွက် စီမခန်ခဲွ့ြခင်း၊ ဖိတ်ကား 

ြခင်း၊ အစည်းအ ဝးမှတ်တမ်းတင်ြခင်းများနှင် ့ အြခားလိအပ်သည့်ကိစ္စရပ်များကိ ကာမ်ရှင်ရးက 

တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ 

အခန်း (၄) 

ကာ်မရှင်ရး၏ လပ်ငန်းတာဝန်များ 

၂၂။ ဝန် ကီးဌာနသည် ကာ်မရှင်၊ ကာ်မတီများနှင့် လပ်ငန်းအဖဲွမ့ျား၏ ရးလပ်ငန်းနှင့် ကာ်မရှင် 

က ပးအပ် သာလပ်ငန်းတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ကာ်မရှင်ရးကိ ဖွဲ စ့ည်းတာဝန် ပးအပ် 

ရမည်။ 

၂၃။ ဝန် ကီးဌာနသည် ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာကိစ္စရပ်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင် စရန် 

အလိင့ှာ ကာ်မရှင်ရးရှိ ဝန်ထမ်းများ၏အရည်အချင်း တိးတက်ြမင့်မား စ ရးအတွက် လိအပ်သလိ 

စီမ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၄။ ကာ်မရှင်ရးသည် - 

(က) ကာ်မရှင်က ပးအပ်သည့် လပ်ငန်းတာဝန်များကိ တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ခ ) ကာ်မရှင်၊ ကာ်မတီများနှင့် လပ်ငန်းအဖွဲ မ့ျား၏ ရးလပ်ငန်းကိစ္စရပ်များကိ တာဝန် 

ယူ ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ 

( ဂ ) ကာ်မရှင်၏လပ်ငန်း ဆာင်ရွက် ပီးစီးမနှင့် တိးတက်ြဖစ် ပ မအ ြခအ နများကိ သး 

လလင် တစ် ကိမ် အစိးရအဖွဲ သ့ိ ့အစီရင်ခတင်ြပနိင်ရန် ဆာင်ရွက် ပးရမည။် 

(ဃ) ကာ်မရှင၏်တာဝန် ပးအပမ်အရ စျးကွကအ်တွင်းရိှ စျးကွက်အ ြခအ န၊ စးီပွား 

ရးလပ်ငနး်များ၏အ ြခအ နကိ စာင့်ကပ်ကည့်ရရမည်။ 

( င ) ကာ်မရှင်၏ တာဝန် ပးအပ်မအရ တိင်ကားစာများကိ လက်ခြခင်း၊ စစိစ်ြခင်းနှင့် 

တွရ့ှိချက်ကိ ကာ်မရှင်သိ ့တင်ြပြခင်းတိ ့ ဆာင်ရွက်ရမည်။   
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( စ ) တိင်ကားချက်များအ ပ  ကာ်မရှင်မှ လက်ခအ ရးယူ ဆာင်ရွက်ြခင်း ြပု မြပု ဆး 

ြဖတ်ချက်ကိ တိင်ကားသူထ စာြဖင့် ရးသားအ ကာင်းြပန်ကားရမည်။ 

 (ဆ) ကာ်မရှင်သိ ့အယူခဝင်သည့်အမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိအပ် သာကိစ္စရပမ်ျားကိ ဆာင် 

ရွက်နိင်ရန် စမီ ပးရမည။် 

 ( ဇ ) ယှဉ် ပို င်မဆိင်ရာကိစ္စရပ်များနငှ့်စပ်လျဉ်း၍ တရားစွဲဆိရန် ကာ်မရှင်၏ညန်ကား 

ချက်ကိ ဆက်လက်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် ပးရမည။် 

 (စျ ) ဥပ ဒပဒ်မ ၅၂ အရသက်ညာမြပုနိင် ရးအတွက် သက်ဆိင်ရာတရားရး၊ ဥပ ဒရးနှင့် 

ညိနင်း ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ 

၂၅။ ကာ်မရှင်ရးသည် နည်းဥပ ဒ ၂၄၊ နည်းဥပ ဒခဲွ(ဃ)အရ စာင့်ကပ်ကည့်ရရာ၌ ပမှန်အ ြခ 

အ နတွင် စာင့်ကည့်ြခင်းနှင့် ထူးြခားအ ြခအ နတွင် စာင့်ကည့်ြခင်းတိြ့ဖင့် စာင့်ကပ်ကည့်ရရ 

မည်။ စာင့်ကပ်ကည့်ရရာတွင် ထူးြခား သာအ ြခအ နများ၊ ြဖစ်စဉ်များကိ ဆက်လက်စစမ်းစစ် 

ဆး ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ကာမ်ရှငသိ် ့တင်ြပရမည်။ 

၂၆။ ဝန် ကီးဌာနသည် ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာကိစ္စရပ်များကိ တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် လိအပ် သာ 

ဌာနခဲွများကိ ကာ်မရှင်ရး အာက်၌ ဖဲွ စ့ည်း ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

၂၇။ ကာ်မရှင်ရးသည် တိင်ကားမများကိ လက်ခစိစစ်၍ ကာ်မရှင်သိ ့ အစီရင်ခတင်ြပရာတွင်  

အာက် ဖာ်ြပပါ အ ြခအ န၊ အချက်အလက်များ ပ မူတည်၍ စိစစ်သးသပ်တင်ြပရမည် - 

 (က) အများြပည်သူတစ်ရပ်လး၏ အကျိုးစီးပွားကိ ထိခိက် စ သာ သိမ့ဟတ် အကျိုးပျက် 

စီးမနှင့် သက်ဆိင် သာ သိမ့ဟတ် ြဖစ် ပ စနိင် သာ အ ြခအ န၊ 

 ( ခ ) ဥပ ဒကိ ချိုး ဖာက် န သာ အ ြခအ န၊ 

 ( ဂ ) ယှဉ် ပို င် ဆာင်ရွက်မများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည်တွင်း သိမ့ဟတ် နိင်ငတကာကိစ္စရပ်များ 

ပါဝင်ပတ်သက် နသည့် အ ြခအ န၊ 

 (ဃ) အ သးစားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများအ ပ အကျိုးသက် ရာက် စ သာ စျးကွက်များ၏ 

အ ြခအ န၊ 

( င ) ဥပ ဒကိ ယခင်က ချို း ဖာက်ခဲ့ဖူး ကာင်း မှတ်တမ်းရှိသည့် စးီပာွး ရးလပ်ငန်း 

ဟတ် မဟတ်။  

အခန်း (၅) 
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စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ  

၂၈။ ကာ်မရှင်သည ် ကာ်မရှင်ရးကတငြ်ပသည့် အစီရင်ခစာအရြဖစ် စ၊ ခိင်လ သာတိင်ကား 

ချက်အရြဖစ် စ၊  အြခားတစန်ည်းနည်းြဖင့်ြဖစ် စ ဥပ ဒပါတားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက် 

သည်ဟယူဆလင ် စစမ်းစစ် ဆးနိင်ရန် စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီကိ ဖွဲ စ့ည်း၍ ယင်း ကာ်မတီ 

၏လပ်ငန်းတာဝနမ်ျားကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။  

၂၉။ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီကိ ဖွဲ စ့ည်းရာတွင် ကာ်မရှင်အဖဲွဝ့င်တစ်ဦးကိ စစမ်းစစ် ဆး ရး 

ကာ်မတီ ဥက္က ဌအြဖစ်လည်း ကာင်း၊ ကမ်းကျင်သူ သိမ့ဟတ် စစမ်းစစ် ဆး ရးဆိင်ရာနယ်ပယ်နှင့် 

သက်ဆိင်ရာနယ်ပယ်တိတွ့င် အ တွအ့ကုနှင့် ဗဟသတရှိသူ အနညး်ဆးတစဦ်းစီကိ ကာ်မတီဝင် 

များအြဖစ်လည်း ကာင်း ထည့်သွငး်ဖွဲ စ့ည်းရမည်။ 

၃၀။ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီဝငအ်ြဖစ်  ခန်အ့ပ်ခရသူသည် နိင်င့ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက ယှဉ် ပိုင်မ 

ဆိင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် လ့ကျင့် ပးထား သာ ဒတိယညန်ကား ရးမှူ းနှင့် အထက်အဆင့်ရှိသူ 

ြဖစ်ရမည်။  

၃၁။ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီဝငမ်ျားသည် -  

 (က) ယှဉ် ပို င်မဆိင်ရာကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟသတရှိသူ ြဖစ်ရမည်။ 

 ( ခ ) အကျင့်စာရိတ္တ  ကာင်းမွန်၍ ဘက်မလိက်သူ ြဖစ်ရမည်။ 

 ( ဂ ) စီးပွား ရးပညာရပ်၊ ဥပ ဒပညာရပ်၊ ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးပညာရပ် သိမ့ဟတ် 

သက်ဆိင်ရာ အြခားပညာရပ်နယ်ပယ်များတွင် ဗဟသတရိှသူြဖစ် ပီး လပ်ငန်းအ တွ ့

အကု အနည်းဆး သးနှစ် ရိှသူြဖစရ်မည။် 

၃၂။ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည်- 

 (က)  ကာ်မရှင်က ဖွဲ စ့ည်းတာဝန် ပးအပ်သည့် နမှ့ ခနှစ်ရက်အတွင်း စစမ်းစစ် ဆးမကိ 

စတင် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 ( ခ ) စစမ်းစစ် ဆး ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နကိ ၁၅ ရက်လင်တစ်ကိမ် ကာ်မရှင်သိ ့တင်ြပ 

ရမည်။  

 ( ဂ ) စစမ်းစစ် ဆး တွရ့ှိချက်များအရ ဥပ ဒနှင့်အညီ လိအပ် သာ အ ရးယူ ဆာင်ရွက် 

မများြပုနိင်ရန် သ ဘာထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ကာ်မရှင်သိ ့တင်ြပရမည်။ 
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 (ဃ)  စတင်စစမ်းသည့် နမ့ှ ရက် ပါငး် ၉၀ အတွင်း စစမ်းစစ် ဆး တွရ့ှိချက် အပီးသတ် 

အစီရင်ခစာကိ ကာ်မရှင်ထ တင်ြပရမည်။ 

 ( င ) အပီးသတ်အစီရင်ခရမည့်ကာလ တိးြမင့်သတ်မှတ် ပးနိင်ရန်လိအပ်ပါက ခိင်လ သာ 

အကျိုးအ ကာင်း ဖာ်ြပချက်တိြ့ဖင့် ကာ်မရှင်ထသိတ့င်ြပ၍ ခွင့်ြပုချက် တာင်းခရ 

မည။် 

၃၃။ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာကိစ္စရပ်များကိ စစမ်းစစ် ဆးရာတွင် လိ 

အပ်ပါက သက်ဆိင်ရာကိစ္စရပ်အလိက် လပ်ငနး်အဖဲွ မ့ျား ဖွဲ စ့ည်းနိင်သည်။  

၃၄။ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် မိမိ၏လပ်ငန်းတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် -  

 (က)  စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ၏ အ ဆာက်အအ၊ ြမ၊ လပ်ငန်း နရာတိကိ့ ဥပ ဒနှင့်အညီ 

ဝင် ရာက်ကည့်ရစစ် ဆးခွင့်နှင့် ရှာ ဖွခွင့် ရှိသည်။ 

 ( ခ )  ကာ်မရှင်၏ တာဝန် ပးအပ်ချက်နှင့်အညီ ငွ ကးနှင့် အဖိးတန်ပစ္စည်းများကိ သက် 

သခအ ထာက်အထားအြဖစ ်သိမ်းဆညး်ရန်လိအပ်ပါက ဥပ ဒနှင့်အညီချိတ်ပိတ်၍ 

သိမ်းယူနိင်သည်။ ယင်းပစ္စည်းများကိ ကာ်မရှင်က သတ်မှတ်သည့်ဘဏ်တွင် လြခု 

မအတွက် အပ်နှသည့်စနစ်ြဖင့် အပ်နှထားရမည်။ 

 ( ဂ )  လပ်ငန်းဆိင်ရာအချက်အလက်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အ ထာက်အထားများကိ 

စစ် ဆးကည့်ရ ပးီ လိအပ်ပါက ကာ်မရှင်၏တာဝန် ပးအပ်ချက်နှင့်အညီ သက် သ 

ခအ ထာက်အထားအြဖစ ်သိမ်းဆည်းနိင်သည်။   

 (ဃ)  သက် သခအ ထာက်အထားများ သိမ်းဆည်းရာ၌ ရှာ ဖွသက် သ နှစဦ်း၏ ရှတွ့င် 

သက် သခပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းြခင်းပစ(ပစ-၂)ြဖင့် မိတ္တ ူမှန် သး စာင် ြပုလပ်၍ 

သိမ်းဆည်းရမည်။ ထိပစတွင် စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ သိမ့ဟတ် ပစ္စည်းသိမ်းဆည်း 

ြခင်းခရသူ၊ ရှာ ဖွသက် သများနှင့် စစမ်းစစ် ဆး ရးမှူးတိက့ လက်မှတ် ရးထိးရ 

မည။် သက် သခပစ္စည်းသိမ်းဆည်းြခင်းပစ တစ် စာင်ကိ စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ 

သိမ့ဟတ် ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းြခင်းခရသူထ  ပးအပရ်မည။် 

 ( င )  သိမ်းဆည်းထား သာပစ္စည်းများကိ စစမ်းစစ် ဆး နစဉ်ကာလအတွင်း ကတိခဝန် 

ချုပ်ြဖင့် ယာယီြပန်လည်အပ်နှထားရန် ကာမ်ရှင်က ခွင့်ြပုလ င် လ လာက် သာ 

အာမခြဖင့် သက် သခပစ္စညး်များ ယာယီြပန်လည်အပ်နှြခင်းကတိခဝန်ချုပ် (ပစ-၃) 
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ြဖင့် ချုပ်ဆိ စ၍ ယင်းပစ္စည်းများကိ သိမ်းဆည်းြခင်းခရသူထသိ ့ခဝန်ချုပ်ြဖင့် ယာ 

ယီ ြပန်လည်အပ်နှထားရမည။်  

၃၅။ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် စစမ်းစစ် ဆးမြပုရန် လိအပ် သာလပ်ငန်းအဖဲွမ့ျား ဖဲွစ့ည်း 

ရာတွင် ယင်းအဖဲွ၏့လပ်ငန်းတာဝန်များကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

၃၆။ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် လပ်ငန်းအဖဲွ၏့လပ်ငန်းတာဝန်ကိ သတ်မှတ်ဖဲွစ့ည်းရာတွင် 

စစမ်းစစ် ဆးမြပုလပ်ရမည့် အချိန်ကာလကိ ထည့်သွင်း သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

၃၇။ လပ်ငန်းအဖဲွက့ စစမ်းစစ် ဆးသည့်အချိန်ကာလ ပိမိလိအပ် ကာင်း ခိင်လ သာ အ ကာင်းြပ 

ချက်နှင့်တက ွစစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသိအ့စီရင်ခတင်ြပလာပါ က သင့် တာ်သည့်အချိန်ကာလ 

တိးြမင့်သတ်မှတ် ပးနိင်သည်။ 

၃၈။ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် စီမခန်ခဲွ့မနည်းလမ်းအရ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်မြပုရန် 

အ ကာင်း ပ ပါက်ပါက ကာ်မတီဝင်များနှင့် တိင်ပင် ဆွး နွးဆးြဖတ်ချက်ချနိင်ရန် ကာ်မတီ 

အစည်းအ ဝးကိ ကျင်းပရမည။် 

၃၉။ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် စစမ်းစစ် ဆးမြပုရာ၌ နစ့ဉ် ဆာင်ရွက်ချက်၊ စစ် ဆး တွ ့

ရိှချက်ကိ နစ့ဉ်မှတ်တမ်း(ပစ-၄)၌ ထည့်သွင်း ရးမှတ်ရမည်။  

၄၀။ ကာ်မရှင်သည ် အာက် ဖာ်ြပပါအ ြခအ နတစ်ရပ်ရပ်ရှိသူကိ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ 

သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းအဖဲွ  ့အဖဲွဝ့င်အြဖစ် တာဝန် ပးအပ်ြခင်း မြပုရ-  

 (က) တိင်ကားသူ သိမ့ဟတ် စစမ်းစစ် ဆးခရသူနှင့်  ဆွမျိုး တာ်စပ်သူ၊ 

 ( ခ ) စစမ်းစစ် ဆးသည့်အမကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကျိုးသက်ဆိင်သူ၊ လပ်ငန်းဆက်စပ် 

လပက်ိင် နသူ၊  

 ( ဂ ) တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရာတွင် မျက်နှာသာ ပးဘက်လိက် ဆာင်ရွက်နိင်သည့် အ နအ 

ထားရိှ ကာင်း လ လာက်သည့် အ ကာင်းြပချက်ရှိသူ။ 

 

အခန်း(၆) 

လပ်ငန်းအဖဲွ  ့ဖဲွ စ့ည်းြခင်းနှင့် လပ်ငန်းတာဝန်များ 
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၄၁။ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစမ်းစစ် ဆး 

မြပုလပ်ရန် လပ်ငန်းအဖဲွ  ့ ဖဲွစ့ည်းရာတွင် စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီဝင်တစ်ဦးကိ အဖဲွ ့ ခါင်း ဆာင် 

အြဖစ်ပါဝင် စလျက် အဖဲွဝ့င် အနည်းဆး သးဦးြဖင့် ဖဲွစ့ည်းရမည်။ 

၄၂။ လပ်ငန်းအဖွဲ ဝ့ငအ်ြဖစ် တာဝန် ပးအပ်ခရသူသည် နိင်င့ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာ 

ကိစ္စရပ်များအတကွ် လ့ကျင့် ပးထား သာ ဦးစးီအရာရှိနှင့်အထက်အဆင့်ရှိသူ ြဖစ်ရမည်။  

၄၃။ လပ်ငန်းအဖဲွသ့ည် စစမ်းစစ် ဆးရန် ယင်း၏လပ်ငန်းတာဝန်များ ဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

 (က)  စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီက ပးအပ် သာလပ်ငန်းတာဝန်များကိထမ်း ဆာင်ရမည်။ 

 ( ခ ) စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီက သတ်မှတ် ပး သာအချိန်ကာလအတွင်း စစမ်းစစ် ဆး 

မကစိ္စများကိ ပီးစီး အာင်ြမင် အာင် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 ( ဂ ) စစမ်းစစ် ဆးြခင်းကိ သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်ကာလအတွင်း ပီးစီး အာင် ဆာင် 

ရွက်နိင်ြခင်းမရှိပါက ခိင်လ သာအ ကာင်းြပချက်နှင့်တကွ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ် 

မတီသိ ့တင်ြပရမည်။ 

 (ဃ) စစမ်းစစ် ဆးမြပုရာတွင် မိမိ၏ နစ့ဉ် ဆာင်ရွက်ချက်များကိ နစ့ဉ်မှတ်တမ်း(ပစ- 

၄) ၌ ထည့်သွင်း ရးမှတ်ရမည်။  

 ( င ) စစမ်းစစ် ဆးမ ပီးစီးပါက စစမ်းစစ် ဆး တွရိှ့ချက် သက် သခအ ထာက်အထားနှင့် 

တကွ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာမ်တီသိ ့အစီရင်ခစာတင်ြပရမည်။ 

၄၄။ လပ်ငန်းအဖွဲ သ့ည် စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီက သတ်မှတ်သည့် လပ်ငန်းတာဝန်များကိ 

ဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိင်ရာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၊ အသင်းအဖွဲ မ့ျား၊ အဖဲွအ့စည်းများမှပဂ္ုိဂ လ် 

များ၊ အြခားပဂ္ုိဂ လ်များနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကိ ဥပ ဒနှင့်အညီ စစ် ဆးပိင်ခွင့်ရှိသည်။ 

အခန်း(၇) 

ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာ အမကိစ္စများတွင် သက်ဆိင်သူများ၏ တာဝန်နှင့် အခွင့်အ ရးများ 

၄၅။ တိင်ကားသူသည်- 

 (က) တိင်ကားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တင်ြပခွင့်ရှိသည။် 

 ( ခ ) တိင်ကားသည့်ကိစ္စကိ သိရှိသည့် သက် သများတင်ြပခငွ့်ရှိသည်။ 
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 ( ဂ ) စစမ်းစစ် ဆးသည့်ကိစ္စနှင့်သက်ဆိင် သာ သက် သခအ ထာက်အထား၊ စာရွက်စာ 

တမ်း၊ ငွ ရး ကး ရးအ ထာက်အထား၊ သသယြဖစ်ဖွယ်ကိစ္စရပ်များနှင့် ခိင်လ သာ 

အကျို းအ ကာင်း ဖာ်ြပချက်များကိ တင်ြပနိင်သည်။ 

 (ဃ)  စစမ်းစစ် ဆးမတွင် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄၆။ စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူသည်- 

 (က) စစမ်းစစ် ဆးမည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် လိအပ် သာ သက် သခအ ထာက် 

အထား၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ငွ ရး ကး ရးအ ထာက်အထားများနှင့် ခိင်လ သာ 

အကျိုးအ ကာင်း ဖာ်ြပချက်များက ိတင်ြပရမည။် 

 ( ခ ) လိအပ် သာစစမ်း မးြမန်းမများ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 ( ဂ ) မှားယင်ွး သာ သိမ့ဟတ် အထင်အြမင်လွဲမှား စနိင် သာ အချက်အလက် သိမ့ဟတ် 

သက် သခအ ထာက်အထားများ၊ ထွက်ဆိချက်များကိ ပးအပ်ထွက်ဆိပါ ကဥပ ဒ 

အရ အ ရးယူြခင်းခရမည်။ 

 (ဃ) ယင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သိမ့ဟတ် အကျိုးစီးပွားစပ်ဆိင်သည့် အ ဆာက်အအ၊ ြမ၊ 

လပင်န်း နရာတိက့ိ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ သိမ့ဟတ် လပင်န်းအဖွဲက့ ဥပ ဒ 

နှင့်အညီ ဝင် ရာက်ကည့်ရစစ် ဆးြခင်းနှင့် ရှာ ဖွြခင်းြပုရာတွင် ခွင့်ြပုရမည့်အြပင် 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 ( င ) ကာ်မရှင်၊ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းအဖဲွမှ့ တာင်းဆိ သာ 

သက် သခအ ထာက်အထားများကိ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း တငြ်ပရမည။်  

 ( စ ) အမကိစ္စနှင့် သက်ဆိင်သည့် သက် သခအ ထာက်အထားများကိ လ့လာခွင့်၊ မှတ်စ 

ထတ်ယခူွင့်၊ မိတ္တ ူကူးယူခွင့် ရှိသည်။  

 (ဆ) မိမိတိတ့င်ြပလိသည့် သက် သခအ ထာက်အထားများကိ တင်ြပခွင့်၊ တိင်ကားြခင်း 

နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရငှ်းလင်း ချပခွင့် ရိှသည်။ 

 ( ဇ ) ကမ်းကျင်သူပညာရှင်များနှင့် သက် သများကိ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသိ ့တင်ြပ 

ခွင့်ရှိသည်။ 

၄၇။ စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ၊ ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းြခင်းခရသူ သိမ့ဟတ် သက် သခပစ္စညး်တွင် 

အကျိုးသက်ဆိင်သူသည် စစ် ဆး ရးအတွက် သက် သခပစ္စည်းအြဖစ် သိမ်းဆည်းခ့ဲ သာသက် သ 
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ခအ ထာက်အထားများကိ အမစစမ်းစစ် ဆး နသည့်ကာလအတွင်း ခဝန်ချုပ်ြဖင့် ယာယီြပန်လည် 

ရယူလိပါက ရယူလိသည့်ပစ္စည်းစာရင်းအြပည့်အစ၊ ြပန်လည်ရယူလိသည့် ခိင်လ သာအ ကာင်းြပ 

ချက်စသည်တိက့ိ အ သးစိတ် ဖာ်ြပ၍ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီမှတဆင့် ကာ်မရှငသိ် ့ လာက် 

ထားရမည်။ 

၄၈။ တိင်ကားသူ သိမ့ဟတ် စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူသည် ကမ္ပဏီ သိမ့ဟတ် အဖွဲ အ့စည်းြဖစ် 

ပါက ယင်းတိက့လဲအပ် သာကိယ်စားလှယ်သည် ၎င်းတိက့ိယ်စားြပုသည့်ဘက်မှ ရပိင်ခွင့်ရှိ သာ 

အခွင့်အ ရးနှင့် တာဝန်များကိ ကာကွယရ်န်အလိငှ့ာ ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာအမကိစ္စ၌ ပါဝင် ဆာင်ရွက် 

နိငသ်ည်။ 

၄၉။ ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာအမကိစ္စတွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက် သာ ကိယ်စားလှယ်သည် - 

 (က) ယှဉ် ပို င်မဆိင်ရာ အမကိစ္စအဆင့်တိင်း၌ ပါဝင်အကျိုး ဆာင်ခွင့်ရှိသည်။ 

 ( ခ ) မိမိကိယ်စားြပုသည့်ဘက်မှ ရပိင်ခွင့်ရိှသည့် အခွင့်အ ရးနှင့် တာဝန်များအတွက် ကာ 

ကွယ်ခခရန် သက် သခအ ထာက်အထားများကိ ဥပ ဒနှင့်အညီ တင်ြပနိင်သည်။ 

 ( ဂ ) မိမိကိယ်စားြပုသည့်ဘက်မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခွင့်အ ရးနှင့်တာဝန်များအတွက် 

ကာကွယ်ခခရန် ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာအမကိစ္စနှင့် သက်ဆိင်သည့် သက် သခအ ထာက် 

အထားများကိ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာမ်တီ၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် လ့လာခွင့်၊ မှတ်စ 

ထတ်ယခူွင့်၊ မိတ္တ ူကူးယူခွင့် ရှိသည်။ 

 (ဃ) ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာအမကိစ္စအတွက် ဆင့် ခ မများကိ လာ ရာက်ရင်ဆိင်ရမည်။ 

 ( င ) သက် သခအ ထာက်အထားများ၊ သက် သများ သိမ့ဟတ် အြခားသက်ဆင်ိသူများ 

ကိ မမှန်မကန်အစစ် ဆးခရန် သိမ့ဟတ် မှန်ကန်မမရှိ သာ အ ထာက်အထားများ 

တင်ြပရန် တစိးလက် ဆာင် ပးြခင်း၊ ဖိအား ပးြခင်း၊ စည်းရးြခင်း၊ သွး ဆာင်ြခင်း၊ 

လ ့ ဆာ်ြခင်းတိကိ့ ရှာင်ကဉ်ရမည်။ 

 ( စ ) စစမ်းစစ် ဆး သာအမကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မိမိကိယ်စားြပု သာစီးပွား ရးလပ်ငန်း 

များ၏ လ ို ဝှ့က်ချက်များ၊ ထင်ြမင်ယဆူချက်များက ိ အမကိစ္စ ြဖရှင်းမ မ ပီးဆးမီ 

ြပင်ပ၌ မည်သည့်နည်းလမ်းြဖင့်မဆိ ဖာ်ထတ် ြပာဆိြခင်း၊ သတင်းလင့်ြခငး်၊ ထိသိ ့

သက် ရာက် စ သာ အြပုအမူများြပုြခင်းတိက့ိ ရာှင်ကဉ်ရမည။် 

၅၀။ စစမ်းစစ် ဆးမတွင် သက် သအြဖစ် အစစ် ဆးခရသူသည် -  



 
13 

 

 (က) စစမ်းစစ် ဆးမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိမိသိရိှသမအြဖစ်အပျက်အားလးကိ ကာ်မရှင်၊ ယှဉ် 

ပို င်မဆိင်ရာအမကိစ္စအတွက် ဖွဲ စ့ည်းထားသည့် ကာမ်တီ သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းအဖွဲ  ့

ရှ ့ မှာက်တွင် ထွက်ဆိအစစ် ဆးခရမည်။ လူကိယ်တိင်လာ ရာက်ထွက်ဆိရန် မြဖစ် 

နိင် ကာင်း ခိင်လသည့်အ ကာင်းြပချက်ရိှ၍ ကာ်မရှင်ကခွင့်ြပုလင် စာြဖင့် ရးသား 

၍ ထွက်ဆိချက် ပးနိင်သည်။  

 ( ခ ) စစမ်းစစ် ဆးမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိမိထတွင်ရှိ သာ သက် သခအ ထာက်အထားများ၊ 

စာရွက်စာတမ်းများကိ တင်ြပရန် တာင်းဆိပါက တင်ြပရမည်။ 

 ( ဂ ) စစမ်းစစ် ဆးမတွင် လာ ရာက်ထွက်ဆိ သာသက် သများသည် ကာ်မရှင်က 

သတ်မှတ်ထားသည့် နတွ့က်စရိတ်နှင့် ခရီးစရိတ်ခစားခွင့်ရိှသည်။ နိင်င့ဝန်ထမ်းများ 

ြဖစ်ပါက ကာ်မရှင်ကသတ်မှတ် သာ နတွ့က်စရိတ်နှင့် ခရီးစရိတ်ကိြဖစ် စ၊ သက် 

ဆိင်ရာဌာနက ထတ် ပး သာ နတွ့က်စရိတ်နှင့် ခရီးစရိတ်ကိြဖစ် စ ခစားခွင့်ရှိ 

သည။် 

 (ဃ) ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာအမကိစ္စနှင့် သက်ဆိင်သည့် အ ြခအ နအားလးကိ အမှန်အတိင်း 

တင်ြပရမည်။  

၅၁။ စစမ်းစစ် ဆးမတွင် ကမ်းကျင်ပညာရှင်အြဖစ ်ပါဝင်ကူညီ ဆာင်ရွက်သူသည် -  

 (က) ယှဉ် ပို င်မဆိင်ရာ စစမ်းစစ် ဆးမတွင် ရရှိသည့် အ ထာက်အထား၊ အချက်အလက် 

များကိ ဖတ်ရြခင်း၊ ထင်ြမင်ချက် ပးြခင်းနှင့် သးသပ်ချက်များကိ ြဖာင့်မတ်မှန်ကန် 

စွာ ပးြခင်း ြပုရမည်။ 

 ( ခ ) စစမ်းစစ် ဆးမတွင် ထင်ြမင်ချက် ပးနိင်ရန် အ ရးယူ ဆာင်ရွက်မတွင် ပါဝင် သာသူ 

များကိ လိအပ်သလိ မးြမန်းြခငး်ြပုနိငသ်ည်။ 

 ( ဂ ) ထင်ြမင်ချက် သိမ့ဟတ် သးသပ်ချက် ပးရမည့်ကိစ္စသည် မိမိတတ်ကမ်းသည့် ပညာ 

ရပ်နှင့် သက်ဆိင်မမရှိြခင်း သိမ့ဟတ် သးသပ်ချက်အတွက် အသးြပုရမည့်အဓိက 

အချက်များလ လာက်စွာမရရိှြခင်း သိမ့ဟတ် အဓိကအချက်များမဟတ်ြခင်းတိ ့ ကာင့် 

ထင်ြမင်ချက် သိမ့ဟတ် သးသပ်ချက်မ ပးနိင်လင် စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီထ စာ 

ြဖင့် အ ကာင်းကားရမည်။ 

 (ဃ) ကာ်မရှင်က သတ်မှတ်သည့် ခရီးစရိတ်နှင့် အြခားစရိတ်များကိ ခစားခွင့်ရှိသည်။ 
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၅၂။ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် ကမ်းကျင်ပညာရှင်အြဖစ် ဆာင်ရွက်ရန် ခန်အ့ပ်ရာတွင် 

အာက် ဖာ်ြပပါအ ြခအ နတစ်ရပ်ရပ်ရိှသူကိ ပါဝင်ကူညီ ဆာင်ရွက် စြခင်းမှ ရှာင်ကဉ်ရမည်- 

 (က) အမကိစ္စတစ်ခတည်းတွင် တစ်ဖက်အမသည်၏ ရှ ့ န သိမ့ဟတ် အသိသက် သ 

အြဖစ် ပါဝင် ဆာင်ရွက် နသူ ြဖစ်ြခင်း၊ 

 ( ခ ) စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းအဖွဲ တ့ွင် ပါဝင်သူ ြဖစ်ြခငး်၊ 

 ( ဂ ) စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရ သာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းတွင် အကျို းသက်ဆိင်သူ ြဖစ်ြခင်း။ 

အခန်း (၈) 

တိင်ကားြခင်းနှင့် စိစစ် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

၅၃။ ဥပ ဒပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ တစ်ဦးဦးက ဖာက်ဖျက် ကာင်း သိရိှသူ သိမ့ဟတ် 

ဖာက်ဖျက်သညဟ် သသယရှိသူ မည်သူမဆိ ကာ်မရှင်သိ ့တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ ကာ်မရှင်ရးမှတဆင့် 

ြဖစ် စ တိင်ကားနိငသ်ည။်  

၅၄။ နည်းဥပ ဒ ၅၃ အရ တိင်ကားရာတွင် - 

 (က) တိင်ကားမပစ(ပစ-၁)တွင် ြမန်မာဘာသာြဖင့် ရှင်းလင်းစွာ ြဖည့်သွင်းတိင်ကားရမည်။ 

( ခ ) တိင်ကားသည့်ကိစ္စနှင့်သက်ဆိင် သာ ြပုမူ ဆာင်ရွက်ချက်နှင့် ခိင်လ သာသက် သ 

ခအ ထာက်အထားများ ပူးတဲွတင်ြပနိင်သည်။ 

( ဂ ) ကာ်မရှင်နှင့် ကာ်မရှင်ရးသည် တိင်ကားသူ၏လြခု ရးအတွက် ထိသူ၏ကိယ် ရး 

အချက်အလက်နှင့် အြခားသက်ဆိင်နိင်သည့်အချက်အလက်များကိလို ဝှ့က်ထားရမည်။  

၅၅။ ကာ်မရှင်ရးသည် ယှဉ် ပိုင်မနှင့်ပတ်သက်၍ တိင်ကားသည့်အမကိစ္စတိင်းကိ အ ကာင်းအ 

ြခင်းရာအရ ခိင်လမနည်းပါး စကာမူ တိင်ကားသူ၏အမည် ဖာ်ထတ်၍ တိင်ကားသည်ြဖစ် စ၊ 

ဖာ်ထတ်ြခင်းမြပုပဲ တိင်ကားသည်ြဖစ် စ သတင်း ပးတိင်ကားချက်ကိ မှတ်တမ်းစာအပ်တွင် ချက် 

ချင်း ရးမှတ်ရမည်။ 

၅၆။ ကာ်မရှင်ရးသည် ကာ်မရှင်ဥက္က ႐သိတိ့က်ရိက်ြဖစ် စ၊ ကာ်မရှင်ရးမှတဆင့်ြဖစ် စ တိင်ကား 

လာသည့် တိင်ကားချက်ကိ လက်ခရရှိသည့် နမ့ှစ၍ ခနှစ်ရက်အတွင်း ခိင်လ သာတိင်ကားချက် 

ဟတ် မဟတ် စိစစ် ပီး ကာ်မရှင်သိ ့တင်ြပရမည။်  

၅၇။ ကာ်မရှင်ရးသည် ကာ်မရှင်၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် တိင်ကားချက်အ ပ  လက်ခအ ရးယူ ဆာင် 

ရွက်ြခင်း ြပု မြပုကိ  တိင်ကားသူထ ဆာလျင်စွာ  စာြဖင့် ရးသား အ ကာင်းြပန်ကားရမည်။ 
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၅၈။ တိင်ကားသူသည် မရိးမ ြဖာင့် သာသ ဘာြဖင့် အ ကာင်းအြခင်းအရာများကိ ထိမ်ချန်၍ 

သာ်လည်း ကာင်း၊ အများြပည်သူကိြဖစ် စ၊ လူတစ်ဦးတစ် ယာက်ကိြဖစ် စ မတရားသြဖင့် ဆးရး 

ြခင်း သိမ့ဟတ် ပျက်စီးနစ်နာြခင်းြဖစ် စရန်အကနှင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ ထိသိဆ့းရးြခင်း သိမ့ဟတ် 

ပျက်စီးနစ်နာြခင်းြဖစ် စတနရ်ာသည်ကိ သိလျက်နှင့် သာ်လည်း ကာင်း မဟတ်မမှန်လိမ်လည် 

တိင်ကားြခင်း၊ သက် သထွက်ဆိြခင်း၊ သက် သခအ ထာက်အထားတင်ြပြခင်းများြပုပါက တည်ဆဲ 

ဥပ ဒများနှင့်အညီ အ ရးယူြခင်းခရမည်။ 

အခန်း(၉) 

 စစမ်းစစ် ဆးြခင်း 

၅၉။  ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာစစမ်းစစ် ဆးမြပုရန် ကာ်မရှင်ကတာဝန် ပးအပ်လာပါက စစမ်းစစ် ဆး 

ရး ကာ်မတီသည် ဤနညး်ဥပ ဒများအရ စစမ်းစစ် ဆးမတစရ်ပ်ကိ ြပုလပ်ရမည်။ 

၆၀။ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် စစမ်းစစ် ဆး ရးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက၍် အာက်ပါ 

ကိစ္စရပ်များ အဆင် ြပလွယ်ကူစွာ ဆာင်ရွက်နိင် စရန်အလိငှ့ာ  ယင်း၏စစမ်းစစ် ဆးနိင်ခွင့်အာဏာ 

ကိ စစမ်းစစ် ဆး ရးလပ်ငန်းအဖွဲ သ့ိ ့ ပးအပ်နိင်သည် - 

 (က) သက် သခအ ထာက်အထား၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ငွ ရး ကး ရး အ ထာက်အထား 

များနှင့် ခိင်လ သာ အကျိုးအ ကာင်း ဖာ်ြပချက်များ တာင်းယူစစ် ဆးမြပုြခင်း၊ 

 ( ခ )  လိအပ် သာ သက် သများ ခ ယူ မးြမန်းမ ဆာင်ရွက်နင်ိြခင်း၊ 

 ( ဂ )  စီးပွား ရးလပ်ငန်းလပ်ကိင်သူ သိမ့ဟတ် စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ သိမ့ဟတ် ယင်း 

တိန့င့်ှဆက်စပ်ပါဝင်နိင်ဖွယ်ရိှ သာသူတစ်ဦးဦး၏ အ ဆာက်အအ၊ ြမ၊ လပ်ငန်း န 

ရာတိကိ့ ဥပ ဒနှင့်အညီ ဝင် ရာက်ကည့်ရစစ် ဆးြခင်းနှင့် ရှာ ဖွြခင်းများ ဆာင် 

ရွက်နိင်ြခင်း။ 

၆၁။ ယှဉ် ပိုင်မကိစ္စရပ်များအတွက် စစမ်းစစ် ဆးမများကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

 (က) ြမန်မာဘာသာစကားနှင့် ြမန်မာစာကိ အသးြပုရမည်။  

 ( ခ ) စကားြပန်ငှားရမ်း ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်ပါက ကန်ကျစရိတ်ကိ သက်ဆိင်ရာပဂ္ဂိုလ်က 

ကျခရမည။် 

 ( ဂ ) စစမ်းစစ် ဆးမြပု သာကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွင့်အ ရး သိမ့ဟတ် အကျိုးအြမတ်ခစား 

ခွင့်ရှိသူကိ စကားြပနအ်ြဖစ ် ဆာင်ရွက် စြခင်းကိ ရာှင်ကဉ်ရမည်။ 
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၆၂။ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် စစမ်းစစ် ဆး နစဉအ်တွင်း စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ၏ 

အမကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သည့် ငွ ကးနှင့်ပစ္စည်းများကိ ထတ်ယူြခင်း၊ လဲ ြပာင်းမြပုြခင်းတိမ့ှ တား 

ြမစန်ိင်ရန်အတွက် အာက်ပါအချက်အလက်များကိ ကာ်မရှင်သိ ့တင်ြပရမည်- 

 (က) စစမ်းစစ် ဆးမနင့်ှ သက်ဆိင် သာြဖစ်စဉ် အကျဉ်းချုပ်၊ 

 ( ခ ) ြပစမ်ကျူးလွန်သည်ဟ ယူဆနိင် သာ စစ် ဆး တွရ့ှိချက်၊ 

 ( ဂ ) ဆာင်ရွက်လိသည့်ကိစ္စနှင့် ဆာင်ရွက်မည့်အချိန်ကာလ၊ 

 (ဃ) ဆာင်ရွက်လိသည့်ကိစ္စနှင့် သက်ဆိင် သာဘဏ်နှင့် ငွ ရး ကး ရးအဖဲွအ့စည်း၏ 

အမည်နှင့် လိပ်စာ။ 

၆၃။ ကာ်မရှင်သည် နည်းဥပ ဒ ၆၂ အရ တင်ြပလာမနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ကာင်း၊ အြခား သာ 

ယှဉ် ပို င်မဆိင်ရာ ငွ ရး ကး ရးကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ကာင်း အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်၏ခွင့်ြပုချက်ရယူရန်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။  

၆၄။ ကာ်မရှင်အဖဲွ ဝ့င်၊ ကာ်မတီဝင်၊ လပ်ငန်းအဖွဲ ဝ့င်နှင့် ကာ်မရှင်ရးမှ တာဝန်ရှိသူများသည်- 

 (က) ဥပ ဒအရတားြမစ်ထားသည့်အြပုအမူများ၊ တရားမတမမရှိ သာယဉှ် ပိုင်မအလိငှ့ာ 

ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အမကိစ္စများကိ ဥပ ဒနှင့်အညီ ြဖရှင်း ဆာင် 

ရွက်ရမည်။ 

 ( ခ ) မိမိတိ၏့လပ်ငန်း တာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိင်ရာစီးပွား ရးလပ်ငန်း 

များ၏ လပ်ငန်းဆိင်ရာနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ လို ဝ့ှက်ချက်များ ပါက်ကားမမရိှ စရန် 

ကာကွယ် စာင့်ထိန်းရမည်။ 

 ( ဂ ) သက်ဆိင်ရာအဖဲွအ့စည်းများနှင့် လူပဂ္ဂိုလ်များ၏ ဥပ ဒအရ ရပိငခွ်င့်များနှင့်အကျိုး 

စီးပွားများကိ လးစားလိက်နာရမည်။ 

၆၅။ စစမး်စစ် ဆး ရး ကာ်မတီ သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းအဖွဲ သ့ည် စစမ်းစစ် ဆးသည့်ကိစ္စနှင့်စပ် 

လျဉ်း၍ ပညာရင်ှ သိမ့ဟတ် ကမး်ကျငသူ်၏ အကူအညီရယူ ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်ပါက ပညာရှင် 

သိမ့ဟတ် ကမး်ကျင်သူ၏အမည်စာရင်းကိ ကာမ်ရှင်ထတင်ြပ၍ ယင်း၏သ ဘာတူခွင့်ြပုချက်နှင့် 

အည ီပညာရှင် သိမ့ဟတ် ကမ်းကျင်သူကိ ပါဝင်ကူညီ ဆာင်ရွက် စနိင်သည်။ 

၆၆။ ပညာရှင် သိမ့ဟတ် ကမး်ကျင်သူတစ်ဦးထက်ပိ သာ ကိစ္စရပမ်ျားတွင် စစမ်းစစ် ဆး ရး 

ကာ်မတီ သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းအဖဲွသ့ည် ဖိတ်ကားထား သာ ပညာရှင် သိမ့ဟတ် ကမ်းကျင်သမူျား၏ 
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အကြပုသးသပ်ချက် ကဲွလွမဲများ ပ ပါက် နလင် အဆိပါအကြပုသးသပ်ချက်များကိ အစီရင်ခ 

စာတွင် သီးြခားစီ အ သးစိတ် ဖာြ်ပရမည။် 

၆၇။ ပညာရှင် သိမ့ဟတ် ကမ်းကျင်သူများ၏ သးသပ်အကြပုချက်ကိ စစမ်းစစ် ဆးမနှင့် စီရင် 

ဆးြဖတ်မတွင် အသးြပုြခင်းမှတစ်ပါး အြခားရညရ်ွယ်ချက်အတွက် အသးြပုြခင်း၊ ပါက်ကားြခင်း 

မရှိ စရန် ထိနး်သမ်ိးထားရမည။် ပညာရှင် သိမ့ဟတ် ကမ်းကျင်သူ၏ သးသပ်အကြပုချက်ကိ ဆး 

ြဖတ်ချက်တွင် လက်မှတ် ရးထိး အတညြ်ပုသူများမှလွဲ၍ အြခားမည်သကူိမ  အသိ ပးြခင်း၊ အသး 

ြပု စြခင်းကိ ရှာင်ကဉ်ရမည်။  

၆၈။ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် နည်းဥပ ဒ ၄၇ အရ လာက်ထားချက်ကိ လက်ခရရိှပါက 

အာက်ပါအမိန်တ့စ်ရပ်ရပ်ချမှတ် ပးနိင်ရန် သ ဘာထားမှတ်ချက်နှင့်တကွ ကာ်မရှင်သိ ့ တင်ြပရ 

မည ်- 

 ( က ) စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ၊ ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းြခင်းခရသူ သိမ့ဟတ် သက် သခပစ္စည်း 

တွင် အကျိုးသက်ဆိင်သူ၏ လာက်ထားချက်အရ လ လာက် သာ ခဝန်ချုပ်ြဖင့် 

ယာယီြပန်လည် ပးအပ်သည့်အမိန်၊့ 

 ( ခ ) တစ်နည်းနညး်ြဖင့် ြပာင်းလဲြခင်း၊ လဲ ြပာငး်ြခင်း၊ ဖးကွယ်ြခင်း သိမ့ဟတ် အသွင် 

ြပာင်းလဲြခင်း မြပုရန် တားြမစ်သည့်အမိန်။့ 

၆၉။ ကာ်မရှင်သည ်နည်းဥပ ဒ ၆၈ အရ တင်ြပချက်ကိစိစစ် ပီး သင့် လျာ်သည့် အမိန်န့ငှ့် ညန ်

ကားချက်တစရ်ပ်ရပ်ကိ ချမှတ်ရမည်။ 

၇၀။ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် စစမ်းစစ် ဆးမ ပီးဆးသည့်အချိန်၌ စစမ်းစစ် ဆး တွရိှ့ 

ချက်အစီရင်ခစာကိ ကာ်မရှင်သိ ့ တင်ြပရမည်။ အဆိပါအစရီင်ခစာတွင် အာက်ပါအချက်များကိ 

လိအပ်သလိ ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရမည် -  

 ( က ) ကျူးလွန် သာြပစ်မအမျို းအစားနှင့် အမြဖစ်စဉ်အကျဉး်ချုပ၊် 

 ( ခ ) စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ၏ အမည၊် အလပ်အကိင်နှင့် နရပ်လိပ်စာ၊ နိင်ငသား 

စစိစ် ရးကဒ်ြပားအမှတ်၊  

 ( ဂ ) စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူက ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပရှိ ယဉှ် ပို င်မဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ 

နှင့် သက်ဆိင်သည့်စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊ ငွ ကး၊ ပစ္စည်းနှင့် သတင်းအချက်အလက် 

များကိ စတင်ပိင်ဆိင်ခဲ့သည့် သိမ့ဟတ် အကျိုးခစားခဲ့သည် ့ နရ့က်၊ 
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 ( ဃ ) ငွ ကး၊ ပစ္စည်းများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကိ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လဲ 

ြပာင်းြခင်း ြပုလပ်ပနှင့် ထိသိြ့ပုလပ်သည့် နရ့က်၊ 

 ( င ) ငွ ကး၊ ပစ္စည်းများနငှ့် သတင်းအချက်အလက်များကိ ရယူပိင်ဆိင်ခဲ့သည့်နည်း 

လမ်းနှင့် လဲ ြပာင်းသည့် နရ့က်၊ 

 ( စ ) ငွ ကး၊ ပစ္စည်းများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ၏ ခန်မှ့န်း ြခကာလတန်ဖိး၊ 

တည်ရှိရာ နရာနှင့် စစမ်းစစ် ဆးသည့်အချိန်တွင် ထိပစ္စည်းများ မရှိပါက ထိသိ ့

မရှိရသည့်အ ကာင်း၊ 

 ( ဆ ) စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ၏ ထိန်းချုပ်မ အာက်တွင်ရိှ သာ ငွ ကး၊ ပစ္စည်း 

အမျိုးအစားနင်ှ့ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ထိန်းချုပ်မ အာက်တွင် မရိှ သာ ငွ 

ကး၊ ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ အြခားသူသိ ့အမည်လဲ 

ြပာင်းထား သာ ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ အြခားသူပိင်ပစ္စည်းနှင့် ရာ ထွး န ပီး သီး 

ြခားခဲွထတ်ရန် လွယ်ကူ သာပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့် လွယ်ကူြခင်းမရိှ သာပစ္စည်း 

အမျိုးအစားအြပင် ပစ္စည်းတစ်ခချင်းအလိက် စာရင်းဇယား၊ 

 ( ဇ ) စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ၏ အြခားစီးပွား ရးလပ်ငန်းနှင့် ဝင် ငွများ၊ 

 ( စျ ) သက် သခအ ထာက်အထားတွင် အကျိုးသက်ဆိင်သူ၏ တင်ြပချက်၊ 

 ( ည ) စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ၏ ဆာင်ရွက်ချက်အကျဉ်း၊ 

 ( ဋ ) စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ၏စစ် ဆး တွရိှ့ချက်အ ပ  စိစစ်သးသပ်အကြပုချက်၊  

 ( ဌ )  သက် သစာရင်းနှင့် သိမ်းဆည်းခ့ဲသည့် သက် သခအ ထာက်အထားစာရင်း၊ 

၇၁။ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် စီးပွား ရးလပ်ငန်းလပ်ကိင်သူက ဥပ ဒပါတားြမစ်ချက် 

တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း စစမ်းစစ် ဆး တွရိှ့လင်  ကာ်မရှင်သိ ့သးသပ်အကြပု 

တင်ြပရမည်။ ယင်းသိ ့သးသပ်အကြပု တင်ြပရာတွင် - 

 (က) မည်သည့်တားြမစ်ချက်ကိ ကျူးလွန် ကာင်း သးသပ်တင်ြပချက်နှင့် သ ဘာထားမှတ် 

ချက်တိကိ့ သက် သခအ ထာက်အထားနှင့်တကွ တင်ြပရမည်။  

 ( ခ ) စစမ်းစစ် ဆး နစဉ်ကာလအတွင်း တားြမစ်ချက်ကိ ချိုး ဖာက်မတွင် မိမိကိယ်တိင် 

ပါ ဝင် ကာင်း ထတ် ဖာ်သတင်း ပးသူရှိပါက ြပစ်ဒဏ်များမှ ကင်းလွတ်သက်သာ 

ခွင့်ရရှိရန်အလိင့ှာ သက်ညာမအြဖစ ် ခစားခွင့်ြပုနိင် ရးအတွက် ကာမ်ရှငသ်ည် 
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သက်ဆိင်ရာတရားရး၊ ဥပ ဒရးတိန့ှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အလိင့ှာ ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်မကိ မည်သည့်အချိန်တွင်စတင်ြပုလပ် ကာင်း၊ မည်မအတိင်းအတာအထိ 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ကာင်း၊ မည်သည့်သက်ညာမအစီအစဉ်ကိခစားခွင့်ြပုနိင် ကာင်း 

ခိင်လ သာ အ ထာက်အထားနှင့်တကွ တငြ်ပရမည။် 

၇၂။ ကာ်မရှင်သည ်နည်းဥပ ဒ ၇၀ အရ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတကီ တင်ြပသည့် အစီရင်ခ 

စာကိ ရရှိလ င် ယင်းအစရီင်ခစာကိ စိစစ်သးသပ်၍  တရားစွဲဆိြခင်း ြပု မြပု ဆးြဖတ်ရမည်။ 

၇၃။  ကာ်မရှင်၊ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းအဖွဲက့ စစမ်းစစ် ဆးရာမှ ရရှိ 

သည့် အချက်အလက်နှင့် စစမ်းစစ် ဆး တွရ့ှိချက်များကိလည်း ကာင်း၊ ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာအမကိစ္စ 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိန်းသိမ်းထားသည့် စာရွက်စာတမ်း၊ အမတွဲ သိမ့ဟတ် ရးမှတ်ထားသည့် ထတ် 

နတ်ချက်များကိလည်း ကာင်း အမကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ရှသူိနှင့် ဥပ ဒအရ တာင်းဆိပိင် ခွင့် 

ရှိသူတိမှ့အပ မည်သူမ  တာင်းခကည့်ရစစ် ဆးြခင်း၊ ကူးယူသိမ်းဆည်းြခင်း သိမ့ဟတ် ဖာထ်တ် 

ြပာဆိြခင်း မြပုရ။ 

၇၄။ စစမ်းစစ် ဆးရာမှရရိှသည့် အချက်အလက်နှင့် စစမ်းစစ် ဆး တွရိှ့ချက်ကိ ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာ 

ကိစ္စရပ်မှတစ်ပါး အြခားမည်သည့်ကိစ္စအတွက်မ  အသးြပုြခင်း မြပုရ။ 

 

အခန်း (၁၀) 

သက်ညာမြပုြခင်း 

၇၅။ ကာ်မရှင်သည် - 

(က) စစမ်းစစ် ဆးမစတင်ြခင်းမြပုမီ သိမ့ဟတ် စစမ်းစစ် ဆးမြပု နစဉ်အတွင်း စီးပွား 

ရးလပ်ငန်းလပ်ကိင်သူက ယှဉ် ပိုင် ဆာင်ရွက်မကိ ချိုး ဖာက်ရာတွင် မိမိကိယ်တိင် 

ပါဝင် ကာင်းထတ် ဖာ်၍ လာ ရာက်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လင် ထိသူအား ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်သည့်အချိန်နှင့် ပူး ပါင်းပါဝင်မအ နအထားကမိတူည၍် သက်ညာမြပုနိင် 

ရန် တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့်အညီ သက်ဆိင်ရာ တရားရး၊ ဥပ ဒရးတိထ့ ဥပ ဒပဒ်မ 

၅၂ အရ ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 ( ခ ) စစမ်းစစ် ဆးသည့်အမကိစ္စတစ်ရပ်အတွက် ကင်းလွတ်သက်သာခွင့်အြဖစ် သက်ညာ 

ခွင့်ြပုရန် လာက်ထားသူ ငါးဦးအထိသာ စီစဉ် ဆာင်ရွက် ပးနိင်သည်။ 
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၇၆။ သက်ဆငိရ်ာတရားရးသည် နည်းဥပ ဒ ၇၅ အရ ကာ်မရှင်၏ ညိနင်းမကိလက်ခရရှိလင် 

ဥပ ဒအရ ချမှတ်သည့်ြပစ်ဒဏ်များမှ ကင်းလွတ်သက်သာခွင့်အြဖစ် ခစားခွင့်ြပုနိငသ်ည်။ ယငး်သိ ့

သက်ညာမြပုရာ၌ -  

 (က) စစမ်းစစ် ဆးမစတင်ြခင်းမြပုမီ ဥပ ဒပါတားြမစ်ချက်ချိုး ဖာက်မတွင် မိမိကိယ်တိင် 

ပါဝင်ခ့ဲ ကာင်းဝန်ခ ြပာဆိ၍ လာ ရာက်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လင် - 

  (၁)  အမကိစ္စအတွက် အ ထာက်အကူြပုသည့် သက် သခအ ထာက်အထား၊ အချက် 

အလက်အြပည့်အစကိ ဦးစွာတင်ြပနိင်သူြဖစ်ပါက ြပစ်ဒဏ်မှကင်းလွတ်ခွင့်ကိ 

၁၀၀ ရာခိင်နန်းအထိ သက်ညာမြပုနိင်သည်။ 

  (၂) အမကိစ္စအတွက် အ ထာက်အကူြပုသည့် သက် သခအ ထာက်အထား၊ အချက် 

အလက်ြပည့်စစွာ တင်ြပနိင်ြခင်းမရှိ သာ်လည်း ဦးစွာတင်ြပသူြဖစ်ပါက ြပစ် 

ဒဏ်မှ သက်သာခွင့်ကိ ၈၀ ရာခိင်နန်းအထိ လာ့ ပါ့သက်ညာမြပုနိင်သည။် 

 (၃) အမကိစ္စအတွက် အ ထာက်အကူြပုသည့် သက် သခအ ထာက်အထား၊ အချက် 

အလက်ကိ ဒတိယတင်ြပသူြဖစ်လင ် ြပစ်ဒဏ်မှသက်သာခွင့်ကိ ၅၀ ရာခိင်နန်း 

အထိ လာ့ ပါ့သက်ညာမြပုနိင်သည။် 

 (၄) အမကိစ္စအတွက် အ ထာက်အကူြပုသည့် သက် သခအ ထာက်အထား၊ အချက် 

အလက်ကိ တတိယမှ ပဉ္စမ ြမာက်အထိ တင်ြပသူြဖစ်လင် ြပစ်ဒဏ်မှသက်သာ 

ခွင့်ကိ ၃၀ ရာ ခိင်နန်းအထိ လာ့ ပါ့သက်ညာမြပုနိင်သည်။ 

( ခ ) စစမ်းစစ် ဆးမ ဆာင်ရွက် နစဉ်အတွင်း ဥပ ဒပါတားြမစ်ချက်ချိုး ဖာက်မတွင် မိမိ 

ကိယ်တိင်ပါဝင်ခ့ဲ ကာင်းဝန်ခ ြပာဆိ၍ လာ ရာက်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လင် - 

  (၁)  ကင်းလွတ်သက်သာခွင့်အြဖစ် သက်ညာခွင့်ြပုရန် လာက်ထားသ ူသးဦး အထိ 

သာ ခစားခွင့်ြပုနိင်သည်။  

  (၂) အမကိစ္စအတွက် အ ထာက်အကူြပုသည့် သက် သခအ ထာက်အထား၊ အချက် 

အလက်တင်ြပသူကိ ြပစ်ဒဏ်မှသက်သာခွင့်အြဖစ် ၃၀ ရာခိင်နန်းအထိ လာ့ ပါ့ 

သက်ညာမ ြပုနိငသ်ည်။ 

၇၇။ သက်ညာမြပုရန်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ - 

 (က) ကာ်မရှင်သည် - 
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  (၁) သက်ညာခွင့်ြပုရန် လာက်ထားမကိလက်ခရာ၌ ဥပ ဒချိုး ဖာက်မြပုလပ် 

သည့် အဓိကဦး ဆာင်သူကိ သက်ညာခွင့်ြပုရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း မြပုရ။  

  (၂) စစမ်းစစ် ဆးမ ပီးဆးချိန် နာက်ပိင်း လာ ရာက်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်သူကိ 

သက်ညာမ မြပုရ။ 

 ( ခ ) သက်ညာမြပုရန် လာက်ထားသူသည် အမှန်တကယ်အသးဝင် ပီး စစမ်းစစ် ဆး ရး 

ကာ်မတီအ နြဖင့် မသိရိှ သး သာ အချက်အလက်များ၊ သက် သခအ ထာက် 

အထားများကိ တင်ြပရမည်ြဖစ် ပီး စစမ်းစစ် ဆးမများတွင် အြပည့်အဝ ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်ရမည်။  

၇၈။ ကာ်မရှင်၊ ကာ်မတီနှင့် လပ်ငန်းအဖဲွင့ယ်များသည် တိင်ကားသူ သိမ့ဟတ် ထတ် ဖာ်သတင်း 

ပးသူ၏အမည်ကိ လို ဝှ့က်ထားရိှရမည်ြဖစ် ပီး ဥပ ဒအရလိအပ်သည့် အကာအကွယအ်စီအမများ 

ြပုလပ် ပးရမည်။  

၇၉။ ကင်းလွတ်ခွင့်ရလိမြဖင့် သတင်း ပး ဖာ်ထတ်မသည် သ ဘာရိးြဖင့်မဟတ်ဘဲ အဖိးစားနား 

ပး၍ြဖစ် စ၊ မ ပးဘဲြဖစ် စ တစ်နည်းနညး်ြဖင့် ဆာင်ရွက်လင် သာ်လည်း ကာင်း၊ သ ဘာရိးြဖင့် 

အဖိးစားနား ပး၍ ဆာင်ရွက်လင် သာ်လည်း ကာင်း ရာဇသတ်ကီးအရ အ ရးယြူခင်းခရမည။် 

အခန်း (၁၁) 

စီမခန်ခဲွ့ ရးနည်းလမ်းအရ အ ရးယူြခင်းနှင့် အယူခြခင်း 

၈၀။ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီသည် ဥပ ဒအရထတ်ြပန် သာ အမိန်၊့ ညန်ကားချက်နှင့် လပ် 

ထးလပ်နည်းတစ်ရပရ်ပ်ကိ စီးပွား ရးလပ်ငန်းလပ်ကိင်သူက ဖာက်ဖျက် ကာင်း စစမ်းသိရှိလင် 

ြဖစ် စ၊ တိင်ကားချက် သိမ့ဟတ် သတင်းတစ်စတစရ်ာရရှိလ င်ြဖစ် စ စမီခန်ခ့ွဲ ရးနည်းလမ်းအရ 

အ ရးယူ ဆာင်ရွက်နိင်ြခငး် ရိှ မရိှ သိရှနိိင်ရန် လပ်ငန်းအဖွဲ  ့ဖွဲ စ့ည်းစစ် ဆးနိင်သည။် 

၈၁။ စီမခန်ခဲွ့ ရးနည်းလမ်းအရ အ ရးယူမ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ကာ်မတီသည် အစည်းအ ဝး 

ကျင်းပ၍ ဆွး နွးညိနင်း ဆးြဖတ်ရမည်။ ယင်းအစည်းအ ဝးသိ ့စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသည့် စီးပွား 

ရးလပ်ငနး်ရှင်ကိ ပါဝင်တက် ရာက် စ၍ ရှင်းလင်းတင်ြပခွင့်ြပုနိင်သည်။ 

၈၂။ စီမခန်ခဲွ့ ရးနည်းလမ်းအရ အ ရးယူမသည် ကာ်မတီက ချမှတ်သည့် နရ့က်မှစတင်၍ 

အကျို းသက် ရာက်မရှိသည်။ 
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၈၃။ စီမခန်ခဲွ့ ရးနည်းလမ်းအရ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆးြဖတ်ချက်ကိ 

တိင်ကားသူထ စာြဖင့် ရးသား အ ကာင်းြပန်ကားရမည်။ 

၈၄။ စီမခန်ခဲွ့ ရးနည်းလမ်းအရ အ ရးယူခရသည့် စီးပွား ရးလပ်ငန်းရှင်သည် ကာ်မတီ၏ ဆး 

ြဖတ်ချက်ကိ ကျနပမ်မရှိပါက အာက် ဖာ်ြပပါစာရွက်စာတမ်း၊ အ ထာက်အထားများနှင့်အတူ  

ကာ်မရှင်သိ ့အယူခလာတင်သွင်းနိင်သည် - 

 (က) စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီက ချမှတ်သည့် ဆးြဖတ်ချက် သိမ့ဟတ် အမိန် ့မိတ္တ ူမှန်၊ 

 ( ခ ) အားကိးအားထားြပုသည့် သက် သခအ ထာက်အထားများနှင့် အြခားအ ထာက် 

အထားများ၊ 

 ( ဂ ) မည်သည့်အ ကာင်း ကာင့် အယူခဝင်ရသည့် အ ကာင်းြပချက်။ 

၈၅။ ကာ်မရှင်သည ် အယူခလာလက်ခရရှိသည့် နမ့ှ ခနစ်ရက်အတွင်း အယူခလာကိ စိစစ်သး 

သပ်၍ လိအပ်သညဟ်ယဆူပါ က - 

 (က) စစမ်းစစ် ဆးမနင့်ှ သက်ဆိင်သူတစ်ဦးဦးကိြဖစ် စ၊ သက် သတစဦ်းဦးကိြဖစ် စ 

ခ ယူစစ် ဆးနိင်သည်။ 

 ( ခ ) စစမ်းစစ် ဆးမတစရ်ပ်လးကိြဖစ် စ၊ လိအပ် သာ အချက်အလက်များကိြဖစ် စ 

မူလ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီကိလည်း ကာင်း၊ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ 

သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းအဖွဲ ကိ့ ထပ်မဖွဲ စ့ည်း၍လည်း ကာင်း တာဝန် ပးအပ်စစ် ဆး စ 

နိငသ်ည်။ 

၈၆။ ကာ်မရှင်သည် အယူခမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အယူခဝင် ရာက်သည့် စီးပွား ရးလပ်ငန်းရှင်ကိ 

ပါဝင်တက် ရာက် ရှငး်လင်းတင်ြပခွင့်ြပုရမည်။ 

၈၇။ ကာ်မရှင်သည ် အယူခမနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ၏ ဆးြဖတ်ချက်ကိ 

အတည်ြပုြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်းြပုနိင်သည။်  

၈၈။ ဝန် ကီးဌာနသည် ကာ်မရငှ ်သိမ့ဟတ် စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာမ်တီက စီမခန်ခ့ွဲမနည်းလမ်း 

အရချမှတ်သည့် ဒဏ် ကး ငွ ပး ဆာင်ြခင်း မရှိ သာ သက်ဆိင်ရာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းရှင်အ ပ  

ဝင် ငွခွန်မ ြပကျန် ငွအြဖစ ် ကာက်ခနိင်ရန် ကာမ်ရှင်ရးရှိ သင့် လျာ် သာ ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိ 

တစ်ဦးဦးကိ ကာ်လိတ် တာ်အရာရှိအြဖစ ်သတ်မှတ်တာဝန် ပးအပ်ရမည်။ 
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၈၉။ နည်းဥပ ဒ ၈၈ အရခန်အ့ပ်ခရသည့် ကာ်လိတ် တာ်အရာရိှသည် ယင်း၏လပ်ငန်းတာဝန်များ 

ဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနများနှင့် ဆွး နွးညိနင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၉၀။ ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် ရရှိသည့်ဒဏ် ကး ငွများကိ နိင်င တာ်ဘ ာအြဖစ် 

ပးသွင်းရမည်။ 

အခန်း(၁၂) 

တရားစဲွဆိြခင်း 

၉၁။ နည်းဥပ ဒ ၇၂ အရ တရားစွဲဆိရန်ဆးြဖတ်လင် ကာမ်ရှငသ်ည် စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မ 

တီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးကိ တရားလိြပုလပ်၍ ရဲစခန်း၌ တိင်ကားရန် ညန်ကားရမည်။ 

၉၂။ နည်းဥပ ဒ ၉၁ အရ တရားလိြပုလပ်တိင်ကားရန် တာဝန် ပးအပ်ြခင်းခရသူသည် သက် 

ဆိင်ရာရဲစခန်းတွင် အမဖွင့်တိင်ကားသည့်အခါ ယင်းအမနှင့်ပတ်သက်၍ ကာ်မရှင်သိ ့တိင်ကားခဲ့ 

သည့် တိင်ကားစာမူရင်း၊ ယင်းအမနှင့်ပတ်သက်၍ ယခင်ကတိင်ကားခ့ဲသည့် မှတ်တမ်းများရိှပါ က 

ထိတိင်ကားမနှင့်ပတ်သက်သည့် မှတ်တမ်းမိတ္တ ူနှင့် တိင်ကားစာမူရင်း သိမ့ဟတ် စျးကွက် စာင့် 

ကည့် လ့လာမအရသိရိှရသည့် အစီရင်ခစာ၊ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ၏ စစမ်းစစ် ဆး တွရ့ှိ 

သည့်အချက်အလက်၊ သက် သခအ ထာက်အထား၊ သးသပ်အကြပုအစီရင်ခစာ၊မည်သည့်အတွက် 

ကာင် ့ တရားစွဲဆိရြခင်းအ ကာင်းအရာနှင့် ပတ်သက်သည့် တင်ြပချက်နှင့် အြခားလိအပ် သာ 

အချက်အလက်၊ သက် သခအ ထာက်အထားများကိပူးတဲွ၍ တိင်ကားရမည်။ 

၉၃။ စစမး်စစ် ဆး ရး ကာ်မတီ၏ စစမ်းစစ် ဆး တွရ့ှိချက်များသည် ခိင်မာ သာသက် သခ 

အ ထာက်အထားြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။ 

၉၄။ ကာ်မရှင်သည် ဥပ ဒချိုး ဖာက် သာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းရှင်အား ရဲစခန်းတွင် အမဖွင့်တိင် 

ကား၍ တရားရးတွင် တရားစဲွဆိြခင်းကိလည်း ကာင်း၊ တရားရးမှချမှတ်သည့် ဆးြဖတ်ချက်များ 

ကိလည်း ကာင်း တိင်ကားသူမှ သိရိှနိင် စရန် စာြဖင့် ရးသားအ ကာင်းြပန်ကားရမည်။ 

အခန်း(၁၃) 

အ ထွ ထွ 

၉၅။ ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာ အမကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သည့် အသးစရိတ်များကိ ယင်းကိစ္စ ဆာင်ရွက်ရာ 

တွင်သာအသးြပုရမည။် ကာ်မရှင်သည် ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာအမကိစ္စအတွက်အသးြပုရမည့် နန်းထား 
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များ၊ ငွ ပး ချမများ၊ စမီခန်ခ့ွဲမကန်ကျစရိတ်များနှင့် အသးစရိတ်များကိ ဘ ာ ရးစည်းမျဉ်းနှင့် 

အည ီ ဆာင်ရွက်ရမည်။  

၉၆။ နိင်င့ဝန်ထမ်းမဟတ် သာ ကာ်မရှင်အဖွဲ ဝ့င်၊ ကာ်မတဝီင်၊ လပ်ငန်းအဖွဲ ဝ့င်များက ယှဉ် 

ပိုင်မနှင့်သက်ဆိင်သည့် အစည်းအ ဝးတက် ရာက်ြခင်း၊ အမစစ် ဆးကားနာြခင်းတိအ့တွက် ကန် 

ကျ သာခရီးစရိတ်နငှ့် တည်းခိ နထိင်စား သာက်ြခင်းအတွက် ကန်ကျစရိတ်ကိ ကာ်မရှင်၏အသး 

စရိတ်မှ ကျခရမည်။  

၉၇။ နိင်င့ဝန်ထမ်းြဖစ်သည့် ကာ်မရှင်အဖဲွဝ့င်၊ ကာ်မတီဝင်၊ လပ်ငန်းအဖဲွဝ့င်များသည် ယှဉ် ပိုင် 

မနှင့် သက်ဆိင်သည့် အစည်းအ ဝးတက် ရာက်ြခင်း၊ အမစစ် ဆးကားနာြခင်းတိအ့တွက ် ခရီး 

စရိတ်နှင့် တည်းခိ နထိင်စား သာက်ြခင်းအတွက် ကန်ကျစရိတ်တိကိ့ ကာ်မရှင်၏အသးစရိတ်မှ 

ြဖစ် စ၊ သက်ဆိင်ရာဌာန၏ အသးစရတိ်မှြဖစ် စ ခစားနိင်သည်။  

၉၈။ ပညာရှင် သိမ့ဟတ် ကမ်းကျငသူ်များ ခ ယူမအတွက် ထိက်သင့်သည့် ဉာဏ်ပူ ဇာ်ခ၊ ခရီး 

စရိတ်၊ တည်းခိ နထိင်စား သာက်စရိတ်ကိ ကာ်မရှင်၏အသးစရိတ်မှ ကျခရမည်။ 

၉၉။ ကာ်မရှင်သည ်ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာကိစ္စရပ်များနငှ့်ပတ်သက်၍သက်ဆိင်ရာက များအလိက် 

ြပည်တွင်း၊ ြပညပ်ရှိအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ပူး ပါင်းညိနင်း ဆာင်ရွက်နိင်သည်။      

 

 

    

(ပ) ဒါက်တာသန်းြမင့် 

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး 

စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 
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 ပစ- ၁ 
ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

ြမန်မာနိင်ငယှဉ် ပိုင်မ ကာ်မရှင် 
တိင်ကားမ ပစ 

 
 
 
 
 

 
 

တိင်ကားသူ 

အမည်  
ကိင် ဆာင်သည့် 

သက် သခလက်မှတ်အမှတ် 
 

 
 

ကမ္ပဏီြဖစ်လင် 

အမည်     

ကိယ်စားလှယ်အမည်  
ကိင် ဆာင်သည့်သက်
သခလက်မတှအ်မတ်ှ

 

နရပလိ်ပ်စာ(အြပည့်အစ)  
ဆက်သွယ်နိင်မည့် 
အချကအ်လက်များ 

တယလီ်ဖန်း  လက်ကိငဖ်န်း  

ဖက်စ်  အီး မးလ်  

 
 

 
တိင်ကားခရသူ 

အမည် ရာထူး တယ်လီဖန်း နရပ်လိပ်စာ  

     

     

ကမ္ပဏီြဖစ်လင် အမည် တယလီ် ဖန်း 
 

နရပ်လိပ်စာ တိင်ကားခရသည့်လပ်ငန်း၏ 
အကီးအကဲ(အမည၊်ရာထူး) 

     

     

 
 
တိင်ကားမ 
ြဖစ်စဉ် 

အကျဉ်းချုပ် 

    မညသ်ူ                   နရာ                                            အချိန် 
 
    ဆာင်ရွက်ပ          မည်သည့်အတွက် ကာင့်                  ဆာင်ရွက်မ(ဥပမာ- ဈးနန်းထိန်းချုပ်ြခင်း၊ 
                                                                                    မတရားပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်းစသည)် 
    ြဖစ်စဉအ်ြပည့်အစကိ နာက်ဆက်တဲွြဖင့် ဖာ်ြပနိင်သည်။ 
 
 

သက် သခ သင့်ထတင်ွ သက် သခအ ထာက်အထားများ ရှိပါသလား။ 
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အ ထာက် 
အထားများ 

      ရိှ ( နာက်ဆက်တွဲြဖင့် ဖာ်ြပရန)် 
      မရှိ 

အမညထ်တ် 
ဖာ်တိင်ကားလိ
ြခင်း ရှိ/မရှိ 

သင့်၏အမည်၊ ရာထူးကိ ထတ် ဖာတ်င်ြပ၍ တိင်ကားလိပါသလား။ 
      ထတ် ဖာ်လိပါသည။် 
      ထတ် ဖာ်လိြခင်းမရှိပါ။ 
      အမပီးဆး ပီး နာက်မှသာ ထတ် ဖာ်လိပါသည။် 

ကန်ပ်သည ်ဤတိင်ကားမကိ ယဉ်ှ ပိုင်မဥပ ဒနှင့် ယှဉ် ပိုင်မနညး်ဥပ ဒများနှင့်အညီ တိင်ကားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
                                                                                                        တိင်ကားသူ 

                                                                          လက်မှတ်  - 
                                                                          အမည ်     -   

                                                                                                                                        ရာထူး       -                      
 ရက်                      လ              နှစ်                           

                                                                                                    တိင်ကားမကိ လက်ခသူ 
                                                                         လက်မှတ်  - 
                                                                         အမည ်     -   

                                                                                                                                        ရာထူး      -                   
ရက်                      လ              နှစ် 

 
ပစ -၂ 

ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 
ြမန်မာနိင်ငယှဉ် ပိုင်မ ကာ်မရှင် 

သက် သခပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းြခင်း ပစ 
 

၁။ သက် သခပစ္စည်းများသိမ်းဆညး်သည့် နရ့က်နှင့် အချိန ်…………………………………………………………………………. 
၂။ သက် သခပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းသည့် နရာ ……………………………………………….....................................……………. 
၃။ စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ - 
 (က) အမည် ……………………………………………………………………………………………………..…………… 
 (ခ) အဘအမည် …………………………………………………………………………………………………………….. 
 (ဂ) နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်/အမျို းသားမှတ်ပတင်အမှတ်၊နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ်၊နိင်ငသား၊နိင်ငကူးလက်မှတ်အမှတ်၊ဗီဇာ 

အမှတ်………………………………………………………………….......................................……………………… 
 (ဃ) အလပ်အကိင် …………………………………………………………………….........................................…………... 
 (င) နရပ်လိပ်စာ (အြပည့်အစ) ………………………………………………………..........................................…………… 
  …………………………………………………………………………………………………..................………… 
၄။ သက် သခပစ္စည်းသိမ်းဆည်းြခင်းခရသူ - 
 (က) အမည် ……………………………………………………………………………………………………...…………. 
 (ခ) အဘအမည် ……………………………………………………………………………………………………………. 
 (ဂ) နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်/အမျို းသားမှတ်ပတင်အမှတ်၊နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ်၊နိင်ငသား၊နိင်ငကူးလက်မှတ်အမတ်ှ၊ဗီဇာ  

အမှတ်……………………………………………………………………………………………………………………… 
 (ဃ) အလပ်အကိင် …………………………………………………………………….........................................………….. 
 (င) နရပ်လိပ်စာ (အြပည့်အစ) ………………………………………………………...........................................………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………..………… 
၅။ သိမ်းဆည်းသည့် သက် သခပစ္စည်းများ 

စဉ် သက် သခပစ္စည်းအမျို းအမည် တန်ဖိး တည် နရာ အ သးစိတ်အ ကာင်းအရာ မှတ်ချက် 
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၆။ စစမ်းစစ် ဆး ရး ကာ်မတီ/လပ်ငန်းအဖွဲ က့ ဤဥပ ဒအရစစမ်းစစ် ဆးမြပုရန ်သက် သခအ ထာက်အထား၊ စာရွက်စာတမ်း သိမ့ဟတ် ငွ ရး 
ကး ရးအ ထာက်အထားတစ်ခခကိ တာငး်ယူသိမး်ဆညး်ရာတငွ် ပစ္စည်းသိမး်ဆည်းြခင်းခရသူ/ ပးအပ်သူမှ လိက်နာရနပ်ျက်ကွက်ပါက ယှဉ် ပိုင်မ 

ဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၃ အရ အ ရးယူြခင်းခရမည်ကိ သိရှိနားလည်ပါသည်။  
  
စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ/ ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းြခင်းခရသူ 
လက်မှတ် ……………………………………….. 

စစမ်းစစ် ဆး ရးမှူး 
လက်မှတ် …………………………………………… 

အမည် …………………………………………… အမည် ……………………………………………… 
အဘအမည် ……………………………………… 
နိင်ငသားစိစစ် ရးအမှတ်/ အမျိုးသားမှတ်ပတင်အမှတ် 
………………………………………………… 
အလပ်အကိင် ……………………………………. 
နရပ်လိပ်စာ ……………………………….......... 

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

 

 

 
 
 
 
၇။  ဤသက် သခပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းြခင်းပစပါ သက် သခပစ္စည်းများကိ ကန်ပ်တိ၏့ ရှ ့ မှာက်တွင် သိမ်းဆည်းြခင်းမှန်ကန် ကာင်း အသိသက် 
သအြဖစ ်လက်မှတ် ရးထိးကပါသည်။  
အသိသက် သ(၁) 
လက်မှတ် ……………………………………….. 

အသိသက် သ(၂) 
လက်မှတ် …………………………………………… 

အမည် …………………………………………… အမည် ……………………………………………… 
အဘအမည် ……………………………………… 
နိင်ငသားစိစစ် ရးအမှတ်/ အမျိုးသားမတ်ှပတင်အမှတ် 
………………………………………………… 
အလပ်အကိင် ……………………………………. 
နရပ်လိပ်စာ ……………………………….......... 

အဘအမည် …………………………………………. 
နိင်ငသားစိစစ် ရးအမှတ်/ အမျိုးသားမှတ်ပတင်အမှတ် 
..…………………………………………………… 
အလပ်အကိင် ……………………………………….. 
နရပ်လိပ်စာ ………………………………............... 

မှတ်ချက် 
(၁) သက် သခပစ္စည်းအ ရအတွက်ကိ ဖာြ်ပရာတွင် ကိန်းဂဏန်းအြပင် စာြဖင့် ရးသား ဖာ်ြပရမည်။ 
(၂) ပစ္စည်းအ ရအတွက် ရးသား ဖာ်ြပရာတွင် နရာမလ လာကပ်ါက သီးြခားစာရွက်ြဖင့် ရးသား ဖာ်ြပ ပီး စာမျက်နာှတိင်းတွင် စစမ်းစစ် ဆးြခငး်ခ 

ရသူ၊ စိစစ် ရးအဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင်နှင့် အသိသက် သတိက့ လက်မှတ် ရးထိးရမည်။ 
(၃) စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖဲွ  ့ ခါင်း ဆာင်သည် စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူအား ဤ ပစ -၂ ပါအချက်အလက်များကိ ဖတ်ကားရင်ှးလငး်ြပရမည်။ 
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ပစ - ၃ 
ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

ြမန်မာနိင်ငယှဉ် ပိုင်မ ကာ်မရှင် 
သက် သခပစ္စည်းများ ယာယီြပန်လည်အပ်နှြခင်း ကတိခဝန်ချုပ် 

 
၁။ -----------ခနှစ်၊ ---------------လ-------ရက် နတွ့င် --------------- မို န့ယ်၊------------------ရပ်ကွက်/ ကျးရွာ၊------------လမ်း၊အမတ်ှ-------- န 
ကန် တာ်/ကနမ် ဦး/ ဒ ----------------(ဘ)အမည်----------------------၊ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်------------------------၊ အလပ်အကိင် ----
---------------------၊ ကမ္ပဏီအမည် ------------------------------၊ ကမ္ပဏီလိပ်စာ ----------------------------------က ကတိခဝန်ချုပ်ကိ ဖာက်ဖျက် 
ပါ က ဤကတိခဝန်ချုပ်တွင် ဖာ်ြပထားသည့်အတိင်း ပး လျာ်ရန် သ ဘာတူ ကာင်းကတိခဝန်ချုပ် ချုပ်ဆိ၍ အာက်တွင် လက်မှတ် ရးထိးပါသည်။ 
၂။ ယှဉ် ပိုင်မဆိင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် သက်ဆင်ိသည့် ကန် တာ်/ကနမ်/--------------------------ပိင် အာက်ပါစာရွက်စာတမ်းအ ထာက်အထားများ/ 
ပစ္စည်းများကိ --------------- မို န့ယ်၊ -------------------ရပ်ကွက်၊ ကျးရွာ၊ ----------------လမ်း၊ အမတ်ှ-----------------------တွင ် စိစစ် ရးအဖဲွက့ 
သိမ်းဆည်းခဲ့ပါသည် - 

အမှတ်စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် တန်ဖိး တည် နရာ အ သးစိတ်အ ကာင်းအရာ မှတ်ချက် 

 
 

     

၃။ အပိဒ် ၂ ပါ  သိမ်းဆည်းထားသည့်ပစ္စည်းများကိ ကန် တာ်/ကနမ်ထ ခဝနခ်ျုပ်ြဖင့် ယာယီြပနလ်ည်အပ်နှထားသည့်အချိန်အတွင်း ယင်းစာရွက်စာ 
တမ်းအ ထာက်အထားများ/ပစ္စည်းများ၏ မူလပသ ာန်ကိ ြပုြပင်ြခင်း၊ ြပာင်းလဲြခင်း၊ ရာငး်ချြခင်း၊ ပါင်နှြခင်း၊ မတ္တ ာြဖင့် ပးကမ်းြခင်း၊ စွန်လ့တ် 
ြခင်း၊ အြခားတစန်ည်းနညး်ြဖင့် လွဲ ြပာင်းြခင်း၊ ဖးကွယ်ြခင်း၊ ဖျာက်ဖျက်ြခင်း၊ အသွင် ြပာင်းလဲြခင်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ မြပုလပ်ပါဟလညး် ကာငး်၊ ဖျက် 
ဆီးြခင်း၊ ပျက်ဆီး စရန်ရည်ရွယ်၍ မူလပသ ာန်ကိ ြပုြပင်ြခင်း၊ ြပာင်းလဲြခင်းကိ မြပုလပပ်ါဟလည်း ကာင်း ဝန်ခကတိြပုပါသည်။ 
၄။ အပိဒ် ၂ ပါ  သိမ်းဆည်းသည့် စာရွက်စာတမ်းအ ထာက်အထားများ/ပစ္စည်းများကိ -------------------မို န့ယ်၊-------------------ရပ်ကွက်/ ကျးရွာ-
---------------------လမ်း၊ အမှတ်--------------တွင်သာ ထားရှိမည်ြဖစ် ပီး ြမန်မာနိင်ငယှဉ် ပိုင်မ ကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပုချက်မရရိှဘဲ အြခားတစ် နရာသိ ့ ရ  ့
ြပာင်းြခင်းမြပုပါဟ ဝန်ခကတိြပုပါသည်။ 
၅။ အဆပိါစာရွက်စာတမ်းအ ထာက်အထားများ/ပစ္စည်းများ ပျက်စီးဆးရးမမရှိ စရန် လိအပ် သာ ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက်မကိ ြပုလပ်မည်ြဖစ် ကာင်း 
ထပ် လာင်း၍ ဝန်ခကတိြပုပါသည်။ 
၆။ အထက်ပါဝန်ခကတိြပုချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ကန် တာ်/ကန်မက ဖာက်ဖျက်လင်ြဖစ် စ၊ ကန် တာ်/ကန်မ၏ အား ပးကူညီချက်အရ တစ်ဦးတစ် ယာက် 
က ဖာက်ဖျက်လင်ြဖစ် စ ကတိခဝန်ချုပ်ြဖင့် စာရွက်စာတမ်းအ ထာက်အထားများ/ပစ္စည်းများ ြပန်လည် ပးအပ်ထားြခင်းကိ ရပ်သိမ်းြခင်းခရမည်ြဖစ ်
ကာင်းနှင့် သက် သခဥပ ဒအရ အ ရးယူခရမည်ြဖစ် ကာင်းကိလည်း သိရှိနားလည်ပါသည်။ 

  လက်ခရရိှသူ 
  လက်မှတ်-------------------------------------------------------- 
  အမည်----------------------------------------------------------- 
  အဘအမည်------------------------------------------------------ 

နိင်ငသားစိစစ် ရးအမှတ်/ အမျိုးသားမှတ်ပတင ်အမတ်ှ--------- 
  အလပ်အကိင်---------------------------------------------------- 
  နရပ်လိပ်စာ---------------------------------------------------- 
 
 ဤကတိခဝန်ချုပ်ပါ ဝန်ခကတိြပုချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ လက်ခရရိှသကူ ဖာက်ဖျက် ပီး သတ်မှတ်ထားသည်အတိင်း ဆာင်ရွက်မမရှိလင် ကန်ပ်တိ ့
အာမခသူ ၂ ဦးက တစ်ဦးချင်းြဖစ် စ၊ နှစ်ဦးပူးတဲွ၍ြဖစ် စ ကျခရမည့်ြပစ်ဒဏမ်ျားကိ ကိယ်စားကျခပါမည်ဟ အာမခပါသည်။ 
 အာမခသူ(၁) အာမခသူ(၂) 
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လက်မှတ်--------------------------------------------------------- လက်မှတ်------------------------------------------------------------- 
အမည်------------------------------------------------------------ အမည်---------------------------------------------------------------- 
အဘအမည်------------------------------------------------------ အဘအမည်----------------------------------------------------------- 
နိင်ငသားစိစစ် ရးအမှတ်/အမျိုးသားမှတ်ပတင်အမှတ်----------- နိင်ငသားစိစစ် ရးအမှတ်/အမျိုးသားမှတ်ပတင်အမှတ်---------------- 
အလပ်အကိင်---------------------------------------------------- အလပ်အကိင်---------------------------------------------------------- 
နရပ်လိပ်စာ----------------------------------------------------- နရပ်လိပ်စာ---------------------------------------------------------  
ဤကတိခဝန်ချုပ်ကိ ကန်ပ်၏ ရှ ့ မှာက်တွင် ချုပ်ဆိ ကာင်း လက်မှတ် ရးထိးပါသည်။ 
  စိစစ် ရးအဖဲွ ့ ခါင်း ဆာင်  
  လက်မှတ်-------------------------------------------- 
  အမည်----------------------------------------------- 
မှတ်ချက် 
(၁) သိမ်းဆည်းသည့်စာရွက်စာတမ်းအ ထာက်အထားများ/ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာနိင်ငယှဉ် ပိုင်မ ကာ်မရှင်က တားြမစ်မိန် ့ထတ်ဆင့် ပီးမှသာ 

ဤကတိခဝန်ချုပ် ပစ-၃ ကိ ြပုလပ်ရမည်။ 
ပစ - ၄ 

ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 
ြမန်မာနိင်ငယှဉ် ပိုင်မ ကာ်မရှင် 

နစ့ဉ်မှတ်တမ်း 
အမည်  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ရာထူး  ------------------------------------------------------------------------ ဌာန ---------------------------------------------------------------------- 
လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်သည့်နယ်ပယ် ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
အဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင် --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
စဉ် 

 
ရက်စွ/ဲအချန်ိ 

 
ဆာင်ရွက်ချက်နှင့် စစ် ဆး တွရိှ့ချက် 

   
   
   
   

 
 
 

   

 
  အဖဲွ ့ ခါင်း ဆာင် 
  လက်မှတ်-------------------------------------------- 
  အမည်----------------------------------------------- 
 အဖဲွဝ့င် အဖဲွဝ့င် 
 
လက်မှတ်--------------------------------------------------------- လက်မှတ်--------------------------------------------------------------- 
အမည်------------------------------------------------------------ အမည်----------------------------------------------------------------  
 အဖဲွဝ့င် အဖဲွဝ့င် 
 
လက်မှတ်--------------------------------------------------------- လက်မှတ်------------------------------------------------------------- 
အမည်------------------------------------------------------------ အမည်---------------------------------------------------------------- 
   

 


