
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပရေနှင့် နည်းဥပရေပါ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်  

ခပဌာန်းချက်များအား ေှင်းလင်းတင်ခပချက် 

 
ဦးရနရအး 

ညွှန်ကကားရေးမှူ းချုပ် 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး်ရေးဦးစီးဌာန 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး်ရေးဦးစီးဌာန 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး်ရေးနှင်သ့စ်ရတာရေးောဝန်ကကီးဌာန 



ေှင်းလင်းရဆွေးရနွေးပွေဲကျင်းပခခင်း၏ေည်ေွေယ်ချက ်
 

(က) ၁၉၉၄ ခုနှစ ် အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ရေးောမူဝါေ ရော်ခပချက် 

ပါ "ေွေံ ့ဖေိုးရေးလုပင်န်းများရဆာင်ေွေက်ောတွေင ် ပတဝ်န်းကျင ်

ရေးော  ကာကွေယ်ရစာင့်ရေှာက်မှုကို ပဓာနကျရသာေည်မှန်းချက ်

အခေစ ် ထာဝစဉ်ထားေိှေမည ် ခေစ်သည်" ဟူသည့်အချက်ကို 

သကဆ်ိုင်ော ဝန်ကကးီဌာန၊ အေွေဲ အ့စည်းများ၊ စီးပွေားရေး 

လုပင်န်းေှင်များ၊ ေင်းနှီးခမှု ပန်ှံမှုလုပင်န်းေှင်များ အပါအဝင် 

ခပည်သူများအားလံုး ဝိုင်းဝန်းပူးရပါင်း၍ ထရိောက်စွော အရကာင် 

အထည်ရော ်ရဆာင်ေွေက်နိုင်ေန၊် 



ကျင်းပခခင်း၏ေည်ေွေယ်ချက.်  .  .အဆက ်
 

(ခ) နိုင်ငံရတာ်စီးပွေားေွေ ့ဖေိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေွေက်ောတွေင ် စီးပွေား 

ေွေံ ့ဖေိုးမှုနှင့်အတ ူ ယှဉ်တွေဲပါေှိလာတတသ်ည့် ပတဝ်န်းကျင ် ထိခိုက ်

ပျက်ယွေင်းမှုများကို နိုငင်ံရတာ်နငှ့် ခပည်သူများ၊ စီးပွေားရေး 

လုပင်န်းေှင်များ အားလုံး အတတူကွေလက်တွေ ဲ ပူးရပါင်း၍ ကကိုတင ်

ကာကွေယ်တားဆီးနိုင်ေန၊် 

(ဂ) ေင်းနှီးခမှု ပန်ှံမှုလုပင်န်းေှင်များ၊ စီးပွေားရေးလုပ်ငနး်ေှငမ်ျားအရနခေင့် 

နိုငင်ံရတာ်၏ ပတဝ်န်းကျင်ရေးောကာကွေယ်ရစာင့်ရေှာက်မှုအတွေက် 

ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေက်ေန်တာဝန်ေှိမှုကို သေိှိနားလည်နိငု်ရစေန်နှင့် 

ထိတုာဝန်များကို ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမး်ရေး ဥပရေ၊ နည်းဥပရေ၊ 

လပု်ထံုးလပု်နည်းများနှင့်အညီ လိုက်နာ ရဆာင်ေွေက်နိငု်ေန၊် 



ကျင်းပခခင်း၏ေည်ေွေယ်ချက.်  .  .အဆက ်
 

(ဃ) ပတ်ဝနး်ကျင် ထခိိုက်မှုဆန်းစစ်ခခငး် ဆုိငေ်ာလုပ်ထံုးလပု်နည်းများ 

(မူကကမ်း)နှင့်ပတသ်က၍် စီးပွေားရေးလုပ်ငနး်ေှငမ်ျား၊ ေင်းနှီးခမှု ပ်နှံမှု 

လုပင်န်းေှင်များ အပါအဝင ် ခပည်သမူျား၏ သရောထား၊ အကကံ 

ခပုချက်များ ေေှိေန။် 



ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပရေ နှင့် နည်းဥပရေ 
 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပရေကိ ု၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ 

ေက်ရနတ့ွေင် ခပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်ဥပရေ အမှတ် (၉) ခေင့် 

ထုတခ်ပန်ခဲ့ပါသည်။ 

 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပရေများကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် 

ဇွေန်လ ၁၃ ေက်ရနတ့ွေင် ကျင်းပရသာ ခပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွေဲ  ့

အစည်းအရဝးအမှတ်စဉ် (၂၀/၂၀၁၃) မှ သရောတူခွေင့်ခပု 

ထားဖပီးခေစ်ပါသည်။ 



ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပရေ နှင့် နည်းဥပရေပါ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းနှင့် 

သက်ဆိုင်ရသာ  ခပဌာန်းချက်များ 



ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပရေပါ ခပဌာန်းချက ်
 
အခန်း(၄)  ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသမိ်းရေးနှင့်သစ်ရတာရေးောဝန်ကကီး 
  ဌာန၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး်ရေးဆိုင်ော တာဝန်နှင့်  
  လုပ်ပိုင်ခွေင့်များ 
 

ပုေ်မ ၇။ (ဍ) အစိးုေဌာန၊ အေွေဲ အ့စည်း သိုမ့ဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက 

ခပုလုပ်မည့် စီမံကိန်း၊ သိုမ့ဟုတ ် လုပ်ရဆာင်မှုသည ်

ပတ်ဝနး်ကျင်ကို သသိာထင်ေှားစွော ထခိိုက်ရစနိုင်ခခငး် ေှ ိ

မေှိနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပတဝ်န်းကျင်ထခိိုက်မှုဆန်းစစ်သည့် 

စနစ်နင့်ှလူမှုရေးအေထိခိုကမ်ှုဆန်းစစ်သည့် စနစ်တစ်ေပ် 

ကိ ုချမှတ်ရဆာင်ေွေကရ်စခခင်း။ 



ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပရေ ပုေ်မ ၇(ဍ)ပါ ခပဌာန်းချက်ကို 

အရကာင်အထည ် ရော်နိုင်ရေးအတွေက ် ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး 

နည်းဥပရေများတွေင ် ရအာက်ပါအချက်များကို သတ်မှတ်ခပဌာန်းထား 

ပါသည-် 
 

အဓိပ္ပါယ်ေွေင့်ဆိုချက်များ 
 

၂။(ဃ) ပတ၀်န်းကျငထ်ိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခငး်ဆိုသည်မှာ ရဆာင်ေွေက်ေန ် အဆုိခပု 

ထားရသာ စီမံကိန်း၊ စီးပွေားရေးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ် 

လုပ်ရဆာင်မှုတစ်ခုခုကို ခွေင့်ခပုေန် သင့် မသင့် ဆုံးခေတ်နိုင်ရေးအတွေက ်

ယင်းလုပ်ငန်းလုပ်ရဆာင်မှုရကကာင့် ပတ်၀န်းကျင်၏ ရုပ်ပိုင်း၊ လူနှင့် 

သက်ေှရိလာက၊ လူမှုရေးနှင့် လူမှုစီးပွေားရေး တိုအ့ရပါ်ထင်ေှား သိသာစွော 

ထိခိုက်ရခပာင်းလဲမှု ခေစ်ရပါ်ရစနိုင်သည့်အလားအလာများ သိုမ့ဟုတ ်ထိခိုက် 

ရခပာင်းလဲမှု ခေစ်စဉ်များ ေှ ိ မေှ ိ စနစ်တကျ ဆန်းစစ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ ်

ကိုဆိုသည်။ 



၂။(င) တတိယ ပုဂ္ဂိုလ ် သိုမ့ဟုတ ် အေွေဲ အ့စည်း ဆိုသည်မှာ စီမံကိန်း၊ စီးပွေားရေး 

လုပ်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ ် လုပ်ရဆာင်မှုကို အရကာင ် အထည်ရော ်

ရဆာင်ေွေက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် သုိမ့ဟုတ ်အေွေဲ အ့စညး်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ စိစစ ်

ခွေင့်ခပုသည့်ပုဂ္ဂိုလ ်သိုမ့ဟုတ ်အေွေဲ အ့စည်းရသာ်လညး်ရကာင်း မဟုတ်ရသာ 

အခခားပုဂ္ဂိုလ ်သိုမ့ဟုတ ်အေွေဲ အ့စည်း ကိ ုဆိုသည်။  

 

၂။(စ) ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်း ဆိုသည်မှာ စီမံကိန်း၊ စီးပွေားရေး 

လုပ်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု သုိမ့ဟုတ ်လုပ်ရဆာင်မှု တစ်ခု၏ ခေစ်နိုင်ရခခ ေှိရသာ 

အကျိုးသက်ရောကမ်ှုများသည် သိသာထင်ေှားမှု ေှိ မေှိ၊ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိခိုက်မှုဆန်းစစခ်ခင်း ရဆာင်ေွေက်ေန ်လိုအပ်ခခင်း ေှ ိမေှနိှင့် သတ်မှတ်ထား 

ရသာ အခခားစာေွေက်စာတမ်းအရထာက်အထားများ ခပုစုတင်ခပေန ် လိုအပ် 

ခခင်း ေှ ိမေှိ စစ်ရဆးခခင်းကိုဆိုသည်။ 



၂။(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခံန်ခ့ွေဲမှုအစီအစဉ် ဆုိသည်မှာ စီမံကိန်း၊ စီးပွေားရေး လုပ်ငန်း၊ 

ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ် လုပ်ရဆာင်မှု တည်ရဆာက်ခခင်း၊ အရကာင်အထည ်

ရော်ရဆာင်ေွေက်ခခင်း၊ လုပ်ငန်းလညပ်တ်ခခင်း၊ ေပ်စခဲခင်း၊ ပိတ်သိမ်းခခင်း 

လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် ရဆာင်ေွေက်မှုရကကာင့်လည်းရကာင်း၊ ယင်းသိုရ့ဆာင်ေွေက် 

ခခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အခခားအရကကာင်းတစ်ခုခုရကကာင့် လညး်ရကာင်း 

ပတ်ဝန်းကျငက်ိ ုဆိုးကျို းသကရ်ောကခ်ခင်းမှ ကာကွေယ်ေန်ခေစရ်စ၊ ရေှာင်လွှဲေန် 

ခေစ်ရစ၊ ဆိုးကျို းသက်ရောက်မှု ရလျာ့နည်းရစေန်ခေစ်ရစ ရဆာင်ေွေက်မည့် 

နည်းလမ်းနှင့်အစီအစဉ်များရော်ခပသည့်စီမံချက်ကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားေပ် 

တွေင ် ပတ်ဝန်းကျင် အရခခအရနရခပာင်းလဲမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိနး်သိမ်းခခင်း 

ဆိုင်ော လုပ်ငန်းရဆာင်ေွေက်မှုများကို ရစာင့်ကကည်ရ့လ့လာမည့် အစီအစဉမ်ျား 

နှင် ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိကု်မှုဆိုင်ော အရေးရပါ်အရခခအရနနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ကကိုတင် စီမံထားေှိမှုများ ပါဝင်သည။် 



သတ်မှတ်ေန်အချက်များ 

၅၂။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိကု်မှုဆန်းစစ်ခခင်းခပုလုပ်ေမည့် စီမံကိန်း၊ 

စီးပွေားရေး လုပ်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ် လုပ်ရဆာင်မှု အမျိုးအစားများကို 

သတ်မှတ်ေမည်။ 

 

၅၃။ ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥပရေ ၅၂ အေ သတ်မှတ်ချက်တွေင် မပါဝင်သည့် 

အဆိုခပု စီမံကိန်း၊ စီးပွေားရေးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ် လုပ်ရဆာင်မှုများကို 

ပတ်ဝန်းကျင ် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်း ခပုလုပ်ေန် လိအုပ်ခခင်း ေှိ မေှိ စိစစ်နိုငေ်န် 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ခခင်းခပုလုပ်ေမည့် အမျိုးအစားများအခေစ် သတ်မှတ် 

နိုင်သည။် 

 

နည်းဥပရေ ၅၂ နှင် ့၅၃ ပါ သတ်မှတ်ထားသည့် အမျိုးအစားများအား ရနာက်ဆက်တွေဲ 

(က) တွေင် ရော်ခပထားပါသည်။ 



လိုက်နာရဆာငေ်ွေက်ေန ်
 

၅၄။ နည်းဥပရေ ၅၂ အေ သတ်မှတ်ထားသည့် စီမံကိန်း၊ စီးပွေားရေး လုပ်ငန်း၊ 

ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ ်လုပရ်ဆာင်မှု အမျိုးအစားများကိ ုရဆာင်ေွေက်မည့် အစုိးေဌာန၊ 

အေွေဲ အ့စည်း သိုမ့ဟုတ ်ပုဂ္ဂိုလ်သည ်- 

(က) မိမိ၏ စီမံကိန်း၊ စီးပွေားရေးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ် 

လုပ်ရဆာင်မှုအတွေက ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိကု်မှု ဆန်းစစ်ခခင်းခပုလုပ ်

ေမည်။ 

(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိကု်မှုဆန်းစစ်ခခင်းကို မည်သည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ ်

သိုမ့ဟုတ ် အေွေဲ အ့စည်းနှင့် ခပုလုပ်ေန ် ေည်ေွေယရ်ကကာင်း ဝန်ကကီး 

ဌာန သို့့ ကကိုတင ်တင်ခပေမည။်  

(ဂ) ပတ်ဝန်းကျငထ်ိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခငး် အစီေင်ခံစာကို ဝန်ကကီးဌာန သို့ ့

တင်ခပေမည်။ 



၅၅။ ဤနည်းဥပရေ မထုတ်ခပန်မီက တည်ရထာင်ထားရသာ ပတ်ဝန်းကျင ်ထိခိုက်မှု 

ဆန်းစစ်ခခင်း သိုမ့ဟုတ ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းခပုလုပ်ေန ် တာဝန်ေိှသည့် 

စီမံကိန်း၊ စီးပွေားရေးလုပင်န်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ ် လုပရ်ဆာင်မှု ရဆာင်ေွေက်သည့် 

အစိုးေဌာန၊ အေွေဲ အ့စည်း သိုမ့ဟုတ ်ပုဂ္ဂိုလ်သည-် 

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိကု်မှု ဆန်းစစ်ခခင်းဆိုင်ော လုပ်ထုးံ လုပ်နညး်နှင့် 

အညီ ပတ်ဝန်းကျင ် စီမံခန်ခ့ွေဲမှု အစီအစဉ ် ရေးဆွေဲ၍ ဝန်ကကီးဌာနသို့ ့

တင်ခပေမည်။ 

(ခ) ဝန်ကကီးဌာနက စိစစ်သုးံသပ်ဖပီး အတည်ခပုသည့် ပတ်ဝန်းကျင ်

စီမံခန်ခ့ွေဲမှု အစီအစဉ်နှင့် လိုက်နာရဆာင်ေွေက်ေန ် သတ်မှတ်ချက်များ 

ကိ ု ဝန်ကကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် အချိန်ကာလအတွေင်း အရကာင် 

အထညရ်ော်ရဆာင်ေွေက်ေမည်။ 



၅၆။ စီမံကိန်း၊ စီးပွေားရေးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ် လုပ်ရဆာင်မှုကို 

ရဆာင်ေွေက်မည့် အစိုးေဌာန၊ အေွေဲ အ့စည်း သိုမ့ဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်သည် မိမိ၏ စီမံကိန်း၊ 

စီးပွေားရေးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ် လုပ်ရဆာင်မှုအတွေက် ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခခင်းကို ဝန်ကကီးဌာနက လက်ခံရသာ အေညအ်ချင်း ခပည်မ့ီသည့် 

တတိယ ပုဂ္ဂိုလ် သိုမ့ဟုတ် အေွေဲ အ့စည်းနှင့် ရဆာင်ေွေက်ေန် စီစဉ်ရဆာင်ေွေက်ေမည်။ 
 

၅၈။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိကု်မှုဆန်းစစ်ခခင်း အစီေင်ခံစာ စိစစ ်

သုံးသပရ်ေးအေွေဲ က့ို သက်ဆိငု်ော အစိုးေဌာန၊ အေွေဲ အ့စည်းများမှ ကျွမး်ကျငသ်ူများ 

ခေင့် ေွေဲ စ့ည်းေမည်။ 
 

၅၉။ ပတ်ဝန်းကျငထ်ိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခငး် အစီေင်ခံစာ စိစစ်သုးံသပ်ရေးအေွေဲ တ့ွေင် 

ခပင်ပ ပုဂ္ဂလိကကျွမ်းကျင်သူများပါဝင်ပါက ယင်းတိုအ့တွေက် ချီးခမှင့်ရငွေ၊ စေတိ်နှင် ့

ရထာက်ပံ့ရကကးများကို ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်ခ့ွေဲမှုေန်ပုံရငွေမှ ကျခံသုံးစွေဲနိငု်သည်။ 



၆၀။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိကု်မှုဆန်းစစ်ခခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

တတိယပုဂ္ဂိုလ် သိုမ့ဟုတ် အေွေဲ အ့စည်းက ခပုလုပ်တင်ခပရသာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု 

ဆန်းစစ်ခခင်း အစီေင်ခံစာကိုစိစစ်၍ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစခ်ခင်းအစီေင်ခံစာ 

စိစစ်သုးံသပ်ရေးအေွေဲ မ့ှတစ်ဆင့် တင်ခပေန် ဦးစီးဌာနအား တာဝန်ရပးအပ်နိုင်သည်။ 

 

၆၁။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစခ်ခင်း အစီေင်ခံစာ 

သိုမ့ဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင ် စီမံခန်ခ့ွေဲမှုအစီအစဉ်ကို ရကာ်မတီ၏ လမ်းညွှန်ချက်ခေင့် 

အတညခ်ပုခပန်ကကားနိုင်သည်။ 



ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခခင်း သိုမ့ဟုတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်း 

ရဆာင်ေွေက်ေန် သတ်မှတထ်ားသည့် လုပင်န်းအမျိုးအစားများတွေင် မပါဝငရ်သာ်လည်း 

ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွေးကို ထိခိုက်ရစနိုင်ရသာ လုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်းခွေင်ရနော 

(သိုမ့ဟုတ်) စက်ရုအံလုပ်ရုံများနှင့်ပတ်သက်၍ ကကိုတင်ခွေင့်ခပုချက်ေယူရဆာင်ေွေက်ေန် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပရေတွေင် ရအာက်ပါအတုိင်း သီးခခားခပဌာန်းထား 

ပါသည်- 

၂၁။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ကကိုတင်ခွေင့်ခပုချက် ေယူေန်လိုအပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် 

အေည်အရသွေးကို ထိခိုက်ရစနိုင်ရသာလုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်းခွေင်ရနော (သိုမ့ဟုတ်) စက်ရံု 

အလုပ်ရုံအမျိုးအစားများကို ခပည်ရထာင်စုအစုိးေအေွေဲ၏့ သရောတူညီချက်ခေင့် 

သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

၂၂။ ဝန်ကကီးဌာနက ပုေ်မ ၂၁ အေ သတ်မှတ်သည့် လုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်းခွေင်ရနော 

သိုမ့ဟုတ် စက်ရု၊ံ အလုပ်ရုံအမျိုးအစား၏ ပိုင်ေှင် သိုမ့ဟုတ် လက်ေှိခေစ်သူသည် 

ကကိုတင်ခွေင့်ခပုချက်ေေှိေန် သတ်မှတခ်ျကမ်ျားနှင့အ်ညီ ဝန်ကကီးဌာနသုိ ့ ရလျှောက်ထား 

ေမည်။ 



၂၃။ ဝန်ကကီးဌာနသည ် ပုေ်မ ၂၂ အေ ရလျှောက်ထားချက်ကိ ု သတ်မှတခ်ျက ်

များနှင့်အညီ  ညညီွေတ်ခခင်း ေှ ိ မေှ ိ စိစစ်ဖပီးရနာက် စညး်ကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ 

ကကိုတင်ခွေင့်ခပုချက် ထုတ်ရပးေန် ခွေင့်ခပုခခင်း သိုမ့ဟုတ် ခငင်းပယ်ခခင်း ခပုနိုင်သည်။ 

၂၄။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ကကိုတင်ခွေင့်ခပုချက် ထုတ်ရပးသည့်အခါ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ော စညး်ကမ်းချက်များသတ်မှတ်နိုင်သည။် ယင်းစညး်ကမ်းချက် 

များနှင့်အညီ ရဆာင်ေွေက်မှု ေှ ိမေှ ိစစ်ရဆးခခင်း သုိမ့ဟုတ် သက်ဆိုင်ော အစိုးေဌာန၊ 

အစိုးေအေွေဲ အ့စည်းက စစ်ရဆးေန် အရကကာင်းကကားခခင်း ခပုနိုင်သည်။ 

၂၅။ ဝန်ကကီးဌာနသည်  ကကိုတင်ခွေင့်ခပုချကပ်ါ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး 

ဆိုငေ်ာ စည်းကမ်းချက ်တစ်ေပ်ေပ်ကိ ုလိကု်နာခခင်း မေှိရကကာင်း စစ်ရဆးရတွေေ့ှိလျှေင် 

ကကိုတင်ခွေင့်ခပုချကေ်ေိှသူအား ရအာက်ပါ စီမံခန ့်ခွေဲရေးဆိုင်ော ခပစ်ေဏတ်စ်ေပ်ေပ်ကို 

ချမှတ်နိုင်သည်- 

 (က) သတိရပးဖပီး စညး်ကမ်းချက်နှင်အ့ညီ လိုက်နာရဆာင်ေွေက် 

  ရစခခင်း၊ ခံဝန်ချက်ရေးထိုး ရစခခင်း။ 

 (ခ) ေဏ်ရကကးရငွေရပးရဆာင်ရစဖပီး စညး်ကမ်းချက်နှင့်အညီ လုိက်နာ 

  ရဆာင်ေွေက်ရစခခင်း။ 



ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခခင်း သိုမ့ဟုတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်း 

ရဆာင်ေွေက်ေန ်သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများတွေင် မပါဝင်ရသာ်လည်း 

ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွေးကို ထိခိုက်ရစနိုင်ရသာ လုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်းခွေင်ရနော 

(သိုမ့ဟုတ်) စက်ရုအံလုပ်ရုံများနှင့်ပတ်သက်၍ ကကိုတင်ခွေင့်ခပုချက်ေယူရဆာင်ေွေက်ေန် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး နည်းဥပရေများတွေင် ရအာက်ပါအတိုင်း ခပဌာန်းထား 

ပါသည်- 

၆၂။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ကကိုတင်ခွေင့်ခပုချကေ်ယူေန် လိုအပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် 

အေည်အရသွေးကို ထိခိုက်ရစနိုင်ရသာလုပ်ငန်း၊လုပ်ငန်းခွေင်ရနော သိုမ့ဟုတ် စက်ရု၊ံ 

အလုပ်ရံုအမျိုးအစားများကို ရကာ်မတီ ၏အတည်ခပုချက်နှင့် ခပည်ရထာင်စုအစိုးေ 

အေွေဲ၏့ သရောတူညီချက်ေယူ၍ သတ်မှတ်ရကကညာေမည်။ 

၆၃။ ဝန်ကကီးဌာနက ဥပရေ ပုေ်မ ၂၁ နှင် ့ နည်းဥပရေ ၆၂ အေ သတ်မှတ်သည် ့

လုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်းခွေင် ရနော သိုမ့ဟုတ် စက်ရု၊ံ အလုပ်ရုံအမျိုးအစား၏ ပိုင်ေှင် 

သိုမ့ဟုတ် လက်ေှိခေစ်သူသည ် ကကိုတင် ခွေင့်ခပုချက်ထုတ်ရပးေန်ရလျှောက်လွှာ (ပုံစ-ံ၁) 

ခေင့် ၀န်ကကီးဌာနသို ့ရလျှောက်ထားေမည။် 



၆၄။ ဝန်ကကီးဌာနသည ် ကကိုတင်ခွေင့်ခပုချက် ထုတရ်ပးေန် ရလျှောက်လွှာများကုိ 

စိစစ်၍ခွေင့်ခပုပါက လိုက်နာေန ် စညး်ကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ကကိုတင်ခွေင့်ခပုချက် 

(ပုံစ-ံ၂) ခေင့် ထုတ်ရပးေမည်။ ကကိုတင် ခွေင့်ခပုချက်ထုတ်ရပးသည့် လုပ်ငန်း၊ 

လုပင်န်းခွေင် ရနော သိုမ့ဟုတ် စက်ရံု၊ အလုပရ်ုမံျားကို မှတ်ပုံတင်၍ ထိနး်သိမ်း 

ထားေမည်။ 

၆၅။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ကကိုတင်ခွေင့်ခပုချကထ်ုတ်ရပးေန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် 

မညီညွေတ်သခေင့် ခငင်းပယ်သည်အ့ခါ ယင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညညီွေတ်ရစရေး 

အတွေက် ခပည်စ့ုံစွောရဆာင်ေွေက်ဖပးီ ထပ်မံရလျှောက်ထားပါက လိုအပ်သလို စိစစ်၍ 

ခွေင့်ခပုနိုင်သည။်  

၆၆။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ကကိုတင်ခွေင့်ခပုချက်ထတု်ရပးောတွေင် သတ်မှတ်သည့် 

စည်းကမ်းချက်များနှင့် အညီ လိုက်နာရဆာင်ေွေက်မှု ေှ ိမေှိကိ ု- 

 (က) ဦးစီးဌာနက စစ်ရဆးတင်ခပရစေန် တာ၀န်ရပးအပ်နိုင်သည်။  

 (ခ) သက်ဆိုင်ော အစုိးေဌာန၊ အစုိးေအေွေဲ အ့စည်းက စစ်ရဆး၍ 

  ခပန်ကကားရပးေန် အရကကာင်းကကားနိုင်သည။် 



ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပရေပါ ေင်းနှီးခမှုပန်ှံမှုလုပ်ငန်းများ 

အရနခေင့် လိုက်နာရဆာင်ေွေက်ေန် ခပဌာန်းချက်များ 

 

၆၇။ ေင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုစီမကံိန်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူများသည် ပတ်ဝန်းကျင ်

ထိခိုက်မှု ေှ ိ မေှိ နှင် ့ စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကကီးဌာန၏ ကကိုတင်သရောတူညီချက် ေေိှေန် 

ရဆာင်ေွေက်ေမည်။  

၆၈။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမခံန်ခ့ွေဲမှုရကာင်းမွေန်ရေးအတွေက် နည်းဥပရေ ၅၂၊ ၅၃ နှင် ့၆၂ 

အေ သတ်မှတသ်ည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများတွေင် မပါဝင်သည့် အရသးစား 

ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း၊ စက်ရု၊ံ အလုပ်ရုံများ သည ်လုပ်ငန်းတည်ရဆာက်လည်ပတ်နိုင်ေန် 

သက်ဆိုင်ောဝန်ကကီးဌာနသို ့ ခွေင့်ခပုချက၊် လိုင်စင ် ရလျှောက်ထားခခင်းမခပုမီ 

ပတ်ဝန်းကျငထ်ိခိုက်မှု ေှိ မေှိ နှင် ့ စပ်လျဉး်၍ ဦးစီးဌာန၏ သရောထား မှတ်ချက် 

ေယူေမည။် 



ရမတ္တ ာေပ်ခံချက် 
 

 သိုခ့ေစ်၍ စီမံကိန်းလုပ်ငနး်များရကကာင့့် ပတဝ်န်းကျင်ထိခိုက် 

ပျက်ယွေင်းမှု့ မေှိရစရေး သိုမ့ဟုတ် အနည်းဆုံးခေစ်ရစရေး အတွေက့်

ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပရေ၊့ နည်းဥပရေများနငှ့်အညီ ရေးဆွေဲခပုစု 

ထားသည့် ပတဝ်န်းကျင် ထိခိုကမ်ှုဆန်းစစ်ခခင်းဆိုင်ော့ လုပထ်ုးံလုပ်နည်း 

အရပါ်  ခပည်သူအားလုံးက ဝိုငး်ဝနး်ရဆွေးရနွေး အကကံခပုရပးကကပါေန် 

ရမတ္တ ာေပ်ခံအပ်ပါသည်။ 



ရကျးဇူးတင်ပါသည်။ 


