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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်

ြပည် ထာင်စလတ် တာ ်

နျူကလီးယားသ တသနနှင့်အသးချြခင်းဥပ ဒ 

 (၂၀၁၄ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ်၊                 ။) 

၁၃၇၅ ခနှစ်၊                          လ           ရက် 

(၂၀၁၄ ခနှစ်၊              လ           ရက)် 

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် ဤဥပ ဒကိြပ ာန်းလိက်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက ်

၁။ ဤဥပ ဒအား 

နျူကလီးယားသ တသနနှင့်အသးချြခင်းဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤဥပ ဒတွင်ပါရှိ သာ အာကပ်ါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတင်ိး 

အဓိပ္ပာယ် သက် ရာက် စရမည-် 

(က) အဏြမူစမွ်းအင် ဆိသည်မှာ အက်တမ် ခ  အဏြမူ၏ 

အတင်ွးပိင်းြဖစ် သာ နျူကလီးယပ ် ပါဝင်သည့် 

ြဖစ်စဥ်တစ်မျိုးမျိုးမ ှရရှိ သာ စွမ်းအင်ကဆိိသည်။ 

 (ခ) နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်း ဆိသည်မှာ ပလူတိနီယ-၂၃၈ အိင်ဆိတပ်  

ပါဝင်မ ၈၀%ထက် ပိ၍ပါဝင် သာ ပလူတိနီယမှအပြဖစ် သာ 

ပလူတိနီယ၊  ယူ ရနီယ-၂၃၃၊ ပါဝင်ကိန်း ြမင့်တင်ထား သာ 

ယူ ရနီယ အိင်ဆိတပ်-၂၃၃ သိမ့ဟတ် ၂၃၅၊ သတ္တ ုရိင်း သိမ့ဟတ် 

ကင်းကျန ် သတ္တ ုရိင်းမှအပ သဘာဝ အ လျာက ်

ြဖစ်ပွားလာသည့် ယူ ရနီယ ပါဝင်သည့် အိငဆိ်တပအ် ရာများ၊ 

(���



������� 

2 
 

������� 
 

ဖာ်ြပပါြဒပ်ပစ္စည်း တစ်မျို း သိမ့ဟတ် တစ်မျို းထက်ပိ၍ 

ပါဝင် သာ မည်သည့် ြဒပ်ပစ္စည်းများကိမဆိ ဆိလိသည်။ 

(သိမ့ဟတ)် 

နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်း ဆိသည်မှာ ပလူတိနီယမ်၊ ယူ ရနယီမ်-

၂၃၃ သိမ့ဟတ်  ယူ ရနီယမ်ပါဝင်ကိန်း ြမင့်တင်ထားသည့် 

ယူ ရနီယမ်-၂၃၃ အိငဆိ်တပ် သိမ့ဟတ် ယူ ရနီယမ်-၂၃၅ 

အိင်ဆိတပ် သိမ့ဟတ ် သိပ္ပနှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနမှ  

နျူကလီးယား ြဒပ်ပစ္စည်းအြဖစ် အမျို းအစားသတ်မှတ် 

ဆးြဖတ်ထား သာ မည်သည့်ြဒပ်ပစ္စည်းကိ မဆိ ဆိလိသည်။ 

 (ဂ) ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်း ဆိသည်မှာ ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်း 

ဆိသည်မှာ နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်းနှင့် 

အလိအ လျာက် ပို ကွဲြခင်းြဖစ်နိင် သာ နျူကလီးယပ ်

များပါဝင်သည့် အြခား ရဒီယိသတ္တ ိက အရာဝတ္တ ုများ 

(ယင်းြဖစ်စဥ်တွင် တစခ် သိမ့ဟတ် တစ်ခထက်မကပိ သာ 

အိင်းယွန်းြဖစ် ဓာတ် ေရာင်ြခည ် - အယ်လဖာ၊ ဘီတာ၊ နျူထရွန ်

အမန် နှင့် ဂမ္မာ ရာင်ြခည်များထွက်ရှိ ပီး)နငှ့် ၎င်းတိ၏့ ရဒီယိ 

သတ္တ ိကနိင် သာ သိမ့ဟတ ် ကဲွထွက်ြခင်းြဖင့် 

နျူကလီးယားစွမ်းအင ် ထတ်လွတ်နိင်စွမ်း သာ 

ဂဏ်သတ္တ မိျား ကာင့် သဆး စနိင်ြခင်း၊ ခန္ဓာကိယ်အား 

ြပင်းထန်စွာ ထိခိက်ဒဏ်ရာရ စြခင်း  သိမ့ဟတ ် ပိင်ဆိင်မများ  

သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ကီးမားစာွ ပျက်စီး စြခင်းြဖစ်နိင် သာ 
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ပစ္စည်းများကိဆိသည်။ (သိမ့ဟတ)် နိင်င တာ်၏ 

တည်ဆဲဥပ ဒများတွင ် သတ်မှတ်ြပ ာန်းထား သာ သိမ့ဟတ် 

နျူကလီးယား ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရး ကာ်မတီ မ ှ

နည်းဥပ ဒ ထိန်းချုပ်မနှင့်အည ီ သတ်မှတ်ြပ ာန်းထား သာ ြဒပ် 

ပစ္စည်းကိ ဆိလိသည်။ 

(ဃ) ြဖာထွက် ရာင်ြခည ် ဆိသည်မှာ အဏြမူ သိမ့ဟတ ်

အဏြမူထက် သးငယ် သာ အမန်များ ြဖစ် စ၊ ဂမ္မာ ရာင်ြခည် 

သိမ့ဟတအိ်ပ်(စ်) ရာင်ြခည်ြဖစ် စ တစ်မျိုးမျိုး 

ြဖာထွက်ြခင်းကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အသလင်း၊  

ရဒီယိလင်း၊ မိက်ကရိ ဝ့၊ အနီ အာက် ရာင်ြခည်နှင့် 

သာမန်အလင်းတိမ့ပါဝင်ပါ ။ 

(င)  ရာင်ြခည်ထတ်ကိရိယာ ဆိသည်မှာ ြဖာထွက် ရာင်ြခည် 

ထတလ်တ်နိင်စွမ်းရှိ သာ ကိရိယာကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် 

ကာင်စကီအမိန် ့ ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍ သတ်မှတ် ကြညာသည့် 

ြဖာထွက် ရာင်ြခည ် ထတ်လတနိ်င်စွမ်းရိှ သာ ကိရိယာ လည်း 

ပါဝင်သည်။ 

(စ) ကာ်မတ ီ ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒ အခနး် ၃၊ ပဒ်မ ၄ 

အရဖွဲ စ့ည်းသည့် နျူကလီးယားစွမး်အငသ် တသနနငှ့်အသးချ ရး 

စီမခန်ခ့ွဲမ ကာ်မတီကိ ဆိသည်။ 

(ဆ) ဝန်ကီးဌာန  ဆိသည်မှာ သိပ္ပနှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနကိဆိသည်။ 

(ဇ)  ဦးစီးဌာန ဆိသည်မှာ အဏြမူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနကိဆိသည်။ 
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(ဈ)  မပူိင်ခွင့် ဆိသည်မှာ ြမန်မာနိင်ငတွင်ြပ ာန်းထားသည့် 

အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိင်ရာ မူပိင်ခွင့်အားလး (မူပိင်ခွင့်၊ 

တီထွင်မမူပိင်ခွင့်၊ စက်မဒီဇိင်းမူပိင်ခွင့်၊ ကန်အမှတ် တဆိပ)် တွင ်

အကျုးဝင်သည်။  

(ည) ြဖစ်စဥ် ဆိသည်မှာ- 

(၁) အစဥ်လိက် ဆာင်ရွက်မ အထူးသြဖင့် 

ထတ်ကန်တစ်ခကိထတ်လပ်ရာတွင ်

ြဖစ် ပ တိးတက်မအဆင့်များ အစဥ်ြဖစ် ပ ြခင်း သိမ့ဟတ် 

အြခား သာ လပ်ငန်း လည်ပတ် ဆာင်ရွက်ြခင်း သိမ့ဟတ ်

(၂) တစ်ခနှင့်တစ်ခ အြပန်အလှန် ဆက်သွယ် န သာ သိမ့ဟတ် 

အြပန်အလှန် ဆာင်ရွက် န သာလပ် ဆာင်မများ ကာင့် 

အစြပုအရာတစခ်မှ အဆးသတ် အရာတစ်ခသိ ့

ြပာင်းလဲ ပးြခင်းတိကိ့ဆိသည်။ 

(ဋ) နည်းပညာလဲ ြပာင်းြခင်း ဆိသည်မှာ အစိးရအဖဲွအ့ချငး်ချင်း 

သိမ့ဟတ် တက္ကသလ်ိ များအချင်းချင်း သိမ့ဟတ ်

အြခားအဖွဲအ့စည်း အချင်းချင်းကားတွင ် သိပ္ပနှင့် 

နည်းပညာဆိင်ရာဖွ ဖိ့ုးမများကိ 

ပိမိကျယ်ြပန် ့ သာအသးြပုသူများမှ ရယူအသးြပု နိင်မ 

သချာ စရန်၊ အဆိပါအသးြပုသူများမှ ထပ်ဆင့်၍ 

၎င်းနည်းပညာကိ ပိမိ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စြခင်းအားြဖင့် 

ထတ်ကန်များ၊ နည်းစဥ်များ၊ အသးချမများ၊ ြဒပ်ပစ္စည်းများ 



������� 

5 
 

������� 
 

သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မအသစမ်ျား ပ ထွက်လာြခင်းက ိြဖစ် ပ စ 

သည့် ကမ်းကျင်မများ၊ အသိဉာဏဗ်ဟသတများ၊ နည်းပညာများ၊ 

ထတ်လပ်မ နည်းလမး်များ၊ ထတ်လပ်မနမူနာများ၊ 

ထတလ်ပ်သည့်အ ဆာက်အအနမူနာများကိ လဲ ြပာင်း ပးသည့် 

ြဖစ်စဥ်များကိဆိသည်။ 

(ဌ) အ ဆာက်အအများ ဆိသည်မှာ 

နျူကလီးယားအ ဆာက်အအများ၊ ဓာတ် ရာင်ြခည ် ပးစက်များ၊ 

ယူ ရနီယမ်သတ္တ ုတူး ဖာ်ြခင်းများကဲ့သိ ့အချို ့ သာ သတ္တ ုတူး ဖာ ်

ြခင်းနှင် ့  သတ္တ ုရိငး်များသန်စ့ငသ်ည့်အ ဆာက်အအံများ၊ 

ရဒီယိသတ္တ ိကစွန်ပ့စ် ပစ္စည်း စီမခန်ခ့ွဲသည့် 

အ ဆာက်အအများနှင့် အကာအကွယ်နှင့် ဘးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းမ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိအပ်သည့်ပမာဏ ပ မူတည်၍ 

ရဒီယိသတ္တ ိက ြဒပ်ပစ္စည်းများအား ထတ်လပ်ြခင်း၊ သန်စ့င်ြခင်း၊ 

အသးြပုြခင်း၊ ကိင်တွယ်ြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း သိမ့ဟတ် 

စွန်ပ့စ်ြခင်းတိြ့ပုလပ်သည့် မည်သည့် နရာများကိမဆ ိဆိလိသည်။ 

(ဍ) နျူကလီးယားနည်းပညာနှင့်ဆက်စပ်နည်းပညာ ဆိသည်မှာ 

အက်တမ်၏ နျူကလီးယပ်များ၌ ြဖစ် ပ သည့် 

တ ့ြပန်မများဆိင်ရာ နည်းပညာကိဆိလိသည်။ ယင်းနည်းပညာကိ 

တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စအသးချြခင်း အထူးသြဖင့် 

နျူကလီးယားနည်းပညာြဖင့် လပ်စစ်စွမ်းအင်ထတ်လပ်ြခင်း၊ 

ရာဂါရှာ ဖွြခင်း နှင့် ဆးကသြခင်း၊ 
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စက်မလပ်ငန်းများတွင်အသးြပုြခင်း၊ စိက်ပျို း ရးနှင့် မွးြမူ ရး 

လပ်ငန်းများတွင် အသးချြခင်းနှင့် အစားအစာများ 

ဓာတ် ရာင်ြခည် ပးြခင်း စသည်တိ ့ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဎ)  ပင်မဓာတ်ခွဲခန်း ဆိသည်မှာဤဥပ ဒ၏ရည်ရွယ်ချက်များကိ 

ဖာ် ဆာင်ရန်အလိင့ှာ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးမှ 

အစးိရသတင်းစာတွငသ်တ်မတ်ှ ပးထား သာ နိင်ငတစ်ခ၏ 

အမျိုးသားအဆင့် စဓာတ်ခွဲခန်း သိမ့ဟတ် 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာစဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခကိ ဆိသည။်  

(ဏ)  သ တသနဆိင်ရာဂရန် ့ ဆိသည်မှာ 

လူပဂ္ဂုလ်တစ်ဦး သာ်လည်း ကာင်း၊ အဖဲွအ့စည်း 

တစ်ခ သာ်လည်း ကာင်း သ တသန ဆာင်ရွက်ရန်၊ ပညာရပ ်

သင်ကား ပးရန် သိမ့ဟတ် အြခား သာဝန် ဆာင်မများနှင် ့

နည်းပညာ ပ့ပိး ပးြခင်း တိြ့ဖစ် ပီး 

စာြဖင့် ရးသားထား သာသ ဘာတူညီချက ် ယင်းဝန် ဆာင်မကိ 

ဆာင်ရွက် နစဥ်နှင့် သက်တမ်းကန်ဆး သာအခါ၌ 

အစီရင်ခစာတင်ြပရြခင်းကိ ဆိသည်။ 

(တ) သ တသနလပ်ငန်းသ ဘာတညူီချက/်ကန်ထရိက် ဆိသည်မှာ 

သ တသနလပ်ငန်း များ ဆာင်ရွက်ရန ် သိမ့ဟတ် 

အြခားဝန် ဆာင်မများကိ ဆာင်ရွက်ရန ် ဤလပ်ငန်း 

သ ဘာတူညီချက်တွင်ပါဝင်မည ့်  လူပဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲအ့စည်းများမှ 

လိက်နာရမည့် သိမ့ဟတ် ထမ်း ဆာင်ရမည့် တိကျ သာ 
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တာဝန်ဝတ္တ ရားများကိ ဖာ်ြပထား ပီးပိမိ၍ 

တင်းကျပ် ပီးတကိျ သာ အချက်အလက်များကိ ရးသား ဖာ်ြပ 

ထားသည့် သ ဘာတူညီချက်ကိဆိသည်။ 

ယင်းလပ်ငန်းသ ဘာတူညီချက်မှ အ ကာင်အထည ် ဖာ်ြပ၍ 

ရနိင် သာ ထတလ်ပမ်နင့်ှ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြပ၍ မရနငိ် သာ 

ထတ်လပ်မများ ရှိရမည်။ 

 

အခနး်(၂) 

ရည်ရွယ်ချက်များ 

၃။ ဤဥပ ဒ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

(က)  ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အတငွ်း 

နျူကလီးယားစွမ်းအင်ကိ အသးချြခင်း ြဖင့် ရရှည်တည်တ့ သာ 

လူမစီးပွားဘဝဖွ ဖ့ို းတိးတက် စြခင်် းြဖင့် ခတ်မီဖွ ဖ့ို း 

တိးတက် သာ နိင်င တာ်တည် ထာင်ရန်၊ 

(ခ)  ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အတွင်း 

နျူကလီးယားစွမ်းအင်ကိ ငိမ်းချမ်းစွာ နှင့် 

ဘးအန္တရာယက်ငး်ရှငး်စွာ အသးြပုမဖွ ဖ့ို းတိးတက် စရန်နှင့် 

နျူကလီးယား နည်းပညာနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ် သာနည်းပညာများ 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက် လာ စရန်၊ 
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(ဂ) ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အတွင်း 

နျူကလီးယားစွမ်းအင်ကိ က ပါင်း စတွင် ထိ ရာက်အကျို းရှိစွာ 

အသးချနိင် ရးြမင့်တင်ရန်၊ 

(ဃ) နျူကလီးယားနှင့် ဆက်စပန်ည်းပညာများ 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မအတွက ် ြပည်တွင်း၊ ဒသတွင်းနှင့် 

နိင်ငတကာအဖဲွအ့စညး်များနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(င)    ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ မွးထတရ်န်။ 

 

အခန်း(၃) 

နျူကလီးယားစွမး်အင်သ တသနနှင့်အသးချ ရး 

စမီခန်ခ့ွဲမ ကာ်မတီဖွဲ စ့ည်းြခင်း 

၄။ သိပ္ပနှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနသည်- 

(က)

 အစိးရ၏သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် အာက် ဖာ်ြပပါပဂ္ဂ လ်များပါဝင်

ော နျူကလီးယား 

စွမ်းအင်သ တသနနှင့်အသးချ ရးစီမခန်ခ့ွဲမ ကာ်မတီက ိ

ဖွဲ စ့ည်းရမည် - 

(၁)  ြပည် ထာင်စဝန်ကီး      ဥက္က ဌ 

 သိပ္ပနှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန 
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(၂)  နျူကလီးယားစွမ်းအင်ကိအသးချ၍သ တသန  

 အဖွဲ ဝ့င်များ 

 ဆာင်ရွက် နသည့်ဝန်ကီးဌာနများမဝှန် ကီးများ 

 သိမ့ဟတ် ဒတိယဝန်ကီးများ   

(၃)  နျူကလီးယားစွမ်းအင်နှင့်သက်ဆိင်သည့်     

 အဖွဲ ဝ့င်များ 

 အစိးရဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းများမှ အကီးအကဲများ  

(၄)  ကမ်းကျင်သည့်သ တသနပညာရှင်များ   

 အဖွဲ ဝ့င်များ 

(၅)  ညန်ကား ရးမှူ းချုပ ်              

 အတွင်း ရးမှူ း 

 အဏြမူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန 

(ခ)  ပဒ်မခွဲ(က)အရဖွဲ စ့ည်းရာတွင် လိအပ်ပါက 

ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်းနိင်သည်။ 

၅။ အစိးရဝန်ထမ်းမဟတ် သာ ကာ်မတီဝင်သည် 

ဝန်ကီးဌာနကသတ်မှတ်သည့် ချီးြမင့် ငွကိ ခစားနိင်သည်။  
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အခန်း(၄) 

ကာ်မတီ၏တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များ 

၆။ ကာ်မတီ၏တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

(က) နျူကလီးယားစွမ်းအင ် အသးြပုရာတွင်လည်း ကာင်း၊ 

နျူကလီးယား စွမ်းအင်ဆိင်ရာ သိပ္ပနှင့်နည်းပညာ၊ 

ယင်းနှင့်ဆက်စပ်နည်းပညာများ ဖွ ဖ့ိုးတိးတက် ရး ဆာင်ရွက် 

ရာတင်ွလည်း ကာငး်၊ သ တသနြပုရာတွင်လည်း ကာင်း၊ 

ငိမ်းချမ်းစာွ အသးြပုမမှ သွဖည်မမရိှ ကာင်း 

သချာ စရန်အတွက်လိအပ် သာ မူဝါဒများချမှတ်ြခင်း၊ 

လမ်းညန်ြခင်း၊ 

(ခ) နျူကလီးယားစွမ်းအငဆိ်ငရ်ာသ တသနနယ်ပယ်များနငှ့် 

စပ်လျဥ်းသည့် မူဝါဒများ ချမှတ ်ြခငး်၊ လမ်းညန်ြခင်း၊   

(ဂ) အမျို းသားအဆင့်နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ နှစ်တိနှစ်ရှည် 

သ တသနစမီကိန်း များနှင့် 

နိင်င တာ်ဖွ ဖိ့ုးတးိတက် ရးစီမကန်ိးများအတွက် 

မူဝါဒများချမှတ်ြခငး်၊ လမ်းညနြ်ခင်း၊ 

(ဃ) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ အတည်ြပုချက်ြဖင့်ြဖစ် စ၊ 

ကလသမဂ္ဂလက် အာက်ခ အဖွဲအ့စည်းများ၏ 

ကာညာချက်အရြဖစ် စ၊ နျူကလီးယား ဘးအန္တရာယ ်

ကင်းရှင်း ရး၊ နျူကလီးယားလြခု ရး၊ 

နျူကလီးယားလပ် ဆာင်မများ စာင့်ကပ် 
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ထိန်းချုပ် ရးတိန့ှင့်စပ်လျဥ်း၍ လိအပ် သာအစီအမများ 

သတ်မှတ် ကညာြခင်း၊ ကညာချက်ကိ ြပနလ်ည်ရပသိ်မး်ြခငး်၊ 

 (င) နျူကလီးယားသ တသန၊ 

စမ်းသပ်မများ(Test)နှင့်သက်ဆိင်သည့်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 

သ ဘာတူစာချုပ်များ၊ ြပ ာန်းချက်များနှင့်စပ်လျဥ်း၍ 

အစိးရအဖဲွသိ့အ့ကြပုတင်ြပ ြခငး်၊  

(စ) ြပည်တွင်းြပည်ပရှိ နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဌာနများ၊ 

နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ သ တသနဌာနများ၊ 

ရည်ရွယ်ချက်တူအဖွဲအ့စည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်နိင်ရန ်အစီအစဥ်များချမှတ်ြခင်း၊ 

 (ဆ) နျူကလီးယားစွမ်းအင ် ဆိင်ရာဘာသာရပ်များ၌ 

လူစွ့မ်းအားအရင်းအြမစ်များ ဖွ ဖိ့ုး တိးတက် ရးအတွက် 

မူဝါဒများချမှတ်ြခငး်၊ သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနများနှင့် ညိနင်း 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဇ) ြပည်သူလူထအတွင်း နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ 

အကျိုးသက် ရာက်မများနှင့် စပ်လျဥ်းသည့် 

အသိပညာြပန်ပွ့ား ရးအတွက် လမ်းညန်ြခင်း၊ 

(ဈ) ကာ်မတီသည်နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ သ တသနနှင့် 

ဖွ ဖိ့ုး ရးလပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ရန်ပ ငွများကိ 

စီမခန်ခ့ွဲရန်အလိင့ှာ ကာ်မတီမ ှ သီးြခား တာဝန် ပးထား သာ 

လူပဂ္ိုဂ လ်အဖဲွအ့စည်းြဖင့် သာ်လည်း ကာငး်၊ သိပ္ပနှင့် နည်းပညာ 
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ဝန်ကီးဌာန၏ အစီအစဥ်ြဖင့်သီးြခားတာဝန် 

ပးထား သာအဖဲွအ့စည်း ြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ 

အဏြမူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန၏ ဘ ာ ရးဌာနအား တာဝန ်

ပး၍ သာ်လည်း ကာငး်၊ အဆိပါအဖွဲ မ့ျားမှ 

ကိယ်စားလှယ်တစ်ဦးချငး်စီြဖင့် 

ဖွဲ ၍့တာဝန် ပးအပ်၍ သာ်လည်း ကာင်း ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

အစးိရဝန်ထမ်း မဟတ် သာ 

ကာမ်တဝီင်များနငှ့်ရးလပ်ငန်းများအတက်ွ လိအပ် သာ 

ကန်ကျစရိတ် များကိ ဝန်ကီးဌာနမှကျခ စရမည်။ 

 

အခန်း(၅) 

ဝန်ကီးဌာန၏ တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များ 

၇။ ဝန် ကီးဌာနသည်- 

(က) နိင်င တာ်၏ စီရင်ပိင်ခွင့် နယ်နိမိတ်အတငွ်းရှိ 

နျူကလီးယားစွမ်းအင်နှင့် ယငး်နှင့် ဆကစ်ပ် သာနညး်ပညာကိ 

အသးြပု နသည့် လူပဂ္ဂုလ်နှင့်အဖွဲအ့စည်းများမှ တင်ြပလာ သာ 

နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ သ တသနလပ်ငန်းများကိ 

နိင်င တာ၏်မူဝါဒများနငှ့်အညီ စိစစ်သးသပ်၍ လိအပ် သာ 

အကဉာဏ်များ ပ့ပိး ပးြခင်း၊ ပါင်းစပ် 

ညိနင်း ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊  
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(ခ)  နျူကလီးယားစမ်ွးအငဆိ်ငရ်ာလပင်နး်များကိ ဆာင်ရွက် နသည့် 

ြပည်တွင်း၊ ဒသတွင်းနှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 

အဖဲွအ့စည်းများနှင့်ြဖစ် စ၊ တစ်နိင်ငချင်းနှင့် ြဖစ် စ၊ လူပဂ္ဂုလ ်

တစ်ဦးချင်းနှင့်ြဖစ် စ ဆက်သွယ်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရာတွင ်

အဓိကအခန်းက မှ ပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဂ) ြပည်တွင်းြပည်ပရှိ 

နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာသ တသနဌာနများ၊ အဖဲွအ့စည်း 

များနှင့် ဆက်သွယ်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

အဏြမူစွမ်းအင်ဆိင်ရာ ဆွး နွးပဲွများ၊ 

နှီး နှာဖလှယ်ပွဲများကျင်းပြခင်း၊ တက် ရာက်ြခင်း၊ 

ပညာရှင်ဖလှယ်ြခင်း၊ 

(ဃ) နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်း၊ ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပပ်စ္စည်း သိမ့ဟတ် 

ရာင်ြခည်ထတ် ကိရိယာများကိ အသးြပုသည့် 

သ တသနလပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်လပ်ငန်းများကိ 

ဆာင်ရွက်သည့် အစိးရဌာနများ၊ အဖွဲအ့စည်းနှင့် 

လူပဂ္ဂ လ်များအား အြပည်ြပည် 

ဆိင်ရာလပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ 

ညိနင်းအကဉာဏ်များ ပးြခငး်၊ 

(င) သ တသနလပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဥ်း၍ မူပိင်ခွင့်ကိစ္စရပ်များနှင့် 

အြခားဆက်စပ် ကိစ္စများအား ညိနင်း ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊ 

(စ) နျူကလီးယားစွမ်းအင်သ တသန ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မနှင့် 

အသးချမအတွက်လည်း ကာင်း၊ 
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ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်းစွန်ပ့စ် ရးနှင့် သိ လှာင် ရးအတွက ်

လည်း ကာင်း၊ အတည်ြပုထား သာအစီအစဥ်များ 

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မများကိ အကဉာဏ် ပးြခင်း၊  

လမ်းညန် ပးြခင်းများြပုလပ်ရမည်။  

(ဆ) နျူကလီးယားစွမ်းအင် ဆိင်ရာဘာသာရပ်များ၌ လူစ့ွမ်းအား 

အရင်းအြမစ်များ ဖွ ဖိ့ုး တိးတက် ရးအတွက် စီမကိန်းများ ရးဆွဲ၍ 

သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနများနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဇ) 

ဝန် ကီးဌာနသည်နျူကလီးယားစွမး်အငဆိ်ငရ်ာသ တသနနငှ့်ဖွ ဖိ့ုး

ရးလပ်ငန်းများ ကိ ဆာင်ရွက်ရန်အတွက်လပ်ငန်းအလိက်ရန်ပ င ွ

ခဲွ ဝလျာထားမအား ကီးကပြ်ခငး်၊ အကဉာဏ်များ ပးြခင်း၊ 

ဦးစား ပးအဆင့်အလိက်ခွဲ ဝ သတ်မှတ်မကိအတည်ြပု ပးြခင်း၊ 

ယင်းဘ ာ ငွများအား သ တသနများအတွက်စနစ်တကျ 

သးစွဲထားမအား စိစစ်ြခင်း၊ 

 

အခန်း(၆) 

ဦးစီးဌာန၏ လပ်ငန်းတာဝန်များ 

၈။ ဦးစီးဌာန၏လပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

(က) နိင်င တာ်၏ လူမစးီပာွးဘဝ ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မကိ 

တိက်ရိက် သာ်လည်း ကာင်း၊ သွယ်ဝက်ိ၍ သာ်လည်း ကာင်း 

အ ထာက်အကူြပုမည့် နျူကလီးယားစွမ်းအင် 
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ဆိင်ရာသ တသနနှင့်အသးချလပ်ငန်းများကိ အ ကာင် 

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ခ) နျူကလီးယားစွမ်းအငကိ် လက် တွအ့သးချနိင် သာ 

အမျို းသားအဆင့်သ တသန လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဂ) ဓာတ်ခွဲခန်းအဆင့်တွင် အာင်ြမင် ပီးြဖစ် သာသ တန 

လပ်ငန်းများကိ ထတ်လပ်မ အဆင့်နှင့်စီးပွားြဖစ်အဆင့် 

ရာက်ရှိ စရန ်အဆင့်ြမင့်သ တသနလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဃ) နျူကလီးယားစွမ်းအင ်

ဆင်ိရာပင်မဓာတခဲွ်ခနး်နငှ့်တစ်ဆင့်ခဓာတ်ခဲွခန်းများကိ အသိ 

အမှတ်ြပုြခင်း၊ စစ် ဆးြခင်း၊ 

 (င) နျူကလီးယားစမ်ွးအငကိ် ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ 

အသးြပုနိင်ရန် အ ထာက ် အကူြပုမည့် သ တသန 

လပ်ငန်းများကိလည်း  ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(စ) နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ 

သ တသနသးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများကိ စစ် ဆး 

စမ်းသပ် ပးြခင်း၊ ချိန်ကိက် ပးြခင်း၊ 

(ဆ) တက္ကသိလ်၊ ဒီဂရီ ကာလိပ်၊ ကာလိပ်၊ သိပ္ပ ကျာငး်များတွင ်

နျူကလီးယား စွမ်းအင်ဆိင်ရာ ဘာသာရပ်များ 

သင်ကားပိခ့ျြခင်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍ သက်ဆိင်ရာအစိးရ 

အဖွဲအ့စည်းများနှင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ ပဂ္ဂလိကလူပဂ္ဂ လ်၊ 

အဖွဲအ့စည်းများနှင့် သာ်လည်း ကာင်း ညိနင်း ဆာင် ရွက်ြခင်း၊ 
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(ဇ) ြပည်သူလူထအတွင်း နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ       အကျိုး 

သက် ရာက်မများနှင့် စပ်လျဥ်း၍ 

အသိပညာြပန်ပ့ာွး ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဈ) ကာ်မတီနှင့်ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ် ပး သာ 

လပ်ငန်းတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက ် ြခင်း၊ မိမိ၏လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်မ အစီရင်ခစာကိ ကာ်မတီနှင့် ဝန်ကီးဌာနသိ ့

တင်ြပြခင်း၊ 

(ည)  သ တသန တွရိှ့ချက်များအား မူပိင်ခွင့်သတ်မှတ်ြခင်း။ 

၉။ ဦးစီးဌာနသည ် နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မအတွက ်

ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ ်သည့် အခ ကး ငွရယူခွင့်ရှိသည်။ 

 

သ တသန ဆာင်ရွက်မည့် လူပဂ္ဂိုလ်နှင့် 

အဖွဲအ့စည်းများ၏လပ်ပိင်ခွင့်နှင့်တာဝန်ဝတ္တ ရားများ 

၁၀။ နျူကလီးယားစွမ်းအင်နည်းပညာဆိင်ရာ လပ်ငန်း ဆာင်တာများတွင ်

ပါဝင် ဆာင်ရွက် န သာ ပဂိ္ဂုလ်တစ်ဦးချင်းတွင် ေအာက်ပါ 

တာဝန်ဝတ္တ ရားများရှိရမည-် 

(က) ၎င်းတိ၏့အသိဉာဏ်ပညာနှင့် ပငကိ်ယ်စွမး်ရည်များအား 

နျူကလီးယားနည်းပညာ ဆိငရ်ာ ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ၊ 

လူမစီးပွားဆိင်ရာဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ ြဖစ် စြခင်းနှင့် 

အမျို းသားကာကွယ် ရးနှင့်လြခု ရးကိ ထိန်းသမ်ိးြခင်းတိအ့ား 

ဦးတည် စသည့် လပ် ဆာင်မများတွင ်ပါဝင် ဆာင်ရွက်ရန်၊ 
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(ခ) သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာနနှင့်အဖွဲအ့စည်းများနှင့် စာချုပ်ချုပ် 

ဆိထား သာ နည်းပညာ ဆိင်ရာလပ် ဆာင်မများကိ 

ပီး ြမာက် အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ စာချုပ်ချုပ်ဆိထား သာ 

အဖွဲအ့စည်းများအကား သ ဘာတူညီထားသည် ့

စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ နိင်င တာ်ဘ ာ ငွြဖင့် 

အသးြပု ဆာင်ရွက်သည့် နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ 

သ တသနနှင့်နည်းပညာ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးရလဒ်များ 

လဲ ြပာင်းြခင်း ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ဂ)  နိင်ငနှင့်အဖွဲအ့စည်း၏ အကျို းစီးပွားကိကာကွယ်ရန် 

ဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များ အတင်ိး 

နျူကလီးယားနည်းပညာဆိင်ရာလျို ဝ့ှက်ချက်များအား 

ထိန်းသိမ်းထားရန်၊ 

(ဃ) ဤဥပ ဒြဖင့်ြပ ာန်းထား သာ အြခားဝတ္တ ရားများအား 

ဆာင်ရွက်ရန်။ 

၁၁။ နျူကလီးယားနည်းပညာဆိင်ရာ လပ် ဆာင်မများတွင ်

ပါဝင်ပတ်သက်လျက်ရှိသူ လူပဂ္ဂုလ် သိမ့ဟတ ် အဖဲွအ့စည်းအသီးသီးသည် 

အာက် ဖာ်ြပပါလပ်ပိင်ခွင့်များ လပ် ဆာင်ခွင့် ရှိသည-် 

(က) မိမိတိက့ိယ်တိင် သိမ့ဟတ် 

အြခားအဖွဲအ့စည်းများနှင့် သာ်လည်း ကာင်း အြခား 

ပါဝင်ပတ်သက်လျက်ရှိ သာသူများနှင့် သာ်လည်း ကာင်း 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း ြဖင် ့
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နျူကလီးယားနည်းပညာဆိငရ်ာလပ် ဆာငမ်များအား 

ဆာင်ရွက်ရန်၊ နည်းပညာဆိင်ရာ 

လပ်ငန်းသ ဘာတူညီချက်် များအား 

ပီးဆး အာင် ဆာင်ရွက်် ရန်၊ နိင်င တာ်၏ 

သတမှ်တြ်ပ ာန်းချက်များနငှ့်အညီ သ တသနနယ်ပယ်များအလိက် 

နည်းပညာဆိင်ရာ အဖွဲအ့စည်းများတည် ထာင်ရန်နှင့် 

ရွးချယ်ထား သာ နျူကလီးယားနည်းပညာဆိင်ရာ 

လပ်ငန်းများတွင်ပါဝင် ဆာင်ရွက်မည့် ပဂ္ုိဂ လ်များ၏ 

စွမ်း ဆာင်ရည်အလိက် ပါဝင် စ ေရး မှတ်ပတင်ရန်၊ 

(ခ)  စက်မလပ်ငန်းများအတွက်မူပိင်ခွင့်ကိ ကာကွယ်မရရှိရန်၊ 

နျူကလီးယားနည်းပညာ ဆိင်ရာလပ်ငန်း ဆာင်တာများက ိ

လွတ်လပ်စွာဖန်တီးခွင့်ရရှိ စရန်နှင့် ဥပ ဒပါ 

ြပ ာန်းချက်များနှင့်အည ီ နည်းပညာဆိင်ရာ 

အကျို းရလဒ်များအားခွဲ ဝသတ်မှတ်ရန ် သိမ့ဟတ် 

လဲ ြပာင်း ပးရန်၊ 

(ဂ) ပနှိပ်ထတ် ဝ ရး ဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များနှင့်အည ီ

နည်းပညာဆိင်ရာ လပ် ဆာင်မ များ၏ 

အကျို းရလဒ်များအားထတ်ြပန် ကညာရန်၊ 

(ဃ) သင်တန်းများ၊ အတိင်ပင်ခလပ်ငန်း၊ သိပ္ပနှင့်နည်းပညာ 

ညီလာခများ နည်းတူ 

နျူကလီးယားနည်းပညာဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်းများနှင့် 
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လူမအဖဲွအ့စည်းများတွငလ်ည်း ပါဝင်နိင်ရန်၊ 

စက်မလပ်ငန်းဆိင်ရာမူပိင်ခွင့် ကာင့်ရရှိလာ သာ 

အကျို းအြမတ်များ၊ ဆက်ခခွင့်များနှင့် ငွလး ငွရင်းများကိ 

နည်းပညာဆိင်ရာလပ်ငန်းများတွင ် ထည့်ဝင ် သည့်နည်းတ ူ

ထတ်လပ်မနင့်ှ စီးပွား ရးလပ်ငန်းများတွင်လည်း ထည့်ဝင်ရန်နှင့် 

ဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ နည်းပညာဆိင်ရာ 

လပ် ဆာင်မများအတွက ် ငွ ကး ထာက်ပ့မများ လက်ခရရှိရန်၊ 

(င) အမျို းသားအဆင့်နျူကလီးယားဆိင်ရာသ တသနမူဝါဒ 

ထွက် ပ လာ ရးအတွက ် ဥပ ဒများနှင့် 

လူမစီးပွားဘဝဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး စီမကိနး်များအတွက် မိမိ၏ 

သ ဘာထားများက ိ သက်ဆိငရ်ာ အာဏာပငိအ်ဖွဲအ့စည်းများထ 

အဆိြပုရန်နှင့် မိမိတိအ့ဖွဲ ဝ့င် အြဖစ်ပါဝင် န သာ 

နည်းပညာဆင်ိရာအဖွဲအ့စည်းများ၏ 

နျူကလီးယားနည်းပညာဆိင်ရာ ဖွ ဖ့ို းမစီမကိန်းများကိ 

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် ကီးကပ်ြခင်း၊ 

ပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်းများြပုလပ်ရန်၊ 

 (စ)  ဥပ ဒအရြပ ာန်းထား သာအြခားအခွင့်အ ရးများရရှိရန်။ 

 

အခန်း(၇) 

သ တသနနယ်ပယ ်
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၁၂။ နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ သ တသနလပ်ငန်းများကိ 

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ်

နိင်င တာ်ကာကွယ် ရးနှင့်လြခု ရး၊ ြပည်ပသွင်းကန်အစားထိးထတ်လပ် ရး၊ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သယဇာတထိန်းသိမ်း ရး၊ 

လူမစီးပွားဘဝဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးတိက့ိ ဖာ် ဆာင် ပးမည် ့ အာက် ဖာ်ြပပါ 

သ တသနနယပ်ယမ်ျားကိ ဆာင်ရွက်နိင်သည်-    

(က)  နျူကလီးယားြဖစ်စဥ်ဆိငရ်ာသ တသနလပ်ငန်းများ၊ 

(ခ) နျူကလီးယားစွမ်းအင်ထတလ်ပ်မနှင့် ယင်းထတလ်ပမ်နှင့် 

ဆက်စပ် န သာြဖစ်စဥ် များ၊ 

ြဒပ်ပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများထတ်လပ်ြခင်းနှင့် 

သီအိရီတွက်ချက်ြခင်း များဆိင်ရာသ တသနလပ်ငန်းများ၊ 

(ဂ) ကျန်းမာ ရး၊ စိက်ပျို း ရး၊ မးွြမူ ရး၊ အစားအစာ၊ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ဇီဝ နည်းပညာနှင့် 

ဆးဘက်ဆိင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက် နျူကလီးယား 

ြဒပ်ပစ္စည်းများနှင့် 

ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာသ တသနလပ်ငန်းများ၊ 

 

(ဃ) အပိဒ် ၃ တွင ် ဖာ်ြပထား သာ ရည်ရွယ်ချက်များြဖင့် 

နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်းများ၊ အဏြမူစွမ်းအင်၊ ရဒီယိ 

သတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်းများနှင့် ြဖစ်စဥ် သိမ့ဟတ် နည်းလမ်း များကိ 

စက်မလပ်ငန်း၊ စးီပွားြဖစ်လပ်ငန်း၊ အသးကျစွမ်းအင် 
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ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း များအြပင် နျူကလီးယားစွမ်းအင်ကိ 

စီးပွား ရးလပ်ငန်းနှင့် စက်မလပ်ငန်းများတွင ် ပိမိ ခတ်မစွီာ 

အသးချနိင် ကာင်း ဖာ်ြပသည့် သ တသနလပ်ငန်းများ၊ 

(င) နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ 

သ တသနနှင့်ထတ်လပ်မလပ်ငန်းများကိ ဆာငရွ်က ် နစဥ် 

ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးကိြမင့်တင် ပးနိင် သာ၊ 

ကျန်းမား ရးကိ အကာအကွယ် 

ြပုနိင် သာဆက်စပ်သ တသနလပ်ငန်းများ။  

အခနး်(၈) 

နည်းပညာလဲ ြပာင်းြခင်း 

၁၃။ ကာမ်တီသည် အာက်ပါတိကိ့ ဆာင်ရွက်နိင်ရန ် နိင်ငတွင်း 

ရညရ်ယ်ွချက်တူ သ တသနလပ်ငန်းဌာနများမ ှကိယ်စားလှယ်များပါဝင် သာ 

နညး်ပညာလဲ ြပာင်းြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းအဖွဲက့ိထူ ထာင်ရမည်- 

(က) နိင်ငတွင်း အမျို းသားအဆင့်သ တသနလပ်ငန်းများ၊ 

ဘာသာရပ်ဆိင်ရာ သ တသန လပ်ငန်းဌာနများတွင ်

တွ က့ုရ သာ နည်းပညာလဲ ြပာငး်ြခငး်ဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ အား 

ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရန၊် 

(ခ) 

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်ငတွင်ြပ ာန်းထား သာအသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိ

င်ရာမူပိင်ခွင့်နှင့် အြခား သာနည်းပညာ လဲ ြပာင်းြခင်းဆိင်ရာ 

ကိစ္စရပ်များ ပါဝင်ပတသ်က် န သာ 
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အြငင်းပွားစရာများအားဆးြဖတ်နိင်ရန ်

နည်းပညာလဲ ြပာငး်မလပင်နး်များ ဆိင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်များ ဖလှယ်ရန်နှင့် 

အကျို းတူလပ် ဖာ်ကိင်ဖက်များ၊ ြပည်သူများအား 

အခွင့်အလမ်းများနှင့် လပ်ငန်းစဥ်များဆိင်ရာသတင်းအချက် 

အလက်များကိဖွ ဖ့ို း တိးတက် စရန်နှင့် ြဖန် ့ ဝရန်။ 

၁၄။ က ပါင်းစတင်ွ ခတ်မီဖွ ဖ့ို းတိးတက်မများရရှိ စရန်နှင့် 

ကမ္ဘာ့စီးပွား ရးတင်ွ နိင်င၏ ပါဝင် ပို င်ဆိင်မများ တိးြမင့်နိင် စရန ်

နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာဗဟသတနှင့် နည်းပညာမ ျား 

တိးတက်လာ စရန ် သိမ့ဟတ ် ရရှိလာ စရန်နှင့်သ ဘာတူကျင့်သးလာ စရန ်

ရည်ရွယ်၍ အာက်ပါြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ 

နည်းပညာလဲ ြပာင်းြခင်းကိ ဆာင်ရွက်နိင်သည်- 

(က) ဆန်းသစ် ြပာင်းလဲထား သာ နည်းစဥ်များနှင့် 

နည်းပညာများကိ အ ြခြပုထားသည့် သ တသနအဆင့်မှ 

ထတ်လပ်မအဆင့်နှင့် စီီးပွားြဖစ်အဆင့်အထိ ရာက်ရိှ စရန် ပ့ပိး 

ဆာငရွ်က် ပးရန်၊ 

(ခ)  စက်မလပ်ငန်းများနှင့် သ တသနဌာနနှင့်ဖွ ဖ့ို း ရးဌာနများအား 

အဆင့်ြမင့် နည်းပညာဆိင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင်ြခင်းများ၊ 

နည်းပညာလဲ ြပာင်းြခင်းနှင့် စီးပွားြဖစ် 

ဆာင်ရွက်နိင် သာအဆင့်သိ ့ ရာက်ရိှနိင် စ ရးအတွက် 

ပိမိအ လးထားမများ ရှိလာ စ ရး အား ပးကူညီရန်၊ 
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(ဂ)  အြခားသ တသနနှင့် ဖွ ဖိ့ုးမကိ ဆာင်ရွက် န သာ 

အဖွဲအ့စည်းများ၊ အ သးစား နှင့် 

အလတ်စားစီးပွား ရးက များနှင့် လပ်ငန်းရှင်များအား 

နည်းပညာ ြဖန်ြ့ဖူး ပး သည့် နည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့် 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် အ သးစားနှင့် 

အလတ်စားစက်မလပ်ငန်းများ အထူးသြဖင့် ကျးလက် ဒသများရှိ 

အ သးစားနှင့် အလတစ်ား လပ်ငန်းများအတွက် လဲ ြပာင်း ပးရန ်

သင့် လျာ်် သာ နည်းပညာများ ကိ ဖွ ဖို းတိးတက် စရန်၊ 

(ဃ) အကျို း ကျးဇူးများ မ ဝခစားရန ် သချာ စသည် ့

ကာင်းမွန်ြပည့်စ သာ သ ဘာ တူညီချက်များမတှစ်ဆင့် 

ခတ်မနီည်းပညာများအား ကန်ကျစရိတသ်က်သာ၍ 

လျင်ြမန် သာလဲ ြပာင်းြခင်းအတွက် သ တသနနှင့်ဖွ ဖ့ို းမဆိင်ရာ 

လပ် ဆာင်မများ နှင့်အစစပ်လပ်ငန်းများအား 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာနှင့် ပူးတွဲ ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ အား ပး ကူညရီန်၊ 

(င)  သိပ္ပပညာရှင်များ၊ နည်းပညာရှင်များ၊ သ တသနပညာရင်ှများနှင့် 

တီထွင်သူများ အကား စီးပာွး ေရးစွန်ဦ့းတီထွင်လပ် ဆာင်မနှင့် 

ကိုတငခ်န်မ့န်ှးထား သာ လပ် ဆာင်မများအား ပ့ပိးကူညီ 

ဆာငရွ်က် ပးရန်။ 

 

သ တသနနှင့်နည်းပညာဆိင်ရာလပ်ပိင်ခွင့်နှင့်မူပိင်ခွင့် 
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၁၅။ နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများနည်းတူ 

နျူကလီးယားစွမ်းအင ် ဆိင်ရာ လပ်ငန်းနှင့်တာဝန်များအား 

သ ဘာတူစာချုပမ်ျားြဖင့် ဆာင်ရွက်ရမည်။ ယငး်သ ဘာတူ စာချုပ်တွင ်

အာက် ဖာ်ြပပါ အမျို းအစားများပါဝင်ရမည်- 

(က)  နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာသ တသနနှင့် 

နည်းပညာဆိင်ရာဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ သ ဘာတ ူစာချုပမ်ျား၊ 

(ခ)  နည်းပညာလဲ ြပာငး်မသ ဘာတူစာချုပမ်ျား၊ 

(ဂ)  နျူကလီးယားနည်းပညာဆိင်ရာဝန် ဆာင်မ 

သ ဘာတူစာချုပမ်ျား။ 

၁၆။ နျူကလီးယားစွမး်အငဆိ်ငရ်ာ သ တသနနှင့်နည်းပညာ 

တိးတက်မရလဒ်များအ ပ  ပိင်ဆိင်ခွင့်နှင့်မူပိင်ခွင့်များ- 

(က) နျူကလီးယားစွမ်းအင်သ တသနနှင့် နည်းပညာဆိင်ရာ 

လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက ် ရာတွင ် ရင်းနှီးြမုပ်နှက သာ 

အဖဲွအ့စည်းများ သိမ့ဟတ/်နှင့် လူပဂ္ဂ လ်များသည ်

နျူကလီးယားနည်းပညာဆိင်ရာ တိးတက်မရလဒ်များ၏ 

ပိင်ရှင်များြဖစ်ရမည်။ နျူကလီးယားနည်းပညာဆိင်ရာ 

သ ဘာတစူာချုပ်များတွင် အြခားသတ်မှတ်ချက် များြဖင့် 

ဖာ်ြပထားြခင်းမရှိလ င် 

နျူကလီးယားနည်းပညာဆိင်ရာအလပ်များအား 

တိက်ရိက် ဆာင်ရွက် န သာ အဖွဲအ့စည်းများ သိမ့ဟတ်/နှင့် 
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လပ် ဆာင်သ ူ အသီးသီးသည် ၎င်းအလပ်များ၏ 

ဖန်တီးသူပိင်ရှင်ြဖစ်ရမည်။ 

(ခ) နိင်င တာ်ဘ ာ ငွြဖင့် ဆာင်ရွက် သာ 

သ တသနလပင်န်းများမှရရိှလာသည့် တိးတက်မရလဒမ်ျားက ိ

နိင်င တာ်မ ှ တရားဝင်တာဝန် ပးအပ်ထား သာအဖွဲအ့စည်း 

မှသာလင ် ယင်းတိက့ိအသးြပုြခင်း၊ လဲ ြပာင်းြခင်းနှင့် 

တာဝန် ပးအပ်ြခင်းတိက့ိ ဆးြဖတ်ရမည်။ 

(ဂ)  နိင်င တာ်ဘ ာ ငွြဖင့် ထာက်ပ့ ပးထားြခငး်မရိှ သာ 

နျူကလီးယား နည်းပညာ  ဆိင်ရာတိးတက်မနှင့် 

နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ သ တသနရလဒ်များ၏ 

ပိင်ရှင်များသည် ဥပ ဒပါ  ြပ ာန်းချက်များအရ 

အဆိပါရလဒ်များကိ အသးြပုရန်၊ လဲ ြပာငး်ရန ် သိမ့ဟတ် 

တာဝန် ပးအပ်ရန်အခွင့်ရှိရမည်။ 

(ဃ) နျူကလီးယားနည်းပညာဆိင်ရာလပ်ငန်းများ၏ 

ဖန်တီးသူများသည် ဤဥပ ဒနှင့် 

အြခားဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များအရ 

ညန်ကားထား သာလပ်ပိင်ခွင့်များအား ပိင်ဆိင် နိင်သည်။ 

 

အခန်း(၉) 

အသးချမနယ်ပယ် 
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၁၇။ နျူကလီးယားနည်းပညာကိ အမျို းသားအဆင့်နှင့် နိင်ငတကာအဆင့် 

တရားဝင်ဝတ္တ ရားများ၊ ကတိကဝတ်များနှင့်အညီ ငိမ်းချမ်း သာ 

ရည်ရွယ်ချက်များြဖင့် အသးချရမည်။ 

၁၈။ နိင်င တာ်အ နြဖင့် နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ 

သိပ္ပနငှ့်နည်းပညာသ တသနနငှ့် ဖွ ဖ့ို းမဆိင်ရာလပ်ငန်းများနှင့်ရလဒ်များကိ 

လူမစီးပွားဘဝဖွ ဖ့ို း တိးတက် စ ရး၊ အမျို းသား လြခု ရးနှင့် ြပည်သူတိ၏့ 

လူ နမဘဝ အဆင့်အတန်းြမင့်မား စ ရးအတက်ွ အသးချ ရးအတွက် 

လူပဂ္ဂ လ်များနှင့်အဖွဲအ့စည်းများအား အား ပးအား ြမာက်ြပုရမည်။  

၁၉။ နျူကလီးယားသ တသနနှင့် နည်းပညာဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ 

ဆာင်ရွက် န သာ အဖွဲအ့စည်း များနှင် ့ တစ်ဦးချင်းတိသ့ည် 

၎င်းတိ၏့ရလဒ်များကိနိင်င၏လူမစီးပွားဘဝဖွ ဖ့ို း တိးတက် ရး၊ 

လူ နမအဆင့်အတန်း ြမင့်မားလာ ရးနှင့် အမျို းသားလြခု ရးတိတ့ွင ်

အသးချနိင်ရန ်ဦးတည် နရမည်။ 

၂၀။ နျူကလီးယားနည်းပညာကိသ တသနြပုလပရ်ာမှ ရရိှ သာ 

ရလဒ်များက ိ ကျန်းမာ ရး၊ စိက်ပျို း ရး၊ မွးြမူ ရး၊ စက်မ၊ စွမ်းအင်နှင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ စွမ်းအင်နှင့် ငိမ်းချမ်းစွာ အသးချမဆိင်ရာက များ 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအတွက် အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မများ တွင ်

အသးချရမည်။ 

၂၁။ နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ သ တသနနှင့်နည်းပညာဖွ ဖ့ိုး 

တိးတက်မရလဒ်များကိ ယငး်နည်းပညာနငှ့်စပလ်ျဥ်းသည့် 
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လူစ့မွး်အားအရင်းအြမစမ်ျား၏ လပ် ဆာင်နိင်မနှင့်စွမ်းရည်များ 

စဥ်ဆက်မြပတ ်ဖွ ဖိ့ုးတးိတက် စ ရးတငွလ်ည်း အသးချရမည်။ 

 

အခန်း(၁၀) 

နျူကလီးယားနည်းပညာဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ သချာ စ ရးအကဲြဖတ်ြခင်း၊ 

လ့လာစိစစ်ြခင်း 

၂၂။ နျူကလီးယားနည်းပညာဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးအတွက် 

ပင်ကိယ်စွမ်းရည်ရှိသူများ၊ အဆင့်ြမင့် ကမ်းကျင်မအရည်အ သွး ရှိသူများနှင့် 

ကမ်းကျင်နည်းပညာရှင်များ ပ ထွက်လာ စ ရး အလိငှ့ာ 

လူသားအရင်းအြမစ် ြပုစပျို း ထာင် ရးလပ်ငန်းများကိ 

ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် နိင်င တာ်ဘ ာ ငွက ိလျာထားသးစဲွ နိင်သည်။ 

၂၃။  နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာနည်းပညာ 

လ့လာသင်ယူတတ် ြမာက် ပီးသူများအား ၎င်းတိ၏့ အရည်အ သွး 

ကမ်းကျင်မအဆင့်ကိလိက်၍ ြပည် ထာငစ်ရာထူးဝနအ်ဖဲွ၏့ 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ

သင့် လျာ် သာအလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းများရရှိ ရးနှင့် အလပ ်

ခန်အ့ပ်နိင် ရးတိအ့တွက် စီစဥ်ထားရမည်။ 

လပ်ငန်းတာဝန်များကိထမ်း ဆာင်ရာတငွ် နိင်င တာ ် ၏ 

အလပ်သမားဥပ ဒများနှင့်အည ီစီစဥ် ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ 

၂၄။ နျူကလီးယားစွမ်းအင်နည်းပညာဆိင်ရာ အဓိက 

ဦးစား ပးနယ်ပယ်များအတွက် အဆင့်မီ သ တသနဓာတ်ခွဲခန်းများ 
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တည် ဆာက်ရာတွင ် ရင်းနှီးြမုပ်နှရန်နှင့် အဆိပါဓာတ်ခွဲခန်းများ 

အသးြပု ရးနှင့် စပ်လျဥ်းသည့် နည်းဥပ ေဒများ ရးဆဲွထတြ်ပန်ရန် 

အစီအစဥ်များကိ ချမှတ်ရမည်။ 

၂၅။ ကမ္ဘာတစ်၀ှမ်းအ ရးကီး သာ နျူကလီးယားနည်းပညာဆိင်ရာ 

အာင်ြမင်မများနှင ့်  စပ်လျဥ်းသည့် တိကျမှန်ကန် သာ 

သတင်းအြပည့်အစကိ အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီရရှိ စရန်၊ နည်းပညာဆိင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်များ ထတ်ြပန် ပးရန်နှင ့်  နိင်ငအတွင်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် န သာ နျူကလီးယားနည်းပညာ 

ဆိင်ရာလပ်ငန်းများနှင ့်  ရလဒ်များကိ နှစ်စဥ် ထတ်ြပန် ပးရန်အလိငှ့ာ 

နျူကလီးယားနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်ဆိငရ်ာ ခတ်မ ီ

အမျိုးသား ရးစနစ်တစ်ခ ထူ ထာင်ရမည်။ 

 

 

အခန်း(၁၁) 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ 

၂၆။ နိင်င တာ်သည ် နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ သ တသနလပ်ငန်းများ 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး အတက်ွ နည်းပညာဖလှယ် ရးနှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာနှင့် 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး တိတွ့င် ဝန် ကီးဌာနမြှဖစ် စ၊ ဦးစီးဌာနမှြဖစ် စ၊ 

နျူကလီးယားနည်းပညာ သ တသနလပ်ငန်းများ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးအတွက် 

ြပည်ပနိင်ငတစ်ခ၏ အစိးရအဖွဲအ့စည်း၊ ပဂ္ဂလိကအဖွဲ အ့စည်း သိမ့ဟတ် 

လူပဂ္ဂ လ်တစ်ဦးချင်းစီြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ 
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အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်းများြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်နိင်မည့် အ ြခအ နများကိ ဖန်တီး ပးရမည်။  

၂၇။ နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ 

သ တသနဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးလပ်ငန်းများတွင ် ပါဝင် သာ ဝန်ကီးဌာနများ၊ 

ဦးစီးဌာနများနှင့် ပဂ္ဂလိကအဖွဲအ့စည်းအသီးသီးတိသ့ည် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 

အဖွဲအ့စည်းများမှြဖစ် စ ြပည်ပအဖဲွအ့စည်းများနှင် ့  ြပည်ပတစ်သီး 

ပဂ္ဂလိကများမှြဖစ် စ ကူညီ ထာက်ပ့မများကိလက်ခနိင် ပီး 

အဆိပါအဖွဲ မ့ျားကြပုလပ် သာ နည်းပညာဆိင်ရာညလီာခများ၊ 

အကြပု ဆွး နွးြခင်းများ၊ သင်တန်းများနှင့် သ တသနလပ်ငန်းများ၊ 

သ တသနဆိင်ရာ ြပပဲွ၊ ပိုင်ပွဲ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲများတွင ် ပူး ပါင်းပါဝင ်

ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

၂၈။ ြပည်ပနိင်ငများတင်ွ ရာက်ရှိ နထိင် န သာ ြမန်မာနိင်ငသားများ၊ 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖဲွ  ့အစည်းများ၊ ြပည်ပအဖဲွအ့စည်းများ သိမ့ဟတ်/နှင့် 

ပဂ္ဂလိကများသည ် အစိးရက ြပ ာန်းထား သာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ

နိင်င တာ်တွင ် နျူကလီးယားစွမး်အငသ် တသန ဖွ ဖ့ို း ရးဆိငရ်ာရန်ပ ငွ 

ထူ ထာင်ြခင်းများကိလပ် ဆာင်နိင်သည်။ နိင်င တာ်၏ နျူကလီးယား 

စွမး်အင်သ တသန ဖွ ဖိ့ုး ရးလပင်နး်များကိ ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် 

အဆိပါသ တသန ရန်ပ ငွ ကိ ခငိမ်ာ သာစီမချက်များ တင်ြပ၍ 

ရယူသးစွဲခွင့်ရှိသည်။  

၂၉။ ြပည်ပနိင်ငများတင်ွ ရာက်ရှိ နထိင် န သာ ြမန်မာနိင်ငသားများ၊ 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖွဲအ့စည်းများ၊ ြပည်ပအဖွဲအ့စညး်များ သိမ့ဟတ်/နှင့် 
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ပဂ္ဂလိကများသည် ြမန်မာနိင်ငအတွင်း အဏြမူစွမ်းအင်ဆိင်ရာ 

သ တသနဖွ ဖ့ို းမ ဆာင်ရွက် န သာ သိပ္ပနှင့်နည်းပညာ၀န်ကီးဌာန၊ အြခား 

၀န်ကီးဌာနများ၊ ပဂ္ဂလိကများနှင့်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း သိမ့ဟတ ်

ထူ ထာင်ြခင်းများ ြပုလပ်ရာ၌ နိင်င တာ်တွင ် ြပ ာန်းထားသည့် 

သတ်မှတ်အခွန်၊ ြမယာသးစွဲြခင်းအတွက် သတ်မတှလ်ျာထားချက်များအြပင် 

နိင်င တာ ် ၏ ဘ ာ ရးဆိင်ရာ တည်ဆဲဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒ များအတိင်း 

ပး ဆာင်ရမည်။ 

၃၀။ နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာသ တသနဖွ ဖ့ို းမများတွင် 

ရင်းနှီးြမုပ်နှ သာ နိင်ငြခား ချး ငွများနှင့်ြပည်ပအကူအညီများက ိ

နိင်င တာ်၏ တည်ဆဲဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ အစိးရ အဖွဲ ၏့ 

ညန်ကားချက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

အခန်း(၁၂) 

သ တသနဆိင်ရာဘ ာ ရးစီမခန်ခ့ွဲမ  

၃၁။ နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ 

သိပ္ပနှင့်နည်းပညာသ တသနဖွ ဖ့ို းမရန်ပ ငွကိ အာက်ပါ အရင်းအြမစ်များမှ 

ရယူနိင်သည်- 

(က) နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ 

သိပ္ပနှင့်နည်းပညာသ တသနဖွ ဖ့ို းမအတွက် ကိုတင ်

လျာထား သာ နိင်င တာ်ဘ ာ ငွနှင့် သီးြခားသ တသနဆိင်ရာ 

နိင်င တာ ်ဘ ာ ငွ၊ 



������� 

31 
 

������� 
 

(ခ)   မိမိဆန္ဒအ လျာက် လှူ ဒါန်းထည့်ဝင်မ၊ 

(ဂ)  နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ 

သိပ္ပနှင့်နည်းပညာသ တသနဖွ ဖိ့ုးမလပင်န်းတွင် ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်လိ သာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်းများ၊ 

ြပည်ပနိင်င တစ်ခခ၏ အစိးရအဖွဲအ့စည်း သိမ့ဟတ် 

ပဂ္ဂလိကအဖွဲအ့စည်း သိမ့ဟတ ် လူပဂ္ဂို လ် တစ်ဦးချင်းစီ၏ 

ထည့်ဝင်မ၊ 

(ဃ)  အြခား သာအရင်းအြမစ်များ။ 

၃၂။ ကာမ်တီသည် ပဒ်မ ၃၀ တွင် ဖာ်ြပထား သာရန်ပ ငွများက ိ

 ေအာကပ်ါ ကိစ္စရပ်များ အတွက်သာ သးစွဲခွင့်ြပုရမည်- 

(က) နျူကလီးယားနည်းပညာဆိင်ရာ အ ရးပါ သာ အဓိကဦးစား ပး 

သ တသန လပင်နး်များ ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ခ) နျူကလီးယားနည်းပညာကိ အ ြခခသည့်နယ်ပယ် ပါင်းစမှ 

သ တသနများ ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ဂ)  သိပ္ပရ ထာင့်မှ သာ်လည်း ကာင်း၊ လက် တွရ့ ထာင့်မှ 

သာ်လည်း ကာင်း အ ရးပါသည့် အလျင်အြမန် သိမ့ဟတ် 

အသစ် ပ ပါက်လာ သာ နျူကလီးယား 

နည်းပညာဆိင်ရာလပ်ငန်းနှင ့်  လပ် ဆာင်မများ ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ဃ)  လူသားအရင်းအြမစ် မွးထတ်ရန်၊ 
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(င) နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ 

သိပ္ပနှင့်နည်းပညာသ တသနဖွ ဖိ့ုးမလပင်န်းများတွင် ပါဝင် 

ဆာင်ရွက်သည့် နိင်င့ဝန်ထမ်းမဟတ် သာ အြခားလူပဂ္ဂ လ် 

သိမ့ဟတ ်အဖွဲအ့စည်းများအား ချီးြမင့် ငွခစားခွင့် ပးရန်။ 

၃၃။ နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ 

သိပ္ပနှင့်နည်းပညာသ တသနဖွ ဖ့ို းမအတွက်ရရှိထား သာ ရန်ပ ငွများကိ 

သးစွဲရာတွင ် နိင်င တာ်၏ ဘ ာ ရးဆိင်ရာ တည်ဆဲဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒ 

သိမ့ဟတ ် အစိးရအဖွဲ၏့ အခါအား လျာ်စာွ ထတြ်ပန်ထား သာ 

ဘ ာ ရးဆိင်ရာ အမိန်ည့န်ကားချက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၄။ အာက် ဖာ်ြပပါကိစ္စရပ်များအတွက် နိင်င တာ်၏ 

အခွန်စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ 

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ခစားနိင်ရန်အတွက် လာက်ထားနိင်သည-် 

(က) နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာသ တသနဖွ ဖ့ို း ရးအတွက် 

ထည့်ဝင်ထား သာ ရန်ပ င ွအားလး၊ 

(ခ)  နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ သိပ္ပနှင့်နည်းပညာရပ်ဆိင်ရာ 

သ တသနနင့်ှဖွ ဖိ့ုး တိးတက်မ လပ်ငန်းစာချုပ်များအတိင်း 

ဆာင်ရွက်မများမှ တရားဝင်ရရှိ သာ ဝင် ငွများ၊ 

(ဂ) သ တသနလပ်ငန်းများနှင ့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ် သာ 

လပ်ငန်းများတွင်အသးြပုမည့် ယာဥ်၊ စက်ကိရိယာများ၊ 

စာအပ်စာတမ်းများ၊ သတင်းအချက်အလကမ်ျား တင်သွင်းမ 

အတက်ွ တင်သွင်းခွန်။ 
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၃၅။ သိ ့ သာ ် နည်းပညာလဲ ြ ပာင်းမများ၊ နည်းပညာြမင့် 

တင်သွင်းစက်ကိရိယာများနှင့် နည်းပညာတင်ပိမ့များအတွက် 

အခွန်စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ အခွန် ပး ဆာင်ရမည်။ 

၃၆။ နျူကလီးယားစွမ်းအငဖ်ွ ဖ့ို းမနငှ့် အသးချမဆိင်ရာစီမကိန်းကိ 

မူဝါဒအ ြပာင်းအလဲ ြဖစ် သာအခါ ကာ်မတီ၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် 

ြပန်လည်ချိန်ဆ ဆာင်ရွက်ရမည်။  

 

အခန်း(၁၃) 

ဥပ ဒအာဏာတည် စြခင်း 

ချီး ြမာက်ြခင်း 

၃၇။ နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာသိပ္ပနှင့်နည်းပညာဆိင်ရာ 

အာင်ြမင်မများနှင့် ပါဝင် ဆာင်ရွက်မများအတွက ်

လူပဂ္ဂ လ်တစ်ဦးချင်းစီအားလည်း ကာင်း၊ အဖွဲအ့စည်းများအား 

လည်း ကာင်း နိင်င တာ်၏ တည်ဆဲဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များအရ 

ဂဏ်ထူး ဆာင်တဆိပ်များက ိဂဏ်ြပု ချီး ြမာက်အပ်နှင်းရမည်။ 

 

ြပစ်မနှင့်ြပစ်ဒဏ်များ 

၃၈။ မည်သူမဆိ အာက် ဖာ်ြပပါြပ ာန်းချက်များကိ 

ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက ြပစ်မ၏ အတမ်ိအနက်ကိလိက်၍ 

စီမခန်ခ့ွဲမနည်းလမ်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ မို ြ့ပဥပ ဒြဖင့်လည်း ကာင်း၊ 

အ ရးယူ ဆာင်ရွက်နိင်သည်- 
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(က)  နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ သိပ္ပနှင့်နည်းပညာဖွ ဖ့ို း 

တိးတက် စရန်အတွက ် ရင်းနှီးြမုပ်နှထားသည့် 

နိင်င တာ်ဘ ာ ငွများကိ လွဲမှား သာ ရည်ရွယ်ချက်များ ြဖင့် 

အသးြပုြခင်း၊ 

(ခ) နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ သိပ္ပနှင့်နည်းပညာလပ်ငန်းနှင့် 

လပ် ဆာင်မများ အတက်ွ ပးအပ်ထား သာ 

အထူးအခွင့်အ ရးများနှင့် အကျို းခစားခွင့်များကိ လိမ်လည ်

အသးြပုြခင်း၊ တရားမဝင ်သးစွဲြခင်း၊ 

(ဃ)  နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာသိပ္ပနှင့်နည်းပညာ လပ်ငန်းများ 

အတက်ွ ရွးချယ်ြခငး် နှင့် တာဝန် ပးြခင်းများ 

ြပုလပ်ရာတွင်လည်း ကာင်း၊  နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ 

အစီအစဥ်များ၊ ဘာသာရပ်ဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ 

စီမကိန်းများနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ကမ်းကျင်မ၊ 

အရည်အ သွးအကဲြဖတ်ြခင်းနှင့် စမ်းသပ်လက်ခရြခင်းကဲ့သိ ့ သာ 

ကိစ္စရပ်များတွင်လည်း ကာင်း ြပ ာန်းထား သာ ဥပ ဒ၊ 

နည်းဥပ ဒ၊ အမိန်၊့ ညန်ကားချက်များကိ ချို း ဖာက်ြခင်း၊ 

(င)  ဤဥပ ဒနှင် ့ အြခား သာသိပ္ပနှင့်နည်းပညာဆိင်ရာ 

ြပ ာန်းထား သာဥပ ဒ တစ်ခခအား ချို း ဖာကြ်ခင်း၊ 

(စ) နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆိင်ရာ 

သိပ္ပနှင့်နည်းပညာသ တသနနှင့်ဖွ ဖ့ို း ရးလပ်ငန်း များမှ 

ထွက် ပ လာသည့်ရလဒ်များ၊ ယငး်တိ၏့ မူပိင်ခွင့်များစသည်တိက့ိ 
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ဆင်တူယိးမှားြပုလပ်ြခင်း၊ ထတ် ဖာ ် ြပာဆိြခင်း၊ ြပာငး်လဲြခင်း 

သိမ့ဟတ ် တပြခင်း၊ နည်းပညာဆိင်ရာ လ ို ဝှ့က်ချက်များကိ 

တရားမဝင်သးစွဲြခင်း၊ အများသိ စရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

 

 

အခန်း(၁၄) 

အ ထွ ထ ွ

၃၉။ ဆာင်ရွက် န သာသ တသနလပ်ငန်းစီမကိန်းများ၊ ငွ ကး ကျခ 

သးစွဲလပ်ကိင် န သာ သ တသနလပ်ငန်းများ၊ စာချုပ ် ချုပ်ဆိ၍ 

ဆာင်ရွက် န သာ သ တသနလပ်ငန်းများ၏ ဖွ ဖ့ိုး တိးတက်မကိ 

ပမှန်စိစစ်အကဲြဖတ်မ ဆာင်ရွက်၍ အစီရင်ခစာ တင်သွင်းရမည်။ 

ယင်းအစီရင်ခစာ ကိ လ့လာသးသပ်၍ တွရိှ့ချက်များကိ 

သ တသနလပ်ငန်းများ အာငြ်မငန်ငိ် ရးကိ ရှးရ၍ လိအပ် သာ 

ပ့ပိးမများကိ ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ (Accessment) 

၄၀။ ၀န် ကီးဌာနသည ် ပညာသင်နစ်ှ၊ သ တသနနှင ့်  ဖွ ဖိ့ုး ရး 

တက္ကသိလ်များ၊ အဓိက လပ် ဆာင်မများ ကိ ပမှန ် စစ် ဆးရန်အတွက ်

ပနှိပ်ထတ ်ေ၀ြခင်းများ၊ ဆန်းသစ် တီထွင်ြခင်းများ၊ မူပိင်ခွင့်များ၊ စီးပွားြဖစ် 

နည်းပညာလဲ ြပာင်းမများ အစရှိသည့် စသတ်မတ်ှချက်များကိ အသးြပု၍   

အနီးကပ် ြပန်လည်ဆန်းစစ်သည့်စနစ်ကိ ထူ ထာငရ်မည်။ 

၄၁။ ဦးစီးဌာနသည်- 

(က) ကာင်စီ၏ကန်ကျစရိတ်များကိကျခရမည်။ 
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(ခ) ကာင်စ၏ီရးလပ်ငန်းများကိ တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ရမည။် 

၄၂။ ဤဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်- 

(က) ဝန်ကီးဌာနသည်လိအပ် သာ 

နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများကိ အစိးရအဖွဲ  ့ ၏ 

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

(ခ) ကာင်စီ၊ ဝန်ကီးဌာန သိမ့ဟတ် ဦးစီးဌာနသည်လိအပ် သာ အမိန်၊့ 

ညန်ကားချက ်များကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

၄၀။ ဤဥပ ဒြဖင့်လမ်းြခုနိင်မမရှိသည့် အဏြမူစွမ်းအင်ဆိင်ရာ 

သိပ္ပနှင့်နည်းပညာကိစ္စရပ် များကိ သိပ္ပနှင့်နည်းပညာသ တသနဥပ ဒြဖင့် 

ြဖရှင်းြခင်းြဖင့်အတည်ြပုချက်ရယူရမည်။ 

 


