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ေနပြ ညေ်တာ် 

 
အမိန်ေကာ်ငြ ာစာအမတှ် ( ၄၄  /၂၀၁၅) 

၁၃၇၇     ခု ှစ်၊   ကဆုန်လဆန်း      ၅     ရက် 

(၂၀၁၅   ခု ှစ်၊    ဧပီလ     ၂၂      ရက်) 
 

ြပည်ေထာင်စုသမတမြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ သတတွင်းဝန်ကးီဌာနသည်    ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်း 

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၁၊ ပုဒ်မခဲွ(က)အရ အပ် ှင်းထားေသာ လုပ်ပုိင်ခွင့်ကုိကျင့်သံုး၍ ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ၏ 

သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ေအာက်ပါနညး်ဥပေဒများကို  ထုတ်ပြ န်လိုက်သည။် 
 

၁။ ဤနည်းဥပေဒများကို ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငနး်နည်းဥပေဒများကို  ပြ င်ဆင်သည့်နည်းဥပေဒများဟုေခ  

တွင်ေစရမည်။ 
 
၂။ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်း နည်းဥပေဒများ၏ နည်းဥပေဒ ၂၊ နည်းဥပေဒခွဲ(င)၏ ေနာက်၌ နည်းဥပေဒခွဲ 

(စ)အဖြ စ ်ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ ည့်စွက် ရမည်- 

 “(စ) အခွန်ဆုိသည်မှာ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းဥပေဒ ပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခဲွ (ဃ) အရ  ခွင့်ပြ မိန် ရရိှသူက 

မုတေ်ကာင် ဝတဆံ်သငွး်ခြ ငး်အတွက် ိုင်ငံေတာ်သို  ေပးေဆာင်ရမည့် အခွန်ကိုဆိုသည်” 
 
၃။ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်း နည်းဥပေဒများ၏ နည်းဥပေဒ ၄ အား ေအာက်ပါအတိုင်းအစားထိုးရမည်- 

 “၄။ သတတွင်းဝန်ကးီဌာနသည်- 

  (က) နည်းဥပေဒ ၃၊ နည်းဥပ ေဒခွဲ   (က)  အရ ေလာက်ထားချက်အေပ    လိုအပ်သည့်  

   စိစစ်မများပြ လုပ်ြပီး သေဘာထားမှတ်ချက်ြဖင့် အစုိးရအဖွဲသို  တငြ်ပရမည။် 

  ( ခ ) အစိုးရအဖွဲ၏သေဘာတူညီချက် ှင့်အညီ ခွင့်ပြ မိန်ထုတ်ေပးေရးအတွက် စာချ ပ ်

   ချ ပ်ဆိုရန် ေလာက်ထားသအူား အေကာင်းကားရမည်။ 

  ( ဂ ) ေလာက်ထားသူအား မြ န်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရး ှင့် ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း ှင့် 

စာချ ပ် ချ ပ်ဆိုေစရမည်။ 

  (ဃ) နည်းဥပေဒခဲွ(ဂ)အရ   စာချ ပ် ချ ပ်ဆုိပီးေနာက် သတ်မှတ်ထားသည့် အခေကးေငွ 

ကုိ ေလာက်ထားသူထံမှ လက်ခံရရိှလင် ခွင့်ပြ မိန်ကုိပံုစံ(မပလ-၃) ဖြ င့် ေလာက်ထား 

သူအား ထုတ်ေပးရမည်။ 

  ( င ) နည်းဥပေဒ ၃၊   နည်းဥပေဒခွဲ(ခ) အရ   ေလာက်ထားချကအ်ေပ   လိုအပ်သည့် 

စိစစ်မများပြ လုပ်ပီးခွင့်ပြ မိန်   ထုတ်ေပးေရးအတွက်  စာချ ပ်ချ ပ်ဆုိရန်  ေလာက် 

ထားသအူား အေကာငး်ကားရမည။် 

  ( စ ) နည်းဥပေဒ ၃၊ နည်းဥပေဒခွဲ(ခ)အရ  ေလာက်ထားသူအား နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ)တွင ်

ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း  ေဆာင်ရွက်ေစရမည်။   
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  ( ဆ)  နည်းဥပေဒခဲွ(စ)အရ  စာချ ပ်   ချ ပ်ဆုိပီးေနာက်  သတ်မှတ်ထားသည့်  အခေကးေငွ  

    ကုိ ေလာက်ထားသူထံမှ လက်ခံရရှိလင် ခွင့်ပြ မနိ်ကို ပုံစံ( မပလ-၄ )  ဖြ င့် 

ေလာက်ထားသူအား ထုတ်ေပးရမည်။” 
 
၄။ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒများ၏ နည်းဥပေဒ ၆၊ နည်းဥပေဒခွဲ(ဂ)ကို ေအာက်ပါအတိုင်း  

အစားထိုးရမည်- 

 “(ဂ) ခွင့်ပြ မနိ်ထုတေ်ပးခြ ငး်  သိုမဟုတ်    ငြ ငး်ပယ်ခြ င်းတိုကို    ပြ ည်ေထာင်စဝုန်ကးီ၏သေဘာ  

  တူညီချက်ြဖင့် ေဆာငရွ်က်ရမည။်” 
 

၅။ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒများ၏ နညး်ဥပေဒ ၇ အား ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိးုရမည်- 

 “၇။ သတတွင်းဝန်ကးီဌာနသည်- 

  (က) ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွ(ဲက)အရ  ထုတ်ေပးသည့် ခွင့်ပြ မနိ်ကို လည်းေကာင်း၊ 

ပုဒမ်ခွဲ(ခ)အရ ထုတ်ေပးသည့် ခွင့်ပြ မိန်ကိုလည်းေကာင်း ခွင့်ပြ သက်တမ်းကာလ 

၁၅ ှစ်ဖြ င့် ထုတ်ေပးရမည်။ 

  ( ခ ) ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၊  ပုဒ်မခွဲ(က)အရ  ခွင့်ပြ မနိ်ရရှသိူမှ ခွင့်ပြ မိန်   သကတ်မ်း မကုန်မီ    

   ၃ စ်ှ  ကိတင်၍ သက်တမ်းတုိး မြ င့်ရန် ေလာက်ထားလာပါက စိစစ်ပီး ြပည်ေထာင်စု 

အစိုးရအဖွဲ၏သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် တစ်ကမိလ်င် ၅ ှစ်စီဖြ င့် သက်တမ်းတိုးမြ င့် 

ေပး ိုင်သည်။ 

  ( ဂ ) ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၊   ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ   ခွင့်ပြ မိန်ရရှိသူမှ  ခွင့်ပြ မနိ်   သက်တမ်းမကုန်မီ   

   ၃ ှစ်  ကိ တင၍် သက်တမ်းတိုးမြ င့်ရန် ေလာက်ထားလာပါက စိစစ် ပးီ သတ်မှတ ်

ချကမ်ျား ငှ့် ကိုက်ညီပါက တစ်ကိမ်လင် ၅ ှစ်စီဖြ င့်  သက်တမ်းတိုးမြ င့် ေပး ိုင် 

သည်။ 

  (ဃ) မုတခ်ွံေရာင်းချခြ င်းလပု်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက် ှင့်အညီ ေလာက် 

ထားလာပါက စိစစ်ပးီ ခွင့်ပြ မနိ်ကို တစ် စ်ှ သကတ်မး်ဖြ င့် ထုတ်ေပး ိုင်သည်။ 

ခွင့်ပြ မနိ်ရရှိသမူှ ခွင့် ပြ မိန်သက်တမ်းမကုန်မီ ၃ လ  ကိ တင်၍ သက်တမ်းတိုး 

ေလာကထ်ားလာလင် သတ်မှတ်ချက် ှင့်ညီ တ်ပါက တစ်ကမိ်လင် တစ် ှစ်စီ 

 ဖြ င့် သကတ်မ်းတိးုမြ င့်ေပး ိုင်သည်။” 
 

၆။ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒများ၏  နည်းဥပေဒ ၉ တင်ွ   နည်းဥပေဒခွဲ(ခ)၏  ေနာက်၌ နည်း 

ဥပေဒခွဲ (ဂ)၊ (ဃ) ှင့် (င)  တိုအ ဖြ စ် ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ ည့်စွကရ်မည်- 

  “( ဂ ) မုတ်ေကာင်သားေဖာက်ေမွးမြ ခြ င်းလုပ်ငန်းအတွက်    ြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရး ှင့် ေရာင်းဝယ်  

  ေရးလုပ်ငန်းက    အသိအမှတ်ပြ ထားသည့်    မုတ်ေကာင်သားေဖာက်      ကမ်းကျင်သူအဖြ စ် 

  မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်ရရှိထားသူကို အသုံးပြ ရမည်။ 

   (ဃ) မုတ်ေကာင်ပြ စုေစာင့်ေရှာက်ခြ င်းလုပ်ငန်းအတွက်   ြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရး င့်ှ  ေရာင်းဝယ် 
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  ေရးလုပ်ငန်းက  အသိအမှတ်ပြ ထားသည့် ကမ်းကျင်သူကုိဖြ စ်ေစ၊ မုတ်ေကာင်ပြ စုေစာင့်ေရှာက် 

သည့်   လုပ်ငန်းကမ်းကျင်သူအဖြ စ်   မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်  ရရှိထားသူကိုဖြ စေ်စ  အသုံးပြ  

ရမည်။ 

   ( င ) မုတ်ေကာင်ဖမ်းဆီးစုေဆာင်းခြ င်း၊  မုတ်ေကာင်  ပြ စုေစာင့်ေရှာက်ခြ င်းလုပ်ငန်းအတွက် 

  ြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရး ှင့်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းက   အသိအမှတ်ပြ ထားသည့်   ပုလဲ  

  ေမွးမြ ေရး၊ ေရငုပ်ကမ်းကျင်သူကို အသုံးပြ ရမည်။ 
 
၇။ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒများ၏ နည်းဥပေဒ ၉ ၏ ေနာက်တွင်  “အခန်း(၄) ေငွေကးဆုိင်ရာ 
ြပ ာန်းချက်များ” ေခါင်းစဥ်အဖြ စ ်ဖြ ည့်စွက်ရမည။်  
 
၈။ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒများ၏ နည်းဥပေဒ  ၁၀၊  နည်းဥပေဒခဲွ  (ခ) တွင် ပါရိှေသာ “ေငွကျပ် 

၁,၀၀၀,၀၀၀  (ကျပ် တစ်ဆယ်သိန်း)”  ဆိုသည့်  စကားရပ်အသီးသီးကို  “ကျပ်သိန်း ှစ်ဆယ်” ဆိုသည့် 
စကားရပ်ဖြ င့် အစားထိုးရမည်။  
 
၉။ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒများ၏   နည်းဥပေဒ ၁၀၊   နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ)တွင်   ပါရိှေသာ   “ေငွကျပ်  
၂၀,၀၀၀(ကျပ် စ်ှေသာင်း)”ဆိုသည့် စကားရပ်ကိ ု“ကျပ်တစ်သိန်း” ဆိုသည်စ့ကားရပ်ဖြ င့် အစားထိုးရမည်။ 
 
၁၀။ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒများ၏  အခန်း(၄)၊   နည်းဥပေဒ ၁၀ ၏   ေနာက်တွင်   နည်းဥပေဒ  

၁၁၊ နည်းဥပေဒ ၁၂  ှင့် နည်းဥပေဒ ၁၃ တိုအဖြ စ် ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ ည့်စကွ်ရမည်- 

 “၁၁။ ဥပေဒပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခဲွ(ဃ)အရ ခွင့်ပြ မိန်ရရိှသူသည် မုတ်ေကာင်များ ဝတ်ဆံသွင်း ေဆာင်ရွက်မ  

          လုပ်ငန်းစဥ်ြပီးစီးြပီး ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း ဝတ်ဆံသွင်းမုတ်ေကာင် အေရအတွက်ကုိ  မြ န်မာ့ 

         ပုလဲထုတ်လုပ်ေရး င့်ှေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၏အတည်ပြ ေထာက်ခံချက် င့်ှအတူသတ တွင်း  

                       ဦးစီးဌာနသုိ  ေပးပိုရမည်။ 

  ၁၂။  သတတငွ်းဦးစီးဌာန၊ န်ကားေရးမှ းချ ပ်သည်- 

  (က)   မုတ်ေကာင်များ  ဝတ်ဆံသွင်းပးီသည့်ေနာက်  ဝတ်ဆံသွင်းမုတေ်ကာင်အတွက် 

အခွန်ကို   အေကာင်းကားစာ  ရရှိပးီ   ရကေ်ပါင်း ၃၀ အတွင်း   ေပးေဆာင်ရန ်   

ခွင့်ပြ မနိ်   ရရှသူိထံ အေကာင်းကားရမည်။ 

  ( ခ)  ခွင့်ပြ မနိ်ရရှိသူက  ေလာက်ထားလာလင် ဝတ်ဆံသွင်းမုတ်ေကာင်များအတွက် 

အခွန်ေပးေဆာင်ရမည့် ကာလသတ်မှတ်ချက်ကို  လိုအပ်သလို  တိုးမြ င့်ေပး ိုင် 

သည်။ 

  ၁၃။  ခွင့် ပြ မိန်ရရှိသူက ဤနည်းဥပေဒများအရ ေပးေဆာင်ရမည့် ဝတ်ဆံသွင်းမတုေ်ကာင်များ  

 အတကွ် အခွန်ကိုသတ်မှတ်ချက် ှင့်အညီ   မြ န်မာကျပ်ေငွဖြ င့်  သတတွင်းဦးစီးဌာနသို  

ေပးေဆာင်ရမည်။” 

၁၁။ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒများ၏  နည်းဥပေဒ  ၁၁  အား   အခန်း(၄)၊ နည်းဥပေဒ ၁၄ အဖြ စ် 

ြပန်လည် အမှတ်စဥ်ရမည်။ 
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၁၂။ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒများ၏ နည်းဥပေဒ ၁၂ အား နည်းဥပေဒ ၁၅ အဖြ စ် ြပန်လည် 

အမှတ်စဥ်ပီး နည်းဥပေဒခဲွ (ဂ)၏ေနာက်၌ နည်းဥပေဒခဲွ(ဃ) င့်ှ (င) တုိ အဖြ စ် ေအာက်ပါအတိုင်း 

 ဖြ ည့်စကွ်ရမည်- 

 “(ဃ) မုတ်ေကာင်သားေဖာက်ကမ်းကျင်သူအဖြ စ ် လုပ်ကိုင်ရန် လုပ်ငနး်အတွက် ေလာက်လာ 

ပုံစံ (မပလ-၁၅)တွင်လည်းေကာင်း၊  

   ( င) မုတေ်ကာင်ပြ စုေစာင့်ေရှာက်သည့် လုပ်ငန်းကမ်းကျင်သူအဖြ စ် လုပ်ကိုင်ရန် လုပ်ငန်း 

အတွက် ေလာက်လာပုံစံ(မပလ-၁၆)တွင်လည်းေကာင်း” 
 
၁၃။ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒများ၏ နည်းဥပေဒ ၁၃ အား နည်းဥပေဒ ၁၆ အဖြ စ် ြပန်လည် 

အမှတ်စဥ်ြပီး နည်းဥပေဒခွဲ (ဃ)တွင် “ပံုစံ(မပလ-၁၄)  ဖြ င့်လည်းေကာင်း” ၏ ေနာက်၌ ေအာက်ပါအတိုင်း 
 ဖြ ည့်စကွ်ရမည်- 

 “မုတ်ေကာင်သားေဖာက် ကမ်းကျင်သူ  မှတပ်ုံတင်လက်မှတ်ကို ပုံစံ(မပလ-၁၇) ဖြ င့်လည်းေကာင်း၊ 
မုတ်ေကာင်ပြ စုေစာင့်ေရှာက်သည့် လုပ်ငန်းကမ်းကျင်သူ  မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်ကုိ ပံုစံ(မပလ-၁၈ )  

 ဖြ င့် လည်းေကာင်း” 
 
၁၄။ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒများ၏ နည်းဥပေဒ ၁၄ အား နည်းဥပေဒ ၁၇ အဖြ စ် ြပန်လည် 

အမှတ်စဥ်ပီး နည်းဥပေဒခွဲ (က)တွင် ပါရိှေသာ “ကျပ် ၃၀၀၀” ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ“ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀” 
ဆုိသည့် စကားရပ်ဖြ င့် လည်းေကာင်း၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)တွင်ပါရိှေသာ“ကျပ် ၅၀၀” ဆိုသည့် စကားရပ် 

ကို“ကျပ် ၅,၀၀၀”ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြ င့်လည်းေကာင်း၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ)တွင် ပါရှိေသာ “ကျပ် ၅၀၀” 

ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “ကျပ် ၅,၀၀၀” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြ င်လ့ညး်ေကာင်း အသီးသီးအစားထုိးရမည်။ 
 
၁၅။ ြပန်လည်အမှတ်စဥ်ထားေသာ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒများ၏ နည်းဥပေဒ ၁၇၊ နည်းဥပေဒ 
ခွဲ(ဂ)၏ ေနာက်၌ နည်းဥပေဒခဲွ (ဃ) ှင့် (င)တို  အဖြ စ် ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ ည့်စကွရ်မည်- 

 “(ဃ) မုတ်ေကာင်သားေဖာက်ကမ်းကျင်သူတစ်ဦး   - ကျပ် ၅၀၀၀ 

  ( င ) မုတေ်ကာင်ပြ စုေစာင့်ေရှာက်သည် ့လုပ်ငန်းကမ်းကျင်သတူစ်ဦး - ကျပ် ၅၀၀၀” 
  
၁၆။ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒများ၏ နည်းဥပေဒ ၁၅ အား နည်းဥပေဒ ၁၈ အဖြ စ် ြပန်လည် 

အမှတ်စဥ်ပီး နည်းဥပေဒခွ(ဲက)တငွ်ပါရှေိသာ “ကျပ် ၂၀၀၀” ဆုိသည့် စကားရပ်ကို “ကျပ် ၂၀၀၀၀” 
ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြ င့်လည်းေကာင်း၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ)တွင်ပါရှိေသာ “ကျပ် ၅၀၀” ဆိသုည့်စကားရပ်ကို 
“ကျပ် ၂၀၀၀” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြ င့် လည်းေကာင်း၊ နည်းဥပေဒခွဲ(ဂ)တွင် ပါရှိေသာ “ကျပ် ၅၀၀” 
ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “ကျပ် ၂၀၀၀”ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြ င့်လည်းေကာင်း အသီးသးီအစားထိုးရမည်။ 
၁၇။ ြပန်လည်အမှတ်စဥ်ထားေသာ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒများ၏ နည်းဥပေဒ ၁၈၊  နည်းဥပေဒ 
ခဲွ (ဂ)၏ ေနာက်၌ နည်းဥပေဒခဲွ (ဃ) င့်ှ (င) တုိ အဖြ စ် ေအာက်ပါအတိုင်း ဖြ ည့်စကွ်ရမည်- 

 “(ဃ) မုတ်ေကာင်သားေဖာက်ကမ်းကျင်သူတစ်ဦး   - ကျပ် ၂၀၀၀ 

  ( င) မုတေ်ကာင်ပြ စုေစာင့်ေရှာက်သည့် လပု်ငန်းကမ်းကျင်သူတစ်ဦး - ကျပ် ၂၀၀၀” 
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၁၈။ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒများ၏ နည်းဥပေဒ  ၁၆  င့်ှ နည်းဥပေဒ ၁၇တုိကုိ ပယ်ဖျက်ရမည်။ 
 
၁၉။ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒများ၏ နည်းဥပေဒ  ၁၈  အား နည်းဥပေဒ ၁၉ အဖြ စ် ြပန်လည် 
အမှတ်စဥ်ပီး ေအာက်ပါအတုိင်း အစားထုိးရမည်- 

 “၁၉။  နည်းဥပေဒ  ၁၇ င့်ှ  နည်းဥပေဒ ၁၈ တုိတွင် ေဖာ်ပြ ထားသည် ့  မှတ်ပံုတင်ေကး င့်ှ ှစ်စဥ်ေကး   
             တိုကို   အစုိးရအဖဲွ၏  သေဘာတူညီချက်ဖြ င့်   အမိန်ေကာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န၍်   ပြ င်ဆငသ်တ်မှတ် 

 ိုင်သည်။” 
 
၂၀။ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒများ၏ နည်းဥပေဒ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ ှင့်၂၇ 
တိုကို နည်းဥပေဒ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇ ှင့် ၂၈ တိုအဖြ စ ်အသီးသီးပြ န်လည် အမှတ်စဥ် 
ရမည်။ 
 
၂၁။ ြပန်လည်အမှတ်စဥ်ထားေသာ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒများ၏ နည်းဥပေဒ ၂၆ နည်းဥပေဒခဲွ 

(က)တွင် ပါရှိေသာ “ေမွးမြ ေရး ှင့်ေရလုပ်ငန်းဝန်ကးီဌာန” ဆုိသည့် စကားရပ်ကိ ု “ေမွးမြ ေရး၊ ေရ 

လုပ်ငန်း ှင့် ေကျးလက်ေဒသဖံွ ဖိ းေရးဝန်ကးီဌာန” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြ င့် အစားထိုးရမည်။ 
 
၂၂။ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒများ၏ နည်းဥပေဒများ အခန်း(၄)၊ (၅) ှင့် (၆)တိုအား အခနး်(၅)၊ 
(၆) ှင့် (၇)တို  အဖြ စ ်  ပြ န်လည်အမှတ်စဥ်၍  အခနး်(၇)၏ ေနာက်တငွ်   အခန်း(၈)အဖြ စ ်  ေအာက်ပါ 
အတိုင်း  ဖြ ည့်စွက်ရမည်- 

  “အခန်း(၈) 

“တန်ဖိုးဖြ တ်အဖွဲ  ဖွဲ စည်းခြ င်း ှင့် လပု်ငန်းတာဝန်များ” 
၂၉။ ဝန်ကးီဌာနသည် ပုလဲများ၏  အရညအ်ေသးွ၊  အေရအတွက်၊  အေလးချိန် ှင် ့  အရွယ် 
အစားတိုကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ တန်ဖုိးဖြ တ် ိုင်ရန်  ေအာက်ပါပုဂိ လ်များ ပါဝင်ေသာ 
တန်ဖိုးဖြ တ်အဖွဲကို  ဖွဲ စည်းရမည်- 
  (က) ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှ း        ဥက  
   ြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရး ှင့်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း   
  ( ခ ) ဒုတိယ န်ကားေရးမှ းချ ပ်        အဖွဲ ဝင် 
   သတ တွင်းဦးစီးဌာန 
  ( ဂ ) ဒုတိယ န်ကားေရးမှ းချ ပ်         အဖွဲ ဝင် 
   ဘူမိေဗဒေလ့လာေရး ှင့် ဓာတ်သတ ရှာေဖွေရးဦးစီးဌာန 
  (ဃ) န်ကားေရးမှ း         အဖွဲ ဝင် 
   ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း  
  ( င ) အေထွေထွမန်ေနဂျာ         အဖဲွဝင် 
   ြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရး ှင့်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း 
  ( စ ) ပုလဆဲိုင်ရာကမ်းကျင််ပညာရှင်တစ်ဦးမှေလးဦးအထိ       အဖဲွဝင် 
  (ဆ ) ဒုတိယအေထွေထွမန်ေနဂျာ (ေရာင်းချဖြ န် ဖြ းေရး)        အတွင်းေရးမှ း 
   ြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရး ှင့်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း 
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 တန်ဖိုးဖြ တအ်ဖဲွ၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 
 (က) တန်ဖုိးြဖတ်အဖဲွသည် ပုလဲတန်ဖုိးသတ်မှတ် ခြ င်းကုိ  ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပဖက်စပ် 
 ပုလဲေမွးမြ ေရးကုမဏီများအတွက် ပုလဲတစ်ကမိေ်ဖာ်ြပီးလင်တစ်ကိမ်ေဆာင်ရွက််    

                       ရမည်။  
 ( ခ ) တန်ဖိုးြဖတ်အဖဲွ၏ဥက သည် တန်ဖိုးသတ်မှတ်ရန် လုိအပ်ပါကအစည်းအေဝးကို 

 အချိန်မေရွး ေခ ယူခွင့်ရှိသည်။ 

  ( ဂ ) တန်ဖုိးြဖတ်အဖဲွ၏    အဖဲွဝင်   ထက်ဝက်ေကျာ်တက်ေရာက်လင် အစည်းအေဝးအထ 

  ေမြ ာက်သည်။ 

 (ဃ) တန်ဖိုးြဖတ်အဖွဲ သည်  အစည်းအေဝး တက်ေရာက်သည့် အဖွဲ ဝင် အများစု၏ 

 သေဘာတူညီချက်ြဖင့် တန်ဖုိးသတ်မှတ်ရမည်။ 

 ( င ) တန်ဖုိးြဖတ်အဖဲွသည် တန်ဖုိးြဖတ်ရာတွင် လုိအပ်ပါက ပုလဲဆုိင်ရာပညာရှင်များ ှင့် 

 ကမ်းကျင်သူများကို ဖိတ်ကား၍ အကဉံာဏ်ေတာင်းခံ ိုင်သည်။ 
 ( စ ) တန်ဖိုးြဖတ်အဖဲွသည်  ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းဥပေဒ ပုဒ်မ  ၅၊ ပုဒ်မခဲွ (က) အရ 

 ခွင့်ပြ မိန် ရရိှထားေသာ  ပုလဲထုတ်လုပ်သည့်  ကုမဏီများ၏ ေဖာ်ယူရရိှေသာ  

 ပုလဲများကုိ စာချ ပ်ပါအတုိင်း အချိ းကျခဲွေဝသည့် အစီအစဥ်ကုိ  ကီးကပ်ေဆာင်ရွက် 

 ရမည်။”   
 
၂၃။ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၇)ကို အခန်း(၉)အဖြ စ် ေပြ ာငး်လသဲတ်မတှ် ပးီ နည်း 
ဥပေဒ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀၊ ၃၁၊ ၃၂ ှင့် ၃၃ တိုကုိ နည်းဥပေဒ ၃၁၊ ၃၂၊ ၃၃၊ ၃၄၊ ၃၅ ှင့် ၃၆ တိုအဖြ စ် ပြ န်လည် 
အမှတ်စဥ်ရမည်။ 
 
၂၄။ ြပန်လည်အမှတ်စဥ်ထားေသာ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒများ၏ နည်းဥပေဒ  ၃၅ တွင် ပါရိှေသာ 

“ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှ း” ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ  “သတတွင်းဦးစီးဌာန၊ န်ကားေရးမှ းချ ပ်”  ဆုိသည့် 

စကားရပ်ြဖင့် အစားထုိးရမည်။  
 
၂၅။ ြပန်လည်အမှတ်စဥ်ထားေသာ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒများ၏ နည်းဥပေဒ ၃၆ ၏ ေနာက်တွင် 

နည်းဥပေဒ ၃၇၊ နည်းဥပေဒ ၃၈  ှင့် နည်းဥပေဒ ၃၉ တုိအဖြ စ် ေအာက်ပါအတုိင်း ဖြ ည့်စွက်ရမည်- 

 “၃၇။  မြ နမ်ာ့ပုလလဲုပ်ငနး်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ ခွင့်ပြ မနိ်  ရရှထိားေသာ ကုမဏီ 

များသည် မုတ်ေကာင်များကို ဝတဆံ်သွငး်လုပင်နး် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေအာက်ပါအတိုင်း လိုကန်ာ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) ဘ ာေရး ှစ်အလိုက် ဝတ်ဆံသွင်းေမွးမြ မည့် စီမံချက်အား ှစ်စဥ်ကိ တင် 

တင်ပြ ရမည။် 

( ခ) စီမံချက်တွင်  ဝတ်ဆံသွင်းမည့်မုတ်ေကာင် အမျိ းအစားအလုိက်  ေဖာ်ပြ ရမည် ဖြ စ်ပီး  

လအလုိကဝ်တ်ဆသွံငး်မည့် အေရအတွက်ကိုပါ ေဖာ်ပြ ရမည်။ 

( ဂ) အဆုိပါစီမံချက်အား နည်းဥပေဒ ၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ(စ)အရ ချ ပ်ဆုိသည့် စာချ ပ်ပါ 

ပူးတဲွအုပ်ချ ပ်မေကာ်မတီ အစည်းအေဝးတွင် ေဆွးေ ွး အတည်ပြ ရမည်၊  
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(ဃ) ေနစဥ်ဝတ်ဆံသွင်းသည့် မတ်ုေကာငအ်ေရအတက်ွကို ပုံစံ(မပလ-၁၉)တွင ်

လက်မှတ်ေရးထိုး  မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ 

( င) စီမံချက်အရ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ဝတ်ဆံသွင်းသည့်  လုပ်ငန်းစဥ် အေသး 

စိတ်အား မြ န်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရး ှင့် ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း( ုံးချ ပ်)သုိ ေနစဥ် 

တင်ပြ ရမည်။ 

( စ) လစဥ် ဝတ်ဆံသွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ င့်ှ ဝတ်ဆံသွင်းလုပ်ငန်း ပီးစီးပါကလည်း 

အစီရင်ခံစာ အချ ပ်အား မြ န်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရး င့်ှ ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းသုိ 

တင်သွင်းရမည်။ 

(ဆ)  မြ န်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရး ှင့်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းသည် ဝတ်ဆံသွင်းလုပ်ငန်း 

 ပီးစီးေကာင်း အစီရင်ခံစာ ရရိှပါက လုိအပ်သလုိ စိစစ်ပီး မှန်ကန်ပါက နည်းဥပေဒ 

၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ(စ)အရ ချ ပ်ဆုိသည့် စာချ ပ်ပါ ပူးတဲွအုပ်ချ ပ်မေကာ်မတီ 

အစည်းအေဝး တွင် တင်ပြ အတည်ပြ ရမည်။ 

 ( ဇ) ဝတ်ဆံသွင်းသည့် မုတ်ေကာင်အေရအတွက်ဟုဆုိရာတွင် အလုပ်သင်ေမွးမြ ေရးမှ း 

များသွင်းေသာမုတ်ေကာင်များ င့်ှ သင်တန်းသားများအတွက် ေလ့ကျင့်ေဆာင်ရွက် 

ေသာ မုတ်ေကာင်များသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၈၊   ပုဒ်မခဲွ(ဃ) င့်ှ အကျ းံမဝင်ေစရ။ 

(အလုပ် သင် ေမွးမြ ေရးမှ းများ ှင့် ပုလဲေမွးမြ ေရးမှ း သင်တန်းသားများအတွက် 

ေလ့ကျင့် သင်ကား  ဝတ်ဆံသွင်းသည့်    မုတ်ေကာင်  အေရအတွက်သည်    

တစ်ဦးချင်း အတွက် တစ် ှစ်လင် (၃၀၀၀) ေကာင် ထက်မပုိေစရ) 

( စျ) ဝတ်ဆံသွင်းသည့် မုတ်ေကာင်အေရအတွက်တွင် ပုလဲေကာင်းများ ထွက်ရိှရန် 

သုေတသန ပြ လုပ်ေသာ  ဝတ်ဆံသွင်းမုတ်ေကာင်များသည်  ဤဥပေဒ ှင့် အကျ းံ 

မဝင်ေစရ။ (ခွင့်ပြ မိန် ရရိှပီးေသာ စခန်းတစ်ခုလင် သုေတသနပြ  မုတ်ေကာင် 

အေရအတွက်သည် တစ် ှစ်လင် (၂၀၀၀)ေကာင်ထက်မပုိေစရ) 

(ည) အလုပ်သင်ေမွးမြ ေရးမှ း၊ ပုလဲေမွးမြ ေရးမှ း  သင်တန်းသားဆုိသည်မှာ ပုလဲေမွးမြ  

ေရးမှ း  လုိင်စင်မရရိှေသးေသာ  ပုဂိ လ်ကုိ ဆုိလုိပါသည်။ 

၃၈။ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းဥပေဒ ပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခဲွ(ဃ)အရ ိုင်ငံေတာ်သုိ အခွန်ေပးေဆာင်ရမည့် 

ဝတ်ဆံသွင်း  မုတ်ေကာင် အမျိ းအစားမှာ   Pinctada   maxima  အမျိ းအစား မုတ်ေကာင်သာလင်   

အကျ းံဝင်ေစရမည်။ အခြ ား မည်သည့်  မုတ်ေကာင်ေသာ် လည်းေကာင်း၊ ခ ေုသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ဂံုးေကာင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကမာေကာင်ေသာ်လည်းေကာင်း အကျ းံဝင်  ခြ င်းမရိှေစရ။ 
 

၃၉။ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခဲွ(က) သုိမဟုတ် (ခ)အရ ခွင့်ပြ မိန်ရရိှသူသည်  

၎င်း၏  ကီးကပ်မေအာက်ရိှ   ပုလဲထုတ်လုပ်ခြ င်း လုပ်ငန်းတွင် ေဘးအ ရာယ် ကင်းရှင်းရန် င့်ှ 

မေတာ်တဆ  ဖြ စ်ပွားမများမှ  ကာကွယ်ရန်လုိအပ်ေသာ အစီအစဥ်များအား ေဆာင်ရွက်ထားရမည်။ 

အထူးသဖြ င့် ေအာက်ပါတုိကုိ စိစစ်ေဆာင်ရွက်ထားရမည်- 

 (က) အလုပ်ခန်ထားရာတွင် တည်ဆဲအလုပ်သမားဥပေဒများ င့်ှအညီ ခန်ထားရမည်။ 
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( ခ) ဝန်ထမ်းများ၊ အလုပ်သမားများ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေစေရး င့်ှ 

ကျန်းမာေရးကိစများအပြ င်  လုပ်ငန်း ှင့်သက်ဆုိင်ေသာ နားလည် ိုင်သည့် န်ကား 

ချက်များကုိ အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ်ပြ န်ခြ င်း၊ လံုေလာက်ေသာ ေလ့ကျင့်မ အစီ 

အစဥ်များကုိ ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

( ဂ ) ပုလဲထုတ်လုပ်ခြ င်းလုပ်ငန်း၏ ထူးခြ ားမအေပ  မူတည်ပီး ကိတင် ေမာ်မှန်း ိုင်ေသာ 

သဘာဝ င့်ှ လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ေဘးအ ရာယ်များအား အေရးေပ ကာကွယ် ိုင်မည့် 

စီမံချက်ကုိ စီစဥ်ထားရိှရမည်။ 

(ဃ) လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဝန်ထမ်း င့်ှ အလုပ်သမားများ ေဘးအ ရာယ်ေတွ ကံ ိုင်ဖွယ်ရိှ၊ မရိှ 

ကုိ အချိန်မှန် စိစစ်သံုးသပ်ရမည်။ 

( င) သင့်ေလျာ်ေသာ အ ရာယ်ကာကွယ်ေရးဝတ်စံု၊ ေဘးအ ရာယ်ကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ 

ပစည်းများ ှင့် အခြ ားအစီအမံများကုိ အခမ့ဲ ပ့ံံပုိးေပးရမည်။ 

( စ) မည်သည့်အချိန်၌ မဆုိ ေရေပ ေရေအာက်လုပ်ငန်းခွင်သုိ  ဝင်ေရာက်လုပ်ကုိင်သည့် 

ပုဂိ လ်ဝန်ထမ်း၊ အလုပ်သမားများ၏ အမည်၊ ရာထူးအဆင့်၊ လုပ်ငန်းတာဝန် င့်ှ 

ေရာက်ရိှေနသည့် ေနရာများကုိ ေဖာ်ြပသိရိှ ိုင်သည့်စနစ်တစ်ခုကုိ စီစဥ်ထားရိှရမည်။ 

(ဆ) ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှသည့် ဝန်ထမ်းများ၊ အလုပ်သမားများအား သင့်ေလျာ်ေသာ 

ေဆးဝါး ကုသမကုိ ခံယူ ိုင်ေရးအတွက် ကုသရာေနရာသုိ ေရာက်ရိှေအာင် အမြ န်ဆံုး 

ေဆာင် ရွက်ေပးရမည်။ 

( ဇ) ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှသည့် ဝန်ထမ်းများ၊ အလုပ်သမားများအား အခမ့ဲေဆးဝါးကုသမ 

ခံယူ ိုင်ရန်အတွက် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။” 
 

 

      ေဒါက်တာ ြမင့်ေအာင် 

 ြပည်ေထာင်စုဝန်ကးီ 

ြပည်ေထာင်စုသမတမြ န်မာ ိုင်ငေံတာ်အစိုးရ 

     သတတွင်းဝန်ကးီဌာန 
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ပံုစံ (မပလ -  ၁၅) 

မုတ်ေကာင်သားေဖာက်ကမ်းကျင်သူအဖြ စ် လုပ်ကုိင် ိုင်ရန် 

မှတ်ပံုတင်ခွင့်ေလာက်လာ 

[ နည်းဥပေဒ ၁၅ (ဃ) ] 

သို  

 ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှ း 

  မြ န်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရး ှင့်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း 

 သတ တွင်းဝန်ကးီဌာန 

ရက်စွဲ -------------------- 

အေကာငး်အရာ။ ။မုတ်ေကာင်သားေဖာက်   ကမ်းကျင်သူအဖြ စ်    လုပ်ကုိင် ိုင်ရန်      မှတ်ပံုတင်ခွင့်                  

  ေလာက်ထားခြ င်း။ 
 

 မြ န်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်း ဥပေဒ ှင့်အညီ မုတေ်ကာငသ်ားေဖာက်ကမ်းကျင်သအူဖြ စ ်လပုင်န်းလုပ်ကိုင် 

ိုင်ေရးအတွက် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြ ပါရန် ေလာက်ထားအပ်ပါသည်။ 

၁။ ေလာက်ထားသူ၏အမည်၊( မြ နမ်ာ / အဂလိပ်)  ---------------------------------------- 

 ၂။ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ပြ ားအမတှ၊်    ---------------------------------------- 

ိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်    ---------------------------------------- 

 ၃။ လူမျိ း၊ ိုင်ငံသား     ---------------------------------------- 

၄။ မိဘအမည်      ---------------------------------------- 

 ၅။ ေမွးသကရာဇ် (အသက်)    ---------------------------------------- 

၆။ ရရှိထားေသာ ပညာအရညအ်ချငး်   ---------------------------------------- 

(ဘွဲလက်မှတ် မိတ မှန်ပူးတွဲလျက်)   ---------------------------------------- 

၇။  မြ နမ်ာ့ပုလထဲုတလ်ုပ်ေရး ှင့်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း ---------------------------------------- 

မှ  ထုတေ်ပးေသာ ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာ လက်မှတ် ှင့် ---------------------------------------- 

အဆင့်       ---------------------------------------- 

 ၈။ ေလာက်ထားသူ၏ ေနရပ်လိပ်စာ အပြ ည့်အစုံ  ---------------------------------------- 

၉။ လုပင်န်း ှင့် ပတ်သက်ေသာ အေတွအကံ များ  ---------------------------------------- 

(ခု ှစ ်သကရာဇ်အလိုက် ေဖာ်ပြ ရန်)   ---------------------------------------- 

၁၀။ တာဝနထ်မ်းေဆာင်ခဲေ့သာ လုပ်ငန်းဌာန   ---------------------------------------- 

( ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖြ စ ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ဖူးပါက ---------------------------------------- 

အေထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲလျက်) ---------------------------------------- 

 ၁၁။ လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်     ---------------------------------------- 
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၁၂။ ဌာနဆိုင်ရာ အေရးယူ အပြ စေ်ပးခံရခြ ငး်၊ ပြ စမ်  ---------------------------------------- 

 ပြ စ်ဒဏ်ကျခံခဲ့ဖူးခြ င်း ရှိ/မရှိ    ---------------------------------------- 
 

၁၃။  မြ န်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်း ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ သတတွင်းဝန်ကီးဌာန ှင့် မြ န်မာ့ပုလဲ 

ထုတ်လုပ်ေရး ှင့်ေရာငး်ဝယ်ေရးလုပ်ငန်းက ထုတ်ပြ န်ထားေသာအမိန် ၊ န်ကားချက်များ 

ှင့် စည်းကမ်းချက်များကို လိုကန်ာေဆာင်ရကွ်ပါမည်။ ပျက်ကွက်ပါက ထိုက်သင့်ေသာ 

အေရးယူမကို ခံယူပါမည်။      

  

  

လက်မှတ် ----------------------- 

အမည်  ----------------------- 

ကုမဏီ  ----------------------- 
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ပံုစံ (မပလ -  ၁၆) 

မုတ်ေကာင်ပြ စုေစာင့်ေရှာက််သည့်လုပ်ငန်းကမ်းကျင်သူအဖြ စ် လုပ်ကုိင် ိုင်ရန် 

မှတ်ပံုတင်ခွင့်ေလာက်လာ 

[ နည်းဥပေဒ ၁၅ (င) ] 

သို  

 ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှ း 

  မြ န်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရး ှင့်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း 

 သတ တွင်းဝန်ကးီဌာန 

ရက်စွဲ -------------------- 

အေကာငး်အရာ။ မုတ်ေကာင်ပြ စု ေစာင့်ေရှာက်သည့် လုပ်ငန်းကမ်းကျင်သူအဖြ စ် လုပ်ကုိင် ိုင်ရန် 

မှတ်ပံုတင်ခွင့်  ေလာက်ထားခြ င်း။ 
 

 မြ န်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်း ဥပေဒ ှင့်အညီ မုတ်ေကာင် ပြ စ ု ေစာင့်ေရှာက်သည့်လုပ်ငန်း ကမ်းကျင်သူ 

အဖြ စ ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ိုငေ်ရး အတွက် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြ ပါရန် ေလာက်ထားအပ်ပါသည်။ 

၁။ ေလာက်ထားသူ၏အမည်၊( မြ နမ်ာ / အဂလိပ်)  ---------------------------------------- 

 ၂။ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ပြ ားအမတှ၊်    ---------------------------------------- 

ိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်    ---------------------------------------- 

 ၃။ လူမျိ း၊ ိုင်ငံသား     ---------------------------------------- 

၄။ မိဘအမည်      ---------------------------------------- 

 ၅။ ေမွးသကရာဇ် (အသက်)    ---------------------------------------- 

၆။ ရရှိထားေသာ ပညာအရညအ်ချငး်   ---------------------------------------- 

(ဘွဲလက်မှတ် မိတ မှန်ပူးတွဲလျက်)   ---------------------------------------- 

၇။  မြ နမ်ာ့ပုလထဲုတလ်ုပ်ေရး ှင့်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း ---------------------------------------- 

မှထုတေ်ပးေသာ ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာ လက်မှတ် ှင့် ---------------------------------------- 

အဆင့်       ---------------------------------------- 

 ၈။ ေလာက်ထားသူ၏ ေနရပ်လိပ်စာ အပြ ည့်အစုံ  ---------------------------------------- 

၉။ လုပင်န်း ှင့် ပတ်သက်ေသာ အေတွအကံ များ  ---------------------------------------- 

(ခု ှစ ်သကရာဇ်အလိုက် ေဖာ်ပြ ရန်)   ---------------------------------------- 

၁၀။ တာဝနထ်မ်းေဆာင်ခဲေ့သာ လုပ်ငန်းဌာန   ---------------------------------------- 

( ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖြ စ ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ဖူးပါက ---------------------------------------- 

အေထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲလျက်) ---------------------------------------- 

 ၁၁။ လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်     ---------------------------------------- 
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၁၂။ ဌာနဆိုင်ရာ အေရးယူ အပြ စေ်ပးခံရခြ ငး်၊ ပြ စမ်  ---------------------------------------- 

 ပြ စ်ဒဏ်ကျခံခဲ့ဖူးခြ င်း ရှိ/မရှိ    ---------------------------------------- 

၁၃။  မြ န်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်း ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ သတတွင်းဝန်ကီးဌာန ှင့် မြ န်မာ့ပုလဲ 

ထုတ်လုပ်ေရး ှင့်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းက ထုတ်ပြ န်ထားေသာ အမိန်၊ န်ကားချက်များ င့်ှ 

စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ပျက်ကွက်ပါက ထိုက်သင့်ေသာ 

အေရးယူမကို ခံယူပါမည်။       

  

လက်မှတ် ----------------------- 

အမည်  ----------------------- 

ကုမဏီ  ----------------------- 
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ပုံစ ံ(မပလ -  ၁၇) 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမတမြ န်မာ ိုင်ငေံတာ်အစိုးရ 
သတတွင်းဝန်ကးီဌာန 

 မြ န်မာ့ပုလထဲုတ်လုပ်ေရး ှင့် ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း 
မုတ်ေကာင်သားေဖာက်ကမ်းကျင်သူ မှတပ်ုံတင်လက်မှတ် 

[ နည်းဥပေဒ ၁၆ (ဃ) ] 
 

မှတပ်ုံတင်အမှတ် ------------ 
ရက်စွဲ -------------------- 

 
  ပြ ည်ေထာင်စုသမတမြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်အစုိးရ၊ သတတွင်းဝန်ကီးဌာန၊ မြ န်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရး ှင့် 
ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းသည် မြ န်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀ အရ ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါ ပုဂိ လ်အား  
မုတ်ေကာင်သားေဖာက်ကမ်းကျင်သူအဖြ စ် လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ရန် မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် ထုတ်ေပးလုိက်သည်- 

၁။ မှတပ်ုံတင်လက်မှတ်ရရှိသူ၏အမည်         ---------------------------------------- 
( မြ နမ်ာ / အဂလိပ်)           ---------------------------------------- 

 ၂။ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ပြ ားအမတှ၊်          ---------------------------------------- 
ိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်          ---------------------------------------- 

 ၃။ လူမျိ း၊ ိုင်ငံသား           ---------------------------------------- 
၄။ မိဘအမည်            ---------------------------------------- 

 ၅။ ေမွးသကရာဇ် / အသက်          ---------------------------------------- 
၆။ ရရှိထားေသာပညာအရည်အချင်း         ---------------------------------------- 
၇။  မြ နမ်ာ့ပုလထဲုတလ်ုပ်ေရး ှင့်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း ----------------------------------------- 
 မ ှထုတေ်ပးေသာ ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာလက်မှတ်        ---------------------------------------- 
 ှင့်အဆင့် 
၈။ ေနရပ်လိပ်စာအပြ ည့်အစုံ          ---------------------------------------- 
၉။ မှတပ်ုံတင်ခွင့်ပြ သည့် လုပ်ငနး်         မုတ်ေကာင်သားေဖာက်ေမွးမြ ေရး  

      ကမ်းကျငသ်ူ 
၁၀။ ခွင့်ပြ သည့်ေဒသ                     မြ န်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရး ှင့်   ေရာင်း  

ဝယ်ေရးလုပ်ငန်းလက်ေအာက်ရိှဌာန
ဆိုင်ရာပုလဲကန်းစခန်းများ ှင့်မြ န်မာ့ 
ပုလထဲုတ်လုပ်ေရး ှင့်ေရာင်းဝယ်ေရး 
လုပ်ငန်း ှင့်  ပူးေပါင်း ထူေထာင်ထား 
ေသာ ဖက်စပ်လပု်ငန်းများရှိရာ ပုလဲ 
ေမွးစခန်းများ 
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၁၁။ မှတပ်ုံတင်လက်မှတ်သက်တမ်း           ----------------------------------------- 

၁၂။ မှတပ်ုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲ         ----------------------------------------- 

၁၃။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲ           ----------------------------------------- 

၁၄။ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိသူသည် မြ န်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်း ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ ှင့် မြ န်မာ့ 

ပုလဲထုတ်လုပ်ေရး ှင့်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းကထုတ်ပြ န်ထားေသာအမိန်၊ န်ကားချက်များ 

ှင့် စည်းကမး်ချက်များကုိ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။  

၁၅။ မှတပ်ုံတင်လက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များ (ေကျာဘက်တွင် ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။) 

 

 

လက်မတှ် ------------------------------ 

အမည်  ------------------------------ 

ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှ း 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 
 

စည်းကမ်းချက်များ 

(၁) ဤမှတ်ပံုတင်လက်မှတ် ကုိင်ေဆာင်ထားသူသာလင် မုတ်ေကာင်သားေဖာက်ေမွးမြ ေရး ကမ်းကျင်သူ 

အဖြ စ ်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ 

(၂) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းသို  တာဝန်ရှိသူများမ ှလာေရာက်စစ်ေဆးစ ် လိုအပ်ပါက ဤလက်မှတ်အား 

 ပြ သ စစ်ေဆးခံရမည်။ 

(၃) မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်၏ သက်တမ်းကုန်ဆံုးပီးေနာက် ဆက်လက်လုပ်ကုိင်လုိပါက သက်တမ်း 

မကုန်ဆံုးမီ အနည်းဆုံးရက်ေပါင်း(၃၀) ကိ တင၍် မှတပ်ုံတင်လက်မှတ်အသစ် ထပ်မံေလာက်ထား 

ရမည။် 

(၄) ခွင့်ပြ သကတ်မး်ကာလ ေကျာ်လွန်ေနေသာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ဖြ င့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခွင့်မရှိ။ 

(၅) မှတပ်ုံတင်လက်မှတ်အား လဲေပြ ာင်းကိုင်ေဆာင်ခွင့်မရှိ။ 

(၆) အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များကိုလည်း လိုက်နာရမည်။ 
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ပုံစ ံ(မပလ -  ၁၈) 
 ပြ ည်ေထာင်စုသမတမြ န်မာ ိုင်ငေံတာ်အစိုးရ 

သတတွင်းဝန်ကးီဌာန 
 မြ န်မာ့ပုလထဲုတ်လုပ်ေရး ှင့် ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း 

မုတေ်ကာင် ပြ စုေစာင့်ေရှာက်သည့် လုပ်ငန်းကမ်းကျင်သူ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် 
[ နည်းဥပေဒ ၁၆ (ဃ) ] 

မှတပ်ုံတင်အမှတ် ------------ 
ရက်စွဲ -------------------- 

 ပြ ညေ်ထာင်စုသမတမြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၊ သတတွင်းဝန်ကီးဌာန၊ မြ န်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရး 
ှင့် ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းသည် မြ န်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀ အရ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါပုဂိ လ်အား  
မုတေ်ကာင်ပြ စုေစာင့်ေရှာက်သည့်လုပ်ငန်းကမ်းကျင်သူအဖြ စ ်လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ရန် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ ်
ထုတ်ေပးလိုက်သည်- 

၁။ မှတပ်ုံတင်လက်မှတ်ရရှိသူ၏အမည်   ---------------------------------------- 
( မြ နမ်ာ / အဂလိပ်)     ---------------------------------------- 

 ၂။ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ပြ ားအမတှ၊်    ---------------------------------------- 
ိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်    ---------------------------------------- 

 ၃။ လူမျိ း၊ ိုင်ငံသား     ---------------------------------------- 
၄။ မိဘအမည်      ---------------------------------------- 

 ၅။ ေမွးသကရာဇ် / အသက်    ---------------------------------------- 
၆။ ရရှိထားေသာပညာအရည်အချင်း   ---------------------------------------- 
၇။  မြ နမ်ာ့ပုလထဲုတလ်ုပ်ေရး ှင့်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း --------------------------------------- 
 မ ှထုတေ်ပးေသာ ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာလက်မှတ် ှင့် ---------------------------------------- 
 အဆင့် 
၈။ ေနရပ်လိပ်စာအပြ ည့်အစုံ    ---------------------------------------- 
၉။ မှတပ်ုံတင်ခွင့်ပြ သည့် လုပ်ငနး်               မုတ်ေကာင်ပြ စုေစာင့်ေရှာက်  

       သည့်လုပ်ငန်းကမ်းကျင်သူ 
၁၀။ ခွင့်ပြ သည့်ေဒသ                မြ န်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရး ှင် ့ 

ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း  လက် 
ေအာက်ရှိဌာနဆုိင်ရာပုလဲကန်း 

   စခန်းများ င့်ှ     မြ န်မာ့ပုလဲထုတ်      
            လုပ်ေရး ှင့်    ေရာင်းဝယ်ေရး  

လုပ်ငန်း ှင့် ပူးေပါင်းထေူထာင် 
ထားေသာဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ 
ရှရိာ ပုလဲေမွးစခန်းများ 

၁၁။ မှတပ်ုံတင်လက်မှတ်သက်တမ်း    ------------------------------------- 

၁၂။ မှတပ်ုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲ  ------------------------------------- 
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၁၃။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲ    ------------------------------------- 

၁၄။ မှတပ်ုံတင်လက်မှတ်ရရှိသူသည် မြ နမ်ာ့ပုလလဲပုင်န်း ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ ှင့် မြ နမ်ာ့ 

ပုလဲထုတ်လုပ်ေရး ှင့်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းကထုတ်ပြ န်ထားေသာအမိန်၊ န်ကားချက်များ 

ှင့် စည်းကမး်ချက်များကုိ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။  

၁၅။ မှတပ်ုံတင်လက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များ (ေကျာဘက်တွင် ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။) 

 

လက်မတှ် ------------------------------ 

အမည်  ------------------------------ 

ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှ း 
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စည်းကမ်းချက်များ 

(၁) ဤမှတ်ပံုတင်လက်မှတ် ကုိင်ေဆာင်ထားသူသာလင် မုတ်ေကာင်ပြ စုေစာင့်ေရှာက် ခြ င်း ကမ်းကျင်သူ 

အဖြ စ ်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ 

(၂) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းသို  တာဝန်ရှိသူများမ ှလာေရာက်စစ်ေဆးစ ် လိုအပ်ပါက ဤလက်မှတ်အား 

 ပြ သ စစ်ေဆးခံရမည်။ 

(၃) မှတပ်ုံတင်လက်မှတ်၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပးီေနာက် ဆက်လကလု်ပ်ကိုင်လိုပါက သက်တမ်း 

မကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံးရက်ေပါင်း(၃၀) ကိ တင၍် မှတပ်ုံတင်လက်မှတ်အသစ် ထပ်မံေလာက်ထား 

ရမည။် 

(၄) ခွင့်ပြ သကတ်မး်ကာလ ေကျာ်လွန်ေနေသာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ဖြ င့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခွင့်မရှိ။ 

(၅) မှတပ်ုံတင်လက်မှတ်အား လဲေပြ ာင်းကိုင်ေဆာင်ခွင့်မရှိ။ 

(၆) အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များကိုလည်း လိုက်နာရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

ပံုစံ (မပလ -  ၁၉) 

ြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရး င့်ှေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း 
(                    )ကန်း ပုလဲေမွးမြ ေရးစခန်း  

ခဲွစိတ်ခန်းလုပ်ေဆာင်ချက် 
[ နည်းဥပေဒ ၃၇ (ဃ) ] 

           အမှတ်စဥ်  ------------------------ 

 ရက်စွဲ        ------------------------ 

 

၁။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်(ဝတ်ဆံသွင်း)    ---------------------------------------- 

၂။ အမည်   /  Initial      ---------------------------------------- 

၃။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့်ေနရာ/စခန်း    ---------------------------------------- 

၄။ မုတေ်ကာင်အမျိ းအစား      ----------------------------------------

၅။ ဝတ်ဆံသွင်းမုတေ်ကာင်အေရအတွက်    ---------------------------------------- 

၆။ အသုံးပြ  Mantle မုတေ်ကာင်အမျိ းအစား   ----------------------------------------

၇။ Mantle လီှးဖြ တသ်ူ      ----------------------------------------  

၈။ အသုံးပြ ဝတ်ဆံလုံး အမျိ းအစား ှင့်အေရအတွက် 

 (က) ------------------------------------------------- 

 ( ခ ) ------------------------------------------------- 

 ( ဂ ) ------------------------------------------------- 

 (ဃ) ------------------------------------------------- 

 ( င ) ------------------------------------------------- 

၉။ မှတခ်ျက် -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

စခန်းတာဝန်ခ ံ                    ခွဲစိတ်ခန်းတာဝန်ခံ        ဌာနကိုယ်စားလှယ်       

 

 

 


