
 

 

 

  

အီလက်ထရောနစ် 

ဆက်သွယ်ရဆာငေ်ွက်ရေးဥပရေ 
(နုိင်ငံရော်ရအးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးရေးရကာင်စီ ဥပရေအမှေ ်

၅/၂ဝဝ၄)၁၃၃၆ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၂ ေက် 



အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယရ်ဆာငေွ်ကရ်ေးဥပရေ  

(နိုငင်ရံော်ရအးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖံွ့ဖဖိုးရေးရကာင်စီ ဥပရေအမှေ် ၅/၂ဝဝ၄) 

၁၃၃၆ ခုနှစ်၊ ကဆုနလ်ဆန်း ၁၂ ေက် 

နိုငင်ရံော်ရအးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖံွ့ဖဖိုးရေးရကာင်စီသည် ရအာက်ပါဥပရေကုိ 

ပပဌာန်းလုိက်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယရ်ဖာပ်ပချက် 

၁။ ဤဥပရေကုိ အီလက်ထရောနစ် ဆက်သယွ်ရဆာင်ေွက်ရေးဥပရေဟု 

ရခါ်ေွင်ရစေမည်။ 

၂။ ဤဥပရေေွင် ပါေှိရသာ ရအာက်ပါစကားေပ်များသည် ရဖာ်ပပပါအေုိင်း 

အဓိပ္ပာယသ်က်ရောက် ရစေမည် - 

(က) သေင်းအချက်အလက် (Information) ဆိုောေွင် အချက်အလက် (Data) 

မေူင်းစာ (Text) ပုံေိပသ်ဏာန် (Image) အသံ၊ သရကေေ (Code) 

ကွနပ်ျူောပရုိဂေမ၊် ရဆာ့ဖ်ဝ ဲ(Software) နှင့ ်အချက်အလက် အစုအရဝး (Data 

base) ေ့ုိ ပါဝင်သည်။ 

အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်း (Electronic record)ဆုိသည်မှာ 

သေင်းအချက်အလေ် စနစ်ေစ်ခုေွင်ရသာလ်ည်းရကာင်း၊ 

သေင်းအချက်အလက်စနစ်ေစ်ခုမှ အပခားစနစ်ေစ်ခုသို့ 

ရပးပ့ုိရေးအေွကရ်သာ်လည်းရကာင်း၊ အလင်းေန်းပဖေ်သန်းပခင်းနည်း (Optical 

means) ပဖင့်ပဖစရ်စ၊ အလားေူ 

အပခားနည်းပညာေစ်ေပ်ေပ်ပဖင့်ပဖစရ်စ၊သေင်းအချက်အလက်ေစ်ခုခုကိ ု

ပဖစရ်ပါ်ရစရသာ၊ ရပးပို့ရသာ၊ လက်ခံေယူရသာ သို့မဟုေ် သုိမီှးထိန်းသိမ်းရသာ 

အရထာက်အထားမေှ်ေမ်းကိ ုဆိုလုိသည်။ 

(ဂ) အီလက်ထရောနစ်အချက်အလက်သေင်းလွာ (electronic data message) 

ဆိုသည်မှာ အီလက်ထရောနစ် အချကအ်လက် အပပန်အလှန်ပ့ုိရဆာင်သည့် 



အီးေီအုိင်စနစ် (Electronic data interchange)၊ ဖက်စ၊် အီးရမလး်၊ ရ ကးနန်း၊ 

ေဲလက်စ်နှင့် ေယလ်ရီကာ်ပီေို့ အပါအဝင် အီလက်ထရောနစ် နည်းပဖင့်ပဖစရ်စ၊ 

အလင်းေန်း ပဖေ်သနး်ပခင်း နည်းပဖင့်ပဖစရ်စ အလားေူ အပခားနည်းပညာ 

ေစ်ေပ်ေပ်ပဖင့် ပဖစရ်စ၊ ပဖစရ်ပါ်ရစရသာ ရပးပ့ုိရသာ၊ လက်ခံေယူရသာ သ့ုိမဟုေ် 

သိမုှီးထိန်းသိမ်းရသာ သေင်းအချက်အလက်ကုိ ဆိုလုိသည်။ 

(ဃ) ကွနပ်ျူောဆုိသည်မှာ သေင်းအချက်အလက်နှင့် မှေ်ေမး်များေယူပခင်း၊ 

ထားေိှပခင်း၊ ေစ်ရနောမှ ေစ်ရနောသ့ုိ 

ရပးပ့ုိပခင်း၊ သိုမီှးထိန်းသိမ်းပခင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်အလုိက် ရဆာင်ေွက်ပခင်းနှင့် 

လိုအပ်ရသာအချိန်၌ 

ပပနလ်ည်ရဖါ်ထုေ်၍ အသံုးပပုပခင်းေိုက့ိလုည်းရကာင်း၊ သခေျာဆိုင်ောနှင့် 

ယုေ္တိရေေဆိုင်ော 

နည်းလမး်များအသံုးပပုရဆာငေွ်ကပ်ခင်းကိလုည်းရကာင်း၊ 

အီလက်ထရောနစ်နည်းပဖင့်ပဖစရ်စ၊ 

သံလုိက်ဓါေ်ပဖင့်ပဖစ်ရစ၊ အလင်းေန်း ပဖေ်သန်းပခင်းနည်း ပဖင့်ပဖစရ်စ၊ 

အလားေူ 

အပခားနည်းပညာေစ်ေပ်ေပ်ပဖင့်ပဖစရ်စ၊ ရဆာင်ေွကန်ိုငသ်ည့် ပစ္စည်း ကေိိယာကုိ 

ဆိုလုိသည် 

(င) ကွနပ်ျူောကနွ်ေက် (Computer network) ဆုိသည်မှာ 

ဖဂိုလေ်ုမေှဆင့ပ်ဖစရ်စ၊ အပခားနည်း နညာေစ်ေပ်ေပ်မှေစ်ဆင့်ပဖစရ်စ၊ 

ကွနပ်ျူောအချင်းချင်း  ချိေ်ဆက်အသံုးပပုရသာ ကွန်ေက်စနစ် ကုိဆိလုိုသည်။ 

(စ) အီလက်ထရောနစ်ထုိးဖမလဲက်မှေ် (Electronic signature) ဆိုသည်မှာ 

အီလက်ထရောနစ် 

မေှ်ေမ်း၏ ပင်ေင်းစစ်မှန်ရ ကာင်းနှင့် ပပင်ဆငမ်ှု သို့မဟုေ် 

အစားထုိးမှုမေိှရ ကာင်းေို့ကုိ အေည်ပပုေန် 

အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာပဖင့်ပဖစရ်စ၊ အလားေူ အပခားနည်းပညာ 

ေစ်ေပ်ေပ်ပဖင့် ပဖစရ်စ ကိယု်ေုိင် 

သို့မဟုေ် ကုိယ်စားစီစဉ်ထားသည့် သရကေေသ့ုိမဟုေ် 

အမှေ်အသားကိဆုိုသည်။ 



(ဆ) သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူ (Electroni signature) ဆိုသည်မှာ 

အီလက်ထရောနစ် ထုိးဖမလဲက်မှေ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ဝန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်နိုင်ေန် ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့က ဤဥပရေ 

ထေု်ရပးသည့် လုိင်စငက်ိေုေိှရသာ ပုဂ္ဂိုလသ်ို့မဟုေ် အဖဲွ့အစည်းကိုဆိုသည်။ 

(ဇ) သက်ရသခံလက်မှေ် (Certification authority)ဆိုသည်မှာ 

လက်မှေ်ရေးထုိးသူနှင့် ထုိးဖမလဲက်မှေ် ဖန်ေီးရသာအချက်အလက်ေ့ုိ၏ 

ဆက်နွယ်မှုကို ရသချာရစသည့် အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် သေင်းလွာ 

သို့မဟုေ် အပခားမေ်ှေမး်အပဖစ် သက်ရသခံလက်မှေ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူက 

ငာှးေမ်းသံုးစွသဲူ (Subscriber) အားထုေ်ရပးသည့် လက်မှေ်ကုိဆိသုည်။ 

(စျ) မူလရဆာငေ်ွက်ရပးပ့ုိသူ (Originator) ဆိုသည်မှာ 

အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်း သို့မဟုေ် အီလက်ထရောနစ် 

အချက်အလက်သေငး်လာွကိ ုဖန်ေီးေန်ပဖစရ်စ၊ စေင်ရဆာင်ေွက်ေန် ပဖစရ်စ၊ 

ရပးပ့ုိေန်ပဖစရ်စ၊ ရဆာင်ေွက်သူသို့မဟုေ် ထုိသူ၏ ကုိယ်စားလှယက်ိဆုိုသည်။ 

ယင်းစကားေပ်ေွင် အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်း သို့မဟုေ် အီလက်ထရောနစ် 

အချက်အလက် သေငး်လာွနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အပခားသူေစ်ဦးေစ်ရယာက်အေွက ်

ရဆာင်ေွက်ရပးသည့်  ကားခံရဆာင်ေွကသ်ူမပါဝင်။ 

 

(ည) လက်ခံသူ (Originator) ဆိုသည်မှာ မူလရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူက ရပးပ့ုိသည့် 

အီလက်ထရောနစ် မှေ်ေမ်း သို့မဟုေ် အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် 

သေင်းလွာကို လက်ခံေေိှရစေန် ေည်ေွယ်သည့် 

ပဂု္ဂိုလက်ိဆုိုသည်။ ယင်းစကားေပ်ေွင် အီလက်ထရောနစ် မှေ်ေမး်သ့ုိမဟုေ် 

အီလက်ထရောနစ် အချကအ်လက်သေင်းလွာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အပခားသူ 

ေစ်ဦးေစ်ရယာက်အေွက ်ရဆာင်ေွက်ရပးသည့်  ကားခံရဆာင်ေွက်သူမပါဝင်။ 

(ဋ) ငှားေမ်းသံုးစွသဲူဆိုသည်မှာ သက်ရသခံလက်မှေ်ေွင် 

နည်းပညာေစ်ေပ်ေပ်အေ အမည်ရဖာ်ပပထားရသာ အီလက်ထရောနစ် 

ထိုးဖမလဲက်မှေ် ရေးထိုးသအူမှေ်ပဖစရ် ကာင်း သေ်မှေ်ပခင်းခံေသည့် ပုဂ္ဂိုလ ်

ကိဆုိုသည်။ 



(ဌ) ေဟိုအဖဲွ့ဆိုသည်မာှ ဤဥပရေအေ ဖဲွ့စည်းထားရသာ အီလက်ထရောနစ် 

ဆက်သယွ် ရဆာင်ေွကရ်ေး ေဟုိအဖဲွ့ကိ ုဆိုသည်။ 

(ဍ) ဝနက်ကီးဌာနဆုိသည်မှာ ဆကသ်ွယ်ရေး၊ စာေုိက်နှင့် ရ ကးနန်းဝနက်ကီးဌာနကုိ 

ဆိုသည်။ 

(ဎ) ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့ဆိုသည်မှာ ဤဥပရေအေ ဖွဲ့ စည်းရသာ အီလက်ထရောနစ် 

ဆက်သယွ် ရဆာင်ေွကရ်ေး 

ကကီးြပကပ်မှုအဖွဲ့ကိ ုဆိုသည်။ 

အခန်း (၂) 

ေည်ေွယခ်ျကမ်ျား 

  

၃။ ဤဥပရေ၏ ေည်ေွယ်ချက်များမာှ ရအာက်ပါအေုိင်းပဖစသ်ည် - 

(က) ရခေ်မီှဖံွ့ဖဖို းေိုးေက်ရသာ နုိင်ငံရော်ေည်ရဆာက်ောေွင ်

အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယရ်ဆာင်ေွက်ရေး နည်းပညာပဖင့် 

အရထာက်အကူပပုနိုင်ေန်။ 

(ခ) အီလက်ထရောနစ်ဆက်သယွ်ရေး နည်းပညာပဖင့် လူသားအေင်းအပမစ် 

ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေက်ရေး၊ စီးပွားရေးဖံွ့ဖဖို းေိုးေက်ရေး၊လူမှုရေးနှင့် ပညာရေး 

ကဏ္ဍအပါအဝင် ကဏ္ဍရပါငး်စုံ ဖံွ့ဖဖို းေိုးေက်ရေးေ့ုိအေွကအ်ခွင့်အလမ်းများ 

ပိုမုိေေှိလာရစေန်။ 

(ဂ) ကွနပ်ျူောကနွ်ေက်ကုိ အသံုးပပု၍ ပပည်ေွင်း 

ပပည်ပဆက်သွယရ်ဆာင်ေွက်သည့် ကိစ္စများေွင ်အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်းနှင့် 

အီလက်ထရောနစ် အချကအ်လက်သေင်းလွာများ၏ စစ်မှန်မှုနှင့် 

ယု ံကည်စိေ်ချေမှုကိ ုအသိအမှေ်ပပုဖပီး ဥပရေအေ အကာကွယရ်ပးနိုင်ေန်။ 

(ဃ) အီလက်ထရောနစ် ဆက်သယွ်ရဆာင်ေွက်ရေး နည်းပညာကိ ုအသံုးပပု၍ 

ပပည်ေွင်းပပည်ပ သေင်းအချက်အလက်များကိ ုအချိန်နှင့်ေရပပးညီ 



ထေု်လငွ့်ရပးပို့ပခင်း၊ လက်ခံဖမး်ယူပခင်းနှင့် သုိမီှးထိန်းသိမ်းပခင်းေို ့

ပပုလပုန်ိုငေ်န်။ 

(င) ကွနပ်ျူောကွန်ေက်ကုိ အသံုးပပု၍ အပပည်ပပည်ဆိုင်ောအဖွဲ့အစည်းများ၊ 

ရေသဆုိင်ော အဖဲွ့အစည်းများ၊ ပပည်ပနိုငင်ံများ၊ ပပည်ေွင်းပပည်ပအစုိးေဌာန၊ 

အဖဲွ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖဲွ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂိုလမ်ျား ထိရောက်လျင်ပမနစ်ွာ 

ဆက်သယွ်ပူးရပါင်းရဆာင်ေွကန်ိုငေ်န်။ 

အခန်း (၃) 

သက်ဆုိငပ်ခင်း 

၄။ (က) ဤဥပရေပါ ပပဌာန်းချက်များသည် ပပည်ေွင်းပပည်ပဆက်ဆံမှု၊ 

လပုင်နး်ဆက်စပ်ရဆာင်ေွက်မှု၊ စီစဉ်မှု၊ သရောေူညီမှု၊ ပဋိညာဉ်ချုပဆ်ိုမှု၊ 

သေင်းအချက်အလက် ဖလှယမ်ှုနှင့ ်သိုမီှးထိန်းသိမ်းမှုများ အပါအဝင် 

စီးပွားရေးနှင့် သက်ဆိငုရ်သာ ကိစ္စေပေွ်င်ပဖစရ်စ၊ စးီပာွးရေးနှင့် 

သက်ဆုိင်ပခင်းမေှိရသာ ကိစ္စေပ်များေွငပ်ဖစရ်စ အသံုးပပုသည့် 

အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်းနှင့် အီလက်ထရောနစ် 

အချက်အလက်သေငး်လာွအမျိုးအစား ေစ်မျို းမျိုးနှင့ ်သက်ဆိုင်ရစေမည်။ 

(ခ) မည်သမူဆို ဤဥပရေအေ အရေးယူနုိင်ရသာ ပပစမ်ှုေစ်ေပ်ေပ်ကို 

ပပည်ေွင်းေွင် ကျူးလွန်လျှင် ပဖစရ်စ၊ ပပည်ေွင်းမှ ပပည်ပသို့လည်းရကာင်း၊ 

ပပည်ပမ ှပပည်ေွင်းသို့လည်းရကာင်း၊ အီလက်ထရောနစ် 

ဆက်သယွ်ရဆာင်ေွကရ်ေးနည်းပညာကိ ုအသံုးပပု၍ ကျူးလွန်လျှငပ်ဖစရ်စ 

ဤဥပရေနှင့် သက်ဆိငုရ်စေမည်။ 

၅။ ဤဥပရေပါ ပပဌာန်းချက်များသည် ရအာက်ပါေို့နှင့် သက်ဆိငုပ်ခင်းမေှိရစေ - 

(က) အရမဆွက်ခံပခင်း အက်ဥပရေပုေ်မ - ၂၊ ပုေ်မခွဲ (ဇ)ေွင ်

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိထုားရသာရသေမ်းစာ၊ 

(ခ) လဲွရပပာငး်နိုငရ်သာစာချုပစ်ာေမ်းများ၊အက်ဥပရေပုေ်မ-

၁၃ေွင်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားရသာလဲွရပပာငး်နိုငရ်သာစာချုပ်စာေမး်၊ 



(ဂ) ယု ံကည်အပ်နှံမှု အက်ဥပရေပုေ်မ - ၃ ေွင ်

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားရသာယံု ကည်အပ်နှံမှု။ 

(ဃ) ကိယု်စားလှယလ်ွဲအပ်ပခင်း အက်ဥပရေအေ ရပးအပ်ရသာကုိယ်စားလှယစ်ာ 

(င) ပုိင်ဆိုင်ခွင့်ဆိငုေ်ာ စာေမ်းအမှေ်အသားများ။ 

(စ) ေည်ဆဲဥပရေေစ်ေပ်ေပ်ေွင် မှေ်ပံုေင်ေမည်ဟု ပပဌာန်းထားသည့် 

စာချုပစ်ာေမ်းများ။ 

(ဆ) ဝနက်ကီးဌာနက အစုိးေအဖဲွ့၏ သရောေူညီချက်ပဖင့် အမိန့်ရ ကာ်ပငာစာ 

ထေု်ပပန၍် ကင်းလွေ်ခွင့်ပပုရသာ ကိစ္စများ။ 

အခန်း (၄) 

အီလက်ထရောနစ်နှင့် ဆက်သယွ်ရဆာင်ေွကရ်ေးေဟုိအဖဲွ့ဖွဲ့စည်းပခင်းနှင့် 

ယင်း၏လုပ်ငန်းောဝန်များ 

၆။ အစုိးေအဖဲွ့သည် - 

(က) ဤဥပရေပါ ေည်ေွယ်ချက်များကိ ုအရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွကန်ိုငေ်န် 

အလ့ုိငှာ ဆက်သွယရ်ေး၊ စာေုိက်နှင့်ရ ကးနန်းဝန်ကကီးဌာန ဝန်ကကီးက 

ဥက္ကဌအပဖစလ်ည်းရကာင်း၊ သက်ဆိုင်ောဝန်ကကီးဌာန၊ အစုိးေဌာန၊ 

အဖဲွ့အစည်းများမ ှပုဂ္ဂိုလမ်ျားနှင့ ်ပညာေပ်ဆိငုေ်ာ ကျွမ်းကျငသ်ူများက 

အဖဲွ့ဝင်မျာအပဖစလ်ည်းရကာင်း 

ပါဝင်ရစလျက် အီလက်ထရောနစ် ဆက်သယွ်ရဆာင်ေွက်ရေးေဟုိအဖဲွ့ကုိ 

ဖွဲ့စည်းေမည်။ 

(ခ) ေဟိုအဖွဲ့ ကိ ုဖဲွ့စည်းောေွင် ေေုိယဥက္ကဌ၊ အေွင်းရေးမှူးနှင့ ်

ေွဲေက်အေွင်းရေးမှူးေို့ကိုသေ်မှေ်ောဝန်ရပးနုိင်သည်။ 

(ဂ) ေဟိုအဖွဲ့ ကိ ုလုိအပ်သလို ပပင်ဆင်ဖဲွ့စည်းနိုင်သည်။ 

၇။ ေဟိုအဖွဲ့ ၏ လုပ်ငန်းောဝန်များမာှ ရအာက်ပါအေုိင်းပဖစသ်ည် - 



(က) ရခေ်မီဖံွ့ဖဖို းေိုးေက်ရသာ နုိင်ငံရော်ေည်ရဆာက်ောေွင ်

အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ ်ရဆာင်ေွက်ရေး နည်းပညာကိေုစ်ဆင့်ဖပးီေစ်ဆင့် 

ကျယ်ပပန့်စွာ အသံုးပပုနိုင်ရေးအေွက ်စီမံချက်များ ချမှေ်ရဆာင်ေွက်ပခင်း။ 

(ခ) အီလက်ထရောနစ် ဆက်သယွ်ရဆာင်ေွက်ရေးနညး်ပညာဆိုင်ော 

အရေွ့အ ကုံေဟုသုေ ကကယ်ဝကကီး ကမ္ဘာလံုးဆိငုေ်ာရပါင်းစည်းမှုပဖစစ်ဉ်ေွင် 

အဆင်သင့်ပဖစရ်စရေးအေွက ်လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှေ်အရကာင်အထည်ရဖါ်ပခင်း။ 

(ဂ) အပပည်ပပည်ဆိုင်ော အဖဲွ့အစည်းများ၊ ရေသဆုိင်ော အဖဲွ့အစည်းများ၊ 

ပပည်ပနိုငင်မံျား၊ပပည်ေွငး်ပပည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့ ်ထိရောက်လျင်ပမနစ်ွာ 

ပးူရပါငး်ရဆာင်ေွက်မှု၊ ဆက်သွယ်ဆက်ဆမံှုပပုလပုန်ိုငရ်ေးအေွက ်

အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယရ်ဆာင်ေွက်ရေး 

နည်းပညာဆုိင်ောမူဝါေများ၊ဥပရေရေးောများ၊ စခံျိနစံ်ညွနး်များနှင့ ်

လိုကရ်လျာညီရထွေိှရစေန် ရဆာင်ေွက်ရပးပခင်း။ 

 

(ဃ) အီလက်ထရောနစ် ဆက်သယွ်ရဆာင်ေွက်ရေးနညး်ပညာဆိုင်ော 

ကိစ္စေပ်များနှင့ ်စပ်လျဉ်း၍ အပပည်ပပည်ဆိုင်ောအဖဲွ့အစည်းများ၊ 

ရေသဆုိင်ောအဖဲွ့အစည်းများ၊ ပပည်ပနိုငင်မံျား၊ 

ပပည်ေွင်းပပည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့ဆ်က်သယွ်ပူးရပါင်း ရဆာင်ေွက်ပခင်း။ 

(င) ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့ကို ဖဲွ့စည်းပခင်း၊ ကကီး ကပပ်ခင်းနှင့် လမး်ညွန်ပခင်း။ 

(စ) မိမိ၏လုပ်ငန်းောဝန်များကိ ုရအာင်ပမငစ်ွာ အရကာင်အထည်ရဖာ်နိုင်ေန် 

လိုအပ်ရသာလုပ်ငန်း အဖဲွ့များဖွဲ့စည်း၍လုပင်နး်ောဝန်များ သေ်မှေ်ရပးပခင်း။ 

၈။ ေဟိုအဖွဲ့ သည် လုိအပ်ပါက မိမိ၏ လပုင်နး်ောဝန်ေစ်ေပ်ေပ်ကို 

သင့်ရလျာသည့် အစုိးေဌာန၊ အဖဲွ့အစည်းသို့မဟုေ်ပုဂ္ဂိုလေ်စ်ဦးဦးအား 

လွဲအပ်ောဝန်ရပးနုိင်သည်။ 



အခန်း (၅) 

အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယရ်ဆာင်ေွက်ရေးကကီး ကပ်မှုအဖဲွ့ဖွဲ့စည်းပခင်းနှင့် 

ယင်း၏လုပ်ငန်းောဝန်နှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၉။ ေဟိုအဖွဲ့ သည် - 

(က) ဤဥပရေပါ ကိစ္စေပမ်ျားအလ့ုိငှာ အီလက်ထရောနစ် 

ဆက်သယွ်ရဆာင်ေွကရ်ေး ဆိုင်ောလုပ်ငန်းများကိ ုကကီး ကပ်နိုင်ေန် 

သင့်ရလျာ်ရသာ ပဂု္ဂိုလမ်ျားနှင့ ်ကျွမး်ကျငသ်ူများပါဝင်သည့် အီလက်ထရောနစ် 

ဆက်သယွ်ရေး ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့ကိ ုဖဲွ့စည်းေမည်။ 

(ခ) ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့ကို လုိအပ်သလုိ ပပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ 

၁ဝ။ ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့သည် ေဟိုအဖဲွ့၏ ကကီး ကပ်လမး်ညွန်မှုပဖင့် 

ရအာက်ပါလုပ်ငန်းောဝနမ်ျားနှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များကိ ု

ကျင့်သုံးရဆာင်ေွကေ်မည် - 

(က) သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူအပဖစ် ရဆာင်ေွကန်ိုငေ်န် 

လပုင်နး်လပုက်ိငုခ်ွင့် လုိင်စင်ထုေ်ရပးပခင်း၊ လုိင်စင်ထုေ်ရပးေန် ပငင်းပယ်ပခင်း။ 

(ခ) သက်ရသခံလက်မှေ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူနှင့် ငှားေမ်းသံုးစွသဲူေို့အ ကား 

ဆက်သယွ် ရဆာင်ေွကေ်မည့်နည်းလမး်များကုိ သေ်မေှ်ပခင်း။ 

(ဂ) သက်ရသခံလက်မှေ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူကလုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ောေွင် 

လိုကန်ာ ရဆာင်ေွက် ေမည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့ ်စံများကိလုည်းရကာင်း၊ 

ထိုသကူ ထိန်းသိမ်းေမည့် စာေင်းေွင် 

မေှ်ေမ်းေငထ်ားေမည့်အရသးစိေ်အချက်အလက်များကိုလည်းရကာင်း 

သေ်မှေ်ပခင်း။ 

(ဃ) သက်ရသခံလက်မှေ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူ၏ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူ၏ 

ဝန်ထမး်များေွင် ေှိေမည့် အေည်အချင်းနှင့်လုပ်ငန်းအရေွ့အ ကုံများကိ ု

သေ်မှေ်ပခင်း။ 



(င) သက်ရသခံလက်မှေ် ထေ်ုရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူနှင့်ငှားေမ်းသံုးစွသဲူေို့အ ကား 

အကျိုးစီးပွားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရပါ်ရပါက်ရသာအပငငး်ပာွးမှုများကိ ုရပဖေှင်းပခင်း။ 

(စ) သက်ရသခံလက်မှေ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူ ေစ်ဦးေည်းပဖစရ်စ၊ 

အပခားသက်ရသခံလက်မှေ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူနှင့်ပူးရပါင်း၍ပဖစရ်စ 

ရဆာင်ေွက်သည့် အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာပဖင့် 

ဆက်သယွ်ရဆာင်ေွကရ်ေးစနစ်ေည်ရထာင်မှုကို အကူအညီရပးပခင်း။ 

(ဆ) သက်ရသခံလက်မှေ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူက ထုေ်ရဖါ်ထားရသာ 

အများပပည်သအူသံုးပပုမည့်အရသးစိေ်အချကအ်လက်များ ပါဝငသ်ည့် 

အချက်အလက်အစုအရဝးကုိ ထိန်းသိမ်းပခင်း။ 

(ဇ) သက်ရသခံလက်မေှ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူ သိမုှီးထိန်းသိမ်းထားသည့် 

မေှ်ေမ်းစာေင်း၊ အချကအ်လက်နှင့်အရထာကအ်ထားများကုိ လုိအပ်ပါက 

ကူးယူပခင်း၊ မိေ္တူကူးယူပခင်း၊ ထုေ်နှုေ်ယပူခင်းနှင့် ယငး်ေို့ကိုစစ်ရဆးပခင်း။ 

(စျ) ကွနပ်ပုောစနစ်ေစ်ခု၏ လုပ်ငန်းလည်ပေ်မှုနှင့ ်ယင်းနှင့်သက်ဆုိင်သည့် 

ပစ္စည်းကေိိယာကုိ ဤဥပရေအေပပစ်မှုေစ်ခုခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသံုးပပုရနသည် 

သို့မဟုေ် အသံုးပပုဖပးီပဖစသ်ည်ဟု သံသယပဖစေ်န်အရ ကာင်းေိှပါက 

ဝင်ရောက် ကည့်ရှုစစ်ရဆးပခင်း။ 

(ည) ဤဥပရေပါပပစ်မှုေစ်ေပ်ေပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လုိအပ်ရသာ အချက်အလက် 

အရထာက်အထား များကုိ ပုဂ္ဂိုလေ်စ်ဦးဦးထမံရှဖါ်ထေု်ေယူပခင်း 

(ဋ) သက်ရသခံလက်မှေ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူ၏ ရဆာင်ေွက်ချက်များကိ ု

စစ်ရဆးပခင်းနှင့် ကကီး ကပပ်ခင်း။ 

(ဌ) ဤဥပရေနှင့် ဤဥပရေအေထုေ်ပပနရ်သာ နည်းဥပရေများ၊ 

လပုထ်ုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့် ရ ကာ်ပငာစာများ၊အမိန့်များနှင့ ်

ညွန် ကားချက်များကိ ုလုိက်နာပခင်းေိှ/မေှိစစီစ်နုိင်ေန် လုိအပ်သလို 

စုံစမ်းစစ်ရဆးပခင်း။ 



(ဍ) ပပည်ပနိုငင်မံျား၏ သက်ရသခံလက်မှေ် ထုေ်ရပးပုိင်ခွင့်ေှိသူအား 

သေ်မှေ်ချက်များနှင့အ်ညီ အသိအမှေ်ပပုပခင်း။ 

(ဎ) မိမိ၏ ရဆာင်ေွကခ်ျကမ်ျားကိ ုသေ်မှေ်ချက်များနှင့ ်အညီ ေဟိုအဖဲွ့သို့ 

ေင်ပပပခင်း။ 

(ဏ) ေဟိုအဖွဲ့ ကပဖစရ်စ၊ ဝန်ကကီးဌာနကပဖစရ်စ အခါအားရလျာ်စွာ ရပးအပသ်ည့် 

အပခားလုပ်ငန်း ောဝန်များကိရုဆာင်ေွက်ပခင်း။ 

၁၁။ ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့သည် လုိအပ်ပါက မိမိ၏လုပ်ငန်းောဝန်နှင့် 

လပုပ်ိုင်ခွင့်ေစ်ေပေ်ပက်ိ ုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်း၍ ပဖစ်ရစ၊ကျွမ်းကျငသ်ူ 

ေစ်ဦးဦးအားပဖစ်ရစ ေဟိုအဖဲွ့၏ သရောေူညီချက်ပဖင့် 

လွဲအပ်ောဝန်ရပးနုိင်သည်။ 

အခန်း (၆) 

သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပုိင်ခွင့်ေှိသူ 

၁၂။ ပပည်ေွင်းပပည်ပမ ှပုဂ္ဂိုလသ်ို့မဟုေ် အဖွဲ့ အစည်းသည် သက်ရသခံလက်မှေ် 

ထေု်ရပးပုိင်ခွင့် ေှိသူအပဖစ်ဝန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်လုိပါက 

လိုင်စင်ေေိှေန် သေ်မှေ်ချက်များနှင့်အည ီ

ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့သို့ရလျှာက်ထားေမည်။ 

၁၃။ ကကီး ကပ်မှုအဖဲွ့သည် ပုေ်မ - ၁၂ အေလိုင်စင်ရလျှာက်ထားချကက်ိ ုစိစစ်ဖပးီ 

ပဂု္ဂိုလ ်သို့မဟုေ် အဖွဲ့ အစည်းအားစည်းကမ်း ချက်များသေ်မှေ်၍ 

လိုင်စင်ထုေ်ရပးပခင်းသ့ုိမဟုေ် လုိင်စင်ထုေ်ရပးေန် ပငင်းပယ်ပခင်း ပပုနိုငသ်ည်။ 

၁၄။ သက်ရသခံလကမ်ေှ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူသည် - 

(က) ကွနပ်ျူောဟေ်ေ်ဝဲ (Hardware)၊ ရဆာ့ဖ်ဝနဲှင့ ်ကွနပ်ျူောလုပ်ထံုးများကိ ု

ဝင်ရောက် ရနှာကယ်ှက်ပခင်း၊အလဲွသံုးစားပပုပခင်းေို ့ပဖစရ်ပါ်ပခင်းမေိှရစေန် 

ယု ံကည်စိေ်ချေရသာ စနစ်ကို အသံုးပပုေမည်။ 



(ခ) မိမိေညေ်ွယ်ရသာ လုပ်ငန်း၏ ရဆာင်ေွကမ်ှုနှင့ ်ကိကု်ညီရသာ 

ဝန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန်းေွင်သင့်ရလျာ်ရသာ ယု ံကည်အားထားေမှု အဆင့်ေစ်ေပ်ကုိ 

သေ်မှေ်ရပးေမည်။ 

(ဂ) အီလက်ထရောနစ် ထုိးဖမလဲက်မှေ်များ၏ လျိှု့ဝှက်ထားေှိမှုကိ ု

လုံပခုံမှုနည်းလမး်များနှင့အ်ညီ ရဆာင်ေွကေ်မည်။ 

(ဃ) သေ်မှေ်ထားရသာ စံများကိ ုလုိက်နာရဆင်ေွက်ေမည်။ 

(င) အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာပဖင့် 

ဆက်သယွ်ရဆာင်ေွကပ်ခင်းဆိငုေ်ာသက်ရသခံလက်မှေ်၏ 

အရသးစိေ်အချက်အလက်များကိ ုရဖါ်ပပေမည်။ 

(စ) သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပခင်းနှင့် သက်ဆုိင်ရသာ 

မမိလိက်ရေွ့ရဆာင်ေွက်ရပးနိုငမ်ှုကိ ုရဖါ်ပပေမည်။ 

(ဆ) ထုေ်ရပးသည့် သက်ရသခံလက်မှေ်၏ ယံု ကည်အားထားေမှုကိပုဖစရ်စ၊ 

ောဝန်ခံနိုင်မှု သ့ုိမဟုေ်အာမခံနိုင်မှုကိုပဖစ်ရစ၊ ယငး်၏ဝန်ရဆာငမ်ှုရပးပခင်း 

လပုင်နး်ရဆာင်ေွက်နိုင်မှုကို ပဖစရ်စ၊ထိခိုကရ်စနုိင်သည့်အချက်များကုိ 

ရဖါ်ပပေမည်။ 

(ဇ) သက်ရသခံလက်မှေ်ေွင် ခွင့်ပပုထားရသာ အရပခအရနရ ကာင့်ပဖစရ်စ၊ 

ကွနပ်ျူောစနစ်၏ ချို့ယွင်းမှုရ ကာင့်ပဖစရ်စထခိိုက်မှုပဖစရ်ပါ်လာနိုငရ်သာ 

အရပခအရနများေိှလာပါက - 

(၁) ထခိိုက်မှုပဖစရ်စနုိငသ်ည့် ပုဂ္ဂိုလအ်ားပဖစန်ိုငသ်ည့်နည်းလမး်ပဖင့် အသိရပး 

အရ ကာင်း ကားေမည်။ 

(၂) အထက်ပါ အရပခအရနနှင့် ပဖစရ်ပါ်မှုများအေွက ်သက်ရသခံ လက်မှေ်ကို 

လက်ရေွ့ရဆာငေွ်ကေ်ာ၌ လုိက်နာေန်သးီပခားသေ်မှေ်ထားသည့် 

နည်းလမး်များနှင့် အညီ ရဆာင်ေွက်ေမည်။ 



(စျ) ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့က အခါအားရလျာ်စွာ သေ်မှေ်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် 

ောဝန်များကိ ုလုိက်နာရဆာင်ေွက်ေမည်။ 

၁၅။ (က) ပုေ်မ - ၁၃ အေ ထုေ်ရပးသည့် လုိင်စင်ကိုေေိှရသာ 

သက်ရသခံလက်မှေ် ထုေ်ရပးပုိင်ခွင့် ေှိသူသည်ပမန်မာနိုင်ငံသားများ 

ေင်းနီှးပမှု ပန်ှံမှု ဥပရေအေပဖစ်ရစ၊ 

ပပည်ရထာင်စုပမနမ်ာနိုငင်နံိုငင်ပံခားေငး်နီှးပမှု ပန်ှံမှုဥပရေအေပဖစ်ရစ 

ခွင့်ပပုမနိ့်ေေှိရေးအေွက ်အဆုိပပုချကက်ိ ုေငပ်ပောေွင်ကကီး ကပမ်ှုအဖွဲ့က 

ထေု်ရပးရသာ လုိင်စင်နှင့်အေူ ပမနမ်ာနိုငင်ေံင်းနီှးပမှု ပန်ှံမှုရကာ်မေှင်သို့ 

ရလျှာက်ထားေမည်။ 

(ခ) ပမနမ်ာနိုငင်ေံင်းနှီးပမှု ပန်ှံမှုရကာ်မေှင်သည် ပုေ်မခွဲ (က)အေ 

ရလျှာက်ထားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုိအပ်ပါကကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့၏ 

သရောထားမှေ်ချက်ကို ရောင်းခံနုိင်သည်။ 

 

အခန်း (၇) 

ငာှးေမ်းသံုးစွသဲ ူ

၁၆။ (က) ငှားေမ်းသုံးစွဲသူအပဖစ် ရဆာင်ေွကလ်ိုသသူည် 

သက်ရသခံလက်မှေ်ေေိှေန် သေ်မှေ်ချက်များ 

နှင့အ်ညီသက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူထံ ရလျှာက်ထားေမည်။ 

(ခ) သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူသည် ပုေ်မခွဲ (က)အေ 

ရလျှာက်ထားချက်ကို စိစစ်ဖပးီစည်းကမ်းချက်များသေ်မှေ်၍ 

သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပခင်း သ့ုိမဟုေ် သက်ရသခံ လက်မှေ် 

ထေု်ရပးေန် ပငင်းပယ်ပခင်းပပုနိုငသ်ည်။ 

၁၇။ ငှားေမ်းသုံးစွဲသူသည် - 

(က) အီလက်ထရောနစ် ထုိးဖမလဲက်မှေ်ထုေ်ရဖါ်သည့်အချက်အလက်ပဖင့် 

ေေားဝင်ရသာ ထုိးဖမဲ လက်မှေ်ကုိအသုံးပပုသည့်အခါ ယင်းထုေ်ရဖါ်သည့် 



အချက်အလက်ကို အပခားသူများ ေေားမဝငအ်သံုးပပုပခင်း 

မခံေရစေန်ဂရုစိုက်ေမည်။ 

(ခ) အီလက်ထရောနစ် ထုိးဖမလဲက်မှေ်အေွက် ထုေ်ရပးထားရသာ 

သက်ရသခံလက်မှေ်ကို ခွင့်ပပုထားရသာသေ်ေမ်းကာအေွငး် အသံုးပပုောေွင် 

မမိနိှင့ ်သက်ဆိုင်သည့် 

အရ ကာင်းအောများရသာ်လည်းရကာင်း၊ထပမ်ထံည့်သွင်းေန် ပဖစသ်ည့် 

အရ ကာင်းအောများ ရသာ်လည်းရကာင်း ေိကျပပည့်စုဖံပးီ 

မနှ်ကနမ်ှုေှိရစေန်ဂရုစိုက်ေမည်။ 

(ဂ) အီလက်ထရောနစ် ထုိးဖမလဲက်မှေ်ထုေ်ရဖါ်သည့် အချက်အလက်လျှို ့ဝှက်မှု 

ရပါက် ကားလျှင် ပဖစရ်စ၊ လျှို ့ဝှက်မှုရပါက် ကားနုိင်သည့် 

အရပခအရနမျိုးရောက်ေိှရနလျှင်ပဖစရ်စ၊ 

သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးနုိင်ခွင့်ေှိသကူ စီစဉ်ရပးသည့် 

အေုိင်းရသာ်လည်းရကာင်း၊ သင့်ရလျာ်သည့် 

အစီအစဉ်ပဖင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ မမိ၏ိ အီလက်ထရောနစ် 

ထိုးဖမလဲက်မှေ်နှင့်လုပ်ငန်းဆက်စပ်ပေ်သက်ရနသူများထ ံ

ရနှာကရ်နှး ကန့် ကာပခငး်မေိှရစေဲ အရ ကာင်း ကားေမည်။ 

၁၈။ ပုေ်မ -၁၇ ေွင် ရဖါ်ပပထားရသာအချကမ်ျားကိ ုရဆာင်ေွက်ေန် 

ပျက်ကွကပ်ခင်းရ ကာင့် ပဖစရ်ပါ်လာမည့် 

ထခိိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှု အကျိုးဆက်များအေွက ်ငှားေမ်းသုံးစွဲသူေွင် 

ောဝန်ေှိရစေမည်။ 

အခန်း (၈) 

အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်း၊ အီလက်ထရောနစ်အချက်အလက်သေင်းလွာနှင့် 

အီလက်ထရောနစ် ထုိးဖမလဲက်မှေ်များ 

၁၉။ (က) ေည်ဆဲဥပရေေစ်ေပ်ေပ်အေ စာပဖင့်ရေးသားေမည်ဟုလည်းရကာင်း၊ 

လက်မှေ်ရေးထုိးေမည်ဟု 

လည်းရကာင်း၊ ပပဌာန်းထားသည့် အရ ကာငး်အောများကုိ 



အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်း၊ 

အီလက်ထရောနစ်အချကအ်လက်သေင်းလွာနှင့် အီလက်ထရောနစ် 

ထိုးဖမလဲက်မှေ်ေို့ပဖင့် ပပုလပုန်ိုငသ်ည်။ 

(ခ) ပုေ်မခွဲ (က)အေ ပပုလပုထ်ားရသာ အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်း၊ 

အီလက်ထရောနစ် အချကအ်လက်သေင်းလွာနှင့် 

အီလက်ထရောနစ် ထုိးဖမလဲက်မှေ်များသည် သက်ဆိငုေ်ာ ဥပရေအေ 

ပပုလပုေ်ိသကဲသ့ို့ ေေားဝင်ရစေမည်။ 

၂ဝ။ မူလရဆာငေွ်ကရ်ပးပ့ုိသူနှင့် လက်ခံသေူို့သည် အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမး်၊ 

အီလက်ထရောနစ် 

အချက်အလက်သေငး်လာွနှင့် အီလက်ထရောနစ် ထုိးဖမလဲက်မှေ်ရပးပ့ုိပခင်း၊ 

လက်ခံေယူပခင်းနှင့် သုိမီှးထိန်းသိမ်းပခင်းေိုက့ိ ု

သေ်မှေ်ထားသည့် နည်းလမး်များနှင့်အည ီရဆာင်ေွက်ေမည်။ သို့ောေွင် 

မမိေိို့အချင်းချင်း သးီပခားသရောေူညီချက်ေှိပါက 

ထိုသရောေူညီသည့် နည်းလမး်နှင့်အည ီရဆာငေွ်ကန်ိုငသ်ည်။ 

အခန်း (၉) 

အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာပဖင့် ပပုလပု်သည့် ပဋိညာဉ်များ 

၂၁။ ပဋိညာဉ်ပပုလပု်ောေွင် ပဋိညာဉ်ပပုလုပ်သမူျားအ ကား အပခားနည်းပဖင့် 

သရောေူညီချက်မေှိလျှင ်ကမ်းလှမ်းပခင်း၊ 

ကမ်းလှမ်းချက်ကုိ လက်ခံပခင်းနှင့် အပခားလိုအပ်ရသာ 

အချက်အလက်ပပုလုပပ်ခင်းေိုက့ိ ုအီလက်ထရောနစ် နည်းပညာပဖင့် 

ရဆာင်ေွက်နိုင်သည်။ 

၂၂။ အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်းနှင့် 

အီလက်ထရောနစ်အချကအ်လက်သေင်းလွာေိုက့ိမုလူရဆာင်ေွက် 

ရပးပ့ုိသူကိုယေုိ်င်ကပဖစ်ရစ၊ ယင်း၏ကိယု်စား ရဆာင်ေွကခ်ွင့်ေှိသကူပဖစရ်စ၊ 

ကိယု်ေုိင်သို့မဟုေ် ယငး်၏ကုိယ်စား 

ရဆာင်ေွက်ခွင့်ေိှသူက အလုိအရလျာက် ရဆာင်ေွက်ေန် စီစဉ်ပပုလုပထ်ားရသာ 



သေင်းအချက်အလက်စနစ် ပဖင့်ပဖစ်ရစ 

ရပးပ့ုိခဲလ့ျှင ်မူလရဆာငေ်ွက်ရပးပ့ုိသူ၏ အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမး်သ့ုိမဟုေ် 

အီလက်ထရောနစ် 

အချက်အလက်သေငး်လာွပဖစသ်ည်ဟု မှေ်ယူေမည်။ 

၂၃။ လက်ခံသသူည် ရအာက်ပါအချက်ေစ်ေပ်ေပ်နှင့် ကိုကညီ်လုိပါက 

မလူရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူ၏ သေင်းအချကအ်လက်၊ 

အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်းသို့မဟုေ် အီလက်ထရောနစ် 

အချက်အလက်သေငး်လာွ အမှေ်အပဖစ် သေ်မှေ်ချက်များနှင့အ်ညီ 

မေှ်ယူဖပးီ ရဆာင်ေွက်ခွင့်ေှိသည် - 

(က) လက်ခံသူနှင့် မူလရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူေို့ သရောေူညီထားသည့် 

နည်းလမး်နှင့်အည ီအသံုးပပုရပးပ့ုိခဲပ့ခင်း။ 

(ခ) မူလရဆာငေွ်ကရ်ပးပ့ုိသူနှင့် ဆကနွ်ယမ်ှုေှိသူကပဖစရ်စ၊ 

မလူရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူ၏ကုိယ်စား ရဆာငေ်ွက်ခွင့်ေှိသူကပဖစရ်စ 

ရပးပ့ုိသည်ကို လက်ခံသူက လက်ခံေေိှပခင်းပဖစ်ဖပးီ မူလရဆာငေွ်က ်ရပးပို့သူ 

အသံုးပပုသည့် နည်းလမ်းပဖင့် 

ရပးပ့ုိခဲပ့ခင်း။ 

၂၄။ အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်း သို့မဟုေ် အီလက်ထရောနစ် 

အချက်အလက်သေငး်လာွကိ ုရပးပို့ဆဲ ပဖစရ်စ၊ 

မရပးပို့မီပဖစရ်စ မလူရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူနှင့် လက်ခံသူေ့ုိသည် - 

(က) ရအာက်ပါေစ်နည်းနည်းပဖင့် လက်ခံေေိှရ ကာင်းကို အသိအမှေ်ပပုနိုငသ်ည် 

- 

(၁) လက်ခံသူက ကုိယ်ေုိင်ပဖစရ်စ၊ အလိအုရလျာက်နည်းပဖင့် ပဖစ်ရစ၊ အပခား 

ေစ်နည်းနည်းပဖင့်ပဖစ်ရစဆက်သယွ်ပပန ်ကားပခင်း။ 

(၂) လက်ခံသကူ လက်ခံေေိှဖပးီပဖစရ် ကာင်း မူလရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူသို့ 

လုံရလာက်ရသာ ညွန်ပပမှုေစ်ခုခုပပုလပု်ပခင်း။ 



(ခ) လက်ခံေေိှရ ကာင်း အသိအမှေ်ပပုပခင်းနှင့ ်စပ်လျဉ်း၍ 

သီးပခားသရောေူညီချက် ပပုလပုန်ိုငသ်ည်။ 

၂၅။ အီလက်ထရောနစ် မှေ်ေမ်း သို့မဟုေ် အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် 

သေင်းလွာလက်ခံရ ကာင်း 

အသိအမှေ်ပပုချက်ကိ ုလက်ခံေေှိမှသာ အေည်ပဖစေ်မည်ဟု 

မလူရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူက - 

(က) သေ်မှေ်ထားသည့်ကိစ္စေွင် လက်ခံရ ကာင်း အသိအမှေ်ပပုချကက်ိ ု

လက်ခံေေိှခ့ဲပခင်း မေှိလျှင ်

မလူရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူက မည်သည့်အခါမျှ ရပးပို့ခဲ့ပခင်းမေှိဟု မှေ်ယေူမည်။ 

(ခ) သေ်မှေ်ထားပခင်းမေှိသည့် ကိစ္စေွင် 

သီးပခားသေ်မှေ်သရောေူညီထားသည့် အချိန်အေွင်း ပဖစရ်စ၊ အချိန်ကုိ 

သေ်မှေ်ထားပခင်းမေှိပါက သင့်ရလျာ်သည့် အချိန်အေွင်းပဖစ်ရစ၊ 

လက်ခံရ ကာင်း အသိအမှေ်ပပုချကက်ို 

မလူရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူက လက်ခံေေိှပခင်းမေှိလျှင ်

မလူရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူသည် ထိုသို့မေေိှရ ကာငး် 

လက်ခံသူသို့ အရ ကာင်း ကားနုိင်သည်။ 

၂၆။ မူလရဆာငေွ်ကရ်ပးပ့ုိသူနှင့် လက်ခံသေူို့အ ကား ပ့ုိလွေ်သည့်အချိန်နှင့် 

လက်ခံသည့်အချိန်ေ့ုိနှင့ ်စပ်လျဉ်း၍ 

သီးပခားသရောေူညီချက်မေိှလျှင်အီလကထ်ရောနစ် မှေ်ေမး်သို့မဟုေ် 

အီလက်ထရောနစ် အချကအ်လက်သေင်းလွာကို - 

(က) ပ့ုိလွေ်သည့်အချနိ်သည် မူလရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူ သ့ုိမဟုေ် 

ယင်း၏ကုိယ်စားလှယ၏် ထိန်းချုပမ်ှုပပင်ပေှိ 

သေင်းအချက်အလက်စနစ်အေွင်းသို့ ဝငရ်ောက်သည့်အချိန်ပဖစ်သည်။ 

(ခ) လက်ခံသည့်အချိန်သည် ရအာက်ပါအေိုင်း ပဖစသ်ည် - 



(၁) သေ်မှေ်ထားရသာ သေင်းအချက်အလက်စနစ်အေွင်းသို့ 

ဝင်ရောက်သည့်အချိန်။ 

(၂) လက်ခံသကူ သေ်မေ်ှထားပခင်းမေှိရသာ သေင်းအချက်အလက်စနစ်ကို 

အသံုးပပုခဲ့ပါက လက်ခံသူက 

လက်ခံေေိှသည့်အချိန်။ 

(၃) သေ်မှေ်ထားရသာ သေင်းအချက်အလက်စနစ်မေှိပါက လက်ခံသ၏ူ 

သေင်း အချက်အလက်စနစ်အေွင်းသို့ 

ဝင်ရောက်သည့်အချိန်။ 

၂၇။ မူလရဆာငေွ်ကရ်ပးပ့ုိသူနှင့် လက်ခံသေူို့သည် - 

(က) သးီပခားသရောေူညီချက်မေိှလျှင် မူလရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူ၏ 

လပုင်နး်ေညေိှ်ရသာရနောကုိ 

ပို့လွေ်သည့်ရနောဟုလည်းရကာင်း၊ လက်ခံသ၏ူလုပ်ငန်းေည်ေှိရသာရနောကုိ 

လက်ခံသည့်ရနောဟု 

လည်းရကာင်း မှေ်ယေူမည်။ 

(ခ) စးီပာွးရေးလုပ်ငန်းကို ေစ်ရနောထက်ပုိ၍ လုပ်ကိုင်ပါက 

အဓိကစးီပာွးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် 

ရနောကုိလည်းရကာငး်၊ စးီပာွးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ရနောမေှိပါက 

ထိုသအူဖမေဲမ်း 

ရနထိုင်ရသာရနောကုိလည်းရကာင်း အဖွဲ့အစည်းပဖစပ်ါက ဥပရေနှင့်အညီ 

ဖွဲ့စည်းေည်ရထာင် ထားရသာ 

ရနောကုိလည်းရကာငး် အဖမေဲမ်းရနေပ်လပိစ်ာဟု မှေ်ယေူမည်။ 

အခန်း (၁ဝ) 

စီမံခန့်ခဲွရေးနည်းလမ်းအေ အရေးယူပခင်း 

၂၈။ ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့သည် သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူက 

လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်ေစ်ေပ်ေပ်ကုိ 



ရဖာက်ဖျက်လျှင်ပဖစရ်စ၊ ဤဥပရေပါ ပပစမ်ှုေစ်ေပ်ေပ်ကို 

ရဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ရ ကာင်း ပပစမ်ှုထင်ေှား စီေင်ပခင်း ခံေလျှငပ်ဖစရ်စ 

ရအာက်ပါ စမီခံန့်ခွဲရေးဆုိင်ော အမိန့်ေစ်ေပ်ေပ်ချမှေ်နိုင်သည် - 

(က) သေ်မှေ်ထားရသာေဏ်ရ ကးရငွေပရ်ိုက်ပခင်း။ 

(ခ) လုိင်စင်ကိုကာလအကန့်အသေ်ပဖင့် ေပ်ဆိုင်းပခင်း။ 

(ဂ) လုိင်စင်ကိုပယ်ဖျက်ပခင်း။ 

၂၉။ သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူသည် ငှားေမ်းသုးံစွဲသူက 

သက်ရသခံလက်မှေ်ပါ စည်းကမ်း ချက်ေစ်ေပ်ေပ်ကို 

ရဖာက်ဖျက်လျှင်ပဖစရ်စ၊ ဤဥပရေပါပပစမ်ှုေစ်ေပ်ေပ်ကို 

ရဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ရ ကာင်း ပပစမ်ှုထင်ေှား စီေင်ပခင်းခံေလျှငပ်ဖစရ်စ 

ထိုသအူား ရအာက်ပါစမီခံန့်ခဲွရေးဆုိင်ော အမိန့်ေစ်ေပ်ေပ်ကို ချမှေ်နုိင်သည် 

(က) သက်ရသခံလကမ်ေှ်ကိ ုကာလအကန့်အသေ်ပဖင့် ေပ်ဆိုင်းပခင်း။ 

(ခ) သက်ရသခံလက်မှေ်ကို ပယ်ဖျက်ပခင်း။ 

အခန်း (၁၁) 

ပပင်ဆင်ရပးေန် ရလျှာက်ထားပခင်းနှင့် အယူခံပခင်း 

၃ဝ။ (က) သက်ရသခံလက်မှေ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူက 

သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးေန် ပငင်းပယ်ပခင်း၊ 

သက်ရသခံလက်မှေ်ကို ကာလအကန့်အသေ်ပဖင့် ေပ်ဆိငုး်ပခငး်သို့မဟုေ် 

ပယ်ဖျက်ပခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ချမှေ်သည့်အမိန့် သို့မဟုေ် ဆုးံပဖေ်ျခက်ေစ်ေပ်ေပ်ကို မရကျနပသ်ူသည် 

အဆုိပါ အမိန့်သို့မဟုေ် 

ဆုံးပဖေ်ချက်ချမှေ်သည့်ရန့ေက်မှ ေက်ရပါငး် ၃ဝ အေွင်း ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့ထ ံ

ပပင်ဆင်ရပးေန် 

ရလျှာက်ထားနုိင်သည်။ 



(ခ) ကကီး ကပမ်ှုအဖွဲ့သည် သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူက 

ချမှေ်ရသာအမန့်ိ သ့ုိမဟုေ် ဆုးံပဖေ်ချက်ကုိ 

အေည်ပပုပခင်း၊ ပပင်ဆငပ်ခင်း သ့ုိမဟုေ် ပယ်ဖျက်ပခင်း ပပုနိုငသ်ည်။ 

၃၁။ (က) ကကီး ကပ်မှုအဖဲွ့က လုိင်စင်ထုေ်ရပးေန် ပငင်းပယ်ပခင်း၊ 

သေ်မှေ်ထားရသာ ေဏ်ရ ကးရငွ ေပ်ရိုက်ပခင်း၊ 

လိုင်စင်ကို အကန့်အသေ်ပဖင့် ေပ်ဆိုင်းပခငး် သို့မဟုေ် ပယ်ဖျက်ပခင်းနှင့် 

စပလ်ျဉ်း၍ပဖစရ်စ၊ ပုေ်မ - ၃ဝ ၊ ပုေ်မခွဲ 

(ခ)အေ ချမှေ်သည့်အမိန့် သို့မဟုေ် ဆုးံပဖေ်ချက် ေစ်ေပ်ေပ်ကုိပဖစရ်စ 

မရကျနပ်သသူည် 

အဆုိပါအမိန့်သို့မဟုေ် ဆံုးပဖေ်ချက်ချသည့်ရန့ေက်မှ ေက်ရပါင်း ၆ဝ အေွင်း 

ေဟုိအဖဲွ့သို့ အယူခံနုိငသ်ည်။ 

(ခ) ေဟိုအဖွဲ့ သည် ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့က ချမေှ်ရသာအမိန့်သ့ုိမဟုေ် သ့ုိမဟုေ် 

ဆုံးပဖေ်ချက်ကို အေည်ပပုပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခငး် 

သို့မဟုေ် ပယ်ဖျက်ပခင်း ပပုနိုငသ်ည်။ 

၃၂။ ေဟိုအဖဲွ့က ပုေ်မ - ၃၁၊ ပုေ်မခဲွ (ခ)အေ ချမှေ်သည့် အဆံုးပဖေ်ချက်သည် 

အဖပးီအပပေ်ပဖစရ်စေမည်။ 

အခန်း (၁၂) 

ပပစမ်ှုနှင့ ်ပပစေ်ဏ်များ 

၃၃။ မည်သမူဆို အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယရ်ဆာင်ေွက်ရေး နည်းပညာကိ ု

အသံုးပပု၍ ရအာက်ပါ ပပုလပုမ်ှုေစ်ေပ်ေပက်ို 

ကျူးလွန်ရ ကာင်း ပပစမ်ှုထင်ေှားစီေင်ပခင်းခံေလျှင ်ထုိသူအား 

ရထာင်ေဏ်အနည်းဆုံး (၇)နှစ်မ ှအများဆုံး (၁၅)နှစ်အထ ိ

ချမှေ်ေမည့်အပပင ်ရငွေဏ်လည်း ချမှေ်နုိင်သည် - 

(က) နိုင်ငံရော်၏ လံုပခုံရေး၊ ေေားဥပရေစုိးမုိးရေးနှင့် 

နယ်ရပမရအးချမ်းသာယာရေး၊ ေုိင်းေင်းသား စည်းလံုးညီညွေ်ရေး၊ 



နိုငင်ရံော်၏စီးပာွးရေး သ့ုိမဟုေ် အမျိုးသားယဉ်ရကျးမှုကိ ုထိခိုကရ်စသည့် 

ပပုလပုမ်ှုေစ်ေပ်ေပက်ိ ုပပုလပုပ်ခင်း။ 

(ခ) နိုင်ငံရော်၏ လံုပခုံရေး၊ ေေားဥပရေစုိးမုိးရေးနှင့် 

နယ်ရပမရအးချမ်းသာယာရေး၊ ေုိင်းေင်းသား စည်းလံုးညီညွေ်ရေး၊ 

နိုငင်ရံော်၏စီးပာွးရေး သ့ုိမဟုေ် အမျိုးသားယဉ်ရကျးမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 

နိုငင်ရံော်၏ လျိှု့ဝှက်ချကနှ်င့် 

သက်ဆုိင်ရသာ သေငး်အချက်အလက်ေစ်ေပ်ေပ်ကိ ုေယူပခင်း သ့ုိမဟုေ် 

ရပးပ့ုိပဖန့်ချပီခင်း။ 

၃၄။ မည်သမူဆို ရအာက်ပပုလပုမ်ှုေစ်ေပ်ေပက်ိ ုကျူးလွန်ရ ကာင်း 

ပပစမ်ှုထင်ေှားစီေင်ပခင်း ခံေလျှင ်ထုိသူအား ရထာင်ေဏ် 

(၅)နှစ်အထ ိပဖစရ်စ၊ ရငွေဏ်ပဖစရ်စ၊ေဏ်နှစ်ေပလ်ုံးပဖစရ်စ ချမှေ်ေမည် - 

(က) အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်း အီလက်ထရောနစ်အချက်အလက် 

သေင်းလွာသို့မဟုေ ်

ကွနပ်ျူောပရုိဂေမေ်စ်ခုလံုးကုိပဖစရ်စ၊ ပရိုဂေမ်ေစ်စိေ်ေစ်ရေသကုိပဖစရ်စ 

မရိုးမရပဖာင့်ရသာ သရောပဖင့် 

ရပးပ့ုိပခင်း၊ ရနှာက်ယကှ်ပခင်း၊ ပပုပပင်ပခင်း၊ ရပပာငး်လပဲခင်း၊ ဖျက်ဆီးပခင်း၊ 

ခိုးယူပခင်း သ့ုိမဟုေ ်

ထခိိုက်ဆံုးရှုံးရစပခင်း။ 

(ခ) မူလရဆာငေွ်ကရ်ပးပ့ုိသူနှင့် လက်ခံသူေို့၏ ခွင့်ပပုချကမ်ေှိေဲ 

ကျွန်ပျူောကွန်ေက်အေွင်း ဆက်သယွ်မှုေစ်ခုခုကို 

 ကားပဖေ်ပခင်း၊ ဆက်သွယမ်ှုေစ်ခုခုေွင် ပါဝငသ်ည့် အချက်ေစ်ေပ်ေပ်ကို 

အသံုးပပုပခင်း သ့ုိမဟုေ် 

အပခားသူေစ်ဦးဦးသ့ုိ ထေု်ရဖါ်ပခင်း။ 

(ဂ) ပုဂ္ဂိုလေ်စ်ဦးေစ်ရယာက်၏ ခွင့်ပပုချက်သို့မဟုေ် သရောေူညီချက်မေှိေဲ 

ထိုသ၏ူ လုပံခုံမှုအဆင့် ထားေိှရသာအမှေ်၊ 

စကားဝှက ်သို့မဟုေ် အီလက်ထရောနစ်ထုိးဖမလဲက်မှေ်ပဖင့် 



အပခားပုဂ္ဂိုလေ်စ်ဦးဦးသို့ ေိုက်ရုိက်ပဖစရ်စ၊ 

သွယ်ဝိုက၍်ပဖစရ်စ ဆက်သယွ်အသံုးပပုပခင်း။ 

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းေစ်ခုခုသို့မဟုေ် ပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦးဦးကုိ 

ထခိိုက်နစ်နာရစေန်ပဖစရ်စ၊ ဂုဏ်သကိ္ခာ ကျဆငး်ရစေန်ပဖစရ်စ၊ 

သေင်းအချက်အလက်ကုိ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာပဖင့် ပပုလုပ်ပခင်း၊ 

ပပုပပင်ပခင်းသို့မဟုေ် ရပပာငး်လပဲခင်း၊ 

ထိုသို့ပပုလပု်ပခင်း၊ ပပုပပင်ပခင်းသ့ုိမဟုေ် ရပပာငလ်ပဲခင်း ပပုလပုထ်ားသည့် 

အချက်အလက်ကို ပဖန့်ချီပခင်း။ 

၃၅။ မည်သည့်သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူ၊ 

ယင်း၏အောေိှသ့ုိမဟုေ် ဝန်ထမး်မဆို ကကီး ကပမ်ှု အဖွဲ့က 

ထေု်ပပနရ်သာအမိန့်ပါ ေားပမစခ်ျက်ေစ်ေပ်ေပ်ကို ရဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ရ ကာင်း 

ပပစမ်ှုထင်ေှား စီေင်ပခင်းခံေလျှင ်ထုိသူအား 

ရထာင်ေဏ် (၃)နှစ်အထပိဖစရ်စ၊ ရငွေဏ်ပဖစရ်စ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လံုးပဖစရ်စ 

ချမှေ်ေမည်။ 

၃၆။ မည်သမူဆို ဤဥပရေအေ ထုေ်ပပနထ်ားရသာ နည်းဥပရေများ၊ 

အမိန့်ရ ကာ်ပငာစာနှင့် အမိန့်များပါ 

ေားပမစ်ချက်ေစ်ေပ်ေပ်ကုိ ရဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ရ ကာင်း ပပစမ်ှုထင်ေှား 

စီေင်ပခင်းခံေလျှင ်ထုိသူအား ရထာင်ေဏ် 

(၁)နှစ်အထိပဖစရ်စ၊ ရငွေဏ်ပဖစရ်စ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လံုးပဖစရ်စ ချမှေ်ေမည်။ 

၃၇။ မည်သမူဆို ရအာက်ပါပပုလပုမ်ှုေစ်ေပ်ေပက်ိ ုကျူးလွန်ရ ကာင်း 

ပပစမ်ှုထင်ေှား စီေင်ပခင်းခံေလျှင ်ထုိသူအား ရထာင်ေဏ် 

(၁)နှစ်အထိပဖစရ်စ၊ ရငွေဏ်ပဖစရ်စ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လံုးပဖစရ်စ ချမှေ်ေမည်။ 

(က) သက်ရသခံလက်မှေ်ေေိှေန် ရလျှာက်ထားောေွငပ်ဖစရ်စ၊ 

သက်ရသခံလက်မှေ်ကို ေပဆုိ်င်းေန် သို့မဟုေ် ရုပသ်ိမ်းေန် 

ေင်ပပောေွင်ပဖစရ်စ မမိ၏ိ အရထာက်အထားသို့မဟုေ် အသံုးပပုခွင့်ကို 



သက်ရသခံလက်မှေ ်

ထေု်ရပးပုိင်ခွင့်ေှိသူထ ံသလိျက်နှင့် မမနှ်မကန် ေင်ပပပခင်း။ 

(ခ) ဤဥပရေနှင့် အညီ လုပ်ငန်းောဝန်များရဆာင်ေွက်ရသာ ေဟုိအဖဲွ့နှင့ ်

ယင်းကောဝန်လဲွ 

အပ်ပခင်းခံေသည့်အဖဲွ့သို့မဟုေ် ပုဂ္ဂိုလက်ိပုဖစရ်စ၊ ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့နှင့ ်

ယင်းကောဝန်လဲွ 

အပ်ပခင်းခံေသည့်အဖဲွ့သို့မဟုေ် ပုဂ္ဂိုလက်ိပုဖစရ်စ၊ ဟန့်ေားပခင်း၊ 

ရနှာကယ်ှက်ပခင်း၊ ေားဆီးပခင်း၊ 

လက်ရောက်မှုပပုပခင်း သို့မဟုေ် ဤဥပရေနှင့အ်ညီ ရဆာင်ေွကေ်န် 

ရောင်းဆိုချက်ကုိ 

လိုကန်ာေန်ပျက်ကကွ်ပခင်း။ 

၃၈။ မည်သမူဆို ဤဥပရေပါ ပပစမ်ှုေစ်ေပ်ေပ်ကုိ 

ကျူးလွန်ေန်အားထုေ်လျှင်ပဖစရ်စ၊ ပူးရပါင်း ကံစည်၍ 

ပပစမ်ှုရပမာက်ရသာပပုလုပ်မှုကို ပပုလပု်လျှင်ပဖစရ်စ၊ ပပစမ်ှုကျူးလွန်ောေွင် 

အားရပးကူညီလျှင်ပဖစ်ရစ ယင်းပပစမ်ှုအေွက် 

ဤဥပရေေွင် ပပဌာန်းထားသည့် ပပစေ်ဏ်ချမှေ်ပခင်းခံေမည်။ 

အခန်း (၁၃) 

အရထွရထွ 

၃၉။ အစုိးေဌာန၊ အဖဲွ့အစည်းများသည် ရအာက်ပါကိစ္စေပ်များအေွက် 

အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်း 

သို့မဟုေ်အီလက်ထရောနစ်အချက်အလက်သေင်းလွာပဖင့် ပပုလပုပ်ခင်းကုိ 

ေေားဝင် အသိအမှေ်ပပု ရဆာငေွ်ကေ်မည် - 

(က) စာေမး်အမှေ်အသားများကိ ုေင်သငွး်ပခင်း၊ လက်ခံပခင်း သ့ုိမဟုေ် 

ထနိ်းသမိး်ပခင်း။ 

(ခ) ခွင့်ပပုချကလ်ိုင်စင်နှင့ ်သရောေူညီချက်များ ထုေ်ရပးပခင်း။ 



(ဂ) ရပးရချေမည့် ရငွရ ကးကို ရောင်းဆုိပခငး်၊ ရပးရချပခင်း၊ လက်ခံပခင်းနှင့် 

လက်ခံရပပစာ ထုေ်ရပးပခင်း။ 

၄ဝ။ အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာပဖင့် ဆက်သယွ်ရဆာင်ေွက်သူများသည် 

အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်းနှင့် 

အီလက်ထရောနစ်အချကအ်လက်သေင်းလွာေို၏့ 

လိုအပ်သည့်လံုပခုံမှုအမျိုးအစားနှင့်အဆင့်ေိုက့ိ ုသေ်မှေ်ဖပးီ 

မမိေိို့၏ လုိအပ်ချက်နှင့်ကိုကသ်ည်သည့် နည်းလမး်များကိ ုရေွးချယ်အသံုးပပု၍ 

အရကာင်အထည်ရဖါ်ရဆာင်ေွက်နိုင်သည်။ 

၄၁။ ဝန်ကကီးဌာနသည် သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပုိင်ခွင့်ေှိသူအပဖစ ်

ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် 

လိုင်စင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုိင်စင်သက်ေမး်၊ လုိင်စင်ခနှင့ ်

လိုင်စင်သက်ေမး်ေုိးပမငှ့်ခေို့ကို သေ်မေှ်ေမည်။ 

၄၂။ ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့သည် ဤဥပရေအေ ေေန်ေှိသည့် အခရ ကးရငနှွင့် 

ေဏ်ရ ကးရငွများရပးရဆာင်ေန် ပျက်ကကွ်သူထံမှ 

ထိုအခရ ကးရငနှွင့် ေဏ်ရ ကးရငွများကိ ုရပမခွနမ်ရပပကျနရ်ငပွဖစေိ်သက့ဲသ့ုိ 

အေရကာက်ခံခွင့် ေှိသည်။ 

၄၃။ ဝနက်ကီးဌာနသည် - 

(က) အစုိးေဝန်ထမး်မဟေ်ုရသာ ေဟုိအဖဲွ့အဖဲွ့ဝင်များအား 

ချီးပမငှ့်ရငွသေ်မှေ်ခံစားခွင့် ပပုနိုငသ်ည်။ 

(ခ) ေဟိုအဖွဲ့ ၏ရံုးလုပ်ငန်းများကိ ုရဆာင်ေွက်နိုင်ေန် စီစဉ်ရပးေမည့်အပပင ်

ကုနက်ျစေိေ်ကိုလည်း ကျခံေမည်။ 

၄၄။ ဤဥပရေအေ ေေားစဲွဆိေုာေွင် ေဟိုအဖဲွ့၏ ကကိုေင်ခွင့်ပပုချကက်ိ ု

ေယူေမည်။ 

၄၅။ ဤဥပရေပါ မည်သည့်ပပစမ်ှုကိမုဆို ပမန်မာနုိင်ငံေဲေပ်ဖဲွ့က 

အရေးယူပုိင်ခွင့်ေှိသည်။ 



၄၆။ ဤဥပရေအေ ေေားစဲွေင်ပ့ုိရသာ ပပစမ်ှုေစ်ေပ်ေပ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 

သက်ရသခံပစ္စည်းသည် ေေားရံုးရေှ့သို့ 

ေင်ပ့ုိေန် မလယွ်ကူရသာ ပစ္စည်းပဖစပ်ါက ယငး်သက်ရသခံပစ္စည်းကို 

ေေားရံုးရေှ့သို့ ေင်ပို့ေန် မလိုေဲ မည်ကဲ့သို့ 

ထနိ်းသမိး်ထားရ ကာငး် အစီေင်ခံစာကို သက်ဆိငုေ်ာ အပခားစာေွကစ်ာေမ်းများ၊ 

အရထာက်အထားများနှင့်အေူ 

ေင်ပပနိုင်သည်။ ယင်းသို့ေင်ပပပခင်းကုိ ေေားရံုးသ့ုိ သက်ရသခံပစ္စည်း 

ေင်ပပေိသက့ဲသ့ုိ မှေ်ယူကာ သက်ဆုိင်ောေေားရံုးက 

ဥပရေနှင့်အည ီစီမံခန့်ခွဲပခင်း ပပုနိုငသ်ည်။ 

၄၇။ သက်ရသခံအက်ဥပရေပုေ်မ - ၄၅ ေွင် 

ေည်ညွန်းသည့်ကျွမ်းကျငသ်ူများဆိုသည့် စကားေပ်ေွင် 

ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့၊ ယငး်အဖဲွ့က ောဝနရ်ပးအပပ်ခင်းခံေသည့်အဖွဲ့  သို့မဟုေ် 

ပဂု္ဂိုလန်ှင့ ်သက်ရသခံလက်မှေ် 

ထေု်ရပးပုိင်ခွင့်ေှိသူေို့ပါဝငသ်ည်ဟု မှေ်ယမူည်။ 

၄၈။ မူလရဆာငေွ်ကရ်ပးပ့ုိသူနှင့် လက်ခံသေူို့အ ကား 

ဆက်သယွ်ရဆာင်ေွကသ်ည့် သေင်းအချက်အလက်၊ 

အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်း၊ အီလက်ထရောနစ်အချက်အလက် သေင်းလွာ၊ 

အီလက်ထရောနစ် ထုိးဖမလဲက်မှေ်နှင့် 

အပခားစာေမ်းအမှေ်အသားများကိ ုအီလက်ထရောနစ်နည်းပညာပဖင့် 

ပပုလပုထ်ားသည် ဆိသုည့် 

အရ ကာင်းပပချက်ေစ်ခုေည်းပဖင့် ဥပရေအေအကျိုးသကရ်ောက်မှု၊ 

ေေားဝင်မှုသို့မဟုေ် အေည်ပဖစမ်ှုကိ ုပငင်းပယ်ပခင်းမပပုေ။ 

၄၉။ ဤဥပရေအေ လပုင်နး်ောဝန်များကိ ုသရောရုိးပဖင့် 

ရဆာင်ေွက်ရသာေဟုိအဖဲွ့နှင့ ်ယင်းကောဝန် 

လွဲအပ်ပခင်းခံေရသာအဖဲွ့သို့မဟုေ် ပုဂ္ဂိုလ်ကိပုဖစရ်စ၊ ကကီး ကပ်မှုအဖဲွ့နှင့ ်

ယင်းကောဝန် လဲွအပပ်ခင်းခံေရသာ အဖဲွ့ သို့မဟုေ် 

ပဂု္ဂိုလက်ိပုဖစရ်စ၊ 

သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပုိင်ခွင့်ေှိသူကိပုဖစရ်စ ေေားမရ ကာငး်ပဖင့် 



ရသာ်လည်းရကာင်း၊ 

ပပစမ်ှုရ ကာင်းပဖင့်ရသာ်လည်းရကာင်း ေေားစွဲဆုိခွင့်မေှိရစေ။ 

၅ဝ။ ဝနက်ကီးဌာနသည် ဤဥပရေပါ နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ောစကားေပ်ေစ်ခုခု၏ 

အဓိပ္ပါယ်ကုိ ေှင်းလငး်ရပးေန် လုိအပ်လျှင် 

အစုိးေအဖဲွ့၏ သရောေူညီချက်ပဖင့် အမိန့်ရ ကာ်ပငာစာ ထုေ်ပပန်၍ 

ေှင်းလငး်ရပးနုိင်သည်။ 

၅၁။ ေည်ဆဲဥပရေေစ်ေပ်ေပ်ေွင် မည်သို့ပင ်ပပဌာန်းပါေှိရစကာမူ ဤဥပရေပါ 

ပပဌာန်းချက်ေစ်ေပ်ေပ်နှင့် 

ညီညွေ်မှုမေှိရသာ သ့ုိမဟုေ် ဆန့်ကျင်ကွဲလဲွရသာ ပပဌာန်းချက်များကိ ု

ဤဥပရေပါ ပပဌာန်းချက်များက လွမ်းမုိးရစေမည်။ 

၅၂။ ဤဥပရေပါ ပပဌာန်းချက်များကိ ုအရကာင်အထည်ရဖါ်ရဆာငေ်ွက်ောေွင် - 

(က) ဝနက်ကီးဌာနသည် လုိအပ်ရသာ နည်းဥပရေများနှင့် လုပ်ထံုးလပုန်ည်းများကိ ု

အစုိးေအဖဲွ့၏ သရောေူညီချက်ပဖင့် 

ထေု်ပပနန်ိုငသ်ည်။ 

(ခ) ေဟိုအဖွဲ့ နှင့ ်ဝနက်ကီးဌာနေ့ုိသည် လုိအပ်ရသာ အမိန့်ရ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်နှင့် 

ညွန်ပကားချက် များကိလုည်းြရကာင်း၊ 

ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့သည် လုိအပ်ရသာညွန်ပကားချက်များကိလုည်းရကာင်း 

ထေု်ပပနန်ိုငသ်ည်။ 

(ပုံ) သနး်ရေွှေ 

ေိုလ်ချုပမ်ှူ းကကီး 

ဥက္ကဌ 

နိုငင်ရံော် ရအးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖံွ့ဖဖိုးရေး ရကာင်စီ 

 


