
ပြည်ထ ောငစ်ုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငထံတော် 

လျှြစ်စ်စွမ္််းအော်းဝန်က  ်းဌောန 

အမ္ န့််ထ  ောပ်ငောစောအမှ္တ်၊ ၁၉၈ / ၂၀၁၅ 

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊  သ တင််း ျွတ်လဆန််း ၁၄ ရ ် 

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ထအော တ် ုဘောလ ၂၇ ရ ်) 

          လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် လျှပစ်စ်ဥပဒေ ပုေမ် ၇၂ ပုေမ်ခွွဲ (က) အရ 
အပ်နှင််းထာ်းဒသာ လုပ်ပ ုင်ခွင့််က ု ကျင့််သ ု်း၍ ပပည်ဒထာငစ်ုအစ ု်းရအဖွွဲွဲ့၏ သဒ ာတူည ချက်ပဖင့်် 

ဒအာက်ပါ နည််းဥပဒေမျာ်းက ု ထုတ်ပပန်လ ုက်သည်။ 

 

အခန််း(၁) 

အမ္ည်နှင့််အဓ ြပောယ်ထ ေ်ာပြချ ် 

၁။        ဤနည််းဥပဒေမျာ်းက ု လျှပ်စစ်နည််းဥပဒေမျာ်းဟု ဒခေါ်တွငဒ်စရမည်။ 

၂။        ဤနည််းဥပဒေမျာ်းတွင်ပါရှ ဒသာ စကာ်းရပ်မျာ်းသည်လျှပ်စစ်ဥပဒေတွင် ပါရှ သည့််အတ ုင််း 
အဓ ပပာယ် သက်ဒရာက်ဒစရမည်။ ထ ိုု့ပပင ် ဤနည််းဥပဒေမျာ်းတွငပ်ါရှ ဒသာ ဒအာကပ်ါ စကာ်းရပ် 

မျာ်းသည် ဒဖာ်ပပပါအတ ုင််း အဓ ပပာယ်သက်ဒရာက်ဒစရမည် - 

(က)  ခွင့််ပြြုမ္ န့််ရရှ သူဆ ုသည်မှာ ဤနည််းဥပဒေ ၁၂ ပါခွင့််ပပြုမ န်ို့အမျ  ြု်းအစာ်း တစ်ခုခု နှင့်် 
သက်ဆ ုငသ်ည့်် လျှပ်စစ်ဆ ုင်ရာလုပ်ငန််း လုပ်က ုငဒ်ဆာငရ်ွက်ရန် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ 
ထုတ်ဒပ်းပခင််းခ ရသည့်် လူပုဂ္ ြုလ ်သ ုို့မဟုတ် အဖွွဲွဲ့အစည််းက ုဆ ုသည်။ 

(ခ)     မ္ဟောဓောတ်အော်းလ ငု််းစနစ်ြ ု့်လွှတ်ပခင််းခွင့််ပြြုမ္ န့်် ဆ ုသည်မှာ ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူအာ်း 
မဟာ ဓာတ်အာ်းလ ငု််း ကွန်ရက်က ု တည်ဒဆာက်ခွင့််၊ ဒဆာငရ်ွက်လည်ပတ်ခွင့််နှင့်် 
စ မ ခန်ို့ခွွဲခွင့်် ဒပ်းထာ်းသည့်် ခွင့််ပပြုမ န်ို့က ုဆ ုသည်။ 

(ဂ)    အ ူ်းရည်ရွယ်ချ ်ပ င့််ခွင့််ပြြုထသော လျှြ်စစ်ဓောတ်အော်းြ ု့်လွှတ်ပခင််း ခွင့််ပြြုမ္ န့်် 
ဆ ုသည်မှာ ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူသည် အမျာ်းပပည်သူ အကျ  ြု်းစ ်းပွာ်းက ု ပမြှင့််တင်ဒပ်းရန် 
အတွက် သတ်မှတ်ထာ်းသည့််ဒနရာမှ အထူ်းရည်ရွယခ်ျက်ပဖင့်် လုပ်ငန််းဒဆာငရ်ွက် 
မည့််ဒနရာသ ုို့ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းက ု ပ ုို့လွှတ်ရန်အလ ုို့ငာှ မဟာဓာတ်အာ်းလ ုင််းနှင့်် 
ချ  တ်ဆက်သည်ပဖစ်ဒစ၊ မချ  တ်ဆက်သည်ပဖစ်ဒစ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း ပ ုို့လွှတ်ပခင််း 
ဆ ုင်ရာ အဒဆာက်အအ ုက ု တည်ဒဆာက်ခွင့််၊ ဒဆာငရ်ွက်လည်ပတ်ခွင့််နှင့်် စ မ  
ခန်ို့ခွွဲခွင့်် ဒပ်းထာ်းသည့်် ခွင့််ပပြုမ န်ို့က ု ဆ ုသည်။ 

(ဃ)    လျှြစ်စ်ဓောတ်အော်းလ ် ော်းထရောင််းချပခင််းခွင့််ပြြုမ္ န့်် ဆ ုသည်မှာ ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူ 
အာ်း လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း လက်လ ဒရာင််းချပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်းထ သ ုို့ 
လည််းဒကာင််း၊ အကက ်းစာ်းစ ်းပွာ်းဒရ်းဆ ုင်ရာ နှင့်် အကက ်းစာ်း စက်မှုလုပ်ငန််းဆ ုင်ရာ 



လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း သ ု်းစွွဲသူမျာ်းထ သ ုို့လည််းဒကာင််း လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း လက်ကာ်း 

ဒရာင််းချခွင့််ပပြုသည့်် ခွင့််ပပြုမ န်ို့က ု ဆ ုသည်။ 

(င)     လျှြစ်စ်ဓောတ်အော်းလ ်လ ထရောင််းချပခင််းခွင့််ပြြုမ္ န့်် ဆ ုသည်မှာ ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူအာ်း 
လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း လက်လ သ ု်းစွွဲသူမျာ်းထ  လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း ဒရာင််းချခွင့်် 
ဒပ်းထာ်းသည့််  ခွင့််ပပြုမ န်ို့က ု ဆ ုသည်။ 

(စ)     လျှြ်စစ်ဓောတ်အော်းပ န့််ပ  ်းပခင််းနှင့်် လ ်လ ထရောင််းချပခင််း  ြ်ဆင့််ခွင့််ပြြုမ္ န့်် 
ဆ ုသည်မှာ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း ပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််းနှင့်် လက်လ ဒရာင််းချပခင််းလုပ်ငန််းမျာ်း 
အတွက် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ ထာ်းသူ၏ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းဒရ်း အဒဆာကအ်အ ု 
မျာ်းအာ်း ငာှ်းရမ််း၍  လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းလက်လ သ ု်းစွွဲသူမျာ်းထ  လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း 

ပဖန်ို့ပဖ ်းဒရာင််းချပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့က ု ဆ ုသည်။ 

(ဆ)   ဝန်ထဆောငမ်္ှုနယ်န မ္ တ် ဆ ုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဆ ုငရ်ာလုပ်ငန််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့တွင် ဒဖာ်ပပ 
ထာ်းဒသာ လျှပစ်စ်ဆ ုင်ရာလုပ်ငန််းမျာ်းက ု ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူက လုပ်က ုင်ဒဆာင်ရွက် 
ခွင့််ရှ သည့်် သတ်မှတ်ထာ်းဒသာ နယ်န မ တ်က ု ဆ ုသည်။ 

(ဇ)   လျှြစ်စ်ဓောတ်အော်းဝန်ထဆောငမ်္ှု ဆ ုသည်မှာ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း ထုတ်လုပ်ပခင််း၊ 
ပ ုို့လွှတ်ပခင််း၊ ပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််းနှင့်် ဒရာင််းချပခင််းစသည့်် လျှပစ်စ်ဆ ုင်ရာလုပ်ငန််းမျာ်း 
ဒဆာငရ်ွက်ရာတွင ် သက်ဆ ုငရ်ာလုပ်ငန််းမျာ်းအလ ုက် သတ်မှတ်ထာ်းဒသာ 

တာဝန် မျာ်းက ု ဒကျပွန်ဒအာင ်ဒဆာင်ရွက်ဒပ်းပခင််းက ု ဆ ုသည်။ 

(ဈ)      လျှြစ်စ်ဓောတ်အော်းအပြည့််အဝဝယ်ယူသူ ဆ ုသည်မှာ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းသ ု်းစွွဲသူ 
မျာ်းထ  ဒရာင််းချမည့်် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း လ အုပ်ချက်မျာ်းအာ်းလ ု်းက ု 
တစ်ခုတည််း ဒသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း အရင််းအပမစ်ထ မှ ဝယ်ယူပဖည့််တင််းသည့်် 
လျှပစ်စ် ဓာတ်အာ်း လက်လ ဒရာင််းချပခင််းခွင့််ပပြုမ န်ို့ ရရှ သူက ု ဆ ုသည်။ 

(ည)     လျှြစ်စ်ဓောတ်အော်းတစ်စ တ်တစ်ထေသဝယ်ယူသူ ဆ ုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း 
သ ု်းစွွဲသူမျာ်းထ  ဒရာင််းချမည့်် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း လ အုပ်ချက်မျာ်းအာ်းလ ်ုးက ု 

လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း အရင််းအပမစ်ဒပါင််းစ ုထ မှ ဝယ်ယူပဖည့််တင််းသည့်် လျှပစ်စ် 
ဓာတ်အာ်း လက်လ ဒရာင််းချပခင််းခွင့််ပပြုမ န်ို့ ရရှ သူက ု ဆ ုသည်။ 

(ဋ)      လျှြ်စစ်ဓောတ်အော်းခနှုန််း ော်း ဆ ုသည်မှာ ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူက လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း 
ထုတ်လုပ်ပခင််း၊ ပ ုို့လွှတ်ပခင််း ၊ ပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််း၊ ဒရာင််းချပခင််းမျာ်းအတွက် ဒတာင််းခ  
သည့်် အဖ ်ုးစာ်းန ်းက ု ဆ ုသည်။ 

(ဌ)       လျှြ်စစ်ဓောတ်အော်း ွြ် ဲထရ်းဌောနမ္ျော်း ဆ ုသည်မှာ လျှပစ်စ်ဥပဒေ ပုေမ် ၃၅ 
ပုေမ်ခွွဲ (က)နှင့််အည  လျှပ်စစ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ ဖွွဲွဲ့စည််းထာ်းသည့်် လျှပ်စစ် 

ဓာတ်အာ်းကွပ်ကွဲဒရ်းဌာနမျာ်းက ု ဆ ုသည်။ 

 

 



အခန််း (၂)  

လျှြစ်စ်စွမ္််းအော်းဝန်က  ်းဌောန၏ တောဝန်မ္ျော်း 

၃။        လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာန၏ တာဝန်မျာ်းမှာ ဒအာကပ်ါအတ ုင််း ပဖစ်သည် - 

(က)    လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် လျှပ်စစ်ဆ ုင်ရာလုပ်ငန််းမျာ်းနှင့်် လျှပစ်စ် 
ဓာတ်အာ်းဝန်ဒဆာငမ်ှုဒပ်းပခင််းတ ုို့က ု နည််းဥပဒေမျာ်းနှင့််အည  ထ န််းသ မ််းကက ်း 
ကကပ်ရန် တာဝန်ရှ သည်။ 

(ခ)       လျှပ်စစ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် - 

(၁)       ပပည်ပသ ုို့ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း တငပ် ုို့ပခင််း / ပပည်ပမ ှလျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း 
တငသွ်င််းပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ဒလျှာက်ထာ်းချက်မျာ်းက ု ပပည်ဒထာငစ်ုအစ ု်းရအဖွွဲွဲ့ 
၏ သဒ ာတူည ချက်ပဖင့်် အတည်ပပြုပခင််း သ ုို့မဟုတ် ပငင််းပယ်ပခင််း ပပြုလုပ် 
ရမည်။ 

(၂)       လျှပ်စစ်ဥပဒေပုေ်မ ၅ ပုေမ်ခွွဲ (ည) နှင့်် ပုေမ် ၃၇ တ ုို့တွင် 
ဒဖာပ်ပထာ်းသည့်် အတ ုင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့အမျ  ြု်းအစာ်းအလ ကု် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်းက 
လ ကု်န ဒဆာင်ရွက်ရမည့်် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းကွန်ရက်ဆ ုင်ရာ လုပ်ထ ု်း 
လုပ်နည််းမျာ်း (Grid Code) ၊ နည််းပညာပ ုင််းနှင့်် လုပ်ငန််းပ ုင််းဆ ုငရ်ာ စ  

သတ်မှတ်ချက်မျာ်း (Technical and Industrial Standards) ၊ ကျင့််ဝတ ်
စည််းကမ််းမျာ်း (Code of Conduct) ၊ စစ်ဒဆ်းမှုနည််းစနစ်မျာ်း (Inspection 
Methods) အာ်း ထုတ်ပပန်ဒကကပငာရမည်။ 

(၃)     အပခာ်းဌာနဆ ုငရ်ာအဖွွဲွဲ့အစည််းမျာ်းနှင့်် ညြှ န ှုင််းတ ုင်ပင်၍ လျှပ်စစ် 
ဓာတ်အာ်း လ ုအပ်ချက် ခန်ို့မှန််းပခင််းနှင့်် ကုန်ကျစရ တ်အနည််းဆ ု်း အရင််း 
အပမစ်မျာ်းနှင့်် ရင််းနှ ်းပမြှြုပ်နှ မှု စ မ ချက်မျာ်းဒရ်းဆွွဲရန် နည််းစနစ်မျာ်း 
ပပြုစုပခင််းနှင့်် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်းက ု ယင််းလုပ်ငန််းမျာ်း ဒဆာငရ်ွက်ရန်အတွက် 
လမ််းညွှန်ချက်မျာ်းဒပ်းပခင််းတ ုို့က ု ဒဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၄)    ခငွ့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်း ဒရ်းဆွွဲတင်ပပလာသည့်် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း လ ုအပ် 
ချက် ခန်ို့မှန််းပခင််းနှင့်် ကုန်ကျစရ တ် အနည််းဆ ု်း အရင််းအပမစ်မျာ်းနှင့်် ရင််းနှ ်း 
ပမြှြုပန်ှ မှု စ မ ချက်မျာ်းက ု သ ု်းသပ်ပခင််း၊ စ စစ်ပခင််း၊ အတညပ်ပြုပခင််းမျာ်း 
ဒဆာငရ်ွက်ရမည်။ 

(၅)     ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ ထာ်းသူမျာ်း အဆ ုပပြုသည့်် ရင််းနှ ်းပမြှြုပ်နှ မှုနှင့်် လျှပစ်စ် 
ဓာတ်အာ်း ဝယ်ယူမှုဆ ုငရ်ာ အစ အစဉ်မျာ်းသည် ကုန်ကျစရ တ် အနည််းဆ ု်း 
အရင််းအပမစ်မျာ်း နှင့်် ရင််းနှ ်းပမြှြုပ်နှ မှုအဒပေါ် အဒပခခ ထာ်းပခင််း ပဖစ်မပဖစ် ၊ 
"အမျ  ြု်းသာ်းလျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း ဖွ ွဲ့ဖဖ ြု်းတ ု်းတက်မှု စ မ ချက် (National Electric 
Power Development Plan)” နှင့်် က ုက်ည ပခင််း ရှ  မရှ ၊ လျှပစ်စ်ဆ ုင်ရာ 
လုပ်ငန််းနှင့််ဆ ုင်ဒသာအဒလ့်အကျင့််ဒကာင််းမျာ်း (Prudent Utility Practices) 



က ု ပဖည့််ဆည််းန ုင်ပခင််း ရှ  မရှ  တ ုို့နှင့််စပ်လျဉ််း၍ သ ု်းသပ်ပခင််း၊ စ စစ်ပခင််း၊ 

အတညပ်ပြုပခင််းမျာ်းက ု ဒဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၆)     ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်းအာ်းလ ်ုး လ ကု်န ဒဆာငရ်ွက်ရန် န ုငင် တကာအဆင့်် 
ရှ ဒသာ စာရင််းအင််းဆ ုင်ရာ စ ချ  န်စ ညွှန််းမျာ်း (International Accounting 
Standards) နှင့်် လ ကု်ဒလျာည ဒထွပဖစ်သည့်် ဒငွစာရင််း စနစ် (Uniform 
System of Account) နငှ့်် လ ုအပ်ချကမ်ျာ်းက ု သတ်မှတ်ဒပ်းရမည်။ 

(၇)      ခွင့််ပပြုမ န်ို့ပါ စည််းကမ််းချက် သ ုို့မဟုတ် သက်ဆ ုင်ရာက ထုတ်ပပန်ဒသာ 
အမ န်ို့ သ ုို့မဟုတ် ညွှန်ကကာ်းချက်မျာ်းနှင့်် သဒ ာတူစာချြုပ်မျာ်းပါ သတ်မှတ် 
ချက်မျာ်းက ု ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်း လ ကု်န ဒစရန် ကကပ်မတ် ဒဆာငရ်ွက်ရမည်။ 

(၈)       လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းကဏ္ဍ ပပြုပပငဒ်ပပာင််းလွဲဒရ်း ဒဆာငရ်ွက်သည့််အခါ 
ခွင့််ပပြုမ န်ို့ပါသတ်မှတ်ချက်မျာ်းအာ်းပပငဆ်င်ရန် လ အုပ်ပါက ပပည်ဒထာင်စု 
အစ ု်းရအဖွွဲွဲ့ထ မှ သဒ ာတူည ချက်ရရှ ရန် အဆ ပုပြု တငပ်ပရမည်။ 

(၉)       လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းသ ု်းစွွဲသူမျာ်းအာ်း အကျ  ြု်းရှ ထ ဒရာက်စွာ သ ု်းစွွဲဒရ်းနှင့်် 
ဖခ ြု်းခခ ဒချွေတာဒရ်းဆ ုင်ရာ အသ ပညာဒပ်းသည့်် လုပ်ငန််းမျာ်းနှင့်် အဒကာင် 
အထည်ဒဖာသ်ည့်် လုပ်ငန််းမျာ်းက ု ဒဆာင်ရွက်ရမည်။ (Energy Efficiency 
and Energy Saving) 

(၁၀)    "အမျ  ြု်းသာ်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း ဖွ ွဲ့ဖဖ ြု်းတ ု်းတက်မှု စ မ ချက် (National 
Electric Power Development Plan)”က ု နှစ်ရှည်ရည်မှန််းချက်ထာ်း 
ဒရ်းဆွွဲကာ ပပည်ဒထာင်စုအစ ု်းရအဖွွဲွဲ့ထ  တငပ်ပ၍ သဒ ာတူည ချက် ရယူ 
ရမည်။ ယင််းစ မ ချက်က ု နှစ်စဉ်မွမ််းမ ဒရ်းဆွွဲ၍ ပပည်ဒထာင်စုအစ ု်းရအဖွွဲွဲ့ထ  
တငပ်ပသဒ ာတူည ချက် ရယူရမည်။ 

(၁၁)   ယင််းလုပ်ငန််းစဉ်မျာ်းတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းကဏ္ဍနှင့်် သက်ဆ ုင်သူ 
မျာ်း၊ ပပည်သူမျာ်း ပါဝငဒ်သာ ဒဆွ်းဒနွ်းပွွဲမျာ်းက ု စ စဉ်ကျင််းပရမည်။ 

(၁၂)   အမျ  ြု်းသာ်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းဖွ ွဲ့ဖဖ ြု်းတ ု်းတက်ဒရ်းစ မ ချက်သည် အာ်းထာ်း 
ရသည့်် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပ ့်ပ ်ုးမှုနှင့်် သ ု်းစွွဲမှုပမာဏတ ုို့အကကာ်း ဒရရှည် 
ဟန်ချက်ည မျှမှုရှ ဖပ ်း၊ ဒကျ်းလက်ဒေသ လျှပစ်စ်မ ်းရရှ ဒရ်းက ု အဒထာက် 
အကူပပြုသည့်် ရင််းနှ ်းပမြှြုပ်နှ မှုမျာ်းပဖစ်ဒစရန် အဒလ်းဒပ်း ဒဆာငရ်ွက်ရမည်။ 

(၁၃)   ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်းက တငသွ်င််းလာသည့်် တ ု်းချွဲွဲ့ရင််းနှ ်းပမြှြုပ်နှ မှုနှင့်် 
လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း တ ု်းပမြှင့််ရယူပခင််း အစ အစဉ်မျာ်းက ုစုစည််း၍ ပပည်ဒထာင်စု 
အစ ု်းရအဖွွဲွဲ့သ ုို့ တငပ်ပအတည်ပပြုချက် ရယူရမည်။ 

(၁၄)    လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းဝယ်ယူဒရ်း သဒ ာတူည ချက်မျာ်းသည် သင့််တင့်် 
ဒလျာက်ပတ်သည့်် အန မ့််ဆ ု်းကုန်ကျစရ တ်ပဖင့်် က ုက်ည မှုရှ မရှ  စ စစ်ခွင့််ပပြု 
ရမည်။ 



(၁၅)    ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်းက လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ ခွင့််ပပြုထာ်းပခင််း 
မရှ သည့်် မ မ ၏ကုန်ကျစရ တ် ကာမ ဒစရန် ပပြုလုပ်ဒသာ တ ု်းချွဲွဲ့ရင််းနှ ်းပမြှြုပ်နှ မှု 
အစ အစဉ်မျာ်းက ု တာ်းပမစ်ရမည။် 

(၁၆)    ဒခတ်မ နည််းပညာမျာ်း ပမြှင့််တင်ရန်နှင့်် ပညာရှငမ်ျာ်း၊ ကျွေမ််းကျင်သူမျာ်း 
ဒမွ်းထုတ်ဒပ်းရန်အတွက် သင်တန််းဒကျာင််းမျာ်းဖွင့််လှစ်၍ ဒလ့်ကျင့််ပညာ 
ဒပ်းပခင််းမျာ်း ဒဆာငရ်ွက်န ုငသ်ည်။ ယင််းသ ုို့ ဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အပခာ်း 
မည်သည့််ပဂု္ ြုလ် သ ုို့မဟုတ် အဖွွဲွဲ့အစည််းက ုမဆ  ုခွင့််ပပြုန ုင်သည်။ 

၄။        နည််းဥပဒေ ၃ နှင့််အည  ဒဆာငရ်ွက်သည့်် စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းဒရ်းဆ ုင်ရာ ဒဆာငရ်ွက် 
ချက်မျာ်း၊  ဆ ု်းပဖတ်ချက်မျာ်းနှင့်် အမ န်ို့မျာ်းသည် ဥပဒေနှင့်် အကျ  ြု်းအဒကကာင််း အပပည့််အစ ုအဒပေါ် 

အဒပခခ  ဒဖာပ်ပထာ်းသည့်် စာပဖင့်် ဒရ်းသာ်းထာ်းဒသာ ဆ ု်းပဖတ်ချက်နှင့်် အမ န်ို့မျာ်း ပဖစ်ရမည်။ 

လုြ်ငန််းထဆောငရွ် ်မ္ှု စံသတ်မ္ှတ်ချ ်မ္ျော်း (Performance Standards) 

၅။        လျှပ်စစ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းက ု ယ ုကကည်အာ်းထာ်းရစွာ၊ ဒ ်းကင််း 
လ ခုခ ြုစွာ နှင့်် ထ ဒရာက်အကျ  ြု်းရှ စွာဒပ်းပ ုို့ရန်အလ ုို့ငာှ ခွင့််ပပြုမ န်ို့အမျ  ြု်းအစာ်း အသ ်းသ ်းအတွက် 
ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်း လ ုက်န  ဒဆာငရ်ွက်ရမည့်် လုပ်ငန််းဒဆာင်ရွက်မှု စ သတ်မှတ်ချက်မျာ်း 
(Performance Standards) က ု ထုတ်ပပန်ရမည်။ 

၆။        ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်းသည် လုပ်ငန််းဒဆာင်ရွက်မှု စ သတ်မှတ်ချက်မျာ်း (Performance 
Standards) က ု ပပည့််မ ဒအာင ် မဒဆာင်ရွက်န ုင်ဒသ်းမ  လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် 
လျှပစ်စ်ဆ ုင်ရာလုပ်ငန််း တစ်ခုချင််းစ အလ ုက် ဒပဖဒလျာ့်ဒပ်းထာ်းဒသာ စ သတ်မှတ်ချက်မျာ်း (tailor 
laxer standards specific) က ု အချ  န်ကာလတစ်ခု သတ်မှတ်၍ အသ ု်းပပြုဒစန ုငသ်ည်။ 

၇။        ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်းသည် သတ်မှတ်ထာ်းသည့်် အချ  န်ကာလအတွင််း လုပ်ငန််းဒဆာငရ်ွက် မှု 
စ သတ်မှတ်ချက်မျာ်း (Performance Standards) က ု ပပည့််မ ဒအာင ် ကက ြု်းပမ််းဒဆာင်ရွက် 
ရမည်ပဖစ်ဖပ ်း လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် အဆ ပုါလုပ်ငန််းမျာ်း၏ဒဆာငရ်ွက်မှု တ ု်းတက် 
ဒကာင််းမွန်လာ သည့်် အဒပခအဒနမျာ်းက ု စ စစ်သ ု်းသပ်လျက် မူလဒပဖဒလျာ့်ထာ်းဒသာ လုပ်ငန််း 

ဒဆာငရ်ွက်မှု စ သတ်မှတ်ချက်မျာ်းက ု ပပင်ဆငပ်ခင််း ပပြုန ုငသ်ည်။ 

နည််းြညောဆ ုင်ရော စံသတ်မ္ှတ်ချ ်မ္ျော်း နှင့််  ျင့််ဝတ်စည််း မ္််းမ္ျော်း 

၈။        လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် ဒအာက်ပါတ ုို့က ု ပပဌာန််းဒပ်းပခင််းပဖင့်် နည််းပညာ ဆ ုငရ်ာ 
စ သတ်မှတ်ချက်မျာ်း (Technical Standards) တ ု်းတက်ဒကာင််းမွန်မှုနှင့််တစ်ဒပပ်းည  လ ကု်န ရမည့်် 
ကျင့််ဝတ်စည််းကမ််းမျာ်း (Code of Conducts) က ု အာ်းဒပ်းပမြှင့််တငရ်မည်- 

(က)    လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းထုတ်လပု်ပခင််း၊ ပ ုို့လွှတ်ပခင််းနှင့်် ပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််းဆ ုင်ရာ 
အဒဆာက် အအ ုမျာ်း၏ ဒ ်းကင််းလ ုခခ ြုမှု၊ အာ်းထာ်းရမှုနှင့်် 

ကုန်ကျစရ တ်အဒလျာက် အကျ  ြု်း ပဖစ်ထွန််းမှုမျာ်းနှင့််စပ်လျဉ််းသည့်် စ နှုန််းမျာ်း။ 

(ခ)      လျှပစ်စ်ပစစည််းမျာ်းတပ်ဆင်ပခင််းနှင့်် တည်ဒဆာက်ဒရ်းလုပ်ငန််းမျာ်းဆ ုင်ရာ စ  
သတ်မှတ်ချက်မျာ်း (Electrical Installation and Construction 
Standards)။ 



(ဂ)       လုပ်ငန််းလည်ပတ်ပခင််းဆ ုင်ရာ စ သတ်မှတ်ချက်မျာ်း (Operating Standards) 

နှင့်် လုပ်ငန််းစဉ်မျာ်း (Processes) ။ 

(ဃ)    ပပြုပပငထ် န််းသ မ််းပခင််းဆ ုင်ရာ လုပ်ငန််းဇယာ်းမျာ်း တစ်ခုနှင့််တစ်ခု ဟန်ချက်ည  
ချ  တ်ဆက်မှု ရှ ဒစပခင််း (Coordination of Maintenance Schedules)။ 

(င)     လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းလ အုပ်ချက်က ု ပဖည့််ဆည််းဒပ်းန ုင်ရန်အတွက် လ ဒုလာက် 
ဒသာ အရန် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းနှင့်် အစ အမ မျာ်း။ 

(စ)      လျှပစ်စ်ဆ ုငရ်ာပစစည််းက ရ ယာမျာ်း၏ အရညအ်ဒသွ်းနှင့်် စ ချ  န်စ ညွှန််းဆ ုင်ရာ 
သတ်မှတ်ချက်မျာ်း (Quality and Norm Specifications)။ 

၉။        လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် စ ချ  န်စ ညွှန််းမျာ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း နှင့်် စပ်လျဉ််း၍ 
မွမ််းမ ပခင််း၊ ပပငဆ်ငပ်ခင််း သ ုို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ပခင််းမျာ်းက ု မည်သည့််အချ  န်တွင်မဆ ု ပပြုလုပ်န ုငသ်ည်။ 
ယင််းမွမ််းမ ပခင််း၊ ပပငဆ်င်ပခင််း သ ုို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ပခင််းမျာ်းသည် ဒဆာငရ်ွက်ဆွဲ ပဖစ်ဒသာ 
ဒဆာငရ်ွက်ချက်မျာ်းအဒပေါ် ဒန ကဒ်ကကာင််းပပန် အကျ  ြု်းသက်ဒရာကမ်ှု မရှ ဒစရ။ 

၁၀။     လျှပ်စစ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် အထက်ပါတာဝန်မျာ်းက ု ဒဆာငရ်ွက်ရာတွင ် လျှပ်စစ် 
ဥပဒေပါ ပပဌာန််းချက်မျာ်းနှင့််အည  ဒကာမ်ရှင၏် အကက ပပြုချက်က ု ရယူန ုင်သည်။ 

 ုန် ျစရ တ် အထပခပြြု ော်းပခင််းမ္ရှ သည့်် လျှြ်စစ်ဓောတ်အော်းခ နှုန််း ော်းမ္ျော်း 

၁၁။     လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် ကုန်ကျစရ တ်အဒပေါ် အဒပခပပြုပခင််းမရှ  ွဲ ယှဉ်ဖပ ြုင်မှု 
စနစ်ပဖင့်် ဒဆာငရ်ွက်ထာ်းသည့်် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းခနှုန််းထာ်းမျာ်းက ု ပပည်ဒထာငစ်ုအစ ု်းရအဖွွဲွဲ့၏ 
သဒ ာတူည ချက် ရယူ၍ ခွင့််ပပြုဒပ်းန ုင်သည်။ 

လျှြစ်စ်ဓောတ်အော်းခနှုန််း ော်းမ္ျော်းနှင့််စြ်လျဉ််း၍ ထ ေ်ာမ္ရှင် သထဘော ော်းရယူပခင််း 

၁၂။      လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းခနှုန််းထာ်း သတ်မှတ်ပခင််း၊ ပပင်ဆင် 
ဒပပာင််းလွဲပခင််း က စစရပ်မျာ်းနှင့််စပ်လျဉ််း၍ ဒကာ်မရှင်၏ အကက ပပြုချက်က ု ရယူဖပ ်း ပပည်ဒထာင်စု 
အစ ု်းရအဖွွဲွဲ့သ ုို့ တငပ်ပရမည်။ 

အခန််း (၃) 

 ုတ်ထြ်းန ုငထ်သော ခွင့််ပြြုမ္ န့််အမ္ျ  ြု်းအစော်းမ္ျော်း 

ခွင့််ပြြုမ္ န့််အမ္ျ  ြု်းအစော်းမ္ျော်း 

၁၃။     လျှပ်စစ်ဥပဒေ ပုေမ် ၈ ပုေမ်ခွွဲ(ခ) တွင် ပပည်ဒထာင်စုက စ မ ခန်ို့ခွွဲခွင့််ရှ သည့်် အကက ်းစာ်း 
လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း စူ်းစမ််းရှာဒဖွပခင််း၊ တည်ဒဆာက်ပခင််း၊ ထုတ်လုပ်ပခင််း၊ ပ ုို့လွှတ်ပခင််း၊ ပဖန်ို့ပဖ ်း ပခင််း၊ 
ဒရာင််းဝယ်ပခင််းနှင့်် ဖလှယ်ပခင််းစသည့်် လျှပစ်စ်ဆ ုင်ရာလုပ်ငန််းမျာ်း လုပ်က ငုခ်ွင့််ရှ သည့်် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ 

မျာ်း ထုတ်ဒပ်းန ုငခ်ွင့််က ု လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနထ  အပ်နှင််းထာ်းပါသည်။ ပပည်ဒထာင်စု 
အစ ု်းရ၏ သဒ ာတူည ချက်ပဖင့်် ထုတ်ဒပ်းန ုငဒ်သာ ခွင့််ပပြုမ န်ို့မျာ်းတွင် ဒအာကပ်ါ တ ုို့ပါဝငရ်မည် - 

(က)     လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းထုတ်လုပ်ပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့။ 

(ခ)       မဟာဓာတ်အာ်းလ ငု််းစနစ် ပ ုို့လွှတ်ပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့။ 



(ဂ)       အထူ်းရည်ရွယ်ချက်ပဖင့်် ခွင့််ပပြုဒသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း ပ ုို့လွှတ်ပခင််းခွင့််ပပြုမ န်ို့။ 

(ဃ)    လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့။ 

(င)      လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းလက်ကာ်း ဒရာင််းချပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ (Wholesale Power 
Supply License)။ 

(စ)      လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းလက်လ  ဒရာင််းချပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ (Retail Power Supply 
License)။ 

(ဆ)     လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််းနှင့်် လက်လ  ဒရာင််းချပခင််းထပဆ်င့််ခွင့််ပပြုမ န်ို့။ 

(ဇ)      ပပည်ပသ ုို့ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း တငပ် ုို့ပခင််း/ပပည်ပမ ှလျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း တငသွ်င််း 
ပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့။ 

လျှြစ်စ်ဓောတ်အော်း ုတ်လုြ်ပခင််း ခွင့််ပြြုမ္ န့်် 

၁၄။     လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းထုတ်လုပ်ပခင််းခွင့််ပပြုမ န်ို့ ရရှ သူသည် အဒသ်းစ တ်ဒဖာပ်ပထာ်းသည့်် 
လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း ထုတ်လပု်ပခင််းဆ ုင်ရာ အဒဆာက်အအ ုမျာ်း (generation facilities) က ု 
တည်ဒဆာက်ခွင့််၊ ဒဆာငရ်ွက်လည်ပတ်ခွင့််၊ စ မ ခန်ို့ခွွဲခွင့််နှင့်် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းက ု ဥပဒေနှင့််အည  
ထုတ်လုပ်၊ ဒရာင််းချခွင့်် ရှ သည်။ 

၁၅။     လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းထုတ်လုပ်ပခင််းခွင့််ပပြုမ န်ို့ ဒလျှာကထ်ာ်းချက်မျာ်းတွင် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း 
ထုတ်လုပ်မှု အမျ  ြု်းအစာ်း၊ ထုတ်လုပ်မည့််ဝန်အာ်း၊ တည်ဒနရာ၊ ဓာတ်အာ်းချ  တ်ဆက်မှု အစ အမ  မျာ်း၊ 
နည််းပညာပ ုင််းဆ ုင်ရာ ကန်ို့သတ်ချက်မျာ်း (technical limitations)၊ နည််းပညာနှင့်် လုပ်ငန််းပ ုင််း 
ဆ ုင်ရာ အဒသ်းစ တ်ဒဖာ်ပပချက်မျာ်း (technical and functional specifications) နှင့်် လျှပစ်စ် 
ဓာတ်အာ်းထုတ်လုပ်ဒရ်းဆ ုင်ရာပစစည််းမျာ်း၏ စ ်းပွာ်းပဖစ်လည်ပတ်န ုင်မည့်် ဒမျှာ်မှန််း သက်တမ််း 
စသည်တ ုို့ ပါဝင်ရမည်။ 

၁၆။     လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် ဒအာကပ်ါအချက်အာ်းလ ်ုးနှင့်် က ုက်ည ပါက လျှပစ်စ် 
ဓာတ်အာ်း ထုတ်လုပ်ပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့က ု ထုတ်ဒပ်းရမည် - 

(က)     ပမန်မာန ုငင် ရင််းနှ ်းပမြှြုပ်နှ မှုဒကာ်မရှငက် သဒ ာတူ ခွင့််ပပြုပခင််း ။ 

(ခ)      လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းဝယ်ယူမှု သဒ ာတူည ချက် ချြုပ်ဆ ုမှုက ု ပပည်ဒထာငစ်ု 
အစ ု်းရ အဖွွဲွဲ့၏ သဒ ာတူည ချက်ပဖင့်် လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ 
ခွင့််ပပြုပခင််း။ 

(ဂ)    သက်ဆ ုငရ်ာ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းထုတ်လုပ်ဒရ်းလုပ်ငန််းသည် တစ်ယနူစ် 
ထုတ်လုပ် မှု ကုန်ကျစရ တ် အနည််းဆ ု်းပဖစ်ဒကကာင််း စ စစ် အတညပ်ပြုပခင််း။ 

၁၇။     ဒအာက်ပါအဒပခအဒန တစ်ရပ်ရပ်တွင ် လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ 
ထုတ်ဒပ်းရန် ပငင််းပယ်န ုငသ်ည် - 

(က)    ခွင့််ပပြုမ န်ို့ဒလျှာက်ထာ်းသူသည် အရည်အချင််း သတ်မှတ်ချက်စ နှုန််းနှင့်် 
မပပည့််မ  ပခင််း။ 



(ခ)      လုပ်ငန််းခွငတ်ည်ဒနရာ၊ နည််းပညာ၊ ေ ဇ ုင််းပ ုစ ၊ ဒလာငစ်ာအမျ  ြု်းအစာ်းနှင့်် 
အပခာ်းဆက်စပ်သည့်် အချက်အလက်မျာ်းသည် ပတ်ဝန််းကျင်ထ န််းသ မ််းဒရ်း 
ဥပဒေနှင့်် က ုက်ည မှု မရှ ပခင််း။ 

(ဂ)      ဓာတ်အာ်းခနှုန််းထာ်းသည် အနည််းဆ ု်း ကုန်ကျစရ တ်အဒပေါ် အဒပခခ ၍ 
တွက်ချက် ထာ်းမှု မရှ ပခင််း။ 

၁၈။     လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း ထုတ်လုပ်ပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူသည် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း ဝယ်ယူသူမျာ်း နှင့်် 
သဒ ာတူချြုပ်ဆ ုထာ်းသည့်် စာချြုပ်ပါဝန်ဒဆာငမ်ှုဆ ုင်ရာ တာဝန်မျာ်း၊ လုပ်ငန််းပ ုင််းဆ ုင်ရာ လုပ်ထ ်ုး 
လုပ်နည််းမျာ်း၊ လုပ်ငန််းဒဆာငရ်ွက်ချက် စ သတ်မှတ်ချက်မျာ်းအာ်း လ ကု်န ရန် ခွင့််ပပြုမ န်ို့တွင် 
ဒဖာပ်ပထာ်းရမည်။ 

၁၉။     လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း ထုတ်လုပ်ပခင််းခွင့််ပပြုမ န်ို့တွင ်ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူက ဒအာက်ပါအချက်မျာ်း က ု 
ဒသချာစွာ လ ုက်န ဒဆာင်ရွက်ရမည်ပဖစ်ဒကကာင််း ဒဖာပ်ပပါရှ ရမည် - 

(က)   သက်ဆ ုငရ်ာ ဥပဒေ၊ စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းဒရ်းဆ ုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်မျာ်းက ု 
လ ကု်န ရန်။ 

(ခ)     သ ာဝပတ်ဝန််းကျငဆ် ုငရ်ာ သတ်မှတ်ချက်မျာ်းက ု လ ုက်န ရန်။ 

(ဂ)     မဟာဓာတ်အာ်းလ ငု််းစနစ်နှင့်် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း ပဖန်ို့ပဖ ်းဒရ်းစနစ်မျာ်းက ု 

ဒ ်းကင််းလ ုခခ ြု စ တ်ချ ဒသချာစွာပဖင့်် စ ်းပွာ်းဒရ်းအရ တွက်ဒပခက ုက်စွာ 
လည်ပတ် အသ ု်းပပြုရန်။ 

(ဃ)    အထက်ဒဖာပ်ပပါ အပ ုေခ်ွွဲငယ် (က) (ခ) နှင့်် (ဂ) တ ုို့ပါ အချက်မျာ်းက ု 
လ ကု်န ရန် ပျက်ကွက်မှုဒကကာင့်် မဟာဓာတ်အာ်းလ ုင််းစနစ်နှင့်် လျှပစ်စ် 
ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းဒရ်းစနစ်တ ုို့တွင် ထ ခ ုက်မှုမျာ်းပဖစ်ဒပေါ်ပါက လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်း 
ဝန်ကက ်းဌာနက သဒ ာတူခွင့််ပပြုသည့်် ဒလျာဒ်ကက်းက ု နစ်န သူထ  ဒပ်းအပ်ရန်။ 

၂၀။     လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း ထုတ်လပု်ပခင််းခွင့််ပပြုမ န်ို့ သက်တမ််းမှာ တည်ဆွဲဥပဒေမျာ်းနှင့််အည  

ချြုပဆ် ုထာ်းဒသာ စာချြုပ်ပါသက်တမ််းအတ ုင််း ခွင့််ပပြုန ုင်သည်။ 

လျှြစ်စ်ဓောတ်အော်းြ ု့်လွှတ်ပခင််း 

၂၁။      လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း ပ ုို့လွှတ်ရာတွင် မဟာဓာတ်အာ်းလ ငု််းစနစ် ပ ုို့လွှတ်ပခင််းခွင့််ပပြုမ န်ို့နှင့်် 
အထူ်းရည်ရွယ်ချက်ပဖင့်် ခွင့််ပပြုဒသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း ပ ုို့လွှတ်ပခင််းခွင့််ပပြုမ န်ို့ဟူ၍ အမျ  ြု်းအစာ်း 
နှစ်မျ  ြု်း ရှ ရမည်။ 

၂၂။      လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပ ုို့လွှတ်ပခင််းတွင် ၁၃၂ ဒကဗွ နှင့််အထက် ဗ ုို့အာ်းပဖင့်် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း 
ပ ုို့လွှတ်ပခင််းမျာ်းအတွက် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပ ုို့လွှတ်ပခင််းဆ ုင်ရာအဒဆာက်အအ ုမျာ်းက ု တည်ဒဆာက် 

ခွင့််၊ ဒဆာငရ်ွက်လည်ပတ်ခွင့််၊ စ မ ခန်ို့ခွွဲခွင့််မျာ်း ပါရှ ဒစရမည်။ 

မ္ဟောဓောတ်အော်းလ ုင််းစနစ် ြ ု့်လွှတ်ပခင််းခွင့််ပြြုမ္ န့်် 

၂၃။      ပပည်ဒထာင်စုသမမတပမန်မာန ုငင် ဒတာတ်စ်ဝှမ််းတွင် မဟာဓာတ်အာ်းလ ုင််း ပ ုို့လွှတ်ကွန်ရက် 
က ု လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနကသာ တစ်ဦ်းတည််း သ ်းသန်ို့ပ ုင်ဆ ုင်ရန်၊ တည်ဒဆာက်ရန်၊ 



ဒဆာငရ်ွက်လည်ပတ်ရန်နှင့်် စ မ ခန်ို့ခွွဲရန် လုပ်ပ ုငခ်ွင့််ရှ ဖပ ်း မဟာဓာတ်အာ်းလ ငု််းစနစ် ပ ုို့လွှတ်ပခင််း 
ခွင့််ပပြုမ န်ို့က ု လျှပ်စစ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနဒအာက်ရှ  လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း ပ ုို့လွှတ်ဒရ်းနှင့််ကွပ်ကွဲဒရ်း 
လုပ်ငန််းက ု တာဝန်ယူ ဒဆာင်ရွက်သည့်် အဖွွဲွဲ့အစည််းနှင့်် ၎င််းက ု ဆက်ခ သ ူ မည်သူမဆ ုအတွက် 
ထုတ်ဒပ်းရမည်။ 

၂၄။      မဟာဓာတ်အာ်းလ ငု််းစနစ်ပ ိုု့လွှတ်ပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့တွင် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူ၏ ဝန်ဒဆာငမ်ှု ဆ ုင်ရာ 
တာဝန်မျာ်းက ု ဒဖာ်ပပရမည်။ 

၂၅။      မဟာဓာတ်အာ်းလ ငု််းစနစ် ပ ုို့လွှတ်ပခင််းခွင့််ပပြုမ န်ို့တွင ် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူက ဒအာက်ပါအချက် 
မျာ်းက ု ဒသချာစွာ လ ကု်န ဒဆာငရ်ွက်ရမည်ပဖစ်ဒကကာင််း ဒဖာပ်ပပါရှ ရမည် - 

(က)  သက်ဆ ုင်ဒသာ ဥပဒေနှင့်် စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းဒရ်းဆ ုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်မျာ်း 
အာ်းလ ု်းနှင့််အည  မဟာဓာတ်အာ်းလ ုင််းစနစ် ပ ုို့လွှတ်ပခင််းက ု ဒဆာင်ရွက် 
လည်ပတ်ပခင််း၊ ပပြုပပငထ် န််းသ မ််းပခင််းနှင့်် တ ု်းချွဲွဲ့ပခင််း။ 

(ခ)    လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ သဒ ာတူထတု်ပပန်သည့်် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း 
ကွန်ယက်ဆ ုင်ရာ လုပ်ထ ်ုးလုပ်နည််း (grid code)၊ သက်ဆ ုင်ဒသာ လုပ်ငန််း 
ဒဆာငရ်ွက်မှု စ  သတ်မှတ်ချက်မျာ်း (Performance Standards) အာ်းလ ်ုးနှင့်် 
သ ာဝပတ်ဝန််းကျငဆ် ုငရ်ာ သတ်မှတ်ချက်မျာ်းအာ်းလ ု်းက ု လ ကု်န ပခင််း။ 

(ဂ)    မဟာဓာတ်အာ်းလ ုင််းစနစ်နှင့်် ယင််းနှင့်် ချ  တ်ဆက်ထာ်းသည့်် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း 
ဒပ်းစက်ရ ုမျာ်း၊ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း ပဖန်ို့ပဖ ်းဒရ်းကွန်ရက်မျာ်းသည် ဒ ်းကင််း 
လ ခုခ ြုမှုရှ ပခင််း၊ စ ်းပွာ်းဒရ်းအရ တွက်ဒပခက ုက်ဖပ ်း ယ ုကကည်အာ်းထာ်းန ုငစ်ွာ 
လည်ပတ်န ုင်ပခင််း။ 

၂၆။    မဟာဓာတ်အာ်းလ ငု််းစနစ် ပ ုို့လွှတ်ပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူသည် ဒအာက်ပါတ ုို့အတွက် တာဝန်ရှ  
သည် - 

(က)    မဟာဓာတ်အာ်းလ ငု််းစနစ်နှင့်် တ ုက်ရ ုက်ချ  တ်ဆက်ထာ်းသည့်် သ ုို့မဟုတ် 
ချ  တ်ဆက်လာန ုင်သည့်် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းထုတ်လုပ်ပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရ 

ဓာတ်အာ်းဒပ်းစက်ရ ုမျာ်းမှ ထုတ်လုပ်သည့်် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းက ု လက်ခ ပခင််း။ 

(ခ)      ယင််းလျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းက ု မဟာဓာတ်အာ်းလ ုင််းစနစ်အတွင််းရှ  လျှပစ်စ် 
ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းဒရ်း ကွန်ရက်မျာ်း 
သ ုို့ ပ ုို့လွှတ်ပခင််း။ 

(ဂ)      လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပမာဏ အမျာ်းအပပာ်းသ ု်းစွွဲရန် အလာ်းအလာရှ ဒသာ 
အကက ်းစာ်း စ ်းပွာ်းဒရ်းလုပ်ငန််းမျာ်းထ  ပ ုို့လွှတ်ရန် စ မ ဒဆာငရ်ွက်ပခင််း။ 

၂၇။      လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်းအာ်း ယင််းတ ုို့နှင့််တ ုက်ရ ုက် ချ  တ်ဆက်ထာ်း 
ပခင််းမရှ ဒသာ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းထုတ်လုပ်ပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူ မည်သူူ့ထ မှမဆ ု လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း 
ဝယ်ယူရန် လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ ခွင့််ပပြုသည့််အခါ မဟာဓာတ်အာ်း လ ငု််းစနစ်ပ ိုု့လွှတ်ပခင််း 
ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းထုတ်လုပ်ပခင််းခွင့််ပပြုမ န်ို့ ရရှ သူမျာ်း၏ ဓာတ်အာ်းဒပ်းစက်ရ ု 



မျာ်းမ ှ ထုတ်လုပ်သည့်် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းက ု မဟာဓာတ်အာ်းလ ငု််း စနစ်မှတစ်ဆင့်် ယင််းလျှပ်စစ် 

ဓာတ်အာ်း ပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်းထ  ပ ုို့လွှတ်ရန် တာဝန်ရှ သည်။ 

၂၈။      မဟာဓာတ်အာ်းလ ငု််းစနစ် ပ ုို့လွှတ်ပခင််းခွင့််ပပြုမ န်ို့ ရရှ သူသည် န ုငင် ဒတာ်အတွက် တစ်ဦ်း 
တည််းဒသာ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပ ုို့လွှတ်သူအဒနပဖင့်် ရပ်တည်ဒနသမျှ ကာလပတ်လ ်ုး လျှပစ်စ်ဝန်အာ်း 
တ ု်းတက်လာမှုအဒပေါ် ပဖည့််ဆည််းပ ့်ပ ု်းဒပ်းရန်အတွက် မဟာဓာတ်အာ်းလ ငု််း စနစ်တ ု်းချွဲွဲ့မှုနှင့်် အဆင့်် 
ပမြှင့််တင်မှုတ ုို့က ု အဒလ်းဒပ်း ဒဆာငရ်ွက်ရမည်။ 

၂၉။      မဟာဓာတ်အာ်းလ ငု််းစနစ် ပ ုို့လွှတ်ပခင််းခွင့််ပပြုမ န်ို့ ရရှ သူသည် လုပ်ငန််းတ ု်းချွဲွဲ့ရင််းနှ ်း ပမြှြုပန်ှ မှုနှင့်် 
လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း တ ု်းပမြှင့််ရယူပခင််း အစ အစဉ်အသ ်းသ ်းက ု နှစ်စဉ်ပပြုစုဒရ်းဆွွဲဖပ ်း ဝန်ကက ်းဌာနသ ုို့ 
တငပ်ပရမည်။ 

၃၀။     မဟာဓာတ်အာ်းလ ငု််းစနစ် ပ ုို့လွှတ်ပခင််းခွင့််ပပြုမ န်ို့ ရရှ သူသည် ၎င််းတ ုို့၏ တ ု်းချွဲွဲ့ရင််းနှ ်း ပမြှြုပ်နှ မှု 
အစ အစဉ်မျာ်းက ု လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနက သဒ ာတူခွင့််ပပြုဖပ ်းဒန က် သဒ ာတူ ခွင့််ပပြု 
သည့်် တ ု်းချွဲွဲ့ရင််းနှ ်းပမြှြုပ်နှ မှု အစ အစဉ်မျာ်းတွင် ဒဖာပ်ပထာ်းသည့်် အဒဆာက်အအ ုမျာ်း၊ ပစစည််း 
က ရ ယာမျာ်းနှင့်် ရင််းပမစ်မျာ်းက ု ရရှ ရန် ဒဆာငရ်ွက်ခွင့်် ရှ သည်။ 

၃၁။    မဟာဓာတ်အာ်းလ ငု််းစနစ် ပ ုို့လွှတ်ပခင််းခွင့််ပပြုမ န်ို့တွင် လျှပ်စစ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ 
သဒ ာတူ ခွင့််ပပြုထာ်းပခင််းမရှ သည့်် ဒအာကပ်ါအချက်မျာ်းက ု တာ်းပမစ်ရမည် - 

(က)     ဓာတ်အာ်းခနှုန််းထာ်းမျာ်း၊ ဝန်ဒဆာင်ခမျာ်းက ု သတ်မှတ်ပခင််း။ 

(ခ)       ဓာတ်အာ်းပ ုို့လွှတ်ပခင််းဆ ုင်ရာ စည််းကမ််းချက်မျာ်း သတ်မှတ်ပခင််း။ 

အ ူ်းရည်ရွယ်ချ ်ပ င့််ခွင့််ပြြုထသော လျှြစ်စ်ဓောတ်အော်းြ ု့်လွှတ်ပခင််း ခွင့််ပြြုမ္ န့်် 

၃၂။      အထူ်းရညရ်ွယ်ချက်ပဖင့််ခွင့််ပပြုဒသာ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပ ုို့လွှတ်ပခင််းခွင့််ပပြုမ န်ို့အာ်း အမျာ်း 
ပပည်သူအကျ  ြု်းစ ်းပွာ်းက ု ပမြှင့််တင်ဒပ်းမည့်် အထူ်းစ မ က န််းမျာ်းဆ ုင်ရာ လုပ်ငန််းမျာ်းအတွက် ခွင့််ပပြု 
န ုငသ်ည်။ 

၃၃။     အထူ်းရညရ်ွယ်ချက်ပဖင့််ခွင့််ပပြုဒသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းပ ုို့လွှတ်ပခင််းခွင့််ပပြုမ န်ို့တွင ် လျှပစ်စ် 

ဓာတ်အာ်း ပ ုို့လွှတ်ဒရ်းဆ ုငရ်ာ အဒဆာက်အအ ုမျာ်း (transmission facilities) က ု တည်ဒဆာက်ခွင့််၊ 
ဒဆာငရ်ွက်လည်ပတ်ခွင့််နှင့်် စ မ ခန်ို့ခွွဲခွင့််မျာ်း ပါဝင်ရမည်။ ထ ုသ ုို့ တည်ဒဆာက်ဒဆာင်ရွက် 
လည်ပတ်ရာတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းကွန်ရက်ဆ ုငရ်ာ လုပ်ထ ု်းလုပ်နည််းမျာ်း (Grid Code) နှင့်် 
လုပ်ငန််းဒဆာင်ရွက်မှု စ သတ်မှတ်ချက်မျာ်းက ု လ ုက်န ဒဆာငရ်ွက်ရမည်။ 

၃၄။    အထူ်းရညရ်ွယ်ချက်ပဖင့််ခွင့််ပပြုဒသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းပ ုို့လွှတ်ပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့မျာ်း ထုတ်ဒပ်း 
ပခင််းဆ ုင်ရာ စည််းမျဉ််းမျာ်းနှင့်် စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျာ်းက ု ပပည်ဒထာင်စုအစ ု်းရအဖွွဲွဲ့၏ သဒ ာ 
တူည ချက်ရယူဖပ ်း လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ ထုတ်ပပန်ဒကကညာရမည်။ 

၃၅။    အထူ်းရည်ရွယ်ချက်ပဖင့််ခွင့််ပပြုဒသာ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပ ုို့လွှတ်ပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့မျာ်း 
ဒလျှာက်ထာ်းရာတွင ်ဒဆာက်လုပ်ရန် သတ်မှတ်ထာ်းဒသာ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း ပ ုို့လွှတ်ဒရ်း ဆ ုင်ရာ 
အဒဆာက်အအ ုမျာ်း၊ ဒဆာငရ်ွက်မည့်် ရည်ရွယ်ချက်နှင့်် တည်ဒနရာ စသည်တ ုို့ ပါဝင် ရမည်။ 
ခွင့််ပပြုထာ်းဒသာ လုပ်ငန််းမှတစ်ပါ်း အပခာ်းလုပ်ငန််းမျာ်း ဒဆာငရ်ွက်ပခင််း မပပြုရ။ 



၃၆။     အထူ်းရည်ရွယ်ချက်ပဖင့််ခွင့််ပပြုဒသာ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပ ုို့လွှတ်ပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့မျာ်းက ု 

တည်ဆွဲဥပဒေမျာ်းနှင့််အည  ချြုပ်ဆ ုထာ်းဒသာ စာချြုပပ်ါသက်တမ််းအတ ုင််း ခွင့််ပပြုန ုင်သည်။ 

၃၇။    အထူ်းရည်ရွယ်ချက်ပဖင့််ခွင့််ပပြုဒသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းပ ုို့လွှတ်ပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ပါ လျှပ်စစ် 
ဓာတ်အာ်းပ ုို့လွှတ်ဒရ်းဆ ုငရ်ာ အဒဆာက်အအ ုမျာ်းသည် မဟာဓာတ်အာ်းလ ငု််းစနစ်နှင့်် ချ  တ်ဆက်ဖပ ်း 
၎င််း၏ တစ်စ တ်တစ်ဒေသအပဖစ် အသ ု်းပပြုန ုင်ရန် မဟာဓာတ်အာ်းလ ငု််းစနစ်ပ ုို့လွှတ်ပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ 
ရရှ သူသည် ယင််း လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပ ုို့လွှတ်ဒရ်းဆ ုင်ရာ အဒဆာက်အအ ုမျာ်း (transmission 
facilities)၏ စာရင််းရှ  တန်ဖ ု်းအာ်းဒပ်းဒချပခင််းပဖင့််ပဖစ်ဒစ၊ သဒ ာတူည ချက်တစ်ရပ်ရပ်အရ ပဖစ်ဒစ 
ပ ုင်ဆ ုင်မှုက  ုရယူန ုင်သည်။ 

လျှြစ်စ်ဓောတ်အော်းပ န့််ပ  ်းပခင််း ခွင့််ပြြုမ္ န့်် 

၃၈။     လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူသည် သတ်မှတ်ထာ်းဒသာ နယ်န မ တ် အတွင််း 
လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း သ ု်းစွွဲသူမျာ်းထ  လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််းက ု ဒဆာငရ်ွက်ရန် အလ ိုု့ငာှ ယင််း 
သတ်မှတ်နယ်န မ တ်အတွင််း လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းဒရ်းဆ ုင်ရာ အဒဆာကအ်အ ုမျာ်း 
(distribution facilities) က ု တည်ဒဆာက်ခွင့််၊ ဒဆာငရ်ွက်လည်ပတ်ခွင့််နှင့်် စ မ ခန်ို့ခွွဲခွင့်် ရှ သည်။ 

၃၉။     လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ဒလျှာက်ထာ်းရာတွင် အသ ု်းပပြုမည့်် လျှပ်စစ် 
ဓာတ်အာ်း ပဖန်ို့ပဖ ်းဒရ်းဆ ုင်ရာ အဒဆာက်အအ ုမျာ်းနှင့်် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းဒရ်း နယ်န မ တ် 
တ ုို့က ု တ ကျစွာ ဒဖာ်ပပပါရှ ရမည်။ 

၄၀။     လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့တွင ် ဝန်ဒဆာင်မှုဆ ုင်ရာ တာဝန်မျာ်းက ု ဒဖာပ်ပ 
ရမည်။ 

၄၁။     လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််းခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူသည် ဒအာက်ပါတ ုို့အတွက် တာဝန်ရှ သည်- 

(က)    ခွင့််ပပြုမ န်ို့ပါ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းဒရ်းနယ်န မ တ်အတွင််း တစ်ဦ်းတည််း 
ဒသာ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း ဒရာင််းချသူပဖစ်ဒနသမျှ ကာလပတ်လ ်ုး 
လက်လ လျှပစ်စ် ဓာတ်အာ်းသ ု်းစွွဲသူမျာ်းအာ်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း ပ ့်ပ ု်းဒပ်းပခင််း။ 

(ခ)      လျှပစ်စ်ဝန်အာ်းတ ု်းလာမှုအဒပေါ် ပဖည့််ဆည််းဒဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆ ုင် 
ဒသာ လုပ်ငန််းပ ုင််းဆ ုငရ်ာ လုပ်ထ ်ုးလုပ်နည််းမျာ်း၊ လုပ်ငန််းဒဆာင်ရွက်မှု 
စ သတ်မှတ်ချက်မျာ်းနှင့်် ဒ ်းကင််းလ ုခခ ြုမှုစ သတ်မှတ်ချက်မျာ်း (Safety 
Standards) က ု လ ုက်န ဒဆာငရ်ွက်ပခင််း။ 

(ဂ)      လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း လ ဒုလာက်စွာ ပ ့်ပ ု်းဒပ်းန ုင်ရန်အတွက် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း 
ပဖန်ို့ပဖ ်းမှုစနစ်တ ု်းချွဲွဲ့ပခင််းနှင့်် အဆင့််ပမြှင့််တင်ပခင််းတ ုို့က ု အဒလ်းဒပ်းဒဆာငရ်ွက် 
ပခင််း။ 

(ဃ)    ထပတ် ု်းဒတာင််းခ သည့်် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပမာဏက ု လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း 
လက်ကာ်းဒရာင််းချပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူထ မှ ပပည့််မ ဒအာင ် မရရှ ခွဲ့်ပါက 
လျှပစ်စ် ဓာတ်အာ်း လ အုပ်ချက်နှင့်် ဒပ်းပ ုို့မှုနှစ်ရပ်အကကာ်း ဟန်ချက်ည မျှမှု 
ရှ ဒစရန်အလ ိုု့ငှာ လ အုပ်ဒသာ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းက ု အပခာ်းအရင််းအပမစ် 



တစ်ခုခုထ မှ ရယူပခင််း သ ုို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း သ ု်းစွွဲမှုဝန်အာ်းက ု 

စနစ်တကျ ဒလျှာ့်ချပခင််း။ 

၄၂။      လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့မျာ်းတွင် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူက ဒအာကပ်ါအချက် 
မျာ်းက ု ဒသချာစွာ လ ကု်န ဒဆာငရ်ွက်ရမည်ပဖစ်ဒကကာင််း စည််းကမ််းချက်မျာ်း ဒဖာပ်ပပါရှ ရမည် - 

(က)     သက်ဆ ုင်ဒသာ ဥပဒေနှင့်် စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းဒရ်းဆ ုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်မျာ်း 
အာ်းလ ု်းနှင့််အည  လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းဒရ်းစနစ်မျာ်းက ု ဒဆာငရ်ွက်လည် 
ပတ်ပခင််း၊ ပပြုပပငထ် န််းသ မ််းပခင််းနှင့်် တ ု်းချွဲွဲ့ပခင််း။ 

(ခ)      လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ သဒ ာတူထတု်ပပန်သည့်် ပဖန်ို့ပဖ ်းဒရ်းဆ ုင်ရာ 

လုပ်ထ ု်းလုပ်နည််းမျာ်း (Distribution Code) နှင့်် လုပ်ငန််းဒဆာငရ်ွက်မှု 
စ သတ်မှတ်ချက်မျာ်းအာ်းလ ်ုးနှင့်် သ ာဝပတ်ဝန််းကျငဆ် ုငရ်ာ သတ်မှတ်ချက် 
မျာ်း အာ်းလ ်ုးက ု လ ုက်န ပခင််း။ 

(ဂ)       လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းဒရ်းစနစ်မျာ်းသည် စ ်းပွာ်းဒရ်းအရ တွက်ဒပခက ုက်ဖပ ်း 
ယ ုကကည် အာ်းထာ်းရမှုရှ ပခင််း၊ ဒ ်းကင််းလ ုခခ ြုမှုရှ ပခင််းနှင့်် စ တ်ချဒသချာ 
ဒစပခင််း။ 

၄၃။     လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူသည် လုပ်ငန််းတ ု်းချွဲွဲ့ရင််းနှ ်းပမြှြုပ်နှ မှုနှင့်် 
လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း တ ု်းပမြှင့််ရယပူခင််းအစ အစဉ် အသ ်းသ ်းက ု နှစ်စဉ်ပပြုစုဒရ်းဆွွဲဖပ ်း လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်း 
ဝန်ကက ်းဌာနသ ုို့ တငပ်ပရမည်။ 

၄၄။     လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူသည် ၎င််းတ ုို့၏ တ ု်းချွဲွဲ့ရင််းနှ ်းပမြှြုပ်နှ မှုနှင့်် 
လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း တ ု်းပမြှင့််ရယူပခင််းအစ အစဉ်အသ ်းသ ်းက ု လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနက သဒ ာ 
တူခွင့််ပပြုဖပ ်းဒန က ်သဒ ာတူခွင့််ပပြုသည့်် တ ု်းချွဲွဲ့ရင််းနှ ်းပမြှြုပ်နှ မှုနှင့်် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း တ ု်းပမြှင့်် ရယူ 
ပခင််း အစ အစဉ်အသ ်းသ ်းတွင် ဒဖာပ်ပထာ်းသည့်် အဒဆာက်အအ ုမျာ်း၊ ပစစည််းက ရ ယာမျာ်း၊ ရင််းပမစ် 
မျာ်းနှင့်် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပ ့်ပ ု်းမှုတ ုို့က ု ရယူရန် နှစ်ရှညစ်ာချြုပ်မျာ်း ချြုပ်ဆ ုခွင့်် ရှ သည်။ 

၄၅။      လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူသည်ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ ဖပ ်း ရက်ဒပါင််း ဒပခာက်ဆယ် 
အတွင််း လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းသ ု်းစွွဲသူ ဝန်ဒဆာင်မှုလက်စွွဲ (consumer’s service manual)က ု ပပြုစုဖပ ်း 
လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာန၏ သဒ ာတူည ချက်ရရှ ရန် တငသွ်င််းရမည်။ 

၄၆။      လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းသ ု်းစွွဲသူ ဝန်ဒဆာငမ်ှုလက်စွွဲတွင် ဒအာကပ်ါအချက်မျာ်း ဒဖာပ်ပပါရှ ရမည် - 

(က)    လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းဒရ်းကွန်ရက်နှင့်် ချ  တ်ဆက်ရန်နှင့််လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း 
ပ ့်ပ ု်းမှုက ု ရရှ ရန်တ ုို့အတွက် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းသ ု်းစွွဲသူမျာ်း ဒလျှာက်ထာ်း 
ရမည့်် ပ ုစ နှင့်် နည််းလမ််း။ 

(ခ)      ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူ ဒတာင််းခ ထာ်းသည့််အတ ုင််း ချ  တ်ဆက်ဒပ်းရန် လ အုပ်သည့်် 
အချ  န်ကာလ။ 

(ဂ)       ဒ ်းကင််းလ ခုခ ြုမှုနှင့်် စ တ်ချဒသချာမှု။ 



(ဃ)    လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းသ ်ုးစွွဲသူမျာ်း၏ တ ုင်ကကာ်းချက်မျာ်းက ု က ုငတ်ွယ်ဒပဖရှင််းပခင််း 

ဆ ုင်ရာ လုပ်ငန််းစဉ်မျာ်း။ 

(င)      ဓာတ်အာ်းခကျသင့််ဒငဒွပ်းဒချပခင််း မရှ ဒသာဒကကာင့်် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း ပဖတ် 
ဒတာက်ပခင််းဆ ုင်ရာ လုပ်ငန််းစဉ်မျာ်း။ 

(စ)       မ တာတပ်ဆငပ်ခင််းနှင့်် ပပြုပပင်ထ န််းသ မ််းပခင််းဆ ုင်ရာ လုပ်ငန််းစဉ်မျာ်း။ 

၄၇။     လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််းခွင့််ပပြုမ န်ို့တွင ် လျှပ်စစ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ သဒ ာတူ 
ခွင့််ပပြုထာ်းပခင််းမရှ သည့်် ဒအာက်ပါအချက်မျာ်းက ု တာ်းပမစ်ရမည် - 

(က)    လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းခနှုန််းထာ်းမျာ်း၊ ဝန်ဒဆာငခ်မျာ်း သတ်မှတ်ပခင််း။ 

(ခ)       လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််းဆ ုငရ်ာ စည််းကမ််းချက်မျာ်း သတ်မှတ်ပခင််း။ 

လျှြစ်စ်ဓောတ်အော်းလ ် ော်းထရောင််းချပခင််းခွင့််ပြြုမ္ န့်် 

၄၈။     လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းလက်ကာ်းဒရာင််းချပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူသည် ဒအာက်ပါတ ုို့က ု 
ဒဆာငရ်ွက်ခွင့််ရှ သည် - 

(က)    စွမ််းအငအ်ရင််းအပမစ်တစ်မျ  ြု်းမျ  ြု်းမှ ထုတ်လပု်သည့်် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းက ု 
ဝယ်ယူခွင့််။ 

(ခ)     လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းထုတ်လုပ်ပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရယူဖပ ်း မ မ ဒဆာငရ်ွက်လည်ပတ်ဒန 
ဒသာ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းထုတ်လုပ်ဒရ်းဆ ုငရ်ာ အဒဆာက်အအ ုမျာ်းမှ လျှပ်စစ် 
ဓာတ်အာ်းရယူခွင့််။ 

(ဂ)     လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်းထ သ ုို့လည််းဒကာင််း၊ အကက ်း 
စာ်း စ ်းပွာ်းဒရ်းလုပ်ငန််းဆ ုင်ရာနှင့်် အကက ်းစာ်းစက်မှုလုပ်ငန််းဆ ုင်ရာ လျှပ်စစ် 
ဓာတ်အာ်းသ ု်းစွွဲ သူမျာ်းထ သ ုို့လည််းဒကာင််း လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း လက်ကာ်း 
ဒရာင််းချခွင့််။ 

၄၉။     လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းလက်ကာ်းဒရာင််းချပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့တွင် ဒအာက်ပါဝန်ဒဆာင်မှုဆ ုင်ရာ 
တာဝန်မျာ်းက ု ဒဖာ်ပပရမည် - 

(က)   လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းအပပည့််အဝ ဝယ်ယူသည့်် လက်လ ဒရာင််းချပခင််းခွင့််ပပြုမ န်ို့ ရရှ  
ထာ်းသူ၊ အကက ်းစာ်းစ ်းပွာ်းဒရ်းလုပ်ငန််းဆ ုင်ရာနှင့်် အကက ်းစာ်းစက်မှုလုပ်ငန််း 
ဆ ုင်ရာ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းသ ု်းစွွဲသူမျာ်း၏ သ ု်းစွွဲဝန်အာ်းတ ု်းလာမှုက ု ခန်ို့မှန််း 
ရန်နှင့်် ယင််းဝန်အာ်းတ ု်းလာမှုက  ုပဖည့််ဆည််းရန်အတွက် အချ  န်မ  ပ ့်ပ ု်းဒပ်းပခင််း ငာှ 
စ မ  ဒဆာင်ရွက်ပခင််း။ 

(ခ)     လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းလက်လ ဒရာင််းချပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း 
တစ်စ တ် တစ်ဒေသ ဝယ်ယူသူအပဖစ် ဝယ်ယူခွဲ့်ပါက လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း 
လက်ကာ်းဒရာင််းချသူသည် ဒပ်းပ ုို့မည့်် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းပမာဏ ပ ုဒသ 
သတ်မှတ်ပခင််း၊ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း အရည်အဒသွ်းကန်ို့သတ်ပခင််းတ ုို့က ု 
လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း ဒရာင််းချမှု သဒ ာတူည ချက်တွင် ဒဖာ်ပပဒဆာင်ရွက်ပခင််း။ 



(ဂ)    ယင််းတစ်စ တ်တစ်ဒေသဝယ်ယူသည့်် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းလက်လ ဒရာင််းချပခင််း 
ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူသည် ဓာတ်အာ်းဒရာင််းချမှု သဒ ာတူည ချက်တွင် ဒဖာပ်ပထာ်း 
သည့််ပမာဏထက် ပ ု၍ရရှ လ ုဒကကာင််း လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း လက်ကာ်းဒရာင််းချ 
ပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူထ သ ုို့ ဒတာင််းခ လာပါက လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းလက်ကာ်း 
ဒရာင််းချပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူသည် မ မ တွင် ရရှ န ုင်သဒလာက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း 
က ု ဒရာင််းချဒပ်းပခင််း။ 

၅၀။     လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းလက်ကာ်းဒရာင််းချပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့မျာ်းတွင် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူ၏ လုပ်ငန််း 
ဒဆာငရ်ွက်ချက်မျာ်းသည် သက်ဆ ုငဒ်သာဥပဒေနှင့်် စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းဒရ်းဆ ုင်ရာ သတ်မှတ် 
ချက်မျာ်း၊ လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ ထုတ်ပပန်ထာ်းသည့်် လုပ်ငန််းပ ုင််းဆ ုင်ရာ လုပ်ထ ု်း လုပ်နည််း 

မျာ်း၊ လုပ်ငန််းဒဆာင်ရွက်မှု စ သတ်မှတ်ချက်မျာ်း၊ သ ာဝပတ်ဝန််းကျငဆ် ုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်မျာ်း 
အာ်းလ ု်းနှင့်် က ုက်ည ရမည်ပဖစ်ဒကကာင််း ဒဖာပ်ပပါရှ ရမည်။ 

၅၁။     လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းလက်ကာ်းဒရာင််းချပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့တွင် လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ 
သဒ ာတူခွင့််ပပြုထာ်းပခင််းမရှ သည့်် ဒအာကပ်ါအချက်မျာ်းက ု တာ်းပမစ်ရမည်- 

(က)    လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းခနှုန််းထာ်းမျာ်း၊ ဝန်ဒဆာငခ်မျာ်းသတ်မှတ်ပခင််း။ 

(ခ)      လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းလက်ကာ်းဒရာင််းချပခင််းဆ ုင်ရာ စည််းကမ််းချက်မျာ်း သတ်မှတ် 
ပခင််း။ 

၅၂။      လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းလက်ကာ်းဒရာင််းချပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့မျာ်းတွင် လုပ်က ုင်ခွင့််သက်တမ််းက ု 
သတ်မှတ် ဒဖာပ်ပရမည်။ 

လျှြစ်စ်ဓောတ်အော်းလ ်လ ထရောင််းချပခင််းခွင့််ပြြုမ္ န့်် 

၅၃။    လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းလက်လ ဒရာင််းချပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူသည် သတ်မှတ်ထာ်းဒသာ နယ်န မ တ် 
အတွင််း တစ်ဦ်းတည််းဒသာ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း လက်လ ဒရာင််းချသူအပဖစ် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း သ ု်းစွွဲ 
သူမျာ်းထ  လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းဒရာင််းချပခင််းက ု ဒဆာင်ရွက်ခွင့််ရှ သည်။ 

၅၄။     လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းလက်လ ဒရာင််းချပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်း လ ကု်န ဒဆာငရ်ွက်ရမည့်် 
ဝန်ဒဆာင်မှုဆ ုင်ရာ တာဝန်မျာ်းမှာ ဒအာကပ်ါအတ ုင််းပဖစ်သည်- 

(က)  လက်လ ဓာတ်အာ်းသ ်ုးစွွဲသူ အသ ်းသ ်းအတွက် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း ပ ့်ပ ု်းဒပ်းရန် 
အလ ုို့ငာှ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း လက်ကာ်းဒရာင််းချပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူထ မှ 
လ အုပ် ဒသာ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းက ု ဝယ်ယူပခင််း။ 

(ခ)     လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းလက်လ ဒရာင််းချရာတွင် အကန်ို့အသတ် ပဖစ်ဒပေါ်ဒနပါက 
ယင််း အဒပခအဒနအာ်း လျှပစ်စ်ဝန်အာ်းတ ု်းတက်မှု ကက ြုတငခ်န်ို့မှန််းပခင််းနှင့်် 
အပခာ်း အချက်အလက်မျာ်းနှင့််အတူ လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနနှင့်် 
လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း လက်ကာ်းဒရာင််းချပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူတ ုို့ထ  တငပ်ပပခင််း။ 

(ဂ)     ထ ုသ ုို့ အကန်ို့အသတ်ပဖစ်ဒပေါ်ဒနသည့်် အဒပခအဒနတွင် ပပည်ဒထာငစ်ုအစ ု်းရ 
အဖွွဲွဲ့၏ သဒ ာတူည ချက်အရ လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနက ပပငဆ်င် 



သတ်မှတ်ဒပ်းသည့််အတ ုင််း လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းဝယ်ယူခွင့်် သ ုို့မဟုတ် စ စဉ် 

ဒဆာငရ်ွက်ခွင့််က ု လ ုက်န ဒဆာငရ်ွက်ပခင််း။ 

(ဃ)    လျှပ်စစ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနက အထက်အပ ုေ်ခွွဲ(ဂ)နှင့််အည  ပပင်ဆင်သတ်မှတ် 
ပခင််းပပြုဖပ ်းဒန က် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းသ ု်းစွွဲသူမျာ်း၏ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း လ အုပ် 
ချက်က ု စရ တ်အနည််းဆ ု်းပဖင့်် ပဖည့််ဆည််းဒပ်းရန်နှင့်် အချ  န်မ အလ အုဒလာက် 
ပ ့်ပ ု်းဒပ်းန ုငရ်န်အတွက် စ မ ဒဆာင်ရွက်ပခင််း။ 

(င)     လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းဒရ်းနယ်န မ တ်အတွင််း လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာန 
မှ ထုတ်ပပန်ဒသာ စည််းမျဉ််းမျာ်းနှင့်် က ုက်ည သည့်် မည်သည့််လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း 
သ ု်းစွွဲသူက ုမဆ ု ခွွဲပခာ်းပခင််းမပပြု ွဲ တန််းတူရည်တူစနစ်ပဖင့်် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း 

ဒရာင််းချပခင််း။ 

(စ)      သက်ဆ ုင်ဒသာဥပဒေနှင့်် စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းဒရ်းဆ ုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်မျာ်း၊ 
လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ ထုတ်ပပန်သည့်် လုပ်ငန််းပ ုင််းဆ ုင်ရာ လုပ်ထ ု်း 
လုပ်နည််းမျာ်း၊ လုပ်ငန််းဒဆာငရ်ွက်မှု စ သတ်မှတ်ချက်မျာ်း၊ သ ာဝပတ်ဝန််း 
ကျငဆ် ုငရ်ာ သတ်မှတ်ချက်မျာ်း၊ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း ပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရ 
ရှ သူ ထုတ်ပပန်ထာ်းဒသာ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း သ ု်းစွွဲသူဝန်ဒဆာင်မှုလက်စွွဲတ ုို့က ု 
လ ကု်န  ဒဆာင်ရွက်ပခင််း။ 

၅၅။     လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းလက်လ ဒရာင််းချပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့တွင် လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ 
သဒ ာတူ ခွင့််ပပြုထာ်းပခင််း မရှ သည့်် ဒအာက်ပါအချက်မျာ်းက ု တာ်းပမစ်ရမည်- 

(က)    လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းခနှုန််းထာ်းမျာ်း၊ ဝန်ဒဆာငခ်မျာ်း သတ်မှတ်ပခင််း။ 

(ခ)      လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း လက်လ ဒရာင််းချဒရ်းဆ ုင်ရာ စည််းကမ််းချက်မျာ်း သတ်မှတ် 
ပခင််း။ 

၅၆။     လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းလက်လ ဒရာင််းချပခင််းခွင့််ပပြုမ န်ို့မျာ်းတွင် လုပ်က ုင်ခွင့််သက်တမ််းက ု 
သတ်မှတ် ဒဖာပ်ပရမည်။ 

လျှြစ်စ်ဓောတ်အော်းပ န့််ပ  ်းပခင််းနှင့်် လ ်လ ထရောင််းချပခင််း ြဆ်င့်် ခွင့််ပြြုမ္ န့်် 

၅၇။     လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် ပပည်ဒထာင်စုအစ ု်းရအဖွွဲွဲ့၏ သဒ ာတူည ချက်ပဖင့်် 
မည်သူူ့က ုမဆ ု လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့နှင့်် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းလက်လ  ဒရာင််းချ 
ပခင််းခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ ထာ်းသူ၏ ခွင့််ပပြုမ န်ို့ပါ နယ်န မ တ်အတွင််း လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််းနှင့်် 
လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း လက်လ ဒရာင််းချပခင််းလုပ်ငန််းအာ်း ထပ်ဆင့််ဒဆာင်ရွက်ခွင့််ပပြုန ုင်သည်။ 

၅၈။     ထ သု ုို့ ဒဆာင်ရွက်ခွင့််ပပြုရာတွင ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့နှင့်် လက်လ  
ဒရာင််းချပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့မျာ်း ရရှ ထာ်းသူနှင့်် ထပဆ်င့််ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူတ ုို့သည် လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်း 
ဝန်ကက ်းဌာနက သဒ ာတူခွင့််ပပြုသည့်် စည််းကမ််းချက်မျာ်းနှင့်် လုပ်က ငုခ်ွင့််သက်တမ််းမျာ်း ပါရှ  ဒသာ 
စာချြုပ်ချြုပ်ဆ  ုဒဆာင်ရွက်ဒစရမည်။ 



၅၉။     ထပဆ်င့််ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူသည် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့နှင့်် လက်လ  ဒရာင််းချ 
ပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့မျာ်း ရရှ ထာ်းသူ၏ လုပ်ငန််းအဒဆာက်အအ ုမျာ်းနှင့်် ဝန်ထမ််းမျာ်းက ု တည်ဆွဲဥပဒေ 
မျာ်းနှင့််အည  ငှာ်းရမ််းဒဆာင်ရွက်ခွင့််ရှ ဖပ ်း အပခာ်းသူတစ်ဦ်းထ  ထပ်ဆင့််ငှာ်းရမ််း လွှွဲဒပပာင််းဒဆာင်ရွက် 
ပခင််း မပပြုရ။ 

၆၀။     ထပဆ်င့််ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူသည် သတ်မှတ်နယန် မ တ်အတွင််း လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်း 
ပခင််းနှင့်် လက်လ ဒရာင််းချပခင််းလုပ်ငန််းမျာ်းနှင့််စပ်လျဉ််းသည့်် တာဝန်မျာ်းအာ်း လ ကု်န ရန် တာဝန်ရှ  
သည့််အပပင ်လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနက ထုတ်ပပန်ဒသာ နည််းဥပဒေမျာ်း၊ စည််းမျဉ််း စည််းကမ််း၊ 
အမ န်ို့ဒကကာပ်ငာစာ၊ အမ န်ို့၊ ညွှန်ကကာ်းချက်နှင့်် လုပ်ထ ်ုးလုပ်နည််းမျာ်းက ု လ ုက်န  ရမည်။           

၆၁။     ထပဆ်င့််ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူသည် ဓာတ်အာ်းစနစ်တ ု်းတက် ဒကာင််းမွန်မှုအစ အမ  (System 
Improvement Plan)၊ ဓာတ်အာ်းစနစ်ဖွ ွဲ့ဖဖ ြု်းမှုအစ အမ  (System Development Plan) နှင့်် 
ဓာတ်အာ်း ဒပျာက်ဆ ု်းမှုဒလျာ့်ကျဒရ်းအစ အမ မျာ်း ဒရ်းဆွွဲဖပ ်း လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသ ုို့ တငပ်ပ 
ရမည်။ ယင််းအစ  အမ မျာ်းနှင့််အည   အဒကာငအ်ထည်ဒဖာ် ဒဆာငရ်ွက်ရမည်။ 

၆၂။      ထပ်ဆင့််ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူသည် လျှပ်စစ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ သတ်မှတ်ထာ်းဒသာ 
ဓာတ်အာ်းခ နှုန််းထာ်းမျာ်းအတ ုင််း ဒရာင််းချရမည်။ 

ပြည်ြသ ု့် လျှြ်စစ်ဓောတ်အော်း တငြ် ု့်ပခင််း /  ပြည်ြမ္ှ လျှြ်စစ် ဓောတ်အော်း တငသွ်င််းပခင််း ခွင့််ပြြုမ္ န့်် 

၆၃။     လျှပစ်စ်ဆ ုင်ရာလုပ်ငန််းခွင့််ပပြုမ န်ို့ ရရှ ထာ်းဖပ ်းသူမျာ်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း အဒရာင််း 
အဝယ် တစ်ခုချင််းစ အလ ကု် ပပည်ပသ ုို့ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းတငပ် ုို့ပခင််း/ ပပည်ပမှ လျှပစ်စ် ဓာတ်အာ်း 
တငသွ်င််းပခင််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့က ု ထပ်မ ရယူကာ ယင််းလုပ်ငန််းမျာ်းက ု ဒဆာင်ရွက်န ုငသ်ည်။ 

၆၄။     လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် ဒအာကပ်ါအချက်မျာ်းက ု ထည့််သွင််းစဉ််းစာ်းဖပ ်းဒန က် 
လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း တင်ပ ုို့ပခင််း/ တငသွ်င််းပခင််းတ ုို့က ု ခွင့််ပပြုန ုင်သည် - 

(က)   အဆ ပုပြုဒလျှာက်ထာ်းလာသည့်် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းတငပ် ုို့မှု သ ုို့မဟုတ် တငသွ်င််း 
မှုသည် န ုငင် ဒတာ်၏ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းစနစ် လ ခုခ ြုစ တ်ချရမှု၊ အာ်းထာ်းရမှု၊ 
ဖူလ ုမှု နှင့်် တည်ဖင မ်မှုတ ုို့အဒပေါ် အကျ  ြု်းသက်ဒရာက်န ုငမ်ှု။ 

(ခ)      အဆ ပုပြုဒလျှာက်ထာ်းလာသည့်် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းတငပ် ုို့မှုသ ုို့မဟုတ် တငသွ်င််း 
မှုသည် သ ု်းစွွဲသူမျာ်းအတွက် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း ရရှ န ုင်မှုနှင့်် ကုန်ကျစရ တ်တ ုို့ 
အဒပေါ် အကျ  ြု်းသက်ဒရာက်န ုငမ်ှု။ 

(ဂ)      န ုငင် ဒတာ၏် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းကဏ္ဍ လ ခုခ ြုမှု။ 

(ဃ)    လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ အမျာ်းပပည်သူအကျ  ြု်းစ ်းပွာ်းအလ ုို့ငာှ လ အုပ် 
သည်ဟု ထင်ပမင်ယူဆဒသာ အပခာ်းအဒကကာင််းအချက်မျာ်း။ 

၆၅။     ပပည်ပသ ုို့ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းတငပ် ုို့ပခင််း / ပပည်ပမ ှ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းတင်သွင််းပခင််း ခွင့််ပပြု 
မ န်ို့မျာ်းတွင် လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ သတ်မှတ်သည့်် စည််းကမ််းချက်မျာ်းနှင့်် လုပ်က ုင် 
ခွင့််သက်တမ််းမျာ်း ပါဝင်ဒစရမည်။ 

 



လျှြစ်စ်ဝန်အော်းြမ္ောဏခန့််မ္ှန််းပခင််း 

၆၆။     လျှပစ်စ်ဆ ုင်ရာလုပ်ငန််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့မျာ်းတွင် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်းသည် လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်း 
ဝန်ကက ်းဌာနမှ ချမှတ်ဒပ်းမည့်် လမ််းညွှန်ချက်၊ နည််းစနစ်တ ုို့နှင့််အည  လျှပ်စစ်ဝန်အာ်း တ ု်းလာမှုနှင့်် 
လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း လ ုအပ်ချကပ်မာဏ ခန်ို့မှန််းဒရ်းဆွွဲရမည့်် တာဝန်ရှ ဒကကာင််း ဒဖာပ်ပပါရှ  ရမည်။ 

စံုစမ္််းစစ်ထဆ်းမ္ှုတွင ်ြူ်းထြေါင််းထဆောငရွ် ်ပခင််း 

၆၇။     ဤနည််းဥပဒေ ၉၈ အရ စ ုစမ််းစစဒ်ဆ်းမှုမျာ်းပပြုလုပ်ရာတွင် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်းသည် 
လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနနှင့်် ပူ်းဒပါင််းဒဆာင်ရွက်ရမညပ်ဖစ်ဖပ ်း လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာန က 
ဒတာင််းခ ဒသာ မည်သည့််သတင််းအချက်အလက်မျာ်းက ုမဆ ု ထုတ်ဒဖာ်တငပ်ပရန် တာဝန်ရှ  ဒကကာင််း 

ခွင့််ပပြုမ န်ို့အာ်းလ ု်းတွင် ဒဖာ်ပပပါရှ ရမည်။ 

ဝန်က  ်းဌောန လ ်ထအော ်ရှ  လုြ်ငန််းဌောနမ္ျော်း၊ အ ဲွွဲ့အစည််းမ္ျော်း 

၆၈။    လျှပ်စစ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနလက်ဒအာက်ရှ  လုပ်ငန််းဌာနမျာ်း၊ အဖွွဲွဲ့အစည််းမျာ်းနှင့်် 
လျှပစ်စ်ဥပဒေ ပုေ်မ ၈ ပုေ်မခွွဲ (ဂ) အရ ဖွွဲွဲ့စည််းထာ်းဒသာ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းဒပ်းဒရ်းအဖွွဲွဲ့ သ ုို့မဟုတ် 
လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းဒပ်းဒရ်း ဒကာ်ပ ုဒရ်းရှင််းမျာ်းသည် - 

(က)    လျှပစ်စ်ဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းအရ ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်းအပဖစ် မှတ်ယူရမည် 
ပဖစ်ဖပ ်း လုပ်ငန််းမျာ်းက ု ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်န ုငသ်ည်။ 

(ခ)      ဤနည််းဥပဒေထုတ်ပပန်ဖပ ်း ဒပခာကလ်အတွင််း နည််းဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်း 
နှင့်် အည  သက်ဆ ုင်သည့်် ခွင့််ပပြုမ န်ို့မျာ်းက ု ဒလျှာကထ်ာ်းရမည်။ 

(ဂ)      ခွင့််ပပြုမ န်ို့ပါ လျှပစ်စ်ဆ ုင်ရာလုပ်ငန််းနှင့်် စပ်လျဉ််းသည့်် ဝန်ဒဆာင်မှုမျာ်း 
အတွက် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်း လ ကု်န ရမည့်် စည််းကမ််းချက်မျာ်းအတ ုင််း 
တန််းတူရညတ်ူ လ ုက်န ရမည်။ 

အခန််း (၄) 

ခွင့််ပြြုမ္ န့်် တု်ထြ်းပခင််း 

ခွင့််ပြြုမ္ န့််ရယူရန်သတ်မ္ှတ်ချ ် 

၆၉။     ပပည် ဒထာင်စုက စ မ ခန်ို့ခွွဲခွင့််ရှ သည့်် အကက ်းစာ်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းနှင့််စပ်လျဉ််းသည့်် 
လျှပစ်စ်ဆ ုင်ရာလုပ်ငန််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့မျာ်းက ု လျှပ်စစ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသ ိုု့ ဒလျှာက်ထာ်းရမည်။ 

၇၀။     ပပည်ဒထာင်စုက စ မ ခန်ို့ခွွဲခွင့််ရှ သည့်် အကက ်းစာ်းလျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း ထုတ်လုပ်ပဖန်ို့ပဖ ်းဒရ်း 
မှအပ မဟာဓာတ်အာ်းလ ငု််းစနစ်နှင့်် ဆက်သွယ်ပခင််းမရှ ဒသာ အလတ်စာ်းနှင့််အဒသ်းစာ်း လျှပစ်စ် 
ဓာတ်အာ်း ထုတ်လုပ်ပခင််းနှင့်် ပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််းလုပ်ငန််းမျာ်းနှင့်် စပ်လျဉ််းသည့်် ခွင့််ပပြုမ န်ို့မျာ်းက ု သက်ဆ ုင် 

ရာ တ ုင််းဒေသကက ်း သ ုို့မဟုတ် ပပည်နယ်အစ ု်းရအဖွွဲွဲ့မျာ်းထ မှ ဒလျှာက်ထာ်းရယူ ရမည်။ 

၇၁။     က ုယ်ပ ုငအ်ုပ်ချြုပ်ခွင့််ရတ ုင််း သ ုို့မဟုတ် က ုယ်ပ ငု်အပု်ချြုပ်ခွင့််ရဒေသအတွင််းရှ  ဖမ ြုွဲ့နှင့််ဒကျ်းရွာ 
မျာ်းအတွက် လျှပ်စစ်ဆ ုငရ်ာလုပ်ငန််းမျာ်းနှင့််စပ်လျဉ််းသည့်် ခွင့််ပပြုမ န်ို့မျာ်းက ု သက်ဆ ုငရ်ာ က ုယ်ပ ုင် 



အပု်ချြုပ်ခွင့််ရတ ုင််း သ ုို့မဟုတ် က ုယ်ပ ုငအ်ုပ်ချြုပ်ခွင့််ရဒေသဦ်းစ ်းအဖွွဲွဲ့မျာ်းထ မှ ဒလျှာက်ထာ်းရယူ 

ရမည်။ 

ခွင့််ပြြုမ္ န့်် င််းလွတ်ခွင့််မ္ျော်း 

၇၂။      မ မ က ုယ်ပ ုင်သ ု်းစွွဲရန်သက်သက်အလ ုို့ငာှ မ မ ပ ုင်ဒပမဒပေါ်တွင ် တည်ဒဆာက်ထာ်းဖပ ်း မဟာ 
ဓာတ်အာ်းလ ငု််းစနစ်နှင့်် ချ  တ်ဆက်ထာ်းပခင််းမရှ ဒသာ ဓာတ်အာ်းထုတ်လပု်သူမျာ်းသည် အပခာ်း 
သူမျာ်းအာ်း လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းက ု လွှွဲဒပပာင််းဒရာင််းချပခင််းမရှ လျှင် ထ သု ုို့လျှပစ်စ် ဓာတ်အာ်း 
ထုတ်လုပ်သူသည် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ ရယူရန် မလ ုအပ်ပါ။ လျှပစ်စ်အနတရာယ်ကင််းရှင််းဒရ်းအတွက် စစ်ဒဆ်းမှု 
ခ ယူရမည်။ 

၇၃။     ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရယူရန်မလ ုအပ်သည့်် ကင််းလွတ်ခွင့််မျာ်းနှင့််ပတ်သက်သည့်် လုပ်ထ ်ုးလုပ်နည််း 
မျာ်းက ု ပပည်ဒထာငစ်ုအစ ု်းရ၏ သဒ ာတူည ချက်ပဖင့်် လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ ထုတ်ပပန် 
ရမည်။ 

ခွင့််ပြြုမ္ န့််  ုတ်ထြ်းရန် သတ်မ္ှတ်ချ ်မ္ျော်း 

၇၄။     လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် - 

(က)   ခွင့််ပပြုမ န်ို့ဒလျှာက်ထာ်းသူက မ မ ဒလျှာက်ထာ်းသည့်် လျှပစ်စ်ဆ ုင်ရာလပု်ငန််း မျာ်းက ု 
ဒဆာငရ်ွက်န ုငစ်ွမ််းရှ ဒကကာင််းနှင့်် သက်ဆ ုငရ်ာဥပဒေဒရ်းရာ၊ စည််းကမ််း ထ န််းသ မ််း 

ဒရ်းဆ ုင်ရာနှင့်် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ပါ စည််းကမ််းချက်မျာ်းက ု လ ကု်န ရန် တာဝန်ခ န ုင်ဒကကာင််း 
ခ ုင်လ ုစွာ တငပ်ပန ုင်မှသာ ခွင့််ပပြုမ န်ို့မျာ်းက ု ထုတ်ဒပ်းရ မည်။ 

(ခ)      ခွင့််ပပြုမ န်ို့ထုတ်ဒပ်းရာတွင ်ဒအာက်ဒဖာပ်ပပါ အချက်မျာ်းက ု ထည့််သွင််း စဉ််းစာ်း ရမည် 
- 

(၁)       စ ်းပွာ်းဒရ်းလုပ်ငန််းအဒတွွဲ့အကက ြု။ 

(၂)       သက်ဆ ုငရ်ာ လျှပ်စစ်လုပင်န််း အဒတွွဲ့ အကက ြု။ 

(၃)        ဏ္ဍာဒင ွဒတာင့််တင််းခ ုင်မာမှု။ 

(၄)      နည််းပညာနှင့််လုပ်ငန််းပ ုင််းဆ ုငရ်ာ အဒသ်းစ တ် သတ်မှတ်ချက်မျာ်း၊ စ ပပပ ုစ ၊ 
ေ ဇ ုင််းပ ုစ ၊ လုပ်ငန််းလည်ပတ်မှုဆ ုင်ရာ ဝ ဒသသလကခဏာမျာ်း (Operational 
Characteristics) ။ 

(၅)      နည််းပညာပ ုင််းဆ ုငရ်ာနှင့်် စ မ ခန်ို့ခွွဲဒရ်းဆ ုင်ရာ ဒဆာင်ရွက်န ုငစ်ွမ််းရှ မှု။ 

(၆)      ခွင့််ပပြုမ န်ို့ပါ စည််းကမ််းချက်မျာ်း၊ သက်ဆ ုငဒ်သာ ဥပဒေဒရ်းရာနှင့်် 
စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းဒရ်းဆ ုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်မျာ်းက ု လ ုက်န န ုငစ်ွမ််း ရှ မှု။ 

(၇)      လျှပစ်စ်ဆ ုငရ်ာလုပ်ငန််းနှင့််ဆ ုငဒ်သာ အဒလ့်အကျင့််ဒကာင််းမျာ်း (Prudent 
Utility Practices) ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းကွန်ရက်ဆ ုငရ်ာ လုပ်ထ ်ုးလုပ်နည််းမျာ်း၊ 
လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းပဖန်ို့ပဖ ်းဒရ်းဆ ုင်ရာ လုပ်ထ ်ုးလုပ်နည််းမျာ်း၊ လုပ်ငန််းပ ုင််း 



ဆ ုင်ရာ စ သက်မှတ်ချက်မျာ်းနှင့်် ကျင့််ဝတ် စည််းကမ််းမျာ်းက ု လ ုက်န န ုင် 

စွမ််းရှ မှု။ 

(ဂ)      ခွင့််ပပြုမ န်ို့အသ ်းသ ်းတွင် ဒဖာပ်ပထာ်းသည့်် ဝန်ဒဆာင်မှုမျာ်းအာ်း အပပည့််အဝ 
ဒဆာငရ်ွက်ဒပ်းရန်အတွက် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ဒလျှာက်ထာ်းသူမျာ်း၏  ဏ္ဍာဒရ်း ဆ ုင်ရာ 
ဒဆာငရ်ွက်ချက်မျာ်း (financial activities) နှင့်် အဖွွဲွဲ့အစည််း ပ ုင််းဆ ုင်ရာမျာ်း 
(organizational affairs) ဒတာင့််တင််းခ ုင်မာမှု ရှ  မရှ က ု သ ု်းသပ်၍ အတည်ပပြု ပခင််း 
သ ုို့မဟုတ် ပငင််းပယ်ပခင််းတ ုို့က ု ပပြုလုပ်ရမည်။ 

(ဃ)    အထက်အပ ုေ်ခွွဲ(က)နှင့််(ခ)ပါ အချက်မျာ်းနှင့်် က ုက်ည ဒသာ်လည််း အဆ ပုပြု ဒလျှာက် 
ထာ်းသည့်် လျှပစ်စ်ဆ ုင်ရာ ရင််းနှ ်းပမြှပ်နှ မှုနှင့်် ပတ်သက်သည့်် ပစစည််းက ရ ယာမျာ်း၊ 
အဒဆာက်အအ ုမျာ်း၊ နည််းစနစ်မျာ်းသည် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း ကဏ္ဍအတွက် 
အဒထာက်အကူ မဒပ်းန ုငပ်ခင််း၊ အသ ု်းမပပြုန ုင်ပခင််းမျာ်း စ စစ် ဒတွွဲ့ရှ ရပါက ခွင့််ပပြုမ န်ို့ 
ထုတ်ဒပ်းရန် ပငင််းဆ ုန ုင်သည်။ 

ဘဏ္ဍောထရ်းဆ ုငရ်ော အောမ္ခံချ ် 

၇၅။     ခွင့််ပပြုမ န်ို့ထုတ်ဒပ်းပခင််းမပပြုမ  သ ုို့မဟုတ် ဆ ုင််းင ့်ထာ်းဒသာ ခွင့််ပပြုမ န်ို့က ု ပပန်လည် ခွင့််ပပြု 
ပခင််းမပပြုမ  ခွင့််ပပြုမ န်ို့ဒလျှာက်ထာ်းသူသည် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ဒကက်း ဒပ်းသွင််းရမည့််အပပင် ဤနည််းဥပဒေနှင့်် 
ခွင့််ပပြုမ န်ို့ပါ စည််းကမ််းချက်မျာ်းနှင့််အည  ဒဖာ်ပပထာ်းသည့်် ဝန်ဒဆာင်မှုဆ ုင်ရာ တာဝန်မျာ်းက ု 

ပဖည့််ဆည််းဒပ်းပခင််းနှင့်် ယင််းခွင့််ပပြုမ န်ို့ပါ စည််းကမ််းချက်မျာ်းက ု အမှန်တကယ် လ ကု်န မှုရှ ဒစရန် 
အတွက် န ုငင် ဒတာ်အစ ု်းရမှ အသ အမှတ်ပပြုသည့်် အာမခ စာချြုပ် (Bond) သ ုို့မဟုတ်  ဏ္ဍာဒရ်း 
အာမခ ပ ုစ  တစ်မျ  ြု်းမျ  ြု်းက ု လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသ ုို့ တင်သွင််း ရမည်။ 

လုြ်ငန််းထဆောငရွ် ်ပခင််းဆ ုင်ရော လ ်စွဲစောထစောင ်(Operating Procedures Manual) 

 ၇၆။    ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူသည် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ ဖပ ်း ရက်ဒပါင််း ၉ဝ အတွင််း လုပ်ငန််းဒဆာငရ်ွက်ပခင််း 
ဆ ုင်ရာ လက်စွွဲစာဒစာင် (Operating Procedures Manual) က ု ဒရ်းသာ်းပပြုစု၍ လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်း 
ဝန်ကက ်းဌာန၏ အတညပ်ပြုချက် ရရှ ရန် တငသွ်င််းရမည်။ ယင််းအတည်ပပြုချက် ရရှ ဖပ ်းပါက ခွင့််ပပြုမ န်ို့ 

ရရှ သူသည် လုပ်ငန််းဒဆာင်ရွက်ပခင််းဆ ုင်ရာ လက်စွွဲစာဒစာင်ပါလပု်ငန််းစဉ် မျာ်းအတ ုင််း အဒကာင် 
အထည်ဒဖာ ်ဒဆာငရ်ွက်ရမည်။ 

ဝန်ထဆောငမ်္ှုမ္ျော်း  န့််သတ်ပခင််း 

၇၇။     ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်းသည် န ုငင် ဒတာမ်ှကူည ဒထာက်ပ ့်မှု (Subsidies) ဒပ်းထာ်းဒသာ 
လျှပစ်စ်ဆ ုင်ရာလုပ်ငန််းမျာ်းနှင့််စပ်လျဉ််း၍ သဒ ာတူထာ်းဖပ ်းပဖစ်ပါက ပပည်ဒထာငစ်ုအစ ု်းရအဖွွဲွဲ့ ၏ 
သဒ ာတူည ချက်ပဖင့်် လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ သတ်မှတ်ထာ်းသည့်် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းခ နှုန််း 
ထာ်းမျာ်းအတ ုင််း လက်ခ ဒဆာငရ်ွက် ဒပ်းရမည်။ 

လျှြစ်စ်ဓောတ်အော်းဝယ်ယူပခင််းနှင့်် ရယူပခင််း 

၇၈။     ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်းသည် ဒအာကပ်ါတ ုို့က ု ဒဆာင်ရွက်ပခင််း မပပြုရ - 



(က)    လျှပ်စစ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ သဒ ာတူထာ်းသည့်် ယှဉ်ဖပ ြုင်မှုရှ ဒသာ လျှပစ်စ် 
ဓာတ်အာ်းဝယ်ယူမှု အစ အစဉ်ပဖင့််မဟုတ် ွဲ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း က ုယ်တ ုင် 
ထုတ်လုပ်သူ (IPP) အသစ်မျာ်းထ မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း ဝယ်ယူပခင််း။ 

(ခ)   လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ သဒ ာတူထာ်းပခင််းမရှ ဒသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း 
ဝယ်ယူဒရ်း သဒ ာတူည ချက်မျာ်းအရ ကုန်ကျထာ်းသည့်် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းရယူ 
ဒရ်း ကုန်ကျစရ တ်က ု ပပန်လည် ကာမ ဒစရန် ပပြုလုပ်ပခင််း။ 

ခွင့််ပြြုမ္ န့််  ု  ောလအ န့််အသတ်ပ င့်် ရြ်ဆ ုင််းပခင််း နှင့််ြယ် ျ ်ပခင််း 

၇၉။     (က)    မည်သည့််ခွင့််ပပြုမ န်ို့က ုမဆ ု ခွင့််ပပြုမ န်ို့ထုတ်ဒပ်းသူက ဒအာက်ပါအဒပခအဒနမျာ်းတွင် 

ကာလအကန်ို့အသတ်ပဖင့်် ရပ်ဆ ုင််းပခင််း သ ုို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ပခင််း ပပြုန ုင ်သည်- 

(၁) ခွင့််ပပြုမ န်ို့အသ ်းသ ်းတွင် ဒဖာပ်ပပါရှ သည့်် စည််းကမ််းချက်မျာ်းက ု လ ကု်န ရန် 
ပျက်ကွက်ပခင််း။ 

(၂) အချ  န်ဒစ့်ဒရာက်သည့််ဒနို့တွင် ခွင့််ပပြုမ န်ို့အတွက် သတ်မှတ်ဒကက်းဒပ်း ဒဆာင်ရန် 
ပျက်ကွက်ပခင််း။ 

(၃) ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူသည် ပပဋ္ဌာန််းထာ်းသည့်် လုပ်ထ ်ုးလုပ်နည််း တစ်ရပ်ရပ်က ု ပဖစ်ဒစ၊ 
အစ အစဉ်မျာ်း သ ုို့မဟုတ် လက်စွွဲမျာ်းက ုပဖစ်ဒစ လ ကု်န ဒဆာင်ရွက် ရန် 

ပျက်ကွက်ပခင််းဒကကာင့်် ၎င််း၏ခွင့််ပပြုမ န်ို့ပါ ဝန်ဒဆာင်မှုဆ ုင်ရာ တာဝန် မျာ်းက ု 
ဒဆာငရ်ွက်ရာတွင ်တစ်ပါ်းသူအဒပေါ် ကက ်းမာ်းစွာထ ခ ုက်နစ်န မှု ပဖစ်ဒပေါ်ဒစပခင််း။ 

(၄) မ မ နှင့််သက်ဆ ုငဒ်သာ ဥပဒေဒရ်းရာနှင့်် စည််းမျဉ််းစည််းကမ််းမျာ်း၊ စာချြုပ်ပါ 
သတ်မှတ်ချက်မျာ်းက ု အဒလ်းမထာ်းပခင််း။ 

(၅) ခွင့််ပပြုမ န်ို့က ုပဖစ်ဒစ၊ ခွင့််ပပြုမ န်ို့ပါလပု်ငန််းတစ်ခုလ ု်း သ ုို့မဟုတ် တစ်စ တ် 
တစ်ဒေသက ပုဖစ်ဒစ ခွင့််ပပြုမ န်ို့ ထုတ်ဒပ်းခွဲ့်သည့်် သက်ဆ ုင်ရာ အစ ု်းရဌာန၊ 
အစ ု်းရအဖွွဲွဲ့အစည််းမျာ်း၏ ခွင့််ပပြုချက်မရှ  ွဲ ဒရာင််းချပခင််း၊ ဒပါင်နှ ပခင််း၊ 

အငှာ်းချထာ်းပခင််း၊ လွဲလှယ်ပခင််း သ ုို့မဟုတ် အပခာ်းတစ်နည််းနည််းပဖင့်် 
လွှွဲဒပပာင််းဒပ်းပခင််း။ 

(၆)  ခွင့််ပပြုမ န်ို့ပါ စာရွက်စာတမ််း၊ အချက်အလက်မျာ်းက ု သက်ဆ ုင်ရာ အစ ု်းရ ဌာန၊ 
အစ ု်းရ အဖွွဲွဲ့အစည််းမျာ်း၏ ခွင့််ပပြုချက်မရှ  ွဲ ပပင်ဆင်ဒရ်းသာ်းပခင််း။ 

(ခ)  ခွင့််ပပြုမ န်ို့က ု ကာလအကန်ို့အသတ်ပဖင့်် ရပ်ဆ ုင််းပခင််းနှင့်် ပယ်ဖျက်ပခင််း ပပြုလုပ်ဖပ ်း 
ဒန က ် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ထုတ်ဒပ်းခွဲ့်သည့်် သက်ဆ ုင်ရာအစ ု်းရဌာန၊ အစ ု်းရအဖွွဲွဲ့အစည််း 
မျာ်းသည် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ပါ လုပ်ငန််းနှင့််သက်ဆ ုင်ဒသာ ပစစည််းက ရ ယာမျာ်းနှင့်် အဒဆာက် 
အအ ုမျာ်း စဉ်ဆက်မပပတ် လည်ပတ်ဒဆာငရ်ွက်န ုင်ဒစရန် ဒအာက်ဒဖာပ်ပပါ 
လုပ်ဒဆာင်ချက်အာ်းလ ်ုးက ုပဖစ်ဒစ၊ တစ်ရပ်ရပ်က ုပဖစ်ဒစ ဒဆာငရ်ွက်န ုင်သည် - 



(၁) ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူက ုယ်စာ်း စ မ အုပ်ချြုပ်သူတစ်ဦ်းဦ်းက ု လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်း 
ဌာနက ပစစည််းက ရ ယာမျာ်းနှင့်် အဒဆာက်အအ ုမျာ်းက ု လွှွဲဒပပာင််းရယူဖပ ်း 
လုပ်ငန််းဒဆာင်ရွက်ဒစပခင််း။ 

(၂) ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူနှင့်် လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ သဒ ာတူသည့်် အပခာ်း 
ပုဂ္ ြုလ်တစ်ဦ်းဦ်းအကကာ်း ထပဆ်င့််စာချြုပ် တစ်ရပ်ချြုပဆ် ုဒစ၍ အဆ ုပါပုဂ္ ြုလ် 
အာ်း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ပါ ပစစည််းက ရ ယာမျာ်း၊ အဒဆာက်အအ ုမျာ်းနှင့်် လုပ်ငန််း 
တာဝန်မျာ်းက ု ချက်ချင််း လွှွဲဒပပာင််းရယူ ဒဆာင်ရွက်ဒစပခင််း။ 

(ဂ)     ခွင့််ပပြုမ န်ို့ပယ်ဖျက်ပခင််းခ ရသူ၏ လျှပ်စစ်ဆ ုငရ်ာလုပ်ငန််း အဒဆာက်အအ ုတွင် 
တပ်ဆင်ထာ်းသည့်် စက်ရ ၊ု စက်ယနတရာ်းမျာ်းနှင့်် အပခာ်းပစစည််းက ရ ယာမျာ်း အတွက် 
အဖ ု်းစာ်းန ်း အပပည့််အဝဒပ်းအပ်ဖပ ်း သတ်မှတ်ထာ်းသည့်် စည််းကမ််းချက်မျာ်းနှင့်် 
အည  ခွင့််ပပြုမ န်ို့ပါ တာဝန်က ု ဆက်ခ မည့််သူတစ်ဦ်းဦ်းက လွှွဲဒပပာင််းရယူပခင််း မပပြုမ  
အချ  န်ထ  အထက်ပုေ်မခွွဲ (ခ) ပါအတ ုင််း ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်ဒစန ုင်သည်။ 

မ္ဟောဓောတ်အော်းလ ုင််းစနစ်နှင့်် ချ  တ်ဆ ်ထဆောငရွ် ်ပခင််း 

၈၀။     (က)   သက်ဆ ုင်ရာတ ုင််းဒေသကက ်း သ ုို့မဟုတ် ပပည်နယ် အစ ု်းရအဖွွဲွဲ့မျာ်း၊ သက်ဆ ုင်ရာ 
က ုယ်ပ ုင ် အပု်ချြုပ်ခွင့််ရတ ုင််း သ ုို့မဟုတ် က ုယ်ပ ုငအ်ပု်ချြုပ်ခွင့််ရဒေသဦ်းစ ်းအဖွွဲွဲ့ မျာ်းမှ 
ထုတ်ဒပ်းဒသာ ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ ထာ်းသူမျာ်းသည် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ပါ နယ်န မ တ် အတွင််း 

လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းထုတ်လုပ်ပဖန်ို့ပဖ ်း ပခင််း ဒဆာငရ်ွက်ရန်အတွက် 
မဟာဓာတ်အာ်းလ ငု််းစနစ်နှင့််  တ ုက်ရ ုက်ပဖစ်ဒစ၊ တစ်ဆင့််ခ ပဖစ်ဒစ ချ  တ်ဆက်လ ုပါက 
ခွင့််ပပြုမ န်ို့ထုတ်ဒပ်းခွဲ့်သည့်် သက်ဆ ုင်ရာအစ ု်းရအဖွွဲွဲ့အစည််းမျာ်း၏ သဒ ာတူည  ချက် 
ရယူရမည်။ 

(ခ)      သက်ဆ ုငရ်ာအစ ု်းရအဖွွဲွဲ့အစည််းမျာ်း၏သဒ ာတူည ချက်ရရှ ပါက မဟာဓာတ်အာ်း 
လ ငု််းစနစ်နှင့််တ ုက်ရ ကု်ပဖစ်ဒစ၊ တစ်ဆင့််ခ ပဖစ်ဒစချ  တ်ဆက်ရန်အတွက် လျှပစ်စ် 
စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ ခွင့််ပပြုချက်က ု ရယူရမည်။ 

(ဂ)      လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် ဒအာက်ပါအချက်မျာ်းက ု ထည့််သွင််းစဉ််းစာ်း 
ဖပ ်းဒန က် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း ချ  တ်ဆက်ဒဆာငရ်ွက်ပခင််းက ု ခွင့််ပပြုန ုင်သည် - 

 (၁) မဟာဓာတ်အာ်းလ ငု််းစနစ်၏ တည်ဖင မ်မှုအဒပေါ် အကျ  ြု်းသက်ဒရာကန် ုင်မှု။ 

 (၂) ဒေသခ ပပည်သူတ ုို့၏ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းခ ကုန်ကျစရ တ်အဒပေါ် အကျ  ြု်း 
သက်ဒရာက်န ုငမ်ှု။ 

 (၃) သက်ဆ ုငရ်ာတ ုင််းဒေသကက ်း သ ုို့မဟုတ် ပပည်နယ်၊ သက်ဆ ုင်ရာ က ုယ်ပ ုင်အပု်ချြုပ် 
ခွင့််ရ တ ုင််း သ ုို့မဟုတ် က ုယ်ပ ုငအ်ုပ်ချြုပ်ခွင့််ရဒေသအတွင််း လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း 

ကဏ္ဍ ဖွ ွဲ့ဖဖ ြု်းတ ု်းတက်လာန ုင်မှု။ 

 (၄) အမျာ်းပပည်သူအကျ  ြု်းစ ်းပွာ်းအလ ုို့ငာှ လ အုပ်သည်ဟုထငပ်မင်ယူဆဒသာ အပခာ်း 
အဒကကာင််းအချက်မျာ်း။ 



(ဃ)    ထ ုသ ုို့ချ  တ်ဆက်ရန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းထုတ်လပု်ပခင််း နှင့်် ပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််းမျာ်း အပါအဝင် 

သ ်းပခာ်းလျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းကွန်ရက်စနစ် ရှ ဖပ ်းပဖစ်ရမည်။ 

(င)      မဟာဓာတ်အာ်းလ ငု််းစနစ်နှင့််တ ုက်ရ ကု်ပဖစ်ဒစ၊ တစ်ဆင့််ခ ပဖစ်ဒစ ချ  တ်ဆက် ဒဆာင် 
ရွက်ခွင့်် ရရှ သူမျာ်းသည် လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနက လျှပ်စစ်ဥပဒေနှင့်် အည  
ထုတ်ပပန်ဒသာ နည််းဥပဒေ၊ လုပ်ထ ု်းလုပ်နည််းမျာ်းအာ်း လ ကု်န ဒဆာငရ်ွက် ရမည်။ 

ခွင့််ပြြုမ္ န့်် ုတ်ထြ်းပခင််းဆ ုင်ရောစည််းမ္ျဉ််းမ္ျော်း 

၈၁။     လျှပ်စစ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် ပပည်ဒထာင်စုအစ ု်းရအဖွွဲွဲ့၏ သဒ ာတူည ချက်ပဖင့်် 
ခွင့််ပပြုမ န်ို့ ဒလျှာကထ်ာ်းပခင််း၊ ထုတ်ဒပ်းပခင််း၊ ပပင်ဆင်တည််းပဖတ်ပခင််း၊ မွမ််းမ ပပင်ဆင်ပခင််း၊ ဆ ုင််းင ့်ပခင််း၊ 

ရုပ်သ မ််းပခင််းတ ုို့နှင့်် စပ်လျဉ််းသည့်် စည််းမျဉ််းမျာ်းက ု ချမှတ်ရမည်။ ယင််းစည််းမျဉ််းမျာ်းတွင ် ခွင့််ပပြု 
မ န်ို့ဒလျှာက်ထာ်းရာတွင် ပါဝင်ရမည့်် ပ ုစ မျာ်း၊ အဒကကာင််းအရာမျာ်း၊ သတ်မှတ်ချက်မျာ်း၊ အဒထာက် 
အထာ်း စာရွက်စာတမ််းမျာ်းနှင့်် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ထုတ်ဒပ်းပခင််းဆ ုင်ရာ လုပ်ငန််းစဉ်မျာ်းစသည်တ ုို့ ဒဖာပ်ပပါ 
ရှ ရမည်။ 

၈၂။      လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနက ထုတ်ပပန်မည့်် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ထုတ်ဒပ်းဒရ်းဆ ုင်ရာ  စည််းမျဉ််း 
မျာ်းတွင် - 

(က) လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းဝယ်ယူဒရ်း သဒ ာတူည ချက်မျာ်း (Power Purchase 
Agreements) နှင့််စပ်လျဉ််း၍လည််းဒကာင််း၊ ယှဉ်ဖပ ြုင်မှုရှ ဒသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း 
ဝယ်ယူမှုအစ စဉ်မျာ်းနှင့်် စပ်လျဉ််း၍လည််းဒကာင််း သတ်မှတ်ချက်မျာ်းက ု ဒဖာပ်ပ 
ရမည်။ 

(ခ)    လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းဝယ်ယူဒရ်း သဒ ာတူည ချက် ပဋ ညာဉ်စာချြုပ် စ ပပြုပ ုစ မျာ်းက ု 
သတ်မှတ် ဒပ်းရမည်။ 

၈၃။     လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်း ဒဆာငရ်ွက်ဒနဒသာ လုပ်ငန််းမျာ်း 
တွင် နှစ်ခု သ ုို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ပ ုဒသာ ဆက်စပ်ဒနသည့်် လျှပ်စစ်ဆ ုငရ်ာလုပ်ငန််းမျာ်းနှင့်် 
စပ်လျဉ််း၍ လ အုပ်သည့်် ခွင့််ပပြုမ န်ို့မျာ်းက ု ပပည်ဒထာငစ်ုအစ ု်းရအဖွွဲွဲ့၏ သဒ ာတူည ချက်ပဖင့်် 

ထုတ်ဒပ်းန ုင်သည်။ 

အခန််း (၅) 

လျှြစ်စ်ဓောတ်အော်းခနှုန််း ော်း 

လျှြစ်စ်ဓောတ်အော်းခနှုန််း ော်းမ္ျော်း အဆ ုတင်သွင််းပခင််း 

၈၄။     (က)   ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်းသည် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းခနှုန််းထာ်းမျာ်းအာ်း လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်း 
ဝန်ကက ်းဌာနသ ုို့ အဆ ပုပြု တငသွ်င််းရမည်။ 

(ခ)   အဆ ုပါ အဆ ပုပြုချက်တွင် သတ်မှတ်လ ုသည့်် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းခနှုန််းထာ်း၊ ပဋ ညာဉ် 
စာချြုပ်ပါ စာရင််းဇယာ်းမျာ်းနှင့်် အပခာ်းစာရွက်စာတမ််းမျာ်းက ု ရှင််းလင််း ပ သဒသာ 
ပ ုနှ ပ် စာလ ု်းပဖင့်် မူရင််းနှင့််မူပွာ်းမျာ်း ပပြုလုပ်တင်သွင််းရမည်။ 



(ဂ)    အဆ ပုပြုစာရင််းဇယာ်းတွင် ဒဈ်းနှုန််း သ ုို့မဟုတ် သ ု်းစွွဲယနူစ်က ု အဒပခခ သည့်် 
လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းခနှုန််းထာ်းက ု ဒဖာပ်ပရမည့််အပပင် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းခနှုန််းထာ်း 
တွင်ပါရှ သည့်် အပခာ်းအဖ ု်းအခမျာ်းက ု သ ု်းစွွဲသူမျာ်း အလ ု်းစ ုသဒ ာဒပါက် န ်းလည် 
ဒစရန်အတွက်  မ တာငာှ်းရမ််းသ ု်းစွွဲခ၊ တပ်ဆင်ခ၊ အဒပခခ ဝယ်ယူလ သုည့်် ဓာတ်အာ်း 
ပမာဏ သတ်မှတ်ချက်၊ ဒဈ်းဒလျှာ့်ဒပ်းပခင််းနှင့်် အပခာ်းအဒသ်းစ တ် အချက်မျာ်းက ု 
လည််း ဒဖာပ်ပရမည်။ 

၈၅။     (က)   ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူတ ုင််းသည် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ပါ လျှပစ်စ်ဆ ုငရ်ာ လုပ်ငန််းနှင့််စပ်လျဉ််းသည့်် 
လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနက သဒ ာတူထာ်းဒသာ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းခ နှုန််းထာ်း 
မျာ်းက ု ဒကာမ်ရှငရ် ်ုး၏ အမျာ်းပပည်သူဆ ုင်ရာ မှတ်တမ််းခန််းတွင် ထာ်းရှ န ုငရ်န် 

ဒကာ်မရှင်ရ ်ုးသ ိုု့ ဒပ်းပ ုို့ရမည်။ 

(ခ)    လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် သဒ ာတူည ချက် မရရှ ဒသ်းဒသာ သ ုို့မဟုတ် 
အဆ ပုပြု တငသွ်င််းထာ်းပခင််း မရှ ဒသ်းဒသာ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းခနှုန််းထာ်းမျာ်း 
နှင့််စပ်လျဉ််း၍ အဆ ပုပြု တငသွ်င််းရန် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်းက ု ညွှန်ကကာ်းရမည်။ 

လျှြစ်စ်ဓောတ်အော်းခနှုန််း ော်း သတ်မ္ှတ်သည့်် အထပခခံမ္ူမ္ျော်း 

၈၆။     လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းခနှုန််းထာ်းမျာ်းသည် ဒအာက်ပါအချက်မျာ်းအဒပေါ် အဒပခခ ရမည်- 

(က)   လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းသ ု်းစွွဲသူမျာ်း၏ လ အုပ်ချကက် ု အဒလ်းထာ်း ပဖည့််ဆည််း 
ဒဆာငရ်ွက်ပခင််းပဖင့်် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်းက ကျခ ထာ်းရဒသာ ကုန်ကျစရ တ် အာ်းလ ု်း 
က ု ကာမ ဒစပခင််း။ 

(ခ)     လျှပစ်စ်ကဏ္ဍတွင် ဒငွလ ု်းဒငွရင််းရင််းနှ ်းပမြှြုပ်နှ မှုမျာ်းမှ အကျ  ြု်းအပမတ်ရရှ နှုန််းသည် 
ယင််းနှင့်် အလာ်းတူ စွန်ို့စာ်းရင််းနှ ်းပမြှြုပ်နှ မှုမျာ်းကွဲ့်သ ုို့ အကျ  ြု်းပဖစ်ထွန််းဒစပခင််း။ 

(ဂ)     ဒရတ ုနှင့်် ဒရရှည်ကာလမျာ်းအတွက် ကာမ ဒစဒသာ အန ်းစပ်ဆ ု်း ခန်ို့မှန််း ကုန်ကျ 
စရ တ် (short run and long run marginal costs) ၊ မှန်ကနတ် ကျဒသာ 
ဒဈ်းနှုန််းဆ ုင်ရာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်း၊ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းလ အုပ်မှုနှင့်် 

ပဖည့််ဆည််းဒပ်းန ုင်မှု အဒပခအဒနမျာ်းက ု ပွင့််လင််းပမင်သာစွာ ဒဖာပ်ပပခင််း။ 

(ဃ)    သ ု်းစွွဲသူအမျ  ြု်းအစာ်းအသ ်းသ ်းထ  ပ ုို့လွှတ်ဒသာ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း အရည်အဒသွ်း နှင့်် 
အပခာ်းလျှပ်စစ်ဆ ုင်ရာ ဝန်ဒဆာင်မှုဒပ်းပခင််းတ ုို့နှင့်် ထ ကု်တန်သည့်် 
ဓာတ်အာ်းခနှုန််းထာ်း ပဖစ်ပခင််း။ 

(င)    ဝန်အာ်းအသ ု်းအမျာ်းဆ ု်းအချ  န်၊ ပ ုမှန်အသ ု်းပပြုသည့်် အချ  န်စသည့်် အချ  န်အမျ  ြု်းမျ  ြု်း 
အလ ုက်ပဖစ်ဒစ၊ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းသ ု်းစွွဲမှုပမာဏ အလ ုက်ပဖစ်ဒစ ဝန်ဒဆာင်မှု 
ဒပ်းပခင််း။ 

(စ)     ပပည်ဒထာင်စုအစ ု်းရ၏ချမှတ်ထာ်းဒသာ မူဝါေမျာ်းနှင့််အည  ဒကျ်းလက်ဒေသ 
လျှပစ်စ်မ ်းရရှ ဒရ်း အရှ န်အဟုန်ပမြှင့်် ဒဆာင်ရွက်န ုငရ်န် အစ ု်းရက အဒထာက်အပ ့် 
ပပြုရန် လ ုအပ်ပခင််း။ 



လျှြစ်စ်ဓောတ်အော်းခနှုန််း ော်းထပြောင််းလဲရန်ထလျှော ် ော်းပခင််း 

၈၇။     (က)  ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်းသည် လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ သဒ ာတူခွင့််ပပြုထာ်းဖပ ်း ဒသာ 
လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းခ နှုန််းထာ်းမျာ်းက ု ပပငဆ်င်တည််းပဖတ်ရန် သ ုို့မဟုတ် မွမ််းမ  
ပပငဆ်င်ရန် လ ုအပ်လာပါက ဝန်ကက ်းဌာနသ ုို့ တငပ်ပဒလျှာက်ထာ်းန ုင်သည်။ 

(ခ)    ပပငဆ်ငတ်ည််းပဖတ်ရန် သ ုို့မဟုတ် မွမ််းမ ပပင်ဆငရ်န် တငပ်ပဒလျှာက်ထာ်းချက်တွင် 
လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းခနှုန််းထာ်း မွမ််းမ ပပင်ဆငပ်ခင််းဒကကာင့်် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း သ ု်းစွွဲသူ 
မျာ်းအဒပေါ် သက်ဒရာက်မှုရှ န ုင်သည့်် အကျ  ြု်းအပပစ် န ှုင််းယှဉ်ချက်မျာ်း ပါဝငရ်မည်။ 

အခန််း (၆) 

အပခော်းစည််း မ္််း  န််းသ မ္််းထရ်းဆ ုင်ရောတောဝန်မ္ျော်း 

ဘဏ္ဍောထငအွစ အမံ္မ္ျော်း 

၈၈။     ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူအာ်းလ ု်းသည် ၎င််းတ ုို့၏  ဏ္ဍာဒငွဒထာက်ပ ့်ဒပ်းဒရ်းအစ အမ မျာ်းအာ်း 
စ ်းပွာ်းဒရ်းအရ တွက်ဒပခက ုက်ဖပ ်း ကျ  ြု်းဒကကာင််းခ ုင်လ ုဒသာ စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျာ်းပဖင့်် 
ဒသချာစွာ ဒဆာငရ်ွက်ထာ်းရမည်။ 

လုြ်ငန််းထြေါင််းစည််းပခင််း၊ ပြန်လည် ွွဲဲ့စည််းပခင််းနှင့်် ချဲွဲ့ ွင်ပခင််း 

၈၉။    ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်းသည် မ တ်ဖက်ကုမပဏ မျာ်းနှင့်် လုပ်ငန််းပူ်းဒပါင််းဒဆာင်ရွက်ပခင််း 
အတွက်လည််းဒကာင််း၊ လုပ်ငန််းဒပါင််းစည််းပခင််း သ ုို့မဟုတ် အဓ ကအဒဆာက်အအ ုမျာ်းက ု 
ဒရာင််းဝယ်ပခင််းအတွက်လည််းဒကာင််း၊ စ ်းပွာ်းဒရ်းလုပ်ငန််းမျာ်း ချွဲွဲ့ထွငပ်ခင််းအတွက် လည််းဒကာင််း 
သက်ဆ ုငရ်ာခွင့််ပပြုမ န်ို့ ထုတ်ဒပ်းသူထ  သဒ ာတူည ချက် ဒတာင််းခ ရမည်။ 

လျှြစ်စ်ဓောတ်အော်း ွြ် ဲထရ်းဌောနမ္ျော်း 

၉၀။    (က) လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းစနစ် တည်တ ့်ခ ုင်ဖမွဲမှု၊ 
အာ်းထာ်းရမှု၊ လ ခုခ ြုစ တ်ချရမှုနှင့်် ထ ဒရာက်အကျ  ြု်းရှ မှုတ ုို့ရှ ဒစရန်အတွက် လျှပစ်စ် 
ဓာတ်အာ်းစနစ် ထ န််းညြှ ကွပ်ကွဲပခင််းဆ ုင်ရာ လုပ်ထ ု်းလုပ်နည််းမျာ်းက ု ထုတ်ပပန် 
ရမည်။ လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနက ဖွွဲွဲ့စည််းထာ်းဒသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း 
ကွပ်ကွဲဒရ်းဌာနမျာ်းနှင့်် လျှပစ်စ်ဆ ုင်ရာလုပ်ငန််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူမျာ်းက ယင််း 
လုပ်ထ ု်းလုပ်နည််းမျာ်းက ု တ ကျစွာလ ကု်န  ရမည်။ 

(ခ) လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းကွပ်ကွဲဒရ်းဌာနမျာ်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းလ ုအပ်မှုက ု ထ ဒရာက် 
အကျ ြု်းရှ စွာ ပဖည့််ဆည််းဒပ်းန ုင်ရန် မဟာဓာတ်အာ်းလ ုင််းစနစ်နှင့်် ချ  တ်ဆက်ထာ်းသည့်် 
လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းထုတ်လုပ်ဒရ်းဆ ုငရ်ာ အဒဆာကအ်အ ုမျာ်း အာ်းလ ်ုးမှ ထုတ်လုပ် 
သည့်် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းက ု စ မ ခန်ို့ခွွဲရမည်။ 

(ဂ)    လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းလက်လ ဒရာင််းချသူသည် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း လက်ကာ်းဒရာင််းချ 
သူ တစ်ဦ်းထက်ပ ုသူထ မှ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းဝယ်ယူန ုင်သည့််အခါ လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်း 
ကွပ်ကွဲဒရ်းဌာနမျာ်းသည် အဆ ပုါလက်ကာ်းဒရာင််းချသူမျာ်း၏ ဓာတ်အာ်းထုတ်လပု် 



ဒရ်း အဒဆာကအ်အ ုမျာ်းက ု ခွွဲပခာ်းပခင််းမပပြု ွဲ တန််းတူရည်တူစနစ်ပဖင့်် ကွပ်ကွဲ 

(dispatch) ဒဆာငရ်ွက်ဒပ်း ရမည်။ 

အခန််း (၇) 

အရည်အထသွ်းနှင့််စံချ  န်စံညွှန််းသတ်မ္ှတ်ချ ်မ္ျော်း 

၉၁။    (က)    စက်မှုဝန်ကက ်းဌာနသည် ပပည်ဒထာငစ်ုအစ ု်းရအဖွွဲွဲ့၏ သဒ ာတူည ချက်ပဖင့်် 
လျှပစ်စ်ဆ ုင်ရာ ပစစည််းက ရ ယာမျာ်း၏ အရညအ်ဒသွ်းနှင့်် စ ချ  န်စ ညွှန််းဆ ုင်ရာ 
သတ်မှတ်ချက်မျာ်းက ု သတ်မှတ်ထုတ်ပပန်ရမည်။ 

(ခ)      အထက်ပုေ်မခွွဲ (က) အရ ဒဆာငရ်ွက်ရာတွင ် နည််းပညာနယ်ပယ်အသ ်းသ ်း အလ ုက် 

သက်ဆ ုငဒ်သာ ဝန်ကက ်းဌာန၊ အဖွွဲွဲ့အစည််းမျာ်းနှင့်် ညြှ န ှုင််းဒဆွ်းဒနွ်း ဒဆာငရ်ွက်ရမည်။ 

အခန််း(၈) 

လျှြစ်စ်ဆ ုင်ရောလုြ်ငန််းနှင့်် လျှြစ်စ်ဆ ုငရ်ောြစစည််း  ရ ယောမ္ျော်း စစ်ထဆ်းပခင််း 

၉၂။      စစ်ဒဆ်းဒရ်းမှ ်းချြုပ်သည် လျှပ်စစ်ဥပဒေပုေ်မ ၃၂ နှင့်် ၃၃ ပါ ပပဌာန််းချက်မျာ်းနှင့််အည  
ဒအာက် ဒဖာပ်ပပါလုပ်ငန််းမျာ်းက ု ဒဆာငရ်ွက်ရမည်- 

(က)    ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ ဖပ ်းပဖစ်သည့်် လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းထုတ်လုပ်ပခင််း၊ ပ ုို့လွှတ်ပခင််းနှင့်် 

ပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််းမျာ်းက ု သတ်မှတ်ချက်မျာ်းနှင့််အည  စစ်ဒဆ်းဖပ ်း လျှပစ်စ်အနတရာယ် 
ကင််းရှင််းဒကကာင််း လက်မှတ်ထုတ်ဒပ်းပခင််း။ 

(ခ)      လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းအသ ု်းပပြုသည့်် ဓာတ်ဒလှကာ်း၊ စက်ဒလှကာ်း၊ လျှပစ်စ်ရထာ်း၊ 
အထူ်း စ ်းပွာ်းဒရ်းစက်မှုဇုန်မှ စက်ရ ုမျာ်း၊ အဒသ်းစာ်း၊ အလတ်စာ်း၊ အကက ်းစာ်း 
စက်ရ ုမျာ်း၊ အမျာ်းပပည်သူသက်ဆ ုင်စုဒဝ်းရာ အဒဆာကအ်ဦ်းမျာ်း စသည့််တ ုို့က ု 
စစ်ဒဆ်းဖပ ်း လျှပစ်စ် အနတရာယ်ကင််းရှင််းဒကကာင််းလက်မှတ်ထုတ်ဒပ်းပခင််း။ 

(ဂ)       လျှပစ်စ်ဆ ုင်ရာပစစည််းက ရ ယာမျာ်းက ု သတ်မှတ်ထာ်းဒသာ စ ချ  န်စ ညွှန််းမျာ်းနှင့်် အည  

စစ်ဒဆ်းဖပ ်း အရည်အဒသွ်းစစ်ဒဆ်းချက်လက်မှတ် ထုတ်ဒပ်းပခင််း။ 

(ဃ)     လျှပစ်စ်ဥပဒေပုေ်မ ၃၄ အရ တည်ဒထာငဖ်ွင့််လှစ်ထာ်းသည့်် ဓာတ်ခွွဲခန််းမှ သတ်မှတ် 
စ ချ  န်စ ညွှန််းမျာ်းပဖင့်် စစ်ဒဆ်းဖပ ်း အတညပ်ပြုချက်ရဒသာ ပပည်တွင််း 
ပပည်ပမှထုတ်လုပ်သည့်် လျှပစ်စ်ပစစည််းက ရ ယာမျာ်းက ု အရည်အဒသ်ွးစစ်ဒဆ်း 
ချက်လက်မှတ် ထုတ်ဒပ်းပခင််း။ 

(င)      လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ဒရ်းလုပ်ငန််းလုပ်က ငုရ်န် သတ်မှတ်အရည်အချင််းနှင့်် ပပည့််စ ုသူ 
မျာ်းအာ်း လျှပစ်စ်ကျွေမ််းကျငမ်ှုဆ ုင်ရာလက်မှတ် ထုတ်ဒပ်းပခင််း။ 

(စ)      လျှပစ်စ်ဓာတ်အာ်းထုတ်လပု်ပခင််းနှင့်် ပဖန်ို့ပဖ ်းပခင််းလုပ်ငန််းမျာ်းအတွက် လုပ်ငန််း 
မှတ်ပ ုတင်ပခင််းနှင့်် သတ်မှတ်ချက်မျာ်းနှင့််အည  ထုတ်ဒပ်းပခင််း။ 

(ဆ)    လျှပစ်စ်အနတရာယ်ဒကကာင့်် လူနှင့််တ ရ စဆာန်တ ုို့ ထ ခ ုက်န ကျင်ဒစပခင််း၊ အသက် 
ဆ ု်းရ ှု်းပခင််း၊ ပစစည််းဥစစာနှင့်် အဒဆာက်အဦမျာ်း ပျက်စ ်းဆ ု်းရ ှု်းပခင််းစသည့်် အနတရာယ် 



ပဖစ်ဒပေါ်မှုမျာ်းနှင့်် စပ်လျဉ််း၍ တာဝန်ရှ သူမျာ်းနှင့်် လ အုပ်ဒသာ သက်ဒသမျာ်းက ု 
စစ်ဒဆ်း၍ မည်သူူ့တွင ်တာဝန်ရှ ဒကကာင််းက ု လျှပ်စစ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသ ုို့ သဒ ာ 
ထာ်းမှတ်ချက် ဒပ်းပ ုို့ပခင််း။ 

၉၃။     လျှပ်စစ်ဆ ုငရ်ာလုပ်ငန််းခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူသည် မ မ ၏လုပ်ငန််းလည်ပတ်ပခင််းမပပြုမ  လျှပ်စစ် 
အနတရာယ် ကင််းရှင််းဒကကာင််းနှင့်် လျှပစ်စ်ပစစည််းအရည်အဒသွ်းတ ုို့အတွက် စစ်ဒဆ်းပခင််းခ ရမည့်် 
အပပင် လုပ်ငန််းဒဆာင်ရွက်လည်ပတ်ဒနသည့်် ကာလအတွင််း နှစ်စဉ်စစ်ဒဆ်းပခင််း ခ ရမည်။ 

၉၄။     စစ်ဒဆ်းဒရ်းမှ ်းချြုပ်သည် အထက်နည််းဥပဒေ ၉၃ အရ စစ်ဒဆ်းရာတွင် ဥပဒေ၊ 
နည််းဥပဒေမျာ်း၊ လုပ်ထ ်ုးလုပ်နည််းမျာ်းနှင့်် က ုက်ည မှုမရှ ဒကကာင််း စစ်ဒဆ်းဒတွွဲ့ရှ ပါက လုပ်ငန််း 
မျာ်းရပ်ဆ ုင််းန ုင်ရန် လျှပ်စစ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနနှင့်် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူတ ုို့ထ သ ုို့ အဒကကာင််းကကာ်း ရမည်။ 

၉၅။ ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူသည် လျှပစ်စ်အနတရာယ်ပဖစ်ပွာ်းပခင််းနှင့််စပ်လျဉ််း၍ စစ်ဒဆ်းဒရ်းမှ ်းချြုပ်၏ 
သဒ ာထာ်းမှတ်ချက်အဒပေါ်တွင် မည်သ ုို့အဒရ်းယူဒဆာငရ်ွက်ထာ်းဒကကာင််း စစ်ဒဆ်းဒရ်းမှ ်းချြုပ် 
ထ သ ုို့ အပမန်ဆ ု်း အဒကကာင််းပပန်ကကာ်းရမည်။ 

၉၆။     စစ်ဒဆ်းဒရ်းမှ ်းချြုပ်သည် လျှပစ်စ်ဥပဒေပုေ်မ ၃၄ နှင့််အည  စက်မှုဝန်ကက ်းဌာနက 
ဒဆာငရ်ွက်ရမည့်် န ုင်င တကာအဆင့််မ  ဓာတ်ခွွဲခန််းမျာ်း တည်ဒထာင်ဖွင့််လှစ်န ုငဒ်ရ်းက စစက ု 
တာဝန်ယူ ဒဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၉၇။     စစ်ဒဆ်းဒရ်းမှ ်းချြုပ်သည် လျှပစ်စ်ဆ ုင်ရာလုပ်ငန််းစစ်ဒဆ်းပခင််းနှင့်် လျှပ်စစ်ပစစည််း 
က ရ ယာမျာ်း စစ်ဒဆ်းပခင််းလုပ်ငန််းမျာ်း ဒဆာင်ရွက်န ုင်ရန် လ ုအပ်ဒသာ လုပ်ထ ု်းလုပ်နည််းမျာ်းက ု 
ဒရ်းဆွွဲ၍ စက်မှုဝန်ကက ်းဌာနသ ုို့ တငပ်ပရမည်။ 

အခန််း (၉) 

စည််း မ္််း  န််းသ မ္််းထရ်း၊ ပြစ်ေဏ်မ္ျော်းနှင့်် အထရ်းယူမ္ှုမ္ျော်း 

စံုစမ္််းစစ်ထဆ်းမ္ှုမ္ျော်း 

၉၈။     လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် ဥပဒေ၊ အမ န်ို့၊ နည််းဥပဒေ၊ စည််းမျဉ််း သ ုို့မဟုတ် 

ခွင့််ပပြုမ န်ို့ပါ စည််းကမ််းချက်တ ုို့က ု ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူတစ်ဦ်းဦ်းက ဒဖာက်ဖျက်ဒကကာင််း မ မ ထ  
စာပဖင့််တ ုင်ကကာ်းလာပခင််းဒကကာင့််ပဖစ်ဒစ၊ မ မ  က ုယ်တ ုင်သ သယရှ ပခင််းဒကကာင့််ပဖစ်ဒစ လ အုပ်ဒသာ 
စ ုစမ််းစစ်ဒဆ်းမှုမျာ်းပပြုလုပ်န ုင်ရန် သင့််ဒလျာဒ်သာ လူပုဂ္ ြုလ် သ ုို့မဟုတ် အဖွွဲွဲ့အစည််းမျာ်းက ု 
တာဝန်ဒပ်းန ုင်သည်။ 

စည််း မ္််း  န််းသ မ္််းထရ်းဆ ုင်ရောလုြ် ုံ်းလုြ်နည််းမ္ျော်း 

၉၉။    (က)    ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူတစ်ဦ်းဦ်းအာ်း စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းဒရ်းဆ ုင်ရာ အဒရ်းယူပခင််း ပပြုရန် 
အဒကကာင််းဒပေါ်ဒပါက်လာပါက အဒရ်းယူပခင််းမပပြုမ  ယင််းအဒရ်းယူမှုသည် မည်သည့်် 

အတွက်ဒကကာင့်် ဒလျာ်ကန်မှုမရှ ဒကကာင််းက ု သတ်မှတ်ကာလအတွင််း ဒပဖရှင််းချက် 
ဒပ်းရန် လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်း ဌာနသည် ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူထ စာပဖင့်် အဒကကာင််း 
ကကာ်းရမည်။ 



(ခ)      လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် ပပည်ဒထာငစ်ုအစ ု်းရအဖွွဲွဲ့၏ သဒ ာတူည ချက် 
ပဖင့်် စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းဒရ်းဆ ုင်ရာ လုပ်ထ ု်းလုပ်နည််းမျာ်းနှင့််စပ်လျဉ််း၍ စည််းမျဉ််း 
မျာ်း ထုတ်ပပန်ရမည်။ ယင််း စည််းမျဉ််းမျာ်းတွင် ဒအာက်ပါအချက်မျာ်း ပါဝငရ်မည်- 

(၁) စည််းကမ််းဒဖာက်ဖျက်ပခင််းအတွက် ဒပဖရှင််းချက်ဒပ်းရန် အခွင့််အဒရ်း ဒပ်းပခင််း။ 

(၂) ဒပဖရှင််းချက်သည် ခ ုင်လ ုပပည့််စ ုမှုမရှ ပါက စည််းကမ််းဒဖာက်ဖျက်ပခင််းက ု 
ပပန်လည်ကုစာ်းရန်အတွက် သင့််ဒတာသ်ည့်် အချ  န်အတ ုင််းအတာ တစ်ရပ်ဒပ်း 
ပခင််း။ 

(၃) သင့််ဒတာသ်ည့်် အချ  န်အတ ုင််းအတာအတွင််း ပပန်လည်ကုစာ်းန ုငပ်ခင််းမရှ ပါက 

အဒရ်းယူရမည့်် လုပ်ထ ု်းလုပ်နည််းမျာ်းနှင့်် ချမှတ်န ုငသ်ည့်် ေဏဒ်ကက်းင ွေပမာဏ။ 

အထရ်းယူမ္ှုမ္ျော်း 

၁၀၀။  လျှပ်စစ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် သတ်မှတ်စည််းကမ််းချက်တ ုို့က ု ဒဖာက်ဖျက်ဒကကာင််း 
ဒတွွဲ့ရှ ရသည့်် သက်ဆ ုငရ်ာ ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူက ု ဒအာက်ပါအဒရ်းယူမှု တစ်ရပ်ရပ်က ုပဖစ်ဒစ၊ 
တစ်ရပ်ထက်ပ ၍ုပဖစ်ဒစ အဒရ်းယူ ဒဆာငရ်ွက်န ုင်သည်- 

(က)  စည််းကမ််းဒဖာက်ဖျက်မှု ထပမ် ကျ ်းလွန်ပခင််း မပပြုန ုင်ရန်အတွက်  ဏ္ဍာဒရ်း 
အာမခ ထာ်းရှ ရန် သတ်မှတ်ပခင််း။ 

(ခ)       ဏ္ဍာဒရ်းဆ ုင်ရာ ပပစ်ေဏ်မျာ်းချမှတ်ပခင််း။ 

(ဂ)      ခွင့််ပပြုမ န်ို့က ု ရပ်ဆ ုင််းပခင််း သ ုို့မဟုတ် ရုပ်သ မ််းပခင််း။ 

(ဃ)  တရာ်းမဒကကာင််းအရပဖစ်ဒစ ၊ ပပစ်မှုဒကကာင််းအရပဖစ်ဒစ တရာ်းစွွဲဆ ုပခင််း သ ုို့မဟုတ် 
တရာ်းစွွဲဆ ုရန် လွှွဲဒပပာင််းဒပ်းပခင််း။ 

အခန််း (၁၀) 

အထ ွထ ွ 

လံခုခံြုမ္ှုအဆင့််အတန််း ော်းရှ မ္ှု 

၁၀၁။   စာရွက်စာတမ််းတွင်ပါရှ ဒသာ သတင််းအချက်အလက်အချ  ြုွဲ့ သ ုို့မဟုတ် အာ်းလ ု်းက ု မပဖစ်မဒန 
ထုတ်ဒဖာပ်ပသရန် သ ုို့မဟုတ် ဒပပာဆ ုရန် အဒပခအဒနတစ်ရပ် ပဖစ်ဒပေါ်သည့််အခါ ထ ကု စစရပ်မျာ်းနှင့်် 
ပတ်သက်သည့်် ပုဂ္ ြုလ်သည် အဆ ပုါ စာရွက်စာတမ််းတွင် ပါရှ ဒသာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်းမှာ 
လ ခုခ ြုမှုအဆင့််အတန််း သတ်မှတ်ချက်အရ ထ ုသ ုို့ထုတ်ဒဖာ် ဒပပာဆ ပုခင််းမှ ကင််းလွတ်ခွင့််ပပြုရန် 
လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသ ုို့ တငပ်ပဒလျှာက်ထာ်းန ုင်သည်။ ထ ုသ ုို့ဒလျှာက်ထာ်းရာတွင ် လျှ  ြုွဲ့ဝှက် 
ထာ်းရှ မှုအပဖစ် သတ်မှတ်ရန် မ မ ဒလျှာကထ်ာ်းမှု အကျ  ြု်းအဒကကာင််း ခ ုင်လ ဒုကကာင််း လ ဒုလာက်သည့်် 

အဒသ်းစ တ် အဒထာက်အထာ်းမျာ်းက ု ဒလျှာက်ထာ်းတင်သွင််းရမည်။ လျှပ်စစ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာန 
သည် လျှ  ြုွဲ့ဝှက်ထာ်းရှ မှုအပဖစ် သတ်မှတ်ရန် မည်သည့်် ဒတာင််းဆ ုမှုမျ  ြု်းက ုမဆ  ု ဆ ု်းပဖတ်သတ်မှတ် 
ပ ုင်ခွင့်် ရှ သည်။ 

 



သတင််းအချ ်အလ ်မ္ျော်း 

၁၀၂။   လျှပ်စစ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် လျှပ်စစ်ဥပဒေနှင့်် နည််းဥပဒေပါလပု်ငန််းမျာ်းက ု အဒကာင် 
အထည်ဒဖာ ် ဒဆာငရ်ွက်ရာတွင် လ ုအပ်ပါက လျှပစ်စ်ဆ ုင်ရာလုပ်ငန််း ခွင့််ပပြုမ န်ို့ရရှ သူထ မှ 
မည်သည့််သတင််း အချက်အလက်က ုမဆ ု ဒတာင််းဆ ုန ုင်သည်။ ယင််းသ ိုု့ ဒတာင််းဆ ုခ ရသည့်် 
ပုဂ္ ြုလ်သည်  ဒတာင််းဆ ုလာသည့်် အချက်အလက်မျာ်းက ု ပ ့်ပ ု်းဒပ်းရမည်ပဖစ်ဖပ ်း ပျက်ကွက်ပါက 
အခါအာ်းဒလျာစ်ွာ သတ်မှတ်သည့်် ေဏဒ်ငွ သ ုို့မဟုတ် အပခာ်းပပစ်ေဏ်မျာ်းအတွက် တာဝန်ရှ ဒစရ 
မည်။ 

  

 

 

(ပ ု) ခင်ဒမာငစ် ု်း 

ပပည်ဒထာင်စုဝန်ကက ်း 

လျှပစ်စ်စွမ််းအာ်းဝန်ကက ်းဌာန 

  

 


