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အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ် ( ၁၂၃ /၂၀၂၂ ) (၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၈ ရက)် 

(ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်ပီး) 

   



 
 

မာတိကာ 

စဉ်  အေကာင်းအရာ  စာမျက်ှာ 

၁။  အခန်း(၁)  အမည်ှင့်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်  ၁ 

၂။  အခန်း(၂)  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၏ တာဝန်များ  ၃ 

၃။  အခန်း(၃)  ထုတ်ေပးိုင်ေသာ ခွင့်ြပမိန့်အမျ ိးအစားများ  ၈ 

၄။  အခန်း(၄)  ခွင့်ြပမိန့်ထုတ်ေပးြခင်း  ၂၃ 

၅။  အခန်း(၅)  လပ်စစ်ဓာတ်အားခနး်ထား  ၃၀ 

၆။  အခန်း(၆)  အြခားစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာတာဝန်များ  ၃၂ 

၇။  အခန်း(၇)  အရည်အေသွးှင့်စံချနိ်စံညန်းသတ်မှတ်ချက်များ  ၃၄ 

၈။  အခန်း(၈)  လပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းှင့် လပ်စစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်း 

ကိရိယာများ စစ်ေဆးြခင်း 

၃၄ 

၉။  အခန်း(၉)  စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရး၊ ြပစ်ဒဏ်များှင့် အေရးယူမ 

များ 

၃၆ 

၁၀။  အခန်း(၁၀) အေထွေထွ  ၃၇ 

၁၁။  လပ်စစ်နည်းဥပေဒများ(အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ ်၁၉၈/၂၀၁၅) 

(၂၇-၁၀-၂၀၁၅)   

၃၉ 

၁၂။  လပ်စစ်နည်းဥပေဒများကုိ ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒများ 

(အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ် ၁၂၃/၂၀၂၂) (၂၈-၂-၂၀၂၂)   

၆၇ 

 

 

 

 



 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာိုင်ငံေတာ် 

လပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန 

အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၉၈ / ၂၀၁၅ 

၁၃၇၇ ခုှစ၊်  သီတငး်ကတလ်ဆနး် ၁၄ ရက် 

(၂၀၁၅ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၇ ရက)် 

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည်  လပ်စစ်ဥပေဒ  ပုဒ်မ  ၇၂  ပုဒ်မခွဲ  (က)  အရ  အပ်ှင်း 

ထားေသာ  လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို  ကျင့်သုံး၍  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏  သေဘာတူညီချက်ြဖင့် 

ေအာက်ပါနည်းဥပေဒများကို ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်ှင့်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။  ဤနည်းဥပေဒများကို လပ်စစ်နည်းဥပေဒများဟု ေခါတွင်ေစရမည်။ 

၂။  ဤနည်းဥပေဒများတွင် ပါရိှေသာ စကားရပ်များသည် လပ်စစ်ဥပေဒတွင် ပါရိှသည့်အတုိင်း 

အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။  ထ့ုိြပင် ဤနည်းဥပေဒများတွင်  ပါရိှေသာ  ေအာက်ပါစကားရပ ်

များသည် ေဖာ်ြပပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည် - 

(က)  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသဆုိူသည်မှာ ဤနည်းဥပေဒ ၁၃ ပါ  ခွင့်ြပမိန့်အမျ ိးအစား* တစခ်ခု ု

ှင့်သက်ဆုိင်သည့်  လပစ်စဆ်ိုငရ်ာလုပင်နး်  လုပကုိ်ငေ်ဆာငရွ်က်ရန ် ခွင့်ြပမိန့်  

ထုတ်ေပးြခင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂလ် သ့ုိမဟုတ ်အဖွဲ့အစည်းကုိ ဆိုသည်။ 

(ခ)  မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ်ပိုလတ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်   ဆိုသည်မှာ  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူအား 

မဟာဓာတ်အားလုိင်းကွန်ရက်ကို  တည်ေဆာက်ခွင့်၊  ေဆာင်ရွက်လည်ပတ်ခွင့်ှင့် 

စီမံခန့်ခွဲခွင့် ေပးထားသည့် ခွင့်ြပမိန့်ကို ဆိုသည်။ 

(ဂ)  အထူးရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်ခွင့်ြပေသာ  လပ်စစ်ဓာတ်အား  ပိုလတ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်  

ဆိုသည်မှာ  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူသည် အများြပည်သူ  အကျ ိးစီးပွားကို  ြမှင့်တင်ေပးရန် 

အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်ေနရာမှ အထူးရည်ရွယခ်ျက်ြဖင့် လုပင်နး်ေဆာင်ရွက် 

မည့်ေနရာသို့  လပ်စစ်ဓာတ်အားကို  ပို့လတ်ရန်အလို့ငှာ  မဟာဓာတ်အားလုိင်းှင့် 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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ချတ်ိဆက်သည်ြဖစ်ေစ၊  မချတိဆ်က်သည်ြဖစေ်စ  လပစ်စဓ်ာတအ်ား  ပိ့ုလတ်ြခင်း 

ဆုိင်ရာ  အေဆာက်အအုံကုိ  တည်ေဆာက်ခွင့်၊  ေဆာငရွ်က်လည်ပတ်ခွင့်ှင့် 

စီမံခန့်ခွဲခွင့် ေပးထားသည့် ခွင့်ြပမိန့်ကို ဆိုသည်။ 

(ဃ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကားေရာင်းချြခင်းခွင့်ြပမိန့်ဆိုသည်မှာ  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူ 

အား  လပ်စစ်ဓာတ်အား  လက်လီေရာင်းချြခင်း  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူများထံသ့ုိ 

လည်းေကာင်း၊  အကီးစားစီးပွားေရးဆုိင်ရာှင့်  အကီးစားစက်မလုပ်ငနး်ဆိုင်ရာ 

လပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲသူများထံသ့ုိလည်းေကာင်း လပ်စစ်ဓာတ်အား လက်ကား 

ေရာင်းချခွင့်ြပသည့် ခွင့်ြပမိန့်ကို ဆိုသည်။ 

(င)  လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီေရာငး်ချြခငး်ခွင့်ြပမနိ့်  ဆုိသည်မှာ ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူအား 

လပ်စစ်ဓာတ်အား  လက်လီသုံးစွဲသူများထံ  လပစ်စဓ်ာတအ်ား  ေရာင်းချခွင် ့

ေပးထားသည့်  ခွင့်ြပမိန့်ကို ဆိုသည်။ 

(စ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့် ြဖးြခင်းှင့်  လက်လီေရာင်းချြခင်း  ထပ်ဆင့်ခွင့်ြပမိန့်  

ဆိုသည်မှာ  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့် ြဖးြခငး်ငှ့်  လက်လီေရာငး်ချြခငး်လုပ်ငန်းများ 

အတွက်  ခွင့်ြပမိန့်ရရိှထားသူ၏  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးေရး  အေဆာက်အအုံ 

များအား ငှားရမ်း၍  လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီသုံးစွဲသူများထံ လပ်စစ်ဓာတ်အား 

ြဖန့်ြဖးေရာင်းချြခင်း ခွင့်ြပမိန့်ကို ဆိုသည်။ 

(ဆ)  ဝန်ေဆာင်မနယ်နိမိတ် ဆိုသည်မှာ လပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း  ခွင့်ြပမိန့်တွင်  ေဖာ်ြပ 

ထားေသာ လပ်စစ်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများကုိ ခွင့်ြပမိန့်ရရိှသူက လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ခွင့် 

ရိှသည့် သတ်မှတ်ထားေသာ နယန်မိတိကုိ် ဆိုသည်။ 

(ဇ)   လပ်စစ်ဓာတ်အားဝန်ေဆာင်မ  ဆိုသည်မှာ  လပ်စစ်ဓာတ်အား  ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ 

ပို့လတ်ြခင်း၊  ြဖန့် ြဖးြခင်းငှ့်  ေရာင်းချြခင်းစသည့်  လပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငနး်များအလုိက် သတမ်တှထ်ားေသာ တာဝန ်

များကို ေကျပွန်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းကုိ ဆုိသည်။ 

(ဈ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားအြပည့်အဝဝယ်ယူသူ  ဆုိသည်မှာ  လပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူ 

များထံ ေရာင်းချမည့် လပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်များအားလံုးကို တစခု်တည်း 
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ေသာ  လပ်စစ်ဓာတ်အား  အရင်းအြမစ်ထံမှ  ဝယ်ယူြဖည့်တင်းသည့်  လပ်စစ် 

ဓာတ်အား လက်လီေရာင်းချြခင်းခွင့်ြပမိန့်  ရရှိသူကို ဆိုသည်။  

(ည)  လပ်စစ်ဓာတ်အားတစ်စတိတ်စေ်ဒသဝယယ်သူူ  ဆုိသည်မှာ  လပ်စစ်ဓာတ်အား 

သုံးစွဲသူများထံ  ေရာင်းချမည့်  လပစ်စ်ဓာတ်အား  လုိအပ်ချက်များအားလံုးကို 

လပ်စစ်ဓာတ်အား  အရငး်အြမစေ်ပါငး်စံုထံမ ှ ဝယယ်ြူဖည့်တငး်သည့်  လပ်စစ် 

ဓာတ်အား လက်လီေရာင်းချြခင်းခငွ့်ြပမိန့်  ရရှိသူကို ဆိုသည်။ 

(ဋ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားခန်းထား  ဆိုသည်မှာ  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူက  လပ်စစ်ဓာတ်အား 

ထုတ်လုပ်ြခင်း၊  ပိ့ုလတ်ြခင်း၊  ြဖန့်ြဖးြခင်း၊  ေရာင်းချြခင်းများအတွက်  ေတာင်းခံ 

သည့် အဖုိးစားနားကုိ ဆုိသည်။ 

(ဌ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားကွပ်ကဲေရးဌာနများ  ဆိုသည်မှာ  လပ်စစ်ဥပေဒ  ပုဒ်မ  ၃၅ 

ပုဒ်မခွဲ(က)ှင့်အညီ  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*မှ  ဖဲွ့စည်းထားသည့် 

လပ်စစ်ဓာတ်အားကွပ်ကဲေရးဌာနများကို ဆိုသည်။ 

အခန်း(၂) 

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*၏ တာဝန်များ 

၃။  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*၏ တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် -  

(က)  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည်  လပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများှင့်  လပ်စစ် 

ဓာတ်အားဝန်ေဆာင်မေပးြခငး်တိ့ုကုိ  နည်းဥပေဒများှင့်အညီ  ထိန်းသိမး်ကီးကပ် 

ရန် တာဝန်ရိှသည်။ 

(ခ)  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည် - 

(၁)  ြပည်ပသို့  လပ်စစ်ဓာတ်အား  တင်ပို့ြခင်း  /  ြပည်ပမှ  လပ်စစဓ်ာတ်အား 

တင်သွင်းြခင်းခွင့်ြပမိန့်  ေလာက်ထားချက်များကုိ  ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့ 

၏  သေဘာတူညီချက်ြဖင့်  အတည်ြပြခင်း  သိ့ုမဟုတ်  ြငင်းပယ်ြခင်း 

ြပလုပ်ရမည်။ 

(၂)  လပ်စစ်ဥပေဒပုဒ်မ ၅ ပုဒ်မခွဲ (ည) ှင့် ပုဒ်မ ၃၇ တို့တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် 

အတိုင်း  ခွင့်ြပမိန့်အမျ ိးအစားအလိုက်  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူများက  လုိကန်ာ 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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ေဆာင်ရွက်ရမည့်  လပ်စစ်ဓာတ်အားကွန်ရက်ဆုိင်ရာ  လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 

(Grid Code) ၊ နည်းပညာပိုင်းှင့် လုပ်ငန်းပုိငး်ဆိုငရ်ာ စသံတမ်တှခ်ျက်များ 

(Technical and  Industrial Standards)၊ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ (Code 

of  Conducts)  ၊  စစ်ေဆးမနည်းစနစ်များ  (Inspection  Methods)  အား 

ထုတ်ြပန်ေကညာရမည်။ 

(၃)  အြခားဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများှင့် ညှိင်းတိုင်ပင်၍ လပ်စစ်ဓာတ်အား 

လိုအပ်ချက် ခန့်မှန်းြခင်းှင့် ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံး အရင်းအြမစ်များှင့် 

ရင်းှီးြမှပ်ှံမ  စီမံချက်များေရးဆွဲရန ် နည်းစနစမ်ျားြပစြုခင်းှင့်  ခွင့်ြပမိန့်  

ရရှိသူများကို ယင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် လမ်းညန်ချက်များ 

ေပးြခင်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၄)  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူများ ေရးဆွဲတင်ြပလာသည့် လပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပခ်ျက် 

ခန့်မှန်းြခင်းှင့် ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆံုး အရင်းအြမစ်များှင့် ရင်းီှးြမှပ်ံှမ 

စီမံချက်များကုိ  သံုးသပြ်ခငး်၊  စိစစ်ြခင်း၊  အတည်ြပြခင်းများ  ေဆာင်ရွက်ရ 

မည်။ 

(၅)  ခွင့်ြပမိန့်ရရိှထားသူများ အဆုိြပသည့် ရင်းီှးြမှပ်ံှမှင့် လပ်စစ်ဓာတ်အား 

ဝယ်ယူမဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များသည် ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးအရင်းအြမစ် 

များှင့်  ရင်းှီးြမှပ်ှံမအေပါ  အေြခခံထားြခင်း  ြဖစ်  မြဖစ်၊  “အမျ ိးသား 

လပ်စစ်ဓာတ်အား  ဖွံ့ ဖိးတိုးတက်မ  စီမံချက်  (National  Electric Power 

Development  Plan)”  ှင့်  ကိုက်ညီြခင်း  ရိှ  မရှိ၊  လပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း 

ှင့်ဆုိင်ေသာ အေလ့အကျင့်ေကာင်းများ (Prudent Utility Practices) ကို 

ြဖည့်ဆည်းိုင်ြခင်း  ရှိ  မရှိ  တို့ှင့်စပ်လျဉ်း၍  သုံးသပ်ြခင်း၊  စိစစ်ြခင်း၊ 

အတည်ြပြခင်းများကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၆)  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူများအားလုံး  လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန်  ိုင်ငံတကာအဆင့် 

ရှိေသာ  စာရင်းအင်းဆိုင်ရာစံချနိ်စံညန်းများ  (International  Accounting 

Standards)  ှင့်  လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်သည့်  ေငွစာရင်းစနစ်  (Uniform 

System of Account) ှင့် လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 
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(၇)  ခွင့်ြပမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက် သ့ုိမဟုတ် သက်ဆုိင်ရာက ထုတ်ြပန်ေသာအမိန့် 

သို့မဟုတ်  ညန်ကားချက်များှင့်  သေဘာတစူာချပမ်ျားပါ  သတမ်တ်ှချက် 

များကို ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူများ လိုက်နာေစရန် ကပ်မတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၈)  လပ်စစ်ဓာတ်အားက  ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး  ေဆာင်ရွက်သည့်အခါ 

ခွင့်ြပမိန့်ပါ သတ်မှတ်ချက်များအား ြပငဆ်ငရ်န ်လုိအပပ်ါက ြပည်ေထာင်စု 

အစိုးရအဖွဲ့ထံမှ သေဘာတူညီချကရ်ရှိရန် အဆိုြပ တင်ြပရမည်။ 

(၉)  လပ်စစ်ဓာတ်အားသံုးစဲွသူများအား  အကျ ိးရိှထိေရာက်စွာ  သံုးစဲွေရးှင့်ခိး ခံ 

ေခတာေရးဆုိငရ်ာ အသိပညာေပးသည့် လုပ်ငန်းများှင့် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်သည့်  လုပ်ငန်းများကို  ေဆာင်ရွက်ရမည်။  (Energy  Efficiency  and 

Energy Saving) 

(၁၀)  “အမျ ိးသားလပ်စစ်ဓာတ်အားဖံွ့ဖိးတုိးတက်မစီမံချက်  (National  Electric 

Power  Development  Plan)”ကုိ  ှစ်ရှည်ရည်မှန်းချက်ထား  ေရးဆဲွကာ 

ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့ထံ တင်ြပ၍ သေဘာတူညီချက် ရယူရမည်။ ယင်း 

စီမံချက်ကို  ှစ်စဉ်မွမ်းမံေရးဆွဲ၍  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ထံ  တင်ြပ 

သေဘာတူညီချက် ရယူရမည်။ 

(၁၁)  ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်  လပ်စစ်ဓာတ်အားကှင့်  သက်ဆိုင်သူများ၊ 

ြပည်သူများ ပါဝင်ေသာ ေဆွးေွးပွဲများကို စီစဉ်ကျင်းပရမည်။ 

(၁၂)  အမျ ိးသားလပ်စစ်ဓာတ်အား  ဖွံ့ ဖိးတိုးတက်ေရးစီမံချက်သည် အားထားရ 

သည့်  လပ်စစ်ဓာတ်အားပံ့ပိုးမှင့်  သုံးစွဲမပမာဏတုိ့အကား  ေရရှည ်

ဟန်ချက်ညီမမရိှပီး၊  ေကျးလက်ေဒသလပ်စစ်မီးရရိှေရးကုိ အေထာက်အကူ 

ြပသည့် ရင်းှီးြမှပ်ှံမများြဖစ်ေစရန် အေလးေပး ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၁၃)  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူများက တင်သွင်းလာသည့် တိုးချဲ့ ရင်းှီးြမှပ်ှံမှင့် လပ်စစ် 

ဓာတ်အားတိုးြမှင့်ရယူြခင်း အစီအစဉမ်ျားကုိစုစည်း၍  ြပည်ေထာင်စုအစုိးရ 

အဖွဲ့သို့ တင်ြပအတည်ြပချက် ရယူရမည်။ 
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(၁၄)  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူများက  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*မှ  ခွင့်ြပထားြခင်း 

မရိှသည့်  မိမိ၏ကုန်ကျစရိတ်ကာမိေစရန်  ြပလုပ်ေသာ  တုိးချဲ့ရင်းီှးြမှပ်ံှမ 

အစီအစဉ်များကို တားြမစ်ရမည်။* 

(၁၅)  လပ်စစ်ဓာတ်အားဝယ်ယူေရး  သေဘာတူညီချက်များသည်  သင့်တင့် 

ေလျာက်ပတ်သည့်  အနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ြဖင့်  ကိုက်ညီမ  ရှိ  မရှိ  စိစစ် 

ခွင့်ြပရမည်။* 

(၁၆)  ေခတ်မီနည်းပညာများ  ြမှင့်တင်ရန်ှင့်  ပညာရှင်များ၊  ကမ်းကျင်သူများ 

ေမွးထုတ်ေပးရန်အတွက်  သင်တန်းေကျာင်းများဖွင့်လှစ်၍  ေလ့ကျင့်ပညာ 

ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ိုင်သည်။ ယင်းသို့ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အြခား 

မည်သည့်ပုဂ္ဂလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကိုမဆို ခွင့်ြပိုင်သည်။ 

၄။  နည်းဥပေဒ  ၃  ှင့်အညီ  ေဆာင်ရွက်သည့်*  စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ 

ေဆာင်ရွက်ချက်များ၊    ဆုံးြဖတ်ချက်များှင့်  အမိန့်များသည်  ဥပေဒှင့်  အကျ ိးအေကာင်း 

အြပည့်အစုံအေပါ အေြခခံေဖာ်ြပထားသည့်  စာြဖင့်  ေရးသားထားေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်ှင့် အမိန့်  

များ ြဖစ်ရမည်။ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ စံသတ်မှတ်ချက်များ (Performance Standards) 

၅။  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည်  လပ်စစ်ဓာတ်အားကို  ယုံကည်အားထားရစွာ၊ 

ေဘးကင်းလုံ ခံစွာှင့်  ထိေရာက်အကျ ိးရှိစွာ  ေပးပို့ရန်အလို့ငှာ  ခွင့်ြပမိန့်   အမျ ိးအစားအသီးသီး 

အတွက်  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူများ  လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့်  လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ  စံသတ်မှတ်ချက် 

များ (Performance Standards) ကို ထုတ်ြပန်ရမည်။ 

၆။  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူများသည်  လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ  စံသတ်မှတ်ချကမ်ျား  (Performance 

Standards)  ကို  ြပည့်မီေအာင်  မေဆာင်ရွက်ိုင်ေသးမီ  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည ်

လပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း  တစ်ခုချင်းစီအလိုက်  ေြဖေလျာ့ေပးထားေသာ  စံသတ်မှတ်ချက်များ 

(tailor laxer standards specific) ကို အချနိ်ကာလတစ်ခု သတ်မှတ်၍ အသုံးြပေစိုင်သည်။ 

 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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၇။  ခွင့်ြပမိန့်ရရိှသူများသည်  သတ်မှတ်ထားသည့်  အချန်ိကာလအတွင်း  လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ 

စံသတ်မှတ်ချက်များ  (Performance  Standards) ကို  ြပည့်မီေအာင်  ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ရမည် 

ြဖစ်ပီး  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည်  အဆိုပါလုပ်ငန်းများ၏ေဆာင်ရွက်မ  တိုးတက် 

ေကာင်းမွန်လာသည့်  အေြခအေနများကို  စိစစ်သုံးသပ်လျက်  မူလေြဖေလျာ့ထားေသာ  လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မ စံသတ်မှတ်ချက်များကို ြပင်ဆင်ြခင်း ြပိုင်သည်။ 

နညး်ပညာဆုိင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များှင့် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ 

၈။  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည်  ေအာက်ပါတ့ုိကုိ  ြပဋ္ဌာန်းေပးြခင်းြဖင့်  နည်းပညာ 

ဆုိင်ရာ  စံသတ်မှတ်ချက်များ  (Technical  Standards)  တိုးတက်ေကာင်းမွန်မှင့်တစ်ေြပးညီ 

လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ (Code of Conducts) ကုိ အားေပးြမှင့်တင်ရမည်-  

(က)  လပ်စစ်ဓာတ်အား  ထုတ်လုပ်ြခင်း၊  ပ့ုိလတ်ြခင်းှင့်  ြဖန့် ြဖးြခင်းဆိုင်ရာ 

အေဆာက်အအံုများ၏  ေဘးကင်းလံုခံမ၊  အားထားရမှင့်  ကုန်ကျစရိတ်အေလျာက် 

အကျ ိးြဖစ်ထွန်းမများှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စံန်းများ၊ 

(ခ)  လပ်စစ်ပစ္စည်းများ  တပ်ဆင်ြခင်းှင့်  တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ 

စံသတ်မှတ်ချက်များ (Electrical Installation and Construction Standards)၊ 

(ဂ)  လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ (Operating Standards) ှင့် 

လုပ်ငန်းစဉ်များ (Processes)၊ 

(ဃ)  ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းဆိုင်ရာ  လုပ်ငန်းဇယားများ  တစ်ခုှင့်တစ်ခ ု ဟန်ချက်ညီ 

ချတိ်ဆက်မရှိေစြခင်း (Coordination of Maintenance Schedules)၊ 

(င)  လပ်စစ်ဓာတ်အားလုိအပ်ချက်ကို  ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ရန်အတွက်  လုံေလာကေ်သာ 

အရန်လပ်စစ်ဓာတ်အားှင့် အစီအမံများ၊ 

(စ)  လပ်စစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ၏  အရည်အေသွးငှ့်  စခံျနိစ်ညံနး်ဆိုင်ရာ 

သတ်မှတ်ချက်များ (Quality and Norm Specifications) ။ 

၉။  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည်  စံချနိ်စံညန်းများ၊  လမ်းညန်ချက်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

မွမ်းမံြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သ့ုိမဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်းများကုိ မည်သည့်အချန်ိတွင်မဆုိ ြပလုပ်ုိင်သည်။ 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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ယင်းမွမ်းမံြခင်း၊  ြပင်ဆင်ြခင်း  သိ့ုမဟုတ်  ပယ်ဖျက်ြခင်းများသည်  ေဆာင်ရွက်ဆဲြဖစ်ေသာ 

ေဆာင်ရွက်ချက်များအေပါ ေနာက်ေကာင်းြပန် အကျ ိးသက်ေရာက်မ မရှိေစရ။ 

၁၀။  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည်  အထက်ပါတာဝန်များကို  ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

လပ်စစ်ဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များှင့်အညီ ေကာ်မရှင်၏ အကံြပချက်ကို ရယူုိင်သည်။ 

ကုန်ကျစရတ်ိ အေြခြပထားြခင်းမရိှသည့် လပစ်စဓ်ာတအ်ားခ နး်ထားများ 

၁၁။  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည်  ယှဉ်ပိင်မစနစ်ြဖင့်ေဆာင်ရွက်ထားသည့်  လပ်စစ် 

ဓာတ်အားခန်းထားများကို  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏  သေဘာတူညီချက်ရယ၍ူ  ခွင့်ြပေပး 

ုိင်သည်။* 

လပ်စစ်ဓာတ်အားခန်းထားများှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေကာ်မရှင် သေဘာထားရယူြခင်း 

၁၂။  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည်  လပ်စစ်ဓာတ်အားခန်းထား  သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲြခင်း  ကိစ္စရပ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍  ေကာ်မရှင်၏  အကြံပချက်ကို  ရယူပီး 

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ြပရမည်။ 

အခန်း (၃) 

ထုတ်ေပးိုင်ေသာ ခွင့်ြပမိန့်အမျ ိးအစားများ 

ခွင့်ြပမိန့်အမျ ိးအစားများ 

၁၃။  လပ်စစ်ဥပေဒ  ပုဒ်မ  ၈  ပုဒ်မခွဲ(ခ)  တွင်  ြပည်ေထာင်စုက  စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသည့်  အကီးစား 

လပ်စစ်ဓာတ်အား  စူးစမ်းရှာေဖွြခင်း၊  တည်ေဆာက်ြခငး်၊  ထုတလု်ပြ်ခငး်၊  ပ့ုိလတ်ြခင်း၊ 

ြဖန့် ြဖးြခင်း၊  ေရာင်းဝယ်ြခင်းင့်ှ  ဖလှယ်ြခင်းစသည့်  လပ်စစ်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ  လုပ်ကိုင်ခွင့် 

ရှိသည့်  ခွင့်ြပမိန့်များ  ထုတ်ေပးိုင်ခွင့်ကို  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*ထံ  အပ်ှင်းထား 

ပါသည်။  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏  သေဘာတူညီချက်ြဖင့်  ထုတ်ေပးိုင်ေသာ  ခွင့်ြပမိန့်  

များတွင် ေအာက်ပါတို့ပါဝင်ရမည် - 

(က)  လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့် ၊ 

(ခ)  မဟာဓာတ်အားလုိင်းစနစ်ပို့လတ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့် ၊ 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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(ဂ)  အထူးရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်ခွင့်ြပေသာ လပ်စစ်ဓာတ်အား ပို့လတ်ြခင်းခငွ့်ြပမိန့် ၊ 

(ဃ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့် ြဖးြခင်းခွင့်ြပမိန့် ၊ 

(င)  လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကားေရာင်းချြခင်းခွင့်ြပမိန့်   (Wholesale Power Supply 

License)၊ 

(စ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီေရာင်းချြခင်းခွင့်ြပမိန့်   (Retail  Power  Supply 

License)၊ 

(ဆ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့် ြဖးြခင်းှင့် လက်လီေရာင်းချြခင်း ထပ်ဆင့်ခငွ့်ြပမိန့် ၊ 

(ဇ)  ြပည်ပသို့  လပ်စစ်ဓာတ်အား  တင်ပို့ြခင်း/  ြပည်ပမှ  လပ်စစ်ဓာတ်အား  တင်သွင်း 

ြခင်းခွင့်ြပမိန့် ။ 

လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်  

၁၄။   လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်   ရရှိသူသည်  အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထားသည့် 

လပ်စစ်ဓာတ်အား  ထုတ်လုပ်ြခင်းဆုိင်ရာ  အေဆာက်အအံုများ  (Generation  Facilities)  ကုိ 

တညေ်ဆာက်ခွင့်၊ ေဆာင်ရွက်လည်ပတခ်ွင့်၊ စီမံခန့်ခွဲခွင့်ှင့် လပ်စစဓ်ာတအ်ားကုိ ဥပေဒင့်ှအညီ 

ထုတ်လုပ်၊ ေရာင်းချခွင့်ရှိသည်။ 

၁၄-က။  ဝန်ကီးဌာနသည်  ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖွဲ့၏  သေဘာတူညီချက်ြဖင့်  ြပညတ်ွင်း 

ြပည်ပမှ  ရင်းှီးြမှပ်ှံလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်လိုသူကို  လပ်စစ်ဓာတအ်ားထုတ်လုပ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်  

ေလာက်ထားြခင်းမြပမီ  ေဆာင်ရွက်ရနလုိ်အပေ်သာ  အကီးစားလပစ်စဓ်ာတအ်ား  စူးစမ်းရှာေဖွ 

ြခင်းှင့် ြဖစ်ေြမာက်ိုင်စွမ်းေလ့လာမြပလုပ်ရန် ခွင့်ြပိုင်သည်။* 

၁၅။  လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်  ေလာက်ထားချက်များတွင် လပ်စစ်ဓာတ်အား 

ထုတ်လုပ်မအမျ ိးအစား၊  ထုတ်လုပ်မည့်ဝန်အား၊  တည်ေနရာ၊  ဓာတ်အားချတိ်ဆက်မ  အစီအမံ 

များ၊  နည်းပညာပုိင်းဆုိင်ရာ  ကန့်သတ်ချက်များ  (technical  limitations)၊  နည်းပညာှင့် 

လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ (technical and functional specifications)ှင့် 

လပ်စစ်ဓာတ်အား  ထုတ်လုပ်ေရးဆိုင်ရာ  ပစ္စည်းများ၏  စီးပွားြဖစ်လည်ပတ်ိုင်မည့်  ေမာ်မှန်း 

သက်တမ်း စသည်တ့ုိ ပါဝင်ရမည်။ 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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၁၆။  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည်  ေအာက်ပါအချက်အားလံုးှင့်  ကိုက်ညီပါက 

လပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ြခင်း ခငွ့်ြပမိန့်ကို ထုတ်ေပးရမည် -  

(က)  ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမှပ်ှံမေကာ်မရှင်က သေဘာတူ ခွင့်ြပြခငး်၊ 

(ခ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားဝယ်ယူမ  သေဘာတူညီချက်  ချပ်ဆိုမကို  ြပည်ေထာင်စုအစုိးရ 

အဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*မှ ခွင့်ြပြခင်း၊ 

(ဂ)  သက်ဆုိင်ရာ  လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသည်  တစ်ယူနစ်ထုတ်လုပ်မ 

ကုန်ကျစရိတ် အနည်းဆုံးြဖစ်ေကာင်း စိစစ်အတည်ြပြခင်း။ 

၁၇။  ေအာက်ပါအေြခအေန  တစ်ရပ်ရပ်တွင်  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည်  ခွင့်ြပမိန့်  

ထုတ်ေပးရန် ြငင်းပယ်ိုင်သည် - 

(က)  ခင့်ွြပမိန့်ေလာက်ထားသူသည်  အရည်အချငး်  သတမ်တှခ်ျက်စံနး်ငှ့်  မြပည့်မ ီ

ြခင်း၊  

(ခ)  လုပ်ငန်းခွင်တည်ေနရာ၊  နည်းပညာ၊  ဒီဇိုင်းပုံစံ၊  ေလာင်စာအမျ ိးအစားှင့်   အြခား 

ဆက်စပ်သည့်  အချက်အလက်များသည်  ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒှင့် 

ကိုက်ညီမ မရှိြခင်း၊ 

(ဂ)  ဓာတ်အားခန်းထားသည် အနည်းဆုံး ကုန်ကျစရိတ်အေပါ အေြခခံ၍ တွက်ချက ်

ထားမမရှိြခင်း။ 

၁၈။  လပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ြခင်း ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူသည် လပ်စစဓ်ာတ်အား ဝယ်ယူသူများ 

ှင့်  သေဘာတူချပ်ဆိုထားသည့်  စာချပ်ပါဝန်ေဆာင်မဆုိင်ရာ  တာဝန်များ၊  လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ 

လပုထ်ုံးလပ်ုနည်းများ၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက် စသံတမ်တှခ်ျက်များအား လိုက်နာရမည။်* 

၁၉။  လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်   ရရှိသူက  ေအာက်ပါအချက်များကို  လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ရမည-်* 

(က)  သက်ဆုိင်ရာ ဥပေဒ၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ၊* 

(ခ)  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိငရ်ာ သတမ်တှခ်ျက်များ၊* 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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(ဂ)  မဟာဓာတ်အားလုိင်းစနစ်ှင့်  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးေရးစနစ်များကုိ  ေဘးကင်း 

လံု ခံစိတ်ချေသချာစွာြဖင့် စီးပွားေရးအရတွက်ေြခကုိက်စွာ လည်ပတ်အသံုးြပြခင်း၊* 

(ဃ)  နည်းဥပေဒခဲွ  (က)  (ခ)  ှင့်  (ဂ)  တုိပါ  အချက်များကို  လုိက်နာရန်  ပျက်ကွက်မ 

ေကာင့်  မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ်ှင့်  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့် ြဖးေရးစနစ်တုိတွင ်

ထိခိုက်မများြဖစ်ေပါပါက  လပစ်စ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*က  သေဘာတူခွင့်ြပ 

သည့် ေလျာ်ေကးကုိ နစ်နာသူထံ ေပးအပ်ြခင်း။* 

၂၀။  လပ်စစ်ဓာတ်အား  ထုတ်လုပ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်   သက်တမ်းမှာ  တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ 

ချပ်ဆုိထားေသာ စာချပ်ပါသက်တမး်အတုိင်း ခွင့်ြပုိင်သည်။  

လပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလတ်ြခင်း 

၂၁။  လပ်စစ်ဓာတ်အား  ပို့လတ်ရာတွင်  မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ်ပို့လတ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်ှင့် 

အထးူရညရွ်ယ်ချက်ြဖင့်ခွင့်ြပေသာ  လပစ်စဓ်ာတအ်ား  ပိ့ုလတြ်ခငး်ခွင့်ြပမိန့်ဟူ၍  အမျ ိးအစား 

ှစ်မျ ိး ရှိရမည်။  

၂၂။  လပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လတ်ြခင်းတွင်  ၁၃၂  ေကဗွီှင့်အထက်  ဗို့အားြဖင့် လပစ်စဓ်ာတ်အား 

ပို့လတ်ြခင်းများအတွက်  လပ်စစ်ဓာတ်အား  ပိ့ုလတ်ြခင်းဆုိင်ရာ  အေဆာက်အအံုများကို 

တည်ေဆာက်ခွင့်၊ ေဆာင်ရွက်လည်ပတ်ခွင့်၊ စီမံခန့်ခွဲခွင့်များ ပါရှိေစရမည်။ 

မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ် ပိုလတ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်  

၂၃။  ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာုိင်ငံေတာ်တစ်ဝှမ်းတွင်  မဟာဓာတ်အားလုိင်း  ပ့ုိလတ်ကွန်ရက် 

ကို လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*ကသာ တစ်ဦးတည်း သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်ရန်၊ တည်ေဆာက်ရန်၊ 

ေဆာင်ရွက်လည်ပတ်ရန်ှင့်  စီမံခန့်ခွဲရန်  လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပီး  မဟာဓာတ်အားလုိင်းစနစ်ပို့လတ်ြခင်း 

ခွင့်ြပမိန့်ကို  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*ေအာက်ရိှ  လပစ်စဓ်ာတအ်ားပိ့ုလတေ်ရးှင့် 

ကွပ်ကဲေရးလုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်သည့် အဖဲွ့အစည်းှင့် ၎င်းကုိဆက်ခံသူ မည်သူမဆုိ 

အတွက် ထုတ်ေပးရမည်။ 

၂၄။  မဟာဓာတ်အားလုိင်းစနစ်ပို့လတ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်တွင်  ခွင့်ြပမနိ့်ရရိှသူ၏  ဝနေ်ဆာင်မ 

ဆိုင်ရာ တာဝန်များကို ေဖာ်ြပရမည်။  

   

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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၂၅။  မဟာဓာတ်အားလုိင်းစနစ်ပုိလတ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်ရရိှသူက ေအာက်ပါအချက်များကုိ လုိက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ရမည*်- 

(က)  သက်ဆိုင်ေသာ  ဥပေဒှင့်  စည်းကမ်းထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ  သတ်မှတ်ချက်များ 

အားလံုးှင့်အညီ မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ် ပို့လတ်ြခင်းကို ေဆာင်ရွကလ်ည်ပတ် 

ြခင်း၊ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် တိုးချဲ့ ြခင်း၊ 

(ခ)  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*မ ှ သေဘာတထုူတြ်ပနသ်ည့်  လပစ်စဓ်ာတ်အား 

ကွန်ရက်ဆုိင်ရာ  လုပ်ထံုးလုပန်ည်း  (Grid  Code)၊  သက်ဆုိင်ေသာ  လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မ  စံသတ်မှတ်ချက်များ  (Performance  Standards)  အားလံုးှင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိငရ်ာ သတမ်တှခ်ျက်များအားလံုးကို လိုက်နာြခင်း၊  

(ဂ)  မဟာဓာတ်အားလုိင်းစနစ်ှင့် ယင်းှင့်ချတ်ိဆက်ထားသည့် လပ်စစ်ဓာတ်အားေပး 

စက်ရုံများ၊  လပ်စစ်ဓာတ်အား  ြဖန့် ြဖးေရးကွနရ်က်များသည်  ေဘးကငး်လံု ခံမ 

ရှိြခင်း၊  စီးပွားေရးအရ  တွက်ေြခကုိက်ပီး  ယုံကည်အားထားိုင်စွာ  လည်ပတ် 

ိုင်ြခင်း။ 

၂၆။  မဟာဓာတ်အားလုိင်းစနစ်ပို့လတ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူသည်  ေအာက်ပါတို့အတွက် တာဝန် 

ရှိသည် - 

(က)  မဟာဓာတ်အားလုိင်းစနစ်ှင့်  တုိက်ရုိက်ချတ်ိဆက်ထားသည့်  သ့ုိမဟုတ် ချတ်ိဆက် 

လာုိင်သည့်  လပ်စစဓ်ာတအ်ားထုတလု်ပြ်ခငး်ခွင့်ြပမနိ့်ရ  ဓာတအ်ားေပးစက်ရုံ 

များမှ ထုတ်လုပ်သည့် လပ်စစ်ဓာတ်အားကို လက်ခံြခင်း၊ 

(ခ)  ယင်းလပ်စစ်ဓာတ်အားကို မဟာဓာတ်အားလုိင်းစနစ်အတွင်းရှိ လပ်စစ်ဓာတ်အား 

ြဖန့် ြဖးြခင်းခွင့်ြပမိန့်ရ  လပ်စစ်ဓာတ်အား  ြဖန့် ြဖးေရး  ကွန်ရကမ်ျားသ့ုိ 

ပို့လတ်ြခင်း၊ 

(ဂ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏ အများအြပားသံုးစွဲရန် အလားအလာရှိေသာ အကီးစား 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများထံ ပို့လတ်ရန် စီမံေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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၂၇။  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးြခင်းခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူများအား  ယင်းတို့ှင့်တိုက်ရိုက်  ချတ်ိဆက် 

ထားြခင်းမရှိေသာ  လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြခင်း  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသ ူ မည်သူ့ထံမှမဆုိ  လပ်စစ် 

ဓာတ်အားဝယ်ယူရန်  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*မှ  ခွင့်ြပသည့်အခါ  မဟာဓာတ်အားလုိင်း 

စနစ်ပို့လတ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်   ရရှိသူသည်  လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပြ်ခင်းခွင့်ြပမိန့်   ရရှိသူများ၏ 

ဓာတ်အားေပးစက်ရုံများမှ  ထုတ်လုပသ်ည့်  လပစ်စဓ်ာတအ်ားကုိ  မဟာဓာတအ်ားလုိင်းစနစ်မှ 

တစ်ဆင့် ယင်းလပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့် ြဖးြခင်းခွင့်ြပမိန့်  ရရှိသူများထံ ပို့လတ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။  

၂၈။  မဟာဓာတ်အားလုိင်းစနစ်ပို့လတ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်   ရရှိသူသည်  ိုင်ငံေတာ်အတွက်  တစ်ဦး 

တည်းေသာ  လပ်စစ်ဓာတ်အား  ပ့ုိလတ်သအူေနြဖင့်  ရပ်တည်ေနသမ  ကာလပတ်လံုး  လပ်စစ် 

ဝန်အား တိုးတက်လာမအေပါ ြဖည့်ဆညး်ပံ့ပိုးေပးရန်အတွက် မဟာဓာတ်အားလုိင်းစနစ် တုိးချဲ့မ 

ှင့် အဆင့်ြမှင့်တင်မတို့ကို အေလးေပး ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

၂၉။  မဟာဓာတ်အားလုိင်းစနစ်ပို့လတ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်   ရရှိသူသည်  လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ ရင်းှီးြမှပ်ှံမ 

ှင့် လပ်စစ်ဓာတ်အား တိုးြမှင့်ရယူြခင်း အစီအစဉ်အသီးသီးကို ှစ်စဉ်ြပစုေရးဆွဲပီး ဝန်ကီးဌာန 

သို့ တင်ြပရမည်။ 

၃၀။  မဟာဓာတ်အားလုိင်းစနစ်ပ့ုိလတ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်  ရရိှသူသည်  ၎င်းတ့ုိ၏  တုိးချဲ့ ရင်းီှးြမှပ်ံှမ 

အစီအစဉ်များကို  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*က  သေဘာတူခွင့်ြပပီးေနာက်  သေဘာတူ 

ခွင့်ြပသည့်  တိုးချဲ့ ရင်းှီးြမှပ်ှံမ  အစီအစဉ်များတွင်  ေဖာ်ြပထားသည့်  အေဆာက်အအံုများ၊ 

ပစ္စည်းကိရိယာများှင့် ရင်းြမစ်များကို ရရှိရန် ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ 

၃၁။  မဟာဓာတ်အားလုိင်းစနစ်ပို့လတ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်တွင်  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*မှ 

သေဘာတူခွင့်ြပထားြခင်းမရှိသည့် ေအာက်ပါအချက်များကို တားြမစ်ရမည် - 

(က)  ဓာတ်အားခန်းထားများ၊ ဝန်ေဆာင်ခများကို သတ်မှတ်ြခင်း၊  

(ခ)  ဓာတ်အားပို့လတ်ြခင်းဆိုင်ရာ စည်းကမး်ချက်များ သတမ်တှြ်ခငး်။ 

အထးူရညရွ်ယ်ချက်ြဖင့်ခွင့်ြပေသာ လပ်စစ်ဓာတ်အား ပိုလတ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်  

၃၂။  အထူးရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်ခွင့်ြပေသာ  လပ်စစ်ဓာတ်အား  ပ့ုိလတ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်အား 

အများြပည်သူ အကျ ိးစီးပွားကို ြမှင့်တင်ေပးမည့် အထူးစီမံကိန်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအတွက် 

ခွင့်ြပုိင်သည်။ 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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၃၃။  အထူးရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်ခွင့်ြပေသာ လပ်စစ်ဓာတ်အား  ပ့ုိလတ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်တွင် လပ်စစ် 

ဓာတ်အားပ့ုိလတ်ေရးဆုိင်ရာ  အေဆာက်အအုံများ  (Transmission  Facilities)  ကို 

တည်ေဆာက်ခွင့်၊ ေဆာင်ရွက်လည်ပတ်ခွင့်ှင့် စီမံခန့်ခွဲခွင့်များ ပါဝင်ရမည်။ ထိုသို့ တည်ေဆာက် 

ေဆာင်ရွက်လည်ပတ်ရာတွင်  လပ်စစ်ဓာတ်အားကွန်ရက်ဆုိင်ရာ  လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ  (Grid 

Code) ှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ စံသတမ်ှတ်ချက်များကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၄။  အထူးရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်ခွင့်ြပေသာ  လပ်စစ်ဓာတ်အား  ပ့ုိလတ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်များ 

ထုတ်ေပးြခင်းဆုိင်ရာစည်းမျဉ်းများှင့်  စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကုိ  ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့ 

၏ သေဘာတူညီချက်ရယူပီး လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*မှ ထုတ်ြပန်ေကညာရမည်။ 

၃၅။  အထူးရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်ခွင့်ြပေသာ  လပ်စစ်ဓာတ်အား  ပ့ုိလတ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်များ 

ေလာက်ထားရာတွင်  ေဆာက်လုပ်ရန ် သတမ်ှတ်ထားေသာ  လပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လတ်ေရး 

ဆုိင်ရာ  အေဆာက်အအံုများ၊  ေဆာင်ရွက်မည့်  ရည်ရွယ်ချက်ှင့်  တည်ေနရာ  စသည်တို့ 

ပါဝင်ရမည်။ ခွင့်ြပထားေသာ လုပ်ငနး်မှတစ်ပါး အြခားလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်း မြပရ။ 

၃၆။  အထူးရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်ခွင့်ြပေသာ  လပ်စစ်ဓာတ်အား  ပ့ုိလတ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်များကို 

တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ ချပ်ဆိုထားေသာ စာချပ်ပါသက်တမ်းအတုိင်း ခွင့်ြပိုင်သည်။  

၃၇။  အထူးရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်ခွင့်ြပေသာ  လပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လတ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်ပါ  လပ်စစ် 

ဓာတ်အားပ့ုိလတ်ေရးဆုိင်ရာ အေဆာက်အအုံများသည် မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ်ှင့် ချတိ်ဆက် 

ပးီ  ၎င်း၏  တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ ် အသုံးြပိုင်ရန်  မဟာဓာတ်အားလုိင်းစနစ်  ပ့ုိလတ်ြခင်း 

ခွင့်ြပမိန့်ရရိှသူသည် ယင်းလပ်စစ်ဓာတ်အားပ့ုိလတ်ေရးဆုိင်ရာအေဆာက်အအံုများ (Transmission 

Facilities)  ၏  စာရင်းရှိ  တန်ဖိုးအားေပးေချြခင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊  သေဘာတူညီချက်  တစ်ရပ်ရပ်အရ 

ြဖစ်ေစ ပိုင်ဆိုင်မကို ရယူိုင်သည်။ 

လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့် ြဖးြခင်းခွင့်ြပမိန့်  

၃၈။   လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးြခင်းခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူသည်  သတ်မှတထ်ားေသာ  နယ်နိမိတ် 

အတွင်း  လပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူများထံ  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးြခင်းကို  ေဆာင်ရွက်ရန် 

အလိ့ုငှာ ယင်းသတ်မှတ်နယ်နိမိတ်အတွငး် လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့် ြဖးေရးဆုိင်ရာ အေဆာက်အအုံ 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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များ  (Distribution  Facilities)  ကို  တည်ေဆာက်ခွင့်၊  ေဆာင်ရွက်လည်ပတ်ခွင့်ှင့်  စီမံခန့်ခွဲခွင့် 

ရှိသည။် 

၃၉။  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးြခင်းခွင့်ြပမိန့်ေလာက်ထားရာတွင်  အသံုးြပမည့်  လပ်စစ် 

ဓာတ်အားြဖန့် ြဖးေရးဆိုင်ရာ  အေဆာက်အအံုများှင့်  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့် ြဖးေရး  နယ်နိမိတ် 

တို့ကို တိကျစွာ ေဖာ်ြပပါရှိရမည်။ 

၄၀။  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးြခင်းခွင့်ြပမိန့်တွင်  ဝန်ေဆာင်မဆိုင်ရာ တာဝန်များကို  ေဖာ်ြပရ 

မည်။ 

၄၁။  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးြခင်းခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူသည် ေအာက်ပါတ့ုိအတွက် တာဝန်ရှိသည-် 

(က)  ခွင့်ြပမိန့်ပါ လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးေရး  နယ်နိမိတ်အတွင်း တစဦ်းတည်းေသာ 

လပ်စစ်ဓာတ်အား  ေရာင်းချသူြဖစ်ေနသမ  ကာလပတ်လံုး  လက်လီလပ်စစ ်

ဓာတ်အားသုံးစွဲသူများအား လပ်စစ်ဓာတ်အား ပံ့ပိုးေပးြခင်း၊  

(ခ)  လပ်စစ်ဝန်အားတိုးလာမအေပါ  ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ရာတွင်  သက်ဆိုင်ေသာ 

လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလပု်နည်းများ၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ စံသတ်မှတ်ချက် 

များှင့် ေဘးကင်းလုံ ခံမ စံသတ်မှတ်ချက်များ (Safety Standards) ကို လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဂ)  လပ်စစ်ဓာတ်အား  လံုေလာက်စွာ  ပ့ံပုိးေပးုိင်ရန်အတွက်  လပ်စစ်ဓာတ်အား 

ြဖန့်ြဖးမစနစ်တုိးချဲ့ြခင်းှင့် အဆင့်ြမှင့်တင်ြခင်းတ့ုိကုိ အေလးေပးေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဃ)  ထပ်တိုးေတာင်းခံသည့်  လပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏကုိ  လပ်စစဓ်ာတ်အား 

လက်ကားေရာင်းချြခင်းခွင့်ြပမိန့်   ရရှိသူထံမှ  ြပည့်မီေအာင်  မရရှိခ့ဲပါက  လပ်စစ် 

ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်ှင့်  ေပးပို့မှစ်ရပ်အကား ဟန်ချက်ညီမမရှိေစရန်အလို့ငှာ 

လိုအပ်ေသာ  လပ်စစ်ဓာတ်အားကို  အြခားအရင်းအြမစ်  တစ်ခုခုထံမှ  ရယူြခငး် 

သို့မဟုတ် လပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲမဝန်အားကို စနစ်တကျ ေလာ့ချြခငး်။  
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၄၂။  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့် ြဖးြခင်းခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူက  ေအာက်ပါအချက်များကုိ  လုိက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ရမည*်- 

(က)  သက်ဆိုင်ေသာ  ဥပေဒှင့်  စည်းကမ်းထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ  သတ်မှတ်ချက်များ 

အားလံုးှင့်အညီ  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးေရးစနစ်များကို  ေဆာင်ရွက ်

လည်ပတ်ြခင်း၊ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် တိုးချဲ့ ြခင်း၊ 

(ခ)  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*မှ  သေဘာတူထုတ်ြပန်သည့်  ြဖန့် ြဖးေရးဆိုင်ရာ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ  (Distribution  Code)  ှင့်  လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ 

စံသတ်မှတ်ချက်များအားလံုးှင့်  သဘာဝပတဝ်နး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ သတမ်တှခ်ျက်များ 

အားလံုးကို လိုက်နာြခင်း၊ 

(ဂ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးေရးစနစ်များသည်  စီးပွားေရးအရ  တွက်ေြခကိုက်ပီး 

ယုံကည်အားထားရမရှိြခင်း၊ ေဘးကငး်လုံ ခံမရှိြခင်းှင့် စိတ်ချေသချာေစြခင်း။ 

၄၃။  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးြခငး်ခွင့်ြပမိန့်   ရရှိသူသည်  လုပ်ငနး်တိုးချဲ့ ရင်းှီးြမှပ်ှံမှင့် 

လပ်စစ်ဓာတ်အား  တိုးြမှင့်ရယူြခင်းအစီအစဉ်အသီးသီးကို  ှစ်စဉ်ြပစုေရးဆဲွပီး  လပ်စစ်ှင့် 

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သို့ တင်ြပရမည်။ 

၄၄။  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့် ြဖးြခင်းခွင့်ြပမိန့်   ရရှိသူသည်  ၎င်းတို့၏  တိုးချဲ့ ရင်းှီးြမှပ်ှံမှင့် 

လပ်စစ်ဓာတ်အား  တိုးြမှင့်ရယူြခင်းအစီအစဉ်အသီးသီးကို  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*က 

သေဘာတူခွင့်ြပပီးေနာက်  သေဘာတူခငွ့်ြပသည့်  တိုးချဲ့ ရင်းှီးြမှပ်ှံမှင့်  လပ်စစ်ဓာတ်အား 

တိုးြမှင့်ရယူြခင်း အစီအစဉ်အသီးသီးတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အေဆာက်အအုံများ၊ ပစ္စည်းကိရိယာ 

များ၊  ရင်းြမစ်များှင့်  လပ်စစ်ဓာတ်အားပံ့ပိုးမတို့ကို  ရယူရန်  ှစ်ရှည်စာချပ်များ  ချပ်ဆိုခွင့် 

ရှိသည။် 

၄၅။  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးြခင်းခွင့်ြပမိန့် ရရိှသူသည် ခွင့်ြပမိန့်ရရိှပီး ရက်ေပါင်းေြခာက်ဆယ် 

အတွင်း  လပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူဝန်ေဆာင်မလက်စွဲ  (Consumer’s  Service  Manual)  ကုိ 

ြပစုပီး လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*၏ သေဘာတူညီချက်ရရှိရန် တင်သွင်းရမည်။  

   

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 



17 
 

၄၆။  လပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူ  ဝန်ေဆာင်မလက်စွဲတွင်  ေအာက်ပါအချက်များ  ေဖာ်ြပပါရိှ 

ရမည် - 

(က)  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးေရးကွန်ရက်ှင့်  ချတိ်ဆက်ရန်ှင့်  လပ်စစ်ဓာတ်အား 

ပံ့ပိုးမကို  ရရှိရန်တို့အတွက်  လပ်စစဓ်ာတအ်ားသံုးစွဲသူများ  ေလာကထ်ားရမည့် 

ပုံစံှင့် နည်းလမ်း၊  

(ခ)  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူ  ေတာင်းခံထားသည့်အတိုင်း  ချတိ်ဆက်ေပးရန်  လိုအပ်သည့် 

အချန်ိကာလ၊ 

(ဂ)  ေဘးကင်းလုံ ခံမှင့် စိတ်ချေသချာမ၊ 

(ဃ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူများ၏  တုိင်ကားချက်များကို  ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းြခင်း 

ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ 

(င)  ဓာတ်အားခကျသင့်ေငွေပးေချြခင်း  မရိှေသာေကာင့်  လပစ်စဓ်ာတ်အား 

ြဖတ်ေတာက်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ 

(စ)  မတီာတပ်ဆင်ြခင်းှင့် ြပြပငထိ်န်းသိမ်းြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉမ်ျား။ 

၄၇။  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးြခင်းခွင့်ြပမိန့်တွင် လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*မှ  သေဘာတူ 

ခွင့်ြပထားြခင်းမရှိသည့် ေအာက်ပါအချက်များကို တားြမစ်ရမည် -  

(က)   လပ်စစ်ဓာတ်အားခန်းထားများ၊ ဝနေ်ဆာငခ်များ သတမ်တှြ်ခငး်၊  

(ခ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့် ြဖးြခင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ြခင်း။ 

လပစ်စ်ဓာတ်အားလက်ကားေရာင်းချြခငး်ခွင့်ြပမနိ့်   

၄၈။  လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကားေရာင်းချြခင်းခွင့်ြပမိန့် ရရိှသူသည် ေအာက်ပါတ့ုိကုိ ေဆာင်ရွက် 

ခွင့်ရှိသည ်- 

(က)  စွမ်းအင်အရင်းအြမစ်  တစ်မျ ိးမျ ိးမှ  ထုတ်လုပ်သည့်  လပ်စစ်ဓာတ်အားကုိ 

ဝယ်ယူခွင့်၊ 

 

 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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(ခ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြခင်းခွင့်ြပမိန့်ရယူပီး  မိမိေဆာင်ရွက်လည်ပတ် 

ေနေသာ  လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးဆိုင်ရာ  အေဆာက်အအုံများမှ  လပ်စစ ်

ဓာတ်အားရယူခွင့်၊ 

(ဂ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့် ြဖးြခင်းခွင့်ြပမိန့်  ရရှိသူများထံသို့လည်းေကာငး်၊ အကီးစား 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာှင့်  အကီးစားစက်မလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ  လပ်စစ်ဓာတ်အား 

သံုးစဲွသူများထံသ့ုိလည်းေကာင်း လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကားေရာင်းချခွင့်။ 

၄၉။  လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကားေရာင်းချြခငး်ခွင့်ြပမနိ့်တငွ ် ေအာက်ပါဝန်ေဆာင်မဆိုင်ရာ 

တာဝန်များကို ေဖာ်ြပရမည် - 

(က)  လပ်စစ်ဓာတ်အားအြပည့်အဝ  ဝယ်ယူသည့်  လက်လီေရာငး်ချြခငး်ခွင့်ြပမိန့်  ရရှိ 

ထားသူ၊  အကီးစားစီးပွားေရးလုပ်ငနး်ဆိုင်ရာှင့်  အကီးစားစက်မလုပင်န်းဆုိင်ရာ 

လပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူများ၏  သုံးစွဲဝန်အားတိုးလာမကို  ခန့်မှန်းရန်ှင့် 

ယင်းဝန်အားတိုးလာမကို  ြဖည့်ဆည်းရန်အတွက်  အချနိ်မီပံ့ပိုးေပးြခင်းငှာ  စီမံ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊  

(ခ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီေရာင်းချြခငး်ခွင့်ြပမိန့်   ရရှိသူသည်  လပ်စစ်ဓာတ်အား 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသ  ဝယ်ယူသူအြဖစ်  ဝယ်ယခ့ဲူပါက  လပစ်စဓ်ာတအ်ားလက်ကား 

ေရာင်းချသူသည်  ေပးပို့မည့်  လပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏ  ပုံေသသတ်မှတ်ြခင်း၊ 

လပ်စစ်ဓာတ်အားအရည်အေသွး  ကန့်သတြ်ခငး်တိ့ုကုိ  လပစ်စဓ်ာတ်အား 

ေရာင်းချမသေဘာတူညီချက်တွင် ေဖာ်ြပေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဂ)  ယင်းတစ်စိတ်တစ်ေဒသ  ဝယယ်သူည့်  လပစ်စဓ်ာတအ်ားလက်လီေရာငး်ချြခင်း 

ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူသည်  ဓာတ်အားေရာင်းချမ  သေဘာတူညီချက်တွင်  ေဖာ်ြပထား 

သည့် ပမာဏထက်  ပုိ၍ရရိှလုိေကာငး် လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကားေရာင်းချြခင်း 

ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူထံသို့  ေတာင်းခံလာပါက  လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကားေရာင်းချ 

ြခင်းခွင့်ြပမိန့်   ရရှိသူသည်  မိမိတွင်ရရှိိုင်သေလာက်  လပ်စစ်ဓာတ်အားကို 

ေရာင်းချေပးြခင်း။ 
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၅၀။  လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကားေရာငး်ချြခငး်ခွင့်ြပမနိ့်   ရရိှသူ၏  လုပင်နး်ေဆာငရွ်က်ချက ်

များသည် သက်ဆိုင်ေသာဥပေဒှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ သတ်မတှ်ချက်များ၊ လပ်စစ် 

ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*က  ထုတ်ြပန်ထားသည့်  လုပ်ငန်းပုိင်းဆုိင်ရာ  လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ၊ 

လပုင်န်းေဆာင်ရွက်မ  စံသတ်မှတ်ချက်များ၊  သဘာဝပတဝ်နး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ  သတ်မှတ်ချက်များ 

အားလုံးှင့် ကိုက်ညီရမည်။* 

၅၁။  လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကားေရာင်းချြခင်းခွင့်ြပမိန့်တွင် လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန* မ ှ

သေဘာတူခွင့်ြပထားြခင်းမရှိသည့် ေအာက်ပါအချက်များကို တားြမစ်ရမည-်  

(က)   လပ်စစ်ဓာတ်အားခန်းထားများ၊ ဝနေ်ဆာငခ်များ သတမ်တှြ်ခငး်၊  

(ခ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကားေရာင်းချြခင်းဆုိင်ရာ စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်ြခင်း။ 

၅၂။  လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကားေရာင်းချြခင်း  ခွင့်ြပမိန့်များတွင်  လုပ်ကိုင်ခွင့်သက်တမ်းကို 

သတ်မှတ်ေဖာ်ြပရမည်။ 

လပစ်စ်ဓာတ်အားလက်လီေရာင်းချြခငး်ခွင့်ြပမနိ့်  

၅၃။  လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီေရာင်းချြခင်းခွင့်ြပမိန့်   ရရှိသူသည်  သတမ်ှတ်ထားေသာ 

နယနိ်မတ်ိအတွင်း  တစ်ဦးတည်းေသာ  လပစ်စဓ်ာတအ်ားလက်လီေရာငး်ချသူအြဖစ ် လပ်စစ် 

ဓာတ်အားသုံးစွဲသူများထံ လပ်စစ်ဓာတ်အားေရာင်းချြခင်းကို ေဆာင်ရွကခွ်င့်ရိှသည်။ 

၅၄။  လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီေရာင်းချြခင်းခွင့်ြပမိန့်   ရရှိသူများ  လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့်  

ဝန်ေဆာင်မဆိုင်ရာ တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည-် 

(က)  လက်လီဓာတ်အားသုံးစွဲသူ  အသီးသီးအတက်ွ  လပစ်စဓ်ာတအ်ား  ပံ့ပိုးေပးရန် 

အလို့ငှာ  လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကားေရာင်းချြခင်းခွင့်ြပမိန့်   ရရှိသူထံမှ  လိုအပ် 

ေသာ လပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဝယ်ယူြခင်း၊ 

(ခ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီေရာင်းချရာတွင်  အကန့်အသတ်  ြဖစ်ေပါေနပါက 

ယင်းအေြခအေနအား လပ်စစ်ဝန်အားတိုးတက်မ  ကိတင်ခန့်မှန်းြခင်းှင် ့အြခား 

အချက်အလက်များှင့်အတူ လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*ှင့် လပ်စစ်ဓာတ်အား 

လက်ကားေရာင်းချြခင်းခွင့်ြပမိန့်  ရရှိသူတို့ထံ တင်ြပြခင်း၊ 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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(ဂ)  ထုိသ့ုိအကန့်အသတ်ြဖစ်ေပါေနသည့် အေြခအေနတွင်  ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့၏ 

သေဘာတူညီချက်အရ  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*က  ြပင်ဆင်သတ်မှတ် 

ေပးသည့်အတိုင်း လပ်စစ်ဓာတ်အားဝယ်ယူခွင့်  သို့မဟုတ်  စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ကို 

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဃ)  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*က  နည်းဥပေဒခဲွ  (ဂ)  *ှင့်အညီ  ြပင်ဆင ်

သတ်မှတ်ြခင်းြပပီးေနာက်  လပ်စစဓ်ာတ်အားသုံးစွဲသူများ၏  လပ်စစ်ဓာတ်အား 

လိုအပ်ချက်ကို  စရိတ်အနည်းဆုံးြဖင့်  ြဖည့်ဆည်းေပးရန်ှင့်  အချနိ်မ ီ

အလုံအေလာက် ပံ့ပိုးေပးိုင်ရန်အတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ြခင်း၊  

(င)  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးေရးနယ်နိမိတ်အတွင်း လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန* မ ှ

ထုတ်ြပန်ေသာ  စည်းမျဉ်းများငှ့်  ကုိက်ညီသည့်  မည်သည့်လပစ်စဓ်ာတ်အား 

သုံးစွဲသူကိုမဆို  ခွဲြခားြခင်းမြပဘဲ  တန်းတူရည်တူစနစ်ြဖင့်  လပ်စစ်ဓာတ်အား 

ေရာင်းချြခင်း၊ 

(စ)  သက်ဆုိင်ေသာဥပေဒငှ့်  စည်းကမး်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ  သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*မှ  ထုတ်ြပန်သည့်  လုပ်ငန်းပုိင်းဆုိင်ရာ  လုပ်ထံုး 

လုပ်နည်းများ၊  လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မစံသတ်မှတ်ချက်များ၊  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ဆိုင်ရာ  သတ်မှတ်ချက်များ၊  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့် ြဖးြခင်းခွင့်ြပမန်ိ့ရရိှသ ူ

ထုတ်ြပန်ထားေသာ  လပ်စစ်ဓာတ်အားသံုးစွဲသူဝန်ေဆာင်မလက်စွဲတို့ကို  လုိက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

၅၅။  လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီေရာင်းချြခင်းခွင့်ြပမိန့်တွင် လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန* မှ 

သေဘာတူခွင့်ြပထားြခင်း မရှိသည့် ေအာက်ပါအချက်များကို တားြမစ်ရမည-်  

(က)   လပ်စစ်ဓာတ်အားခန်းထားများ၊ ဝနေ်ဆာငခ်များ သတမ်တှြ်ခငး်၊  

(ခ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီေရာင်းချြခင်းဆုိင်ရာစည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ြခင်း။ 

၅၆။  လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီေရာင်းချြခင်းခွင့်ြပမိန့်များတွင်  လုပ်ကုိင်ခွင့်သက်တမ်းကုိ 

သတ်မှတ်ေဖာ်ြပရမည်။ 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့် ြဖးြခင်းှင့် လက်လီေရာင်းချြခင်းထပ်ဆင့် ခွင့်ြပမိန့်  

၅၇။  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် 

မည်သူ့ကိုမဆို  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့် ြဖးြခင်းခွင့်ြပမိန့်ှင့်  လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီေရာင်းချ 

ြခင်းခွင့်ြပမိန့်  ရရိှထားသူ၏  ခွင့်ြပမိန့်ပါနယ်နိမိတ်အတွင်း  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးြခင်းှင့် 

လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်းအား ထပ်ဆင့်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုိင်သည်။ 

၅၈။  ထုိသို့  ေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပရာတွင်  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးြခငး်ခွင့်ြပမိန့်ှင့်  လက်လီ 

ေရာင်းချြခင်းခွင့်ြပမိန့်များ  ရရှိထားသူှင့်  ထပ်ဆင့်ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူတို့သည်  လပစ်စ်ငှ့်စွမ်းအင ်

ဝန်ကီးဌာန*က  သေဘာတူခွင့်ြပသည့်  စည်းကမး်ချက်များှင့်  လုပ်ကိုင်ခွင့်သက်တမ်းများ 

ပါရှိေသာ စာချပ် ချပ်ဆိုေဆာင်ရွက်ေစရမည်။ 

၅၉။  ထပ်ဆင့်ခွင့်ြပမိန့်ရရိှသူသည်  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့် ြဖးြခင်းခွင့်ြပမိန့်ှင့်  လက်လီ 

ေရာင်းချြခင်းခွင့်ြပမိန့်များ  ရရှိထားသူ၏  လုပ်ငန်းအေဆာက်အအုံများှင့်  ဝန်ထမ်းများကို 

တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ  ငှားရမ်းေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိပီး  အြခားသူတစ်ဦးထံ  ထပဆ်င့်ငှားရမ်း 

လဲေြပာင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း မြပရ။ 

၆၀။  ထပ်ဆင့်ခွင့်ြပမိန့်ရရိှသူသည်  သတ်မှတ်နယ်နိမိတ်အတွင်း  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးြခင်း 

ှင့်  လက်လီေရာင်းချြခင်း  လုပ်ငနး်များှင့်စပ်လျဉ်းသည့်  တာဝန်များအား  လိုက်နာရန်  တာဝန် 

ရှိသည့်အြပင်  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*က  ထုတ်ြပန်ေသာ  နည်းဥပေဒများ၊  စည်းမျဉ်း 

စညး်ကမး်၊  အမိန့်ေကာ်ြငာစာ၊  အမိန့် ၊  ညန်ကားချက်ှင့်  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို  လိုက်နာ 

ရမည်။  

၆၁။  ထပ်ဆင့်ခွင့်ြပမိန့်ရရိှသူသည်  ဓာတအ်ားစနစတ်ိုးတက်  ေကာငး်မနွမ်အစီအမံ  (System 

Improvement  Plan)၊  ဓာတ်အားစနစ်ဖံွ့ဖိးမအစီအမံ  (System  Development  Plan)  ှင့် 

ဓာတ်အားေပျာက်ဆုံးမေလျာ့ကျေရးအစီအမံများ  ေရးဆွဲပီး  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သိ့ု 

တင်ြပရမည်။ ယင်းအစီအမံများှင့်အည ီ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရမည။် 

၆၂။  ထပ်ဆင့်ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူသည်  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*မှ  သတ်မှတ်ထားေသာ 

ဓာတ်အားခန်းထားများအတိုင်း ေရာင်းချရမည်။ 

   

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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ြပည်ပသို လပ်စစ်ဓာတ်အား တင်ပိုြခင်း/  ြပည်ပမှ လပ်စစ်ဓာတ်အား တင်သွင်းြခင်းခွင့်ြပမိန့်  

၆၃။  လပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင့်ြပမိန့်   ရရှိထားပီးသူများသည်  လပ်စစ်ဓာတ်အား 

အေရာင်းအဝယ် တစ်ခုချင်းစီအလုိက်  ြပည်ပသို့ လပ်စစ်ဓာတ်အားတင်ပို့ြခင်း/  ြပည်ပမှ လပ်စစ် 

ဓာတ်အားတင်သွင်းြခင်းခွင့်ြပမိန့် ကုိ ထပမ်ရံယကူာ ယငး်လုပင်နး်များကို ေဆာင်ရွက်ိုင်သည်။ 

၆၄။  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည်  ေအာက်ပါအချက်များကို  ထည့်သွင်းစဉ်းစား 

ပီးေနာက် လပ်စစ်ဓာတ်အား တင်ပို့ြခင်း/ တင်သွင်းြခင်းတို့ကို ခွင့်ြပိုင်သည် - 

(က)  အဆိုြပေလာက်ထားလာသည့်  လပ်စစ်ဓာတ်အားတင်ပို့မ  သို့မဟုတ်  တင်သွင်းမ 

သည်  ိုင်ငံေတာ်၏  လပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်  လုံ ခံစိတ်ချရမ၊  အားထားရမ၊ 

ဖူလုံမှင့် တည်ငိမ်မတို့အေပါ အကျ ိးသက်ေရာက်ိုင်မ၊ 

(ခ)  အဆိုြပေလာက်ထားလာသည့်  လပ်စစ်ဓာတ်အားတင်ပို့မ  သို့မဟုတ်  တင်သွင်းမ 

သည် သုံးစွဲသူများအတွက် လပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိိုင်မှင့် ကုန်ကျစရိတ်တ့ုိအေပါ 

အကျ ိးသက်ေရာက်ိုင်မ၊  

(ဂ)  ိုင်ငံေတာ်၏ လပ်စစ်ဓာတ်အားက လုံ ခံမ၊ 

(ဃ)  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*မှ  အများြပည်သူအကျ ိးစီးပွားအလို့ငှာ  လုိအပ် 

သည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆေသာ အြခားအေကာငး်အချက်များ။ 

၆၅။  ြပည်ပသ့ုိ  လပ်စစ်ဓာတ်အား  တင်ပ့ုိြခင်း/  ြပည်ပမှ  လပ်စစ်ဓာတ်အား  တင်သွင်းြခင်း 

ခွင့်ြပမိန့်များတွင်  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*မှ  သတ်မှတ်သည့်  စည်းကမ်းချက်များှင့် 

လုပ်ကိုင်ခွင့်သက်တမ်းများ ပါဝင်ေစရမည်။ 

လပ်စစ်ဝန်အားပမာဏခန့်မှန်းြခင်း 

၆၆။  လပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင့်ြပမိန့်များတွင်  ခွင့်ြပမိန့်ရရိှသူများသည်  လပစ်စ်ငှ့်စွမ်းအင ်

ဝန်ကီးဌာန*မှ ချမှတ်ေပးမည့် လမ်းညန်ချက်၊ နည်းစနစ်တ့ုိှင့်အညီ လပ်စစ်ဝန်အား တုိးလာမှင့် 

လပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်ပမာဏ ခန့်မှန်းေရးဆွဲရမည့် တာဝန်ရှိေကာင်း ေဖာ်ြပပါရှိရမည်။  

စုံစမ်းစစ်ေဆးမတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း 

၆၇။  ဤနည်းဥပေဒ  ၉၈  အရ*  စုံစမ်းစစ်ေဆးမများ  ြပလုပ်ရာတွင်  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူများသည် 

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*ှင့်  ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပီး  လပစ်စ်ငှ့်စွမ်းအင ်

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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ဝန်ကီးဌာန*က  ေတာင်းခံေသာ  မည်သည့်  သတငး်အချက်အလက်များကုိမဆို  ထုတ်ေဖာ် 

တင်ြပရန် တာဝန်ရှိေကာင်း ခွင့်ြပမိန့်အားလုံးတွင် ေဖာ်ြပပါရှိရမည်။ 

ဝန်ကီးဌာနလက်ေအာက်ရိှ လုပ်ငနး်ဌာနများ၊ အဖဲွ့အစည်းများ 

၆၈။  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*လက်ေအာက်ရှိ  လုပ်ငန်းဌာနများ၊  အဖွဲ့အစည်းများှင့် 

လပ်စစ်ဥပေဒပုဒ်မ  ၈  ပုဒ်မခွဲ(ဂ)  အရ  ဖွဲ့ စည်းထားေသာ  လပစ်စ်ဓာတ်အားေပးေရးအဖွဲ့ 

သို့မဟုတ် လပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းများသည-်  

(က)   လပ်စစ်ဥပေဒပါ  ြပဋ္ဌာန်းချက်များအရ  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူများအြဖစ်  မှတ်ယူရမည် 

ြဖစ်ပီး လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ိုင်သည်။ 

(ခ)  ဤနည်းဥပေဒထုတ်ြပန်ပီး  ေြခာက်လအတွင်း  နည်းဥပေဒပါ  ြပဋ္ဌာန်းချက်များှင် ့

အညီ သက်ဆုိင်သည့် ခွင့်ြပမိန့်များကို ေလာက်ထားရမည်။ 

(ဂ)  ခွင့်ြပမိန့်ပါ  လပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းှင့်  စပ်လျဉ်းသည့်  ဝန်ေဆာင်မများအတွက် 

ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူများ  လိုက်နာရမည့်  စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း  တန်းတူရည်တူ 

လိုက်နာရမည်။ 

အခန်း (၄) 

ခွင့်ြပမိန့်ထုတ်ေပးြခင်း 

ခွင့်ြပမိန့်ရယူရန်သတ်မှတ်ချက်  

၆၉။  ြပည်ေထာင်စုက  စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသည့်  အကီးစား  လပ်စစ်ဓာတ်အားှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 

လပ်စစ်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်း ခွင့်ြပမိန့်များကုိ လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သ့ုိ ေလာက်ထားရမည်။ 

၇၀။  ြပည်ေထာင်စုက စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသည့် အကီးစားလပ်စစ်ဓာတ်အား  ထုတ်လုပ်ြဖန့် ြဖးြခင်း 

မအှပ မဟာဓာတ်အားလုိင်းစနစ်ှင့် ဆက်သွယြ်ခငး်မရိှေသာ အလတစ်ားငှ့်အေသးစား လပ်စစ် 

ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြခင်းှင့်  ြဖန့် ြဖးြခင်းလုပ်ငန်းများှင့်စပ်လျဉ်းသည့်  ခွင့်ြပမိန့်များကို 

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ များထံမှ ေလာက်ထားရယူရမည်။ 

၇၁။  ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတုိင်း သ့ုိမဟုတ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသအတွင်းရိှ မိ့ှင့် ေကျးရွာ 

များအတွက်  လပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများငှ့်စပလ်ျဉ်းသည့်  ခွင့်ြပမိန့်များကို  သက်ဆိုင်ရာ 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတုိင်း  သ့ုိမဟုတ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသဦးစီးအဖဲွ့များထံမှ ေလာက်ထား 

ရယရူမည။် 

ခွင့်ြပမိန့်ကင်းလွတ်ခွင့်များ 

၇၂။  မိမိကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲရန်သက်သက်အလို့ငှာ  မိမိပိုင်ေြမေပါတွင်  တည်ေဆာက်ထားပီး  မဟာ 

ဓာတ်အားလိုင်းစနစ်ှင့် ချတိ်ဆက်ထားြခင်းမရှိေသာ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သူများသည် အြခားသူ 

များအား  လပ်စစ်ဓာတ်အားကို  လဲေြပာင်းေရာင်းချြခင်းမရှိလင်  ထိုသို့  လပ်စစ်ဓာတ်အား 

ထတ်ုလပုသူ်သည်  ခွင့်ြပမိန့်ရယူရန်  မလုိအပပ်ါ။  လပစ်စအ်္တရာယ ် ကငး်ရှင်းေရးအတွက် 

စစ်ေဆးမ ခံယူရမည်။ 

၇၃။  ခွင့်ြပမိန့်ရယူရန်  မလိုအပသ်ည့်  ကင်းလွတ်ခွင့်များှင့်ပတ်သက်သည့်  လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

များကို  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏  သေဘာတူညီချက်ြဖင့်  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*မှ 

ထုတ်ြပန်ရမည်။ 

ခွင့်ြပမိန့်  ထုတ်ေပးရန် သတ်မှတ်ချက်များ  

၇၄။  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည် - 

(က)  ခွင့်ြပမိန့်ေလာက်ထားသူက  မိမိေလာက်ထားသည့်  လပ်စစ်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများကုိ 

ေဆာင်ရွက်ုိင်စွမ်းရိှေကာင်းှင့် သက်ဆုိင်ရာဥပေဒေရးရာ၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရး 

ဆိုင်ရာှင့်  ခွင့်ြပမိန့်ပါ  စည်းကမ်းချက်များကုိ  လုိက်နာရန်  တာဝန်ခံိုင်ေကာင်း 

ခိုင်လုံစွာ တင်ြပိုင်မှသာ ခွင့်ြပမိန့်များကို ထုတ်ေပးရမည်။ 

(ခ)  ခွင့်ြပမိန့်   ထုတ်ေပးရာတွင်  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  အချက်များကို  ထည့်သွင်းစဉ်းစား 

ရမည် - 

(၁)  စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အေတွ့အကံ၊ 

(၂)  သက်ဆိုင်ရာ လပ်စစ်လုပ်ငန်း အေတွ့အကံ၊ 

(၃)  ဘာေငွ ေတာင့်တင်းခိုင်မာမ၊ 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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(၄)  နည်းပညာှင့် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အေသးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များ၊ စြံပပုံစံ၊ 

ဒီဇုိင်းပံုစံ၊  လုပ်ငန်းလည်ပတ်မဆုိင်ရာ  ဝိေသသလက္ခဏာများ  (Operational 

Characteristics)၊ 

(၅)  နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာှင့် စီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ိုငစ်ွမ်းရှိမ၊ 

(၆)  ခွင့်ြပမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက်များ၊ သက်ဆုိင်ေသာ ဥပေဒေရးရာှင့် စည်းကမ်း 

ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာိုင်စွမ်းရှိမ၊ 

(၇)  လပ်စစ်ဆုိင်ရာလုပင်နး်ငှ့်ဆိုငေ်သာ အေလ့အကျင့်ေကာငး်များ (Prudent 

Utility  Practices)၊  လပ်စစ်ဓာတ်အားကွန်ရက်ဆိုင်ရာ  လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များ၊ လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့် ြဖးေရးဆုိင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လုပ်ငန်း 

ပိုင်းဆိုင်ရာ  စံသတ်မှတ်ချက်များှင့်  ကျင့်ဝတစ်ည်းကမး်များကုိ  လုိက်နာ 

ိုင်စွမ်းရှိမ။ 

(၈)  ဝန်ကီးဌာနက  လက်ခံအတည်ြပထားေသာ  ြဖစ်ေြမာက်ိုင်စွမ်းေလ့လာမ 

အစီရင်ခံစာ။* 

(ဂ)  ခွင့်ြပမိန့်အသီးသီးတွင်  ေဖာ်ြပထားသည့်  ဝန်ေဆာင်မများအား  အြပည့်အဝ 

ေဆာင်ရွက်ေပးရန်အတွက်  ခငွ့်ြပမနိ့်ေလာက်ထားသူများ၏  ဘာေရးဆိုင်ရာ 

ေဆာင်ရွက်ချက်များ  (Financial  Activities)  ှင့်  အဖွဲ့အစည်းပိုင်းဆိုင်ရာများ 

(Organizational Affairs) ေတာင့်တင်းခုိင်မာမ ရိှ မရိှကုိ သံုးသပ်၍ အတည်ြပြခင်း 

သို့မဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်းတို့ကို ြပလုပ်ရမည်။ 

(ဃ)  နည်းဥပေဒခဲွ(က)ှင့်(ခ)ပါ*  အချက်များှင့်  ကိုက်ညီေသာ်လည်း  အဆိုြပ 

ေလာက်ထားသည့်  လပ်စစ်ဆုိင်ရာ  ရင်းှီးြမှပ်ှံမှင့်  ပတ်သက်သည့်  ပစ္စည်း 

ကိရိယာများ၊  အေဆာက်အအုံများ၊  နညး်စနစ်များသည်  လပ်စစ်ဓာတ်အားက 

အတွက် အေထာက်အကူ မေပးိုင်ြခင်း၊ အသုံးမြပိုင်ြခင်းများ စိစစ်ေတွ့ရှိရပါက 

ခွင့်ြပမိန့်ထုတ်ေပးရန် ြငင်းဆိုိုင်သည်။ 

   

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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ဘာေရးဆိုင်ရာ အာမခံချက် 

၇၅။   ခွင့်ြပမိန့်   ထုတ်ေပးြခင်းမြပမီ  သို့မဟုတ်  ဆိုင်းငံ့ထားေသာ  ခွင့်ြပမိန့်ကို  ြပန်လည် 

ခွင့်ြပြခင်းမြပမီ  ခွင့်ြပမိန့်ေလာက်ထားသူသည်  ခွင့်ြပမိန့်ေကး  ေပးသွင်းရမည့်အြပင် 

ဤနည်းဥပေဒှင့် ခွင့်ြပမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ ေဖာ်ြပထားသည့် ဝန်ေဆာင်မဆိုင်ရာ 

တာဝန်များကုိ  ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်းှင့်  ယင်းခွင့်ြပမိန့်ပါ  စည်းကမး်ချက်များကို  အမှန်တကယ် 

လိုက်နာမရှိေစရန်အတွက်  ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှ  အသိအမှတ်ြပသည့်  အာမခံစာချပ ် (Bond) 

သို့မဟုတ်  ဘာေရးအာမခံပုံစံ  တစ်မျ ိးမျ ိးကို  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သို့  တင်သွင်း 

ရမည်။ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်းဆိုင်ရာ လက်စွဲစာေစာင် (Operating Procedures Manual)  

၇၆။   ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူသည်  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိပီး  ရက်ေပါင်း  ၉ဝ  အတငွး်  လုပင်နး်ေဆာငရွ်က်ြခင်း 

ဆုိင်ရာ  လက်စဲွစာေစာင်  (Operating  Procedures  Manual)  ကို  ေရးသားြပစု၍  လပ်စစ်ှင့် 

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*၏ အတည်ြပချက်ရရိှရန ်တငသွ်ငး်ရမည်။ ယငး်အတည်ြပချက် ရရိှပီးပါက 

ခွင့်ြပမိန့်ရရိှသူသည်  လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်းဆုိင်ရာ  လက်စဲွစာေစာင်ပါ  လုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

ဝန်ေဆာင်မများ ကန့်သတ်ြခင်း 

၇၇။  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူများသည်  ိုင်ငံေတာ်မှကူညီေထာက်ပံ့မ  (Subsidies)  ေပးထားေသာ 

လပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများှင့်စပ်လျဉ်း၍ သေဘာတူထားပီးြဖစ်ပါက  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့  

၏  သေဘာတူညီချက်ြဖင့်  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*မှ  သတ်မှတ်ထားသည့်  လပ်စစ် 

ဓာတ်အားခန်းထားများအတိုင်း လက်ခံေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

လပစ်စ်ဓာတ်အားဝယ်ယူြခင်းှင့် ရယူြခငး် 

၇၈။  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူများသည် ေအာက်ပါတို့ကို ေဆာင်ရွက်ြခင်း မြပရ -  

(က)  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*မှ  သေဘာတူထားသည့်  ယှဉ်ပိင်မရှိေသာ 

လပ်စစ်ဓာတ်အားဝယ်ယူမ အစီအစဉ်ြဖင့်မဟုတ်ဘဲ လပ်စစ်ဓာတ်အား ကိုယ်တုိင် 

ထုတ်လုပ်သူ (IPP) အသစ်များထံမှ လပ်စစဓ်ာတ်အား ဝယ်ယူြခင်း၊ 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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(ခ)   လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*မှ သေဘာတူထားြခင်းမရိှေသာ လပ်စစ်ဓာတ်အား 

ဝယ်ယူေရး  သေဘာတူညီချက်များအရ  ကုန်ကျထားသည့်  လပ်စစ်ဓာတ်အား 

ရယူေရး ကုန်ကျစရိတ်ကို ြပန်လည်ကာမိေစရန် ြပလုပ်ြခင်း။ 

ခွင့်ြပမိန့်ကို ကာလအကန့်အသတ်ြဖင့် ရပ်ဆိုင်းြခင်းှင့် ပယ်ဖျက်ြခင်း  

၇၉။  (က)  မည်သည့်ခွင့်ြပမိန့်ကိုမဆို  ခွင့်ြပမိန့်ထုတ်ေပးသူက  ေအာက်ပါအေြခအေနများ 

တွင် ကာလအကန့်အသတ်ြဖင့် ရပ်ဆိုင်းြခင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်းြပုိင်သည်- 

(၁)  ခွင့်ြပမိန့်အသီးသီးတွင်  ေဖာ်ြပပါရိှသည့်  စည်းကမ်းချက်များကုိ  လုိက်နာရန် 

ပျက်ကွက်ြခင်း၊ 

(၂)  အချန်ိေစ့ေရာက်သည့်ေန့တွင် ခွင့်ြပမိန့်အတွက် သတ်မှတ်ေကးေပးေဆာင်ရန် 

ပျက်ကွက်ြခင်း၊ 

(၃)  ခွင့်ြပမိန့်ရရိှသူသည် ြပဋ္ဌာန်းထားသည့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းတစ်ရပ်ရပ်ကုိြဖစ်ေစ၊ 

အစီအစဉ်များ  သို့မဟုတ်  လက်စွဲများကိုြဖစ်ေစ  လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် 

ပျက်ကွက်ြခင်းေကာင့် ၎င်း၏ခွင့်ြပမိန့်ပါ ဝန်ေဆာင်မဆိုင်ရာ တာဝန်များကုိ 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင်  တစ်ပါးသူအေပါ  ကီးမားစွာ  ထိခုိက်နစ်နာမ  ြဖစ်ေပါ 

ေစြခင်း၊ 

(၄)  မိမိှင့်သက်ဆိုင်ေသာ  ဥပေဒေရးရာှင့်  စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊  စာချပ်ပါ 

သတ်မှတ်ချက်များကို အေလးမထားြခင်း၊ 

(၅)  ခွင့်ြပမိန့်ကုိြဖစ်ေစ၊ ခွင့်ြပမိန့်ပါ လုပ်ငန်းတစ်ခုလံုး သ့ုိမဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

ကုိြဖစ်ေစ ခွင့်ြပမိန့်ထုတ်ေပးခ့ဲသည့် သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်း 

များ၏  ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ  ေရာင်းချြခင်း၊  ေပါင်ှံြခင်း၊  အငှားချထားြခင်း၊ 

လဲလှယ်ြခင်း သို့မဟုတ် အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် လဲေြပာင်းေပးြခင်း၊ 

(၆)  ခွင့်ြပမိန့်ပါ စာရွက်စာတမ်း၊ အချက်အလက်များကုိ သက်ဆုိင်ရာ အစုိးရဌာန၊ 

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၏ ခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ ြပင်ဆင်ေရးသားြခင်း။ 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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(ခ)   ခွင့်ြပမိန့်ကို  ကာလအကန့်အသတ်ြဖင့်  ရပ်ဆိုင်းြခင်းှင့်  ပယ်ဖျကြ်ခငး်ြပလုပ် 

ပီးေနာက် ခွင့်ြပမိန့်ထုတ်ေပးခ့ဲသည့် သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းများ 

သည် ခွင့်ြပမိန့်ပါလုပ်ငန်းှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ပစ္စည်းကိရိယာများှင့် အေဆာက်အအံု 

များ စဉ်ဆက်မြပတ်လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်ုိင်ေစရန် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ေဆာင်ချက် 

အားလံုးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ ေဆာင်ရွက်ိုင်သည် - 

(၁)  ခွင့်ြပမိန့်ရရိှသူကုိယ်စား  စီမံအုပ်ချပ်သူတစ်ဦးဦးကုိ လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီး 

ဌာန*က  ပစ္စည်းကိရိယာများှင့်  အေဆာက်အအုံများကို  လဲေြပာင်းရယူေစ 

ပီး လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေစြခင်း၊  

(၂)  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူှင့်  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*မှ  သေဘာတူသည့် 

အြခားပုဂ္ဂလ်တစ်ဦးဦးအကား ထပ်ဆင့်စာချပ်တစ်ရပ် ချပ်ဆိုေစ၍ အဆိုပါ 

ပုဂ္ဂလ်အား ခွင့်ြပမိန့်ပါပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အေဆာက်အအုံများှင် ့လုပ်ငန်း 

တာဝန်များကို ချက်ချင်းလဲေြပာငး်ရယ ူေဆာငရွ်က်ေစြခငး်။ 

(ဂ)  ခွင့်ြပမိန့်ပယ်ဖျက်ြခင်းခံရသူ၏  လပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း  အေဆာက်အအံုတွင် 

တပ်ဆင်ထားသည့် စက်ရုံ၊ စက်ယ္တရားများှင့် အြခားပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် 

အဖိုးစားနား  အြပည့်အဝေပးအပ်ပီး  သတ်မှတ်ထားသည့်  စည်းကမ်းချက်များှင့် 

အညီ  ခွင့်ြပမိန့်ပါတာဝန်ကို  ဆက်ခံမည့်သူတစ်ဦးဦးက  လဲေြပာင်းရယူြခင်းမြပမ ီ

အချန်ိထိ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) ပါအတုိငး်* ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေစုိင်သည်။ 

(ဃ)  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမေရးှင့် ုိင်ငံေတာ်လုံ ခံေရး 

အေြခအေန  တစ်ရပ်ရပ်ေကာင့်  ေဆာင်ရွက်ဆဲ  လပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအား 

ရပ်ဆိုင်းရန်  ဆုံးြဖတ်ပါက  ဝန်ကီးဌာနသည်  ခွင့်ြပမိန့်ကို  ရုပ်သိမ်းပယ်ဖျက် 

ရမည်။* 

မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ်ှင့် ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

၈၀။  (က)  သက်ဆုိင်ရာတုိင်းေဒသကီး  သ့ုိမဟုတ ် ြပည်နယအ်စိုးရအဖွဲ့ များ၊  သက်ဆုိင်ရာ 

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခငွ့်ရေဒသဦးစီးအဖွဲ့ များမှ 

ထုတ်ေပးေသာ  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိထားသမူျားသည်  ခွင့်ြပမိန့်ပါ  နယ်နိမတ်ိအတွင်း 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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လပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတလု်ပြ်ဖန့် ြဖးြခငး် ေဆာငရွ်က်ရနအ်တက်ွ မဟာဓာတ်အား 

လိုင်းစနစ်ှင့်တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊  တစ်ဆင့်ခံြဖစ်ေစ  ချတိ်ဆက်လိုပါက  ခွင့်ြပမိန့် 

ထုတ်ေပးခ့ဲသည့် သက်ဆုိင်ရာ အစုိးရအဖွဲ့အစည်းများ၏ သေဘာတူညီချက် ရယူ 

ရမည်။ 

(ခ)  သက်ဆုိင်ရာ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းများ၏ သေဘာတူညီချက်ရရိှပါက မဟာဓာတ်အား 

လိုင်းစနစ်ှင့်တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊  တစဆ်င့်ခံြဖစေ်စ  ချတိဆ်က်ရနအ်တကွ်  လပ်စစ် 

ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*မှ ခွင့်ြပချက်ကို ရယူရမည်။ 

(ဂ)  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည်  ေအာက်ပါအချက်များကုိ  ထည့်သွင်းစဉ်းစား 

ပီးေနာက် လပ်စစ်ဓာတ်အား ချတိဆ်က်ေဆာင်ရွက်ြခင်းကို ခွင့်ြပိုင်သည် - 

(၁)  မဟာဓာတ်အားလုိင်းစနစ်၏ တည်ငိမ်မအေပါ အကျ ိးသက်ေရာက်ိုင်မ၊ 

(၂)  ေဒသခံြပည်သူတို့၏  လပ်စစ်ဓာတ်အားခ  ကုန်ကျစရိတ်အေပါ  အကျ ိး 

သက်ေရာက်ုိင်မ၊  

(၃)  သက်ဆုိင်ရာတုိင်းေဒသကီး  သ့ုိမဟုတ ် ြပည်နယ၊်  သက်ဆိုငရ်ာ  ကုိယ်ပုိင် 

အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း  သို့မဟုတ်  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသအတငွ်း  လပ်စစ် 

ဓာတ်အားက ဖွံ့ ဖိးတိုးတက်လာိုင်မ၊ 

(၄)  အများြပည်သူ  အကျ ိးစီးပွားအလို့ငှာ  လုိအပ်သည်ဟု  ထင်ြမင်ယူဆေသာ 

အြခားအေကာင်းအချက်များ။ 

(ဃ)  ထုိသို့ချတိ်ဆက်ရန်  လပ်စစ်ဓာတ်အား  ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့်  ြဖန့် ြဖးြခင်းများ 

အပါအဝင် သီးြခားလပ်စစ်ဓာတ်အားကွန်ရက်စနစ် ရှိပီးြဖစ်ရမည်။  

(င)  မဟာဓာတ်အားလုိင်းစနစ်ှင့်  တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊  တစ်ဆင့်ခံြဖစ်ေစ  ချတ်ိဆက ်

ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရရှိသူများသည် လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*က လပ်စစ်ဥပေဒ 

ှင့်အညီ  ထုတ်ြပန်ေသာ  နည်းဥပေဒ၊  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား  လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

   

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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ခွင့်ြပမိန့်ထုတ်ေပးြခင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ 

၈၁။  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည်  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် 

ခွင့်ြပမိန့်   ေလာက်ထားြခင်း၊  ထုတ်ေပးြခင်း၊  ြပင်ဆင်တည်းြဖတ်ြခငး်၊  မွမ်းမံြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

ဆိုင်းငံ့ြခင်း၊  ရုပ်သိမ်းြခင်းတို့ှင့်စပ်လျဉ်းသည့်  စည်းမျဉ်းများကို  ချမှတ်ရမည်။  ယင်းစည်းမျဉ်း 

များတွင် ခွင့်ြပမိန့်ေလာက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်ပုံစံများ၊ အေကာင်းအရာများ၊ သတ်မှတ်ချက် 

များ၊ အေထာက်အထား  စာရွက်စာတမ်းများှင့်  ခွင့်ြပမိန့်ထုတ်ေပးြခငး်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ 

စသည်တို့ ေဖာ်ြပပါရှိရမည်။ 

၈၂။  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*က  ထုတ်ြပန်မည့်  ခွင့်ြပမိန့်   ထုတ်ေပးေရးဆိုင်ရာ 

စည်းမျဉ်းများတွင် - 

(က)  လပ်စစ်ဓာတ်အားဝယ်ယူေရးသေဘာတူညီချက်များ (Power Purchase Agreements) 

ှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းေကာင်း၊  ယှဉ်ပိင်မရှိေသာ  လပ်စစ်ဓာတ်အားဝယ်ယူမ 

အစီအစဉ်များှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ချက်များကို ေဖာ်ြပရမည်။ 

(ခ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားဝယ်ယူေရးသေဘာတူညီချက်  ပဋိညာဉ်စာချပ်  စံြပပုံစံများကုိ 

သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၈၃။  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည်  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူများ  ေဆာင်ရွက်ေနေသာ  လုပ်ငန်း 

များတွင်  ှစ်ခု  သို့မဟုတ်  ှစ်ခုထက်ပိုေသာ  ဆက်စပ်ေနသည့်  လပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများှင့် 

စပ်လျဉ်း၍  လိုအပ်သည့်  ခွင့်ြပမိန့်များကို  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွ့ဲ၏  သေဘာတူညီချက်ြဖင့် 

ထုတ်ေပးုိင်သည်။ 

အခန်း (၅) 

လပ်စစ်ဓာတ်အားခန်းထား 

လပစ်စ်ဓာတ်အားခန်းထားများ အဆုိတငသွ်ငး်ြခငး်  

၈၄။  (က)  ခွင့်ြပမိန့်ရရိှသူများသည် လပ်စစ်ဓာတ်အားခန်းထားများအား လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင် 

ဝန်ကီးဌာန*သို့ အဆိုြပ တင်သွင်းရမည်။ 

(ခ)  အဆိုပါ  အဆိုြပချက်တွင်  သတ်မှတ်လိုသည့်  လပ်စစ်ဓာတ်အားခန်းထား၊ 

ပဋိညာဉ်စာချပ်ပါ  စာရင်းဇယားများှင့်  အြခားစာရွက်စာတမ်းများကို  ရှင်းလင်း 

ပီသေသာ ပုံှိပ်စာလုံးြဖင့် မူရင်းှင့်မူပွားများ ြပလုပ်တင်သွငး်ရမည်။ 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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(ဂ)  အဆိုြပစာရင်းဇယားတွင်  ေဈးန်း  သို့မဟုတ်  သုံးစွဲယူနစ်ကို  အေြခခံသည့် 

လပ်စစ်ဓာတ်အားခန်းထားကို  ေဖာ်ြပရမည့်အြပင်  လပ်စစ်ဓာတ်အားခန်းထား 

တွင်ပါရှိသည့်  အြခားအဖိုးအခများကုိ  သုံးစွဲသူများ  အလုံးစုံသေဘာေပါက် 

နားလည်ေစရန်အတွက်  မီတာငှားရမ်းသုံးစွဲခ၊ တပ်ဆင်ခ၊ အေြခခံဝယ်ယူလိုသည့် 

ဓာတ်အားပမာဏ  သတ်မှတ်ချက်၊  ေဈးေလာ့ေပးြခင်းှင့်  အြခားအေသးစိတ် 

အချက်များကိုလည်း ေဖာ်ြပရမည်။ 

၈၅။  (က)  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူတိုင်းသည်  ခင့်ွြပမိန့်ပါ  လပ်စစ်ဆုိင်ရာ  လုပ်ငန်းှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*က  သေဘာတူထားေသာ  လပ်စစ်ဓာတ်အားခ 

န်းထားများကို  ေကာ်မရှင်ရုံး၏ အများြပည်သူဆုိင်ရာ  မှတ်တမ်းခန်းတွင် ထားရှိ 

ိုင်ရန် ေကာ်မရှင်ရုံးသို့ ေပးပို့ရမည်။ 

(ခ)  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည်  သေဘာတူညီချက်  မရရှိေသးေသာ 

သို့မဟုတ်  အဆိုြပတင်သွင်းထားြခင်း  မရှိေသးေသာ  လပ်စစ်ဓာတ်အားခ 

န်းထားများှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆိုြပတင်သွင်းရန် ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူများကို ညန်ကား 

ရမည်။ 

လပစ်စ်ဓာတ်အားခန်းထား သတ်မှတသ်ည့် အေြခခံမမူျား 

၈၆။  လပ်စစ်ဓာတ်အားခန်းထားများသည ်ေအာက်ပါအချက်များအေပါ အေြခခံရမည်- 

(က)  လပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူများ၏  လုိအပ်ချက်ကို  အေလးထား  ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့်  ခွင့်ြပမနိ့်ရရှိသူများက  ကျခံထားရေသာ  ကုန်ကျစရိတ် 

အားလံုးကို ကာမိေစြခင်း၊ 

(ခ)  လပ်စစ်ကတွင် ေငွလုံးေငွရင်း ရင်းှီးြမှပ်ှံမများမှ အကျ ိးအြမတရ်ရိှန်းသည ်

ယင်းှင့်အလားတူ စွန့်စားရင်းီှးြမှပ်ှံမများကဲ့သို့ အကျ ိးြဖစ်ထွန်းေစြခင်း၊  

(ဂ)  ေရတိုှင့်  ေရရှည်ကာလများအတွက် ကာမိေစေသာ အနီးစပ်ဆုံး  ခန့်မှန်းကုန်ကျ 

စရိတ် (short run and long run marginal costs) ၊ မန်ှကန်တိကျေသာ ေဈးန်း 

ဆိုင်ရာ  သတင်းအချက်အလက်များ၊  လပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်မှင့်  ြဖည့်ဆည်း 

ေပးိုင်မ အေြခအေနများကို ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ ေဖာ်ြပြခင်း၊  

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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(ဃ)  သုံးစွဲသူအမျ ိးအစားအသီးသီးထံ  ပို့လတ်ေသာ  လပ်စစ်ဓာတ်အား  အရည်အေသွး 

ှင့် အြခားလပ်စစ်ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်းတို့ှင့် ထုိက်တန်သည့် ဓာတ်အားခ 

န်းထားြဖစ်ြခင်း၊  

(င)  ဝန်အားအသုံးအများဆုံးအချနိ်၊  ပုံမန်ှအသံုးြပသည့်အချန်ိ  စသည့်  အချန်ိအမျ ိးမျ ိး 

အလိုက်ြဖစ်ေစ၊  လပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမ  ပမာဏအလုိက်ြဖစေ်စ  ဝနေ်ဆာင်မ 

ေပးြခင်း၊  

(စ)  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၏  ချမှတ်ထားေသာ  မူဝါဒများှင့်အညီ  ေကျးလက်ေဒသ 

လပ်စစ်မီးရရှိေရး  အရှိန်အဟုန်ြမှင့်  ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်  အစိုးရက  အေထာက်အပ့ံ 

ြပရန် လိုအပ်ြခင်း။  

လပ်စစ်ဓာတ်အားခန်းထား ေြပာင်းလဲရန် ေလာက်ထားြခင်း 

၈၇။  (က)  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူများသည်  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*မ ှ သေဘာတူခွင့်ြပ 

ထားပီးေသာ  လပ်စစ်ဓာတ်အားခန်းထားများကုိ  ြပင်ဆင်တည်းြဖတ်ရန် 

သို့မဟုတ်  မွမ်းမံြပင်ဆင်ရန်  လုိအပ်လာပါက ဝန်ကီးဌာနသို့ တင်ြပေလာက်ထား 

ိုင်သည်။ 

  (ခ)  ြပင်ဆင်တည်းြဖတ်ရန်  သ့ုိမဟုတ ်မမွး်မြံပငဆ်ငရ်န ်တငြ်ပေလာက်ထားချက်တွင ်

လပ်စစ်ဓာတ်အားခန်းထား  မွမ်းမံြပင်ဆင်ြခင်းေကာင့်  လပ်စစ်ဓာတ်အား 

သုံးစွဲသူများအေပါ  သက်ေရာက်မရှိုိင်သည့်  အကျ ိးအြပစ်  င်းယှဉ်ချက်များ 

ပါဝင်ရမည်။ 

အခန်း (၆) 

အြခားစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာတာဝန်များ 

ဘာေငွအစီအမံများ 

၈၈။  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူအားလံုးသည်  ၎င်းတို့၏  ဘာေငွေထာက်ပံ့ေပးေရး  အစီအမံများအား 

စီးပွားေရးအရ  တွက်ေြခကိုက်ပီး  ကျ ိးေကာင်းခိုင်လုံေသာ  စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များြဖင့် 

ေသချာစွာ ေဆာင်ရွက်ထားရမည်။ 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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လပုင်န်းေပါင်းစည်းြခင်း၊ ြပန်လည်ဖွဲ့ စည်းြခင်းှင့် ချဲ့ ထွင်ြခငး် 

၈၉။  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူများသည်  မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများှင့်  လုပ်ငန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း 

အတွက်လည်းေကာင်း၊  လုပ်ငန်းေပါင်းစည်းြခင်း  သို့မဟုတ်  အဓိကအေဆာက်အအံုများကို 

ေရာင်းဝယြ်ခင်းအတွက်လည်းေကာင်း၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ချဲ့ ထွင်ြခင်းအတွက်လည်းေကာင်း 

သက်ဆိုင်ရာ ခွင့်ြပမိန့်ထုတ်ေပးသူထံ သေဘာတူညီချက် ေတာင်းခံရမည်။ 

လပ်စစ်ဓာတ်အားကွပ်ကဲေရးဌာနများ 

၉၀။  (က)   လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည်  လပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်  တည်တံ့ခိုင်မဲမ၊ 

အားထားရမ၊  လံု ခံစိတ်ချရမှင့်  ထိေရာက်အကျ ိးရှိမတို့  ရိှေစရန်အတွက် 

လပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်  ထိန်းညှိကွပ်ကဲြခင်းဆိုင်ရာ  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကုိ 

ထုတ်ြပန်ရမည်။  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*က  ဖွဲ့စည်းထားေသာ  လပ်စစ် 

ဓာတ်အားကွပ်ကဲေရးဌာနများှင့်  လပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူများက 

ယင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာလိုက်နာရမည်။ 

  (ခ)   လပ်စစ်ဓာတ်အားကွပ်ကဲေရးဌာနများသည်  လပ်စစ်ဓာတ်အား  လိုအပ်မကုိ 

ထိေရာက်အကျ ိးရိှစွာ  ြဖည့်ဆည်းေပးုိင်ရန် မဟာဓာတ်အားလုိင်းစနစ်ှင့်  ချတ်ိဆက် 

ထားသည့် လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးဆိုင်ရာ အေဆာက်အအုံများ အားလံုးမှ 

ထုတ်လုပ်သည့် လပ်စစ်ဓာတ်အားကို စီမံခန့်ခွဲရမည်။ 

  (ဂ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီေရာင်းချသူသည်  လပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကား 

ေရာင်းချသူ  တစ်ဦးထက်ပိုသူထံမှ  လပစ်စဓ်ာတအ်ား  ဝယယ်ူိုငသ်ည့်အခါ 

လပ်စစ်ဓာတ်အားကွပ်ကဲေရးဌာနများသည ်အဆိုပါ  လက်ကားေရာင်းချသူများ၏ 

ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရး အေဆာက်အအုံများကို ခွဲြခားြခင်းမြပဘဲ တန်းတူရည်တူ 

စနစ်ြဖင့် ကွပ်ကဲ(Dispatch) ေဆာင်ရကွေ်ပးရမည။် 

   

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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အခန်း (၇) 

အရည်အေသွးှင့်စံချနိ်စံညန်းသတ်မှတ်ချက်များ 

၉၁။  (က)  စက်မဝန်ကီးဌာနသည်  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏  သေဘာတူညီချက်ြဖင့် 

လပ်စစ်ဆုိင်ရာ  ပစ္စည်းကိရိယာများ၏  အရည်အေသွးငှ့်  စခံျနိစ်ညံနး်ဆိုင်ရာ 

သတ်မှတ်ချက်များကို သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်ရမည်။ 

(ခ)  နည်းဥပေဒခဲွ  (က)  အရ*  ေဆာင်ရွက်ရာတွင်  နည်းပညာနယ်ပယ်အသီးသီးအလုိက် 

သက်ဆိုင်ေသာ  ဝန်ကီးဌာန၊  အဖွဲ့အစညး်များှင့်  ညှိင်းေဆွးေွး  ေဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 

အခန်း(၈) 

လပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းှင့် လပ်စစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ စစ်ေဆးြခင်း 

၉၁-က။  ဝန်ကီးဌာနသည်  လပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပင်နး်ငှ့်  လပစ်စဆ်ိုငရ်ာ  ပစ္စည်းကိရိယာများ 

စစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်းများကို  ေဆာင်ရက်ွရန်  စစ်ေဆးေရးမှးချပ်တစ်ဦးကို  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ 

အဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ခန့်အပ်တာဝန်ေပးရမည်။* 

၉၂။  စစ်ေဆးေရးမှးချပ်သည်  လပ်စစ်ဥပေဒပုဒ်မ  ၃၂  ှင့်  ၃၃  ပါ  ြပဋ္ဌာန်းချက်များှင့်အညီ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ရမည-် 

(က)  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိပီးြဖစ်သည့်  လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြခင်း၊  ပို့လတ်ြခင်းှင့် 

ြဖန့် ြဖးြခင်းများကို  သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ  စစ်ေဆးပီး  လပ်စစ်အ္တရာယ် 

ကင်းရှင်းေကာင်း လက်မတှထု်တေ်ပးြခငး်၊  

(ခ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးြပသည့်  ဓာတ်ေလှကား၊  စက်ေလှကား၊  လပ်စစ်ရထား၊ 

အထူးစီးပွားေရးစက်မဇုန်မှ  စက်ရုံများ၊  အေသးစား၊  အလတ်စား၊  အကီးစား 

စက်ရုံများ၊  အများြပည်သူသက်ဆိုင်စုေဝးရာ  အေဆာက်အအံုများ  စသည်တ့ုိကို 

စစ်ေဆးပီး လပ်စစ်အ္တရာယ်ကင်းရှင်းေကာင်းလက်မှတ် ထုတ်ေပးြခင်း၊  

(ဂ)  လပ်စစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကို  သတ်မှတ်ထားေသာ  စံချနိ်စံညန်းများှင့် 

အညီ စစ်ေဆးပီး အရည်အေသွးစစ်ေဆးချက်လက်မှတ် ထုတ်ေပးြခင်း၊ 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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(ဃ)  လပ်စစ်ဥပေဒပုဒ်မ  ၃၄  အရ  တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့်  ဓာတ်ခွဲခန်းမှ 

သတ်မှတ်စံချနိ်စံညန်းများြဖင့်  စစေ်ဆးပးီ  အတည်ြပချက်ရေသာ  ြပည်တွင်း 

ြပည်ပမှ ထုတ်လုပ်သည့် လပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများကုိ အရည်အေသွးစစ်ေဆးချက် 

လက်မှတ် ထုတ်ေပးြခင်း၊ 

(င)  လပ်စစ်တပ်ဆင်ေရးလုပင်နး်  လုပကုိ်ငရ်န ် သတမ်တှအ်ရည်အချငး်ငှ့်  ြပည့်စံုသ ူ

များအား လပ်စစ်ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာလက်မှတ် ထုတ်ေပးြခင်း၊ 

(စ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြခင်းှင့်  ြဖန့် ြဖးြခင်းလုပ်ငန်းများအတက်ွ  လုပ်ငန်း 

မှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့် သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ထုတ်ေပးြခင်း၊ 

(ဆ)  လပ်စစ်အ္တရာယ်ေကာင့်  လူှင့်တိရိစ္ဆာန်တို့  ထိခိုက်နာကျင်ေစြခငး်၊  အသက် 

ဆုံးရံးြခင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာှင့်အေဆာက်အဦများ ပျက်စးီဆုံးရံးြခငး်စသည့် အ္တရာယ် 

ြဖစ်ေပါမများှင့်စပ်လျဉ်း၍  တာဝနရ်ှိသူများှင့်  လိုအပ်ေသာ  သက်ေသများကို 

စစ်ေဆး၍  မည်သူ့တွင်  တာဝန်ရှိေကာင်းကို  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သို့ 

သေဘာထားမှတ်ချက်ေပးပို့ြခင်း။ 

၉၃။  လပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူသည်  မိမိ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်းမြပမီ  လပ်စစ် 

အ္တရာယ်ကင်းရှင်းေကာင်းှင့်  လပ်စစ်ပစ္စည်းအရည်အေသွးတို့အတွက်  စစ်ေဆးြခင်းခံရမည့် 

အြပင် လပုင်န်းေဆာင်ရွက်လည်ပတ်ေနသည့် ကာလအတွငး် စှစ်ဉ်စစေ်ဆးြခငး် ခံရမည်။ 

၉၄။  စစ်ေဆးေရးမှးချပ်သည်  အထက်နည်းဥပေဒ  ၉၃  အရ  စစ်ေဆးရာတွင်  ဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒများ၊  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်  ကိုက်ညီမမရှိေကာင်း  စစ်ေဆးေတွ့ ရှိပါက  လုပ်ငန်း 

များရပ်ဆုိင်းုိင်ရန်  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*ှင့်  ခွင့်ြပမိန့်ရရိှသူတ့ုိထံသ့ုိ  အေကာင်းကား 

ရမည်။  

၉၅။   ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူသည်  လပ်စစ်အ္တရာယ်ြဖစ်ပွားြခင်းှင့်စပလ်ျဉ်း၍  စစ်ေဆးေရးမှးချပ်၏ 

သေဘာထားမှတ်ချက်အေပါတွင်  မည်သို့အေရးယူေဆာင်ရွက်ထားေကာင်း  စစ်ေဆးေရးမှးချပ် 

ထသ့ုိံ အြမန်ဆံုး အေကာင်းြပန်ကားရမည်။ 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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၉၆။  စစ်ေဆးေရးမှးချပ်သည်  လပ်စစ်ဥပေဒပုဒ်မ  ၃၄  ှင့်အညီ  စက်မဝန်ကီးဌာနက 

ေဆာင်ရက်ွရမည့်  ုိင်ငံတကာအဆင့်မ ီ ဓာတခဲွ်ခနး်များ  တည်ေထာငဖ်ငွ့်လှစ်ိုင်ေရးကိစ္စကို 

တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၉၇။  စစ်ေဆးေရးမှးချပ်သည်  လပ်စစ်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းစစ်ေဆးြခင်းှင့်  လပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ 

များ စစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန် လုိအပ်ေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ေရးဆွဲ၍ 

စက်မဝန်ကီးဌာနသ့ုိ တင်ြပရမည်။ 

အခန်း (၉) 

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရး၊ ြပစ်ဒဏ်များှင့် အေရးယူမများ 

စုံစမ်းစစ်ေဆးမများ  

၉၈။  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည်  ဥပေဒ၊  အမိန့်၊  နည်းဥပေဒ၊  စည်းမျဉ်း  သ့ုိမဟုတ် 

ခွင့်ြပမိန့်ပါ  စည်းကမ်းချက်တို့ကုိ  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူတစ်ဦးဦးက  ေဖာက်ဖျက်ေကာင်း  မိမိထံ 

စာြဖင့်တိုင်ကားလာြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊  မိမိကိုယ်တိုင်သံသယရှိြခငး်ေကာင့်ြဖစ်ေစ လိုအပ်ေသာ 

စုံစမ်းစစ်ေဆးမများြပလုပ်ိုင်ရန်  သင့်ေလျာ်ေသာ  လူပုဂ္ဂလ်  သို့မဟုတ်  အဖွဲ့အစည်းများကို 

တာဝန်ေပးိုင်သည်။  

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ  

၉၉။   (က)  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူတစ်ဦးဦးအား စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ အေရးယူြခင်းြပရန် 

အေကာင်းေပါေပါက်လာပါက အေရးယူြခင်းမြပမီ ယင်းအေရးယူမသည် မည်သည့် 

အတွက်ေကာင့် ေလျာ်ကနမ်မရိှေကာငး်ကုိ သတမ်တှက်ာလအတငွး် ေြဖရှင်းချက ်

ေပးရန်  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည်  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူထံ  စာြဖင့် 

အေကာင်းကားရမည်။ 

(ခ)  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည်  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏  သေဘာတူညီ 

ချက်ြဖင့်  စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

စည်းမျဉ်းများ  ထုတ်ြပန်ရမည်။  ယင်းစည်းမျဉ်းများတငွ ် ေအာက်ပါအချက်များ 

ပါဝင်ရမည်- 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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(၁)   စည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်ြခင်းအတွက်  ေြဖရှင်းချက်ေပးရန်  အခွင့်အေရး 

ေပးြခင်း၊  

(၂)  ေြဖရှင်းချက်သည်  ခိုင်လုံြပည့်စုံမမရှိပါက  စည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်ြခင်းကုိ 

ြပန်လည်ကုစားရန်အတွက်  သင့်ေတာ်သည့်  အချန်ိအတုိင်းအတာတစ်ရပ် 

ေပးြခင်း၊ 

(၃)   သင့်ေတာ်သည့်  အချနိအ်တိုငး်အတာအတငွး်  ြပနလ်ည်ကုစားုိင်ြခင်း 

မရှိပါက အေရးယူရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် ချမှတ်ိုင်သည့် ဒဏ်ေကး 

ေငွပမာဏ။ 

အေရးယူမများ 

၁၀၀။  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည် သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်တ့ုိကုိ  ေဖာက်ဖျက်ေကာင်း 

ေတွ့ ရှိရသည့်  သက်ဆိုင်ရာ  ခွင့်ြပမိန့်ရရှိသူကို  ေအာက်ပါအေရးယူမ  တစ်ရပ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ၊ 

တစ်ရပ်ထက်ပုိ၍ြဖစ်ေစ အေရးယူ ေဆာင်ရွက်ုိင်သည်- 

(က)  စည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်မ  ထပ်မံကျးလွန်ြခင်း  မြပုိင်ရန်အတွက်  ဘာေရး 

အာမခံထားရှိရန် သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

(ခ)   ဘာေရးဆိုင်ရာ ြပစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ြခင်း၊ 

(ဂ)   ခွင့်ြပမိန့်ကို ရပ်ဆိုင်းြခင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းြခင်း၊  

(ဃ)   တရားမေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊  ြပစ်မေကာင်းအရြဖစ်ေစ တရားစွဲဆိုြခင်း  သ့ုိမဟုတ် 

တရားစွဲဆိုရန် လဲေြပာင်းေပးြခင်း။ 

အခန်း (၁၀) 

အေထွေထွ 

လုံ ခံမအဆင့်အတန်းထားရှိမ  

၁၀၁။  စာရွက်စာတမ်းတွင်  ပါရိှေသာ  သတင်းအချက်အလက်အချ ိ့  သ့ုိမဟုတ်  အားလုံးကို 

မြဖစ်မေန  ထုတ်ေဖာ်ြပသရန်  သ့ုိမဟုတ်  ေြပာဆုိရန်  အေြခအေနတစ်ရပ်  ြဖစ်ေပါသည့်အခါ 

ထိုကိစ္စရပ်များှင့်ပတ်သက်သည့်  ပဂု္ဂလ်သည်  အဆိုပါ  စာရွက်စာတမ်းတွင်  ပါရိှေသာ  သတင်း 
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အချက်အလက်များမှာ  လံု ခံမအဆင့်အတန်း  သတ်မှတ်ချက်အရ  ထိုသို့ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြခင်းမှ 

ကင်းလွတ်ခွင့်ြပရန်  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သို့  တင်ြပေလာက်ထားိုင်သည်။  ထိုသို့ 

ေလာက်ထားရာတွင် လ ိ့ဝှက်ထားရိှမအြဖစ် သတ်မှတ်ရန် မိမိေလာက်ထားမ အကျ ိးအေကာင်း 

ခိုင်လုံေကာင်း  လံုေလာက်သည့်  အေသးစိတ်အေထာက်အထားများကို  ေလာက်ထားတင်သွင်း 

ရမည်။  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည်  လ ိ့ဝှက်ထားရိှမအြဖစ်  သတ်မှတ်ရန်  မည်သည့် 

ေတာင်းဆိုမမျ ိးကိုမဆို ဆုံးြဖတ်သတ်မှတ်ပုိင်ခွင့် ရိှသည်။ 

သတင်းအချက်အလက်များ 

၁၀၂။  လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန*သည်  လပစ်စဥ်ပေဒငှ့်  နည်းဥပေဒပါလုပင်နး်များကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရွက်ရာတွင်  လုိအပ်ပါက  လပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း  ခွင့်ြပမိန့် 

ရရှိသူထမံ ှ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကုိမဆို  ေတာငး်ဆိုိုငသ်ည်။  ယငး်သ့ုိ  ေတာင်းဆုိ 

ခံရသည့်ပုဂ္ဂလ်သည်  ေတာင်းဆိုလာသည့်  အချက်အလက်များကို  ပံ့ပိုးေပးရမည်ြဖစ်ပီး 

ပျက်ကွက်ပါက  အခါအားေလျာ်စွာ  သတ်မှတ်သည့်  ဒဏ်ေငွ  သို့မဟုတ်  အြခားြပစ်ဒဏ်များ 

အတွက် တာဝန်ရှိေစရမည်။ 

 

*  ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်သည်။ 
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