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( စ ) ကြျိုးကြပ်မှုအ ွဲွဲ့ ဆုသည့်မှော ဤဥြထေအရ ွွဲ့စည့််း

ော်းသည့် အမ ်းသော်းစောကကည့်တုက့်

ကက်းကကြ့်မှုအ ွွဲ့ကု ဆုသည့်။
(ဆ)

ထိုတ်ဒဝစာ ဆုသည့်မှော လက့်ထရ်းစော၊ ြုနှြ့်စော၊ အလက့်
တစ့်ရြ့်ရြ့်ပ င့် န့်တ်း၍
ပ စ့် ထစ၊ မတူ သ ည့် ပ စ့် ထစ

ရွန့််းနစ့်နှင့် အပခော်းနည့််းြညော

ုတ့်ထဝလက
ု ့်သည့်စောတုို့အပြင့် ယင့််းတန
ုို့ ှင့်အမ ်းအစော်းတူသည့်
င့် ရှော်းပမင့် သောထသော ြု သ ဏ္ဌော န့် ရှ သည့် အရော သုို့မ ဟု တ့်

ြုအော်းပ င့်ထသော့်လည့််းထကောင့််း၊ သဏ္ဌောန့်အော်းပ င့်ထသော့်လည့််းထကောင့််း၊ အပခော်းနည့််းလမ့််း
အော်းပ င့် ထသော့် လ ည့််း ထကောင့််း စကော်းလ်းု မ ော်းကု ပ စ့် ထစ၊ အထတွ်း အထခေါ်မ ော်းကု ပ စ့် ထစ
သရှထစနုင့်သည့်အရောမ ော်းနှင့် သတင့််းစော၊ စောထစောင့်၊ ဂ ောနယ့်၊ မဂဂဇင့််းနှင့်စောအုြ့်မ ော်းကု
ဆုသည့်။
( ဇ ) ထိုတ်ဒဝသူ ဆုသည့်မှော

ုတ့်ထဝစောတစ့်ခုခုကု စ်းြွော်းထရ်းအက ်းအပမတ့်ရယူ၍ထသော့်

လည့််းထကောင့််း၊ မရယူဘထသော့်လည့််းထကောင့််း
တွင့်

ုတ့်ထဝသည့်သူကု ဆုသည့်။ ယင့််းစကော်းရြ့်

ုတ့်ထဝသည့် လုြ့်ငန့််း လုြ့်ကုင့်သူနှင့်စြ့်လ ဉ့််းသည့် အစုစြ့် (Partnership)၊

ကုမပဏ္ (Company)၊ မသော်းစုလုြ့်ငန့််း(Family Business) သုို့မဟုတ့် အသင့််းအ ွွဲ့၏
သက့်ဆုငရ
့် ော စမအုြ့်ခ ြ့်ထသော အစုရှင၊့် ဥကကဋ္ဌ၊ မန့်ထနဂ င့််းေါရုက့်တော၊ အတွင့််းထရ်းမှ ်း
သမ
ုို့ ဟုတ့် တောဝန့်ခြုဂဂ လ့်လည့််း ြါဝင့်သည့်။
အခန်ျိုး(၂)
ရည်ရွယ်ခ ြ်
၃။

ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ ော်းမှော ထအောက့်ြါအတုင့််း ပ စ့်သည့် (က) အမ ်းသော်းစောကကည့်တုက့်၏ တောဝန့်နှင့် လုြ့်ြုင့်ခွင့်မ ော်းကု ြပြင့်စွောထဆောင့်ရွက့်နုငရ
့် န့်၊
( ခ ) အမ ်းသော်းစောကကည့်တုက့်မ ော်းကု အမ ော်းပြည့်သူ ထလလောသုထတသနပြ အသု်းပြ နုငထ
့် ရ်း
အတွက့် နုငင
့် ၏စောထြအသဉောဏ့္် အထမွအနှစ့်မ ော်းကု စုထဆောင့််း

န့််းသမ့််းသည့် ပမန့်မော

အမ ်းသော်းစောထြစု အထမွအနှစ့်ဗဟုဌောန ပ စ့်လောထစရန့်၊
( ဂ ) ပြည့်တွင့််း

ုတ့်

ုတ့်ထဝစောမ ော်းနှငြ
့် တ့်သက့်ထသော အထကကောင့််းအရော အခ က့်အလက့်

မ ော်းကု တစ့်နုင့်ငလ်းု အတုင့််းအတောပ င့် နုငင
့် တကော စခ န့်စညွှန့််းနှင့်အည ပ စ့်ထစရန့်၊
(ဃ) ပြည့်တွင့််းပြည့်ြမှ စောကကည့်တုက့်မ ော်း၊ စောကကည့်တုက့် အသင့််းအ ွွဲ့မ ော်းနှင့် ဆက့်သွယ့်၍
စောကကည့်တုက့် ွဲ့ွ ဖ ်းတု်းတက့်ထရ်းလုြ့်ငန့််းမ ော်းကု အရှန့်အဟုန့်ပ င့် ထဆောင့်ရွက့်နုင့်ရန့်။
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အခန်ျိုး(၃)
ကြျိုးကြပ်မှုအ ွဲွဲ့ ွဲွဲ့စည်ျိုးပခင်ျိုးနှင့်် ယင်ျိုး၏တာဝန်နှင်လ
့် ပ
ို ်ပိုင်ခင့််မ ာျိုး
၄။

ဝန့်ကက်းဌောနသည့် (က) ပြည့်ထ

ောင့်စုအစု်းရအ ွွဲ့၏ သထဘောတူညခ က့်ပ င့် ဦ်းစ်းဌောန ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းခ ြ့်က

ဥကကဋ္ဌအပ စ့်လည့််းထကောင့််း၊ ဌောနဆုငရ
့် ောမ ော်းမှ စောကကည့်တုက့်ြညော ကျွမ့််းက င့်သူနှစ့်ဦ်း
နှင့်ထပခောက့်ဦ်း

က့်မြုထသော စောကကည့်တုက့်ြညော ပြင့်ြကျွမ့််းက င့်သူမ ော်းက အ ွွဲ့ဝင့်

အပ စ့်လည့််းထကောင့််း၊ အမ ်းသော်းစောကကည့်တုက့် ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်း (စောကကည့်တုက့်မှ ်း)က
အတွင်း့် ထရ်းမှ ်းအပ စ့်လည့််းထကောင့််း ြါဝင့်ထသော အမ ်းသော်းစောကကည့်တုက့် ကက်းကကြ့်မှု
အ ွွဲ့ကု ွွဲ့စည့််းရမည့်။
( ခ ) ြုေမ
့် ခွ (က) အရ ွွဲ့စည့််းထသော ကက်းကကြ့်မအ
ှု
ွွဲ့ကု လအ
ု ြ့်ြါက ပြင့်ဆင့် ွွဲ့စည့််းနုငသ
့် ည့်။
၅။

ကက်းကကြ့်မှုအ ွွဲ့၏ တောဝန့်မ ော်းမှော ထအောက့်ြါအတုင်း့် ပ စ့်သည့် (က) ပမန့်မောနုင့်င၏ အမ ်းသော်းစောထြစုအထမွအနှစ့်မ ော်းကု စုထဆောင့််း၍ ထခတ့်မနည့််းြညောရြ့်
မ ော်းပ င့်

န့််းသမ့််းထစောင့်ထရှောက့်ရန့်နှင့် တု်းတက့်ပြန့်ို့ြွော်းထစရန့် မူဝါေမ ော်းခ မှတ့်ပခင့််း၊

( ခ ) စောကကည့်တုက့်စောစု မ ော်း (Library Collections) တု်းြွော်းထစထရ်းနှင့် စောကကည့် တုက့်
လုြ့်ငန့််း မ ော်း

ွွဲ့ဖ ်းတု်း တက့်ထစထရ်းအတွက့် ပြည့်တွင်း့် ပြည့်ြ မှ စောကကည့်တုက့်မ ော်း၊

စောကကည့်တုက့်အသင့််းအ ွွဲ့မ ော်းနှင့် ြူ်းထြါင့််းထဆောင့်ရွက့်ပခင့််း၊
( ဂ ) ပြည့်တွင်း့် ရှစောကကည့်တုက့်မ ော်းကု စောကကည့်တုက့်လုြ့်ငန့််းဆုငရ
့် ော ဦ်းထဆောင့်မှုမ ော်းထြ်းပခင့််း၊
(ဃ) အ မ ်း သော်း စော ကက ည့် တု က့် ၏ ဝ န့် ထဆော င့် မှု လု ြ့် င န့််း မ ော်း ြု မု တု်း တ က့် ပမ င့် မော်း ၍
စွမ့််းထဆောင့်ရည့်ပြည့်ဝထစရန့် မူဝါေမ ော်းခ မှတ့်ပခင့််းနှင့် ကက်းကကြ့်လမ့််းညွှန့်ပခင့််း၊
( င ) နုငင
့် ထတော့်အတွင့််း စောကကည့်တုက့်အသု်းပြ မှုတု်းတက့်ထရ်းနှင့် စော တ့်စွမ့််းရည့်ပမင့်မော်းထရ်း
အတွက့် အမ ်းသော်းစောကကည့်တုက့်မ ော်းကု လု အ ြ့် သ ည့် လမ့််း ညွှန့်မှု မ ော်းထြ်းပခင့််း။
၆။

ကက်းကကြ့်မှုအ ွွဲ့၏ လုြ့်ြုငခ
့် ွင့်မ ော်းမှော ထအောက့်ြါအတုင်း့် ပ စ့်သည့် (က) ပြည့် တွ င်း့် ၌

ု တ့် ထဝထသော စောထြအနု ြ ညောြစစ ည့််း မ ော်းကု ဥြထေနှ င့် အ ည ရယူ

န့််းသမ့််းပခင့််း (National Depository) ၊
( ခ ) စောကကည့်တုက့်ဆုင့်ရောကစစရြ့်မ ော်းနှင့်စြ့်လ ဉ့််း၍ ပြည့်တွင်း့် ပြည့်ြစောကကည့်တုက့်မ ော်း၊
စောကကည့် တု က့် အ ွွဲ့အစည့််း မ ော်းနှ င့် သထဘောတူ စောခ ြ့် မ ော်းခ ြ့် ဆု ပခင့််း ၊ ြူ်း ထြါင့််း
ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််းလုြ့်ငန့််းမ ော်းကု ဝန့်ကက်းဌောန၏သထဘောတူခွငပြ
့် ခ က့်အရ ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််း၊
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( ဂ ) ပြင့်ြသထ
ုို့ ရောက့်ရှထနထသော အမ ်းသော်းစောကကည့်တုက့်ြင
ု ့် စောထြအနုြညောြစစည့််းမ ော်းကု
အမ ်းသော်းစောကကည့်တုက့်သုို့ ပြန့်လည့်ထြ်းြုို့

န့််းသမ့််းနုငထ
့် စရန့် ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််း၊

(ဃ) ပြည့် တွ င့််း ပြည့် ြ ရှ အပခော်းစောကကည့် တု က့် ဆု င့် ရောက စစ ရ ြ့် မ ော်းတွ င့် ြူ်း ထြါင့််း ြါဝင့်
ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််း၊
( င ) စောကကည့်တုက့်လုြ့်ငန့််း စွမ့််းရည့်ပမင့်မော်းထရ်းအတွက့် ပြည့်တွင်း့် ပြည့်ြသင့်တ န့််း မ ော်း၊
အလုြ့်ရထ
ု ဆွ်းထနွ်းြွမ ော်း၊ နှ်းထနှာ လှယ့်ြမ
ွ ော်းသုို့ အမ ်းသော်းစောကကည့်တုက့်ဝန့်

မ့််းမ ော်း

ကု ထရွ်းခ ယ့်ထစလွှတ့်ပခင့််း။
အခန်ျိုး(၄)
အမ ျိုးသာျိုးစာကြည့််တိုြ် ွဲွဲ့စည်ျိုးတည်ဒထာင်ပခင်ျိုး
၇။
တည့်ထ

ဝန့် ကက်းဌောနသည့် အမ ်းသော်းစောကကည့် တု က့် ကု ထအောက့် ြါရည့် ရွ ယ့် ခ က့် မ ော်းပ င့်

ွွဲ့စည့််း

ောင့်ရမည့် (က) ပြည့်တွင့််း

ုတ့်

ုတ့်ထဝစောမ ော်းနှင့် ရှော်းြါ်းစောထြအနုြညောြစစည့််းမ ော်း၊ လက့်ထရ်းစောမ ော်း

အော်းလု်းကု ပြည့်စုထအောင့်စုထဆောင့််း၍ ပြည့်တွင့််းပြည့်ြသုထတသမ ော်းနှင့် ပြည့်သူလူ

ု

တစ့်ရြ့်လု်း ရည့်ညွှန့််းကု်းကော်း အသု်းပြ နုင့်ထစရန့်၊
( ခ ) ထရှ်းထဟောင့််းစောထြ၊ စောထြအနုြညောြစစည့််းမ ော်း၊ နုင့်ငတကောမှ

ုတ့်ထဝထသော ပမန့်မောနုင့်င

နှငသက့်
့်
ဆုင့်သည့်စောစုမ ော်း၊ တုင့််းရင့််းသော်းလူမ ်းမ ော်းဆုင့်ရောစောစုမ ော်းကု ပြည့်စုထအောင့်
စုထဆောင့််း၍ အမ ်းသော်းစောထြစုအပ စ့်

န့််းသမ့််းထစောင့်ထရှောက့်ရန့်၊

( ဂ ) စောကကည့်တုက့်လြ
ု ့်ငန့််းမ ော်းကု စောကကည့်တုက့်ြညောရြ့်မ ော်းနှင့်အည စနစ့်တက ရှထစရန့်
နှငြ
့် ုမုတု်းတက့်ထအောင့် ထဆောင့်ရွက့်နုငရ
့် န့်။
၈။

(က) ဝန့်ကက်းဌောနသည့် နုင့်ငထတော့်အတွင့််း သင့်ထလ ော့်သည့်ထေသတွင့် အမ ်းသော်းစောကကည့်တုက့်
ခွမ ော်း ွွဲ့စည့််းတည့်ထ
( ခ ) ြု ေ့် မ ခွ (က)အရ

ောင့်နုင့်သည့်။

ွွဲ့စည့််း တည့် ထ

ောင့် ထသော အမ ်းသော်းစောကကည့် တု က့် ခွ မ ော်းသည့်

သက့်ဆုငရ
့် ော အမ ်းသော်းစောကကည့်တုက့်၏ ကက်းကကြ့်အုြ့်ခ ြ့်မှုကု ခယူရမည့်။
အခန်ျိုး(၅)
အမ ျိုးသာျိုးစာကြည့််တိုြ်၏ တာဝန်နှင်လ
့် ပ
ို ်ပိုင်ခင့််မ ာျိုး
၉။

အမ ်းသော်းစောကကည့်တုက့်၏ တောဝန့်မ ော်းမှော ထအောက့်ြါအတုင်း့် ပ စ့်သည့် (က) နု င့် င ထတော့် နှ င့် သ က့် ဆု င့် သ ည့် စောစု မ ော်း၊ တု င်း့် ရင့််း သော်းလူ မ ်းမ ော်းအော်းလ်းု ၏ စောထြ
အနု ြ ညောြစစ ည့််း မ ော်း အြါအဝင့် အမ ်းသော်းစောထြစု အ ထမွ အ နှ စ့် မ ော်းကု စု ထဆောင့််း ၍
ထခတ့်မနည့််းြညောရြ့်မ ော်းပ င့်

န့််းသမ့််းထစောင့်ထရှောက့်ပခင့််းနှင့် တု်းတက့်ပြန့်ို့ြွော်းထစပခင့််း၊
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( ခ ) ြညောရြ့်အမ ်းမ ်းနှင့် ဘောသောစကော်းအမ ်းမ ်းမှ အသြညောဗဟုသုတ တု်းြွော်းထစနုင့်
ထသော၊ စောထြယဉ့်ထက ်းမှုနှင့် အမ ်းသော်းယဉ့်ထက ်းမှုအထမွအနှစ့်မ ော်းကု
ထသော၊ ဉောဏ့္်ရည့်ဉောဏ့္်ထသွ်းနှင့် တ

င့်ဟြ့်ထစနုင့်

ွင့် န့်တ်းမှုစွမ့််းရည့်ကု ပမင့်မော်းထစနုင့်ထသော စောထြ

အနုြညောြစစည့််းမ ော်းကု ရယူစုထဆောင့််းပခင့််း၊
( ဂ ) စောထြအနုြညောြစစည့််းမ ော်းဆုင့်ရော ဝန့်ထဆောင့်မှုမ ော်း ထဆောင့်ရွက့်ထြ်းပခင့််း၊
(ဃ) စောကကည့်တုက့်မ ော်းအတွက့် စောကကည့်တုက့်စနစ့်မ ော်းနှင့် စောကကည့်တုက့်လုြ့်ငန့််းဆုင့်ရော
လမ့််းညွှန့်၊ လက့်စွစောအုြ့်မ ော်း ပြ စု

ုတ့်ထဝပခင့််း၊

( င ) စောကကည့်တုက့်လြ
ု ့်ငန့််းနှင့် စောကကည့်တုက့်ဆုင့်ရော အသြညော၊ အတတ့်ြညော ပြန့်ို့ြွော်းထရ်း
အတွက့် သင့်တန့််းမ ော်း၊ အလုြ့်ရထ
ု ဆွ်းထနွ်းြွမ ော်း၊ စောတမ့််း တ့်ြမ
ွ ော်း အြါအဝင့် နည့််းလမ့််း
အမ ်းမ ်းပ င့် ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််း၊
( စ ) စောကကည့်တုက့်အသု်းပြ မှု ပမင့်မော်းလောထရ်းနှင့် စော တ့်စွမ့််းရည့် ပမင့်မော်းလောထရ်းအတွက့်
အထကောင့်အ

ည့်ထ ော့်ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််း၊

(ဆ) အစု်းရဌောန၊ အစု်းရအ ွွဲ့အစည့််း၊ အစု်းရမဟုတ့်ထသောအ ွွဲ့အစည့််း သောမက နုငင
့် တကောမှ
စောကကည့်တုက့်မ ော်း၊ စောကကည့်တုက့်အသင့််း အ ွွဲ့မ ော်းနှင့် ဆက့်သွယ့်၍ စောကကည့်တုက့်
စောစု မ ော်း တု်း ြွော်းထစထရ်းနှ င့် စောကကည့် တု က့် လု ြ့် င န့််း မ ော်း
အထကောင့်အ
( ဇ ) ပြည့် တွ င်း့် ၌

ွွဲ့ဖ ်းတု်း တက့် ထစထရ်းကု

ည့်ထ ော့်ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််း၊
ု တ့် ထဝမည့် စောထြအနု ြ ညောြစစ ည့််း မ ော်းအတွ က့် စောကကည့် တု က့် သု်း

ကက့်တထလောက့် (Cataloguing in Publication) ကု ပြ စုထြ်းပခင့််း၊
( ဈ ) ပြည့်တွင့််း၌

ုတ့်ထဝမည့် စောအုြ့်နှင့်စောနယ့်ဇင့််းမ ော်းအတွက့် နုငင
့် တကောအသအမှတ့်ပြ

စောအုြ့်အမှတ့် (International Standard Book Number- ISBN) နှင့် နုငင
့် တကော
အသအမှတ့်ပြ စောနယ့်ဇင့််းအမှတ့် (International Standard Serial Number- ISSN)
လုြ့်ငန့််းမ ော်းကု ထဆောင့်ရွက့်ထြ်းပခင့််း။
၁၀။

အမ ်းသော်းစောကကည့်တုက့်၏ လုြ့်ြုင့်ခွင့်မ ော်းမှော ထအောက့်ြါအတုင်း့် ပ စ့်သည့် (က) ပြည့်တွင့််း၌ ုတ့်ထဝထသော စောထြအနုြညောြစစည့််းမ ော်းကု ဥြထေနှငအ
့် ည ရယူ

န့််းသမ့််းထရ်း

(National Depository) ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််း၊
( ခ ) အမ ်းသော်းစောကကည့်တုက့်၏ အထဆောက့်အအု၊ ြရထဘောဂနှင့် စောထြအနုြညောြစစည့််းမ ော်းကု
သတ့်မှတ့်စည့််းမ ဉ့််း၊ စည့််းကမ့််းမ ော်းနှငအည
့်
အသု်းပြ ပခင့််း၊
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( ဂ ) အမ ်းသော်းစောကကည့် တု က့် က စု ထဆောင့််း
ြစစည့််းမ ော်းကု သတ့်မှတ့်

န့််း သ မ့််း ရန့် လု အ ြ့် မ ည့် စောထြအနု ြ ညော

ော်းထသော စောထြအနုြညောြစစည့််း စုထဆောင့််းထရ်းမူဝါေနှင့်အည

ဝယ့်ယူစုထဆောင့််းပခင့််း၊ စနစ့်တက ထနရောခ

ော်းပခင့််း၊ ထခတ့်မနည့််းြညောပ င့်

န့််းသမ့််းပခင့််း၊

အမ ော်းပြည့်သူအသု်းပြ ခွငထြ်းပခင့်
့်
်း၊
(ဃ) ပြည့်တွင်း့် ပြည့်ြမှစောကကည့်တုက့်မ ော်း၊ စောကကည့်တုက့်အသင့််းအ ွွဲ့မ ော်းနှင့် စောထြအနုြညော
ြစစည့််းလလှယ့်ထရ်း အစအစဉ့်မ ော်းကု အထကောင့်အ

ည့်ထ ော့်ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််း၊

( င ) ပြည့်တွင့််းပြည့်ြမှစောကကည့်တုက့်မ ော်း၊ စောကကည့်တုက့်အသင့််းအ ွွဲ့မ ော်းနှင့် စဉ့်ဆက့်မပြတ့်
ဆက့်သွယ့်၍ ပမန့်မောနုငင
့် စောကကည့်တုက့်လြ
ု ့်ငန့််းမ ော်း ွွဲ့ဖ ်းတု်းတက့်ထရ်း၊ စောကကည့်တုက့်မှ ်း
မ ော်း အရည့် အ ထသွ်း တု်း တက့် ပမင့် မော်းထရ်းအတွ က့် သင့် တ န့််း မ ော်း၊ ထဟောထပြောြွ မ ော်း၊
ထဆွ်း ထနွ်းြွ မ ော်း၊ အလု ြ့် ရုထဆွ်း ထနွ်းြွ မ ော်း၊ နှ်းထနှာ လှ ယ့်ြွ မ ော်း ပြ လုြ့်ပခင့််း ၊ ြူ်းထြါင့််း
ြါဝင့်ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််း။
အခန်ျိုး(၆)
စာဒပအနိုပညာပစစည်ျိုးမ ာျိုး ရယူစိုဒ
၁၁။

ာင်ျိုးပခင်ျိုး

ကက်းကကြ့်မအ
ှု
ွွဲ့သည့် အစု်းရဌောန၊ အစု်းရအ ွွဲ့အစည့််း၊ အစု်းရမဟုတ့်ထသော အ ွွဲ့အစည့််း အြါအဝင့်

ပြည့် တွ င်း့် ၌

ု တ့် ထဝထသော မည့် သ ည့် စောထြအနု ြ ညောြစစ ည့််း ကု မ ဆု အမ ်းသော်းစောကကည့် တု က့် ြု င့်

စောထြအနုြညောြစစည့််းအပ စ့် ရယူစုထဆောင့််းပခင့််းနှင့်

န့််းသမ့််းပခင့််းတက
ုို့ ု ထအောက့်ြါရည့်ရွယ့်ခ က့်မ ော်းပ င့်

ထဆောင့်ရွက့်ရမည့် (က) စောထြအနုြညောြစစည့််းမ ော်းအော်း နုငင
့် ထတော့်၏ စောထြစုအထမွအနှစ့်အပ စ့် စုထဆောင့််းပခင့််း၊
( ခ ) စုထဆောင့််းရရှ

ော်းသည့် စောထြအနုြ ညောြစစ ည့််းမ ော်း မထြ ောက့် မြ က့်ထစထရ်းအတွ က့်

ထခတ့်မနည့််းြညောမ ော်းပ င့် ပြ ပြင့်

န့််းသမ့််းပခင့််း၊

( ဂ ) စောထြအနု ြ ညောြစစ ည့််း မ ော်း၏ ပြည့် စု ထသော အမ ်းသော်းစောစု စောရင့််း (National
Bibliography) ကု ပြ စု
၁၂။

ုတ့်ထဝပခင့််း။

(က) အစု်းရဌောန၊ အစု်းရအ ွွဲ့အစည့််း၊ အစု်းရမဟုတ့်ထသောအ ွွဲ့အစည့််း အြါအဝင့်
သည့် နုငင
့် ထတော့်အတွင့််း
ြစစည့််းမ ော်းကု

ုတ့်ထဝသူ

ုတ့်ထဝသမျှထသော ြုနှြ့်နှင့်ြုနှြ့်မဟုတ့်ထသော စောထြအနုြညော

ုတ့်ထဝထရောင့််းခ မည့် အရည့်အထသွ်းအတုင်း့် ပြည့်စုစွော ြါဝင့်ထစလ က့်

ုတ့်ထဝသည့် ထနို့မှ တစ့်လအတွင်း့် ငါ်းအုြ့်၊ ငါ်းထစောင့် သုို့မဟုတ့် ငါ်းခုကု အမ ်းသော်း
စောကကည့်တုက့်သုို့ အခမထြ်းြုို့ရမည့်။

7

( ခ ) ြုေမ
့် ခွ (က) အရ ထဆောင့်ရွက့်ရန့် ြ က့်ကွက့်သပ င့် စမခန့်ခ
ို့ ွမှု ပြစ့်ေဏ့္်စရင့်ပခင့််းခရဖြ်း
ပ စ့်ထစကောမူ

ုတ့်ထဝသူသည့် ၎င့််းထြ်းြရ
ုို့ န့်ြ က့်ကွက့်ထသော စောထြအနုြညောြစစည့််းကု

မူလအတုင့််းပ စ့်ထစ၊ ပြန့်လည့်ြုနှြ့်

ုတ့်ထဝ၍ပ စ့်ထစ ြုေမ
့် ခွ(က)တွင့် သတ့်မှတ့်

ော်း

သည့် အထရအတွက့်အတုင့််း အမ ်းသော်းစောကကည့်တုက့်သထ
ုို့ ြ်းြရ
ုို့ မည့်။
၁၃။

အမ ်းသော်းစောကကည့်တုက့်သည့် လုအြ့်ြါက ြုေ့်မ ၁၂၊ ြုေ့်မခွ (က) အရ ထြ်းြထ
ုို့ သော စောထြအနုြညော

ြစစည့််းမ ော်းအနက့် နုင့်ငထတော့်နှငန
့် ုင့်ငသော်းမ ော်းအက ်းအတွက့် အထရ်းကက်းထသော စောထြအနုြညောြစစည့််း
မ ော်းကု ထရွ်းခ ယ့်သတ့်မှတ့်ဖြ်း စောထြနှငအနု
့်
ြညောမူြုင့်ခွငဥြထေြါ
့်
ပြဋ္ဌောန့််းခ က့်မ ော်းကု မဆနို့့်က င့်ထစဘ
အသွငထ
့် ပြောင့််းလ၍ အမ ်းသော်းစောကကည့်တုက့်တွင့် ထရရှည့်တည့်တထစရန့်
၁၄။

န့််းသမ့််းနုငသ
့် ည့်။

အမ ်းသော်းစောကကည့်တုက့်သည့် ြုေ့်မ ၁၂၊ ြုေ့်မခွ (က) အရ ထြ်းြထ
ုို့ သော စောထြအနုြညောြစစည့််း

မ ော်းကု ထအောက့်ြါအတုင့််း ထဆောင့်ရွက့်ရမည့် (က) စနစ့်တက ပြ ပြင့်

န့််းသမ့််းပခင့််း၊

( ခ ) တုက့်ြုင့်မှတ့်ြုတင့်စောရင့််း သ်းပခော်း

ော်းရှ၍ ထရ်းသွင့််းမှတ့်တမ့််းတင့်ပခင့််း၊

( ဂ ) အမ ်းသော်းစောထြစု အထမွအနှစ့်အပ စ့်

န့််းသမ့််းနုငထ
့် ရ်းအတွက့် စောထြအနုြညောြစစည့််း

မ ော်း၏ တစ့်မ ်းစကု အဖမတမ့််းသမ့််းဆည့််းပခင့််း၊
(ဃ) အမ ်းသော်းစောစုစောရင့််းကု ပြ စု

ုတ့်ထဝပခင့််း။
အခန်ျိုး(၇)

စမံခန်ခွဲဒရျိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးအရအဒရျိုးယူပခင်ျိုး
၁၅။

ကက်းကကြ့်မှုအ ွွဲ့သည့် −
(က) အမ ်းသော်းစောကကည့်တုက့် သုို့မဟုတ့် အမ ်းသော်းစောကကည့်တုက့်ခွြုင့် စောထြအနုြညော
ြစစ ည့််း မ ော်းကု ခွ င့် ပြ ခ က့် မ ရှ ဘ အမ ်းသော်းစောကကည့် တု က့် သုို့ မ ဟု တ့် အမ ်းသော်း
စောကကည့်တုက့်ခွ၏ ပြင့်ြသုို့ယူထဆောင့်သူကု က ြ့်တစ့်ဆယ့်သန့််း ေဏ့္်ထကက်းခ မှတ့်ရမည့်။
( ခ ) အမ ်းသော်းစောကကည့်တုက့် သုို့မဟုတ့် အမ ်းသော်းစောကကည့်တုက့်ခွြုင့် စောထြအနုြညော
ြစစ ည့််း မ ော်းကု ခွ င့် ပြ ခ က့် မ ရှ ဘ တစ့် န ည့််း နည့််း ပ င့် မ တတ ကူ်း ယူ ပခင့််း ၊ မူ ြွော်းပခင့််း ၊
အသွ င့် ထပြောင့််း ကူ်း ယူ ပခင့််း ၊

ု တ့် ထဝပခင့််း သုို့ မ ဟု တ့် ပ န့်ို့ ခ ပခင့််း ပြ လု ြ့် သူ ကု က ြ့်

တစ့်ဆယ့်သန့််း ေဏ့္်ထကက်းခ မှတ့်ရမည့်။
( ဂ ) စောထြအနုြညောြစစည့််းမ ော်းကု ြုေ့်မ ၁၂၊ ြုေမ
့် ခွ (က) ြါ သတ့်မှတ့်ခ က့်နှင့်အည ထြ်းြရ
ုို့ န့်
ြ က့်ကွက့်သည့် အစု်းရမဟုတ့်ထသောအ ွွဲ့အစည့််း သမ
ုို့ ဟုတ့်
ေဏ့္်ထကက်းခ မှတ့်ရမည့်။

ုတ့်ထဝသူကု က ြ့်သု်းသန့််း
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