( မူ ြကမ်း )

မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေးရကာ်ပရ
ို ေးေှင်းဥပရေ
(၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မပည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ် ဥပရေအြှတ်၊
၁၃၈၀မပည့်နှစ်၊

လ

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊

လ

။)

ေက်
ေက်)

မပည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်သည် ဤဥပရေကို မပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ခခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ခပချက်
၁။

ဤဥပရေကို မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေးရကာ်ပုရ
ိ ေးေှငး် ဥပရေဟု ရခါ်တွင်ရစေြည်။

၂။

ဤဥပရေသည် ေုတ်မပန်ရ ကညာပပီး ေက်ရပါင်း ၆၀ မပည့်ရမြာက်ပပီးသည့် ရန့ေက်ြှ

စတင်၍ အာဏာတည်ရစေြည်။
၃။

ဤဥပရေတွငပ
် ါေှိရသာ

စကားေပ်ြျားသည်

ရော်မပပါအတိုင်း

အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်

ရစေြည်(က) နိုင်ငဖ
ံ တာ် ဆိုသည်ြှာ မပည်ရောင်စုသြ္မတ မြန်ြာနိုငင
် ရ
ံ တာ်ကို ဆိုသည်။
( ခ) ဆက်သွယ်ဖေး

(Telecommunications)

တစ်ေပ်ေပ်ကဝ
ို ါယာကကိုး၊

ေိုင်ဘာကကိုး

ဆိုသည်ြှာ
သို့ြဟုတ်

သတင်းအချက်အလက်
အမခားရသာလျှပက
် ူးကကိုး

တစ်ခုခုကို အသုံးမပု၍ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ရေေီယိုလှိုင်း၊ အလင်းတန်း၊ အမခားရသာ
လျှပ်စစ်သံလုိက်ဓာတ်

ေုတ်လွှတ်သည့်

နည်းလြ်းတစ်ေပ်ေပ်ကို

အသုံးမပု၍

ရသာ်လည်းရကာင်း ြူေင်းအတိုင်းမေစ်ရစ၊ မပုမပင်၍မေစ်ရစ ေုတ်လွှင့်မခင်း သို့ြဟုတ်
ေြ်းယူမခင်းကို ဆိုသည်။
( ဂ) ဖကာ်ပိုဖေးေှင်း

ဆိုသည်ြှာ

ဤဥပရေအေေွဲ့စည်းသည့်

မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေး

ရကာ်ပိုရေးေှင်းကို ဆိုသည်။
(ဃ) ဆက်သွယ်ဖေးဝန်ဖဆာင်မှုလုပ်ငန်း

ဆိုသည်ြှာ

ကွန်ေက်အရောက်အကူမပု

ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း၊ ကွန်ေက်ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း သို့ြဟုတ် အသုံးချဝန်ရဆာင်ြှု
လုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။
( င) ကွန်ေက်အဖောက်အကူခပုဝန်ဖဆာင်မှုလုပ်ငန်း
အကူမပုပစ္စည်းတစ်ခုခုကို

လက်ဝယ်ေားေှိပပီး

ဆိုသည်ြှာ

ကွန်ေက်အရောက်

ယင်းကွန်ေက်အရောက်အကူမပု

ပစ္စည်းကို ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှု လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေေှိေားသူအား ငှားေြ်းမခင်း
သို့ြဟုတ်

အဆိုပါကွန်ေက်

အရောက်အကူမပုပစ္စည်းအရပါ်တွင်

ဝန်ရဆာင်ြှုရပးသည့်လုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။

ြိြိကိုယ်တိုင်
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( စ) ကွန်ေက်ဝန်ဖဆာင်မှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်ြှာ သတင်းအချက်အလက်ကို အမပန်အလှန်
ရပးပိရ
ု့ ေးအတွက်

ဆက်သွယ်ရေးနည်းလြ်းတစ်ေပ်ေပ်မေင့်

ဝန်ရဆာင်ြှုရပးသည့်

လုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားေပ်တွင် အသုံးမပုသူဘက်ေှိ ကွန်ေက်နယ်နိြိတ်
သက်သက်ကိုသာ ရဆာင်ေွက်ရပးသည့်လုပ်ငန်းြပါဝင်။
(ဆ) အသုံးချဝန်ဖဆာင်မှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်ြှာ ကွန်ေက်တစ်ခု သို့ြဟုတ် တစ်ခုေက်
ပိုရသာ ကွန်ေက်ြျားကို အသုံးမပု၍ ဝန်ရဆာင်ြှုရပးရသာ လုပ်ငန်းတစ်ေပ်ေပ်ကို
ဆိုသည်။ ယင်းစကားေပ်တွင် အသုံးမပုသူဘက်ေှိ ကွန်ေက်နယ်နိြိတ်သက်သက်
ကိုသာ ရဆာင်ေွက်ရပးသည့်လုပ်ငန်းြပါဝင်။
( ဇ) ဆက်သွယ်ဖေးပစ္စည်း ဆိုသည်ြှာ ဆက်သွယ်ရေးဥပရေအေ ဝန်ကကီးဌာနက သီးမခား
သတ်ြှတ်ရသာ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကို ဆိုသည်။
( ဈ) ကွန်ေက်အဖောက်အကူခပုပစ္စည်း

ဆိုသည်ြှာ

ကွန်ေက်ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား

ရဆာင်ေွက်ောတွင်အသုံးမပုသည့် ရုပ်ပိုငး် ဆိုင်ောအရမခခံအရဆာက်အအုံ၏ ပစ္စည်း
တစ်ခုခုကိုရသာ်လည်းရကာင်း၊

ယင်းပစ္စည်းြျား

ရပါင်းစပ်ေားေှြ
ိ ှုကိုရသာ်လည်း

ရကာင်း ဆိုသည်။
(ည) လုပ်ငန်းလိုငစ
် င် ဆိုသည်ြှာ ဆက်သွယ်ရေးဥပရေအေ ေုတ်ရပးရသာ လုပ်ငန်း
လိင
ု စ
် င်ကို ဆိုသည်။
( ဋ) ဆက်သွယ်ဖေးအဖခခစိုက်စခန်းများ ဆိုသည်ြှာ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှု လုပ်ငန်း
အတွက်အသုံးမပုသည့်
အိတ်ချ ိန်းြျား၊

အရမခစိုက်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းဌာနြျား၊

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုရပးရသာဌာနြျားနှင့်

တယ်လီေုန်း
ဆက်သွယ်ရေး

စခန်းြျားကို ဆိုသည်။
( ဌ) ဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်ြှာ မပည်ရောင်စုအစိုးေ ပိရ
ု့ ဆာင်ရေးနှင့ဆ
် က်သွယ်ရေးဝန်ကကီး
ဌာနကို ဆိုသည်။
( ဍ) စီမံခန့်ခွဲဖေးအေွဲ့

ဆိုသည်ြှာ

ဤဥပရေအေေွဲ့စည်းရသာ

ရကာ်ပိုရေးေှင်း၏စီြံ

ခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ကို ဆိုသည်။
(ဎ) ခမန်မာ့ဆက်သွယ်ဖေးလုပ်ငန်း

ဆိုသည်ြှာ

ပိရ
ု့ ဆာင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး

ဝန်ကကီးဌာန လက်ရအာက်ေှိ နိုငင
် ပ
ံ ိုင်စီးပွားရေးအေွဲ့အစည်းအမေစ် ေွဲ့စည်းခဲ့ရသာ
မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။
(ဏ) အမှုဖဆာင်အောေှခ
ိ ျုပ် ဆိုသည်ြှာ ရကာ်ပိုရေးေှငး် ၏ အကကီးအြှူးကို ဆိုသည်။
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အခန်း (၂)
ေည်ေွယ်ချက်များ
၄။

ဤဥပရေ၏ ေည်ေွယ်ချက်ြျားြှာ ရအာက်ပါအတိုင်းမေစ်သည် (က) နိုငင
် ရ
ံ တာ်၏ စီးပွားရေးေွံ့ပေိုးတိုးတက်ြှုကို ပိုြိုအရောက်အကူမပုရစရေးအတွက်
ဆက်သွယ်ရေး

ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားကို

ရဈးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နှင့်အညီ

လုပ်ကိုငန
် ိုငရ
် သာ ရကာ်ပိုရေးေှငး် အမေစ် ေွဲ့စည်းရဆာင်ေွက်နိုင်ေန်၊
( ခ) ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားကို

စနစ်တကျအရကာင်အေည်ရော်

ရဆာင်ေွက်နိုငရ
် ေးအတွက် ရကာ်ပိုရေးေှငး် နှင့် စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့တို့အား လုပ်ပိုင်ခွင့်
ြျားအပ်နှငး် ေန်၊
( ဂ) ရကာ်ပိုရေးေှင်း၏ လုပ်ငန်းနှင့်ရငွရ ကးသုံးစွဲြှုစနစ်ကို ရဈးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နှင့်
အညီ လွတ်လပ်စွာရဆာင်ေွက်နိုင်ေန်၊
(ဃ) ရကာ်ပိုရေးေှင်း၏

စီးပွားရေးေွံ့ပေိုးတိုးတက်လာရေးအတွက်

ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းအမပင်

ယင်းလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်

ဆက်သွယ်ရေး
အမခားစီးပွားရေး

လုပ်ငန်းြျားတွင်လည်း တည်ဆဲဥပရေနှင့အ
် ညီ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ လုပ်ကိုင်ရဆာင်
ေွက်နိုငရ
် စေန်၊
( င) ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားအား ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် ရဆာင်ေွက်နိုငရ
် ေး
အတွက် မပည်တွင်းမပည်ပြှ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူြျားနှင့် ပိုြိုပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်နိုင်ေန်၊
(စ)

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှု

လုပ်ငန်းြျားနှင့စ
် ပ်လျဉ်း၍

အမပည်မပည်ဆိုင်ောအေွဲ့

အစည်းြျား၊ ရေသဆိုင်ောအေွဲ့အစည်းြျားနှင့်လည်းရကာင်း၊ နှစ်နိုင်ငံသရဘာတူညီ
ချက်အေ စာချုပ်ဝင်နိုငင
် ံြျားနှင့်လည်းရကာင်း ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်နိုင်ေန်။
အခန်း (၃)
ခမန်မာ့ဆက်သွယ်ဖေးဖကာ်ပိုဖေးေှငး် ေွ့ဲ စည်းခခင်း
၅။

(က) မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေးရကာ်ပရ
ို ေးေှင်းကို

မပည်ရောင်စုအစိုးေအေွဲ့က

အတည်မပု

ေားသည့် ေွဲ့စည်းပုအ
ံ တိုင်း ကနဦးတည်ရောင်ေားေှိေြည်။
( ခ)

ရကာ်ပိုရေးေှင်းသည် ဤဥပရေအေသတ်ြှတ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်
ခွင့်ြျား၊ ရကာ်ပိုရေးေှငး် ေွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျားကို လိက
ု ်နာရဆာင်ေွက်
ေြည်။
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၆။

ရကာ်ပိုရေးေှင်းသည် (က) ရဈးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နှငအ
့် ညီရဆာင်ေွက်ေန် တေားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျား အပ်နှငး်
မခင်းခံေရသာ အေွဲ့အစည်းမေစ်သည်။
( ခ)

နိုငင
် ရ
ံ တာ်ကြတည်ေုတ်ရပးေားရသာ

ေင်းနှီးရငွြျားကိုလည်းရကာင်း၊

မြန်ြာ့

ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက ပိုင်ဆိုင်ရသာရငွရ ကးြျားနှင့် ရေွှေ့ရမပာင်းနိုင်ရသာပစ္စည်း
ြျား၊ ြရေွှေ့ြရမပာင်းနိုင်ရသာ ပစ္စည်းြျားကိုလည်းရကာင်း၊ ေေန်ပိုင်ခွင့န
် ှင့ရ
် ပးေန်
တာဝန်ြျားကိုလည်းရကာင်း ဆက်ခံေြည်။
( ဂ)

ြိြပ
ိ ိုငဆ
် ိုငသ
် ည့် သို့ြဟုတ် ဆက်ခံေေှိသည့်ရငွရ ကးနှင့် ရေွှေ့ရမပာင်းနိုင်ရသာပစ္စည်း
ြျား၊ ြရေွှေ့ြရမပာင်းနိုင်ရသာ ပစ္စည်ြျားကိုလည်းရကာင်း၊ နိုငင
် ရ
ံ တာ်ြှ လွှအ
ဲ ပ်
ရပးရသာ

သို့ြဟုတ်

လုပ်ကိုင်ခွင့ေ
် ေှိရသာ

ဆက်သွယ်ရေးဝန်

ရမြ

၊

အရဆာက်အအုံ

၊

ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်

ရေွှေ့ရမပာင်းနိုငရ
် သာပစ္စည်းနှင့်

ြရေွှေ့ြရမပာင်း

ပစ္စည်းြျားကိုလည်းရကာင်းေယူခွင၊့်

လက်ဝယ်ေားပိုင်ခွင့န
် ှင့်

နိုငရ
် သာ
အသုံးမပု

ပိုင်ခွင့်ေှိသည်။
(ဃ) မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက

ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိရနရသာ

ဆက်သွယ်ရေး

ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားကို ဆက်ခံေြည်။
( င)

မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ေက်စပ်မေစ်ရစ၊ အကျိုးတူမေစ်ရစ၊ အမခားတစ်
နည်းနည်းမေင့်မေစ်ရစ

ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်သည့်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှု

လုပ်ငန်းြျားနှင့် အမခားလုပ်ငန်းြျားကို ဆက်ခံေြည်။
( စ)

တည်ဆဲဥပရေတစ်ေပ်ေပ်အေ

မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက

ေေှိေားရသာ

လုပ်ငန်းလိင
ု စ
် င်၊ အသုံးမပုခွင့်နှင့် ခွင့်မပုချက်ြျားကို ဆက်ခံေြည်။
(ဆ)

မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပဋိညာဉ်စာချုပ် သို့ြဟုတ် သရဘာတူစာချုပ်
ချုပ်ဆို၍မေစ်ရစ၊ ကုန်ဝယ်အြှာစာ (Purchase Order) မေင့်မေစ်ရစ လုပ်ကိုင်
ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည့် လုပ်ငန်းြျားနှင့် အမခားလုပ်ငန်းြျားကို ဆက်ခံေြည်။

( ဇ)

ကိုယ်ပိုင်အြည်၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်မေင့် စဉ်ဆက်ြမပတ် ဆက်ခံရဆာင်ေွက်ပိုင်ခွင့၊်
တေားစွဲဆိုပိုင်ခွင့န
် ှင့် တေားစွဲဆိုခံနိုငခ
် ွင့် ေှိသည်။

၇။

ရကာ်ပိုရေးေှင်းသည် ဤဥပရေ၏ေည်ေွယ်ချက်ြျားနှင့် ြိြိ၏ေည်ြှန်းချက်ြျား တိုးတက်

ရအာင်မြင်ရစရေးအတွက် လိုအပ်ပါက လက်ေှိေွဲ့စည်းပုံကို ပိုြိုသင့်ရလျာ်သည့်ေဲ့ွ စည်းပုံအမေစ်
ဝန်ကကီးဌာန၏အတည်မပုချက်မေင့် မပင်ဆင်ေွဲ့စည်းနိုငသ
် ည်။
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အခန်း (၄)
စီမံခန့်ခွဲဖေးအေွဲ့ေွဲ့စည်းခခင်း
၈။

ဝန်ကကီးဌာနသည် မပည်ရောင်စုအစိုးေအေွဲ့၏ သရဘာတူညီချက်မေင့် (က) ဤဥပရေပါ

ေည်ေွယ်ချက်ြျားနှင့်

မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို

အရကာင်အေည်ရော်

ရဆာင်ေွက်ောတွင် လြ်းညွှန်ြှုမပုနိုငေ
် န်နှင့် စီြံခန့်ခွဲြမှု ပုနိုငေ
် န် ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်
အေွဲ့ဝင်ဦးရေ

အနည်းဆုံး

ခုနှစ်ဦးြှ

အြျားဆုံး

၁၁

ဦးအေိ

ပါဝင်ရသာ

စီြံခန့်ခွဲရေး အေွဲ့ကို ရအာက်ပါအတိုငး် ေွဲ့စည်းေြည်(၁)

( ခ)

ပိရ
ု့ ဆာင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကကီးဌာနက
တာဝန်ရပးအပ်မခင်းခံေသူ

ဥက္ကဌ

(၂)

အြှုရဆာင်အောေှိချုပ်

အေွဲ့ဝင်

(၃)

စီြံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကကီးဌာနက
တာဝန်ရပးအပ်မခင်းခံေသူတစ်ဦး

အေွဲ့ဝင်

(၄)

စီြံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းကျွြ်းကျင်သူတစ်ဦး

အေွဲ့ဝင်

(၅)

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျွြ်းကျင်သူတစ်ဦး

အေွဲ့ဝင်

(၆)

ဥပရေဆိုင်ောကျွြ်းကျင်သူတစ်ဦး

အေွဲ့ဝင်

(၇)

ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ောဘာသာေပ်ကျွြ်းကျင်သူြျား

အေွဲ့ဝင်ြျား

ပုေြ
် ခွဲ (က) အေ ေွဲ့စည်းသည့် စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ကို သတ်ြှတ်ချက်နှင့်အညီ မပင်ဆင်
ေွဲ့စည်းနိုင်သည်။

၉။

စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့သည် (က) စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ဝင်ြျားေဲြှ

တစ်ဦးကို

အတွငး် ရေးြှူးအမေစ်

ရေွးချယ်တာဝန်

ရပးအပ်ေြည်။
( ခ)

လိအ
ု ပ်ပါက စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ဝင်ြျားေဲြှ ေုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် တွဲေက်အတွင်းရေးြှူး
တို့ကုိ ရေွးချယ်တာဝန်ရပးနိုင်သည်။

၁၀။

(က)

ဝန်ကကီးဌာနသည် ပုေ်ြ ၈ အေ စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ကို

ပေြအကကိြ်ေွဲ့စည်းောတွင်

အြှုရဆာင် အောေှိချုပ်အမေစ် မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ဦးရဆာင်ညွှန် ကား
ရေးြှူးကို တာဝန်ရပးအပ်နိုင်သည်။
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( ခ)

ပုေြ
် ခွဲ(က)အေ တာဝန်ရပးအပ်သည့် အြှုရဆာင်အောေှိချုပ်၏ ောေူးသက်တြ်း
ကုန်ဆုံးသည့်အခါမေစ်ရစ၊

အရ ကာင်းတစ်စုံတစ်ောရ ကာင့်

လစ်လပ်သည့်အခါမေစ်ရစ
တင်မပသည့်

ဝန်ကကီးဌာနသည်

ယင်း၏ောေူးရနော

စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့က

ရအာက်ပါအေည်အချင်းြျားနှင်မ့ ပည့်စုံရသာ

အြှုရဆာင်အောေှိချုပ်အမေစ်

ရောက်ခံ

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို

မပည်ရောင်စုအစိုးေအေွဲ့၏

အတည်မပုချက်မေင့်

ခန့်အပ်တာဝန်ရပးေြည်(၁)

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှု လုပ်ငန်းနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍

လုပ်ငန်းအရတွ့အကကုံ

ေှိပပီး အသက်(၃၅)နှစ် မပည့်ပပီးသူမေစ်မခင်း၊
(၂)

စီြံခန့်ခွဲရေးကိစ္စြျားတွင် တာဝန်ေိှသူအမေစ် ရဆာင်ေွက်ခဲ့ဘူးမခင်း၊

(၃)

ရကာ်ပိုရေးေှင်း၏ အကျိုးစီးပွားကို ေိခိုက်ေွယ်ောေှိသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုခု
တွင် ရဆာင်ေွက်သူြဟုတ်မခင်း၊

(၄)

အစိုးေဌာန ၊အစိုးေအေွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကမေစ်ရစ ပုဂ္ဂလက
ိ စီးပွားရေးအေွဲ့
အစည်းတစ်ခုခုကမေစ်ရစ

ောေူးတာဝန်ြှ

ေုတ်ပယ်မခင်း

သို့ြဟုတ်

ေပ်စဲမခင်း ခံေသူြဟုတ်မခင်း။
၁၁။

စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ဝင်အမေစ် ခန့်ေားမခင်းခံေရသာပုဂ္ဂိုလ်သည် စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့၏ လုပ်ငန်း

တာဝန်ရဆာင်ေွက်မခင်းကို ေိခိုက်ေွယ်ောေှိသည့် ရငွရေးရ ကးရေးအကျ ိုးခံစားခွင့်

သို့ြဟုတ်

အမခား အကျိုးသက်ဆိုင်ခွင့်ြျားနှင့် ကင်းေှငး် သူမေစ်ေြည်။
၁၂။

( က) စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ဝင်သည် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းနှင့်

စပ်လျဉ်း၍

စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့က မပုလုပ်သည့်သို့ြဟုတ် မပုလုပ်ေန်ကကံေွယ်သည် ပဋိညာဉ်တွင်
ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှု သို့ြဟုတ် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စညး်
ရောင်းြှု၊ ဝယ်ြှု၊ ငှားေြ်းြှု တစ်ခုခုတွင်ရသာ်လည်းရကာင်း

တိုက်ရိုက်မေစ်ရစ၊

သွယ်ဝိုက၍
် မေစ်ရစ တစ်နည်းနည်းမေင့် အကျိုးသက်ဆိုင်ရနပါက ြိြြ
ိ ည်သို့အကျိုး
သက်ဆိုငရ
် ကာင်းကို ယင်းကိစ္စအတွက် အစည်းအရဝးြကျင်းပြီမေစ်ရစ၊ ကျင်းပ
သည့်အခါမေစ်ရစ စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့သို့ ေုတ်ရော်ရမပာဆိုေြည်။
( ခ) ပုေြ
် ခွဲ(က)အေ အစည်းအရဝးြကျင်းပြီ ေုတ်ရော်ရ ကညာသည့်အခါ အဆိပ
ု ါ
စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ဝင်အား အစည်းအရဝးတွင် တက်ရောက်ရဆွးရနွးခွင့် ြေှိရစေ။
အကယ်၍

အစည်းအရဝးကျင်းပသည့်အခါ

ေိအ
ု စည်းအရဝး၌

ေုတ်ရော်ရ ကညာမခင်းမေစ်လျှင်

အဆိုပါစီြခ
ံ န့်ခွဲရေးအေွဲ့ဝင်အား

ရဆွးရနွးမခင်းနှင့် ဆုံးမေတ်မခင်းမပုောတွင် ပါဝင်ခွင့ြ
် ေှိရစေ။

အစည်းအရဝးတွင်
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(ဂ)

စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့သည် ပုေြ
် ခွဲ(က)ပါကိစ္စတစ်ေပ်ေပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍

စီြံခန့်ခွဲရေး

အေွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးက ရငွရေးရ ကးရေး အကျိုးသက်ဆိုင်ခွင့် သို့ြဟုတ် အမခားအကျိုး
သက်ဆိုငခ
် ွင့် ေှိ ြေှိ အဆုးံ အမေတ်မပုနိုင်သည်။
၁၃။

(က) စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ဝင်ြျား၏ ောေူးသက်တြ်းသည် စတင်ခန့်အပ်သည့်ရန့ြှ ငါးနှစ်
မေစ်သည်။

အရ ကာင်းတစ်စုံတစ်ောရ ကာင့် စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦး ောေူး

ရနောလစ်လပ်သမေင့် အစားေိုးခန့်အပ် တာဝန်ရပးသည့်အခါ

ေိသ
ု ို့အစားေိုး

ခန့်အပ်တာဝန်ရပးမခင်းခံေသည့် စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦး၏ ောေူးသက်တြ်း
သည် အစားေိုးခန့်အပ်တာဝန်ရပးသည့်ရန့ြှ ငါးနှစ်မေစ်သည်။
( ခ) အြှုရဆာင်အောေှိချုပ်ြှအပ

စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ဝင်ြျားသည်

ောေူးသက်တြ်း

တစ်ဆက်တည်း နှစ်ကကိြ်ေက်ပို၍ ေြ်းရဆာင်မခင်း ြေှိရစေ။
( ဂ) အြှုရဆာင်အောေှိချုပ်ြှအပ စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးသည် ောေူးသက်တြ်း
ကုန်ဆုံးရသာ်လည်း ေိေ
ု ာေူးရနောအတွက် ပုေ်ြ ၈ နှင့် ၉ တို့အေ အသစ်ရေွးချယ်
ခန့်ေားပပီး လုပ်ငန်းတာဝန်လွှဲရမပာင်းရပးပပီးသည့်အချ ိန်အေိ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျား
ကို ဆက်လက်ရဆာင်ေွက်ေြည်။
၁၄။

ဝန်ကကီးဌာနသည် စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ဝင်ြျား၏ချ ီးမြှင်ရ
့ ငွနှင့်စေိတ်တို့ကို သတ်ြှတ်ရပးေြည်။

၁၅။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ရအာက်ပါအရ ကာင်း တစ်ေပ်ေပ်ရပါ်ရပါက်ရသာ စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ဝင်

တစ်ဦးဦးအားမပည်ရောင်စုအစိုးေအေွဲ့၏သရဘာတူညီချက်မေင့် ောေူးတာဝန်ြှ ေပ်စဲနိုင်သည် (က) ဝန်ကကီးဌာနကေေှိသည့် သတင်းအချက်အလက်အေ စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ဝင် တစ်ဦး၏
ောေူးတာဝန်နှင့်ေက
ို ်တန်ြှု ြေှိရ ကာင်း ရတွ့ေှမိ ခင်း၊
( ခ)

ရကာ်ပိုရေးေှင်း၏ အကျိုးစီးပွားေိခိုက်ရစရသာ အမခားလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို လက်ခံ
ရဆာင်ေွက်ရ ကာင်း ခိုင်လရ
ုံ သာအရောက်အေား ရတွ့ေှမိ ခင်း၊

( ဂ)

စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ဝင်အမေစ် ခန့်အပ်တာဝန်ရပးမခင်းြမပုြီ ရကာ်ပိုရေးေှငး် ၏ ရငွရေး
ရ ကးရေးသို့ြဟုတ် အမခားအကျိုးသက်ဆိုင်ခွင့် တစ်စုံတစ်ောကို ေိခိုက်ရစသည့်
လုပ်ရဆာင်ြှုတစ်ခုခုမပုလုပ်ခဲ့ရ ကာင်းရပါ်ရပါက်မခင်း၊

(ဃ) ခိုင်လုံရသာ

အရ ကာင်းမပချက်ြေှိဘဲ

စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့

အစည်းအရဝးသို့

တက်ရောက်ေန် တစ်ဆက်တည်းသုံးကကိြ် ပျက်ကွကမ် ခင်း၊
( င)

အရ ကာင်းတစ်စုံတစ်ောရ ကာင့် ောေူးတာဝန်ကို ဆက်လက်ေြ်းရဆာင်နိုငစ
် ွြ်း
ြေှိမခင်း။
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၁၆။

ရအာက်ပါအရ ကာင်းတစ်ေပ်ေပ်

ရပါ်ရပါက်လျှင်

စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ဝင်

ောေူးတာဝန်ြှ

ေပ်စဲသည် (က) နှုတ်ေက
ွ ်မခင်း၊

၁၇။

( ခ)

ကွယ်လွန်မခင်း၊

( ဂ)

ောေူးသက်တြ်းကုန်ဆုံးမခင်း။

ဝန်ကကီးဌာနသည်

ပုေ်ြ

၁၅

နှင့်

၁၆

တို့ပါ

အရ ကာင်းတစ်ေပ်ေပ်ရ ကာင့်

စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦးောေူးရနော လစ်လပ်သည့်အခါ ေိေ
ု ာေူးရနောအတွက် ပုေ်ြ ၈နှင့်
၉

တို့ပါမပဋ္ဌာန်းချက်

ြျားနှင့်အညီ

လစ်လပ်သည့်ရန့ေက်ြှ

ေက်ရပါင်း

၃၀

အတွင်း

မေည့်စွက်ခန့်ေားေြည်။
၁၈။

စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့၏ ရဆာင်ေွက်ချက်ြျားသည် စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦး လစ်လပ်၍

ရသာ်လည်းရကာင်း၊ စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦးခန့်ေားောတွင် ချ ို့ယွင်းချက် တစ်ခုခုေိ၍
ှ
ရသာ်လည်းရကာင်း ပျက်မပယ်မခင်းြေှိရစေ။
၁၉။

စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့၏

အစည်းအရဝးြျားကျင်းပမခင်း၊

ရဆွးရနွးဆုံးမေတ်မခင်းတို့နှင့်

စပ်လျဉ်း၍ သတ်ြတ
ှ ်ေားသည့် နည်းလြ်းြျားနှင်အ
့ ညီ ရဆာင်ေွက်ေြည်။
အခန်း (၅)
စီမံခန့်ခွဲဖေးအေွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့မ
် ျား
၂၀။

စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားြှာ ရအာက်ပါအတိုင်း မေစ်သည် (က) နိုငင
် ရ
ံ တာ်၏ စီးပွားရေးေွံ့ပေိုးတိုးတက်ြှုကို အရောက်အကူမပုနိုငေ
် န် ဆက်သွယ်
ရေးဝန်ရဆာင်ြှု လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရဈးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နှင့် အညီလုပ်ကုိင်
နိုငေ
် န် ြူဝါေြျားချြှတ်မခင်း ၊
( ခ)

ရကာ်ပိုရေးေှင်း၏ ရငွရ ကးသုံးစွဲြှု၊ ရပးရချြှုစနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှု
လုပ်ငန်းြျား စီြံခန့်ခွဲြှုစနစ်တို့ကုိ သွက်လက်မြန်ဆန်စွာ ရဆာင်ေွက်လုပ်ကိုငန
် ိုင်
ရစေန် လြ်းညွှန်မခင်း၊

( ဂ)

နိုငင
် ရ
ံ တာ်ပိုင်ဘဏ္ဍာရငွြျားနှင့်

ရေွှေ့ရမပာင်းနိုင်ရသာပစ္စည်းြျား၊

ြရေွှေ့ြရမပာင်း

နိုငရ
် သာ ပစ္စည်းြျားကို အရလအလွင့၊် အဆုးံ အရှုံး၊ အပျက်အစီးနှင့် အရပျာက်အေှ
ြေှိရအာင်ေိန်းသိြ်းမခင်းနှင့် စီြံခန့်ခွဲမခင်းတို့ကုိ စိစစ်မခင်းနှင့်ကကီး ကပ်မခင်း၊
(ဃ) မပည်တွင်းမပည်ပ၌ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုရုံးခွဲြျား ေွင့်လှစ်ရဆာင်ေွက်မခင်း၊
( င)

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းနှင့စ
် ပ်လျဉ်း၍

လိအ
ု ပ်ပါက

အကကံရပးပုဂ္ဂိုလ်

ြျားကို ခန့်အပ်မခင်းနှင့် ၎င်းတို့အတွက် ချ ီးမြှင့်ရငွနှငစ
့် ေိတ်တို့ သတ်ြှတ်ရပးမခင်း၊
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( စ)

ရကာ်ပိုရေးေှင်းက

ရဆာင်ေွက်ရနသည့်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း

တစ်ခုလံးု ၏ ရအာင်မြင်ြှုနှင့်ဆုံးရှုံးြှုတို့ကို တာဝန်ခံ၍ရဆာင်ေွက်မခင်း၊
(ဆ)

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းအဝဝကို ဝန်ကကီးဌာနသို့တာဝန်ခံ၍ ရဆာင်ေွက်
မခင်း၊

( ဇ)

နိုငင
် ရ
ံ တာ်ကလွှဲအပ်ရပးသည့်ရငွရ ကးနှင့်

ရေွှေ့ရမပာင်းနိုင်ရသာပစ္စည်းြျား၊

ြရေွှေ့

ြရမပာင်းနိုငရ
် သာ ပစ္စည်းြျားကိုေယူခွင၊့် လက်ဝယ်ေားပိုငခ
် ွင့်နှင့် အသုံးမပုပိုင်ခွင့်
ေှိမခင်း၊
( စျ)

ဘဏ္ဍာရေးနှင့ရ
် ငွရေးရ ကးရေးကိစ္စြျားကို

ရကာ်ပိုရေးေှင်း၏

ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ော

လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျားနှင့်အညီ ရဆာင်ေွက်ြှု ေှိ ြေှိ စိစစ်မခင်းနှင့် ကကီး ကပ်မခင်း၊
(ည)

ဝန်ကကီးဌာနက

အခါအားရလျာ်စွာရပးအပ်သည့်

အမခားလုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကို

ရဆာင်ေွက်မခင်း။
၂၁။

စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့သည် ဝန်ကကီးဌာန၏ သရဘာတူညီချက်မေင့် ရအာက်ပါတို့ကို လုပ်ပိုင်ခွင့်

ေှိသည်(က) ရကာ်ပိုရေးေှင်း၏

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား

ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ရေး

အတွက် လိအ
ု ပ်ရသာရငွရ ကးအေင်းအနှီးြျားကို မပည်တွငး် မပည်ပေှိ ဘဏ်ြျားနှင့်
ရငွရေးရ ကးရေး အေွဲ့အစည်းြျားေံြှ ဥပရေနှင့်အညီရငွရချးယူမခင်း၊ မပန်လည်
ရပးဆပ်မခင်း၊

ရငွေုတ်ရချးမခင်း

၊

မပန်လည်ေယူမခင်းနှင့်

အရောက်အပံ့ြျား

ေယူမခင်း၊
( ခ)

နိုငင
် ရ
ံ တာ်၏ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တေားဥပရေစိုးြိုးရေး၊ ကာကွယ်ရေးနှင့် အရေးရပါ်
ကိစ္စေပ်ြျားတွင်

ရငွရ ကးအကျိုးအမြတ်ြယူဘဲ

လုပ်ငန်းြျား

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှု

ရဆာင်ေွက်ရပးသည့်အားရလျာ်စွာ

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း
သင့်ရလျာ်သည့်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်
ဝန်ကကီးဌာနြှတစ်ဆင့်

တစ်ခုချင်းအလိုက်စိစစ်၍
သို့ြဟုတ်

သက်သာခွင့်ေေှိေန်

မပည်ရောင်စုအစိုးေအေွဲ့သို့

တည်ဆဲ

ဥပရေြျားနှင်အ
့ ညီရလျှာက်ေားမခင်း၊
( ဂ)

ရကာ်ပိုရေးေှင်း၏
မပည်တွင်းမပည်ပ

စီးပွားရေးလုပ်ရဆာင်ြှု
ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူြျားနှင့်

ပိုြိုအားရကာင်းလာရစရေးအတွက်
သီးမခားသရဘာတူစာချုပ်

ချုပ်ဆို၍

ေက်စပ်ကုြ္ပဏီ တည်ရောင်လုပ်ကိုင်မခင်း၊ မပည်တွင်းမပည်ပြှကုြ္ပဏီြျား၊ အေွဲ့
အစည်းြျားအား လွှရ
ဲ မပာင်းယူမခင်း၊
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(ဃ) မြန်ြာနိုင်ငက
ံ ုြ္ပဏြ
ီ ျားဥပရေနှင့်အညီ ရကာ်ပိုရေးေှင်း၏ ြတည်ေင်းနှီးရငွြျားမေင့်
တည်ရောင်ရသာ

လက်ရအာက်ခံကုြ္ပဏီြျားကို

အြျားနှင့ြ
် သက်ဆိုငရ
် သာကုြ္ပဏီ
အစုေှယ်ယာြျား

အမေစ်လည်းရကာင်း၊

ေိတ်ရခါ်ေည့်ဝင်ရစပပီး

အြျားမပည်သူတို့၏

အြျားနှငသ
့် က်ဆိုင်ရသာ

ကုြ္ပဏီအမေစ်လည်းရကာင်း တည်ရောင်လုပ်ကိုင် ရဆာင်ေွက်မခင်း၊
( င)

ရကာ်ပိုရေးေှင်း၏

စီးပွားရေးေွံ့ပေိုးတိုးတက်ြှုကို

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းအမပင်

အရောက်အကူမပုနိုငေ
် န်

ယင်းလုပ်ငန်းနှငဆ
့် က်စပ်သည့်

အမခားဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားနှင့် ေုတ်လုပ်ြှုလုပ်ငန်းြျားကို တည်ဆဲဥပရေနှင့်
အညီ တိုးချဲ့လုပက
် ိုင်ရေးအတွက် လက်ရအာက်ခံကုြ္ပဏီြျား ေွဲ့စည်းတည်ရောင်
လုပ်ကိုငမ် ခင်း၊
( စ)

မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်

မပည်တွငး် မပည်ပကုြ္ပဏီ၊

အေွဲ့အစည်းတို့

ေက်စပ်မေစ်ရစ၊

အမခားတစ်နည်းနည်းမေင့်

ပူးရပါင်း၍မေစ်ရစ

အကျိုးတူမေစ်ရစ၊

သရဘာတူစာချုပ်ချုပ်ဆို၍

လုပ်ကိုငခ
် ဲ့သည့်လုပ်ငန်းတစ်ေပ်ေပ်ကို

ရကာ်ပိုရေး

ေှင်းက ဆက်လက်၍ လုပ်ကင
ို ရ
် ဆာင်ေွက်ေန်ေိှပါက နှစ်ဘက်သရဘာတူညီချက်မေင့်
ြူလချုပ်ဆိုခဲ့သည့် သရဘာတူစာချုပ်နှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်မခင်း
သို့ြဟုတ်ြူလချူပ်ဆိုခဲ့သည့် သရဘာတူစာချုပ်ကမို ပင်ဆင်၍ လုပ်ကိုငရ
် ဆာင်ေွက်
မခင်း သို့ြဟုတ် လုပ်ငန်းေပ်ဆိုငး် ေန်နှင့် ေပ်စဲေန်ေိှပါက စာချုပ်ေပ်ဆိုငး် မခင်းနှင့်
ေပ်စဲမခင်း၊
(ဆ)

ရကာ်ပိုရေးေှင်း၏

စီးပွားရေးေွံ့ပေိုးတိုးတက်ြှုကို

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုနှင့်

အရောက်အကူမပုရစေန်

ဆက်စပ်သည့်လုပ်ငန်းြျားကို

တစ်နည်းနည်းမေင့်

လုပ်ကိုငရ
် ဆာင်ေွက်ေန် ရကာ်ပိုရေးေှငး် နှင့် မပည်တွင်းမပည်ပကုြ္ပဏီ၊ အေွဲ့အစည်း
သို့ြဟုတ်

ပုဂ္ဂိုလ်တို့

သရဘာတူစာချုပ်

ချုပ်ဆိုမခင်း၊

စာချုပ်ေပ်ဆိုင်းမခင်းနှင့်

စာချုပ်ေပ်စဲမခင်း၊
( ဇ)

နည်းပညာတိုးတက်ရမပာင်းလဲြှုအေ ရခတ်ြြီရသာ သို့ြဟုတ် သက်တြ်းြကုန်
ရသးရသာ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းြျားအား သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့အ
် ညီ အစားေိုး
လဲလှယ်မခင်း သို့ြဟုတ် စာေင်းေှင်းလင်း ပယ်ေျက်မခင်း၊

( စျ)

ရကာ်ပိုရေးေှင်း၏ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှု လုပ်ငန်းြျားအတွက် လုပ်အားခြျား
ကိုသတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ သတ်ြှတ်မခင်းနှင့် ေိုသတ်ြှတ်ချက်ကို မပင်ဆင်မခင်း၊

(ည)

ဆက်လက်ရဆာင်ေွက်ေန်

ြလိုအပ်ရသာ

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း

တစ်ေပ်ေပ်ကို တည်ဆဲဥပရေြျားနှင့်အညီ စာေင်းေှင်းလင်း ေျက်သိြ်းမခင်း။
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၂၂။

စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့သည် စက်ပစ္စညး် ဝယ်ယူမခင်း၊ လုပ်ငန်းအပ်နှံမခင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်

စာချုပ်စာတြ်းြျား၊ ကုန်ဝယ်အြှာစာြျားနှင့် ပုေ်ြ ၂၁၊ ပုေ်ြခွဲ (စ) တွင် အကျုံးြဝင်ရသာ
စာချုပ်စာတြ်းြျားနှင့်ပတ်သက်၍ ရကာ်ပိုရေးေှငး် က ဆက်လက်၍လုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်ေန်ေှိပါက
နှစ်ဘက်သရဘာတူညီချက်မေင့် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်မခင်း သို့ြဟုတ် မပင်ဆင်၍လုပ်ကိုင်
ရဆာင်ေွက်မခင်း သို့ြဟုတ် လုပ်ငန်းေပ်ဆိုင်းေန်နှင့် ေပ်စဲေန်ေှိပါက လုပ်ငန်းေပ်ဆိုင်းမခင်းနှင့်
ေပ်စဲမခင်းမပုနိုငသ
် ည်။

အခန်း (၆)
ဖကာ်ပိုဖေးေှင်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုငခ
် ွင့်များ
၂၃။

ရကာ်ပိုရေးေှင်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားြှာ ရအာက်ပါအတိုင်း မေစ်သည်(က) အြှုရဆာင်အောေှိချုပ်၏

ကကီး ကပ်စီြံခန့်ခွဲြမှု ေင့်လုပ်ငန်းြျားကို

စနစ်တကျ

အရကာင်အေည်ရော် ရဆာင်ေွက်မခင်း၊
( ခ) ဝင်ရငွနှင့အ
် ကျ ိုးအမြတ် တိုးပွားရစရေးအတွက် နိုငင
် တ
ံ ကာြှ ကျင့်သုံးလျက်ေှိသည့်
ရခတ်ြီရကာင်းြွန်ရသာ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှု လုပ်ငန်းြျားကို ရလ့လာ၍
ကျင့်သုံးရဆာင်ေွက်မခင်း၊
( ဂ) ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား ေိရောက်ရအာင်မြင်စွာ အရကာင်အေည်
ရော်ရဆာင်ေွက်နိုငရ
် ေးအတွက် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းအေွဲ့ြျားကို သင့်ရလျာ်ရသာ
ပုဂ္ဂိုလ်ြျားမေင့် ေွဲ့စည်းတာဝန်ရပးအပ်၍ ရဆာင်ေွက်ရစမခင်း၊
(ဃ) ဆက်သွယ်ရေး

ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားနှင့်

ေုတ်လုပ်ြှုလုပ်ငန်းြျား

ေွံ့ပေိုး

တိုးတက်ရေးကို အရောက်အကူမပုနိုင်ေန် သုရတသနဌာနေွင့လ
် စ
ှ ်၍ စူးစြ်းေှာရေွြှု
ြျားနှင့် သုရတသနလုပ်ငန်းြျားရဆာင်ေွက်မခင်း၊
( င) လူ့စွြ်းအားအေင်းအမြစ်ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ရေးနှင့်
အသိပညာ၊

အတတ်ပညာနှင့န
် ည်းပညာြျား

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုဆိုင်ော
ကျွြ်းကျင်တတ်ရမြာက်ရေးအတွက်

လိအ
ု ပ်ရသာ သင်တန်းြျားေွင့်လှစ်ပခ
ို့ ျမခင်း၊ ရလ့ကျင့်မခင်းနှင့် မပည်ပသို့ ပညာရတာ်
သင်ြျားရစလွှတ်မခင်း၊
( စ) ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုြျားကို အြျားမပည်သူက လွယ်ကူအဆင်ရမပရချာရြွ့စွာ
ေယူအသုံးမပုနိုငရ
် ေးအတွက်
မခင်း၊

ရစျးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နှင်အ
့ ညီ

စီစဉ်ရဆာင်ေွက်
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(ဆ) နိုငင
် ရ
ံ တာ်၏ လူြှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် စီြံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းြျားကို အရောက်အကူ
မေစ်ရစရေးအတွက်

ယင်းလုပ်ငန်းြျား၏

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း

လိအ
ု ပ်ချက်ကို ညှိနှိုငး် ၍မေည့်ဆည်းရပးမခင်း၊
( ဇ) ဆက်သွယ်ရေး အရမခစိုက်စခန်းြျားကို လုပ်ငန်းလိအ
ု ပ်ချက်နှင့်အညီ ေွင့်လှစ်မခင်း၊
တိုးချဲ့မခင်း၊ မပုမပင်ရမပာင်းလဲမခင်း၊

ရမပာင်းရေွှေ့မခင်းနှင့်

ြလိုအပ်ပါက

ပိတ်သိြ်း

ေားမခင်း၊
( စျ) ဆက်သွယ်ရေးလြ်းရ ကာင်းြျားကို

လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့အ
် ညီ

တည်ရဆာက်

မခင်း၊ ေိန်းသိြ်းမခင်း၊ တိုးချဲ့မခင်း၊ မပုမပင်မခင်း၊ ရလျှာ့ချမခင်း၊ ရမပာင်းရေွှေ့မခင်းနှင့်
ြလိုအပ်ပါက ပိတ်သိြ်းေားမခင်း၊
(ည) ဆက်သွယ်ရေးအရမခစိုက်စခန်းြျားက

တာဝန်ခံ၍လုပရ
် ဆာင်နိုငရ
် သာ

အမခား

ဝန်ေြ်းအေွဲ့အစည်းြျား၏ လုပ်ငန်းြျားကို ရဆာင်ေွက်မခင်း၊
( ဋ) ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း

စီြံချက်ြျားကိုစီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ြှ

တစ်ဆင့်

ဝန်ကကီးဌာနသို့ နှစ်စဉ်တင်မပမခင်း၊
( ဌ) ကွန်ေက်အရောက်အကူမပုပစ္စည်းနှင့်

ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းြျား

ေုတ်လုပ်မခင်း၊

မေန့်ချ ိမခင်း၊ ရောင်းချမခင်းတို့ကုိ ရဆာင်ေွက်မခင်း၊
( ဍ) ရကာ်ပိုရေးေှင်းက ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား
နှင့် အမခားလုပ်ငန်းြျားကို စစ်ရဆးမခင်း၊ ကည့်ရှုမခင်း၊ ယင်းလုပ်ငန်းတစ်ေပ်ေပ်နှင့်
သက်ဆိုင်သူြျားကို ဆင်ဆ
့ ို၍စစ်ရြးမခင်း၊ လိုအပ်သည့် အရောက်အေားြျားကို
တင်မပရစမခင်း၊ လိအ
ု ပ်ပါက ေိသ
ု ို့ရဆာင်ေွက်ေန် စုံစြ်းစစ်ရဆးရေးအေွ့ဲ ကို ေွဲ့စည်း၍
တာဝန်ရပးမခင်း၊
( ဎ) စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့၏သရဘာတူညီချက်မေင့်

နိုင်ငရ
ံ တာ်အုပ်ချုပ်ရေး၊

တေားဥပရေ

စိုးြိုးရေးနှင့် အရေးရပါ်ကိစ္စေပ်ြျားတွင် ရငွရ ကးအကျိုးအမြတ်ြယူဘဲ ဆက်သွယ်
ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားကို ရဆာင်ေွက်ရပးမခင်း၊
(ဏ) ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အမပည်မပည်ဆိုင်ော အေွဲ့အစည်းြျား၊
ရေသဆိုငေ
် ာ အေွဲ့အစည်းြျားနှင့လ
် ည်းရကာင်း၊ ယင်းအေွဲ့အစည်းဝင်နိုငင
် ြ
ံ ျားနှင့်
လည်းရကာင်း၊

နှစ်နိုင်ငံသရဘာတူညီေားသည့်

လည်းရကာင်း ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်မခင်း။
၂၄။

ရကာ်ပိုရေးေှင်း၏လုပ်ပိုငခ
် ွင့်ြျားြှာရအာက်ပါအတိုင်းမေစ်သည်-

စာချုပ်ဝင်နိုငင
် ြ
ံ ျားနှင့်
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(က) ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှု

လုပ်ငန်းြျားအတွက်

ဝန်ရဆာင်ခြျား၊

ကွန်ေက်

ချ ိတ်ဆက်ခြျား၊ အမခားအခရ ကးရငွနှုန်းေားြျားကို ဆက်သွယ်ရေးဥပရေနှငအ
့် ညီ
သတ်ြှတ်နိုငေ
် န်အတွက် အဆိမု ပုမခင်း၊
( ခ) ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားအတွက်
အကကံရပးြျား၊

ကျွြ်းကျင်ရသာပညာေှငြ
် ျားကို

မပည်တွငး် မပည်ပြှဝန်ေြ်းြျား၊
သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ

ခန့်အပ်မခင်း၊ ငှားေြ်းမခင်း၊ လစာ၊ စေိတ်နှင့် ချ ီးမြှင့်ရငွြျား ရပးအပ်မခင်း၊
( ဂ) ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား ရအာင်မြင်ရစေန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆိုင်ော
ကိစ္စေပ်ြျားကို လွတ်လပ်စွာဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်၍ ရဆာင်ေွက်မခင်း၊
(ဃ) ဝန်ေြ်းြျားအတွက်အလုပ်ချ ိန်ြျား၊ ခွင့်ေက်ခံစားခွင့်ြျား၊ အလုပ်ခွင်စည်းြျဉ်းနှင့်
စည်းကြ်းြျားကိုအလုပ်သြားဆိုင်ော ဥပရေြျားနှင့်အညီ သတ်ြှတ်ရဆာင်ေွက်ခွင့်
ေှိမခင်း၊
( င) သက်တြ်းအေ ပယ်ေျက်ေြည့် ရကာ်ပိုရေးေှင်းပိင
ု ပ
် စ္စည်းြျားကို သတ်ြှတ်ချက်ြျား
နှင့် အညီစာေင်းေှငး် လင်းပယ်ေျက်မခင်း၊
( စ) ရကာ်ပိုရေးေှင်း ပိုင်ဆိုင်ရသာ သို့ြဟုတ် ခွင့်မပုချက်ေေှိေားရသာ အသိဉာဏ်ပစ္စည်း
ဆိုင်ော ြူပုိငခ
် ွင့်ြျား ( Intellectual Property Rights ) အား ရကာ်ပိုရေးေှငး် ၏
ခွင့်မပုချက်ြေှိဘဲ အသုံးမပုသူကုိ တေားစွဲဆိုမခင်း။
အခန်း (၇)
ဆက်သွယ်ဖေးဝန်ဖဆာင်မှု လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုငခ် ခင်း
၂၅။

ရကာ်ပိုရေးေှင်းသည် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှု လုပ်ငန်းတစ်ေပ်ေပ်ကို ဆက်သွယ်ရေး

ဥပရေနှင့်အညီ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေယူ၍ ရဆာင်ေွက်နိုင်သည်။
၂၆။

ရကာ်ပိုရေးေှင်းသည် သက်ဆိုင်ော တည်ဆဲဥပရေြျားနှင့်အညီ ရအာက်ပါလုပ်ငန်းြျားကို

ရဆာင်ေွက်နိုင်သည် (က) လက်ရအာက်ခံကုြ္ပဏီ သီးမခားတည်ရောင်၍ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း
နှငဆ
့် က်စပ်သည့် ြိုဘိုင်းရငွရေးရ ကးရေး ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း၊
( ခ) ြိြပ
ိ ိုငပ
် စ္စည်းြျားနှင့်
သရဘာ

လုပ်ကိုင်ခွင့ေ
် ေှိရသာပစ္စည်းြျားကို

တူညီချက်မေင့်

စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့၏

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်

အမခားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းြျားတွင် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံမခင်း။
၂၇။

ရကာ်ပိုရေးေှင်းသည်

နိုငင
် ရ
ံ တာ်၏စီးပွားရေးေွံ့ပေိုးတိုးတက်ြှုကို

အရောက်အကူမပုေန်

အလို့ငာှ မပည်တွငး် မပည်ပြှ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူြျားနှင့် သရဘာတူစာချုပ် ချုပ်ဆို၍ ဆက်သွယ်ရေး
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ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း တစ်ေပ်ေပ်ကို တည်ရဆာက်- လုပ်ကိုင်- လွှရ
ဲ မပာင်း (Build Operate
Transfer-

BOT)

စနစ်

စသည့်

စီးပွားရေးပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်သည့်

စနစ်တစ်ြျိုးြျ ိုးမေင့်

လုပ်ကိုငေ
် န် စီြံချက်ရေးဆွဲ၍ ဝန်ကကီးဌာန၏ အတည်မပုချက်ေယူပပီး ရဆာင်ေွက်နိုင်သည်။
အခန်း(၈)
ဝန်ေမ်းဖေးောကိစ္စများ
၂၈။
အစား၊

ရကာ်ပိုရေးေှင်းသည်

ြိြဝ
ိ န်ေြ်းြျား၏အေည်အချင်း၊

ဝန်ေြ်းတစ်ဦးချင်း

တာဝန်ခွဲရဝပုံနှင့်

ရဆာင်ေွက်ေြည့်လုပ်ငန်းအြျိုး

တာဝန်ခံြှုတို့ကုိ

ေွဲ့စည်းပုံအေ

တာဝန်ေြ်းရဆာင်ခဲ့ရသာ

ဝန်ေြ်းြျားက

လိအ
ု ပ်သလိုသတ်ြှတ် ေားေှိေြည်။
၂၉။

ဝန်ကကီးဌာနသည် (က) မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်

ဤဥပရေအေေွဲ့စည်းရသာ ရကာ်ပိုရေးေှင်းသို့ ၎င်းတို့ ဆန္ဒအေ ရမပင်းရေွှေ့တာဝန်
ေြ်းရဆာင်သည့်အခါ ယင်းဝန်ေြ်းြျား မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် တာဝန်
ေြ်းရဆာင်ခဲ့စဉ်က

ောေူးတာဝန်နှင့ေ
် ပိုင်ခွငရ
့် အာက်

ရလျာ့နည်းမခင်းြေှရ
ိ စေန်

ညှိနှိုငး် ရဆာင်ေွက်ရပးေြည်။
( ခ) ရကာ်ပိုရေးေှင်းသို့ ရမပာင်းရေွှေ့ေြ်းရဆာင်ေန် ဆန္ဒြမပုရသာ ဝန်ေြ်းြျားကို ြိြိ၏
ဝန်ကကီးဌာနလက်ရအာက်ေှိ

သင့်ရလျာ်သည့်ဌာန၊

အေွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသို့မေစ်ရစ၊

မပည်ရောင်စုအစိုးေအေွဲ့၏ သရဘာတူညီချက်မေင့် အမခားမပည်ရောင်စုဝန်ကကီးဌာန
လက်ရအာက်ေှိ

သင့်ရလျာ်သည့်ဌာန၊

အေွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသို့မေစ်ရစ

ရမပာင်းရေွှေ့ရနော ချေားရပးနိုငသ
် ည်။
( ဂ) ရကာ်ပိုရေးေှင်းသို့ ရမပာင်းရေွှေ့တာဝန်ေြ်းရဆာင်ေန် ဆန္ဒြမပုသည့်အမပင် ပုေြ
် ခွဲ
(ခ)

အေ

သင့်ရလျာ်သည့်ဌာန၊

ရမပာင်းရေွှေ့တာဝန်ေြ်းရဆာင်ေန်

ဆန္ဒြမပုလျှင်ရသာ်လည်းရကာင်း၊

အေွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသို့
ြမပုနိုင်လျှင်ရသာ်လည်းရကာင်း

အေွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသို့

ရမပာင်းရေွှေ့
ေိဝ
ု န်ေြ်းြျားအား

အမခားဌာန၊

ရနောချေားမခင်း
တည်ဆဲ

ဥပရေနှင့်အညီ

ရလျာ်ရ ကးပင်စင် ခံစားခွင့်မပုေြည်။
၃၀။

ဝန်ကကီးဌာနသည် (က) ရအာက်ပါကိစ္စေပ်ြျားအတွက် ရကာ်ပိုရေးေှငး် ၏ ဘဏ္ဍာေန်ပုံရငွြှ ကျခံရစေန်စီစဉ်
ရဆာင်ေွက်ရပးေြည်(၁) မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ပင်စင် ခံစားခွင့်ြျား၊
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(၂) ဤဥပရေအေေွဲ့စည်းသည့် ရကာ်ပိုရေးေှငး် သို့ ရမပာင်းရေွှေ့တာဝန်ေြ်းရဆာင်
ရသာဝန်ေြ်းြျားအတွက် လုပ်သက်ဆုရငွ၊ ချ ီးမြှင့်ရငွ၊ အပငိြ်းစားလစာနှင့်
အပငိြ်းစား ယူြှုဆိုငေ
် ာကိစ္စြျား ၊
(၃) မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၏

မပည်ပရချးရငွ

မပန်လည်ရပးဆပ်ေန်

တာဝန်ြျား ။
( ခ) ရကာ်ပိုရေးေှင်းအတွက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေန် လိအ
ု ပ်ရသာ ကနဦးြတည်ေင်းနှီးရငွ
ကို ရကာ်ပိုရေးေှငး် က အဆိမု ပုတင်မပရစပပီး စီြံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကကီးဌာနြှ
စိစစ်၍ မပည်ရောင်စုဘဏ္ဍာေန်ပုံရငွြှ ရတာင်းခံေြည်။
၃၁။

အြှုရဆာင်အောေှိချုပ်သည် စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့၏လြ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ (က) ဝန်ေြ်းြျားအား ခန့်အပ်ောတွင် အလုပ်ခန့်ေားြှုဆိုင်ော သရဘာတူညီချက်စာချုပ်
ချုပ်ဆိုမခင်းကို တည်ဆဲအလုပ်သြားဆိုင်ော ဥပရေနှင့်အညီ ရဆာင်ေွက်ေြည်။
( ခ) ဝန်ေြ်းေွဲ့စည်းပုံအေခန့်အပ်တာဝန်ရပးမခင်း၊ အေည်အချင်းသတ်ြှတ်မခင်း၊ ဝန်ေြ်း
ြျား၏ လစာ၊ စေိတ်နှင့် ချ ီးမြှင့်ရငွြျား၊ ဝန်ေြ်းစည်းကြ်းြျား၊ ောေူးတိုးမြှင့်
ရပးမခင်း၊ ရမပာင်းရေွှေ့မခင်း၊ အနားယူခွင့ရ
် ပးမခင်း၊ နုတ်ေက
ွ ်ခွင့်မပုမခင်း၊ အရေးယူ
အမပစ်ရပးမခင်းနှင့်

ောေူးြှေယ်ေှားမခင်းစသည့်

ဝန်ေြ်းရေးောကိစ္စြျားကို

သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ ရဆာင်ေွက်ေြည်။
၃၂။

ရကာ်ပိုရေးေှင်းသည် (က) ရကာ်ပိုရေးေှင်း

ဝန်ေြ်းြျား၏

ေပိုင်ခွင့်နှငအ
့် ခွင့အ
် ရေးြျား

ဥပရေနှင့်အညီ

ေေှိရေးအတွက် စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ရပးေြည်။
( ခ) ရကာ်ပိုရေးေှင်းဝန်ေြ်းြျားအား ရခတ်ြီဆန်းသစ်ရသာ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ရဆာင်ြှု
နည်းပညာြျား

တတ်ရမြာက်ရစရေးအတွက်

မပည်တွင်းမပည်ပ၌

ကျင်းပရသာ

အခြ်းအနားြျား၊ ရဆွးရနွးပွဲြျားနှင့် သင်တန်းြျား တက်ရောက်ရလ့လာဆည်းပူး
ရစေန် စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ရပးေြည်။
( ဂ) ၂၀၁၂

ခုနှစ်၊

လူြှုေူလရ
ုံ ေးဥပရေနှင့်အညီ

ရကာ်ပိုရေးေှင်း

ဝန်ေြ်းြျားကို

ြှတ်ပုံတင်၍ ေည့်ဝင်ရ ကး ရငွရပးသွင်းပပီး အာြခံေားေှိရေး၊ အလုပ်တွငေ
် ိခိုက်ြှု
အာြခံ အကျိုးခံစားခွင့်ေေှိရေးနှင့် အမခားလူြှုေူလရ
ုံ ေး အကျိုးခံစားခွင့်တို့အတွက်
လူြှုေူလုံ ရေးအေွ့ဲ နှင့် ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်ေြည်။
(ဃ) ရကာ်ပိုရေးေှင်း၏ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းဌာန အသီးသီးေှိ တာဝန်ခံ
ဝန်ေြ်းြျားက

၎င်းတို့တာဝန်ယရ
ူ ဆာင်ေွက်သည့်

လုပ်ငန်း၏ရအာင်မြင်ြှုနှင့်

ဆုံးရှုံးြှုတို့ကို တာဝန်ခံရစေန် စီြံခန့်ခွဲမခင်းနှင့် ကကီး ကပ်မခင်းတို့မပုေြည်။
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အခန်း(၉)
ဆုဖ ကးဖငွချ ီးခမှင့ခ် ခင်း
၃၃။

အြှုရဆာင်အောေှိချုပ်သည်

ဝန်ေြ်းြျား၏

စွြ်းရဆာင်ေည်အရပါ်တွငလ
် ည်းရကာင်း၊

ရကာ်ပိုရေးေှင်း၏လုပ်ငန်းရအာင်မြင်ြှုအရပါ်တွငလ
် ည်းရကာင်း သတ်ြှတ်ေားသည့် စံချ ိန်စံညွှန်း
ြျားနှင့်အညီ တွက်ချက်ေားရသာဆုရ ကးကို စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့၏ သရဘာတူညီချက်မေင့် ဆုရ ကး
ေန်ပုံရငွြှခံစားခွင့်မပုနိုင်သည်။
အခန်း (၁၀)
ဘဏ္ဍာဖေး၊ ဖငွဖေးဖ ကးဖေးနှင့် စာေင်းများ
၃၄။

ရကာ်ပိုရေးေှင်းသည်

ရအာက်ပါေရငွြျားမေင့်

ြိြ၏
ိ ဘဏ္ဍာေန်ပုံရငွကို

ဝန်ကကီးဌာန၏

သရဘာတူညီချက်မေင့် ေူရောင်ေားေှိေြည် (က) မပည်ရောင်စုအစိုးေအေွဲ့၏ သရဘာတူညီချက်မေင့်နိုင်ငရ
ံ တာ်က ြတည်ေုတ်ရပး
ေားရသာ ေင်းနှီးရငွြျား၊
( ခ)

မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းပိုင်
နိုငင
် မံ ခားသုံးရငွြျား၊
ရ ကးပြီြျား၊

သက်ဆိုငေ
် ာလုပ်ငန်းြျားသို့

ရငွရ ကးဆိုင်ော

ဆင်ပ
့ ွားမေစ်လာသည့်
ေှယ်ယာြျား၊

မပည်တွငး် မပည်ပေှိရငွရ ကးြျား၊

ကကိုတင်ေုတ်ရပးရငွြျား၊

အမခားအခွင့်အရေးြျား၊

အတိုးေရငွနှင့်

ရချးရငွစာချုပ်ြျား၊

ေန်ပုံရငွြျား၊

အဆိုပါပိုင်ဆိုင်ြှုြျားြှ

အကျ ိုးအမြတ်ြျား၊

ရချးရငွရပးေားသည့်

ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြြ
ှု ျား၊

ေီဗင်ချာြျား၊

အာြခံ

လုပ်ငန်းနှင့သ
် က်ဆိုငသ
် ည့်ရငွြျား၊
( ဂ)

စုရဆာင်းရငွြှ အတိုးေရငွြျား၊

(ဃ) ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှု

လုပ်ငန်းနှင်ဆ
့ က်စပ်သည့်

စီးပွားရေးလုပ်ငန်း

တစ်ခုခုတွင် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ လုပ်ကိုငေ
် ာြှေေှိရသာ အကျိုးအမြတ်ြျား။
၃၅။

ရကာ်ပိုရေးေှင်းသည် (က) မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းြှ လွှရ
ဲ မပာင်းေယူြည့် နိုငင
် ရ
ံ တာ်ပုိင် ပုံရသပစ္စည်းြျား
အား မပည်ရောင်စုအစိုးေအေွဲ့၏ သရဘာတူညီချက်အေ စာေင်းေှိတန်ေိုး (Book
Value)

မေင့်ခန့်ြှန်းတန်ေိုးတွက်ချက်၍

နိုငင
် ံရတာ်၏ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုတန်ေးို အမေစ်

နိုငင
် ရ
ံ တာ်ကြတည် ေုတ်ရပးေားရသာ ေင်းနှီးရငွြျားတွင် ေည့်သွင်းရော်မပေားေ
ြည်။
( ခ) ြိြပ
ိ ိုင်ြတည်ရငွေင်းြျားမေင့်

အြျားနှင့်ြသက်ဆိုင်ရသာကုြ္ပဏီ

(

Private

Company ) ကိုမေစ်ရစ ၊ အြျားနှင့်သက်ဆိုငရ
် သာကုြ္ပဏီ ( Public Company)
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ကိုမေစ်ရစ၊ ေက်စပ်ကုြ္ပဏီ ( Joint-venture Company )ကို မေစ်ရစ တည်ရောင်
သည့်အခါ

ြိြေ
ိ ည့်ဝင်သည့်

ြတည်ရငွေင်းြျားကို

ကာလရပါက်ရစျးတန်ေိုး

( Market Value ) မေင့် တန်ေိုးသင့်၍ေည့်ဝင်ေြည်။
( ဂ) နှစ်စဉ်ဆက်သွယ်ရေး

ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းစီြံချက်နှင့်

အေအသုံးခန့်ြှန်းရမခ

ရငွစာေင်းတို့ကုရ
ိ ေးဆွဲ ပပီး စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့၏ အတည်မပုချက်မေင့် ဝန်ကကီးဌာနသို့
ရပးပိ၍
ု့

စီြံချက်နှင့်အညီ

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းကို

အရကာင်

အေည်ရော် ရဆာင်ေွက်နိုငသ
် ည်။
(ဃ) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက်စုစုရပါင်းေရငွသုံးရငွြျားအား မပည်ရောင်စု၏ဘဏ္ဍာရငွ အေ
အသုံးခန့်ြှန်းရမခရငွစာေင်းတွင် နိုငင
် ရ
ံ တာ်၏ ဘဏ္ဍာရငွအေအသုံးဆိုငေ
် ာ ဥပရေနှင့်
အညီ သီးမခားေည့်သွင်း၍ ရော်မပေြည်။
( င) ေရငွသုံးရငွြျားကို

မပည်တွင်းမပည်ပဘဏ်ြျားတွင်

ဝန်ကကီးဌာန၏ခွင်မ့ ပုချက်မေင့်

ဘဏ္ဍာရေး စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားနှင့်အညီ ဘဏ်စာေင်းြျားကို ေွင့လ
် စ
ှ ်ေားေှိ
ေြည်။
( စ) ြိြေ
ိ ေှိရသာ နိုငင
် မံ ခားသုံးရငွကို ဝန်ကကီးဌာန၏ခွင့်မပုချက်မေင့် ဘဏ္ဍာရေးစည်းြျဉ်း
စည်းကြ်းြျား နှင့အ
် ညီ ေုတ်ယူသုံးစွဲခွင့ေ
် ှိသည်။
(ဆ) ြိြလ
ိ က်ရအာက်ေှိ

လုပ်ငန်းအုပ်စုအလိုက်လည်းရကာင်း၊

လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်း

အလိုက်လည်းရကာင်း ေရငွသုံးရငွအရမခအရနြျားရပါ်လွငရ
် စေန် သီးမခား ရငွစာေင်း
ြျား ေွင့်လှစ်ေားေှိေြည်။
( ဇ) တည်ဆဲအခွန်အရကာက်ဥပရေအေ

ြိြိ၏ဆက်သွယ်ရေး

ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း

အတွက်ကင်းလွတ်ခွင့် သို့ြဟုတ် ရလျှာ့ရပါ့ခွင့်ြမပုရသာ ကျသင့်သည့် အခွန်အခ
ြျားကို ရပးသွင်းေြည်။
၃၆။

ရကာ်ပိုရေးေှင်းသည် အခွန်အရကာက်ြျားနှင့် နိုင်ငရ
ံ တာ်သို့ အမြတ်ရငွခွဲရဝ ရပးသွငး်

ပပီးရနာက် ရအာက်ပါေန်ပုံရငွြျားကို ြိြိအသားတင်ပိုလျှံရငွေဲြှ လျာေားသတ်ြှတ်၍ သီးမခားစီ
ေူရောင်ေားေှိနိုငသ
် ည် (က) ဆုရ ကးေန်ပုံရငွ၊
( ခ) ေွံ့ပေိုးြှုေန်ပုံရငွ၊
( ဂ) တန်ေိုးယုတ်ရလျာ့ြှုေန်ပုံရငွ၊
(ဃ) အိုနာစာေန်ပုံရငွ၊
( င) သက်သာရချာင်ချ ိရေးေန်ပုံရငွ၊
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( စ) အမခားလိုအပ်ရသာေန်ပုံရငွ။
၃၇။

ရကာ်ပိုရေးေှင်းသည် (က) ဝန်ကကီးဌာနက သတ်ြှတ်ေားသည့်အတိုငး် သာြန်အသုံးစေိတ်ရအာက်တွင် ပုေ်ြ
၃၆၊ ပုေြ
် ခွဲ(ဂ)အေ ေူရောင်သည့် တန်ေိုးယုတ်ရလျာ့ြှု ေန်ပုံရငွကို နှစ်စဉ်သီးမခား
လျာေား သတ်ြှတ်ေားေှိေြည်။
( ခ) ဝန်ေြ်းြျား၏စုရဆာင်းရငွြျားနှင့်ြိြိ၏အသားတင်ပိုလျှံရငွေဲြှ အချ ိုးကျေည့်ဝင်
ရငွမေင့် ဝန်ေြ်းြျားအလုပ်ြှ အနားယူသည့်အခါ အရောက်အပံ့ရပးနိုငေ
် န် ပုေ်ြ
၃၆၊ ပုေြ
် ခွဲ (ဃ) အေေူရောင်သည့် အိုနာစာေန်ပုံရငွမေင့် စီြံရဆာင်ေွက်နိုငသ
် ည်။

၃၈။

ရကာ်ပိုရေးေှင်းသည် ဝန်ကကီးဌာန၏ သရဘာတူညီချက်မေင့် (က) နိုငင
် ရ
ံ တာ်ပိုင်ဘဏ်ြှ သက်သာရသာအတိုးနှုန်းမေင့်ရချးယူသုံးစွဲနိုငသ
် ည်။
( ခ) လုပ်ငန်းြျား

အရကာင်အေည်ရော်

ပုဂ္ဂလက
ိ ဘဏ်ြျား၊

ရဆာင်ေွက်ရေးအတွက်

အေွဲ့အစည်းြျားေံြှ

ရငွရချးယူပပီး

မပည်တွင်းမပည်ပ

အရကာင်အေည်ရော်

ရဆာင်ေွက်နိုင်သည်။
၃၉။

ရကာ်ပိုရေးေှင်းသည် ရအာက်ပါစာေင်းြျားကို စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့သို့ သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်

အညီ တင်မပေြည် (က) ဝန်ေြ်းအင်အားစာေင်း၊
( ခ) ရငွသားအရမခအရန၊
( ဂ) ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းစာေင်း၊
(ဃ) ပိုင်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်းစာေင်းနှင့်တန်ေးို စာေင်း၊
( င) အရှုံးအမြတ်စာေင်း၊
( စ) လက်ကျန်ေှင်းတြ်း။
၄၀။

ရကာ်ပိုရေးေှင်းသည် (က) ဌာနတွင်း ဘဏ္ဍာရေးကကီး ကပ်ရေးအေွဲ့ ေွဲ့စည်း၍ ဝင်ရငွေွကရ
် ငွနှင့စ
် ပ်လျဉ်းပပီး
စစ်ရဆးကကီး ကပ်ရစေြည်။
( ခ) ဌာနတွင်းစာေင်းစစ်အေွဲ့ေွဲ့စည်း၍ ရကာ်ပိုရေးေှငး် ၏ ဘဏ္ဍာရေးအေအသုံး စာေင်း
ြျားကို ပုံြှန်စစ်ရဆးြှုြျား မပုလုပ်ရစေြည်။ ေိ့မု ပင် ဌာနတွင်းစာေင်းစစ်အေွဲ့၏
စာေင်းစစ်ရဆးြှုအစီေင်ခံစာကို

မပင်ပြှစာေင်း

စစ်ရဆးြှုြမပုလုပ်ြီ

ဌာနတွင်း

ဘဏ္ဍာရေးကကီး ကပ်ရေးအေွဲ့ကစိစစ်ပပီး စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့သို့ တင်မပရစေြည်။
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( ဂ) ြိြိ၏နှစ်ချုပ်စာေင်းစစ် အစီေင်ခံစာကို စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ြှတစ်ဆင့် ဝန်ကကီးဌာနသို့
နှစ်စဉ်တင်မပေြည်။
၄၁။

ရကာ်ပိုရေးေှင်းသည်

ြိြိ၏ဘဏ္ဍာရငွအေအသုံးစာေင်းြျားကို

မပည်ရောင်စု

စာေင်းစစ်ချုပ်ရုံး သို့ြဟုတ် မြန်ြာနိုငင
် စ
ံ ာေင်းရကာင်စီတွင် ြှတ်ပုံတင်ေားရသာ စာေင်းစစ်အေွဲ့
သို့ြဟုတ် နိုငင
် တ
ံ ကာ အသိအြှတ်မပု စာေင်းစစ်အေွဲ့၏စစ်ရဆးြှုကခ
ို ံယူေြည်။
၄၂။

ရကာ်ပိုရေးေှင်းသည် နိုငင
် ရ
ံ တာ်က ောခိုငန
် ှုန်းမပည့်ပုိငဆ
် ိုငသ
် မေင့် ြိြလ
ိ ုပ်ငန်းြှေေှိလာရသာ

အသားတင်အမြတ်ရငွအနက်ြှ မပည်ရောင်စုအစိုးေအေွဲ့က နှစ်စဉ်သတ်ြှတ်ရပးသည့် အမြတ်
ရဝစုကိုလည်းရကာင်း၊

တည်ဆဲဥပရေအေ

ကျသင့်သည့်အခွန်အခြျား

ကိုလည်းရကာင်း

နိုငင
် ရ
ံ တာ်သို့ ရပးသွင်းေြည်။
အခန်း (၁၁)
အဖေွဖေွ
၄၃။

အြှုရဆာင်အောေှိချုပ်သည် ဤဥပရေအေ ရကာ်ပိုရေးေှငး် ကရဆာင်ေွက်သည့် ဆက်သွယ်

ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းနှင့် အမခားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဝဝကို စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့သို့ တာဝန်ခံ၍
ရဆာင်ေွက်ေြည်။
၄၄။

စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ဝင်ြျားအတွက် ချ ီးမြှင့်ရငွနှင့်စေိတ်တို့ကုိ ရကာ်ပိုရေးေှငး် ၏ ဘဏ္ဍာေန်ပုံ

ရငွြှ ကျခံရပးေြည်။
၄၅။

စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ဝင်ြျားနှင့် ရကာ်ပိုရေးေှင်း၏ အောေြ်း၊ အြှုေြ်းြျားသည် ဤဥပရေပါ

မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအေ ရပးအပ်ရသာတာဝန်ကို ရဆာင်ေွက်ရနသည့်အချ ိန်တွင် ောဇသတ်ကကီး ပုေ်ြ
၂၁ အေ မပည်သူ့ဝန်ေြ်းမေစ်သည်ဟု ြှတ်ယေ
ူ ြည်။
၄၆။

ရကာ်ပိုရေးေှင်းကမေစ်ရစ၊ ရကာ်ပိုရေးေှင်းနှင့် ပူးရပါင်းေွဲ့စည်းသည့်ကုြ္ပဏီ သို့ြဟုတ် အေွဲ့

အစည်းတစ်ေပ်ေပ်ကမေစ်ရစ

ေေန်ပိုင်ခွင့န
် ှင့်

တေားဝင်ရဆာင်ေွက်ပုိင်ခွင့်တို့အတွက်

တေားြ

ရ ကာင်းမေင့်စွဲဆိုရသာအြှုြျားသည် ကာလစည်းကြ်းသတ် အက်ဥပရေ ပေြဇယား၊ အပိုေ် ၁၄၉
နှင့် သက်ဆိုင် ရစေြည်။
၄၇။

ရကာ်ပိုရေးေှင်းပိုင် ရငွရ ကးနှငပ
့် စ္စည်းြျားသည် နိုငင
် ရ
ံ တာ်ပိုင်ပစ္စည်းမေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူ

ေြည်။
၄၈။

ဤဥပရေပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို အရကာင်အေည်ရော်ရဆာင်ေွက်ောတွင် (က) ဝန်ကကီးဌာနသည် လိအ
ု ပ်ရသာ နည်းဥပရေြျား၊ စည်းြျဉ်းြျားနှင့် စည်းကြ်းြျားကို
မပည်ရောင်စုအစိုးေအေွဲ့၏ သရဘာတူညီချက်မေင့် ေုတ်မပန်နိုငသ
် ည်။
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( ခ) ဝန်ကကီးဌာနသည် လိအ
ု ပ်ရသာအြိန့်ရ ကာ်မငာစာ၊ အြိန့်၊ ညွှန် ကားချက်နှင့် လုပ်ေုံး
လုပ်နည်းြျားကို ေုတ်မပန်နိုင်သည်။
( ဂ) စီြံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့နှင့် ရကာ်ပိုရေးေှင်းတို့သည် လိအ
ု ပ်ရသာ အြိန့်၊ ညွှန် ကားချက်နှင့်
လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျားကို ေုတ်မပန်နိုင်သည်။
_______________________________________________
မပည်ရောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငရ
ံ တာ် ေွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေအေ ကျွန်ုပ်လက်ြှတ်ရေးေိုး
သည်။

ပု/ံ ဝင်းမြင့်
နိုငင
် ရ
ံ တာ်သြ္မတ
မပည်ရောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငရ
ံ တာ်

