ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
ဆက်သွယ်ေရဵနှင်ဴသတင်ဵအချက်အလက်နည်ဵပညာဝန်ကကီဵဌာန
(ဆက်သွယ်ေရဵကဏ္ဍ၏ ပပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာနည်ဵဥပေဒမျာဵ)
အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၂၁/၂၀၁၅)
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ နယုန်လြပည်ဴေကျာ် ၈ ရက်
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်)
ဆက်သွယ်ေရဵနှင်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်နည်ဵပညာဝန်ကကီဵဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရဵ ဥပေဒ
ပုဒ်မ ၈၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှင်ဵထာဵေသာ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴကို ကျင်ဴသုဳဵ၍ ြပည်ေထာင်စု အစိုဵရအဖွဲ့၏
သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကို ထုတြ် ပန်လုက
ိ ်သည်။
အခန်ဵ (၁)
အမည်နှငဴ်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကို ဆက်သွယ်ေရဵကဏ္ဍ၏ ပပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာနည်ဵဥပေဒမျာဵဟု ေခါ်တွင်ေစရ
မည်။

၂။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင်ပါရှိေသာ စကာဵရပ်မျာဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒတွင် ပါရှိသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ
အဓိပ္ပာယ်

သက်ေရာက်ေစရမည်။

ထိ့ြု ပင်

ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည်

ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ

အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက်ေစရမည်(က) သေောတူညီချက်
မရှိသည်ြဖစ်ေစ

ဆိုသည်မှာ

ဥပေဒအရ

အကျိုဵသက်ေရာက်မှု

လုပ်ငန်ဵမျာဵအကကာဵြပုလုပ်ထာဵသည်စ
ဴ ာချုပ်၊

ရှိသည်ြဖစ်ေစ၊

အစီအစဉ်

သို့မဟုတ်

နာဵလည်မှု ပုဳစဳတစ်ရပ်ရပ်ြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵတွင် အသင်ဵအဖွဲ့တစ်ခုနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်
မှုမျာဵက ြပုလုပ်သည်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ချက်တစ်ရပ် ပါဝင် သည်။
(ခ)

အတွလ
ဲ က
ို ်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကမ်ဵလှမ်ဵြခင်ဵ
ဝန်ေဆာင်မှု

တစ်တွဲလုဳဵကိုလက်ခဳမှသာ

(Bundle

Services

Offer)

ဆိုသည်မှာ

အတွလ
ဲ က
ို ်ဝန်ေဆာင်မှုအတွင်ဵရှိ

တစ်ခု

သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုေသာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ အတွလ
ဲ က
ို ်နှုန်ဵထာဵ သို့မဟုတ်
နှုန်ဵထာဵပုဳေသနည်ဵအရ တစ်ဦဵ သို့မဟုတ် တစ်ဦဵထက်ပိုေသာ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵက
အတွလ
ဲ က
ို ်ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵသည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵ

ဝန်ေဆာင်မှု

ကမ်ဵလှမ်ဵ

ချက်ကို ဆိုသည်။
(ဂ)

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု
တိုက်ရိုက်

သို့မဟုတ်

(Concerted

Practice)

ဆိုသည်မှာ

သွယ်ဝိုက်ဆက်သွယ်မှုတို့ပါဝင်ပပီဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵအကကာဵ
ေအာက်ပါရည်ရွယ်ချက်

သို့မဟုတ် အကျိုဵသက်ေရာက်မှုရှိ သည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်မှု ပုဳစဳတစ်မျိုဵ
မျိုဵကို ဆိုသည်(၁)

ေဈဵကွက်တစ်ခုအတွင်ဵ တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵ၏
လုပ်ေဆာင်မှုအေပါ် ဩဇာသက်ေရာက်မှုရှိရန်၊ သို့မဟုတ်

(၂)

ပပိုင်ဆိုင်မှု၏ ပုဳမှန်စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵအရ ထုတေ
် ဖာ်ေလဴမရှိေသာ အေြခအေန
မျိုဵတွင် လုပ်ငန်ဵတစ်ခုက ေဈဵကွက်တစ်ခုတွင် လက်ခဳကျင်ဴသုဳဵရန် ဆုဳဵြဖတ်ထာဵ
သည်ဴ

သို့မဟုတ်

လက်ခဳကျင်ဴသုဳဵရန်

စဉ်ဵစာဵလျက်ရှိသည်ဴ

လုပ်ေဆာင်မှု

နည်ဵလမ်ဵကို ထုတေ
် ဖာ်ြပသရန်။
(ဃ) အသုဳဵြပုသူ (Consumer) ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိင
ု ်စင်ရရှိသူက
ေထာက်ပဳဴေပဵေသာ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရဵ
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵတစ်ခုခုနှငဴ်

တွဲဖက်အသုဳဵြပုရသည်ဴ

ပစ္စညဵ် မျာဵ

သို့မဟုတ်

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ အသုဳဵြပုသူကိုဆိုပပီဵ ၎င်ဵတွင်
လက်ကာဵစနစ်ကို အေြခခဳ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေနာက်ဆုဳဵအသုဳဵြပုသူ အြဖစ်ေသာ်
လည်ဵေကာင်ဵ ေထာက်ပဳဴေပဵသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ သို့မဟုတ်
ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵတစ်ခုခုနှငဴ် တွဲဖက်အသုဳဵြပုရသည်ဴ ပစ္စညဵ် သို့မဟုတ်
ဝန်ေဆာင်မှု တစ်ခုခုကို ဝယ်ယူသည်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိေသာအြခာဵသူတစ်ဦဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။
(င)

လုပ်ေဆာင်မှု (Conduct) ဆိုသည်မှာ ေဈဵကွက်တစ်ခုတွင် ပပိုင်ဆိုင်မှုအေြခအေနကို
အမှန်တကယ် သက်ေရာက်ေစသည်ဴ သို့မဟုတ် သက်ေရာက်ေစရန် အလာဵအလာရှိသည်ဴ
လုပ်ေဆာင်မှုတစ်ခုခုကို ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေဆာင်ရွက်မှုမရှိြခင်ဵကို ဆိုသည်။

(စ)

အကျိုဵသက်ေရာက်မှု ဆိုသည်မှာ လုပ်ေဆာင်မှုသည် ေဈဵကွက်တစ်ခုတွင် လွတ်လပ်စွာ
ပပိုင်ဆိုင်မှု သေဘာသဘာဝကို ကကီဵမာဵစွာ ပျက်ြပာဵေစရန် ဦဵတည်ေနြခင်ဵ သို့မဟုတ်
ဦဵတည်နိုင်ြခင်ဵကို ဆိုသည်။

(ဆ)

လွတလ
် ပ်စွာ ပပိုင်ဆိုင်မှုသေောသောဝကို ပျက်ြပာဵေစြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ
ေဈဵကွက်တစ်ခုတွင်

လိင
ု ်စင်ရရှိသူအချင်ဵချင်ဵ

အမှန်တကယ်ပပိုင်ဆိုင်မှု

သို့မဟုတ်

ြဖစ်လာနိုင်ေသာ ပပိုင်ဆိုင်မှု အတိင
ု ်ဵအတာကို သိသိသာသာေလျာဴနည်ဵေစြခင်ဵကိုဆိုပပီဵ
လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵအတွက် ေဈဵကွက် ကကီဵစိုဵအင်အာဵကို သိသိသာသာတိုဵြမင်ဴေစသည်ဴ
လုပ်ေဆာင်မှုသည် လွတလ
် ပ်စွာ ပပိုင်ဆိုင်မှုကို ေလျာဴနည်ဵေစသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(ဇ)

ေန့ရက် ဆိုသည်မှာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ြပက္ခဒိန်အရ ေရတွက်ေသာေန့ရက်ကို ဆိုသည်။
ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ အချိန်ကာလ အပိုင်အြခာဵတစ်ခုကို
တွက်ချက်ရာ တွင်(၁)

သတ်မှတ်အချိန်ကာလ စတင်သည်ေ
ဴ န့ရက်ကို ထည်ဴသွင်ဵတွက်ချက်ြခင်ဵမြပု။

(၂)

သတ်မှတ်အချိန်ကာလ၏ ေနာက်ဆုဳဵေန့ရက်သည် စေန၊ တနဂေေနွ သို့မဟုတ်
ရုဳဵပိတ်ရက်ြဖစ်ခဲဴလျှင် ၎င်ဵကာလကို စေန၊ တနဂေေနွ သို့မဟုတ် ရုဳဵပိတ်ရက်
မဟုတ်သည်ဴ အနီဵဆုဳဵေန့ရက်သို့ တိုဵေပဵရ မည်။

(၃)

ဦဵစီဵဌာန

သို့မဟုတ်

အြခာဵအခွင်ဴအာဏာရှိသူသည်

တင်ြပချက်တစ်ခု၏

သတ်မှတ်ကာလ ေနာက်ဆုဳဵေန့ရက်တွင် တစ်ရက်လဳဵု သို့မဟုတ် အချိန်ပိုင်ဵကို
ပိတ်လိုက်သည်အ
ဴ ခါ

သတ်မှတ်ကာလကို

ဦဵစီဵဌာန

သို့မဟုတ်

ယင်ဵသို့

အခွင်ဴအာဏာရှိသူက ဖွင်ဴလှစ်သည်ဴ အနီဵဆုဳဵေန့ရက်သို့ တိုဵြမှင်ဴေပဵရမည်။
(ဈ)

ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှုအေနအထာဵ

သို့မဟုတ်

လုပ်ငန်ဵတစ်ခုသည်

တစ်ဦဵချင်ဵြဖစ်ေစ၊

ပပိုင်ဆိုင်သူမျာဵနှငဴ်

အသုဳဵြပုသူမျာဵအေပါ်

ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှု

အြခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်
သိသာေသာ

ဆိုသည်မှာ

ပူဵေပါင်ဵ၍ြဖစ်ေစ

အတိင
ု ်ဵအတာတစ်ခုအထိ

လွတလ
် ပ်စွာြပုမူေဆာင်ရွက်နိုင်သည်ဴ စီဵပွာဵေရဵအင်အာဵကို ရရှိထာဵသည်ဴ အေြခအေန
တစ်ရပ်ကို ဆိုသည်။
(ည)

လုပ်ငန်ဵ

(Enterprise)

ဆိုသည်မှာ

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵက

ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ
တစ်ခုခုနှငဴ် တွဲဖက်အသုဳဵြပုရသည်ပ
ဴ စ္စညဵ် မျာဵ သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်
သည်ဴ လုပ်ငန်ဵကို ဆိုသည်။
(ဋ)

အဓိကအေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵ (Essential Facilities) ဆိုသည်မှာ ဦဵစီဵဌာနက
အခါအာဵေလျာ်စွာ ြပင်ဆင်၍ ထုတြ် ပန်ေကကညာသည်ဴ ေနာက်ဆက်တွဲ ဇယာဵ (၂) ပါ
အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵကို ဆိုသည်။

(ဌ)

ေရြပင်ညသ
ီ ေောတူညီချက်

(Horizontal

Agreement)

ဆိုသည်မှာ

ထုတလ
် ုပ်မှု

သို့မဟုတ် ြဖန့်ြဖူဵမှုလပ
ု ်ငန်ဵစဉ်အတွင်ဵ တူညီေသာ အဆင်ဴတွင် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်
ေနကကေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵ အကကာဵြပုလုပ်ေသာ သေဘာတူညီချက်တစ်ရပ်ကို ဆိုသည်။
(ဍ)

ေဖာက်ဖျက်မှု

ဆိုသည်မှာ

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ၊

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ၊

လိင
ု ်စင်ပါ

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵအရ တာဵြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ြခင်ဵကို ဆိုသည်။
(ဎ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူ ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒအရ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ
ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန်အတွက် လိင
ု ်စင်တစ်ခု သို့မဟုတ် အြခာဵခွင်ဴြပုချက်ကို
ရရှိထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵတစ်ခုကို ဆိုသည်။

(ဏ) ေဈဵကွက်ကကီဵစိုဵအင်အာဵ (Market Power) ဆိုသည်မှာ ပပိုင်ဆိုင်မှုတွင် လက်ရှိနှုန်ဵ
ထာဵထက်ေကျာ်လန
ွ ်၍

နှုန်ဵထာဵမျာဵကို

အြမတ်အစွန်ဵရရှိေအာင်

တိုဵြမှင်ဴနိုင်ြခင်ဵနှငဴ်

ထိန်ဵထာဵနိုင်ြခင်ဵရှိေသာ လုပ်ငန်ဵတစ်ခု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့၏ စွမ်ဵေဆာင်နိုင်မှုကို
ဆိုသည်။

(တ) ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုသည်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵ ကို ဆိုသည်။
(ထ) နှုန်ဵထာဵ ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်
ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵတစ်ခုခုနှငဴ်

တွဲဖက်အသုဳဵြပုရသည်ပ
ဴ စ္စညဵ် မျာဵ

သို့မဟုတ်

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵရာတွင် အမှန်တကယ်ေပဵသည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုအတွက်
ေပဵေချရသည်ဴနှုန်ဵထာဵ သို့မဟုတ် ေကကာ်ြငာထာဵသည်န
ဴ ှုန်ဵထာဵကို ဆိုသည်။
(ဒ)

သက်ဆိုင်ေသာဝင်ေငွ ဆိုသည်မှာ လိင
ု ်စင်ရရှိသူက အမှန်တကယ် သုဳဵစွဲသူနှငဴ် လိင
ု ်စင်
ရရှိေသာ အြခာဵသူမျာဵသို့ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵေပဵြခင်ဵြဖင်ဴ ရရှိမည်ဴဝင်ေငွမှ
ထိက
ု ဲဴသို့ ဝန်ေဆာင်မှု ေပဵရန်အတွက် လုပ်ေဆာင်ရသည်ဴ အြပန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု၊
ချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် လက်ကာဵနှုန်ဵြဖင်ဴ ရယူထာဵေသာ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွက်
လိင
ု ်စင်ရရှိေသာ အြခာဵသူမျာဵသို့ ေပဵေချရမည်ဴ စရိတ်စကမျာဵကို နုတ်ပယ်၍ ကျန်ရှိ
ေသာ ဝင်ေငွအပိုင်ဵကို ဆိုသည်။

(ဓ)

ေထာက်ပဳဴြခင်ဵ ဆိုသည်ဴ စကာဵရပ်တွင် ေအာက်ပါတို့ ပါဝင်သည်(၁)

ဆက်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာ ပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ် ပတ်သက်၍ ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ လဲလှယ်ြခင်ဵ၊
ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

ငှာဵဝယ်စနစ်

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵအရ

ြပုလုပ်သည်ဴ

ေထာက်ပဳဴြခင်ဵနှငဴ် စဉ်ဆက်မြပတ် ေထာက်ပဳဴြခင်ဵ၊
(၂)

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှငဴ်

ပတ်သက်၍

ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊

ခွင်ဴြပုြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို ေပဵအပ်ြခင်ဵ။
(န)

ေဒါင်လုက
ိ ်သေောတူညီချက်

(Vertical

Agreement)

ဆိုသည်မှာ

ထုတလ
် ုပ်မှုနှငဴ်

ြဖန့်ြဖူဵမှုလပ
ု ်ငန်ဵစဉ်အတွင်ဵ မတူညီေသာအဆင်ဴအမျိုဵမျိုဵ၌ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်လျက်
ရှိေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵအကကာဵ ြပုလုပ်ေသာ သေဘာတူညီချက်တစ်ရပ်ကို ဆိုသည်။
(ပ)

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ် (Transaction) ဆိုသည်မှာ လိင
ု ်စင်အရ ၎င်ဵ၏ အခွင်ဴအေရဵမျာဵ၊
အလုပ်တာဝန်မျာဵ၊

ဥပေဒအရေပဵရန်တာဝန်မျာဵ၊

အြခာဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပ်သို့

ေပဵအပ်ြခင်ဵ၊

ဝတ္တရာဵမျာဵနှငဴ်အခွင်ဴထူဵမျာဵအာဵ

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵ၊

တစ်ဆင်ဴငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ

သို့မဟုတ် တစ်နည်ဵတစ်ဖုဳ စီစဉ်ေနရာချထာဵြခင်ဵနှငဴ် လိင
ု ်စင်ရသူတစ်ဦဵ၏ လွှမ်ဵမိုဵပိုင်ခွင်ဴ
ကို ေြပာင်ဵလဲေအာင် လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵကို ဆိုသည်။
(ဖ)

လွှမ်ဵမိုဵပိုင်ခွင်ဴ ဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵသည် အြခာဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုတွင် မဲေပဵ
ပိုင်ခွင်ဴ၊ အဖွဲ့ဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴ သို့မဟုတ် အစုစပ်ပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်ဵထက်ပိုမိုေသာ
ပမာဏကို တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ ပိုင်ဆိုင်ထာဵသည်ဴ ပိုင်ဆိုင်မှု အေြခအေန
သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵအာဵ ေအာက်ပါအေြခအေန တစ်ရပ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ၊ အာဵလုဵဳ ကို
ြဖစ်ေစ ေဆာင်ရွက်နိုင်ခွင်ဴရေစသည်ဴ ပိုင်ဆိုင်မှု အေြခအေနကို ဆိုသည်-

(၁)

အြခာဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခု၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ သို့မဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲမှု ေကာ်မတီ၏
၅၀ ရာခိုင်နှုန်ဵ အထက်ကို ခန့်ထာဵနိုင်ြခင်ဵ၊

(၂)

အြခာဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခု၏

ေန့စဉ်လပ
ု ်ငန်ဵမျာဵကို

ကွပ်ကဲေသာ

အဆင်ဴြမင်ဴ

အမှုေဆာင်အရာရှိမျာဵအာဵ ခန့်ထာဵြခင်ဵ၊ အဆင်ဴတဵို ြမှင်ဴေပဵြခင်ဵ၊ အဆင်ဴချထာဵ
ြခင်ဵနှငဴ် ထုတပ
် ယ်ြခင်ဵတို့ကို ေဆာင်ရွက် နိုင်ြခင်ဵ၊
(၃)

အြခာဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခု၏အေရဵကကီဵေသာ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု၊ အုပ်ချုပ်မှု သို့မဟုတ်
စီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵကို ချမှတ်ြခင်ဵ၊

(၄)

အြခာဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခု၏

စီမဳခန့်ခွဲမှု

ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵကို

ချမှတ်ရာတွင်

အဓိကကျေသာ ေနရာ မှ ပါဝင်ြခင်ဵ၊
(၅)

အြခာဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခု၏ ေန့စဉ်လပ
ု ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို စီမဳခန့်ခွဲနိုင်ြခင်ဵ၊

(၆)

အြခာဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုက ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵေသာ ဝန်ေဆာင်မှု၏ သေဘာသဘာဝ
သို့မဟုတ်

ဝန်ေဆာင်မှုပုဳစဳ၊

စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵ၊

နှုန်ဵထာဵမျာဵကို

ဆုဳဵြဖတ်ရာတွင် သိသိသာသာ လွှမ်ဵမိုဵ မှုြပုနိုင်ြခင်ဵ။
(ဗ)

ကကိုတင်ြပုလုပ်ထာဵေသာ

လုပ်ငန်ဵစဉ်

(Pro

Forma

Transaction)

ဆိုသည်မှာ

လိင
ု ်စင်တစ်ခုအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ အခွင်ဴအေရဵမျာဵ၊ အလုပ်တာဝန်မျာဵ၊ ဥပေဒ
အရေပဵရန်တာဝန်မျာဵ၊

ဝတ္တရာဵ

မျာဵနှငဴ်

အခွင်ဴထူဵမျာဵကို

ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵ

ေပဵအပ်ြခင်ဵ၊ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵ၊ တစ်ဆင်ဴငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် တစ်နည်ဵတစ်ဖုဳ စီစဉ်ေနရာ
ချထာဵြခင်ဵကို ဆိုသည်(၁)

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ

သို့မဟုတ်

ပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴမျာဵကို

တစ်ဦဵထက်ပိုေသာ

တစ်စုဳတစ်ရာ

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၏

မေြပာင်ဵလဲေစဘဲ

သက်ဆိုင်ရာ

အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ

သို့မဟုတ် တစ်ဦဵထက်ပိုေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵထဳမှ ယင်ဵတို့ ပိုင်ဆိုင်သည်ဴ သို့မဟုတ်
ထိန်ဵချုပ်ထာဵသည်ဴ အြခာဵလုပ်ငန်ဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုထသ
ဳ ို့ လည်ဵေကာင်ဵ၊
(၂)

ပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴမျာဵ စီစဉ်ေနရာချထာဵြခင်ဵအေပါ် ေြပာင်ဵလဲမှု တစ်စုဳတစ်ရာ မရှိေစဘဲ
ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုမှ ရှယ်ယာရှင်မျာဵထဳသို့ လည်ဵေကာင်ဵ၊

(၃)

ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုထမ
ဳ ှ
ပိုင်ဆိုင်ေသာ

အဆိုပါ

ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်ဵက

လက်ေအာက်ခဳအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုထသ
ဳ ို့လည်ဵေကာင်ဵ

အြပန်အလှန်အာဵြဖင်ဴ

လက်ေအာက်ခဳ

အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုမှ

အြပည်ဴအဝ
သို့မဟုတ်

ပင်မကုမ္ပဏီအဖွဲ့

အစည်ဵထဳသို့လည်ဵေကာင်ဵ၊
(၄)

စုေပါင်ဵပိုင်ဆိုင်သည်ဴ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ဵ၏ လက်ေအာက်ခဳအဖွဲ့အစည်ဵအချင်ဵ
ချင်ဵ တစ်ခုမှတစ်ခုထသ
ဳ ို့ လည်ဵေကာင်ဵ၊

(၅)

သက်ဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴမျာဵကို သိသာစွာ ေြပာင်ဵလဲမှုမရှိေစဘဲ လွှအ
ဲ ပ်သူ၏
ရှယ်ယာရှင်မျာဵက ပိုင်ဆိုင်သည်ဴ သို့မဟုတ် ထိန်ဵချုပ်ထာဵသည်ဴ ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့
အစည်ဵအချင်ဵချင်ဵတစ်ခုမှ အြခာဵတစ်ခုထသ
ဳ ို့ လည်ဵေကာင်ဵ။

(ဘ)

ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵ ဆိုသည်မှာ ဝန်ေဆာင်မှုတစ်ခုအတွက် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ် အညီ
သတ်မှတ်ထာဵသည်န
ဴ ှုန်ဵထာဵကို ဆိုသည်။

(မ)

ပပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ယှဉ်ပပိုင်မှု ဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ
ြမန်မာနိုင်ငဳ ယှဉ်ပပိုင်မှု ေကာ်မရှင်ကို ဆိုသည်။
အခန်ဵ (၂)
လွတလ
် ပ်စွာ ပပိုင်ဆိုင်မှုသေောသောဝကို ပျက်ြပာဵေစသည်ဴ လုပ်ေဆာင်မှု

၃။

လွတလ
် ပ်စွာ ပပိုင်ဆိုင်မှုသေောသောဝကို ပျက်ြပာဵေစသည်ဴ လုပ်ေဆာင်မှုကို သုဳဵသပ်ရန်
ဦဵစီဵဌာန ၏ အခွင်ဴအာဏာ
(က) ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၃၅ ပါြပဋ္ဌာန်ဵချက်အရ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵ
ေဈဵကွက်အတွင်ဵ

လွတလ
် ပ်စွာပပိုင်ဆိုင်မှု

သေဘာသဘာဝကို

ပျက်ြပာဵေစသည်ဴ

မည်သည်လ
ဴ ုပ်ေဆာင်မှု မျိုဵကိုမျှ လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵမြပုရ။
(ခ)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၈ အရ ဆက်သွယ်ေရဵေဈဵကွက်အတွင်ဵ လွတ်လပ်စွာ
ပပိုင်ဆိုင်မှု သေဘာသဘာဝကို ပျက်ြပာဵေစသည်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵ၏ လုပ်ေဆာင်မှု
မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ဦဵစီဵဌာနသည် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ အခန်ဵ ၅ နှငဴ်အညီ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵ
ပပီဵေနာက် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၇ ပါ စီမဳခန့်ခွဲေရဵနည်ဵလမ်ဵအရ သင်ဴေလျာ်
သည်ဟုယူဆသည်ဴ အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုကို ြပုလုပ်နိုင်သည်။

၄။

လွတလ
် ပ်စွာ ပပိုင်ဆိုင်မှုသေဘာသဘာဝကို ပျက်ြပာဵေစြခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ လမ်ဵညွှန်ချက်
မျာဵ
(က) လုပ်ေဆာင်မှုတစ်ရပ်ရပ်သည်

လွတလ
် ပ်စွာပပိုင်ဆိုင်မှုသေဘာသဘာဝကို

ပျက်ြပာဵ

ေစြခင်ဵ ရှိ မရှိ ကို စိစစ်ရာတွင် ဦဵစီဵဌာနသည် ေအာက်ပါတို့ကို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်(၁)

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ အခန်ဵ ၄ တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ ေဈဵကွက်ဆန်ဵစစ်မှုဆိုင်ရာ
နည်ဵလမ်ဵကို ကျင်ဴသုဳဵလျက် သက်ဆိုင်ရာ ေဈဵကွက် သို့မဟုတ် ေဈဵကွက်မျာဵ၏
သတ်မှတ်ချက်၊

(၂)

လုပ်ေဆာင်မှုေကကာင်ဴ

ထုတလ
် ုပ်မှုနှငဴ်

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို

ရယူသုဳဵစွဲြခင်ဵ၊

နှုန်ဵထာဵသတ်မှတ်ြခင်ဵ အပါအဝင် အသုဳဵြပုသူမျာဵအေပါ်သက်ေရာက်မှု၊
(၃)

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေဈဵကွက် သို့မဟုတ် ေဈဵကွက်မျာဵတွင် လုပ်ေဆာင်မှု
ေကကာင်ဴ လက်ရှိ ပပိုင်ဆိုင်သူမျာဵ (competitors) အေပါ်သက်ေရာက်မှု၊

(၄)

လုပ်ေဆာင်မှုေကကာင်ဴ

ေဈဵကွက်သို့

အသစ်ဝင်ေရာက်လာသူမျာဵအေပါ်

သက်ေရာက်မှု၊
(၅)

အသုဳဵြပုသူမျာဵ

သို့မဟုတ်

ပပိုင်ဆိုင်သူမျာဵ

(competitors)

ကို

သိသာစွာ

ထိခက
ို ်ေစသည်ဴ ပပိုင်ဆိုင်မှုြဖင်ဴ ေနှာင်ဴယှက်မှု အတိင
ု ်ဵအတာ။
(ခ)

လုပ်ေဆာင်မှုတစ်ခုသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (က)၊ နည်ဵဥပေဒခွဲငယ် (၅) ပါ အမျိုဵအစာဵတွင်
ပါဝင်ြခင်ဵရှိမရှိကို ဆုဳဵြဖတ်ရာတွင် ဦဵစီဵဌာနသည်(၁)

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ အခန်ဵ ၄ တွင် ြပဋ္ဌာန်ဵချက်နှငဴ်အညီ ေဈဵကွက်သတ်မှတ်ချက်
နှငဴ် ေဈဵကွက်ကကီဵစိုဵအင်အာဵကို ဆန်ဵစစ်၍ လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ေဈဵကွက်ကကီဵစိုဵ
အင်အာဵ ပမာဏကို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵ ရမည်။

(၂)

ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှု အေနအထာဵတွင်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူနိုင်သည်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိသူ
တစ်ဦဵ၏

လုပ်ေဆာင်ချက်ေကကာင်ဴ

ြဖစ်ေပါ်လာေသာေနှာင်ဴယှက်မှု

သို့မဟုတ်

နစ်နာေစမှုသည် ပမာဏအာဵြဖင်ဴ နည်ဵပါဵေသာ်လည်ဵ လွတလ
် ပ်စွာ ပပိုင်ဆိုင်မှု
သေဘာသဘာဝကို ပျက်ြပာဵေစသည်ဟု မှတ်ယူနိုင်သည်။
(၃)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ သို့မဟုတ် ဤအခန်ဵအရ ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှုအေနအထာဵ
တွင်ရှိသည်ဴ လုပ်ငန်ဵတစ်ခုအာဵ စီဵပွာဵေရဵအရ ကျိုဵေကကာင်ဵဆီေလျာ်မှုရှိေသာ
မည်သည်လ
ဴ ုပ်ေဆာင်မှုကိုြဖစ်ေစ၊

ေဈဵကွက်သို့

အသစ်ဝင်ေရာက်လာြခင်ဵ

သို့မဟုတ် ပပိုင်ဆိုင်သူ (competitor) တစ်ဦဵ၏ ေဈဵကွက်ဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင်
ချက်အေပါ် စီဵပွာဵေရဵအရ ကျိုဵေကကာင်ဵဆီေလျာ်မှုရှိေသာ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မှုကို
ကိုယ်စာဵြပုသည်ဴ

မည်သည်လ
ဴ ုပ်ေဆာင်မှုကိုြဖစ်ေစ

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမှ

တာဵြမစ်ြခင်ဵမရှိပါ။
၅။

လွတလ
် ပ်စွာ ပပိုင်ဆိုင်မှုသေောသောဝကို ပျက်ြပာဵေစသည်ဟု ယူဆသည်ဴ လုပ်ေဆာင်မှု
(က) ဦဵစီဵဌာနက စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှု ြပုလုပ်ေနစဉ်အတွင်ဵ လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵက ထုတေ
် ဖာ်
ြပသသည်ဴ

အြခာဵေဖာ်ြပချက်မျာဵကို

ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵလျက်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

လုပ်ေဆာင်မှုမျာဵသည် လွပ်လပ်စွာ ပပိုင်ဆိုင်မှု သေဘာသဘာဝကို ပျက်ြပာဵေစသည်ဟု
ယူဆရမည်(၁)

ခိုင်လဳသ
ု ည်အ
ဴ ေကကာင်ဵြပချက်မျာဵမှအပ စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူမျာဵအကကာဵ ြပုလုပ်သည်ဴ
အြပန်အလှန် ဆက်သွယ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် အြခာဵသေဘာတူညီချက် တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်
အညီြဖစ်ေစ၊ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ၊

ချိတ်ဆက်အသုဳဵြပုြခင်ဵနှငဴ်

အြပန်အလှန်

ဆက်သွယ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ဝန်ကကီဵဌာန သို့မဟုတ် ဦဵစီဵဌာနက
ထုတြ် ပန်သည်ဴ နည်ဵဥပေဒ၊ အမိန့် သို့မဟုတ် ညွှန်ကကာဵချက် တစ်ခုခုနှငဴ်အညီ
ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ သို့မဟုတ် အဓိက အေထာက်

အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ်

ချိတ်ဆက်အသုဳဵြပုြခင်ဵ

ဆက်သွယ်ြခင်ဵတို့ကို

ပပိုင်ဆိုင်မှုြပုေနသည်ဴ

သို့မဟုတ်
လိင
ု ်စင်

အြပန်အလှန်
ရရှိသူတစ်ဦဵအာဵ

ေထာက်ပဳဴရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵ၊
(၂)

ခိုင်လဳသ
ု ည်ဴ အေကကာင်ဵြပချက်မျာဵမှအပ ပပိုင်ဆိုင်မှု ြပုေနသည်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵ
ကို ဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ သို့မဟုတ် အြခာဵေသာ အဓိက
အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵသို့ ချိတ်ဆက်အသုဳဵြပုြခင်ဵ သို့မဟုတ် အြပန်အလှန်
ဆက်သွယ်ြခင်ဵကို ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵ ေဆာင်ရွက် ေပဵရာတွင် ခွဲြခာဵမှုရှိြခင်ဵ၊

(၃)

သက်ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင်ရရှိသူက
ဝန်ေဆာင်မှုတစ်ခု

ပပိုင်ဆိုင်မှုြပုေနသည်ဴ

ေထာက်ပဳဴြခင်ဵြပုရာတွင်

လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ

စည်ဵကမ်ဵချက်တစ်ရပ်အြဖစ်

ထည်ဴသွင်ဵလျက် ပပိုင်ဆိုင်မှုြပုေနသည်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမလိုအပ်သည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှု
တစ်ခုကို

ရယူေစြခင်ဵြဖင်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအာဵ

တွဲဖက်

စုစည်ဵြခင်ဵ၊
(၄)

ပပိုင်ဆိုင်မှုြပုေနသည်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိသူက မလိအ
ု ပ်သည်ဴ အြခာဵဝန်ေဆာင်မှု တစ်ခုကို
ရယူမည်ဆိုပါက အေကကာင်ဵြပချက် ခိုင်လဳမ
ု ှုမရှိေသာ ကွဲြပာဵသည်ဴ စရိတ်နှုန်ဵ
ထာဵမျာဵြဖင်ဴ ဘက်လုက
ိ ်သည်ဴ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို အဆိုပါ ပပိုင်ဆိုင်မှုြပုေန
သည်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ ကမ်ဵလှမ်ဵြခင်ဵ၊

(၅)

အဓိကအေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵ

သို့မဟုတ်

ရှာဵပါဵအရင်ဵအြမစ်မျာဵအာဵ

လိင
ု ်စင်ရရှိေသာ အြခာဵသူတစ်ဦဵ အသုဳဵြပုြခင်ဵကို ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်
လာသည်ဴ အကျိုဵသက်ေရာက်မှုနှငဴ်အတူ လိင
ု ်စင်ရရှိေသာ အြခာဵသူတစ်ဦဵက
ယင်ဵ၏ ဝန်ေဆာင်မှုကို ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵရာတွင် လိအ
ု ပ်ေသာ လမ်ဵအသုဳဵြပုခွင်ဴ
သို့မဟုတ် အေဆာက်အအုဳမျာဵအတွင်ဵ ဆက်သွယ်ေရဵစနစ်မျာဵ ချိတ်ဆက်သွယ်
တန်ဵခွင်ဴအပါအဝင်

အဓိကအေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵကို

လက်ဦဵမှုရယူကာ

လက်ဝယ်ရရှိေအာင် ြပုလုပ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵြခင်ဵ၊
(၆)

ဦဵစီဵဌာနက ချမှတ်သည်ဴ ေရရှညပ
် ျမ်ဵမျှ ပုဳမှန်တိုဵတက်သည်ဴ ကုန်ကျစရိတ်မျာဵ
သို့မဟုတ် အြခာဵ အလာဵတူစရိတ် စဳနှုန်ဵမျာဵထက် နိမ်ဴသည်ဴ နှုန်ဵထာဵြဖင်ဴ
ဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵ ေပဵြခင်ဵ၊

(၇)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှငဴ်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ေရဵ
ဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ဦဵစီဵဌာနက ခွင်ဴြပုေသာ ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵ
အစီအစဉ်တွင် အတိအလင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵေသာ ပဳဴပိုဵေဆာင်ရွက်သည်ဴ ကိစ္စရပ်မှအပ
ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုတစ်ခုမှရရှိသည်ဴ ဝင်ေငွ သို့မဟုတ် ခွဲေဝအသုဳဵစရိတ်ကို

အြခာဵဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵတစ်ခုသို့

ေငွေကကဵ ေထာက်ပဳဴရာတွင်

အသုဳဵြပုြခင်ဵ၊
(၈)

ချိတ်ဆက်အသုဳဵြပုြခင်ဵနှငဴ် အြပန်အလှန်ဆက်သွယ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ တာဝန်မျာဵနှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍ ဦဵစီဵဌာန၏ဆုဳဵြဖတ်ချက်၊ ညွှန်ကကာဵချက် သို့မဟုတ် လမ်ဵညွှန်ချက်ကို
လိက
ု ်နာရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵ၊

(၉)

ပပိုင်ဆိုင်မှုြပုေနသည်လ
ဴ င
ို ်စင်ရရှိသူ၏ ဆက်သွယ်ေရဵေဈဵကွက်သို့ ဝင်ေရာက်ြခင်ဵ
သို့မဟုတ် ေဈဵကွက်ချဲ့ထွင်ြခင်ဵကို တာဵဆီဵမှု သို့မဟုတ် ပိတ်ပင်ဟန့်တာဵမှုကို
ြဖစ်ေစသည်ဴ ေအာက်ပါေဆာင်ရွက် ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵ(ကက)ပပိုင်ဆိုင်မှုြပုေနသည်ဴလိုင်စင်ရရှိသူ
ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက်
လည်ဵေကာင်ဵ၊

လိအ
ု ပ်ေသာ

လက်ကာဵဆက်သွယ်

နှုန်ဵထာဵမျာဵကို

ယင်ဵတို့အချင်ဵချင်ဵပပိုင်ဆိုင်

ေဈဵကွက်မျာဵတွင် ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှု

တိုဵြမှင်ဴြခင်ဵြဖင်ဴ

လျက်ရှိေသာ

လက်လီ

လုပ်ငန်ဵမျာဵ၏နှုန်ဵထာဵ

မျာဵကို ေလျှာဴချြခင်ဵြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ နှစ်မျိုဵလုဳဵကို ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖင်ဴ
လည်ဵေကာင်ဵ သက်ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင် ရရှိသူထမ
ဳ ှ လက်ကာဵဆက်သွယ်ေရဵ
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ရယူလုသ
ိ ည်ဴ ပပိုင်ဆိုင်မှုြပုေနသည်ဴ လိင
ု ်စင်
ရရှိသူတစ်ဦဵရရှိခဳစာဵနိုင်ေသာ အြမတ်အစွန်ဵကို နည်ဵပါဵေစရန် တမင်
သက်သက် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(ခခ) ပပိုင်ဆိုင်မှုြပုေနသည်လ
ဴ င
ို ်စင်ရရှိသူ
ေထာက်ပဳဴသူတစ်ဦဵအာဵ

တစ်ဦဵထဳေရာင်ဵချြခင်ဵ

ေတာင်ဵဆိုြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

မြပုရန်
ြဖာဵေယာင်ဵ

ေသွဵေဆာင်ြခင်ဵ၊
(ဂဂ) ပပိုင်ဆိုင်မှုြပုေနသည်လ
ဴ င
ို ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵ၏ ကွန်ရက် သို့မဟုတ် စနစ်
တစ်ခုနှငဴ်

အြပန်အလှန်

ဆက်သွယ်ြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

အြပန်အလှန်

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵကို တာဵဆီဵပိတ်ပင်ရန် ကွန်ရက်မျာဵ သို့မဟုတ်
စနစ်မျာဵ အတွက် နည်ဵပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်မျာဵကို ချမှတ်ြခင်ဵ၊
(ဃဃ)ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵရန်အတွက် အြခာဵ
ေသာအရင်ဵအြမစ်မျာဵမှ

မရရှိနိုင်သည်ဴ

နည်ဵပညာဆိုင်ရာ

သတ်မှတ်

ချက်မျာဵ၊ အဓိကအေထာက်အကူြပု ပစ္စညမ
် ျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ သတင်ဵ
အချက်အလက်မျာဵ သို့မဟုတ် စီဵပွာဵေရဵအရ သက်ဆိုင်သည်ဴ အြခာဵ
သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵကို ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵမျာဵ
ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန် လိအ
ု ပ်လျက်ရှိေသာ ပပိုင်ဆိုင်မှုြပုေနသည်ဴ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵထဳအချိန်မီ ရယူအသုဳဵြပုနိုင်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပဵမှု
မရှိြခင်ဵ၊
(ငင) ပပိုင်ဆိုင်မှုြပုေနသည်လ
ဴ င
ို ်စင်ရရှိသူမျာဵနှငဴ် ပပိုင်ဆိုင်ရန် အလို့ငှာ သက်ဆိုင်
ရာလိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏

ဆက်သွယ်ေရဵ

အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵ

သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵမျာဵသို့ အြပန်အလှန် ဆက်သွယ်ြခင်ဵနှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ချိတ်ဆက်အသုဳဵြပုြခင်ဵအတွက် ေထာက်ပဳဴ
ြခင်ဵ

ြပုရာတွင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

ပပိုင်ဆိုင်မှုြပုေနသည်လ
ဴ င
ို ်စင်ရရှိသူ

မျာဵထဳမှ ရရှိသည်ဴ သတင်ဵအချက် အလက်မျာဵကို အသုဳဵြပုြခင်ဵ၊
(၁၀) လိင
ု ်စင်ရရှိသူ သို့မဟုတ် လိင
ု ်စင်ရရှိေသာ အြခာဵသူတစ်ဦဵဦဵထဳမှ ဆက်သွယ်ေရဵ
ပစ္စညဵ် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို ရယူသုဳဵစွဲရန်အတွက် အဆိုပါ လိင
ု ်စင်ရရှိသူ
တစ်ဦဵထဳမှ

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို

အသုဳဵြပုေနသူတစ်ဦဵ၏

ရယူသုဳဵစွဲနိုင်ခွင်ဴကို

ကန့်သတ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ဟန့်တာဵြခင်ဵ၊
(၁၁) တာဵြမစ်ထာဵေသာ သိမ
ု့ ဟုတ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင်
ချက်မျာဵ

သို့မဟုတ်

သေဘာတူညီချက်မျာဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

ဝန်ကကီဵဌာနမှ

ထုတြ် ပန်ေသာ နည်ဵဥပေဒ၊ ညွှန်ကကာဵချက် သို့မဟုတ် ဦဵစီဵဌာနက ထုတြ် ပန်ေသာ
လမ်ဵညွှန်ချက် သို့မဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵက လိက
ု ်နာရန်
ပျက်ကွက်ြခင်ဵ။
(ခ)

ဝန်ကကီဵဌာနသည် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ အခန်ဵ ၃ တွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ လုပ်ေဆာင်မှုမျာဵ
အပါအဝင် လွတလ
် ပ်စွာပပိုင်ဆိုင်မှု သေဘာသဘာဝကို ပျက်ြပာဵေစသည်ဴ အြခာဵေသာ
လုပ်ေဆာင်မှုကို အခါအာဵ ေလျာ်စွာ သတ်မှတ်နိုင်သည်။
အခန်ဵ (၃)
ပပိုင်ဆိုင်မှုကို ဆန့်ကျင်သည်ဴ သေောတူညီချက်မျာဵ

၆။

ပပိုင်ဆိုင်မှုကိုဆန့်ကျင်သည်ဴ သေောတူညီချက်မျာဵအေပါ် ဦဵစီဵဌာနက သုဳဵသပ်ရန်အခွင်ဴအာဏာ
(က) ဆက်သွယ်ေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၃၆ အရ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသည် နှုန်ဵထာဵသတ်မှတ်ြခင်ဵ၊
ေဈဵကွက်အာဵ ခွဲေဝရယူရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ပပိုင်ဆိုင်သူတစ်ဦဵ၊ ေထာက်ပဳဴသူ
တစ်ဦဵ သို့မဟုတ် လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵထဳမှ ဝယ်ယူြခင်ဵမြပုရန် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵနှငဴ်
နာဵလည်မှုရယူေဆာင်ရွက် ြခင်ဵ၊ သေဘာတူညီမှုရယူြခင်ဵ သို့မဟုတ် အစီအစဉ်တစ်ခုခုကို
မြပုလုပ်ရ။
(ခ)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၃၈ အရ လိုင်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵသည် ပပိုင်ဆိုင်မှုကို ဆန့်ကျင်
သည်ဴ နာဵလည်မှုရယူေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ သေဘာတူညီမှု ရယူြခင်ဵ သို့မဟုတ် အစီအစဉ်

တစ်ခုခုကို ြပုလုပ်ေကကာင်ဵ ယုဳကကည်ရန်အေကကာင်ဵရှိပါက ဦဵစီဵဌာနသည် ဤနည်ဵဥပေဒ
မျာဵ အခန်ဵ ၅ နှငဴ်အညီ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုတစ်ရပ်ကို ြပုလုပ်၍ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ
၅၇ ပါ စီမဳခန့်ခွဲေရဵနည်ဵလမ်ဵအရ အေရဵယူမှုမျာဵ ြပုလုပ်နိုင်သည်။
၇။

သုဳဵသပ်ရမည်ဴ သေောတူညီချက်မျာဵ
(က) လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵအချင်ဵချင်ဵ သို့မဟုတ် လိင
ု ်စင်ရရှိသူနှငဴ် လိင
ု ်စင်ရယူထာဵြခင်ဵမရှိသူမျာဵ
အကကာဵ

ြပုလုပ်ေသာ

ေရြပင်ညသ
ီ ေဘာတူညီချက်

သို့မဟုတ်

ေဒါင်လုက
ိ ်သေဘာ

တူညီချက်တစ်ရပ်သည် သက်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ေရဵေဈဵကွက်တစ်ခုတွင် ပပိုင်ဆိုင်မှုကို
သိသာစွာ ဟန့်တာဵပိတ်ပင်ြခင်ဵ၊ ကန့်သတ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ပုဳစဳပျက်ယွင်ဵေစြခင်ဵကို
ဦဵတည်ေနသေရွ့ သို့မဟုတ် ယင်ဵကဲဴသို့ အကျိုဵသက်ေရာက်မှုရှိေနသေရွ့ ဦဵစီဵဌာနသည်
အဆိုပါ သေဘာတူညီချက်ကို ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒနှငဴ် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ တာဵြမစ်
သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(က)

တွင်

လုပ်ငန်ဵမျာဵအကကာဵ

ေယဘုယျသေဘာကို

မည်သို့ပင်ေဖာ်ြပထာဵေစကာမူ

ေရြပင်ညသ
ီ ေဘာတူညီချက်တစ်ရပ်သည်

ေအာက်ပါတို့ကို

ရည်ရွယ်ပါက ပပိုင်ဆိုင်မှုကို သိသာစွာ ဟန့်တာဵပိတ်ပင်ြခင်ဵ၊ ကန့်သတ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ်
ပုဳစဳပျက်ယွင်ဵေစြခင်ဵကို

ြဖစ်ေပါ်ေစသည်ဴ

ရည်ရွယ်ချက်

သို့မဟုတ်

အကျိုဵသက်

ေရာက်မှုရှိသည်ဟု ယူဆသည်(၁)

တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ ဝယ်ယူမှုနှုန်ဵထာဵ သို့မဟုတ် ေရာင်ဵချမှု
နှုန်ဵထာဵ

သို့မဟုတ်

အြခာဵကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို

သတ်မှတ်ြခင်ဵ၊
(၂)

ေဈဵကွက်မျာဵ သို့မဟုတ် ေထာက်ပဳဴမှုအရင်ဵအြမစ်မျာဵကို ခွဲေဝရယူြခင်ဵ၊

(၃)

ေအာက်ပါတို့ကို ကန့်သတ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ(ကက) ထုတလ
် ုပ်မှု၊ သို့မဟုတ်
(ခခ) ေဈဵကွက်အတွင်ဵ ထုတလ
် ုပ်မှုနှငဴ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ရရှိနိုင်ေသာ ေနရာမျာဵ
သို့မဟုတ် ေဈဵကွက် အတွင်ဵ ဝင်ေရာက်လပ
ု ်ကိုင်ခွင်ဴ၊ သို့မဟုတ်
(ဂဂ) စက်မှုပိုင်ဵဆိုင်ရာ

သို့မဟုတ်

နည်ဵပညာဆိုင်ရာ

ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှု၊

သို့မဟုတ်
(ဃဃ) ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု။
(၄)

ပပိုင်ဆိုင်မှုြပုေနသည်လ
ဴ င
ို ်စင်ရရှိသူမျာဵက တစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ တင်ဒါပပိုင်ဆိုင်ြခင်ဵ
လုပ်ငန်ဵစဉ်

တစ်ခု၏

နှုန်ဵထာဵမျာဵ၊

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို

ြခယ်လှယ်ြခင်ဵ

သို့မဟုတ် ြခယ်လှယ်ရန် ကကိုဵပမ်ဵြခင်ဵြဖင်ဴ မရိုဵသာဵေသာ ေဈဵပပိုင်ေဆာင်ရွက်
ြခင်ဵ။

(ဂ)

ဦဵစီဵဌာနသည်

ဖက်စပ်လပ
ု ်ငန်ဵမျာဵ

သို့မဟုတ်

အလာဵတူ

သေဘာတူညီချက်မျာဵ

အပါအဝင် လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵ အချင်ဵချင်ဵြဖစ်ေစ၊ လိင
ု ်စင်ရရှိသူနှငဴ် တတိယအဖွဲ့အစည်ဵ
မျာဵ (third parties) အကကာဵြဖစ်ေစ ြပုလုပ်ေသာ အြခာဵသေဘာတူညီချက်မျာဵသည်
ဆက်သွယ်ေရဵေဈဵကွက်တစ်ခုတွင်
ကန့်သတ်ြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

ပပိုင်ဆိုင်မှုကို

ပုဳစဳပျက်ယွင်ဵေစြခင်ဵကို

သိသာစွာဟန့်တာဵပိတ်ပင်ြခင်ဵ၊
ရည်ရွယ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ

ရှိမရှိ

အကဲြဖတ်နိုင်သည်။
(ဃ) ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ တာဵြမစ်ထာဵေသာ သေဘာတူညီချက်တစ်ရပ်တွင် ပါဝင်သည်ဴ
လုပ်ငန်ဵတစ်ခုခုက နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) ပါ တာဵြမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ြခင်ဵအတွက်
ဥပေဒအရ တာဝန်ရှိေစရမည်။
(င)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ တာဵြမစ်ထာဵေသာ သေဘာတူညီချက်တစ်ရပ်သည် တရာဵမဝင်ပဲ
ပျက်ြပယ်သည်။

(စ)

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵပါ
စဉ်ဵစာဵရန်

ဆက်စပ်အေကကာင်ဵအရာမျာဵအရ

လိအ
ု ပ်ြခင်ဵမရှိပါက

အြခာဵနည်ဵြဖင်ဴ

သေဘာတူညီချက်တစ်ခုနှငဴ်

ထည်ဴသွင်ဵ

အကျုဳဵဝင်မှုရှိသည်

သို့မဟုတ် ဆက်စပ်သည်ဟု အတိအလင်ဵေဖာ်ြပသည်ဴ ဤနည်ဵဥပေဒအခန်ဵပါ ြပဋ္ဌာန်ဵ
ချက်တစ်ရပ်သည် လိအ
ု ပ်ေသာ ြပင်ဆင်ြဖည်ဴ စွက်ချက်မျာဵအပါအဝင် လုပ်ငန်ဵမျာဵ၏
အသင်ဵအဖွဲ့တစ်ခု

သို့မဟုတ်

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုတစ်ခု၏

ဆုဳဵြဖတ်ချက်တစ်ရပ်

နှငဴ်တူညီစွာ အကျုဳဵဝင်သည် သို့မဟုတ် ဆက်စပ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၈။

တစ်ဦဵချင်ဵကင်ဵလွတ်ခွင်ဴ
(က) လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် နည်ဵဥပေဒ ၇ ပါ တာဵြမစ်ထာဵေသာ သေဘာတူညီချက်တစ်ခုနှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍ ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴရရှိရန် ဦဵစီဵဌာနသို့ေလျှာက်ထာဵနိုင်သည်။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴရရှိရန် ေလျှာက်ထာဵလာသည်ဴ
သေဘာတူညီ ချက်အာဵ နည်ဵဥပေဒ ၁၀ တွင် သတ်မှတ်ထာဵေသာ စဳသတ်မှတ်ချက်နှငဴ်
ကိုက်ညမ
ီ ှုရှိသည်ဟုယူဆလျှင်

အမျာဵြပည်သူသေဘာထာဵေတာင်ဵခဳြခင်ဵ

ြပုလုပ်ပပီဵ

ေနာက် ဝန်ကကီဵဌာန၏ ခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴ တစ်ဦဵချင်ဵ ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴအြဖစ် ခွင်ဴြပုေပဵနိုင်
သည်။
(ဂ)

ဤနည်ဵဥပေဒအရ ခွင်ဴြပုေသာ ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴတစ်ရပ်ကို တစ်ဦဵချင်ဵကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴဟု
သတ်မှတ် ရမည်။

(ဃ) တစ်ဦဵချင်ဵ ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴေပဵရာတွင် ဦဵစီဵဌာနသည်(၁)

သင်ဴေလျာ်သည်ဴ စည်ဵကမ်ဵချက် သို့မဟုတ် တာဝန်မျာဵကို သတ်မှတ်ေပဵရမည်။

(၂)

ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴြပုသည်ဴ အချိန်ကာလကို သတ်မှတ်ေပဵရမည်။

(င)

တစ်ဦဵချင်ဵကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴသည် ခွင်ဴြပုသည်ေ
ဴ န့ရက်ထက် တစ်ရက်ေစာ၍ အကျိုဵသက်
ေရာက်မှု ရှိသည်။

၉။

အုပ်စုလုက
ိ ်ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴ
(က) ဦဵစီဵဌာနသည်

ဤနည်ဵဥပေဒတွင်

အကျုဳဵဝင်ေသာ

သေဘာတူညီချက်မျာဵအာဵ

နည်ဵဥပေဒ ၁၀ တွင် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ စဳသတ်မှတ်ချက်နှငဴ် ကိုက်ညမ
ီ ှုရှိသည်ဟု
ယူဆလျှင်

အမျာဵြပည်သူသေဘာထာဵ

ေတာင်ဵခဳြခင်ဵြပုလုပ်ပပီဵေနာက်

အုပ်စုလုက
ိ ်

ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴ အမိန့်တစ်ရပ် ထုတြ် ပန်နိုင်ရန် ဝန်ကကီဵ ဌာနသို့တင်ြပရမည်။
(ခ)

ဝန်ကကီဵဌာနသည် ဦဵစီဵဌာန၏ တင်ြပချက်အရ အမိန့်တစ်ရပ်ထတ
ု ်ြပန်ရာတွင် တင်ြပ
ထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵြဖစ်ေစ၊ သင်ဴေလျာ်သည်ဟု ယူဆသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵြဖစ်ေစ၊ ြပင်ဆင်ြဖည်စ
ဴ ွက်
ချက်မျာဵ ြပုလုပ်၍ ြဖစ်ေစ ထုတြ် ပန်နိုင်သည်။

(ဂ)

အုပ်စုလုက
ိ ်ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴအမိန့်ြဖင်ဴ

ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ

သေဘာတူညီချက်

အမျိုဵအစာဵ တစ်ခုအတွင်ဵ အကျုဳဵဝင်ေသာ သေဘာတူညီချက်သည် နည်ဵဥပေဒ ၇ ပါ
တာဵြမစ်ချက်မှ ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴရှိရမည်။
(ဃ) အုပ်စုလုက
ိ ်ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴအမိန့်တွင်

အုပ်စုလုက
ိ ်ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴအတွက်

အကျုဳဵဝင်မည်ဴ

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵသို့မဟုတ် တာဝန်မျာဵကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(င)

အုပ်စုလုက
ိ ် ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴအမိန့်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍(၁)

အုပ်စုလုက
ိ ်ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴတွင် သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို
ေဖာက်ဖျက်လျှင်

ဦဵစီဵဌာနသည်

ေဖာက်ဖျက်သည်ေ
ဴ န့ရက်မှစ၍

အုပ်စုလုက
ိ ်

ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴကို အေကကာင်ဵကကာဵစာေပဵပို့၍ ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။
(၂)

အုပ်စုလုက
ိ ်ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ တာဝန်တစ်ရပ်ကို လိက
ု ်နာရန်
ပျက်ကွက်လျှင် ဦဵစီဵဌာနသည် အုပ်စုလုက
ိ ်ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴကို အေကကာင်ဵကကာဵစာ
ြဖင်ဴ ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။

(၃)

အုပ်စုလုက
ိ ်ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴအြဖစ် ခွင်ဴြပုထာဵေသာ သေဘာတူညီချက်တစ်ခုသည်
နည်ဵဥပေဒ ၁၀ နှငဴ် ကိုက်ညမ
ီ ှုမရှိဟု ဦဵစီဵဌာနက ယူဆပါက အဆိုပါ သေဘာ
တူညီချက်နှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ

အုပ်စုလုက
ိ ်

ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴကို

ဦဵစီဵဌာနက

သတ်မှတ်သည်ဴ ေန့ရက်မှ စတင်ပပီဵ အေကကာင်ဵကကာဵစာြဖင်ဴ ပယ်ဖျက် နိုင်သည်။
(၄)

အုပ်စုလုက
ိ ်ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴကာလသည်အမိန့်ပါ အချိန်ကာလကုန်ဆုဳဵချိန်အထိသာ
ြဖစ်ရမည်။

(၅)

အုပ်စုလုက
ိ ်ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴသည် အမိန့်ထုတ်ြပန်သည်ေ
ဴ န့ရက်ထက် တစ်ရက်ေစာ၍
အကျိုဵသက် ေရာက်နိုင်သည်။

၁၀။

တစ်ဦဵချင်ဵကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴနှငဴ် အုပ်စုလုက
ိ ် ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴမျာဵအတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵ

(က) အသုဳဵြပုသူမျာဵအာဵ အကျိုဵခဳစာဵခွင်ဴမျှတစွာရရှိေစပပီဵ ေအာက်ပါတို့ကို အေထာက်အပဳဴ
ြပုမည်ဴ သေဘာတူညီချက်တစ်ခုအတွက် ဦဵစီဵဌာနသည် ဝန်ကကီဵဌာန၏ ခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴ
တစ်ဦဵချင်ဵ သို့မဟုတ် အုပ်စုလုက
ိ ် ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴကို ခွင်ဴြပုနိုင်သည်-

(ခ)

(၁)

ထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵကို တိုဵြမှင်ဴေစြခင်ဵ၊ သို့မဟုတ်

(၂)

နည်ဵပညာ သို့မဟုတ် စီဵပွာဵေရဵတိုဵတက်မှုကို ြမှင်ဴတင်ြခင်ဵ။

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ သေဘာတူညီချက်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ အဆိုပါ
သေဘာတူညီ ချက်တွင် ပါဝင်ေသာ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသည် ေအာက်ပါတို့ကို မြပုလုပ်ရ(၁)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) ပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵ ြပည်မ
ဴ ီေအာင် ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
မရှိမြဖစ်

လိအ
ု ပ်ြခင်ဵ

မဟုတ်ေသာ

ကန့်သတ်ချက်မျာဵကို

သက်ဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်ဵမျာဵအေပါ် သတ်မှတ်ြခင်ဵမြပုရ။
(၂)

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ အဓိကကျေသာအစိတ်အပိုင်ဵ တစ်ရပ်
နှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

သက်ဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်ဵမျာဵအေပါ်

အမှန်တကယ်ရှိေနေသာ

သို့မဟုတ် အလာဵအလာရှိေသာ ပပိုင်ဆိုင်မှုကို ပျက်ြပာဵေစြခင်ဵ မရှိေစရ။
၁၁။

သက်ညာှ ေသာနည်ဵလမ်ဵ
(က) လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵသည် ေအာက်ပါအေြခအေနမျာဵနှငဴ် ကိုက်ညပ
ီ ါက အြခာဵနည်ဵြဖင်ဴ
သတ်မှတ်ထာဵြခင်ဵမရှိလျှင်

ဦဵစီဵဌာနသည်

ယင်ဵအာဵသက်ညာှ ေသာ

နည်ဵလမ်ဵအရ

ဒဏ်ေကကဵေငွ (fine) ချမှတ်မှုကို အြမင်ဴဆုဳဵ တစ်ရာရာခိုင်နှုန်ဵအထိ ေလျှာဴေပါဴေပဵရမည်(၁)

ဤအခန်ဵပါ

တာဵြမစ်ချက်တစ်ခုခုကို

ေဖာက်ဖျက်ရာတွင်

ပါဝင်ခဲဴေကကာင်ဵ

ဝန်ခဳြခင်ဵ၊
(၂)

ဦဵစီဵဌာနက စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ရာတွင် ထိေရာက်စွာ အေထာက်အကူ
ေပဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် အေထာက်အကူေပဵနိုင်သည်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ပဳဴပိုဵ
ေပဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် အြခာဵနည်ဵြဖင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ။

(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည်

ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်နှငဴ်ကိုက်ညေ
ီ သာ

သက်ညာှ ေသာ

နည်ဵလမ်ဵအရ

ဒဏ်ေကကဵေငွမျာဵကို

လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵအာဵ
ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵေလျှာဴေပါဴ

ေပဵရမည်(၁)

ဤအခန်ဵပါ

တာဵြမစ်ချက်တစ်ခုခုကို

ေဖာက်ဖျက်ရာတွင်

ပါဝင်ခဲဴေကကာင်ဵ

ဝန်ခဳြခင်ဵနှငဴ်အတူ ဦဵစီဵဌာနက စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵြပုရာတွင် အေထာက်အကူ
ြပုသည်ဴ

သတင်ဵအချက်အလက်နှငဴ်

ဦဵစွာတင်ြပသည်လ
ဴ င
ို ်စင်ရရှိသူအာဵ
ြပုရမည်။

သက်ေသအေထာက်အထာဵမျာဵကို

ဒဏ်ေကကဵေငွမှ

အြပည်ဴအဝကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴ

(၂)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ)၊ နည်ဵဥပေဒခွင
ဲ ယ် (၁) အရ ဦဵစွာ တင်ြပသူမဟုတ်သည်ဴ လိင
ု ်စင်
ရရှိသူတစ်ဦဵသည် ဦဵစီဵဌာန၏ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုတွင် ထိေရာက်သည်ဴ ထပ်ေဆာင်ဵ
အကူအညီ (significant added value) ကို ပဳဴပိုဵေပဵခဲဴပါက(ကက) ဦဵစွာပဳဴပိုဵေပဵသည်ဴလိုင်စင်ရရှိသူအာဵ ဒဏ်ေကကဵေငွ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်ဵနှငဴ်
၅၀ ရာခိုင်နှုန်ဵ အကကာဵ ေလျှာဴေပါဴေပဵရမည်။
(ခခ) ဒုတိယပဳဴပိုဵေပဵသည်လ
ဴ င
ို ်စင်ရရှိသူအာဵ ဒဏ်ေကကဵေငွ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်ဵနှငဴ်
၃၀ ရာခိုင်နှုန်ဵ အကကာဵ ေလျှာဴေပါဴေပဵရမည်။
(ဂဂ) အစဉ်လုက
ိ ် ဆက်လက်ပဳဴပိုဵေပဵသည်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ ဒဏ်ေကကဵေငွ၏
၂၀ ရာခိုင်နှုန်ဵအထိ ေလျှာဴေပါဴေပဵရမည်။
(ဃဃ)ဤနည်ဵဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ရန်အလိ့င
ု ှာ ဦဵစီဵဌာန
သည်

စွပ်စွဲခဳရေသာ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵက

သေဘာတူညီချက်ကို
တင်ြပေသာ

အမှုမှန်ေပါ်ေပါက်ေရဵအတွက်

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုြပုရာတွင်

သက်ေသအေထာက်အထာဵသည်

ဦဵစီဵဌာန၏

သတ်မှတ်ချက်အရ

၂၀

ရာခိုင်နှုန်ဵ အေထာက်အကူြပုသည်ဴ အတိင
ု ်ဵအတာကို ထိေရာက်သည်ဴ
ထပ်ေဆာင်ဵအကူအညီ (significant added value) ဟု သတ်မှတ်သည်။
(ဂ)

ဦဵစီဵဌာနသည် ေဖာက်ဖျက်သည်ဟု စွပ်စွဲခဳရေသာ သေဘာတူညီချက်တစ်ခုနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ
၍ ဒဏ်ေကကဵေငွ ချမှတ်ြခင်ဵမှ သက်ညာှ ခွင်ဴေပဵရန်အတွက် လက်ရှိေလျှာက်ထာဵချက်
တစ်ခုအေပါ်

အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှု

မြပုလုပ်ရေသဵမီ

အြခာဵေသာ

အလာဵတူ

ေလျှာက်ထာဵချက်မျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵလိမ်ဴမည်မဟုတ်။
(ဃ) လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် သက်ညာှ ခွင်ဴအတွက် ေလျှာက်ထာဵရာတွင် ေအာက်ပါအချက်မျာဵ
ပါဝင်ရမည်(၁)

ေဖာက်ဖျက်သည်ဟု

စွပ်စွဲခဳရေသာ

သေဘာတူညီချက်ကို

အေသဵစိတ်ေဖာ်ြပ

ရာတွင်(ကက) ရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵနှငဴ် ေဆာင်ရွက်ပုဳ အဆင်ဴဆင်ဴ၊
(ခခ) သက်ဆိုင်သည်ဴ ထုတလ
် ုပ်မှု သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု၊
(ဂဂ) နယ်ေြမေဒသဆိုင်ရာလွှမ်ဵခခုဳမှု၊
(ဃဃ)စွပ်စွဲခဳရေသာ သေဘာတူညီချက်၏ သက်ေရာက်မှုရှိခဲဴသည်က
ဴ ာလအပိုင်ဵ
အြခာဵနှငဴ် ခန့်မှန်ဵ ေဈဵကွက်ပမာဏ၊
(ငင) စွပ်စွဲခဳရသည်ဴ သေဘာတူညီချက်တွင် ပါဝင်သည်ဴ တိကျေသာ ေန့ရက်မျာဵ၊
ေနရာမျာဵ၊ အေကကာင်ဵအရာနှငဴ် ပါဝင်သူပုဂို္ဂ လ်မျာဵ၊

(စစ) ေလျှာက်ထာဵမှုကို

အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်

တင်ြပေသာ

သက်ေသ

အေထာက်အထာဵမျာဵနှငဴ် ဆက်စပ်သည်ဴ သက်ဆိုင်ရာရှင်ဵလင်ဵချက်မျာဵ။
(၂)

သက်ညာှ ခွင်ဴအတွက်

ေလျှာက်ထာဵတင်ြပေသာ

ေနရပ်လပ
ိ ်စာနှငဴ်အတူ

စွပ်စွဲခဳရေသာ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏

သေဘာတူညီချက်တွင်

အမည်၊
ပါဝင်သည်ဴ

အြခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ အမည်မျာဵနှငဴ် ေနရပ်လပ
ိ ်စာမျာဵ၊
(၃)

ေလျှာက်ထာဵသူကိုယ်စာဵ

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ

ေလျှာက်ထာဵသူသိရှိထာဵသမျှ

စွပ်စွဲခဳရသည်ဴ

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအပါအဝင်

သေဘာတူညီချက်တွင်

ပါဝင်

ပတ်သက်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်အာဵလုဵဳ ၏ အမည်မျာဵ၊ ရာထူဵမျာဵ၊ ရုဳဵခန်ဵလိပ်စာမျာဵနှငဴ်
လိအ
ု ပ်ပါက ေနအိမ်လပ
ိ ်စာမျာဵ၊
(၄)

အထူဵသြဖင်ဴ ေဖာက်ဖျက်မှုနှငဴ် တစ်ပပိုင်တည်ဵြဖစ်ပွာဵသည်ဴ သက်ေသအေထာက်
အထာဵမျာဵအပါအဝင်

ေလျှာက်ထာဵသူ၏

လက်ဝယ်ရှိေနေသာ

သို့မဟုတ်

ေလျှာက်ထာဵချိန်တွင် ယင်ဵက အသုဳဵြပု ေသာ စွပ်စွဲခဳရသည်ဴသေဘာတူညီချက်နှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ အြခာဵသက်ေသခဳ အေထာက်အထာဵ။
(င)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဃ) တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ သတ်မှတ်ချက်မျာဵအြပင် ဒဏ်ေကကဵေငွမှ
သက်ညာှ ခွင်ဴေပဵထိက
ု ်ေသာ

မည်သည်က
ဴ ိစ္စရပ်မဆို

ေအာက်ပါ

သတ်မှတ်ချက်မျာဵ

အာဵလုဵဳ နှငဴ် ကိုက်ညရ
ီ မည်(၁)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် ဦဵစီဵဌာန၏ စီမဳခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ေလျှာက်လဳဵု ယင်ဵ၏
ေလျှာက်ထာဵမှုကို

တင်ြပချိန်မှစ၍

ေအာက်ပါတို့ကို

မှန်ကန်ြပည်စ
ဴ ုဳစွာြဖင်ဴ

ေဆာလျင်စွာ စဉ်ဆက်မြပတ် ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်(ကက)စွပ်စွဲခဳရသည်ဴ

သေဘာတူညီချက်နှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

ေလျှာက်ထာဵသူ၏

လက်ဝယ်ရှိသမျှ သို့မဟုတ် ရယူသုဳဵစွဲနိုင်သမျှ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ
နှငဴ် သက်ေသအေထာက်အထာဵမျာဵကို ဦဵစီဵဌာနသို့ ချက်ချင်ဵေပဵအပ်ြခင်ဵ၊
(ခခ) အချက်အလက်မျာဵကို တည်ေဆာက်ရာတွင် အေထာက်အကူြဖစ်ေစနိုင်
မည်ဴ ဦဵစီဵဌာန၏ ေတာင်ဵဆိုချက်တစ်ခုခုကိုချက်ချင်ဵြပန်လည်ေြဖကကာဵရန်
အသင်ဴရှိေနြခင်ဵ၊
(ဂဂ) ၎င်ဵ၏ ယခုလက်ရှိဝန်ထမ်ဵ (ြဖစ်နိုင်လျှင် ယခင်ဝန်ထမ်ဵမျာဵအပါအဝင်)
နှငဴ်

ဒါရိုက်တာမျာဵအာဵ

ဦဵစီဵဌာနနှငဴ်

ေတွ့ဆုဳေမဵြမန်ဵနိုင်ရန်

စီစဉ်

ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ၊
(ဃဃ)စွပ်စွဲခဳရသည်ဴ သေဘာတူညီချက်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ သက်ဆိုင်ရာ အချက်
အလက်မျာဵ သို့မဟုတ် သက်ေသအေထာက်အထာဵမျာဵကို ဖျက်ဆီဵြခင်ဵ၊
မမှန်မကန်ြပင်ဆင်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ဖုဳဵကွယ် ြခင်ဵမြပုရ၊

(ငင) အြခာဵနည်ဵြဖင်ဴ

သေဘာတူညီထာဵြခင်ဵမရှိပါက

သက်ညာှ ခွင်ဴ

ေလျှာက်ထာဵချက်အေပါ် ဦဵစီဵဌာနက ကန့်ကွက်ေကကာင်ဵ မထုတြ် ပန်မီ
ယင်ဵေလျှာက်ထာဵချက်ပါ အချက်အလက်မျာဵ သို့မဟုတ် ေလျှာက်လာွှ ပါ
အေကကာင်ဵအရာ တစ်ခုခုကို ထုတေ
် ဖာ်ြခင်ဵမြပုရ။
(၂)

ြပည်စ
ဴ ုဳမှန်ကန်သည်ဴ စစ်ေဆဵမှုအတွက် ကျိုဵေကကာင်ဵဆီေလျာ်စွာ လိအ
ု ပ်သည်ဟု
ဦဵစီဵဌာနက ယူဆသည်ဴ ကိစ္စမှအပ လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် ေလျှာက်ထာဵပပီဵလျှင်
ပပီဵချင်ဵ စွပ်စွဲခဳရသည်ဴ သေဘာတူညီချက်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်ေနမှုကို ရပ်ဆိုင်ဵ
ရမည်။

(၃)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

၎င်ဵ၏

ေလျှာက်ထာဵချက်ကို

ဦဵစီဵဌာနသို့တင်ြပရန်

စဉ်ဵစာဵချင်ဴချိန်ရာတွင် စွပ်စွဲခဳရသည်ဴ သေဘာတူညီချက်ပါ အေထာက်အထာဵ
မျာဵကို ဖျက်ဆီဵြခင်ဵ၊ မမှန်မကန်ြပင်ဆင်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ဖုဳဵကွယ်ြခင်ဵမျာဵကို
မြပုလုပ်ရ။ ထိ့အ
ု ြပင် ေလျှာက်ထာဵရန် ရည်ရွယ်သည်ဴ ၎င်ဵ၏ ေလျှာက်ထာဵချက်ပါ
အချက်အလက် သို့မဟုတ် အေကကာင်ဵအရာတစ်ခုခုကို ထုတေ
် ဖာ်ြခင်ဵမြပုလုပ်ရ။
(စ)

ေအာက်ပါအေြခအေနမျာဵတွင် သက်ညာှ ြခင်ဵကို ခွင်ဴြပုလိမ်ဴမည်မဟုတ်(၁)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဃ) တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ သတ်မှတ်ချက်မျာဵကို တင်ြပနိုင်ြခင်ဵ
မရှိလျှင်၊

(၂)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(က)၊

နည်ဵဥပေဒခွင
ဲ ယ်

(၂)

ပါ

ထိေရာက်သည်ဴ

ထပ်ေဆာင်ဵအကူအညီ (significant added value) ရှိေနေသာ သက်ညာှ ခွင်ဴ
ေတာင်ဵခဳသည်ဴ ကိစ္စမျာဵမှအပ ေလျှာက်ထာဵသည်ဴ အချိန်တွင် ဦဵစီဵဌာနသည်
စွပ်စွဲခဳရသည်ဴ သေဘာတူညီချက်နှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှု တစ်ရပ်ကို
ြပုလုပ်ရန်အတွက် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချမှတ်ရန် လုေ
ဳ လာက်သည်ဴ သက်ေသအေထာက်
အထာဵရရှိထာဵပပီဵြဖစ်လျှင် သို့မဟုတ် အဆိုပါ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုကို စတင်ေဆာင်
ရွက်ထာဵပပီဵြဖစ်လျှင်၊
(၃)

သက်ညာှ ခွင်ဴေလျှာက်ထာဵေသာ
မျာဵအာဵ

စွပ်စွဲခဳရသည်ဴ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူက

သေဘာတူညီချက်တွင်

လိင
ု ်စင်ရရှိေသာ

အြခာဵသူ

ပါဝင်ရန်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ဆက်လက်ပါဝင်ရန်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ အတင်ဵအကကပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ရှိခဲဴပါက
ဒဏ်ေကကဵေငွမှ
သက်ဆိုင်ရာ

အြပည်ဴအဝကင်ဵလွတ်ခွင်ဴ
လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵနှငဴ်

ြပုလိမ်ဴမည်မဟုတ်။

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို

သို့ရာတွင်

ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵနိုင်သည်

ဆိုပါက အဆိုပါ ဒဏ်ေကကဵေငွမှ ေလျှာဴေပါဴေပဵနိုင်သည်။
(ဆ)

သက်ညာှ ခွင်ဴအတွက် ေလျှာက်ထာဵမှုတစ်ရပ်အေပါ် အပပီဵသတ် သုဳဵသပ်ပပီဵေနာက်-

(၁)

ဦဵစီဵဌာနသည် လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵက နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဃ) ပါ သတ်မှတ်ချက်
မျာဵကို လိက
ု ်နာေကကာင်ဵေတွ့ရှိရပါက နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ)၊ နည်ဵဥပေဒခွဲငယ် (၂)
နှငဴ်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵ ချမှတ်လျက် အဆိုပါ လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ
ဒဏ်ေကကဵေငွမှ သက်ညာှ ခွင်ဴြပုမည်။

(၂)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဃ) ပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵကို ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵ
ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမရှိေကကာင်ဵ

ေတွ့ရှိရပါက

ဤနည်ဵဥပေဒအရ

ေပဵအပ်မည်ဴ

မည်သည်အ
ဴ ကျိုဵခဳစာဵခွင်ဴကိုမျှ ရရှိလိမ်ဴမည် မဟုတ်။
အခန်ဵ (၄)
ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှုအေနအထာဵကို သတ်မှတ်ြခင်ဵ
၁၂။

ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှုအေနအထာဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ လမ်ဵညွှန်ချက်
(က) ဦဵစီဵဌာနသည် လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵက တစ်ဦဵတည်ဵသီဵသန့်ြဖစ်ေစ၊ တစ်ဦဵထက်ပိုေသာ
လိင
ု ်စင်

ရရှိသူမျာဵနှငဴ်

တွဲဖက်၍ြဖစ်ေစ၊

တစ်ခု

သို့မဟုတ်

တစ်ခုထက်ပိုေသာ

ဆက်သွယ်ေရဵ ေဈဵကွက်မျာဵ အတွင်ဵ ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှုအေနအထာဵ ရှိ မရှိကို
ဆုဳဵြဖတ်နိုင်သည်။
(ခ)

ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှုအေနအထာဵကို သတ်မှတ်ြခင်ဵမြပုမီ ဦဵစီဵဌာနသည် အမျာဵြပည်သူ
သေဘာထာဵကို ေတာင်ဵခဳရမည်။

(ဂ)

ဦဵစီဵဌာနသည် ပပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့၏ အကကဳြပုချက်မျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵ
စဉ်ဵစာဵနိုင်ရန်

ယင်ဵအာဏာပိုင်အဖွဲ့နှငဴ်

ညှန
ိ ှိုင်ဵတိုင်ပင်ရမည်။

ညှန
ိ ှိုင်ဵပပီဵေနာက်

ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ဦဵစီဵ ဌာနသည် ပပိုင်ဆိုင်မှု အာဏာပိုင်အဖွဲ့က ယင်ဵ၏
အကကဳြပုချက်မျာဵကို ထုတြ် ပန်ေပဵနိုင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှု
အေနအထာဵကို အကဲြဖတ်ရာတွင် ဦဵစီဵဌာနသည်(၁)

သက်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ေရဵေဈဵကွက် သို့မဟုတ် ေဈဵကွက်မျာဵ၏ သတ်မှတ်ချက်
ြဖင်ဴ စတင်ရမည်။

(၂)

ေအာက်ပါအချက်မျာဵေပါ်မူတည်၍ လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵကို ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှု
အေနအထာဵ တွင်ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်နိုင်သည်-

(ကက)ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ြဖည်ဆ
ဴ ည်ေ
ဴ ပဵရာ
တွင် အသုဳဵြပုသည်ဴ အဓိကအေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵကို လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်
ရန် သို့မဟုတ် ကကီဵကကပ် ထိန်ဵချုပ်ရန် လိင
ု ်စင်ရရှိထာဵပပီဵြဖစ်လျှင်၊
(ခခ) ယင်ဵ၏

လိင
ု ်စင်အရ

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို

ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵ

ေဆာင်ရွက်ေပဵသည်ဴ ေဈဵကွက်တစ်ခုခုတွင် ပပိုင်ဆိုင်သူမျာဵနှငဴ် အသုဳဵြပုသူမျာဵ

အေပါ် သိသာေသာအတိင
ု ်ဵအတာ တစ်ခုအထိ လွတလ
် ပ်စွာ ြပုမူေဆာင်ရွက်နိုင်
သည်ဴ ေဈဵကွက်ကကီဵစိုဵအင်အာဵကို ရရှိထာဵလျှင်။
၁၃။

သက်ဆိုင်ရာေဈဵကွက်ကို အကဲြဖတ်သတ်မှတ်ြခင်ဵ
ဦဵစီဵဌာနသည်

သက်ဆိုင်ရာ

ဆက်သွယ်ေရဵေဈဵကွက်မျာဵကို

အကဲြဖတ်သတ်မှတ်ရာတွင်

ေအာက်ပါ အေြခအေနမျာဵနှငဴ် စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်(က) ကွဲြပာဵြခာဵနာဵေသာ
လွှမ်ဵခခုဳမှုကို

ေဈဵကွက်နှငဴ်

သတ်မှတ်ေပဵမည်ဴ

အမျိုဵအမည်ခွဲြခာဵြခင်ဵြဖင်ဴ

အဆိုပါ

ေဈဵကွက်၏

ထုတလ
် ုပ်မှုမျာဵ

ေဈဵကွက်မျာဵကို

သို့မဟုတ်

သတ်မှတ်ရမည်။

နယ်ေြမေဒသဆိုင်ရာ
ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို
ထိ့ြု ပင်

ေအာက်ပါ

အချက်မျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်(၁)

ထုတလ
် ုပ်မှု သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်နိုင်မှုနှငဴ် ယင်ဵ၏
ဝိေသသလက္ခဏာ၊

(၂)

ထုတလ
် ုပ်မှု သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု၏ အရည်အေသွဵ၊ နှုန်ဵထာဵ၊ ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵ
နိုင်မှုနှငဴ် ကုန်ကျ စရိတ်မျာဵ၊

(၃)
(ခ)

အသုဳဵြပုသူ စိတ်ကကိုက်ေရွဵချယ်မှုနှငဴ် ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မျာဵ။

လိင
ု ်စင်ရရှိသူတွင်

အက်စ်အက်စ်အန်အိုင်ပီ

အကျိုဵအြမတ်မရရှိေစရန်

အဆိုပါ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူက ေထာက်ပဳဴေသာ ထုတလ
် ုပ်မှုမျာဵ သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵေနရာတွင်
အသုဳဵြပုသူမျာဵက

အြခာဵေသာ

ထုတလ
် ုပ်မှုမျာဵ

သို့မဟုတ်

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵြဖင်ဴ

ေြပာင်ဵလဲအစာဵထိဵု သုဳဵစွဲလိုသည်ဴ သို့မဟုတ် ေြပာင်ဵလဲ အစာဵထိဵု သုဳဵစွဲနိုင်သည်ဴ အတိင
ု ်ဵ
အတာကို သတ်မှတ်ရန် အလို့ငှာ ဦဵစီဵဌာနသည် ဝယ်လုအ
ိ ာဵဘက်တွင် ေြပာင်ဵလဲ
အစာဵထိဵု သုဳဵစွဲြခင်ဵကို အကဲြဖတ်မည်။
(ဂ)

သက်ဆိုင်ရာ လိင
ု ်စင်ရရှိသူတွင် အက်စ်အက်စ်အန်အိုင်ပီ အကျိုဵအြမတ်မရှိေစရန် အဆိုပါ
လိင
ု ်စင်ရရှိသူမှအပ အြခာဵေသာေထာက်ပဳဴသူမျာဵက အလာဵတူထတ
ု ်လပ
ု ်မှုမျာဵ သို့မဟုတ်
ဝန်ေဆာင်မှု မျာဵအာဵ အသုဳဵြပုသူမျာဵမှ ေရွဵချယ်မှု ြပုနိုင်ရန် အပပိုင်ေထာက်ပဳဴေပဵနိုင်
သည်ဴ အတိင
ု ်ဵအတာကို သတ်မှတ်ရန်အလိ့င
ု ှာ ဦဵစီဵဌာနသည် ေရာင်ဵလိအ
ု ာဵ ဘက်တွင်
ေြပာင်ဵလဲအစာဵထိဵု ေထာက်ပဳဴြခင်ဵကို အကဲြဖတ်မည်။

(ဃ) ဤနည်ဵဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကိုေဆာင်ရွက်ရန်အလိ့င
ု ှာ(၁)

အက်စ်အက်စ်အန်အိုင်ပီ (small, but significant and non-transitory increase
in Price-SSNIP) ကို ပမာဏအာဵြဖင်ဴ နည်ဵပါဵေသာ်လည်ဵ ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ
၅% မှ ၁၀ % အထိ အခိက
ု ်အတန့် မဟုတ်ေသာ ကာလအတွင်ဵ နှုန်ဵထာဵသိသာစွာ
တိုဵြမင်ဴလာြခင်ဵဟု သတ်မှတ်သည်။

(၂)

ေအာက်ပါတို့ကို သုဳဵသပ်ရန်အတွက် ေဈဵကွက်သတ်မှတ်ရာတွင်-

(ကက)ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအခန်ဵ

၂

အရ

လွတလ
် ပ်စွာ

ပပိုင်ဆိုင်မှု

သေဘာသဘာဝကို ပျက်ြပာဵေစသည်ဴ လုပ်ေဆာင်မှု သို့မဟုတ် နည်ဵဥပေဒ
၁၆ အရ ကကိုတင်သတ်မှတ်သည်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵ (ex ante regulation) ကို
ကျင်ဴသုဳဵရာတွင် ဦဵစီဵဌာနသည် ပပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴရှိသည်ဴ နှုန်ဵထာဵ သို့မဟုတ်
ထိန်ဵချုပ်ထာဵသည်ဴ

နှုန်ဵထာဵတို့အနက်

သင်ဴေလျာ်သည်ဴ

နှုန်ဵထာဵကို

အသုဳဵြပုရမည်။
(ခခ) ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ အခန်ဵ ၆ အရ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵကို သုဳဵသပ်ရန်
အလို့ငှာ ဦဵစီဵဌာနသည် ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ လက်ရှိနှုန်ဵထာဵကို အသုဳဵြပု
ရမည်။
၁၄။

ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှုအေနအထာဵကို သတ်မှတ်ြခင်ဵ
(က) ဦဵစီဵဌာနသည်
အဆင်ဴဆင်ဴကို

ဤနည်ဵဥပေဒတွင်

ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ

ကျင်ဴသုဳဵ၍

သို့မဟုတ်

တစ်ခု

စဳချိန်စဳညွှန်ဵနှငဴ်

တစ်ခုထက်ပိုေသာ

လုပ်ငန်ဵစဉ်

ဆက်သွယ်ေရဵ

ေဈဵကွက်မျာဵတွင် လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵက ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှု အေနအထာဵတွင် ရှိမရှိကို
သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည် လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵအာဵ ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှု အေနအထာဵတွင် ရှိမရှိကို
ဆုဳဵြဖတ်ရာတွင် ေဈဵကွက်အေြခအေနမျာဵ သို့မဟုတ် စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵ၏ အပိုင်ဵ
အြခာဵတစ်ရပ်ကို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ေအာက်ပါအေြခ အေနတစ်ရပ်
သို့မဟုတ် တစ်ရပ်ထက်ပိုေသာ အေြခေနမျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်(၁)

ဝင်ေငွ၊ သုဳဵစွဲသူ (subscribers) အေရအတွက်၊ ေရာင်ဵချမှု ပမာဏမျာဵအရ
သတ်မှတ်သည်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ ေဈဵကွက်ေဝစု၊

(၂)

အထူဵသြဖင်ဴ

ေဈဵကွက်အင်အာဵပိုမိုကကီဵမာဵသည်ဴ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ

ထုတလ
် ုပ်မှုနှငဴ် ဝန်ေဆာင်မှု မျာဵကို စရိတ်ပိုမိုသက်သာစွာြဖင်ဴ ထုတလ
် ုပ်နိုင်ေစ
သည်ဴ

ေဈဵကွက်ပမာဏအေနအထာဵကို

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵနှငဴ်

ရရှိထာဵေသာ

နှိုင်ဵယှဉ်မှုြပုထာဵသည်ဴ

ပပိုင်ဆိုင်မှုြပုေနသည်ဴ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏

ေယဘုယျ

ေဈဵကွက်အင်အာဵ၊
(၃)

အဓိကအေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵကို ကကီဵကကပ်ထန
ိ ်ဵချုပ်ြခင်ဵ အေြခအေန၊

(၄)

အသုဳဵြပုသူမျာဵက ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူကို ေြပာင်ဵလဲသုဳဵစွဲရာတွင် ကကီဵမာဵေသာ
အဟန့်အတာဵမျာဵ အပါအဝင် အသုဳဵြပုသူမျာဵ၏ မျှတေသာ ဝယ်ယူေရဵဆိုင်ရာ
လုပ်ပိုင်ခွင်ဴအတိုင်ဵအတာ သို့မဟုတ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်နိုင်မှု အေနအထာဵ၊

(၅)

ေဈဵကွက်သို့

ဝင်ေရာက်ရန်

ေဈဵကွက်သို့

အမှန်တကယ်

လွယ်ကူမှု၊

ေဈဵကွက်တိုဵချဲ့ရန်

ဝင်ေရာက်လာမှု

သို့မဟုတ်

လွယ်ကူမှုနှငဴ်
ဝင်ေရာက်ရန်

အလာဵအလာရှိမှုက

နှုန်ဵထာဵြမှင်ဴတင်ြခင်ဵ

ကဲဴသို့ေသာ

ေဈဵကွက်ကကီဵစိုဵ

အင်အာဵကျင်ဴသုဳဵြခင်ဵကို မြဖစ်ေပါ်ေအာင် ကာကွယ်သည်ဴ အတိင
ု ်ဵအတာ၊
(၆)

ေဈဵကွက်အတွင်ဵြဖစ်ေပါ်သည်ဴ

နည်ဵပညာဆိုင်ရာေြပာင်ဵလဲမှုနှုန်ဵ

သို့မဟုတ်

အြခာဵေသာေြပာင်ဵလဲမှုနှုန်ဵနှငဴ် ေဈဵကွက်သို့ ဝင်ေရာက်ရာတွင်ြဖစ်ေစ၊ ေဈဵကွက်
လွှမ်ဵမိုဵမှု

အေနအထာဵတွင်

ဆက်လက်ရပ်တည်ေနလျှင်ြဖစ်ေစ

ြဖစ်လာမည်ဴ

အကျိုဵသက်ေရာက်မှုမျာဵ။
(ဂ)

ဘုဳပိုင်ဆိုင်မှု မရှိသည်ဴ သို့မဟုတ် တရာဵဝင်သေဘာတူညီချက် တစ်ရပ်ရပ်တွင် ပါဝင်ြခင်ဵ
မရှိသည်ဴ

သို့မဟုတ်

ေဈဵကွက်အမျိုဵမျိုဵတွင်

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေနကကသည်ဴ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵ အပါအဝင် နှစ်ဦဵ သို့မဟုတ် နှစ်ဦဵထက်ပိုေသာ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသည်
တွဲဖက်၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ပူဵေပါင်ဵ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှု

အေနအထာဵတွင်ရှိေကကာင်ဵကို ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၁၅။

ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှု အေနအထာဵတွင်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူနိုင်ြခင်ဵ
ဦဵစီဵဌာနသည်(က) လိင
ု ်စင်ရရှိသူ မည်သူမဆို သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဆက်သွယ်ေရဵေဈဵကွက်တွင် ယင်ဵ၏
စုစုေပါင်ဵ ဝင်ေငွသည် အဆိုပါ ေဈဵကွက်အတွင်ဵ လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵလုဵဳ က ရရှိသည်ဴ
စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွအာဵလုဵဳ (total gross revenues) ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်ဵထက်ေကျာ်လန
ွ ်ပါက
ယင်ဵသည် ထိေ
ု ဈဵကွက်တွင် ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှု အေနအထာဵရှိသည်ဟု ြပန်လည်
သုဳဵသပ်သည်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵ (ex post regulation) အလို့ငှာ မှတ်ယူမည်။
(ခ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမည်သူမဆို သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵေဈဵကွက်တွင် ယင်ဵ၏
စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွသည် အဆိုပါ ေဈဵကွက်အတွင်ဵ လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵလုဵဳ က ရရှိသည်ဴ
စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွအာဵလုဵဳ (total gross revenues) ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်ဵထက်ေကျာ်လန
ွ ်ပါက
ယင်ဵသည်

ထိေ
ု ဈဵကွက်တွင်

ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှု

အေနအထာဵရှိသည်ဟု

ကကိုတင်

သတ်မှတ်သည်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵ (ex ante regulation) အလို့ငှာ မှတ်ယူမည်။
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) နှငဴ် (ခ) အရ မှတ်ယူချက်ကို အခါအာဵေလျာ်စွာ သုဳဵသပ်နိုင်ပပီဵ အဆိုပါ
မှတ်ယူချက်ကို မကျင်ဴသုဳဵသင်ဴေသာ သီဵသန့်အေြခအေနမျာဵတွင် လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵ၏
ထုတေ
် ဖာ်ြပသချက်မျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။

၁၆။

ကကိုတင်သတ်မှတ်သည်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵ (ex ante regulation) အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ေဈဵကွက်မျာဵ
ကို သတ်မှတ်ြခင်ဵ
(က) ဦဵစီဵဌာနသည် ကကိုတင်သတ်မှတ်သည်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵအလို့ငှာ ဆက်သွယ်ေရဵေဈဵကွက်မျာဵ
ကို သတ်မှတ်ရာတွင် ေအာက်ပါအေြခအေနမျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်-

(၁)

ဖွဲ့စည်ဵမှုအရြဖစ်ေစ၊ ဥပေဒအရြဖစ်ေစ၊ စည်ဵမျဉ်ဵဆိုင်ရာ သေဘာသဘာဝအရ
ြဖစ်ေစ ေဈဵကွက်သို့ ဝင်ေရာက်ရန် ယာယီမဟုတ်ေသာ ကကီဵမာဵသည်ဴ အတာဵ
အဆီဵမျာဵ ရှိေနြခင်ဵ၊

(၂)

ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်သည်ဴအချိန်ကာလအတွင်ဵ ထိေရာက်ေသာ ပပိုင်ဆိုင်မှုသု့ိ
ေရာက်ရှိမလာနိုင် သည်ဴ ေဈဵကွက်ဖွဲ့စည်ဵမှု။

(ခ)

ကကိုတင်သတ်မှတ်သည်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵ (ex ante regulation) အတွက် ကျင်ဴသုဳဵသည်ဴ
ေဈဵကွက်သတ်မှတ်ချက်မျာဵသည်
regulation)

အတွက်ကျင်ဴသုဳဵမည်ဴ

ြပန်လည်သုဳဵသပ်သည်ဴ

စည်ဵမျဉ်ဵ

ေဈဵကွက်သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်

(ex

post

အမျာဵအာဵြဖင်ဴ

ကိုက်ညမ
ီ ည်ြဖစ်ပပီဵ၊ အချို့ကိစ္စရပ်မျာဵတွင် ကကိုတင်သတ်မှတ်သည်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵအတွက်
သတ်မှတ်ေသာ သက်ဆိုင်ရာ ေဈဵကွက်မျာဵသည် ြပန်လည်သုဳဵသပ်သည်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵ
အတွက် သတ်မှတ်သည်ဴ ေဈဵကွက်မျာဵနှငဴ် ကွဲြပာဵနိုင်သည်။
၁၇။

ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှု အေနအထာဵတွင်ရှိသည်ဴ ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵသူမျာဵအတွက် ကကိုတင် သတ်မှတ်
သည်ဴ တာဝန်မျာဵ (Ex ante obligations)
(က) ဦဵစီဵဌာနသည် ကကိုတင်သတ်မှတ်သည်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵ (ex-ante regulation) အလို့ငှာ
သတ်မှတ်ထာဵေသာ သက်ဆိုင်ရာ ေဈဵကွက်တစ်ခုတွင် ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှုအေနအထာဵ
ရှိသည်ဴ ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵသူမျာဵအေပါ် တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုေသာ ေအာက်ပါ
တာဝန်မျာဵကို သတ်မှတ်ရမည်(၁)

ရည်ညွှန်ဵကမ်ဵလှမ်ဵချက်မျာဵ အပါအဝင် ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှု အေနအထာဵတွင်
ရှိေသာ ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵသူတစ်ဦဵက သင်ဴေလျာ်သည်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ
ကို ထုတြ် ပန်ရန်လုအ
ိ ပ်သည်ဴ ေငွစာရင်ဵဆိုင်ရာအချက်အလက်မျာဵ၊ နည်ဵပညာ
ဆိုင်ရာ အေသဵစိတ်အချက်အလက်မျာဵ၊ ကွန်ရက်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွဵမျာဵ၊
နှုန်ဵထာဵမျာဵအပါအဝင်
ချက်မျာဵစသည်ဴ

ေထာက်ပဳဴြခင်ဵနှငဴ်

သတ်မှတ်ချက်မျာဵ

အသုဳဵြပုြခင်ဵအတွက်

ပါဝင်ေသာ

စည်ဵကမ်ဵ

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

ထုတြ် ပန်ြခင်ဵဆိုင်ရာ ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမှု ရှိေရဵတာဝန်၊
(၂)

ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှု

အေနအထာဵတွင်ရှိေသာ

ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵသူတစ်ဦဵက

တူညီေသာ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို ြဖည်ဴဆည်ဵေဆာင်ရွက်ေနေသာ လိင
ု ်စင်ရရှိေသာ
အြခာဵသူမျာဵသို့တည
ူ ီေသာ အေြခအေနမျာဵတွင် တူညီေသာစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ
ကို ကျင်ဴသုဳဵြခင်ဵ၊ တတိယအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ (third parties) သို့ ဝန်ေဆာင်မှု
မျာဵနှငဴ် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵရာတွင် ယင်ဵ၏ ဌာနမျာဵ
သို့မဟုတ် လက်ေအာက်ခဳအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ သို့မဟုတ် အကျိုဵတူပူဵေပါင်ဵ လုပ်ကိုင်
သူမျာဵသို့ ြဖည်ဴဆည်ဵေပဵေသာ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှငဴ် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

နည်ဵတူ တူညီေသာအေြခအေန မျာဵတွင် တူညီေသာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်
တူညီေသာ အရည်အေသွဵမျာဵြဖင်ဴ ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵြခင်ဵ စသည်တ့ို ပါဝင်သည်ဴ
ခွဲြခာဵမှု မြပုေရဵတာဝန်၊
(၃)

ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှု အေနအထာဵရှိသည်ဴ ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵသူမျာဵနှငဴ် အထူဵသြဖင်ဴ
ေဒါင်လုက
ိ ်စနစ်အရ ေပါင်ဵစည်ဵထာဵသူမျာဵ (vertically integrated) သည်
လိအ
ု ပ်သည်ဴ

အေြခအေနတွင်

အြခာဵတစ်ခုအတွက်
ကာကွယ်ရန်အတွက်
ယင်ဵတို့၏

ဝန်ေဆာင်မှု

အသုဳဵချသည်ဴ

တစ်ခု၏

မျှတမှုမရှိေသာ

ေငွေကကဵေထာက်ပဳဴမှုကို

ခွဲြခာဵမှုမြပုေရဵတာဝန်နှငဴ်အညီ

လက်ကာဵစနစ်

နှုန်ဵထာဵနှငဴ်

အြမတ်အစွန်ဵကို

ကုမ္ပဏီအတွင်ဵရှိ

ြဖစ်ေစရန်အလိ့င
ု ှာ
ဌာနအချင်ဵချင်ဵ

သတ်မှတ်နှုန်ဵထာဵ (internal transfer prices) မျာဵကို ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမှု
ရှိေသာပုဳစဳြဖင်ဴ တင်ြပရမည်ဟူေသာ သတ်မှတ်ချက်ပါဝင်သည်ဴ ေငွစာရင်ဵသီဵြခာဵ
ထာဵရှိေရဵတာဝန်၊

(ခ)

(၄)

ချိတ်ဆက်အသုဳဵြပုခွင်ဴေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာတာဝန်၊

(၅)

နှုန်ဵထာဵကကီဵကကပ်ထန
ိ ်ဵချုပ်ြခင်ဵနှငဴ် အသုဳဵစရိတ်စာရင်ဵထာဵရှိြခင်ဵဆိုင်ရာတာဝန်။

ဦဵစီဵဌာနသည် သင်ဴေလျာ်သည်ဴ အေြခအေနမျာဵတွင်(၁)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) တွင် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ တာဝန်မျာဵအြပင် အြခာဵသင်ဴေလျာ်
သည်ဴ တာဝန်မျာဵကို ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှု အေနအထာဵတွင်ရှိသည်ဴ ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵ
သူမျာဵအေပါ် အမျာဵြပည်သူ သေဘာထာဵေတာင်ဵခဳြခင်ဵြပုလုပ်၍ သတ်မှတ်နိုင်
သည်။

(၂)

ဆက်သွယ်ေရဵ ဥပေဒအရ လိအ
ု ပ်လျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ နိုင်ငဳတကာ ကတိ
ကဝတ်မျာဵနှငဴ်အညီ ြဖစ်ေစရန်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ယခင်က ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှု
အေနအထာဵတွင်ရှိသူမဟုတ်သည်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵအေပါ် နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) ပါ
တာဝန်မျာဵကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။

(၃)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမဟုတ်ေသာ်လည်ဵ
ကကီဵကကပ်ထန
ိ ်ဵချုပ်သည်ဴ

အဓိကအေထာက်အကူြပုပစ္စည်ဵမျာဵကို

လုပ်ငန်ဵတစ်ခုအေပါ်တွင်

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(က)

ပါ

တာဝန်မျာဵကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထိသ
ု ို့ သတ်မှတ် ြခင်ဵမြပုမီ သက်ဆိုင်မှုရှိပါက
အဆိုပါ လုပ်ငန်ဵအေပါ် လုပ်ပိုင်ခွင်ဴရရှိထာဵသည်ဴ အြခာဵကဏ္ဍနှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ
ဌာန (sector regulator) တစ်ခုခုနှငဴ် တိုင်ပင်ေဆွဵေနွဵရမည်။
(ဂ)

ဦဵစီဵဌာန၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်သည် ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှု အေနအထာဵတွင်ရှိသည်ဴ ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵ
သူတစ်ဦဵ အေပါ် တာဝန်မျာဵသတ်မှတ်ရာတွင်-

(၁)

ကိစ္စရပ်အလိက
ု ် တာဝန်တစ်ခုစီ၏ သင်ဴေလျာ်မှု ရှိ မရှိကို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။
အဆိုပါ တာဝန် စတင်ေဆာင်ရွက်ရမည်အ
ဴ ချိန်ကို အချိန်မီ သတ်မှတ်ေပဵရမည်။

(၂)

သက်ဆိုင်ရာြပဿနာ၏ သေဘာသဘာဝအေပါ်အေြခခဳ၍ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ၊
ဤနည်ဵဥပေဒ

မျာဵနှငဴ်

အြခာဵနည်ဵဥပေဒမျာဵ၏

အေြခခဳသေဘာတရာဵမျာဵ၊

ရည်ရွယ်ချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညပီ ပီဵ အချိုဵ ညီမျှ၍ ကျိုဵေကကာင်ဵဆီေလျာ်မှု ရှိရမည်။
(ဃ) ဦဵစီဵဌာနသည်

ဤနည်ဵဥပေဒအရ

တာဝန်မျာဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

ဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵနှငဴ်

သတ်မှတ်ြခင်ဵကို သုဳဵနှစ်မှ ငါဵနှစ်လျှင် တစ်ကကိမ် ြပန်လည်သုဳဵသပ်ရမည်။
(င)

သက်ဆိုင်ရာေဈဵကွက်

စိစစ်ချက်အေပါ်

အေြခခဳ၍

တာဝန်ကို

သတ်မှတ်ရာတွင်

ေဈဵကွက်၏ သွင်ြပင်လက္ခဏာရပ်မျာဵသည် ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှု အေနအထာဵတွင်ရှိသည်ဴ
လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵအေပါ် သတ်မှတ်သည်ဴ တာဝန်မျာဵနှငဴ် ဆီေလျာ်မှုရှိေကကာင်ဵမြပသ
နိုင်ပါက သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ေဈဵကွက် တစ်ခုတွင် ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှု အေနအထာဵ
ရှိသည်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵမရှိပါက ဦဵစီဵဌာနသည် ယခင်က ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှု အေန
အထာဵရှိခဲဴသည်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵအေပါ် မည်သည်တ
ဴ ာဝန်ကိုမျှ သတ်မှတ်ြခင်ဵမြပုရ
သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ တာဝန်မျာဵရှိခဲဴလျှင် ထိတ
ု ာဝန်မျာဵကို ရုပ်သိမ်ဵရမည်။
(စ)

ဦဵစီဵဌာနသည်

သက်ဆိုင်သည်လ
ဴ င
ို ်စင်

ရရှိသူတစ်ဦဵအေပါ်

ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှု

အေနအထာဵ သတ်မှတ်ချက်ကို ဖယ်ရှာဵရန် ဆုဳဵြဖတ်ချက်အရ ယခင် ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှု
အေနအထာဵတွင်ရှိခဲဴသည်ဴ

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

တာဝန်မျာဵကို

တြဖည်ဵြဖည်ဵချင်ဵ

ဖယ်ရှာဵရန်အတွက် အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵ
နိုင်သည်။
အခန်ဵ (၅)
စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် အေရဵယူေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
၁၈။

ဦဵစီဵဌာန၏စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ
(က) တစ်ဦဵ သို့မဟုတ် တစ်ဦဵထက်ပိုေသာ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵ သိုမ
့ ဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵက
ဆက်သွယ်ေရဵ ဥပေဒ အခန်ဵ ၁၁ သို့မဟုတ် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ အခန်ဵ ၂၊ ၃ နှငဴ် ၆ တို့အရ
တာဵြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို

ေဖာက်ဖျက်ခဲဴသည်

သို့မဟုတ်

ေဖာက်ဖျက်ေနသည်ဟု

သဳသယရှိေစေလာက်သည်ဴ ခိုင်လဳေ
ု သာအေြခအြမစ်ရှိခဲဴလျှင် ဦဵစီဵဌာနသည် ဤနည်ဵ
ဥပေဒမျာဵအရ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုတစ်ရပ်ကို ြပုလုပ်နိုင်သည်။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည် ဝန်ကကီဵဌာန၏ ညွှန်ကကာဵချက်နှငဴ်အညီ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ အခန်ဵ ၁၁
သို့မဟုတ် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ အခန်ဵ ၂၊ ၃ နှငဴ် ၆ ပါ တာဵြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို
ေဖာက်ဖျက်ခဲဴေကကာင်ဵ သဳသယရှိသည်က
ဴ ိစ္စရပ်အာဵ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵရမည်။

(ဂ)

ဦဵစီဵဌာနသည် စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵခဳရမည်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိသူ သို့မဟုတ် အြခာဵပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ
သို့ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုြပုရသည်ဴ ြဖစ်ရပ်အကျဉ်ဵချုပ်၊ အေြခအေနမျာဵ၊ ဆက်သွယ်ေရဵ
ဥပေဒပါ

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ၊

စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵ၊

လိင
ု ်စင်စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ
ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵ၊

သို့မဟုတ်

နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊

ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ

သို့မဟုတ်

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ဦဵစီဵဌာန၏ အြခာဵေသာ ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵနှငဴ်
စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှု၏

ြဖစ်နိုင်ေချရလဒ်တအ
ို့ ပါအဝင်

အမှုကိစ္စ၏

သေဘာသဘာဝကို

ေဖာ်ြပထာဵေသာအေကကာင်ဵကကာဵစာေပဵပို့ရမည်။
(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ဂ)

အရ

ေပဵပို့ေသာ

အေကကာင်ဵကကာဵစာတွင်

ေအာက်ပါတို့ကို

လည်ဵေဖာ်ြပရမည်(၁)

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵခဳရမည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ သို့မဟုတ် အမှုကိစ္စနှငဴ်
ဆက်စပ်သည်ဴ အြခာဵပုဂ္ဂိုလ်မျာဵက တင်ြပချက်မျာဵကို ေပဵပို့ရမည်အ
ဴ ချိန်ဇယာဵ၊

(၂)

အမှုကိစ္စအာဵ

အပပီဵသတ်အဆုဳဵအြဖတ်ေပဵရာတွင်

ဦဵစီဵဌာနက

ြပုလုပ်မည်ဴ

အြခာဵေဆာင်ရွက်ရန် ရှိသည်မျာဵ။
၁၉။

ဦဵစီဵဌာနသို့တုင
ိ ် ကာဵြခင်ဵ
(က) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၏တိုင်ကကာဵချက်အရ လုပ်ငန်ဵတစ်ခုခု၊ သေဘာ
တူညီချက်တစ်ခုခု သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုတစ်ခုခုသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ အခန်ဵ ၁၁
သို့မဟုတ် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ အခန်ဵ ၂၊ ၃ နှငဴ် ၆ ပါ တာဵြမစ်ချက်တစ်ခုခုကို ေဖာက်ဖျက်
ခဲဴသည် သို့မဟုတ် ေဖာက်ဖျက်ေနသည်ဟု သဳသယရှိေစေလာက်သည်ဴ ခိုင်လဳေ
ု သာ အေြခ
အြမစ်ရှိခဲဴလျှင် ဦဵစီဵဌာနသည် အဆိုပါလုပ်ငန်ဵသေဘာတူညီချက် သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု
တစ်ခုခုအေပါ် စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုတစ်ရပ် ြပုလုပ်နိုင်သည်။
(ခ)

တိုင်ကကာဵသူသည် စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေပဵရန် ေတာင်ဵဆိုချက်ကို(၁)

စာြဖင်ဴေရဵသာဵ၍

ဦဵစီဵဌာနသို့တင်ြပရမည်အ
ဴ ြပင်

ထိေ
ု န့တွင်ပင်

အဆိုပါ

ေတာင်ဵဆိုချက် မိတ္တူကို တိုင်ကကာဵခဳရသူ (the responding party) သို့ေပဵပို့
ရမည်။
(၂)

သက်ဆိုင်ရာြဖစ်ရပ်အာဵလုဵဳ

သို့မဟုတ်

အေြခအေန

အကျဉ်ဵချုပ်၊

ဆက်စပ်

ေနေသာ စာေပဵစာယူ ဆက်သွယ်မှုမျာဵ သို့မဟုတ် အြခာဵအေထာက်အပဳဴြပု
ပစ္စညဵ် မျာဵအပါအဝင် တိုင်ကကာဵမှု၏ သေဘာသဘာဝနှငဴ်ြဖစ်ေစ လိေ
ု သာ ရလဒ်
တို့ကို အကျဉ်ဵချုပ်ေဖာ်ြပရမည်။
(ဂ)

တိုင်ကကာဵသူက စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုြပုရန် ေတာင်ဵဆိုချက်ကို ေပဵပို့သည်ေ
ဴ န့ရက်မှ ၁၅ ရက်
အတွင်ဵ တိုင်ဵကကာဵခဳရသူသည်-

(၁)

ဦဵစီဵဌာနက စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုကို မြပုလုပ်သင်ဴေကကာင်ဵသို့မဟုတ် တိုင်ကကာဵမှုအာဵ
အြခာဵနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ

တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်သင်ဴေကကာင်ဵ

ယင်ဵ၏သေဘာထာဵ

မှတ်ချက် တစ်စုဳတစ်ရာ ရှိခဲဴလျှင် စာြဖင်ဴေပဵပို့ရမည်။
(၂)

ဦဵစီဵဌာနသို့ ၎င်ဵ၏ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ကို ေပဵပို့သည်ဴ ေန့ရက်တွင်ပင် အဆိုပါ
သေဘာထာဵ မှတ်ချက် မိတ္တူတစ်စုဳကိုတင
ို ်ကကာဵသူထေ
ဳ ပဵပို့ရမည်။

(ဃ) စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုြပုရန် ေတာင်ဵဆိုချက်ကို တင်ြပသည်ေ
ဴ န့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ
ဦဵစီဵဌာနသည်(၁)

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေပဵရန် ေတာင်ဵဆိုချက်ကို တုြဳ့ ပန်သည်အ
ဴ ေနြဖင်ဴ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှု
ြပုလုပ်ရန်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

အြခာဵနည်ဵြဖင်ဴ

အေရဵယူေဆာင်ရွက်ရန်

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵဆုဳဵြဖတ်ရမည်။
(၂)

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှု

ြပုလုပ်မည်

မြပုလုပ်မည်ကို

ခွဲြခာဵေဖာ်ြပလျက်

အေရဵယူ

ေဆာင်ရွက်မည်ဴပုဳစဳနှငဴ် ထိသ
ု ို့ဆုဳဵြဖတ်ရြခင်ဵ အေကကာင်ဵအရင်ဵတို့ကို သက်ဆိုင်သူ
မျာဵထဳစာြဖင်ဴ အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။
(င)

ဦဵစီဵဌာနသည် စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုြပုရန်အတွက် တစ်ခုထက်ပိုေသာ ေတာင်ဵဆိုချက်မျာဵ
အာဵ လက်ခဳရရှိပါက ေတာင်ဵဆိုသည်ဴလုပ်ေဆာင်မှု သို့မဟုတ် အေြခအေနမျာဵသည်
တူညီမှုရှိသည် သို့မဟုတ် အမျာဵအာဵြဖင်ဴ တူညီေနသည်ဟု ေတွ့ရှိရပါက အဆိုပါ
ေတာင်ဵဆိုချက်မျာဵကို အမှုတွဲ တစ်ခုတည်ဵ အြဖစ် ေပါင်ဵစည်ဵနိုင်သည်။

(စ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဃ)၊ နည်ဵဥပေဒခွဲငယ် (၂) အရ ဦဵစီဵဌာန၏ အေကကာင်ဵကကာဵစာပါ
ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ တိုင်ကကာဵသူသည်(၁)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ၊

စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ၊

နည်ဵဥပေဒ၊

ညွှန်ကကာဵချက်၊

လိင
ု ်စင်စည်ဵကမ်ဵချက် သို့မဟုတ် အြခာဵအခွင်ဴအေရဵ သို့မဟုတ် တာဝန်မျာဵ
အေပါ်

တိုင်ကကာဵခဳရသူက

ကျူဵလွန်ခဲဴသည်ဴ

ေဖာက်ဖျက်မှုမျာဵနှငဴ်

အဆိုပါ

ေဖာက်ဖျက်မှုမျာဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်သည်ဴ အကျိုဵဆက်မျာဵ အပါအဝင် တိုင်ကကာဵသူ
၏အေနအထာဵနှငဴ် ြဖစ်ေစလိသ
ု ည်ဴ ရလဒ်မျာဵကို အေထာက်အကူြပုသည်ဴ အေြခ
အေနမျာဵ၏ ေဖာ်ြပချက်အြပည်အ
ဴ စုဳနှငဴ် ေလျှာက်လခ
ဲ ျက်မျာဵအာဵ ဦဵစီဵဌာနထဳ
စာြဖင်ဴ ေရဵသာဵ တင်ြပရမည်။
(၂)

ယင်ဵ၏ အေနအထာဵကို အေထာက်အကူြဖစ်ေစသည်ဟု ယုဳကကည်သည်ဴ မှတ်တမ်ဵ
မှတ်ရာမျာဵနှငဴ်
ထည်ဴသွင်ဵရမည်။

အြခာဵသက်ေသအေထာက်အထာဵကို

စာြဖင်ဴတင်ြပရာတွင်

(၃)

စာြဖင်ဴတင်ြပချက်နှငဴ် မှတ်တမ်ဵမှတ်ရာမျာဵ သို့မဟုတ် အြခာဵေသာ သက်ေသ
အေထာက်အထာဵမျာဵ၏ မိတ္တူ တစ်စုဳကို ဦဵစီဵဌာနထဳ တင်ြပသည်ေ
ဴ န့ရက်၌ပင်
တိုင်ကကာဵခဳရသူထေ
ဳ ပဵပို့ရမည်။

(ဆ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (စ)၊ နည်ဵဥပေဒခွင
ဲ ယ် (၃) အရ တိုင်ကကာဵသူ၏ အေကကာင်ဵကကာဵစာပါ
ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵတိုင်ကကာဵခဳရသူသည်(၁)

ေအာက်ပါအချက်မျာဵ

ေဖာ်ြပလျက်

အဆိုပါတင်ြပချက်မျာဵအေပါ်

ြပန်လည်

ေြဖရှင်ဵစာ တင်ြပရမည်(ကက) တိုင်ကကာဵခဳရသူက ဝန်ခဳသည်ဴ သို့မဟုတ် သေဘာတူသည်ဴ တိုင်ကကာဵစာပါ
အေြခအေနမျာဵ သို့မဟုတ် ခုခဳေချပမှုမျာဵ၊
(ခခ) တိုင်ကကာဵသူ၏ စာြဖင်ဴ ကိုဵကာဵတင်ြပသည်ဴ အေြခအေန သို့မဟုတ်
ခုခဳေချပမှုမျာဵကို တိုင်ကကာဵ ခဳရသူက ြငင်ဵဆိုပါက အဆိုပါတင်ြပချက်
ပါအေြခအေန သို့မဟုတ် ခုခဳေချပချက်သည် တိုင်ကကာဵခဳရသူ ၏အေန
အထာဵနှငဴ် မည်သို့ကွာြခာဵေကကာင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵြပတ်သာဵသည်ဴ ြပန်လည်
တင်ြပချက်နှငဴ်

ယင်ဵ၏

အေနအထာဵကို

အေထာက်အကူြပုသည်ဴ

အေြခအေန၊ အေထာက်အထာဵမျာဵအပါအဝင် ြဖစ်ေစလိသ
ု ည်ဴ ရလဒ်၊
(၂)

ြပန်လည်တင်ြပချက်တွင်

ယင်ဵ၏အေနအထာဵကို

အေထာက်အကူြပုသည်ဴ

စာရွက် စာတမ်ဵမျာဵ နှငဴ် အြခာဵအေထာက်အထာဵမျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပရမည်။
(၃)

ယင်ဵ၏

ြပန်လည်တင်ြပချက်

သို့မဟုတ်

စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ

သို့မဟုတ်

အြခာဵအေထာက်အထာဵ မျာဵ၏ မိတ္တူ တစ်စုဳကို ဦဵစီဵဌာနသို့ တင်ြပသည်ဴ
ေန့ရက်တွင်ပင် တိုင်ကကာဵသူထဳ ေပဵပို့ရမည်။
(ဇ)

ဦဵစီဵဌာနက

ခိုင်လဳသ
ု ည်ဟုယူဆသည်ဴ

ကိစ္စရပ်မျာဵ၌

တိုင်ကကာဵခဳရသူ၏

ြပန်လည်

တင်ြပချက်အေပါ် စာြဖင်ဴ ထပ်မဳတင်ြပရန် ဦဵစီဵဌာနက အေကကာင်ဵကကာဵသည်ဴ ေန့ရက်မှ
ရက်ေပါင်ဵ ၁၅ ရက်အတွင်ဵ တိုင်ကကာဵသူအာဵ အခွင်ဴအေရဵေပဵနိုင်သည်။ ဤကိစ္စရပ်မျာဵ
အတွက် တိုင်ကကာဵသူ၏ ြပန်လည်တင်ြပချက်အသစ် သို့မဟုတ် အေထာက်အထာဵ
သစ်မျာဵအေပါ် ရက်ေပါင်ဵ ၁၅ ရက်အတွင်ဵ စာြဖင်ဴေြဖရှင်ဵရန်အတွက် တိုင်ကကာဵခဳရသူ
အာဵ ေနာက်ဆုဳဵအခွင်ဴအေရဵေပဵရမည်။
၂၀။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ေဆာင်ရွက်သည်ဴ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုအာဵလုဵဳ နှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ လုပ်ထဳဵု
လုပ်နည်ဵဆိုင်ရာ အေကကာင်ဵအရာမျာဵ
(က) ဦဵစီဵဌာနသည် ဤကိစ္စနှငဴ်ဆက်စပ်သည်ဴ မည်သည်အ
ဴ ဖွဲ့အစည်ဵကိုမဆို တင်ြပချက်မျာဵ
ြပုလုပ်ရန် အတွက် အချိန်တိုဵြမှင်ဴခွင်ဴ ြပုနိုင်သည်။

(ခ)

အချိန်တိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ေတာင်ဵဆိုလိုသူသည် သတ်မှတ်ရက်မကုန်ဆုဳဵမီ အနည်ဵဆုဳဵ ၅ ရက်
ကကိုတင်၍

အချိန်တိုဵြမှင်ဴေပဵရန်

ဦဵစီဵဌာနသို့

စာြဖင်ဴ

ေရဵသာဵတင်ြပရမည်။

ဦဵစီဵဌာနသည် အချိန်တိုဵ ြမှင်ဴရန် ေတာင်ဵဆိုချက်ကို လက်ခဳရရှိသည်ေ
ဴ န့ရက်မှ ၃
ရက်အတွင်ဵဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို နှစ်ဦဵနှစ်ဘက်သို့ အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။
(ဂ)

ဦဵစီဵဌာနသည် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုတစ်ရပ်ကို ြပုလုပ်ေနစဉ်အတွင်ဵ
မည်သည်ဴ

အချိန်တွင်မဆို

နှစ်ဖက်စလုဳဵကိုြဖစ်ေစ၊

တစ်ဘက်ဘက်ကိုြဖစ်ေစ

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ထပ်မဳတင်ြပရန် ေတာင်ဵခဳနိုင်သည်။
(ဃ) မည်သည်သ
ဴ တင်ဵအချက်အလက်မျာဵကိုမဆို

ဦဵစီဵဌာနသို့

တင်ြပသည်အ
ဴ ချိန်တွင်

တင်ြပသူမှ အြခာဵတစ်ဘက်ကိုပါ ေပဵပို့ရမည်။
(င)

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုနှငဴ်ပတ်သက်၍
တင်ြပလိပ
ု ါက

အဆိုပါ

လျှို့ဝှက်သတင်ဵအချက်အလက်ကို

သတင်ဵအချက်အလက်အာဵ

ဦဵစီဵဌာနသို့

လျှို့ဝှက်စွာကိုင်တွယ်ေပဵရန်

တစ်ဘက်ဘက်က ေတာင်ဵဆိုနိုင်ပပီဵ၊ ယင်ဵသို့ေတာင်ဵဆိုမှုအတွက် ကျိုဵေကကာင်ဵခိုင်လဳု
သည်ဴ ရှင်ဵလင်ဵချက်ကို တင်ြပရမည်။ ဦဵစီဵဌာနသည် သက်ဆိုင်ရာ စဳနှုန်ဵမျာဵအရ
ထိသ
ု တင်ဵအချက်အလက်မျာဵအာဵ လျှို့ဝှက်စွာ ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ရန် သင်ဴ မသင်ဴ
စိစစ်ရမည်။
(စ)

ဦဵစီဵဌာနသည် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုအာဵ ပပီဵစီဵသည်အထိ တာဝန်ယူ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ထိသ
ု ို့ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိအ
ု ပ်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ
လက်ခဳရရှိပပီဵ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ ြပဿနာရပ်မျာဵကို ေြဖရှင်ဵမည်ဴဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ စုဳစမ်ဵ စစ်ေဆဵမှုနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ အြခာဵအေရဵယူ ေဆာင်ရွက်မှု
တစ်ရပ်ရပ်ကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ အေကကာင်ဵကကာဵစာ တစ်ေစာင်ကို
ထုတြ် ပန်ရမည်။ ထိ့အ
ု ြပင်ဦဵစီဵဌာနသည် သက်ဆိုင်ရာ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုကို ြပုလုပ်ေနေစဉ်
မည်သည်ဴ အချိန်တွင်မဆို ဆုဳဵြဖတ်ချက်ထတ
ု ်ြပန်မည်ဴ အချိန်ကာလ ကို နှစ်ဘက်စလုဵဳ ထဳ
စာြဖင်ဴအေကကာင်ဵကကာဵ၍ တိုဵြမှင်ဴနိုင်သည်။

(ဆ)

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ

ဦဵစီဵဌာနက

ေစဴစပ်ညိန
ှ ှိုင်ဵဆုဳဵြဖတ်ေပဵချက်နှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

အယူခဳဝင် ေရာက်ြခင်ဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၂ နှငဴ် အကျုဳဵဝင်ရမည်။
၂၁။

ကာဵကာလေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ
(က) နည်ဵဥပေဒ ၁၈ နှငဴ် ၁၉ အရ ဦဵစီဵဌာနသည် စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုတစ်ရပ်အာဵ စတင်
ထာဵပပီဵြဖစ်ေသာ်လည်ဵ ပပီဵစီဵြခင်ဵမရှိပါက ဤနည်ဵဥပေဒနှငဴ် သက်ဆိုင်ေစရမည်။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည် ေအာက်ပါအေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် ဝန်ကကီဵဌာန၏ သေဘာတူညီချက်
ြဖင်ဴ ဤနည်ဵဥပေဒအရ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ ထုတြ် ပန်နိုင်သည်-

(၁)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ အခန်ဵ ၁၁ သို့မဟုတ် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ အခန်ဵ ၂၊ ၃ နှငဴ် ၆
ပါ တာဵြမစ်ချက်တစ်ခုခုကို ေဖာက်ဖျက်ခဲဴေကကာင်ဵ သို့မဟုတ် ေဖာက်ဖျက်ဖွယ်
ရှိေကကာင်ဵ ယုဳကကည်ေလာက်သည်ဴ ကျိုဵေကကာင်ဵခိုင်လဳေ
ု သာ အေြခအြမစ်ရှိလျှင်၊

(၂)

ေအာက်ပါကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် အေရဵေပါ်ကိစ္စတစ်ရပ်အေနြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ရန်
လိအ
ု ပ်သည်ဟု ယူဆလျှင်(ကက)သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်

သို့မဟုတ်

ပုဂ္ဂိုလ်အုပ်စုတစ်ခုအတွက်

စီဵပွာဵေရဵ

အရြဖစ်ေစ၊ အြခာဵနည်ဵ အရြဖစ်ေစ ကကီဵမာဵ၍ ြပင်ဆင်မရနိုင်ေသာ
ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုကို ကာကွယ်ြခင်ဵ၊
(ခခ) အမျာဵြပည်သူ၏ အကျိုဵစီဵပွာဵကို ကာကွယ်ြခင်ဵ။
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ထုတြ် ပန်ေသာ ညွှန်ကကာဵချက်တစ်ခုတွင် မည်သည်ပ
ဴ ုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆို
ေအာက်ပါတို့ကို ြပုလုပ်ရန် ေတာင်ဵဆိုြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြပုလုပ်ေစြခင်ဵတို့ ပါဝင်နိုင်သည်(၁)

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ အခန်ဵ ၂ သို့မဟုတ် အခန်ဵ ၆ အရ တာဵြမစ်ချက်တစ်ခုခုကို
ေဖာက်ဖျက်သည်ဟု သဳသယရှိသည်ဴ မည်သည်ဴလုပ်ေဆာင်ချက်ကိုမဆို ရပ်ဆိုင်ဵ
ရန်၊

(၂)

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ အခန်ဵ ၃ အရ တာဵြမစ်ချက်တစ်ခုခုကို ေဖာက်ဖျက်သည်ဟု
သဳသယရှိသည်ဴ သေဘာတူညီချက်တစ်ခု၏ အကျိုဵသက်ေရာက်မှုကို ရပ်ဆိုင်ဵရန်
နှငဴ် ထိသ
ု ေဘာတူညီချက်နှငဴ်အညီ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မှုကို ရပ်ဆိုင်ဵရန်၊

(၃)

ေငွေကကဵကျခဳရန်

လိအ
ု ပ်ြခင်ဵမရှိသည်ဴ

လုပ်ေဆာင်မှုတစ်ခုကို

ေဆာင်ရွက်ရန်

သို့မဟုတ် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုရန်။
(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ညွှန်ကကာဵချက်တစ်ရပ်ကို မထုတြ် ပန်မီ ဦဵစီဵဌာနသည်(၁)

ထုတြ် ပန်မည်ဴ ညွှန်ကကာဵချက်၏ သေဘာသဘာဝနှငဴ် ညွှန်ကကာဵချက်ေပဵရြခင်ဵ
အေကကာင်ဵအရင်ဵကို ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပထာဵေသာ အေကကာင်ဵကကာဵစာကို ညွှန်ကကာဵ
ချက်ေပဵရန် ရည်ရွယ်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်ထဳ သို့ ေပဵပို့ရမည်။

(၂)

အေကကာင်ဵကကာဵစာထုတ်ြပန်ပပီဵအနည်ဵဆုဳဵ ၇ ရက်အတွင်ဵ အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်အာဵ
စာြဖင်ဴတင်ြပရန် အခွင်ဴအေရဵေပဵရမည်။

(င)

ဦဵစီဵဌာနသည် မည်သည်အ
ဴ ချိန်တွင်မဆို နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ထုတြ် ပန်ထာဵသည်ဴ
ညွှန်ကကာဵချက်တစ်ရပ်ကို ရုပ်သမ
ိ ်ဵနိုင်သည်။

(စ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (င) တွင် မည်သို့ပင်ေဖာ်ြပထာဵေစကာမူ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ထုတ်ြပန်
သည်ဴ ညွှန်ကကာဵချက်တစ်ရပ်၏ အကျိုဵသက်ေရာက်မှုကို ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵ ရပ်ဆိုင်ဵရ
မည်-

(၁)

ဦဵစီဵဌာန၏ စစ်ေဆဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ဦဵစီဵဌာနသို့ တိုင်ကကာဵြခင်ဵအရ စုဳစမ်ဵ
စစ်ေဆဵမှုပပီဵဆုဳဵ၍ ဦဵစီဵဌာနက ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချသည်ေ
ဴ န့ရက်တွင်၊ သိမ
ု့ ဟုတ်

၂၂။

(၂)

ညွှန်ကကာဵချက် ထုတြ် ပန်သည်ေ
ဴ န့ရက်မှ ၁၂ လအတွင်ဵ၊ သို့မဟုတ်

(၃)

ထိန
ု ှစ်ခုအနက် ေစာစီဵစွာ ကျေရာက်သည်ေ
ဴ န့ရက်။

ေဖာက်ဖျက်မှုမရှိေ ကာင်ဵ ေတွ့ရှိြခင်ဵ
ဦဵစီဵဌာနသည် ဝန်ကကီဵဌာန၏သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ အခန်ဵ ၂၊ ၃ သို့မဟုတ် ၆
အရ တာဵြမစ်ချက်တစ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်မှုမရှိေကကာင်ဵ ဆုဳဵြဖတ်ရာတွင် အေြခခဳသည်ဴ အချက်
အလက်မျာဵ နှငဴ် အေကကာင်ဵအရင်ဵကို ေဖာ်ြပလျက် သက်ဆိုင်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵထဳသို့ ေနှာင်ဴေနှဵ
ကကန့်ကကာမှုမရှိေစပဲ အေကကာင်ဵကကာဵစာကို ေပဵပို့ရမည်။

၂၃။

ေဖာက်ဖျက်မှုရေ
ှိ ကာင်ဵ ေတွ့ရှိြခင်ဵ
(က) ဝန်ကကီဵဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ အခန်ဵ ၂၊ ၃ သို့မဟုတ် ၆ အရ
တာဵြမစ်ချက်တစ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်မှုရှိေကကာင်ဵဆုဳဵြဖတ်ရာတွင် ဦဵစီဵဌာနသည်(၁)

ေဖာက်ဖျက်မှုကို ချက်ချင်ဵရပ်ဆိုင်ဵရန် ေတာင်ဵဆိုရမည်။

(၂)

ေဖာက်ဖျက်ေနသည်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိသူ သို့မဟုတ် လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵက ေဖာက်ဖျက်
မှုကို ရပ်ဆိုင်ဵရန်အတွက် ေဆာင်ရွက်သွာဵရမည်ဴ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵအဆင်ဴ
ဆင်ဴကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။

(၃)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒနှငဴ် ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်၏ အြခာဵသက်ဆိုင်ရာ
ဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ ဒဏ်ေကကဵေငွတစ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်သည်။

(၄)
(ခ)

သင်ဴေလျာ်သည်ဟု ယူဆသည်ဴ အြခာဵညွှန်ကကာဵချက်တစ်ရပ်ကို ေပဵနိုင်သည်။

ဦဵစီဵဌာနသည် ဤနည်ဵဥပေဒအရ ဆုဳဵြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ချမှတ်ပပီဵရက်ေပါင်ဵ ၁၄ ရက်
အတွင်ဵ သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်ထဳသို့ အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။

(ဂ)

ဦဵစီဵဌာနသည် ဤနည်ဵဥပေဒအရ ချမှတ်သည်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ချက်တစ်ခုစီအတွက် ရှင်ဵလင်ဵ
ချက်မျာဵ ကို ြပုစုထတ
ု ်ြပန်ရမည်။

(ဃ) ဒဏ်ေကကဵေငွတစ်ရပ်သည် ေဖာက်ဖျက်မှုတစ်ခုကို ကျူဵလွန်သည်ဴ ကာလအတွင်ဵလုပ်ငန်ဵ
တစ်ခုက ရရှိသည်ဴ သက်ဆိုင်ရာဝင်ေငွ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်ဵထက် မပိုေစရ။
၂၄။

ညွှန် ကာဵချက်မျာဵ၊ အမိန့်မျာဵ သို့မဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာရန်ပျက်ကွက်ြခင်ဵ
(က) နည်ဵဥပေဒ ၂၃၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (က)၊ နည်ဵဥပေဒခွဲငယ် (၄) အရ ထုတြ် ပန်ထာဵသည်ဴ
ညွှန်ကကာဵချက်တစ်ရပ်ကို လိင
ု ်စင်ရရှိသူက လိက
ု ်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက ဦဵစီဵဌာနသည်
စီမဳခန့်ခွဲေရဵ နည်ဵလမ်ဵအရ ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵ အေရဵယူေဆာင်ရွက်နိုင်သည်(၁)

ညွှန်ကကာဵချက်ကို

လိက
ု ်နာရန်

လိင
ု ်စင်ရရှိသူအတွက်

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်

အချိန် သတ်မှတ်ချက်တက
ို့ ို ေဖာ်ြပလျက် သတိေပဵချက်တစ်ရပ် ထုတြ် ပန်ြခင်ဵ၊

(၂)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူက ညွှန်ကကာဵချက်ကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်လျှင် ပျက်ကွက်ခဲဴသည်ဴ
ေန့ရက် တစ်ရက်စီအတွက် ဒဏ်ေကကဵေငွချမှတ်ြခင်ဵ။

(ခ)

နည်ဵဥပေဒ ၂၃ အရ ဦဵစီဵဌာနက ထုတြ် ပန်သည်ဴ အမိန့်၊ ညွှန်ကကာဵချက် သို့မဟုတ်
ဆုဳဵြဖတ်ချက်တစ်ခုကို

လိင
ု ်စင်ရရှိသူက

လိက
ု ်နာရန်ပျက်ကွက်လျှင်

ဦဵစီဵဌာနသည်

စီမဳခန့်ခွဲေရဵ နည်ဵလမ်ဵအရ ေအာက်ပါအေရဵယူမှုမျာဵကို ထပ်မဳေဆာင်ရွက်နိုင်သည်(၁)

အချိန်ကာလအပိုင်ဵအြခာဵ တစ်ခုအထိ လိင
ု ်စင်ရပ်ဆိုင်ဵခဳရနိုင်ေကကာင်ဵ အသိေပဵ
ြခင်ဵအပါအဝင် နည်ဵဥပေဒ ၂၃ အရ ဦဵစီဵဌာနက ထုတြ် ပန်သည်ဴ အမိန့်၊ ညွှန်ကကာဵ
ချက်သို့မဟုတ်

ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို

လိင
ု ်စင်ရရှိသူက

လိက
ု ်နာရန်စည်ဵကမ်ဵချက်

မျာဵနှငဴ် အချိန်သတ်မှတ်ချက်တပ
ို့ ါဝင်ေသာ သတိေပဵချက် တစ်ရပ် ထုတြ် ပန်ြခင်ဵ။
(၂)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူက အထက်ပါနည်ဵဥပေဒခွဲငယ် (၁) အရ သတိေပဵချက်ကို လိက
ု ်နာ
ရန်ပျက်ကွက်ပါက

လိင
ု ်စင်ရပ်ဆိုင်ဵခဳရနိုင်ေကကာင်ဵ

အသိေပဵြခင်ဵအပါအဝင်

လိင
ု ်စင်အာဵ အချိန်ကာလအပိုင်ဵအြခာဵ တစ်ခုအထိ ရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ။
(၃)

အထက်ပါ

နည်ဵဥပေဒခွဲငယ်

(၁)

နှငဴ်

(၂)

တို့အရ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

သတိေပဵချက်ကို လိက
ု ်နာရန်ပျက်ကွက်ပပီဵ အချိန်ကာလ အပိုင်ဵအြခာဵတစ်ခုအထိ
လိင
ု ်စင်ရပ်နာဵခဳထာဵရြခင်ဵ ရှိခဲဴပါက လိင
ု ်စင်ကို ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ။
၂၅။

ကတိခဳဝန်ချက်ကို လက်ခဳရန်အခွင်ဴအာဏာ
(က) ဦဵစီဵဌာနသည် သတ်မှတ်နိုင်သည်ဴ စည်ဵကမ်ဵမျာဵနှငဴ် ဝန်ကကီဵဌာန၏ သေဘာတူညီချက်
တို့အရ

သင်ဴေလျာ်သည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵ၏

လုပ်ေဆာင်ရန်

သို့မဟုတ်

လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵမြပုဘဲေနရန် ကတိခဳဝန်ချက်တစ်ရပ်ကို လက်ခဳနိုင်သည်။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည်

နည်ဵဥပေဒခွဲ

ေဖာက်ဖျက်မှုအေပါ်

(က)

အရ

မည်သည်စ
ဴ ုဳစမ်ဵမှုကိုမျှ

ကတိခဳဝန်ချက်တစ်ရပ်ကို
မြပုလုပ်ေတာဴဘဲ

လက်ခဳပါက

စစ်ေဆဵြခင်ဵကို

ရပ်ဆိုင်ဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ လိင
ု ်စင်ရရှိသူအေပါ် အေရဵယူြခင်ဵမြပုရ။
(ဂ)

ဦဵစီဵဌာနက လက်ခဳေသာ

မည်သည်က
ဴ တိခဳဝန်ချက်မျိုဵကိုမဆို

စာြဖင်ဴေရဵသာဵရမည်

ြဖစ်ပပီဵ ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်သည်ဴနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ အမျာဵြပည်သူ သိရှိနိုင်ေစရမည်။
(ဃ) ကတိခဳဝန်ချက်ေပဵသည်ဴ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသို့

ထုတြ် ပန်သည်ဴ

အမိန့်၊

ညွှန်ကကာဵချက်

သို့မဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်တစ်ရပ်တွင် ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ ထည်ဴသွင်ဵထာဵသကဲဴသို့ ဤနည်ဵ
ဥပေဒအရ ဦဵစီဵဌာနက လက်ခဳသည်ဴ မည်သည်ဴ ကတိခဳဝန်ချက်အတွက်မဆို အလာဵတူ
ြပဋ္ဌာန်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၆။

ကုန်ကျစရိတ်မျာဵနှငဴ် ပညာရှင်မျာဵ

(က) အမှုတွဲတစ်ခု၏အပပီဵသတ်ဆုဳဵြဖတ်ချက်သည် မည်သို့ပင်ြဖစ်ေစ ဦဵစီဵဌာန၏ သီဵြခာဵ
ညွှန်ကကာဵချက်မရှိလျှင် နှစ်ဦဵနှစ်ဘက်စလုဵဳ သည် အမှုတွင် ပါဝင်ြခင်ဵအတွက် မိမိတို့နှငဴ်
သက်ဆိုင်သည်ဴ စရိတ်မျာဵကို ကျခဳရမည်။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည် အမှုတွဲတစ်ခုပပီဵစီဵေအာင် ေဆာင်ရွက်ေနစဉ်အတွင်ဵ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ
အေထာက်အကူရယူလျက် ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵသင်ဴသည်ဴ ကိစ္စရပ် သို့မဟုတ် အေြခအေန
တစ်ခုခုကို

တစ်ဘက်ဘက်မှ

တင်ြပလာပါက

စိစစ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်

သက်ဆိုင်ရာ

ကျွမ်ဵကျင်ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၏ အကူအညီကို ရယူေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
အခန်ဵ (၆)
လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵအာဵ သုဳဵသပ်ြခင်ဵ
၂၇။

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵအာဵသုဳဵသပ်ရန် ဦဵစီဵဌာန၏ အခွင်ဴအာဏာ
ဝန်ကကီဵဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ ဦဵစီဵဌာနက ခွင်ဴြပုထာဵြခင်ဵမရှိလျှင် ဆက်သွယ်ေရဵ
ေဈဵကွက် တစ်ခုအတွင်ဵလွတလ
် ပ်စွာပပိုင်ဆိုင်မှု သေဘာသဘာဝကို ပျက်ြပာဵေစသည်ဴ သို့မဟုတ်
ပျက်ြပာဵေစရန် အလာဵအလာရှိသည်ဴ မည်သည်ဴ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ကိုမဆို ဥပေဒနှငဴ်
ဆန့်ကျင်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵရပ် အြဖစ် မှတ်ယူရမည်။

၂၈။

လုပ်ငန်ဵအချင်ဵချင်ဵေပါင်ဵစည်ဵြခင်ဵ၊ ဝယ်ယူြခင်ဵနှငဴ် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵရယူြခင်ဵမျာဵအတွက် လုပ်ထဳဵု
လုပ်နည်ဵဆိုင်ရာ သုဳဵသပ်ြခင်ဵ
(က) နည်ဵဥပေဒ ၂၇ ကို သုဳဵသပ်ရာတွင် ဦဵစီဵဌာနသည် ေအာက်ပါလွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵ
အတွက် ဤနည်ဵဥပေဒအခန်ဵအရ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵဆိုင်ရာ သုဳဵသပ်ြခင်ဵကို ေဆာင်ရွက်
ရမည်(၁)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵထဳမှ

၁၅

ရာခိုင်နှုန်ဵထက်

ေကျာ်လန
ွ ်ေသာ

ရှယ်ယာ

ဝယ်ယူြခင်ဵ နှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵ၊
(၂)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏

ထိန်ဵချုပ်ထာဵမှုအေပါ်

အေြပာင်ဵအလဲတစ်ရပ်ြဖစ်ေစနိုင်သည်ဴ

အြခာဵလွှေ
ဲ ြပာင်ဵ လုပ်ငန်ဵရပ်တစ်ခုခု၊
(၃)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒအရ၊

ဝန်ကကီဵဌာန၏ခွင်ဴြပုချက်အရ

ထုတေ
် ပဵထာဵသည်ဴ

လိင
ု ်စင်တစ်ခုကို တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵ သို့မဟုတ်
ဝယ်ယူြခင်ဵကို ြဖစ်ေစသည်ဴ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵ လုပ်ငန်ဵရပ်တစ်ခုခု။
(ခ)

အဆိုြပုထာဵသည်ဴ

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်တစ်ခုအတွက်

ေလျှာက်ထာဵချက်သည်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵရှိ မည်သည်ဆ
ဴ က်သွယ်ေရဵ ေဈဵကွက်တွင်
မဆို လွတလ
် ပ်စွာ ပပိုင်ဆိုင်မှုသေဘာသဘာဝကို ပျက်ြပာဵေစနိုင်ဖွယရ
် ှိသည်ဟု ဦဵစီဵ
ဌာနက ယူဆလျှင် အဆိုပါ ေလျှာက်ထာဵချက်အာဵ ခွင်ဴြပုလိမ်ဴမည်မဟုတ်။

၂၉။

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵကို အေ ကာင်ဵ ကာဵြခင်ဵ
(က) လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

ဤအခန်ဵတွင်

အကျုဳဵဝင်သည်ဴ

မည်သည်လ
ဴ ေ
ွှဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်

ကိုမဆို ကကိုတင်၍အေကကာင်ဵကကာဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ စတင်အကျိုဵသက်ေရာက်ရန် ဝန်ကကီဵဌာန
၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ ဦဵစီဵဌာန၏ ခွင်ဴြပုချက်ကို ရယူရမည်။
(ခ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် ရည်ရွယ်ထာဵသည်ဴ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်ပပီဵစီဵမည်ေ
ဴ န့ရက်မတိုင်မီ
အနည်ဵဆုဳဵ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ အေြခခဳအာဵြဖင်ဴ ေအာက်ပါအချက်အလက်မျာဵ
ပါဝင်ေစလျက် ခွင်ဴြပုချက် ေတာင်ဵခဳရမည်(၁)

၁၀ ရာခိုင်နှုန်ဵနှငဴ်အထက် အကျိုဵစီဵပွာဵပိုင်ဆိုင်မှုရှိေသာ ဝယ်သူမျာဵ၊ ေရာင်ဵသူ
မျာဵ၊

၎င်ဵတို့၏

အစုရှယ်ယာရှင်မျာဵနှငဴ်

ဆက်စပ်ပါဝင်ေနေသာ

ကုမ္ပဏီမျာဵ

အပါအဝင် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်တွင် အကျုဳဵဝင်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်အာဵလုဵဳ ၏ အချက်
အလက်မျာဵေဖာ်ြပချက်၊
(၂)

သေဘာတူမှုြပုထာဵသည်အ
ဴ စီအစဉ် (resulting scheme of arrangement) နှငဴ်
စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ အချက်အလက်မျာဵ (commercial terms) ကို သုဳဵသပ်ထာဵ
သည်ဴ အေသဵစိတ်အချက်အလက်မျာဵပါဝင်ေသာ အဆိုြပုလွှေ
ဲ ြပာင်ဵ လုပ်ငန်ဵရပ်
၏ သေဘာသဘာဝကို ရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပချက်၊

(၃)

သက်ဆိုင်ရာ ေဈဵကွက်မျာဵအလိုက်
ေဈဵကွက်အာဵလုဵဳ မှရရှိသည်ဴ
ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၏
သုဳဵလပတ်

အဆိုြပုလွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်တွင်

နှစ်စဉ်ဝင်ေငွမျာဵ၊

ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုဵမျာဵနှငဴ်

သတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ
ဆက်သွယ်ေရဵ

ပါဝင်သည်ဴ

လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်ရှိသည်ဴ

ေနာက်ဆုဳဵနှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခဳစာ

ဘဏ္ဍာေရဵအစီရင်ခဳစာမိတ္တူမျာဵ

ဆက်သွယ်ေရဵ

အပါအဝင်

သို့မဟုတ်

အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၏

ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ အချက်အလက်မျာဵ၊
(၄)

အဆိုြပု လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်တွင်ပါဝင်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵက လုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်
ေနေသာ ဆက်သွယ်ေရဵေဈဵကွက်မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပချက်၊

(၅)

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵ သို့မဟုတ် ဆက်စပ်အေြခခဳ အေဆာက်
အအုဳကို ထိန်ဵချုပ် ထာဵမှုအေပါ် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်၏ အကျိုဵသက်ေရာက်
မှုမျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ ရှင်ဵလင်ဵ ေဖာ်ြပချက်။

(ဂ)

ဦဵစီဵဌာနသည် ေလျှာက်ထာဵမှုနှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ ထပ်မဳလုအ
ိ ပ်ေသာ အချက်အလက်မျာဵ
ကို မည်သည်အ
ဴ ချိန်တွင်မဆို ေတာင်ဵခဳနိုင်သည်။

၃၀။

ေလျှောက်ထာဵချက်ကို သုဳဵသပ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်
ဦဵစီဵဌာနသည် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်တစ်ခုအာဵ ခွင်ဴြပုရန်အတွက် ြပည်စ
ဴ ုဳစွာြဖည်စ
ဴ ွက်ထာဵေသာ
ေလျှာက်ထာဵချက်ကို ရရှိပပီဵရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ-

(က) လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်သည် ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵရှိ ဆက်သွယ်
ေရဵေဈဵကွက်တစ်ခုခုတွင်

လွတလ
် ပ်စွာ

ပပိုင်ဆိုင်မှုသေဘာသဘာဝကို

ေစနိုင်ြခင်ဵမရှိဟုယူဆပါက

အဆိုြပုလုပ်ငန်ဵရပ်အာဵ

မည်သည်ဴ

ပျက်ြပာဵ

စည်ဵကမ်ဵချက်ကိုမှ

သတ်မှတ်ြခင်ဵမြပုပဲ ခွင်ဴြပုေပဵနိုင်သည်။
(ခ)

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်ေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်လာမည်ဴ လွတလ
် ပ်စွာပပိုင်ဆိုင်မှု သေဘာသဘာဝ
ကို ပျက်ြပာဵေစြခင်ဵမှ ကာကွယ်ရန်ြဖစ်ေစ၊ ေပဵေလျာ်ရန်ြဖစ်ေစ လိအ
ု ပ်သည်ဟု ယူဆ
ေသာစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵသတ်မှတ်၍ အဆိုြပုလွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်ကို ခွင်ဴြပု ေပဵနိုင်
သည်။

(ဂ)

အဆိုြပုလွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်အာဵ ခွင်ဴြပုရန် ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။

(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ (က)၊ (ခ) နှငဴ် (ဂ) ပါ ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵအနက် တစ်ခုခုကို လုပ်ေဆာင်
ြခင်ဵမြပုမီ အဆိုြပုလွှေ
ဲ ြပာင်ဵ လုပ်ငန်ဵရပ်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုတစ်ရပ်
ြပုလုပ်မည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ သို့မဟုတ် အမျာဵြပည်သူသေဘာထာဵ ေတာင်ဵခဳေဆာင်ရွက်
မည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ အသိေပဵချက် ထုတြ် ပန်နိုင်သည်။
၃၁။

ပပိုင်ဆိုင်သူမျာဵအ ကာဵ ေဆာင်ရွက်သည်ဴ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်
(က) ပပိုင်ဆိုင်သူမျာဵအကကာဵေဆာင်ရွက်သည်ဴ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်သည် ေအာက်ပါတို့အနက်
တစ်ခုခုကိုြဖစ်ေပါ်ေစခဲဴေသာ် ဆက်သွယ်ေရဵေဈဵကွက်အတွင်ဵ လွတလ
် ပ်စွာ ပပိုင်ဆိုင်မှု
သေဘာသဘာဝကို ပျက်ြပာဵေစနိုင်သည်(၁)

အသစ်ြဖစ်ေပါ်မည်အ
ဴ ဖွဲ့အစည်ဵ (the resulting entity) အာဵ အြမတ်အစွန်ဵရှိစွာ
နှုန်ဵထာဵမျာဵကို

တိုဵြမှင်ဴနိုင်စွမ်ဵ

ရှိေစရန်အတွက်

ပပိုင်ဆိုင်မှုရှိေသာ

အကန့်အသတ်မျာဵကို ြပုလုပ်ေနသည်ဴ ပပိုင်ဆိုင်သူ အာဵဖယ်ရှာဵခဲဴလျှင်၊
(၂)

အသစ်ြဖစ်ေပါ်မည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵ (the resulting entity) ြဖစ်ေပါ်လာေရဵကို
အာဵေပဵလျက်

ကျန်ရှိေနေသာ

ပပိုင်ဆိုင်သူအာဵလုဵဳ

သို့မဟုတ်

အချို့သည်

ေဈဵကွက်တွင် ထုတလ
် ုပ်မှုကို ေလျှာဴချရန် သို့မဟုတ် နှုန်ဵထာဵမျာဵကို တိုဵြမှင်ဴရန်
ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ခဲဴလျှင်။
(ခ)

အဆိုြပု လွှေ
ဲ ြပာင်ဵရပ်လုပ်ငန်ဵတစ်ခုသည် လွတလ
် ပ်စွာ ပပိုင်ဆိုင်မှု သေဘာသဘာဝကို
ပျက်ြပာဵေစနိုင်ဖွယရ
် ှိ မရှိ ဆုဳဵြဖတ်နိုင်ရန် ဦဵစီဵဌာနသည် အဆိုြပုလွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်
အပပီဵ ြဖစ်ေပါ်လာမည်ဴ ေမျှာ်မှန်ဵေဈဵကွက်ေဝစုမျာဵ (expected market shares) နှငဴ်
ေဈဵကွက်အတွင်ဵ ထုတလ
် ုပ် ြဖန့်ြဖူဵနိုင်မှုအေြခအေန (concentration measures) အာဵ
အဆိုြပုလွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်အပပီဵ ြဖစ်ေပါ်လာမည်ဴ ေဈဵကွက်အတွင်ဵ ပပိုင်ဆိုင်မှု အေြခ
အေနကို ြပသည်ဴ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအြဖစ် အသုဳဵြပုမည်။

(ဂ)

ပပိုင်ဆိုင်သူမျာဵအကကာဵေဆာင်ရွက်သည်ဴ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်သည် ေဆာင်ရွက်ပပီဵ
သည်ေ
ဴ နာက်ပိုင်ဵ တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုေသာ ေအာက်ပါညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵနှငဴ်
ညီညွတ်ပါက လွတလ
် ပ်စွာပပိုင်ဆိုင်မှု သေဘာသဘာဝကို ပျက်ြပာဵေစသည်ဴ အလာဵ
အလာနည်ဵသည်ဟု မှတ်ယူရမည်(၁)

ေဈဵကွက်အတွင်ဵ အကကီဵဆုဳဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵခု၏ စုေပါင်ဵေဈဵကွက်ေဝစုသည် ၈၀
ရာခိုင်နှုန်ဵ ထက်နည်ဵပပီဵ အသစ်ြဖစ်ေပါ်မည်အ
ဴ ဖွဲ့အစည်ဵ၏ ေဈဵကွက်ေဝစုသည်
၄၀ ရာခိုင်နှုန်ဵထက်နည်ဵြခင်ဵ၊

(၂)

ေဈဵကွက်အတွင်ဵ အကကီဵဆုဳဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵခု၏စုေပါင်ဵေဈဵကွက် ေဝစုသည် ၈၀
ရာခိုင်နှုန်ဵနှငဴ် အထက်ရှိပပီဵ အသစ်ြဖစ်ေပါ်မည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵ၏ ေဈဵကွက်ေဝစု
သည် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်ဵထက်နည်ဵြခင်ဵ၊

(၃)

အသစ်ြဖစ်ေပါ်မည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵသည် သက်ဆိုင်ရာ ေဈဵကွက်အတွင်ဵ ဝန်ေဆာင်မှု
မျာဵကို ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵရန်အတွက် သတ်မှတ်လျာထာဵသည်ဴ ေရဒီယိုလှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်
၏ သုဳဵပုဳတစ်ပုဳ (၁/၃) ထက်ေကျာ်လန
ွ ်၍ ရယူထာဵမှုမရှိြခင်ဵ၊

(ဃ) ဦဵစီဵဌာနက လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်တစ်ခုကို စိစစ်ရာတွင် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဂ) တွင်ေဖာ်ြပ
ထာဵေသာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအာဵ ကနဦဵကိုဵကာဵချက်အြဖစ်သာ အသုဳဵြပုမည်ြဖစ်သည်။
ထိ့ေ
ု ကကာင်ဴ သက်ဆိုင်ရာ အေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်အေပါ်မူတည်၍(၁)

ဤညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵထက် ေကျာ်လန
ွ ်ြခင်ဵမရှိေသာ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ် တစ်ခု
သည်လည်ဵ လွတလ
် ပ်စွာ ပပိုင်ဆိုင်မှု သေဘာသဘာဝကို ပျက်ြပာဵေစနိုင်သည်။

(၂)

ဤညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵထက်ေကျာ်လန
ွ ်ေသာ

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်တစ်ခုသည်

လွတလ
် ပ်စွာ ပပိုင်ဆိုင်မှု သေဘာသဘာဝကို ပျက်ြပာဵေစသည် ဆိုေသာ်လည်ဵ
အခါခပ်သိမ်ဵ မှန်ကန်သည်ဟု မယူဆနိုင်ပါ။
၃၂။

ပပိုင်ဆိုင်သူမျာဵမဟုတ်သည်ဴ

လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအ ကာဵြပုလုပ်ေသာ

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵ

လုပ်ငန်ဵရပ်
(က) ပပိုင်ဆိုင်သူမျာဵမဟုတ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအချင်ဵချင်ဵြပုလုပ်ေသာ လွှဲေြပာင်ဵ
လုပ်ငန်ဵရပ်သည်

ပပိုင်ဆိုင်မှုကို

တိုက်ရိုက်ဆုဳဵရှုဳဵမှုမြဖစ်ေစနိုင်သြဖင်ဴ

ပပိုင်ဆိုင်သူမျာဵ

အကကာဵြပုလုပ်ေသာ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်ထက် လွတလ
် ပ်စွာ ပပိုင်ဆိုင်မှု သေဘာ
သဘာဝကို ပျက်ြပာဵေစနိုင်မှု နည်ဵပါဵသည်။
(ခ)

သို့ရာတွင် ပပိုင်ဆိုင်သူမျာဵမဟုတ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအချင်ဵချင်ဵ ြပုလုပ်ေသာ
လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်သည် ေအာက်ပါတို့အနက် တစ်ခုခုကို ြဖစ်ေပါ်ေစလျှင် လွတလ
် ပ်စွာ
ပပိုင်ဆိုင်မှု သေဘာသဘာဝကို ပျက်ြပာဵေစနိုင်သည်-

(၁)

လက်ရှိပပိုင်ဆိုင်ေနသူမျာဵ

သို့မဟုတ်

ပပိုင်ဆိုင်ရန်

အလာဵအလာရှိသူမျာဵ၏

ေဈဵကွက်သို့ ဝင်ေရာက်ြခင်ဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ထိေရာက်ေသာ ပပိုင်ဆိုင်မှုကို
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ဟန့်တာဵသည်ဴ သို့မဟုတ် ေနှာင်ဴေနှဵကကန့်ကကာမှုြဖစ်ေစသည်ဴ
လုပ်ေဆာင်မှုတွင် ပါဝင်ရန် အသစ်ြဖစ်ေပါ်မည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵအာဵ တွန်ဵအာဵ
ေပဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် တိုက်တွန်ဵလှု့ဳ ေဆာ်ြခင်ဵ၊
(၂)

အသစ်ြဖစ်ေပါ်မည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵ ြဖစ်ေပါ်လာေရဵနှငဴ် ကျန်ရှိေနေသာ ပပိုင်ဆိုင်သူ
အာဵလုဵဳ သို့မဟုတ် အချို့သည် ေဈဵကွက်တွင် ထုတလ
် ုပ်မှုကို ေလျှာဴချရန်
သို့မဟုတ် နှုန်ဵထာဵမျာဵကို တိုဵြမှင်ဴရန် ညှန
ိ ှိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေရဵကို အာဵေပဵြခင်ဵ။

၃၃။

ကကိုတင်ြပုလုပ်ထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ (Pro Forma Transactions)
ကကိုတင်ြပုလုပ်ေသာ

လုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ခုသည်

နည်ဵဥပေဒ ၂၉ နှငဴ်

သက်ဆိုင်ြခင်ဵမရှိေစပဲ

ေအာက်ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်သာ သက်ဆိုင်ေစရမည်(က) လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ် ပပီဵစီဵပပီဵေနာက် ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ(၁)

ဦဵစီဵဌာနသို့
ယင်ဵနှငဴ်

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်

ပပီဵစီဵေကကာင်ဵ

အေထာက်အထာဵမျာဵကို

သက်ဆိုင်သည်ဴလင
ို ်စင်အမျိုဵအစာဵအလိုက်

သင်ဴေလျာ်ေသာ

ေလျှာက်လာွှ ပုဳစဳြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ ဦဵစီဵဌာနက ခွင်ဴြပုသည်ဴ အြခာဵေသာ စာြဖင်ဴေရဵသာဵ
ေပဵပို့မှုပုဳစဳြဖင်ဴြဖစ်ေစ

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵြပည်ဴစုဳစွာ

ပါဝင်ေစလျက်

ေလျှာက်ထာဵ တင်ြပရမည်။
(၂)

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်သည်

ကကိုတင်ြပုလုပ်ထာဵေသာ

လုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ခုြဖစ်

ေကကာင်ဵ မှန်ကန်ေစရမည်။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ထုတြ် ပန်ေကကညာရမည်။
အခန်ဵ (၇)

ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵကို အတည်ြပုရန် ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵနှငဴ် စိစစ်သုဳဵသပ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်
၃၄။

ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵမျာဵကို

စိစစ်သုဳဵသပ်ရန်နှငဴ်

ခွင်ဴြပုရန်

ဦဵစီဵဌာန၏

အခွင်ဴအာဏာ

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၂၉ အရ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသည် ေဆာင်ရွက်ဆဲဝန်ေဆာင်မှု သို့မဟုတ်
ဝန်ေဆာင်မှုအသစ်တစ်ခုအတွက် အဆိုြပုဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵမျာဵကို ဦဵစီဵဌာနသို့ တင်ြပရမည်။
ဦဵစီဵဌာနသည် အဆိုပါတင်ြပချက်ကိုသုဳဵသပ်ပပီဵ ဝန်ကကီဵဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ ခွင်ဴြပု
ေပဵရမည်။
၃၅။

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵမျာဵကို ဦဵစီဵဌာနသို့တင်ြပ ေလျှောက်ထာဵ
ြခင်ဵ

(က) ဤအခန်ဵပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ဦဵစီဵဌာနသို့ တင်ြပေလျှာက်ထာဵ၍ ခွင်ဴြပုချက်
ရရှိထာဵေသာ သတ်မှတ်ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵမျာဵနှငဴ် ညီညွတ်ြခင်ဵမရှိခဲဴလျှင် လိင
ု ်စင်
ရရှိသူ မည်သူမဆို ဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵမြပုရ။
(ခ)

ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵမျာဵ သတ်မှတ်ရန် အဆိုြပုသည်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် ဦဵစီဵဌာန၏
ခွင်ဴြပုချက် ရရှိရန်အတွက် အဆိုပါ ဝန်ေဆာင်ခ နှုန်ဵထာဵမျာဵ အကျိုဵသက်ေရာက်မှု မရှိမီ
အနည်ဵဆုဳဵ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ ကကိုတင်၍ ေလျှာက်ထာဵရမည်။

(ဂ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

ြဖည်ဴဆည်ဵေပဵမည်ဴ

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွက်

အနည်ဵဆုဳဵနှငဴ်

အမျာဵဆုဳဵနှုန်ဵ ထာဵမျာဵပါဝင်ေသာ အဆိုြပုနှုန်ဵထာဵ အပိုင်ဵအြခာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ
အချက်အလက်မျာဵကို ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵ ြပည်စ
ဴ ုဳစွာတင်ြပရမည်(၁)

ဝန်ေဆာင်မှု ကမ်ဵလှမ်ဵချက် သို့မဟုတ် အတွလ
ဲ က
ို ်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ကမ်ဵလှမ်ဵ
ချက်၊

(၂)

နှုန်ဵထာဵမျာဵအပါအဝင် ကမ်ဵလှမ်ဵချက်၏ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ။

(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) ပါ ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵ တစ်ရပ်အတွက် ခွင်ဴြပုချက်ေလျှာက်ထာဵ
ြခင်ဵသည် အတွလ
ဲ က
ို ်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ကမ်ဵလှမ်ဵချက်မျာဵအတွက်လည်ဵ သက်ဆိုင်ေစရ
မည်။
(င)

ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ဦဵစီဵဌာနတို့သည် ခွင်ဴြပုြခင်ဵ၊ ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်ခ
နှုန်ဵထာဵအာဵ ြပင်ဆင်ေစြခင်ဵတို့ကို ေလျှာက်လာွှ တင်ြပသည်ေ
ဴ န့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀
အတွင်ဵ ြပုလုပ်ရမည်။

၃၆။

ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵမျာဵကို သုဳဵသပ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်
(က) ဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ ၄၀ ပါ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵအေပါ် အေြခခဳ၍ ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵ
ေလျှာက်ထာဵြခင်ဵမျာဵကို စိစစ် သုဳဵသပ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ ေလျှာက်ထာဵသည်ေ
ဴ န့မှ ရက်ေပါင်ဵ
၁၅ ရက်အတွင်ဵ(၁)

အဆိုြပု ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵမျာဵအေပါ် ဝန်ကကီဵဌာနမှ ခွင်ဴြပုရန် ေထာက်ခဳ
တင်ြပရမည်။

(၂)

နည်ဵဥပေဒ ၃၇ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ထပ်မဳလုအ
ိ ပ်သည်ဴ အချက်အလက်
မျာဵကို လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ တင်ြပေစရမည်။

(၃)

နည်ဵဥပေဒ

၃၉

ပါ

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵ

ကိုေြပာင်ဵလဲရန်ြဖစ်ေစ၊ အဆိုြပုဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵကို ေြပာင်ဵလဲရန် သို့မဟုတ်
ြပင်ဆင်ရန်ြဖစ်ေစ လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ ညွှန်ကကာဵရမည်။

(ခ)

ဝန်ကကီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (က)၊ နည်ဵဥပေဒခွဲငယ် (၁) အရ ဦဵစီဵဌာန၏ ေထာက်ခဳ
တင်ြပချက်ကို လက်ခဳရရှိပပီဵ ရက်ေပါင်ဵ ၁၅ ရက်အတွင်ဵ ေအာက်ပါစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို
အေြခခဳ၍ ေထာက်ခဳတင်ြပချက်ကို ခွင်ဴြပုြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵြပုရမည်(၁)

အဆိုြပုဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵ သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵ ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵသည်
နည်ဵဥပေဒ ၄၀ တွင် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို လိက
ု ်နာြခင်ဵမရှိဟု
ယုဳကကည်ေလာက်ေသာ ခိုင်လဳသ
ု ည်ဴ အေကကာင်ဵတရာဵမရှိခဲဴလျှင် ဝန်ကကီဵဌာနသည်
ဦဵစီဵဌာန၏ ေထာက်ခဳတင်ြပချက်ကို လက်ခဳေဆာင်ရွက် ရမည်။

(၂)

ဝန်ကကီဵဌာနသည် ဦဵစီဵဌာန၏ ေထာက်ခဳတင်ြပချက်ကို ြငင်ဵပယ်ပါက ြငင်ဵပယ်ရ
သည်ဴ အေကကာင်ဵအရင်ဵကို ထပ်မဳစဉ်ဵစာဵရန် စာြဖင်ဴ ဦဵစီဵဌာနသို့ ြပန်လည်
ေပဵပို့ရမည်။

(ဂ)

ဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ)၊ နည်ဵဥပေဒခွင
ဲ ယ် (၂) အရ ြပန်လည်ေပဵပို့လာေသာ
ေထာက်ခဳတင်ြပချက်ကို ၂ ရက်အတွင်ဵ(၁)

နည်ဵဥပေဒ ၃၇ အရ ထပ်မဳလုအ
ိ ပ်သည်ဴ အချက်အလက်မျာဵကို တင်ြပရန်
လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ ေတာင်ဵဆိုရမည်၊ သို့မဟုတ်

(၂)

နည်ဵဥပေဒ ၃၉ အရ ညွှန်ကကာဵချက်တစ်ရပ် ထုတြ် ပန်ရမည်။

(ဃ) ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ဦဵစီဵဌာနတို့သည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (က)၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ ငယ် (၂) အရ
အချက်အလက်မျာဵထပ်မဳေတာင်ဵခဳြခင်ဵ သို့မဟုတ် နည်ဵဥပေဒခွဲ (က)၊ နည်ဵဥပေဒခွင
ဲ ယ်
(၃) အရ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵထုတ်ြပန်ြခင်ဵမြပုပဲ ေလျှာက်ထာဵချက်အာဵ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀
အတွင်ဵ ခွင်ဴြပုြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵမရှိခဲဴလျှင် ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵ ေလျှာက်ထာဵ
ြခင်ဵအာဵ ခွင်ဴြပုသည်ဟု ယူဆရမည်။
၃၇။

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ထပ်မဳေတာင်ဵခဳြခင်ဵ
(က) ဦဵစီဵဌာနသည် ေလျှာက်ထာဵြခင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ ထပ်မဳလုအ
ိ ပ်သည်ဴ
အချက်အလက်မျာဵကို စာြဖင်ဴေတာင်ဵခဳနိုင်သည်။
(ခ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

ဦဵစီဵဌာန၏

ေတာင်ဵခဳစာကို

လက်ခဳရရှိပပီဵ

၅

ရက်အတွင်ဵ

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ ထပ်မဳေတာင်ဵခဳေသာ အချက်အလက်မျာဵကို တင်ြပရမည်။
(ဂ)

ဦဵစီဵဌာနသည်

ထပ်မဳေတာင်ဵခဳထာဵသည်ဴ

အချက်အလက်မျာဵကို

လက်ခဳရရှိပပီဵ

၅

ရက်အတွင်ဵ စိစစ်သုဳဵသပ်၍(၁)

နည်ဵဥပေဒ ၄၀ ပါ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှငဴ် ညီညွတ်ြခင်ဵမရှိပါက ေလျှာက်ထာဵချက်ကို
ြငင်ဵပယ် ရမည်။

(၂)

ဝန်ကကီဵဌာနက ခွငြ်ဴ ပုနိုင်ရန် ေထာက်ခဳတင်ြပရမည်။ ဝန်ကကီဵဌာနသည်-

(ကက)နည်ဵဥပေဒ ၃၆၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) နှငဴ်အညီ ေထာက်ခဳတင်ြပချက်ကို
စိစစ်သုဳဵသပ်ရမည်။
(ခခ) ဦဵစီဵဌာနက
နည်ဵဥပေဒခွဲ

တင်ြပေသာ
(ခ)၊

ြပန်လည်ေပဵပို့သည်ဴ

ေထာက်ခဳချက်သည်

နည်ဵဥပေဒခွဲ

ငယ်

(၂)

နည်ဵဥပေဒ
အရ

အေကကာင်ဵြပချက်နှငဴ်အညီ

၃၆၊

ဝန်ကကီဵဌာနက

ြပင်ဆင်တင်ြပေသာ

ေထာက်ခဳချက်ြဖစ်ပါက လက်ခဳရရှိပပီဵ ၅ ရက်အတွင်ဵ(ခခ-၁)ြပန်လည်ြပင်ဆင်တင်ြပသည်ဴ

ေထာက်ခဳချက်ကို

နည်ဵဥပေဒ

၄၀

ပါ

စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှငဴ် ညီညွတ်သည်ဟု သတ်မှတ်ပါက လက်ခဳေဆာင်ရွက်
ရမည်။ သို့မဟုတ်
(ခခ-၂)နည်ဵဥပေဒ ၄၀ ပါ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှငဴ် ညီညွတ်ြခင်ဵမရှိဟု သတ်မှတ်ပါက
ြပင်ဆင်တင်ြပေသာ ေထာက်ခဳချက်ကို ြငင်ဵဆို၍ ေလျှာက်ထာဵချက်ကို
ြငင်ဵပယ်ရမည်။
(ဃ) လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) တွင် သတ်မှတ်ထာဵေသာ အချိန်ကာလအတွင်ဵ
ေကျနပ်ေလာက်သည်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ထပ်မဳေထာက်ပဳဴေပဵြခင်ဵမရှိပါက
ယင်ဵ၏ ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵ ေလျှာက်ထာဵချက်သည် စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်မှု
ထပ်မဳြပုလုပ်ရန် မလိအ
ု ပ်ပဲ ြငင်ဵပယ်ပပီဵြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၃၈။

ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ
လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵတစ်ရပ်အေပါ် ခွင်ဴြပုချက်ရရှိပပီဵပါက ေဆာင်ရွက်ဆဲ
ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွက် ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵေြပာင်ဵလဲြခင်ဵသည် ခွင်ဴြပုနှုန်ဵထာဵ အပိုင်ဵအြခာဵ
အတွင်ဵ ြဖစ်ပါက ဦဵစီဵဌာနထဳမှ ခွင်ဴြပုချက်ထပ်မဳရယူရန်မလိုပါ။ အကယ်၍ ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵ
ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵသည် ခွင်ဴြပုနှုန်ဵထာဵအပိုင်ဵအြခာဵထက် ေကျာ်လန
ွ ်ေနြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေလျာဴနည်ဵ
ေနြခင်ဵရှိပါက လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵအသစ်ကို တင်ြပေလျှာက်ထာဵရမည်။
ဦဵစီဵဌာနသည်

ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵအသစ်အတွက်

ေလျှာက်လာွှ ကို

တင်ြပသည်ေ
ဴ န့ရက်မှ

ရက်ေပါင်ဵ ၁၅ ရက်အတွင်ဵ ကန့်ကွက်ြခင်ဵမရှိပါက ခွင်ဴြပုသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၃၉။

အဆိုြပုဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵကို ေြပာင်ဵလဲရန် သို့မဟုတ် ြပင်ဆင်ရန် ဦဵစီဵဌာနမှ ထုတြ် ပန်သည်ဴ
ညွှန် ကာဵချက်မျာဵ
(က) အဆိုြပု ဝန်ေဆာင်ခ နှုန်ဵထာဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၄၀ ပါ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှငဴ် ညီညွတ်မှု
မရှိပါက ဦဵစီဵဌာနသည် လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ အဆိုြပုဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵကို ြပင်ဆင်ရန်
သို့မဟုတ် ေြပာင်ဵလဲရန် ကျိုဵေကကာင်ဵေဖာ်ြပလျက် စာြဖင်ဴ ညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။
(ခ)

ညွှန်ကကာဵချက်ကို လက်ခဳရရှိပပီဵ ၅ ရက်အတွင်ဵ လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်-

(၁)

ညွှန်ကကာဵချက်နှငဴ်အညီ

ြပင်ဆင်ထာဵေသာ

ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵကို

တင်ြပ

နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်

(ဂ)

(၂)

အဆိုြပုဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵကို ရုပ်သမ
ိ ်ဵနိုင်သည်။ သိမ
ု့ ဟုတ်

(၃)

ညွှန်ကကာဵချက်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေလျှာက်လန
ဲ ိုင်သည်။

ဦဵစီဵဌာနသည် အထက်ပါ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ)၊ နည်ဵဥပေဒခွဲငယ် (၁) နှငဴ်အညီ ြပင်ဆင်
တင်ြပလာသည်ဴ ေလျှာက်လာွှ သို့မဟုတ် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ)၊ နည်ဵဥပေဒခွင
ဲ ယ် (၃) နှငဴ်
အညီ

တင်ြပသည်ဴ

ေလျှာက်လခ
ဲ ျက်မျာဵကို

လက်ခဳရရှိပပီဵ

၅

ရက်အတွင်ဵ

စိစစ်

သုဳဵသပ်ပပီဵေနာက်(၁)

နည်ဵဥပေဒ

၄၀

ပါ

စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှငဴ်

ညီညွတ်မှုမရှိပါက

ေလျှာက်လာွှ ကို

ြငင်ဵပယ်ရမည်။
(၂)

အဆိုြပုဝန်ေဆာင်ခ နှုန်ဵထာဵကို ဝန်ကကီဵဌာနမှ ခွင်ဴြပုနိုင်ရန် ေထာက်ခဳတင်ြပ
ရမည်။ ယင်ဵသို့ တင်ြပရာတွင်(ကက)ဝန်ကကီဵဌာနသည်

နည်ဵဥပေဒ

၃၆၊

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ခ)

နှငဴ်အညီ

ေထာက်ခဳတင်ြပချက်ကို သုဳဵသပ်ရမည်။
(ခခ) ဦဵစီဵဌာနက တင်ြပေသာ ေထာက်ခဳချက်သည် နည်ဵဥပေဒ ၃၆၊ နည်ဵ
ဥပေဒခွဲ (ခ)၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ ငယ် (၂) အရ ဝန်ကကီဵဌာနက ထုတြ် ပန်သည်ဴ
ရည်ညွှန်ဵေပဵပို့ချက်နှငဴ်အညီ ြပင်ဆင်တင်ြပေသာ ေထာက်ခဳချက်ြဖစ်ပါက
လက်ခဳရရှိပပီဵ ၅ ရက်အတွင်ဵ ဝန်ကကီဵဌာနသည်(ခခ-၁)နည်ဵဥပေဒ

၄၀

နှငဴ်

ညီညွတ်လျှင်

ြပန်လည်ြပင်ဆင်တင်ြပသည်ဴ

ေထာက်ခဳချက်ကို လက်ခဳေဆာင်ရွက်ရမည်။ သို့မဟုတ်
(ခခ-၂)နည်ဵဥပေဒ ၄၀ နှငဴ် ညီညွတ်မှုမရှိပါက ြပင်ဆင်တင်ြပေသာ ေထာက်ခဳချက်
ကို ြငင်ဵဆို၍ ေလျှာက်ထာဵချက်ကို ြငင်ဵပယ်ရမည်။
၄၀။

ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ဦဵစီဵဌာနတို့က ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵမျာဵကို စိစစ်သုဳဵသပ်ြခင်ဵနှငဴ် အတည်ြပုြခင်ဵ
ဆိုင်ရာ အေြခခဳသေဘာတရာဵမျာဵ
(က) ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ဦဵစီဵဌာနတို့သည် ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵမျာဵကို သုဳဵသပ်ခွင်ဴ ြပုရာတွင်
ေအာက်ပါ ေယဘုယျအေြခခဳသေဘာတရာဵမျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်(၁)

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွက်

ေကာက်ခဳမည်ဴနှုန်ဵထာဵမျာဵသည်

ထိက
ု ်သင်ဴမျှတမှု

ရှိရမည်။
(၂)

မည်သည်အ
ဴ ဆိုြပုဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵတစ်ရပ်မဆို ပပိုင်ဆိုင်မှုကို ဆန့်ကျင်ြခင်ဵ
မြဖစ်ေစရ။

(ခ)

အဆိုြပုဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵ သို့မဟုတ် ေြပာင်ဵလဲမည်ဴ ဝန်ေဆာင်ခ နှုန်ဵထာဵသည်
ဆက်သွယ်ေရဵ ဥပေဒအရ ေဈဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵမှု အေနအထာဵရှိေသာ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူ
မျာဵအတွက် ထိန်ဵချုပ်ထာဵသည်ဴ နှုန်ဵထာဵ (regulated price) နှငဴ် ကိုက်ညပ
ီ ါက
ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ဦဵစီဵဌာနတို့သည်ဴ ဝန်ေဆာင်ခ နှုန်ဵထာဵမျာဵ သတ်မှတ်ရန် သို့မဟုတ်
ေြပာင်ဵလဲရန်အတွက် ေလျှာက်ထာဵြခင်ဵအာဵ ခွင်ဴြပုရမည်။

၄၁။

ခွင်ဴြပုဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵမျာဵအာဵ ထုတြ် ပန်ေ ကညာြခင်ဵ
(က) ဦဵစီဵဌာနနှငဴ်လိုင်စင်ရရှိသူတသ
ို့ ည်

ဤနည်ဵဥပေဒအခန်ဵအရ

ခွင်ဴြပုေသာဝန်ေဆာင်ခ

နှုန်ဵထာဵအာဵလုဵဳ ကို မိမိဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ လိအ
ု ပ်သည်ဟု
ယူဆသည်အ
ဴ ြခာဵ နည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ထုတြ် ပန်ေကကညာရမည်။
(ခ)

ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ်

ဦဵစီဵဌာနတို့သည်

လိင
ု ်စင်ရရှိသူက

တင်ြပလာေသာ

ဝန်ေဆာင်ခ

နှုန်ဵထာဵအေပါ် ခွင်ဴမြပုမီကာလအတွင်ဵ ေလျှာက်ထာဵချက်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်အ
ဴ ချက်
အလက်ကို ထုတေ
် ဖာ်ြခင်ဵမြပုရ။
၄၂။

ေဈဵကွက်စမ်ဵသပ်ချက်နှငဴ် ကာလတိေ
ု ဈဵကွက် ြမှင်ဴတင်ေရဵကမ်ဵလှမ်ဵချက်
(က) လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် ဝန်ေဆာင်မှုတစ်ခု သို့မဟုတ် အတွလ
ဲ က
ို ်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ကမ်ဵလှမ်ဵ
ြခင်ဵအတွက် ေဈဵကွက်စမ်ဵသပ်ချက်နှငဴ် ကာလတိေ
ု ဈဵကွက်ြမှင်ဴတင်ေရဵ ကမ်ဵလှမ်ဵချက်
ကို

ေအာက်ပါအေြခအေနမျာဵတွင်

ဦဵစီဵဌာန၏

ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်

ရယူြခင်ဵမရှိပဲ

ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်(၁)

ေဈဵကွက်စမ်ဵသပ်ချက်နှငဴ် ကာလတိေ
ု ဈဵကွက်ြမှင်ဴတင်ေရဵ ကမ်ဵလှမ်ဵချက်တွင်
အသုဳဵြပုသူမျာဵ ရရှိခဳစာဵေသာ အကျိုဵခဳစာဵခွင်ဴကာလသည် ရက်ေပါင်ဵ ၉၀ ထက်
မေကျာ်လန
ွ ်ြခင်ဵ၊

(၂)

ေဈဵကွက်စမ်ဵသပ်ချက်နှငဴ် ကာလတိေ
ု ဈဵကွက်ြမှင်ဴတင်ေရဵ ကမ်ဵလှမ်ဵချက်တွင်
အသုဳဵြပုသူက လက်ခဳြခင်ဵ သို့မဟုတ် အမည်စာရင်ဵေပဵသွင်ဵြခင်ဵ ြပုလုပ်သည်ဴ
စာရင်ဵသွင်ဵကာလသည် အကျိုဵ ခဳစာဵခွင်ဴ ကာလထက် မေကျာ်လန
ွ ်ြခင်ဵ၊

(၃)

ေဈဵကွက်စမ်ဵသပ်ချက် သို့မဟုတ် ကာလတိေ
ု ဈဵကွက်ြမှင်ဴတင်ေရဵ ကမ်ဵလှမ်ဵ
ချက် စတင်အကျိုဵ သက်ေရာက်မှုမရှိမီ ရက်ေပါင်ဵ ၁၈၀ အတွင်ဵ စာရင်ဵသွင်ဵ
ကာလပပီဵစီဵခဲဴသည်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိသူ သို့မဟုတ် လိင
ု ်စင်ရရှိသူနှငဴ် ဆက်စပ်သည်ဴ
လုပ်ငန်ဵတစ်ခုက ြပုလုပ်ခဲဴေသာ ေဈဵကွက်စမ်ဵသပ်ချက် သို့မဟုတ် ကာလတို
ေဈဵကွက်ြမှင်ဴတင်ေရဵကမ်ဵလှမ်ဵချက်နှငဴ် သိသာစွာ သဏ္ဍာန်တူညမ
ီ ှုမရှိဟု ဦဵစီဵ
ဌာနက မှတ်ယူြခင်ဵ၊

(၄)

ဤနည်ဵဥပေဒအလိ့င
ု ှာ သိသာစွာသဏ္ဍာန်တူညမ
ီ ှု (substantially similar) ကို
ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵ သတ်မှတ်သည်-

(ကက)ကကိုတင်ေဈဵကွက်စမ်ဵသပ်ချက် သို့မဟုတ် ကာလတိေ
ု ဈဵကွက် ြမှင်ဴတင်
ေရဵကမ်ဵလှမ်ဵချက်ပုဳစဳြဖင်ဴ နှုန်ဵထာဵေလျှာဴချမှု တစ်ခုအေပါ် အေြခခဳ၍
ဝန်ေဆာင်မှုတစ်ခု
(effective

သို့မဟုတ်

price)

ကို

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ၏

ေလျှာဴချမည်ဴ

လက်ရှိနှုန်ဵထာဵ

ေဈဵကွက်စမ်ဵသပ်ချက်

နှငဴ်

ကာလတိေ
ု ဈဵကွက် ြမှင်ဴတင်ေရဵကမ်ဵလှမ်ဵချက်တစ်ခု၊ သို့မဟုတ်
(ခခ) ဝန်ေဆာင်မှုတစ်ခု

သို့မဟုတ်

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွက်

နှုန်ဵထာဵမျာဵ

အပါအဝင် ေယဘုယျ အာဵြဖင်ဴ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵသည်
ကကိုတင်ေဈဵကွက်စမ်ဵသပ်ချက် သို့မဟုတ် ကာလတို ေဈဵကွက်ြမှင်ဴတင်
ေရဵကမ်ဵလှမ်ဵချက်တစ်ခုနှငဴ်

သဏ္ဍာန်တူညသ
ီ ည်ဟု

ဦဵစီဵဌာနက

ယူဆသည်ဴ ေဈဵကွက်စမ်ဵသပ်ချက် သို့မဟုတ် ကာလတိေ
ု ဈဵကွက်ြမှင်ဴ
တင်ေရဵကမ်ဵလှမ်ဵချက်တစ်ခု။
(ခ)

ေဈဵကွက်စမ်ဵသပ်ချက်နှငဴ် ကာလတိေ
ု ဈဵကွက်ြမှင်ဴတင်ေရဵကမ်ဵလှမ်ဵချက် အကျိုဵသက်
ေရာက်မှုမရှိမီ အနည်ဵဆုဳဵ ၁၀ ရက်အတွင်ဵ လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် နှုန်ဵထာဵ၊ စည်ဵကမ်ဵချက်
မျာဵအပါအဝင် ေဈဵကွက်စမ်ဵသပ်ချက်နှငဴ် ကာလတိေ
ု ဈဵကွက်ြမှင်ဴတင်ေရဵ ကမ်ဵလှမ်ဵ
ချက်ဆိုင်ရာ ရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပချက်ကို ဦဵစီဵဌာနသို့ တင်ြပရမည်။

(ဂ)

ဦဵစီဵဌာနနှငဴ် လိင
ု ်စင်ရရှိသူတို့သည် အသိေပဵပပီဵြဖစ်ေသာ ေဈဵကွက်စမ်ဵသပ်ချက်နှငဴ်
ကာလတို ေဈဵကွက်ြမှင်ဴတင်ေရဵကမ်ဵလှမ်ဵချက်မျာဵအာဵလုဳဵကို မိမိတ၏
ို့
ဝက်ဘ်ဆိုက်
တွင် ထုတြ် ပန်ေကကညာရမည်။

(ဃ) ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ဦဵစီဵဌာနတို့သည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (က)၊ နည်ဵဥပေဒခွဲငယ် (၃) နှငဴ်အညီ
တင်ြပထာဵသည်ဴ ေဈဵကွက်စမ်ဵသပ်ချက် သို့မဟုတ်

ကာလတိေ
ု ဈဵကွက်ြမှင်ဴတင်ေရဵ

ကမ်ဵလှမ်ဵချက်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ လိင
ု ်စင်ရရှိသူက ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ စတင်အကျိုဵသက်
ေရာက်မည်ဴေန့ရက် သို့မဟုတ် ေကကညာထာဵသည်ဴ အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်ဴ ေန့ရက်
မတိုင်မီ အဆိုပါ ေဈဵကွက်စမ်ဵသပ်ချက် သို့မဟုတ် ကာလတို ေဈဵကွက်ြမှင်ဴတင်ေရဵ
ကမ်ဵလှမ်ဵချက်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ထုတေ
် ဖာ်ြခင်ဵ မြပုရ၊
(င)

အဆိုပါ

ေဈဵကွက်စမ်ဵသပ်ချက်

သို့မဟုတ်

ကာလတိေ
ု ဈဵကွက်ြမှင်ဴတင်ေရဵ

ကမ်ဵလှမ်ဵချက်သည် နည်ဵဥပေဒ ၄၀ နှငဴ် ညီညွတ်ြခင်ဵမရှိပါက ဦဵစီဵဌာနသည် လိင
ု ်စင်
ရရှိသူအာဵ

ေဈဵကွက်စမ်ဵသပ်ချက်

သို့မဟုတ်

ကာလတိုေဈဵကွက်ြမှင်ဴတင်ေရဵ

ကမ်ဵလှမ်ဵချက်ကို မြပုလုပ်ရန် သို့မဟုတ် ဆက်လက်ေဆာင် ရွက်ြခင်ဵမြပုရန် သို့မဟုတ်
ရပ်ဆိုင်ဵ ရန် အမိန့်ထုတြ် ပန်နိုင်သည်။

၄၃။

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွက် သတ်မှတ်ရမည်ဴ အနိမ်ဴဆုဳဵနှုန်ဵထာဵမျာဵ
(က) ေအာက်ပါကိစ္စရပ်မျာဵမှအပ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵသည်

အတွလ
ဲ က
ို ်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ

ကမ်ဵလှမ်ဵချက်တွင် ပါဝင်သည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှု သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵေပဵရာတွင်
ေရရှညပ
် ျမ်ဵမျှ

ပုဳမှန်တိုဵတက်သည်ဴ

ကုန်ကျစရိတ်ထက်

ေလျာဴနည်ဵေသာ

နှုန်ဵထာဵ

တစ်ခုကို ဝန်ေဆာင်မှုတစ်ခု သို့မဟုတ် အတွလ
ဲ က
ို ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ကမ်ဵလှမ်ဵချက်
တစ်ခုအတွက် ဝန်ေဆာင်ခအြဖစ် ေကာက်ခဳြခင်ဵမြပုရ(၁)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူက ြပုလုပ်ေနေသာ ေဈဵကွက်စမ်ဵသပ်ချက် သို့မဟုတ် ကာလတို
ဝန်ေဆာင်မှု

ြမှင်ဴတင်ေရဵကမ်ဵလှမ်ဵချက်တစ်ခုသည်

လွတလ
် ပ်စွာ

ပပိုင်ဆိုင်မှု

သေဘာသဘာဝကို ပျက်ြပာဵေစြခင်ဵ မရှိဟုဦဵစီဵဌာနက ယူဆလျှင်၊ သို့မဟုတ်
(၂)

အမျာဵြပည်သူအကျိုဵအတွက်

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု

ဦဵစီဵဌာနက

ဆုဳဵြဖတ်လျှင်။
(ခ)

ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵတစ်ရပ်ကို

သတ်မှတ်ရန်

သို့မဟုတ်

ေြပာင်ဵလဲရန်ေလျှာက်ထာဵ

ချက်ကို အတည်ြပုပပီဵေနာက်ပိုင်ဵအပါအဝင် မည်သည်အ
ဴ ချိန်တွင်ြဖစ်ေစ ဦဵစီဵဌာနသည်
အတွလ
ဲ က
ို ်ဝန်ေဆာင်မှု ကမ်ဵလှမ်ဵချက်တွင် ပါဝင်သည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုတစ်ခု သို့မဟုတ်
ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွက် ေကာက်ခဳသည်ဴ သို့မဟုတ် ေကာက်ခဳရန်အဆိုြပုသည်ဴ နှုန်ဵထာဵ
တစ်ရပ်သည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) နှငဴ် ညီညွတ်မှုရှိေကကာင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵြပသရန် လိင
ု ်စင်
ရရှိသူတစ်ဦဵအာဵ ညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။
(ဂ)

ဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) နှငဴ်အညီ စိစစ်သုဳဵသပ်လျက်ရှိေသာ ဝန်ေဆာင်ခ
နှုန်ဵထာဵတစ်ရပ် နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ အချက်အလက်နှငဴ် အစီရင်ခဳစာကို တင်ြပရန်
တတိယအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ (third parties) သို့ ညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။

(ဃ) လိင
ု ်စင်ရရှိသူနှငဴ် တတိယအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ (third parties) သည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ
ေတာင်ဵဆိုချက်ကို ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ အစီရင်ခဳတင်ြပရမည်။ လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်
ဤနည်ဵဥပေဒခွဲတွင် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အချိန်ကာလအတွင်ဵ အစီရင်ခဳစာတင်ြပရန်
ပျက်ကွက်ပါက ဦဵစီဵဌာနသည် ထုတြ် ပန်သင်ဴသည်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵနှငဴ်အတူ
နည်ဵဥပေဒခွဲ (စ) အရ ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို ထုတြ် ပန်ရမည်။
(င)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ေတာင်ဵခဳေသာ အစီရင်ခဳစာကို လိင
ု ်စင်ရရှိသူက တင်ြပသည်ဴ
ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ဦဵစီဵဌာနသည်(၁)

ေကာက်ခဳမည်ဴနှုန်ဵထာဵ သို့မဟုတ် ေကာက်ခဳရန် အဆိုြပုသည်ဴ နှုန်ဵထာဵသည်
နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) နှငဴ် ညီညွတ်မှုရှိေကကာင်ဵ ဆုဳဵြဖတ်ရမည်။

(၂)

ေကာက်ခဳမည်ဴနှုန်ဵထာဵ သို့မဟုတ် ေကာက်ခဳရန် အဆိုြပုသည်ဴ နှုန်ဵထာဵသည်
နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) နှငဴ် ညီညွတ်မှုမရှိေကကာင်ဵ ဆုဳဵြဖတ်ေသာ ကိစ္စရပ်မျာဵတွင်
ဦဵစီဵဌာနသည်(ကက)နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) နှငဴ် ညီညွတ်သည်ဟု ဦဵစီဵဌာနက ဆုဳဵြဖတ်သည်ဴ
နည်ဵလမ်ဵအတိင
ု ်ဵ

နှုန်ဵထာဵမျာဵကို

ြပင်ဆင်ရန်

လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ

ညွန်ကကာဵရမည်။
(ခခ) လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒနှငဴ်

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကို

ေဖာက်ဖျက်၍ လွတလ
် ပ်စွာ ပပိုင်ဆိုင်မှု သေဘာသဘာဝကို ပျက်ြပာဵေစ
သည်ဴ လုပ်ရပ်တွင် ပါဝင်ြခင်ဵ ရှိ မရှိကို ဆုဳဵြဖတ်ရန် စုဳစမ်ဵ စစ်ေဆဵမှု
တစ်ရပ်ကို စတင်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
(စ)

ဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) နှငဴ် (ဂ) တို့အရ တင်ြပသည်ဴ အစီရင်ခဳစာနှငဴ်
သက်ဆိုင်သည်ဴ
လိင
ု ်စင်ရရှိသူ

ထပ်မဳလိုအပ်ေသာ
သို့မဟုတ်

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို

တတိယ

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳ

ေထာက်ပဳဴေပဵရန်

ကျိုဵေကကာင်ဵဆီေလျာ်ေသာ

ညွှန်ကကာဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်နိုင်သည်။
အခန်ဵ (၈)
အေထွေထွ
၄၄။

ဆက်သွယ်ေရဵကဏ္ဍတွင်

ပပိုင်ဆိုင်မှုကို

ဆန့်ကျင်ေသာ

လုပ်ေဆာင်ချက်နှငဴ်

သေဘာ

တူညီချက်မျာဵ အေပါ် ဦဵစီဵဌာန၏ သုဳဵသပ်ပိုင်ခွင်ဴ
(က) ဦဵစီဵဌာနသည်
ပပိုင်ဆိုင်မှုကို

ဝန်ကကီဵဌာန၏
ဆန့်ကျင်ေသာ

သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ
လုပ်ေဆာင်ချက်၊

ဆက်သွယ်ေရဵကဏ္ဍတွင်

သေဘာတူညီချက်မျာဵနှငဴ်

တစ်ဦဵ

သို့မဟုတ် တစ်ဦဵထက်ပိုေသာ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵ ပါဝင်သည်ဴ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵကို
သုဳဵသပ်ရန်

အထူဵ

ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ
ဆန့်ကျင်ေသာ

စီရင်ဆုဳဵြဖတ်ပိုင်ခွင်ဴရှိပပီဵ၊
သို့မဟုတ်

ကျိုဵေကကာင်ဵခိုင်လဳပ
ု ါက

ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵကို

လုပ်ေဆာင်ချက်နှငဴ်

ထုတြ် ပန်ပပီဵ

သေဘာတူညီချက်မျာဵတွင်

အမိန့်မျာဵ၊
ပပိုင်ဆိုင်မှုကို
ပါဝင်သည်ဟု

ေတွ့ရှိရေသာ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵအာဵ အေရဵယူမှုမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴရှိသည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) တွင် မည်သို့ပင် ေဖာ်ြပထာဵေစကာမူ ဦဵစီဵဌာနသည် အမိန့်၊
ညွှန်ကကာဵချက် သို့မဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵကို မထုတြ် ပန်မီကာလတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ နှငဴ် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵနှငဴ် အြခာဵလုပ်ငန်ဵ
မျာဵအေပါ် အေရဵယူမှုတစ်ခုခုကို မြပုလုပ် မီကာလတွင်လည်ဵေကာင်ဵ ပပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ
အာဏာပိုင်အဖွဲ့နှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵတိုင်ပင်နိုင်သည်။

(ဂ)

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ

ပပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့

ဖွဲ့စည်ဵပပီဵ

ေနာက် အေထွေထွပပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ ဥပေဒြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ အာဏာသက်ေရာက်သည်
နှငဴ် တစ်ပပိုင်နက် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) ကို ကျင်ဴသုဳဵမည်။
၄၅။

ပပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့၏ ကျင်ဴထုဳဵမျာဵနှငဴ် ဆီေလျာ်မှု
(က) ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵသည် ယှဉ်ပပိုင်မှုဥပေဒတွင် ေရဵဆွဲချမှတ်ထာဵသည်ဴ
မူမျာဵအာဵ အေြခခဳထာဵြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ အြခာဵေသာ တရာဵေရဵစီရင်ပိုင်ခွင်ဴ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵ
မျာဵနှငဴ်လည်ဵ ညီညွတ်သည်။
(ခ)

ဤြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို

ကျင်ဴသုဳဵရာ၌

ဦဵစီဵဌာနသည်

အြခာဵသက်ဆိုင်ရာ

လုပ်ထဳဵု

လုပ်နည်ဵမျာဵအြပင် ပပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့၏ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကိုလည်ဵ
သင်ဴေလျာ်သလို ထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵစာဵမည်ြဖစ်သည်။
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) တွင် မည်သို့ပင် ေဖာ်ြပထာဵေစကာမူ ဦဵစီဵဌာနသည် ြမန်မာနိုင်ငဳ
ဆက်သွယ်ေရဵ ေဈဵကွက်နှငဴ်သာ သက်ဆိုင်ေသာ သီဵသန့်အေြခအေနမျာဵကို ကိုင်တွယ်
ေြဖရှင်ဵရန် သတ်မှတ်ထာဵေသာ စဳချိန်စဳညွှန်ဵမျာဵ သို့မဟုတ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵကို ကျင်ဴသုဳဵ
နိုင်သည်။

၄၆။

အဓိကအေထာက်အကူြပု ပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ လိင
ု ်စင်ရရှိသူက လိက
ု ်နာရမည်ဴ စည်ဵကမ်ဵ
ချက်မျာဵ
အဓိကအေထာက်အကူြပု ပစ္စညဵ် မျာဵကို ကုန်ကျစရိတ်အေြခခဳေသာ နှုန်ဵထာဵမျာဵနှငဴ် ခွဲြခာဵမှုမရှိ
သည်ဴ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵြဖင်ဴ ပပိုင်ဆိုင်မှုြပုေနသည်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵအာဵ ရရှိေစရမည်ြဖစ်ပပီဵ
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီရမည်(က) အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ ြဖည်ဴဆည်ဵေပဵ
ရန်အတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ ပစ္စညဵ် မျာဵ ြဖစ်ရမည်။
(ခ)

ေဈဵကွက်သို့

ဝင်ေရာက်ပပိုင်ဆိုင်နိုင်သူ

တစ်ဦဵအေနြဖင်ဴ

ေမျှာ်မှန်ဵထာဵသည်က
ဴ ာလ

အတွင်ဵ ထပ်တူမတည်ေဆာက်နိုင်သည်ဴ သို့မဟုတ် တတိယအဖွဲ့အစည်ဵ (third party)
တစ်ခုထမ
ဳ ှ စီဵပွာဵေရဵအရ အေရာင်ဵအဝယ်ြပုြခင်ဵမှတစ်ဆင်ဴ ေဈဵကွက်သို့ ဝင်ေရာက်နိုင်
သည်ဴ စရိတ်နှုန်ဵထာဵြဖင်ဴ မရရှိနိုင်သည်ဴ အေထာက်အကူြပု ပစ္စညဵ် မျာဵြဖစ်ရမည်။
(ဂ)

အေထာက်အကူြပု ပစ္စညဵ် မျာဵကို ထိန်ဵချုပ်ထာဵသည်လ
ဴ င
ို ်စင်ရရှိသူသည် လက်ရှိတွင်
အြခာဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵနှငဴ်

မျှေဝသုဳဵစွဲရန်

လုေ
ဳ လာက်ေသာဆက်သွယ်မှု

ပမာဏ

(capacity) ရှိရမည်။
(ဃ) အေထာက်အကူြပု ပစ္စညဵ် မျာဵကို ထိန်ဵချုပ်ထာဵသည်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် လိင
ု ်စင်ရရှိ
ေသာ

အြခာဵသူမျာဵနှငဴ်

ြငင်ဵဆိုခွင်ဴ မရှိေစရ။

အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵကို

မျှေဝသုဳဵစွဲရန်

ဥပေဒအရ

(င)

အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် အာဵ
အတွင်ဵ

ရယူသုဳဵစွဲခွင်ဴမြပုြခင်ဵသည်

ပပိုင်ဆိုင်မှုကိုချုပ်ချယ်ကန့်သတ်သည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵေဈဵကွက်

ကျိုဵေကကာင်ဵဆီေလျာ်မှုမရှိေသာ

ေဆာင်ရွက်မှုြဖစ်သည်။
၄၇။

ေနာက်ဆက်တွဲဇယာဵပါ ယာယီြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအာဵ ြပန်လည်သုဳဵသပ်ြခင်ဵ
ဦဵစီဵဌာနသည်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵ

ဆက်သွယ်ေရဵေဈဵကွက်တွင်

ပပိုင်ဆိုင်မှု တိုဵတက်လာသည်ဴ အေြခအေနကို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵလျက် လိအ
ု ပ်ပါက ေအာက်ပါ
တို့ကို အခါအာဵေလျာ်စွာ ြပင်ဆင်နိုင်သည်(က) နည်ဵဥပေဒ ၁၆ ပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵအရ ေနာက်ဆက်တွဲ ဇယာဵ (၁) တွင်ေဖာ်ြပထာဵ
ေသာ ကကိုတင်သတ်မှတ်သည်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵ (ex ante) တွင် သက်ဆိုင်ရာ ေဈဵကွက်မျာဵကို
သတ်မှတ်ြခင်ဵ၊
(ခ)

ေနာက်ဆက်တွဲ ဇယာဵ (၁) ပါ ြမန်မာဴဆက်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵအာဵ လက်ရှိအေြခအေန
တွင် ေဈဵကွက် လွှမ်ဵမိုဵမှုအေနအထာဵတွင် ရှိသူအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်ဵ၊

(ဂ)

ေနာက်ဆက်တွဲ ဇယာဵ (၂) ပါ အဓိက အေထာက်အကူြပု ပစ္စညဵ် မျာဵအာဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵ။

(ပုဳ) ြမတ်ဟိန်ဵ
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ
ဆက်သွယ်ေရဵနှင်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်နည်ဵပညာဝန်ကကီဵဌာန

