ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်
လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန
(လျှပ်စစ်နည်ဵဥပေဒမျာဵ)
အမိန့်ေ ြာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၉၈/၂၀၁၅
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ သီတင်ဵြျွတ်လဆန်ဵ ၁၄ ရြ်
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ေအာြ်တိုဘာလ ၂၇ ရြ်)
လျှပ်စစ်နည်းဥပဒဒများကို ြပင်ဆင်သည့န
် ည်းဥပဒဒများ
အမိန့်ဒ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၁၂၃/၂၀၂၂) (၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒဖဒဖာ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်)
(ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်ပပီး)
လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာနသည် လျှပ်စစ်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၇၂ ပုဒ်မခွဲ (ြ) အရ အပ်နှင်ဵ
ထာဵေသာ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴြို ြျင်ဴသုဳဵ၍ ြပည်ေထာင်စု အစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချြ်ြဖင်ဴ ေအာြ်ပါ
နည်ဵဥပေဒမျာဵြို ထုတြ် ပန်လုြ
ိ ်သည်။
အခန်ဵ(၁)
အမည်နှငဴ်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချြ်
၁။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵြို လျှပ်စစ်နည်ဵဥပေဒမျာဵဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။

၂။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင်ပါရှိေသာ

စြာဵရပ်မျာဵသည်

လျှပ်စစ်ဥပေဒတွင်ပါရှိသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ

အဓိပ္ပာယ် သြ်ေရာြ်ေစရမည်။ ထိ့ြု ပင်ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင် ပါရှိေသာေအာြ်ပါစြာဵရပ်
မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါ အတိင
ု ်ဵအဓိပ္ပာယ် သြ်ေရာြ်ေစရမည်(ြ) ခွင်ဴြပုမိန့် ရရှိသူ ဆိုသည်မှာ ဤနည်ဵဥပေဒ ၁၃ ပါ ခွငဴ်ြပုမိန့်အမျိုဵအစာဵ*တစ်ခုခုနှငဴ်
သြ်ဆိုင်သည်ဴ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ လုပ်ြိုင်ေဆာင်ရွြ်ရန် ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ
ခဳရသည်ဴ လူပုဂို္ဂ လ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵြို ဆိုသည်။
(ခ)

မဟာဓာတ်အာဵလိုင်ဵစနစ်ပို့လတ
ွှ ်ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့် ဆိုသည်မှာ ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူအာဵ မဟာ
ဓာတ်အာဵ လိင
ု ်ဵြွန်ရြ်ြို တည်ေဆာြ်ခွင်ဴ၊ ေဆာင်ရွြ်လည်ပတ်ခွင်ဴနှငဴ် စီမဳခန့်ခွဲခွင်ဴ
ေပဵထာဵသည်ဴ ခွင်ဴြပုမိန့်ြို ဆိုသည်။

(ဂ)

အထူဵရည်ရွယ်ချြ်ြဖင်ဴခွင်ဴြပုေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပို့လွှတ်ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့် ဆိုသည်မှာ
ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည် အမျာဵြပည်သူအြျိုဵစီဵပွာဵြို ြမှင်ဴတင်ေပဵရန်အတွြ် သတ်မှတ်
ထာဵသည်ဴ ေနရာမှ အထူဵရည်ရွယ်ချြ်ြဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်မည်ဴ ေနရာသို့ လျှပ်စစ်

* ၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

ဓာတ်အာဵြို

ပို့လွှတ်ရန်အလိ့င
ု ှာ

မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵနှငဴ်

ချိတ်ဆြ်သည်ြဖစ်ေစ၊

မချိတ်ဆြ်သည်ြဖစ်ေစ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ပို့လွှတ် ြခင်ဵဆိုင် ရာအေဆာြ်အအုဳြို
တည်ေဆာြ်ခွင်ဴ၊

ေဆာင်ရွြ်လည်ပတ်ခွင်ဴနှငဴ်

စီမဳခန့်ခွဲခွင်ဴေပဵထာဵသည်ဴ

ခွင်ဴြပုမိန့်

ြိုဆိုသည်။
(ဃ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်ြာဵေရာင်ဵချြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်လေ
ီ ရာင်ဵချြခင်ဵ

ဆိုသည်မှာခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူအာဵ

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵထဳသို့

လည်ဵေြာင်ဵ၊

အကြီဵစာဵစီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ နှငဴ် အကြီဵစာဵစြ်မှုလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵသုဳဵစွဲ
သူမျာဵထဳသို့လည်ဵေြာင်ဵ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ လြ်ြာဵေရာင်ဵချခွင်ဴြပုသည်ဴ ခွင်ဴြပုမိန့်
ြိုဆိုသည်။
(င)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်လေ
ီ ရာင်ဵချြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်လသ
ီ ုဳဵစွဲသူမျာဵထဳ

ဆိုသည်မှာ

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူအာဵ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေရာင်ဵချခွင်ဴေပဵထာဵသည်ဴ

ခွင်ဴြပုမိန့်ြို ဆိုသည်။
(စ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵနှငဴ် လြ်လေ
ီ ရာင်ဵချြခင်ဵ ထပ်ဆင်ဴခွင်ဴြပုမိန့် ဆိုသည်မှာ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵနှငဴ် လြ်လေ
ီ ရာင်ဵချြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွြ် ခွင်ဴြပုမိန့်
ရရှိထာဵသူ၏

လျှပ်စစ်

ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵေရဵ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်လသ
ီ ုဳဵစွဲသူမျာဵထဳ

အေဆာြ်အအုဳမျာဵအာဵ

ငှာဵရမ်ဵ၍

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချြခင်ဵ

ခွင်ဴြပုမိန့်ြိုဆိုသည်။
(ဆ)

ဝန်ေဆာင်မှုနယ်နိမိတ် ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵခွင်ဴြပုမိန့်တွင် ေဖာ်ြပထာဵ
ေသာ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵြို ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူြ လုပ်ြိုင်ေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴ ရှိသည်ဴ
သတ်မှတ်ထာဵေသာ နယ်နိမိတ်ြို ဆိုသည်။

(ဇ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵဝန်ေဆာင်မှု ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵ၊ ပို့လွှတ်ြခင်ဵ၊
ြဖန့်ြဖူဵ ြခင်ဵနှငဴ်ေရာင်ဵချြခင်ဵစသည်ဴ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွြ်ရာတွင်
သြ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ အလိုြ် သတ်မှတ်ထာဵေသာတာဝန်မျာဵြို ေြျပွန်ေအာင်
ေဆာင်ရွြ်ေပဵြခင်ဵြိုဆိုသည်။

(ဈ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵအြပည်ဴအဝဝယ်ယူသူ

ဆိုသည်မှာ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵသုဳဵစွဲသူမျာဵ

ထဳေရာင်ဵချ မည်လ
ဴ ျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလိအ
ု ပ်ချြ်မျာဵအာဵလုဵဳ ြို တစ်ခုတည်ဵေသာလျှပ်စစ်
ဓာတ်အာဵအရင်ဵအြမစ်ထမ
ဳ ှ ဝယ်ယူြဖည်တ
ဴ င်ဵသည်ဴ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ လြ်လေ
ီ ရာင်ဵချ
ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့် ရရှိသူြိုဆိုသည်။
(ည)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵတစ်စိတ်တစ်ေဒသဝယ်ယူသူ ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵသုဳဵစွဲသူ
မျာဵထဳ ေရာင်ဵချမည်ဴ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလိအ
ု ပ်ချြ်မျာဵအာဵလုဵဳ ြို လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

အရင်ဵအြမစ်ေပါင်ဵစုဳထဳမှ ဝယ်ယူြဖည်တ
ဴ င်ဵသည်ဴ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်လေ
ီ ရာင်ဵချ

ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့် ရရှိသူြိုဆိုသည်။
(ဋ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵ

ဆိုသည်မှာ

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူြ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

ထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵ၊ ပို့လွှတ်ြခင်ဵ၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ၊ ေရာင်ဵချြခင်ဵမျာဵအတွြ် ေတာင်ဵခဳသည်ဴ
အဖိုဵစာဵနာဵြို ဆိုသည်။
(ဌ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြွပ်ြဲေရဵဌာနမျာဵ ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၅ ပုဒ်မခွဲ (ြ)
နှငဴ်အညီ

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*

မှ

ဖွဲ့စည်ဵထာဵသည်ဴ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

ြွပ်ြဲေရဵဌာနမျာဵြို ဆိုသည်။

အခန်ဵ(၂)
လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*၏ တာဝန်မျာဵ
၃။ လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*၏ တာဝန်မျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတိင
ု ်ဵြဖစ်သည်(ြ) လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*သည် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ
ဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵတို့ြို

နည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ

ထိန်ဵသိမ်ဵကြီဵကြပ်ရန်တာဝန်

ရှိသည်။
(ခ)

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*သည်(၁)

ြပည်ပသို့လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ တင်ပို့ြခင်ဵ/ြပည်ပမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵတင်သွင်ဵြခင်ဵ
ခွင်ဴြပုမိန့် ေလျှာြ်ထာဵချြ်မျာဵြို ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီ
ချြ်ြဖင်ဴအတည်ြပုြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ ြပုလုပ်ရမည်။

(၂)

လျှပ်စစ်ဥပေဒပုဒ်မ ၅ ပုဒ်မခွဲ (ည) နှငဴ်ပုဒ်မ ၃၇ တို့တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ
အတိင
ု ်ဵခွင်ဴြပုမိန့်အမျိုဵ အစာဵအလိုြ် ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵြ လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်
ရမည်ဴ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြွန်ရြ်ဆိုင်ရာ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ (Grid Code)၊
နည်ဵပညာပိုင်ဵနှငဴ်လုပ်ငန်ဵပိုင်ဵဆိုင်ရာ စဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵ (Technical and
Industrial Standards)၊ ြျင်ဴဝတ်စည်ဵြမ်ဵမျာဵ (Code of Conduct)၊ စစ်ေဆဵမှု
နည်ဵစနစ်မျာဵ (Inspection Methods) အာဵထုတြ် ပန်ေကြြငာရမည်။

(၃)

အြခာဵဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵတိုင်ပင်၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလိအ
ု ပ်
ချြ် ခန့်မှန်ဵြခင်ဵနှငဴ် ြုန်ြျစရိတ်အနည်ဵဆုဳဵ အရင်ဵအြမစ်မျာဵနှငဴ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု
စီမဳချြ်မျာဵေရဵဆွဲရန် နည်ဵစနစ်မျာဵြပုစုြခင်ဵနှငဴ် ခွင်ဴြပုမိန့် ရရှိသူမျာဵြို

*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

ယင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွြ်ရန်အတွြ် လမ်ဵညွှန်ချြ်မျာဵ ေပဵြခင်ဵ တိြ
ု့ ို
ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
(၄)

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵ

ေရဵဆွဲတင်ြပလာသည်ဴ

ခန့်မှန်ဵြခင်ဵနှငဴ် ြုန်ြျစရိတ်အနည်ဵဆုဳဵ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလိအ
ု ပ်ချြ်

အရင်ဵအြမစ်မျာဵနှငဴ်

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု

စီမဳချြ်မျာဵြို သုဳဵသပ်ြခင်ဵ၊ စိစစ်ြခင်ဵ၊ အတည် ြပုြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
(၅)

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိထာဵသူမျာဵ

အဆိုြပုသည်ဴ

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုနှငဴ်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်မျာဵသည် ြုန်ြျစရိတ်အနည်ဵဆုဳဵအရင်ဵအြမစ်မျာဵနှငဴ်
ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုအေပါ် အေြခခဳထာဵ ြခင်ဵြဖစ်မြဖစ်၊ “အမျိုဵသာဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ
ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတြ်မှုစီမဳချြ် (National Electric Power Development Plan)”
နှငဴ်ြိုြ်ညြီ ခင်ဵရှိ

မရှိ၊

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵနှငဴ်ဆိုင်ေသာ

အေလဴအြျင်ဴ

ေြာင်ဵမျာဵ (Prudent Utility Practices)ြို ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵနိုင်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ တို့နှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍ သုဳဵသပ်ြခင်ဵ၊ စိစစ်ြခင်ဵ၊ အတည်ြပုြခင်ဵမျာဵြို ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
(၆)

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵအာဵလုဵဳ လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်ရန် နိုင်ငဳတြာ အဆင်ဴရှိေသာ
စာရင်ဵအင်ဵဆိုင် ရာ စဳချိန်စဳညွှန်ဵမျာဵ(International Accounting Standards)
နှငဴ် လိြ
ု ်ေလျာညီေထွြဖစ်သည်ဴ ေငွစာ ရင်ဵစနစ် (Uniform System of Account)
နှငဴ်လိုအပ်ချြ်မျာဵြို သတ်မှတ်ေပဵရမည်။

(၇)

ခွင်ဴြပုမိန့်ပါ စည်ဵြမ်ဵချြ် သို့မဟုတ် သြ်ဆိုင်ရာြ ထုတြ် ပန်ေသာ အမိန့်
သို့မဟုတ် ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵနှငဴ် သေဘာတူစာချုပ်မျာဵပါ သတ်မှတ်ချြ်မျာဵြို
ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵ လိြ
ု ်နာေစရန် ကြပ်မတ်ေဆာင်ရွြ်ရမည်။

(၈)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ြဏ္ဍြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ ေဆာင်ရွြ်သည်အ
ဴ ခါ ခွင်ဴြပုမိန့်ပါ
သတ်မှတ်ချြ်မျာဵအာဵြပင်ဆင်ရန်

လိအ
ု ပ်ပါြ

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ထဳမှ

သေဘာတူညီချြ်ရရှိရန် အဆိုြပုတင်ြပ ရမည်။
(၉)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵသုဳဵစွဲသူမျာဵအာဵအြျိုဵရှိထိေရာြ်စွာ

သုဳဵစွဲေရဵနှငဴ်

ဖခိုဵခခဳ

ေချွေတာေရဵဆိုင်ရာ အသိပညာေပဵသည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် အေြာင်အထည်ေဖာ်
သည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵမျာဵြို ေဆာင်ရွြ်ရမည်။ (Energy Efficiency and Energy
Saving)
(၁၀) “အမျိုဵသာဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတြ်မှု
Power

Development

Plan)”

စီမဳချြ်(National

ြိုနှစ်ရှညရ
် ည်မှန်ဵချြ်ထာဵ

Electric
ေရဵဆွဲြာ

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ထဳတင်ြပ၍ သေဘာတူညီချြ်ရယူရမည်။ ယင်ဵစီမဳချြ်
ြို နှစ်စဉ်မွမ်ဵမဳေရဵဆွဲ၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ထဳ တင်ြပ သေဘာတူညီ
ချြ်ရယူရမည်။

(၁၁)

ယင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵတွင်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဏ္ဍနှငဴ်

သြ်ဆိုင်သူမျာဵ၊

ြပည်သူမျာဵ ပါဝင်ေသာ ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵြို စီစဉ်ြျင်ဵပရမည်။
(၁၂) အမျိုဵသာဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵ စီမဳချြ်သည် အာဵထာဵရသည်ဴ
လျှပ်စစ်ဓာတ်
ညီမျှမှုရှိဖပီဵ၊

အာဵပဳဴပိုဵမှုနှငဴ်

သုဳဵစွဲမှုပမာဏတို့အကြာဵ

ေြျဵလြ်ေဒသလျှပ်စစ်မီဵရရှိ

ေရဵြို

ေရရှညဟ
် န်ချြ်

အေထာြ်အြူြပုသည်ဴ

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵြဖစ်ေစရန် အေလဵေပဵေဆာင်ရွြ်ရမည်။
(၁၃) ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵြ တင်သွင်ဵလာသည်တ
ဴ ိုဵချဲ့ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုနှငဴ် လျှပ်စစ်ဓာတ်
အာဵတိုဵြမှင်ဴရယူြခင်ဵ

အစီအစဉ်မျာဵြို

စုစည်ဵ၍

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရ

အဖွဲ့သို့တင်ြပအတည်ြပုချြ်ရယူရမည်။
(၁၄) ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵြ
သည်မ
ဴ ိမိ၏

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာနမှ

ြုန်ြျစရိတ်

ြာမိေစရန်

ခွင်ဴြပုထာဵြခင်ဵမရှိ

ြပုလုပ်ေသာတိုဵချဲ့ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု

အစီအစဉ်မျာဵြို တာဵြမစ်ရမည်။
(၁၅) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵဝယ်ယူေရဵ သေဘာတူညီချြ်မျာဵသည် သင်ဴတင်ဴေလျာြ်ပတ်
သည်ဴ အနိမ်ဴဆုဳဵ ြုန်ြျစရိတ်ြဖင်ဴ ြိုြ်ညမ
ီ ှုရှိ မရှိစိစစ်ခွင်ဴြပုရမည်။
(၁၆) ေခတ်မီနည်ဵပညာမျာဵ

ြမှင်ဴတင်ရန်နှငဴ်

ပညာရှင်မျာဵ၊

ြျွေမ်ဵြျင်သူမျာဵ

ေမွဵထုတေ
် ပဵရန်အတွြ် သင်တန်ဵေြျာင်ဵမျာဵဖွင်ဴလှစ်၍ ေလဴြျင်ဴပညာေပဵြခင်ဵ
မျာဵေဆာင်ရွြ်နိုင်သည်။ ယင်ဵသို့ေဆာင်ရွြ် ရန်အတွြ်အြခာဵမည်သည်ပ
ဴ ုဂ္ဂိုလ်
သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵြိုမဆို ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။
၄။

နည်ဵဥပေဒ ၃ နှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွြ်သညဴ်* စည်ဵြမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵ၊
ဆုဳဵြဖတ်ချြ်မျာဵနှငဴ်အမိန့်မျာဵသည် ဥပေဒနှငဴ်အြျိုဵအေကြာင်ဵ အြပည်ဴအစုဳအေပါ် အေြခခဳ
ေဖာ်ြပထာဵသည်စ
ဴ ာြဖင်ဴ ေရဵသာဵထာဵေသာ ဆုဳဵြဖတ်ချြ်နှငဴ် အမိန့်မျာဵြဖစ်ရမည်။

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်မှု စဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵ (Performance Standards)
၅။

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြို ယုဳကြည်အာဵထာဵရစွာ၊ ေဘဵြင်ဵ
လုခဳ ခုဳစွာနှငဴ် ထိေရာြ်အြျိုဵရှိစွာေပဵပို့ရန်အလိ့င
ု ှာ ခွင်ဴြပုမိန့်အမျိုဵအစာဵ အသီဵသီဵအတွြ်
ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵ

လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်ရမည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်မှုစဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵ

(Performance Standards) ြို ထုတြ် ပန်ရမည်။
၆။

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵသည်

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်မှုစဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵ

(Performance

Standards) ြို ြပည်မ
ဴ ီေအာင်မေဆာင်ရွြ်နိုင်ေသဵမီ လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*သည်
လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ

တစ်ခုချင်ဵစီအလိြ
ု ်

ေြဖေလျာဴေပဵထာဵေသာ

စဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵ

(tailor laxer standards specific) ြိုအချိန်ြာလတစ်ခု သတ်မှတ်၍ အသုဳဵြပုေစနိုင်သည်။
* ၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

၇။

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵသည် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အချိန်ြာလအတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်မှုစဳသတ်
မှတ်ချြ်မျာဵ (Performance Standards) ြို ြပည်မ
ဴ ီေအာင်ကြိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွြ်ရမည် ြဖစ်ဖပီဵ
လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*သည် အဆိုပါလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ ေဆာင်ရွြ်မှုတိုဵတြ် ေြာင်ဵမွန်
လာသည်အ
ဴ ေြခအေနမျာဵြို စိစစ်သုဳဵသပ်လျြ် မူလေြဖေလျာဴထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်မှု
စဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵြို ြပင်ဆင်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။

နည်ဵပညာဆိုင်ရာ စဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှငဴ်ြျင်ဴဝတ်စည်ဵြမ်ဵမျာဵ
၈။

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*သည် ေအာြ်ပါတို့ြို ြပဋ္ဌာန်ဵေပဵြခင်ဵြဖင်ဴ နည်ဵပညာဆိုင်ရာ
စဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵ

(Technical

Standards)

တိုဵတြ်ေြာင်ဵမွန်မှုနှငဴ်

တစ်ေြပဵညီ

လိြ
ု ်နာရမည်ဴ ြျင်ဴဝတ်စည်ဵြမ်ဵမျာဵ (Code of Conducts) ြိုအာဵေပဵြမှင်ဴတင်ရမည်(ြ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵ၊ ပို့လွှတ်ြခင်ဵနှငဴ်ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵဆိုင်ရာ အေဆာြ်အအုဳမျာဵ
၏ ေဘဵြင်ဵလုခဳ ခုဳမှု၊ အာဵထာဵရမှုနှငဴ်ြုန်ြျစရိတ်အေလျာြ် အြျိုဵြဖစ်ထန
ွ ်ဵမှုမျာဵနှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ စဳနှုန်ဵမျာဵ။
(ခ)

လျှပ်စစ်ပစ္စညဵ် မျာဵတပ်ဆင်ြခင်ဵနှငဴ် တည်ေဆာြ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵဆိုင်ရာ စဳသတ်မှတ်
ချြ်မျာဵ (Electrical Installation and Construction Standards)။

(ဂ)

လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ စဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵ(Operating Standards) နှငဴ်လုပ်ငန်ဵ
စဉ်မျာဵ (Processes)။

(ဃ) ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵဇယာဵမျာဵ တစ်ခုနှငဴ်တစ်ခု ဟန်ချြ်ညခ
ီ ျိတ်ဆြ်
မှုရှိေစြခင်ဵ (Coordination of Maintenance Schedules)။
(င)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလိအ
ု ပ်ချြ်ြို

ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵနိုင်ရန်အတွြ်

လုေ
ဳ လာြ်ေသာ

အရန်လျှပ်စစ် ဓာတ်အာဵနှငဴ် အစီအမဳမျာဵ။
(စ)

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာပစ္စညဵ် ြိရိယာမျာဵ၏

အရည်အေသွဵနှငဴ်စဳချိန်စဳညွှန်ဵဆိုင်ရာ

သတ်မှတ်

ချြ်မျာဵ (Quality and Norm Specifications)။
၉။

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*သည်

စဳချိန်စဳညွှန်ဵမျာဵ၊

လမ်ဵညွှန်ချြ်မျာဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

မွမ်ဵမဳြခင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ပယ်ဖျြ်ြခင်ဵမျာဵြို မည်သည်အ
ဴ ချိန်တွင်မဆို ြပုလုပ်နိုင်
သည်။ ယင်ဵမွမ်ဵမဳ ြခင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ပယ်ဖျြ်ြခင်ဵမျာဵသည် ေဆာင်ရွြ်ဆဲြဖစ်ေသာ
ေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵအ ေပါ်ေနာြ်ေကြာင်ဵြပန် အြျိုဵသြ်ေရာြ်မှု မရှိေစရ။
*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

၁၀။

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*သည် အထြ်ပါတာဝန်မျာဵြို ေဆာင်ရွြ်ရာတွင် လျှပ်စစ်
ဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ ေြာ်မရှင်၏ အကြဳြပုချြ်ြို ရယူနိုင်သည်။

ြုန်ြျစရိတ်အေြခြပုထာဵြခင်ဵမရှိသည်ဴ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵမျာဵ
၁၁။

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*သည် ယှဉ်ဖပိုင်မှုစနစ်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွြ်ထာဵသည်ဴ လျှပ်စစ်ဓာတ်
အာဵခနှုန်ဵထာဵမျာဵြို ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီ ချြ်ရယူ၍ ခွင်ဴြပုေပဵနိုင်
သည်။*

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေြာ်မရှင်သေဘာထာဵရယူြခင်ဵ
၁၂။

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*သည်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵသတ်မှတ်ြခင်ဵ၊

ြပင်ဆင်

ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ြိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေြာ်မရှင်၏ အကြဳြပုချြ်ြို ရယူဖပီဵြပည်ေထာင်စု
အစိုဵရအဖွဲ့သို့ တင်ြပရမည်။
အခန်ဵ(၃)
ထုတေ
် ပဵနိုင်ေသာခွင်ဴြပုမိန့်အမျိုဵအစာဵမျာဵ
ခွင်ဴြပုမိန့်အမျိုဵအစာဵမျာဵ
၁၃။

လျှပ်စစ်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၈ ပုဒ်မခွဲ (ခ)တွင် ြပည်ေထာင်စုြ စီမဳခန့်ခွဲခွင်ဴရှိသည်ဴ အကြီဵစာဵလျှပ်စစ်
ဓာတ်အာဵစူဵစမ်ဵရှာေဖွြခင်ဵ၊ တည်ေဆာြ်ြခင်ဵ၊ ထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵ၊ ပို့လွှတ်ြခင်ဵ၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ၊
ေရာင်ဵဝယ်

ြခင်ဵနှငဴ်

ဖလှယ်ြခင်ဵစသည်ဴ

ခွင်ဴြပုမိန့်မျာဵထုတေ
် ပဵနိုင်
ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရ၏

ခွင်ဴြို

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ

လျှပ်စစ်စွမ်ဵအာဵဝန်ကြီဵထဳ

သေဘာတူညီချြ်ြဖင်ဴ

လုပ်ြိုင်ခွင်ဴရှိသည်ဴ
အပ်နှင်ဵထာဵပါသည်။

ထုတေ
် ပဵနိုင်ေသာခွင်ဴြပုမိန့်မျာဵတွင်

ေအာြ်ပါတို့ပါဝင်ရမည်(ြ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်။
(ခ)

မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵစနစ် ပို့လွှတ်ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်။

(ဂ)

အထူဵရည်ရွယ်ချြ်ြဖင်ဴခွင်ဴြပုေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ပို့လွှတ်ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်။

(ဃ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်။
(င)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်ြာဵေရာင်ဵချြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်
License)။

*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

(Wholesale

Power

Supply

(စ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်လေ
ီ ရာင်ဵချြခင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်(Retail Power Supply License)။

(ဆ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵနှငဴ် လြ်လေ
ီ ရာင်ဵချြခင်ဵထပ်ဆင်ဴခွင်ဴြပုမိန့်။

(ဇ)

ြပည်ပသို့လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

တင်ပို့ြခင်ဵ/

ြပည်ပမှလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵတင်သွင်ဵြခင်ဵ

ခွင်ဴြပုမိန့်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်
၁၄။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့် ရရှိသူသည် အေသဵစိတ်ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ လျှပ်စစ်
ဓာတ်အာဵထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ

အေဆာြ်အအုဳမျာဵ(generation

facilities)ြို

တည်ေဆာြ်ခွင်ဴ၊ ေဆာင်ရွြ်လည်ပတ်ခွင်ဴ၊ စီမဳခန့်ခွဲခွင်ဴနှငဴ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြို ဥပေဒနှငဴ်အညီ
ထုတလ
် ုပ်၊ ေရာင်ဵချခွင်ဴရှိသည်။
၁၄-ြ။ ဝန်ကြီဵဌာနသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချြ်ြဖငဴ် ြပည်တွင်ဵြပည်ပမှ ရင်ဵနှီဵ
ြမှုပ်နှဳလုပ်ြိုင်ေဆာင်ရွြ်လုသ
ိ ူြို လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵ ခွငဴ်ြပုမိန့် ေလျှာြ်ထာဵ
ြခင်ဵမြပုမီ

ေဆာင်ရွြ်ရန်လုအ
ိ ပ်ေသာ

အကြီဵစာဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

စူဵစမ်ဵရှာေဖွြခင်ဵနှငဴ်

ြဖစ်ေြမာြ်နိုင်စွမ်ဵေလဴလာမှု ြပုလုပ်ရန် ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။
၁၅။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့် ေလျှာြ်ထာဵချြ်မျာဵတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်
လုပ်မှု အမျိုဵအစာဵ၊ ထုတလ
် ုပ်မည်ဴဝန်အာဵ၊ တည်ေနရာ၊ ဓာတ်အာဵချိတ်ဆြ်မှုအစီအမဳမျာဵ၊
နည်ဵပညာ

ပိုင်ဵဆိုင်ရာ

ြန့်သတ်ချြ်မျာဵ

(technical

limitations)၊

နည်ဵပညာနှငဴ်

လုပ်ငန်ဵပိုင်ဵဆိုင်ရာ အေသဵ စိတ်ေဖာ်ြပချြ်မျာဵ(technical and functional specifications)
နှငဴ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတလ
် ုပ်ေရဵ ဆိုင်ရာပစ္စညဵ် မျာဵ၏ စီဵပွာဵြဖစ်လည်ပတ်နိုင်မည်ဴ ေမျှာ်မှန်ဵ
သြ်တမ်ဵစသည်တိပ
ု့ ါဝင်ရမည်။
၁၆။

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*သည် ေအာြ်ပါအချြ်အာဵလုဵဳ နှငဴ် ြိုြ်ညပ
ီ ါြ လျှပ်စစ်ဓာတ်
အာဵ ထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်ြို ထုတေ
် ပဵရမည်(ြ) ြမန်မာနိုင်ငဳ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုေြာ်မရှင်ြ သေဘာတူခွင်ဴြပုြခင်ဵ။
(ခ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵဝယ်ယူမှုသေဘာတူညီချြ် ချုပ်ဆိုမှုြို ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏
သေဘာတူ ညီချြ်ြဖင်ဴ လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*မှ ခွင်ဴြပုြခင်ဵ။

(ဂ)

သြ်ဆိုင်ရာလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

ထုတလ
် ုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသည်

ြုန်ြျစရိတ် အနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေကြာင်ဵ စိစစ်အတည်ြပုြခင်ဵ။
*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

တစ်ယူနစ်ထတ
ု ်လပ
ု ်မှု

၁၇။

ေအာြ်ပါအေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*သည် ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတေ
် ပဵ
ရန် ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်(ြ) ခွင်ဴြပုမိန့်ေလျှာြ်ထာဵသူသည် အရည်အချင်ဵသတ်မှတ်ချြ်စဳနှုန်ဵနှငဴ် မြပည်ဴမီြခင်ဵ။
(ခ)

လုပ်ငန်ဵခွင် တည်ေနရာ၊ နည်ဵပညာ၊ ဒီဇိုင်ဵပုဳစဳ၊ ေလာင်စာအမျိုဵအစာဵနှငဴ် အြခာဵဆြ်စပ်
သည်ဴ အချြ်အလြ်မျာဵသည် ပတ်ဝန်ဵြျင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒနှငဴ် ြိုြ်ညမ
ီ ှုမရှိြခင်ဵ။

(ဂ)

ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵသည် အနည်ဵဆုဳဵ ြုန်ြျစရိတ်အေပါ်အေြခခဳ၍ တွြ်ချြ်ထာဵမှု
မရှိြခင်ဵ။

၁၈။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵ
သေဘာတူချုပ်ဆိုထာဵသည်ဴ

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵဝယ်ယူသူမျာဵနှငဴ်

စာချုပ်ပါဝန်ေဆာင်မှုဆိုင်ရာ

တာဝန်မျာဵ၊

လုပ်ငန်ဵပိုင်ဵဆိုင်ရာ

လုပ်ထဳဵု လုပ် နည်ဵမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ချြ်စဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵအာဵ လိြ
ု ်နာရမည်*။
၁၉။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ

ခွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိသူြ

ေအာြ်ပါအချြ်မျာဵြို

လိြ
ု ်နာ

ေဆာင်ရွြ်ရမည်(ြ) သြ်ဆိုင်ရာဥပေဒ၊ စည်ဵြမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချြ်မျာဵ၊
(ခ)

သဘာဝပတ်ဝန်ဵြျင်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချြ်မျာဵ၊

(ဂ)

မဟာဓာတ်အာဵလိုင်ဵစနစ်နှငဴ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵေရဵစနစ်မျာဵြို ေဘဵြင်ဵလုခဳ ခုဳ
စိတ်ချေသချာ စွာြဖငဴ် စီဵပွာဵေရဵအရ တွြ်ေြခြိုြ်စွာ လည်ပတ်အသုဳဵြပုြခင်ဵ၊

(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ)၊ (ခ) နှငဴ် (ဂ) တို့ပါ အချြ်မျာဵြို လိြ
ု ်နာရန် ပျြ်ြွြ်မှုေ ြာငဴ်
မဟာဓာတ်အာဵ လိင
ု ်ဵစနစ်နှငဴ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ြဖန့်ြဖူဵေရဵစနစ်တတ
ို့ ွင် ထိခြ
ို ်မှုမျာဵ
ြဖစ်ေပါ်ပါြ လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင် ဝန်ကြီဵဌာနြ သေဘာတူခွငဴ်ြပုသညဴ် ေလျာ်ေ ြဵြို
နစ်နာသူထဳ ေပဵအပ်ြခင်ဵ။
၂၀။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့် သြ်တမ်ဵမှာ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ ချုပ်ဆို
ထာဵေသာစာချုပ်ပါသြ်တမ်ဵအတိင
ု ်ဵ ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပို့လွှတ်ြခင်ဵ
၂၁။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပို့လွှတ်ရာတွင် မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵစနစ်ပို့လွှတြ် ခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်နှငဴ် အထူဵရည်
ရွယ်ချြ်ြဖင်ဴ ခွင်ဴြပုေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ပို့လွှတ်ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်ဟူ၍ အမျိုဵအစာဵနှစ်မျိုဵ
ရှိရမည်။
*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

၂၂။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပို့လွှတ်ြခင်ဵတွင်
ပို့လွှတ်ြခင်ဵမျာဵအတွြ်

၁၃၂

ေြဗွီနှငဴ်အထြ်

ဗို့အာဵြဖင်ဴ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပို့လွှတ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

အေဆာြ်အအုဳမျာဵြို

တည်ေဆာြ်ခွင်ဴ၊ ေဆာင်ရွြ်လည်ပတ်ခွင်ဴ၊ စီမဳခန့်ခွဲခွင်ဴမျာဵ ပါရှိေစရမည်။
မဟာဓာတ်အာဵလိုင်ဵစနစ် ပို့လွှတ်ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်
၂၃။

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်တစ်ဝှမ်ဵတွင်
လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*ြသာ

မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵ

ပို့လွှတ်ြွန်ရြ်ြို

တစ်ဦဵတည်ဵသီဵသန့်ပိုင်ဆိုင်ရန်၊

တည်ေဆာြ်ရန်၊

ေဆာင်ရွြ်လည်ပတ်ရန်နှငဴ် စီမဳခန့်ခွဲရန် လုပ်ပိုင်ခွင်ဴရှိဖပီဵ မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵစနစ် ပို့လွှတ်ြခင်ဵ
ခွင်ဴြပုမိန့်ြို

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*ေအာြ်ရှိ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

ပို့လွှတ်ေရဵနှငဴ်

ြွပ်ြဲ ေရဵလုပ်ငန်ဵြို တာဝန်ယူေဆာင်ရွြ်သည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵနှငဴ် ၎င်ဵြို ဆြ်ခဳသူမည်သူ
မဆိုအတွြ် ထုတေ
် ပဵရမည်။
၂၄။

မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵစနစ်ပို့လတ
ွှ ်ြခင်ဵ

ခွင်ဴြပုမိန့်တွင်

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူ၏

ဝန်ေဆာင်မှုဆိုင်ရာ

တာဝန်မျာဵြို ေဖာ်ြပရမည်။
၂၅။

မဟာဓာတ်အာဵလိုင်ဵစနစ်ပို့လတ
ွှ ်ြခင်ဵ

ခွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိသူြ

ေအာြ်ပါအချြ်မျာဵြို

လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ် ရမည်*(ြ) သြ်ဆိုင်ေသာဥပေဒနှငဴ် စည်ဵြမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချြ်မျာဵအာဵလုဵဳ နှငဴ်
အညီ

မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵစနစ်

ပို့လွှတ်ြခင်ဵြို

ေဆာင်ရွြ်လည်ပတ်ြခင်ဵ၊

ြပုြပင်

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် တိုဵချဲ့ ြခင်ဵ။
(ခ)

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*မှ

သေဘာတူထတ
ု ်ြပန်သည်ဴ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

ြွန်ယြ်ဆိုင်ရာ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵ (grid code)၊ သြ်ဆိုင်ေသာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်မှု
စဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵ (Performance Standards) အာဵလုဵဳ နှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵြျင်
ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချြ်မျာဵအာဵလုဵဳ ြို လိုြ်နာြခင်ဵ။
(ဂ)

မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵစနစ်နှငဴ်

ယင်ဵနှငဴ်

ချိတ်ဆြ်ထာဵသည်ဴ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵ

စြ်ရုဳမျာဵ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ြဖန့်ြဖူဵေရဵြွန်ရြ်မျာဵသည် ေဘဵြင်ဵလုခဳ ခုဳမှုရှိြခင်ဵ၊
စီဵပွာဵေရဵအရ တွြ်ေြခ ြိုြ်ဖပီဵ ယုဳကြည်အာဵထာဵနိုင်စွာလည်ပတ်နိုင်ြခင်ဵ။
*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

၂၆။

မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵစနစ် ပို့လွှတ်ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည် ေအာြ်ပါတို့အတွြ်တာဝန်ရှိသည်(ြ) မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵစနစ်နှငဴ် တိုြ်ရိုြ်ချိတ်ဆြ်ထာဵသည်ဴ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆြ်လာ
နိုင်သည်ဴ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵ

ခွင်ဴြပုမိန့်ရဓါတ်အာဵေပဵစြ်ရုဳမျာဵမှ

ထုတလ
် ုပ်သည်လ
ဴ ျှပ်စစ်ဓာတ် အာဵြိုလြ်ခဳြခင်ဵ။
(ခ)

ယင်ဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြို

မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵစနစ်အတွင်ဵရှိ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်ရ လျှပစ
် စ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵေရဵြွန်ရြ်မျာဵသို့ ပို့လွှတ်ြခင်ဵ။
(ဂ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပမာဏ

အမျာဵအြပာဵသုဳဵစွဲရန်

အလာဵအလာရှိေသာ

အကြီဵစာဵ

စီဵပွာဵေရဵလုပ် ငန်ဵမျာဵထဳ ပို့လွှတ်ရန် စီမဳေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ။
၂၇။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵအာဵ

ယင်ဵတို့နှငဴ်တိုြ်ရိုြ်

ချိတ်ဆြ်

ထာဵြခင်ဵ မရှိေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူ မည်သူ့ထဳမှမဆို လျှပ်စစ်
ဓာတ်အာဵဝယ်ယူရန်

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*မှ

လိင
ု ်ဵစနစ်ပို့လတ
ွှ ်ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည်

ခွင်ဴြပုသည်ဴအခါ

မဟာဓာတ်အာဵ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်

ရရှိ

သူမျာဵ၏ ဓာတ်အာဵေပဵစြ်ရုဳမျာဵမှ ထုတလ
် ုပ်သည်ဴ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြို မဟာဓာတ်အာဵ
လိင
ု ်ဵစနစ်မှတစ်ဆင်ဴ

ယင်ဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵထဳ

ပို့လွှတ်ရန်

တာဝန်ရှိသည်။
၂၈။

မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵစနစ် ပို့လွှတ်ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည် နိုင်ငဳေတာ်အတွြ် တစ်ဦဵတည်ဵ
ေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပို့လွှတ်သူအေနြဖင်ဴ ရပ်တည်ေနသမျှ ြာလပတ်လုဳဵ လျှပ်စစ်ဝန်အာဵ
တိုဵတြ်လာမှုအေပါ်ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵပဳဴပိုဵေပဵရန်အတွြ်

မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵ

စနစ်တိုဵချဲ့မှုနှငဴ်

အဆင်ဴြမှင်ဴတင်မှု တို့ြို အေလဵေပဵေဆာင်ရွြ်ရမည်။
၂၉။

မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵစနစ် ပို့လွှတ်ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့် ရရှိသူသည် လုပ်ငန်ဵတိုဵချဲ့ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုနှငဴ်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵတိုဵြမှင်ဴရယူြခင်ဵ အစီအစဉ်အသီဵသီဵြို နှစ်စဉ်ြပုစုေရဵဆွဲဖပီဵ ဝန်ကြီဵဌာနသို့
တင်ြပ ရမည်။

၃၀။

မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵစနစ် ပို့လွှတ်ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့် ရရှိသူသည် ၎င်ဵတို့၏ တိုဵချဲ့ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုအစီ
အစဉ်မျာဵြို လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*ြ သေဘာတူခွင်ဴြပုဖပီဵေနာြ် သေဘာတူခွင်ဴြပု
သည်တ
ဴ ိုဵချဲ့ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု အစီအစဉ်မျာဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ အေဆာြ်အအုဳမျာဵ၊ ပစ္စညဵ်
ြိရိယာမျာဵနှငဴ် ရင်ဵြမစ်မျာဵြို ရရှိရန်ေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴရှိသည်။

၃၁။

မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵစနစ်

ပို့လွှတ်ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်တွင်

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*မှ

သေဘာတူခွင်ဴ ြပုထာဵြခင်ဵမရှိသည်ဴ ေအာြ်ပါအချြ်မျာဵြို တာဵြမစ်ရမည်(ြ) ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵမျာဵ၊ ဝန်ေဆာင်ခမျာဵြို သတ်မှတ်ြခင်ဵ။
(ခ) ဓာတ်အာဵပို့လွှတြ် ခင်ဵဆိုင်ရာ စည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵ။
*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

အထူဵရည်ရွယ်ချြ်ြဖင်ဴခွင်ဴြပုေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပို့လွှတ်ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်
၃၂။

အထူဵရည်ရွယ်ချြ်ြဖင်ဴခွင်ဴြပုေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပို့လွှတ်ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်အာဵ အမျာဵြပည်သူ
အြျိုဵစီဵပွာဵြို ြမှင်ဴတင်ေပဵမည်ဴ အထူဵစီမဳြိန်ဵမျာဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွြ် ခွင်ဴြပုနိုင်
သည်။

၃၃။

အထူဵရည်ရွယ်ချြ်ြဖင်ဴခွင်ဴြပုေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပို့လွှတ်ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်
အာဵ ပို့လွှတ်ေရဵဆိုင်ရာ အေဆာြ်အအုဳမျာဵ (transmission facilities) ြို တည်ေဆာြ်ခွင်ဴ၊
ေဆာင်ရွြ်

လည်ပတ်ခွင်ဴနှငဴ်စီမဳခန့်ခွဲခွင်ဴမျာဵ

ပါဝင်ရမည်။

ထိသ
ု ို့တည်ေဆာြ်ေဆာင်ရွြ်

လည်ပတ်ရာတွင်လျှပ်စစ် ဓာတ်အာဵြွန်ရြ်ဆိုင်ရာ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ (Grid Code)နှငဴ်
လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်မှု စဳသတ်မှတ် ချြ်မျာဵြို လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်ရမည်။
၃၄။

အထူဵရည်ရွယ်ချြ်ြဖင်ဴခွင်ဴြပုေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပို့လွှတ်ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်မျာဵ ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ
ဆိုင်ရာစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှငဴ် စည်ဵြမ်ဵသတ်မှတ်ချြ်မျာဵြို ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာ
တူညီချြ်ရယူဖပီဵ လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*မှ ထုတြ် ပန်ေကြညာရမည်။

၃၅။

အထူဵရည်ရွယ်ချြ်ြဖင်ဴ ခွင်ဴြပုေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပို့လွှတ်ြခင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်မျာဵေလျှာြ်ထာဵ
ရာတွင် ေဆာြ်လပ
ု ်ရန် သတ်မှတ်ထာဵေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပို့လွှတ်ေရဵဆိုင်ရာ အေဆာြ်
အအုဳမျာဵ၊ ေဆာင်ရွြ်မည်ဴရည်ရွယ်ချြ်နှငဴ် တည်ေနရာစသည်တ့ပ
ို ါဝင်ရမည်။ ခွင်ဴြပုထာဵေသာ
လုပ်ငန်ဵမှတစ်ပါဵ အြခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵမြပုရ။

၃၆။

အထူဵရည်ရွယ်ချြ်ြဖင်ဴခွင်ဴြပုေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပို့လွှတ်ြခင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်မျာဵြို တည်ဆဲ
ဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ ချုပ်ဆိုထာဵေသာ စာချုပ်ပါ သြ်တမ်ဵအတိင
ု ်ဵခွင်ဴြပုနိုင်သည်။

၃၇။

အထူဵရည်ရွယ်ချြ်ြဖင်ဴခွင်ဴြပုေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပို့လွှတ်ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်ပါ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ
ပို့လွှတ်ေရဵဆိုင်ရာ အေဆာြ်အအုဳမျာဵသည် မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵစနစ်နှငဴ် ချိတ်ဆြ်ဖပီဵ၎င်ဵ၏
တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ်
ရရှိသူသည်

အသုဳဵြပုနိုင်ရန်

မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵစနစ်ပို့လတ
ွှ ်ြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်

ယင်ဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပို့လွှတ်ေရဵဆိုင်ရာ

အေဆာြ်အအုဳမျာဵ

(transmission

facilities) ၏ စာရင်ဵရှိတန်ဖိုဵအာဵေပဵေချြခင်ဵြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ သေဘာတူညီချြ်တစ်ရပ်ရပ်အရ
ြဖစ်ေစ ပိုင်ဆိုင်မှုြို ရယူနိုင်သည်။

*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်
၃၈။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည် သတ်မှတ်ထာဵေသာ နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ သုဳဵစွဲသူမျာဵထဳ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵြို ေဆာင်ရွြ်ရန်အလိ့င
ု ှာ
ယင်ဵသတ် မှတ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵေရဵဆိုင်ရာ အေဆာြ်အအုဳမျာဵ
(distribution facilities) ြို တည်ေဆာြ်ခွင်ဴ၊ ေဆာင်ရွြ်လည်ပတ်ခွင်ဴနှငဴ် စီမဳခန့်ခွဲခွင်ဴရှိသည်။

၃၉။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်ေလျှာြ်ထာဵရာတွင် အသုဳဵြပုမည်ဴ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ
ြဖန့်ြဖူဵေရဵဆိုင်ရာ

အေဆာြ်အအုဳမျာဵနှငဴ်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵေရဵ

နယ်နိမိတ်တို့ြို

တိြျစွာေဖာ်ြပ ပါရှိရမည်။
၄၀။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်တွင် ဝန်ေဆာင်မှုဆိုင်ရာ တာဝန်မျာဵြို ေဖာ်ြပရမည်။

၄၁။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည် ေအာြ်ပါတို့အတွြ် တာဝန်ရှိသည်(ြ) ခွင်ဴြပုမိန့်ပါလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵေရဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ တစ်ဦဵတည်ဵေသာ လျှပ်စစ်
ဓာတ်အာဵေရာင်ဵချသူြဖစ်ေနသမျှ ြာလပတ်လုဳဵ လြ်လလ
ီ ျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ သုဳဵစွဲသူမျာဵ
အာဵ လျှပ်စစ်ဓာတ် အာဵပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵ။
(ခ)

လျှပ်စစ်ဝန်အာဵတိုဵလာမှုအေပါ် ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေဆာင်ရွြ်ရာတွင် သြ်ဆိုင်ေသာ လုပ်ငန်ဵ
ပိုင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ၊
ေဘဵြင်ဵလုခဳ ခုဳမှုစဳသတ်မှတ်

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်မှု

ချြ်မျာဵ

(Safety

စဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှငဴ်

Standards)

ြို

လိြ
ု ်နာ

ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ။
(ဂ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလုေ
ဳ လာြ်စွာ ပဳဴပိုဵေပဵနိုင်ရန်အတွြ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ြဖန့်ြဖူဵမှု
စနစ်တိုဵချဲ့ ြခင်ဵနှငဴ် အဆင်ဴြမှင်ဴတင်ြခင်ဵတို့ြို အေလဵေပဵေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ။

(ဃ) ထပ်တိုဵေတာင်ဵခဳသည်ဴ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပမာဏြို

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်ြာဵ

ေရာင်ဵချြခင်ဵ

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူထမ
ဳ ှ

ြပည်မ
ဴ ီေအာင်မရရှိခဲဴပါြ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

လိအ
ု ပ်ချြ်နှငဴ်

ေပဵပို့မှုနှစ်ရပ်အကြာဵ

ဟန်ချြ်ညီမျှမှုရှိေစရန်အလိ့င
ု ှာ

လိုအပ်ေသာ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြို အြခာဵအရင်ဵအြမစ်တစ်ခုခုထမ
ဳ ှ ရယူြခင်ဵ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်
ဓာတ်အာဵသုဳဵစွဲမှုဝန်အာဵြို စနစ်တြျ ေလျှာဴချြခင်ဵ။

၄၂။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ

ခွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိသူြ

ေအာြ်ပါအချြ်မျာဵြို

လိြ
ု ်နာ

ေဆာင်ရွြ်ရမည်*(ြ) သြ်ဆိုင်ေသာဥပေဒနှငဴ် စည်ဵြမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချြ်မျာဵအာဵလုဵဳ နှငဴ်
အညီ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵေရဵစနစ်မျာဵြို ေဆာင်ရွြ်လည်ပတ်ြခင်ဵ၊ ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵ
သိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် တိုဵချဲ့ ြခင်ဵ။
(ခ)

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*မှ

သေဘာတူထတ
ု ်ြပန်သည်ဴ

ြဖန့်ြဖူဵေရဵဆိုင်ရာ

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ (Distribution Code) နှငဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်မှုစဳသတ်မှတ်ချြ်
မျာဵအာဵလုဵဳ နှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵြျင်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချြ်မျာဵအာဵလုဵဳ ြို လိြ
ု ်နာ
ြခင်ဵ။
(ဂ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵေရဵစနစ်မျာဵသည်

စီဵပွာဵေရဵအရ

တွြ်ေြခြိုြ်ဖပီဵ

ယုဳကြည်အာဵထာဵ မှုရရှိြခင်ဵ၊ ေဘဵြင်ဵလုခဳ ခုဳမှုရှိြခင်ဵနှငဴ် စိတ်ချေသချာေစြခင်ဵ။
၄၃။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်ဵတိုဵချဲ့ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုနှငဴ် လျှပ်စစ်
ဓာတ်အာဵတိုဵြမှင်ဴရယူြခင်ဵအစီအစဉ်

အသီဵသီဵြို

နှစ်စဉ်ြပုစုေရဵဆွဲဖပီဵ

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်

ဝန်ကြီဵဌာန*သို့ တင်ြပရမည်။
၄၄။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည် ၎င်ဵတို့၏ တိုဵချဲ့ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုနှငဴ် လျှပ်စစ်
ဓာတ်အာဵ

တိုဵြမှင်ဴရယူြခင်ဵအစီအစဉ်အသီဵသီဵြို

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*ြ

သေဘာတူခွင်ဴြပုဖပီဵ ေနာြ်သေဘာတူခွင်ဴြပုသည်ဴ တိုဵချဲ့ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုနှငဴ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ
တိုဵြမှင်ဴရယူြခင်ဵအစီအစဉ် အသီဵသီဵတွင်ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ အေဆာြ်အအုဳမျာဵ၊ ပစ္စညဵ် ြိရိယာ
မျာဵ၊ ရင်ဵြမစ်မျာဵနှငဴ် လျှပ်စစ်ဓာတ် အာဵပဳဴပိုဵမှုတြ
ို့ ို ရယူရန် နှစ်ရှညစ
် ာချုပ်မျာဵ ချုပ်ဆိုခွင်ဴ
ရှိသည်။
၄၅။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည် ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိဖပီဵ ရြ်ေပါင်ဵ ေြခာြ်ဆယ်အ
တွင်ဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵသုဳဵစွဲသူ ဝန်ေဆာင်မှုလြ်စွဲ (consumer’s service manual) ြို ြပုစုဖပီဵ
လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*၏ သေဘာတူညီချြ်ရရှိရန် တင်သွင်ဵရမည်။

၄၆။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵသုဳဵစွဲသူ ဝန်ေဆာင်မှုလြ်စွဲတွင် ေအာြ်ပါအချြ်မျာဵ ေဖာ်ြပပါရှိရမည်(ြ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵေရဵြွန်ရြ်နှငဴ် ချိတ်ဆြ်ရန်နှငဴ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပဳဴပိုဵမှုြို
ရရှိရန်တို့ အတွြ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵသုဳဵစွဲသူမျာဵ ေလျှာြ်ထာဵရမည်ဴ ပုဳစဳနှငဴ် နည်ဵလမ်ဵ။
(ခ)

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူေတာင်ဵခဳထာဵသည်အ
ဴ တိုင်ဵ ချိတ်ဆြ်ေပဵရန်လုအ
ိ ပ်သည်ဴ အချိန်ြာလ။

(ဂ)

ေဘဵြင်ဵလုခဳ ခုဳမှုနှငဴ် စိတ်ချေသချာမှု။
*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

(ဃ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵသုဳဵစွဲသူမျာဵ၏

တိုင်ကြာဵချြ်မျာဵြို

ြိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵြခင်ဵဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ။
(င)

ဓာတ်အာဵခြျသင်ဴေငွေပဵေချြခင်ဵ မရှိေသာေကြာင်ဴ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖတ်ေတာြ်ြခင်ဵ
ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ။

(စ)
၄၇။

မီတာတပ်ဆင်ြခင်ဵနှငဴ် ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်တွင် လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*မှ သေဘာတူခွင်ဴြပု
ထာဵြခင်ဵမရှိသည်ဴ ေအာြ်ပါအချြ်မျာဵြို တာဵြမစ်ရမည်(ြ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵမျာဵ၊ ဝန်ေဆာင်ခမျာဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵ။
(ခ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵဆိုင်ရာ စည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵ။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်ြာဵေရာင်ဵချြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်
၄၈။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်ြာဵေရာင်ဵချြခင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည် ေအာြ်ပါတို့ြို ေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴ
ရှိသည်(ြ) စွမ်ဵအင်အရင်ဵအြမစ် တစ်မျိုဵမျိုဵမှ ထုတလ
် ုပ်သည်ဴ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြို ဝယ်ယူခွင်ဴ။
(ခ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵ
လျှပ်စစ်ဓာတ်

ခွင်ဴြပုမိန့်ရယူဖပီဵ

အာဵထုတလ
် ုပ်ေရဵဆိုင်ရာ

မိမိေဆာင်ရွြ်လည်ပတ်ေနေသာ

အေဆာြ်အအုဳမျာဵမှ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

ရယူခွင်ဴ။
(ဂ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵထဳသို့လည်ဵေြာင်ဵ၊ အကြီဵစာဵစီဵပွာဵ
ေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာနှငဴ် အကြီဵစာဵစြ်မှုလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵသုဳဵစွဲသူမျာဵ
ထဳသို့ လည်ဵေြာင်ဵ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်ြာဵေရာင်ဵချ ခွင်ဴ။

၄၉။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်ြာဵေရာင်ဵချြခင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်တွင်ေအာြ်ပါဝန်ေဆာင်မှုဆိုင်ရာ တာဝန်
မျာဵြို ေဖာ်ြပရမည်(ြ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵအြပည်ဴအဝဝယ်ယူသည်ဴ လြ်လေ
ီ ရာင်ဵချြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့် ရရှိထာဵသူ၊
အကြီဵစာဵ

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာနှငဴ်

ဓာတ်အာဵသုဳဵစွဲသူမျာဵ၏

အကြီဵစာဵစြ်မှုလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ

သုဳဵစွဲဝန်အာဵတိုဵလာမှုြို

ခန့်မှန်ဵရန်နှငဴ်

ယင်ဵဝန်အာဵ

တိုဵလာမှုြို ြဖည်ဴဆည်ဵရန်အတွြ် အချိန်မီပဳဴပိုဵ ေပဵြခင်ဵငှာ စီမဳေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ။

*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

လျှပ်စစ်

(ခ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်လေ
ီ ရာင်ဵချြခင်ဵ

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

တစ်စိတ်တစ်ေဒသဝယ်ယူသူအြဖစ်ဝယ်ယူခဲဴပါြလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်ြာဵေရာင်ဵချသူ
သည် ေပဵပို့မည်ဴလျှပ်စစ်ဓာတ် အာဵပမာဏ ပုဳေသသတ်မှတ်ြခင်ဵ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ
အရည်အေသွဵ ြန့်သတ်ြခင်ဵတို့ြို လျှပ်စစ်ဓာတ် အာဵေရာင်ဵချမှု သေဘာတူညီချြ်တွင်
ေဖာ်ြပေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ။
(ဂ)

ယင်ဵတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ဝယ်ယူသည်ဴ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်လေ
ီ ရာင်ဵချြခင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်
ရရှိသူသည် ဓာတ်အာဵေရာင်ဵချမှုသေဘာတူညီချြ်တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ ပမာဏထြ်
ပို၍ရရှိလိုေကြာင်ဵ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်ြာဵေရာင်ဵချြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်

ေတာင်ဵခဳလာပါြ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

လြ်ြာဵေရာင်ဵချြခင်ဵ

ရရှိသူထသ
ဳ ို့

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည်

မိမိတွင်ရရှိနိုင်သေလာြ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြို ေရာင်ဵချ ေပဵြခင်ဵ။
၅၀။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

လြ်ြာဵေရာင်ဵချခွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိသူ၏

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵသည်

သြ်ဆိုင်ေသာ ဥပေဒနှငဴ် စည်ဵြမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချြ်မျာဵ၊ လျှပ်စစ်နှငဴ်
စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*ြ

ထုတြ် ပန်ထာဵသညဴ်

လုပ်ငန်ဵပိုင်ဵဆိုင်ရာ

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ၊

လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွြ်မှုစဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵ၊ သဘာဝပတ်ဝန်ဵြျင်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချြ်မျာဵ
အာဵလုဳဵနှငဴ် ြိုြ်ညရ
ီ မည်*။
၅၁။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်ြာဵေရာင်ဵချြခင်ဵ

ခွင်ဴြပုမိန့်တွင်

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*မှ

သေဘာ တူခွင်ဴြပုထာဵြခင်ဵမရှိသည်ဴ ေအာြ်ပါအချြ်မျာဵြို တာဵြမစ်ရမည်(ြ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵမျာဵ၊ ဝန်ေဆာင်ခမျာဵသတ်မှတ်ြခင်ဵ။
(ခ)
၅၂။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်ြာဵေရာင်ဵချြခင်ဵဆိုင်ရာ စည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵသတ်မှတ်ြခင်ဵ။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်ြာဵေရာင်ဵချြခင်ဵ

ခွင်ဴြပုမိန့်မျာဵတွင်

လုပ်ြိုင်ခွင်ဴသြ်တမ်ဵြို

သတ်မှတ်ေဖာ်ြပရမည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်လေ
ီ ရာင်ဵချြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်
၅၃။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်လေ
ီ ရာင်ဵချြခင်ဵ

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည်

သတ်မှတ်ထာဵေသာနယ်နိမိတ်

အတွင်ဵ တစ်ဦဵတည်ဵေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ လြ်လေ
ီ ရာင်ဵချသူအြဖစ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ
သုဳဵစွဲသူ မျာဵထဳ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေရာင်ဵချြခင်ဵြို ေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴရှိသည်။
*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

၅၄။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်လေ
ီ ရာင်ဵချြခင်ဵ

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵ

လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်ရမည်ဴ

ဝန်ေဆာင်မှုဆိုင်ရာ တာဝန်မျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတိုင်ဵြဖစ်သည်(ြ) လြ်လဓ
ီ ာတ်အာဵသုဳဵစွဲသူ အသီဵသီဵအတွြ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ပဳဴပိုဵေပဵရန်အလိ့ုငှာ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်ြာဵေရာင်ဵချြခင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူထမ
ဳ ှ လိအ
ု ပ်ေသာ လျှပ်စစ်
ဓာတ်အာဵြို ဝယ်ယူြခင်ဵ။
(ခ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်လေ
ီ ရာင်ဵချရာတွင် အြန့်အသတ်ြဖစ်ေပါ်ေနပါြ ယင်ဵအေြခ
အေနအာဵ လျှပ်စစ်ဝန်အာဵတိုဵတြ်မှု ကြိုတင်ခန့်မှန်ဵြခင်ဵနှငဴ် အြခာဵအချြ်အလြ်မျာဵ
နှငဴ်အတူ လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*နှငဴ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်ြာဵေရာင်ဵချြခင်ဵ
ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူတိထ
ု့ ဳ တင်ြပြခင်ဵ။

(ဂ)

ထိသ
ု ို့

အြန့်အသတ်ြဖစ်ေပါ်ေနသည်ဴ

အေြခအေနတွင်

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏

သေဘာတူညီချြ်အရ လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*ြ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ေပဵသည်ဴ
အတိင
ု ်ဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵဝယ်ယူခွင်ဴ

သို့မဟုတ်

စီစဉ်ေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴြို

လိြ
ု ်နာ

ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ။
(ဃ) လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*ြ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဂ)* နှငဴ်အညီ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ြခင်ဵ
ြပုဖပီဵေနာြ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵသုဳဵစွဲသူမျာဵ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလိအ
ု ပ်ချြ်ြိုစရိတ်
အနည်ဵဆုဳဵြဖင်ဴ

ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵရန်နှငဴ်

အချိန်မီအလုဳအေလာြ်ပဳဴပိုဵေပဵနိုင်ရန်အတွြ်

စီမဳေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ။
(င)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵေရဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*မှ

ထုတြ် ပန်ေသာ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှငဴ် ြိုြ်ညသ
ီ ည်မ
ဴ ည်သည်လ
ဴ ျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ သုဳဵစွဲသူြို
မဆို ခွဲြခာဵြခင်ဵမြပုဘဲ တန်ဵတူ ရည်တူစနစ်ြဖင်ဴ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေရာင်ဵချြခင်ဵ။
(စ)

သြ်ဆိုင်ေသာဥပေဒနှငဴ် စည်ဵြမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချြ်မျာဵ၊ လျှပ်စစ်နှငဴ်
စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*မှ

ထုတြ် ပန်သည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵပိုင်ဵဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်မှုစဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵ၊

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ၊

သဘာဝပတ်ဝန်ဵြျင်ဆိုင်ရာ

သတ်မှတ်

ချြ်မျာဵ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူ ထုတြ် ပန်ထာဵေသာ လျှပ်စစ်
ဓာတ်အာဵသုဳဵစွဲသူဝန်ေဆာင်မှုလြ်စွဲတ့ြ
ို ို လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ။
၅၅။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်လေ
ီ ရာင်ဵချြခင်ဵ

ခွင်ဴြပုမိန့်တွင်

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*မှ

သေဘာတူခွင်ဴြပုထာဵြခင်ဵ မရှိသည်ဴ ေအာြ်ပါအချြ်မျာဵြို တာဵြမစ်ရမည်(ြ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵမျာဵ၊ ဝန်ေဆာင်ခမျာဵသတ်မှတ်ြခင်ဵ။
(ခ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်လေ
ီ ရာင်ဵချေရဵဆိုင်ရာ စည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵသတ်မှတ်ြခင်ဵ။
*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

၅၆။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်လေ
ီ ရာင်ဵချြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်မျာဵတွင် လုပ်ြိုင်ခွင်ဴသြ်တမ်ဵြို သတ်မှတ်
ေဖာ်ြပရမည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵနှငဴ် လြ်လေ
ီ ရာင်ဵချြခင်ဵထပ်ဆင်ဴခွင်ဴြပုမိန့်
၅၇။

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*သည်
မည်သူ့ြို

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏

မဆိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ

ေရာင်ဵချြခင်ဵ

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိထာဵသူ၏

ခွင်ဴြပုမိန့်နှငဴ်

သေဘာတူညီချြ်ြဖင်ဴ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်လီ

ခွင်ဴြပုမိန့်ပါနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵနှငဴ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ လြ်လေ
ီ ရာင်ဵချြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵအာဵ ထပ်ဆင်ဴေဆာင်ရွြ်
ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။
၅၈။

ထိသ
ု ို့ေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴြပုရာတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်နှငဴ် လြ်လေ
ီ ရာင်ဵချြခင်ဵ
ခွင်ဴြပုမိန့်မျာဵ ရရှိထာဵသူနှငဴ် ထပ်ဆင်ဴခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူတသ
ို့ ည် လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*
ြ သေဘာတူခွင်ဴြပုသည်ဴ စည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵနှငဴ် လုပ်ြိုင်ခွင်ဴသြ်တမ်ဵမျာဵ ပါရှိေသာ စာချုပ်
ချုပ်ဆိုေဆာင်ရွြ်ေစရမည်။

၅၉။

ထပ်ဆင်ဴခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်နှငဴ် လြ်လေ
ီ ရာင်ဵချြခင်ဵ
ခွင်ဴြပုမိန့်မျာဵရရှိထာဵသူ၏ လုပ်ငန်ဵအေဆာြ်အအုဳမျာဵနှငဴ် ဝန်ထမ်ဵမျာဵြို တည်ဆဲဥပေဒမျာဵ
နှငဴ်အညီ

ငှာဵရမ်ဵေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴရှိဖပီဵ

အြခာဵသူတစ်ဦဵထဳ

ထပ်ဆင်ဴငှာဵရမ်ဵလွှေ
ဲ ြပာင်ဵ

ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ မြပုရ။
၆၀။

ထပ်ဆင်ဴခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည်

သတ်မှတ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

လြ်လေ
ီ ရာင်ဵချြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵနှငဴ်

တာဝန်မျာဵအာဵလိုြ်နာရန်တာဝန်ရှိသည်ဴ

အြပင် လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*ြ ထုတြ် ပန်ေသာ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵြမ်ဵ၊
အမိန့်ေကြာ်ြငာ စာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြာဵချြ်နှငဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵြို လိြ
ု ်နာရမည်။
၆၁။

ထပ်ဆင်ဴခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည်

ဓာတ်အာဵစနစ်တိုဵတြ်

ေြာင်ဵမွန်မှုအစီအမဳ

(System

Improvement Plan)၊ ဓာတ်အာဵစနစ်ဖွဳ့ဖဖိုဵမှုအစီအမဳ (System Development Plan)နှငဴ်
ဓာတ်အာဵ ေပျာြ်ဆုဳဵမှုေလျာဴြျေရဵအစီအမဳမျာဵ ေရဵဆွဲဖပီဵ လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*သို့
တင်ြပရမည်။ ယင်ဵအစီအမဳမျာဵနှငဴ်အညီ အေြာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
၆၂။

ထပ်ဆင်ဴခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည်

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*မှ

ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵ ထာဵမျာဵအတိင
ု ်ဵ ေရာင်ဵချရမည်။
*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ြပည်ပသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵတင်ပို့ြခင်ဵ/ ြပည်ပမှလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵတင်သွင်ဵြခင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်
၆၃။

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵခွင်ဴြပုမိန့်
တစ်ခုချင်ဵစီအလိြ
ု ်

ရရှိထာဵဖပီဵသူမျာဵသည်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵအေရာင်ဵအဝယ်

ြပည်ပသို့လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵတင်ပို့ြခင်ဵ/

ြပည်ပမှ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

တင်သွင်ဵြခင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်ြို ထပ်မဳရယူြာ ယင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵြို ေဆာင်ရွြ်နိုင်သည်။
၆၄။

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*သည်

ေအာြ်ပါအချြ်မျာဵြို

ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵဖပီဵေနာြ်

လျှပ်စစ် ဓာတ်အာဵတင်ပို့ြခင်ဵ/ တင်သွင်ဵြခင်ဵ တို့ြိုခွင်ဴြပုနိုင်သည်(ြ) အဆိုြပုေလျှာြ်ထာဵလာသည်ဴ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵတင်ပို့မှု သို့မဟုတ် တင်သွင်ဵမှုသည်
နိုင်ငဳေတာ် ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵစနစ် လုခဳ ခုဳစိတ်ချမှု၊ အာဵထာဵရမှု၊ ဖူလဳမ
ု ှုနှငဴ် တည်ဖငိမ်မှု
တို့အေပါ် အြျိုဵသြ် ေရာြ်နိုင်မှု။
(ခ)

အဆိုြပုေလျှာြ်ထာဵလာသည်ဴ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵတင်ပို့မှု သို့မဟုတ် တင်သွင်ဵမှုသည်
သုဳဵစွဲသူမျာဵအတွြ်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵရရှိနိုင်မှုနှငဴ်

ြုန်ြျစရိတ်တအ
ို့ ေပါ်

အြျိုဵ

သြ်ေရာြ်နိုင်မှု။
(ဂ)

နိုင်ငဳေတာ်၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဏ္ဍလုဳခခုဳမှု။

(ဃ) လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*မှ အမျာဵြပည်သူအြျိုဵစီဵပွာဵအလို့ငှာ လိအ
ု ပ်သည်ဟု
ထင်ြမင်ယူဆေသာ အြခာဵအေကြာင်ဵအချြ်မျာဵ။
၆၅။

ြပည်ပသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵတင်ပို့ြခင်ဵ/ ြပည်ပမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵတင်သွင်ဵြခင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်မျာဵ
တွင် လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*မှ သတ်မှတ်သည်ဴ စည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵနှငဴ် လုပ်ြိုင်ခွင်ဴ
သြ်တမ်ဵမျာဵ ပါဝင်ေစရမည်။

လျှပ်စစ်ဝန်အာဵပမာဏခန့်မှန်ဵြခင်ဵ
၆၆။

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵခွင်ဴြပုမိန့်မျာဵတွင် ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵသည် လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵ
ဌာန* မှ ချမှတ်ေပဵမည်ဴ လမ်ဵညွှန်ချြ်မျာဵ၊ နည်ဵစနစ်တန
ို့ ှငဴ် အညီလျှပ်စစ်ဝန်အာဵ တိုဵလာမှုနှငဴ်
လျှပ်စစ်ဓာတ် အာဵလိအ
ု ပ်ချြ်ပမာဏ ခန့်မှန်ဵေရဵဆွဲမည်ဴ တာဝန်ရှိေကြာင်ဵ ေဖာ်ြပပါရှိရမည်။

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုတွင်ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ
၆၇။

ဤနည်ဵဥပေဒ
လျှပ်စစ်နှငဴ်

၉၈

အရ*

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုမျာဵြပုလုပ်ရာတွင်

စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*နှငဴ်

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵသည်

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်ရမည်ြဖစ်ဖပီဵ

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်

ဝန်ကြီဵဌာန*ြ ေတာင်ဵခဳေသာမည်သည်ဴသတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵြိုမဆို ထုတေ
် ဖာ်တင်ြပရန်
တာဝန်ရှိ ေကြာင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့် အာဵလုဵဳ တွင် ေဖာ်ြပပါရှိရမည်။
*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

ဝန်ကြီဵဌာနလြ်ေအာြ်ရှိ လုပ်ငန်ဵဌာနမျာဵ၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ
၆၈။

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန* လြ်ေအာြ်ရှိလုပ်ငန်ဵဌာနမျာဵ၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် လျှပ်စစ်
ဥပေဒ ပုဒ်မ ၈ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵေရဵအဖွဲ့ သို့မဟုတ်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ေပဵေရဵေြာ်ပိုေရဵရှင်ဵမျာဵသည်(ြ) လျှပ်စစ်ဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵအရ ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵအြဖစ် မှတ်ယူရမည်ြဖစ်ဖပီဵ
လုပ်ငန်ဵ မျာဵြို ဆြ်လြ်ေဆာင်ရွြ်နိုင်သည်။
(ခ)

ဤနည်ဵဥပေဒြို ထုတြ် ပန်ဖပီဵ ေြခာြ်လအတွင်ဵ နည်ဵဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵနှငဴ်
အညီသြ် ဆိုင်သည်ဴ ခွင်ဴြပုမိန့်မျာဵြို ေလျှာြ်ထာဵရမည်။

(ဂ)

ခွင်ဴြပုမိန့်ပါ

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွြ်

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵ လိြ
ု ်နာရမည်ဴ စည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵအတိင
ု ်ဵ တန်ဵတူရည်တူ လိြ
ု ်နာ
ရမည်။
အခန်ဵ(၄)
ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ
ခွင်ဴြပုမိန့်ရယူရန်သတ်မှတ်ချြ်
၆၉။

ြပည်ေထာင်စုြ စီမဳခန့်ခွဲခွင်ဴရှိသည်ဴ အကြီဵစာဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ လျှပ်စစ်ဆိုင်
ရာလုပ်ငန်ဵခွင်ဴြပုမိန့်မျာဵြို လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*သို့ ေလျှာြ်ထာဵရမည်။

၇၀။

ြပည်ေထာင်စုြ စီမဳခန့်ခွဲခွင်ဴရှိသည်ဴ အကြီဵစာဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ထုတလ
် ုပ်ြဖန့်ြဖူဵေရဵမှအပ
မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵစနစ်နှငဴ်

ဆြ်သွယ်ြခင်ဵမရှိေသာ

ဓာတ်အာဵထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵနှငဴ်

ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်

အလတ်စာဵနှငဴ်

အေသဵစာဵလျှပ်စစ်

စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ

ခွင်ဴြပုမိန့်မျာဵြို

သြ်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသ ကြီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့မျာဵထဳမှ ေလျှာြ်ထာဵရယူရမည်။
၇၁။

ြိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ သို့မဟုတ် ြိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသအတွင်ဵရှိ ဖမို့နှငဴ်ေြျဵရွာမျာဵ
အတွြ်

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်

ြိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ

သို့မဟုတ်

စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ

ခွင်ဴြပုမိန့်မျာဵြို

ြိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့မျာဵထဳမှ

ေလျှာြ်ထာဵရယူရမည်။

*

သြ်ဆိုင်ရာ

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

ခွင်ဴြပုမိန့်ြင်ဵလွတ်ခွင်ဴမျာဵ
၇၂။

မိမိြိုယ်ပိုင်သုဳဵစွဲရန်သြ်သြ်အလိ့င
ု ှာ

မိမိပိုင်ေြမေပါ်တွင်

တည်ေဆာြ်ထာဵဖပီဵ

မဟာ

ဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵစနစ်နှငဴ် ချိတ်ဆြ်ထာဵြခင်ဵမရှိေသာ ဓာတ်အာဵထုတလ
် ုပ်သူမျာဵသည် အြခာဵသူ
မျာဵအာဵ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြို

ထုတလ
် ုပ်သူသည်

ခွင်ဴြပုမိန့်

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေရာင်ဵချြခင်ဵမရှိလျှင်
ရယူရန်မလိုအပ်ပါ။

ထိသ
ု ို့လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ြင်ဵရှင်ဵေရဵအတွြ်

စစ်ေဆဵမှုခဳယူရမည်။
၇၃။

ခွင်ဴြပုမိန့်ရယူရန်မလိုအပ်သည်ဴ ြင်ဵလွတခ
် ွင်ဴမျာဵနှငဴ် ပတ်သြ်သည်ဴ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵြို
ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရ၏

သေဘာတူညီချြ်ြဖင်ဴ

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*မှ

ထုတြ် ပန်

ရမည်။
ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတေ
် ပဵရန်သတ်မှတ်ချြ်မျာဵ
၇၄။

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*သည်(ြ) ခွင်ဴြပုမိန့်ေလျှာြ်ထာဵသူြ
ေဆာင်ရွြ်နိုင်စွမ်ဵရှိေကြာင်ဵနှငဴ်

မိမိေလျှာြ်ထာဵသည်ဴ

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵြို

သြ်ဆိုင်ရာဥပေဒေရဵရာ၊

စည်ဵြမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ

ဆိုင်ရာနှငဴ် ခွင်ဴြပုမိန့်ပါစည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵြို လိြ
ု ်နာရန် တာဝန်ခဳနိုင်ေကြာင်ဵ ခိုင်လဳစ
ု ွာ
တင်ြပနိုင်မှသာ ခွင်ဴြပုမိန့်မျာဵြို ထုတေ
် ပဵရမည်။
(ခ)

ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတေ
် ပဵရာတွင် ေအာြ်ေဖာ်ြပပါအချြ်မျာဵြို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်(၁)

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵအေတွ့အကြုဳ။

(၂)

သြ်ဆိုင်ရာလျှပ်စစ်လပ
ု ်ငန်ဵအေတွ့အကြုဳ။

(၃)

ဘဏ္ဍာေငွေတာင်ဴတင်ဵခိုင်မာမှု။

(၄)

နည်ဵပညာနှငဴ်လုပ်ငန်ဵပိုင်ဵဆိုင်ရာ
ဒီဇိုင်ဵပုဳစဳ၊

အေသဵစိတ်သတ်မှတ်ချြ်မျာဵ၊

လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ

စဳြပပုဳစဳ၊

ဝိေသသလြ္ခဏာမျာဵ(Operational

Characteristics)။
(၅)

နည်ဵပညာပိုင်ဵဆိုင်ရာနှငဴ် စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွြ်နိုင်စွမ်ဵရှိမှု။

(၆)

ခွင်ဴြပုမိန့်ပါ စည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵ၊ သြ်ဆိုင်ေသာဥပေဒေရဵရာနှငဴ် စည်ဵြမ်ဵထိန်ဵ
သိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချြ်မျာဵြို လိြ
ု ်နာနိုင်စွမ်ဵရှိမှု။

*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

(၇)

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵနှငဴ်ဆိုင်ေသာ အေလဴအြျင်ဴေြာင်ဵမျာဵ (Prudent Utility
Practices)၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြွန်ရြ်ဆိုင် ရာလုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ၊ လျှပ်စစ်
ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵေရဵဆိုင်ရာ

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ၊

လုပ်ငန်ဵပိုင်ဵဆိုင်ရာ

စဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှငဴ် ြျင်ဴဝတ်စည်ဵြမ်ဵမျာဵြို လိြ
ု ်နာ နိုင်စွမ်ဵရှိမှု။
(၈)

ဝန်ကြီဵဌာနြ

လြ်ခဳအတည်ြပုထာဵေသာ

ြဖစ်ေြမာြ်နိုင်စွမ်ဵေလဴလာမှု

အစီရင်ခဳစာ*။
(ဂ)

ခွင်ဴြပုမိန့်အသီဵသီဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအာဵ အြပည်ဴအဝေဆာင်ရွြ်
ေပဵရန်အ တွြ်ခွင်ဴြပုမိန့်ေလျှာြ်ထာဵသူမျာဵ၏ ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵ
(financial

activities)

နှငဴ်

အဖွဲ့အစည်ဵပိုင်ဵဆိုင်ရာမျာဵ(organizational

affairs)

ေတာင်ဴတင်ဵခိုင်မာမှုရှိ မရှိြို သုဳဵသပ်၍ အတည်ြပုြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵတို့ြို
ြပုလုပ်ရမည်။
(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) နှငဴ် (ခ)ပါ* အချြ်မျာဵနှငဴ် ြိုြ်ညေ
ီ သာ်လည်ဵ အဆိုြပု ေလျှာြ်ထာဵ
သည်ဴ

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုနှငဴ်

ပတ်သြ်သည်ဴ

ပစ္စညဵ် ြိရိယာမျာဵ၊

အေဆာြ်အအုဳမျာဵ၊ နည်ဵစနစ်မျာဵသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဏ္ဍအတွြ် အေထာြ်
အြူမေပဵနိုင်ြခင်ဵ၊ အသုဳဵမြပုနိုင်ြခင်ဵမျာဵ စိစစ် ေတွ့ရှိရပါြ ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတေ
် ပဵရန်
ြငင်ဵဆိုနိုင်သည်။
ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာအာမခဳချြ်
၇၅။

ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတေ
် ပဵြခင်ဵမြပုမီ သို့မဟုတ် ဆိုင်ဵငဳဴထာဵေသာခွင်ဴြပုမိန့်ြို ြပန်လည်ခွင်ဴြပုြခင်ဵမြပုမီ
ခွင်ဴြပုမိန့်ေလျှာြ်ထာဵသူသည်

ခွင်ဴြပုမိန့်ေကြဵေပဵသွင်ဵရမည်အ
ဴ ြပင်

ဤနည်ဵဥပေဒနှငဴ်

ခွင်ဴြပုမိန့်ပါစည်ဵ ြမ်ဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ ေဖာ်ြပထာဵသည်ဝ
ဴ န်ေဆာင်မှုဆိုင်ရာ တာဝန်မျာဵြို
ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵြခင်ဵနှငဴ်

ယင်ဵခွင်ဴြပုမိန့်ပါ

စည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵြို

အမှန်တြယ်

လိြ
ု ်နာမှု

ရှိေစရန်အတွြ် နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရမှ အသိအမှတ်ြပုသည်ဴ အာမခဳစာချုပ် (Bond) သို့မဟုတ်
ဘဏ္ဍာေရဵအာမခဳပုဳစဳ တစ်မျိုဵမျိုဵြို လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵ ဌာန*သို့ တင်သွင်ဵရမည်။

*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ လြ်စွဲစာေစာင် (Operating Procedures Manual)
၇၆။

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည်
လြ်စွဲစာေစာင်

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိဖပီဵ

(Operating

ရြ်ေပါင်ဵ၉၀

Procedures

အတွင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ

Manual)

ြိုေရဵသာဵြပုစု၍

လျှပ်စစ်နှငဴ်

စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန* ၏အတည်ြပုချြ်ရရှိရန်တင်သွင်ဵရမည်။ ယင်ဵအတည်ြပုချြ်ရရှိဖပီဵပါြ
ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ လြ်စွဲစာေစာင်ပါ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအတိင
ု ်ဵ
အေြာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ြန့်သတ်ြခင်ဵ
၇၇။

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵသည်

နိုင်ငဳေတာ်မှ

ြူညေ
ီ ထာြ်ပဳဴမှု

(Subsidies)

ေပဵထာဵေသာ

လျှပ်စစ်ဆိုင် ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သေဘာတူထာဵဖပီဵြဖစ်ပါြ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရ
အဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချြ်ြဖင်ဴ လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန* မှ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ လျှပ်စစ်
ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵမျာဵအတိင
ု ်ဵ လြ်ခဳေဆာင်ရွြ်ေပဵရမည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵဝယ်ယူြခင်ဵနှငဴ် ရယူြခင်ဵ
၇၈။

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵသည် ေအာြ်ပါတို့ြို ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵမြပုရ(ြ) လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*မှ

သေဘာတူထာဵသည်ဴ

ယှဉ်ဖပိုင်မှုရှိေသာလျှပ်စစ်

ဓာတ်အာဵဝယ်ယူမှု အစီအစဉ်ြဖင်ဴ မဟုတ်ဘဲ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်သူ
(IPP)အသစ်မျာဵထဳမှ လျှပ်စစ်ဓာတ် အာဵဝယ်ယူြခင်ဵ။
(ခ)

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန* မှ သေဘာတူထာဵြခင်ဵမရှိေသာ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

ဝယ်ယူေရဵသေဘာ တူညီချြ်မျာဵအရ ြုန်ြျထာဵသည်ဴ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵရယူေရဵ
ြုန်ြျစရိတ်ြို ြပန်လည်ြာမိေစရန် ြပုလုပ်ြခင်ဵ။
ခွင်ဴြပုမိန့်ြို ြာလအြန့်အသတ်ြဖင်ဴရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵနှငဴ် ပယ်ဖျြ်ြခင်ဵ
၇၉။

(ြ) မည်သည်ခ
ဴ ွင်ဴြပုမိန့်ြိုမဆို

ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတေ
် ပဵသူြ

ေအာြ်ပါအေြခအေနမျာဵတွင်

ြာလ အြန့်အသတ်ြဖင်ဴ ရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ပယ်ဖျြ်ြခင်ဵြပုနိုင်သည်*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

(၁)

ခွင်ဴြပုမိန့်အသီဵသီဵတွင်

ေဖာ်ြပပါရှိသည်စ
ဴ ည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵြို

လိြ
ု ်နာရန်

ပျြ်ြွြ်ြခင်ဵ။
(၂)

အချိန်ေစဴေရာြ်သည်ေ
ဴ န့တွင် ခွင်ဴြပုမိန့်အတွြ် သတ်မှတ်ေကြဵေပဵေဆာင်ရန်
ပျြ်ြွြ်ြခင်ဵ။

(၃)

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵ တစ်ရပ်ရပ်ြိုြဖစ်ေစ၊
အစီအစဉ်မျာဵ

သို့မဟုတ်

ပျြ်ြွြ်ြခင်ဵေကြာင်ဴ

လြ်စွဲမျာဵြိုြဖစ်ေစ

၎င်ဵ၏ခွင်ဴြပုမိန့်ပါ

လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်ရန်

ဝန်ေဆာင်မှုဆိုင်ရာတာဝန်မျာဵြို

ေဆာင်ရွြ်ရာတွင်တစ်ပါဵသူအေပါ် ကြီဵမာဵစွာထိခြ
ို ်နစ်နာမှုြဖစ်ေပါ် ေစြခင်ဵ။
(၄)

မိမိနှငဴ်သြ်ဆိုင်ေသာ

ဥပေဒေရဵရာနှငဴ်

စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵ၊

စာချုပ်ပါ

သတ်မှတ်ချြ်မျာဵြို အေလဵမထာဵြခင်ဵ။
(၅)

ခွင်ဴြပုမိန့်ြိုြဖစ်ေစ၊

ခွင်ဴြပုမိန့်ပါလုပ်ငန်ဵတစ်ခုလဳဵု

သို့မဟုတ်

တစ်စိတ်တစ်

ေဒသြိုြဖစ်ေစ ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတေ
် ပဵခဲဴသည်ဴ သြ်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရ
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ ခွင်ဴြပုချြ်မရှိဘဲေရာင်ဵချ ြခင်ဵ၊ ေပါင်နှဳြခင်ဵ၊ အငှာဵချထာဵြခင်ဵ၊
လဲလှယ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် အြခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵ ြခင်ဵ။
(၆)

ခွင်ဴြပုမိန့်ပါစာရွြ်စာတမ်ဵ၊

အချြ်အလြ်မျာဵြို

သြ်ဆိုင်ရာ

အစိုဵရဌာန၊

အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ မျာဵ၏ ခွင်ဴြပုချြ်မရှိဘဲ ြပင်ဆင်ေရဵသာဵြခင်ဵ။
(ခ)

ခွင်ဴြပုမိန့်ြို

ြာလအြန့်အသတ်ြဖင်ဴ

ရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵနှငဴ်

ပယ်ဖျြ်ြခင်ဵ

ြပုလုပ်ဖပီဵ

ေနာြ်ခွင်ဴြပုမိန့် ထုတေ
် ပဵခဲဴသည်ဴ သြ်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည်
ခွင်ဴြပုမိန့်ပါလုပ်ငန်ဵနှငဴ်
စဉ်ဆြ်မြပတ်

သြ်ဆိုင်ေသာ

ပစ္စညဵ် ြိရိယာမျာဵနှငဴ်

လည်ပတ်ေဆာင်ရွြ်နိုင်ေစရန်

အေဆာြ်အအုဳမျာဵ

ေအာြ်ေဖာ်ြပပါ

လုပ်ေဆာင်ချြ်

အာဵလုဵဳ ြိုြဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်ရပ်ြိုြဖစ်ေစ ေဆာင်ရွြ်နိုင်သည်(၁)

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူြိုယ်စာဵ စီမဳအုပ်ချုပ်သူတစ်ဦဵဦဵြို လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵ
ဌာန*

ြ

ပစ္စညဵ် ြိရိယာမျာဵနှငဴ်

အေဆာြ်အအုဳမျာဵြို

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵရယူဖပီဵ

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ေစြခင်ဵ။
(၂)

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူနှငဴ်

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*မှ

သေဘာတူသည်အ
ဴ ြခာဵ

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵအကြာဵ ထပ်ဆင်ဴစာချုပ်တစ်ရပ်ချုပ်ဆိုေစ၍ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်အာဵ
ခွင်ဴြပုမိန့်ပါ ပစ္စညဵ် ြိရိယာမျာဵ၊ အေဆာြ် အအုဳမျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵြို
ချြ်ချင်ဵလွှေ
ဲ ြပာင်ဵရယူေဆာင်ရွြ်ေစြခင်ဵ။
*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

(ဂ)

ခွင်ဴြပုမိန့်ပယ်ဖျြ်ြခင်ဵခဳရသူ၏ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵအေဆာြ်အအုဳတွင် တပ်ဆင်
ထာဵသည်ဴ

စြ်ရုဳ၊

စြ်ယန္တရာဵမျာဵနှငဴ်

အဖိုဵစာဵနာဵအြပည်ဴအဝေပဵအပ်ဖပီဵ
ခွင်ဴြပုမိန့်ပါတာဝန်ြို

အြခာဵပစ္စညဵ် ြိရိယာမျာဵအတွြ်

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

ဆြ်ခဳမည်ဴသူတစ်ဦဵဦဵြ

စည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵရယူြခင်ဵမြပုမီအချိန်ထိ

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) ပါ အတိင
ု ်ဵ* ဆြ်လြ်ေဆာင်ရွြ်ေစနိုင်သည်။
(ဃ) ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ြ နိုင်ငဳေရဵ၊

စီဵပွာဵေရဵ၊

လူမှုေရဵနှငဴ်

နိုင်ငဳေတာ်လဳခု ခုဳေရဵ

အေြခအေန တစ်ရပ်ရပ်ေ ြာငဴ် ေဆာင်ရွြ်ဆဲ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵအာဵ ရပ်ဆိုင်ဵရန်
ဆုဳဵြဖတ်ပါြ ဝန်ကြီဵဌာနသည် ခွငဴ်ြပုမိန့်ြို ရုပ်သမ
ိ ်ဵပယ်ဖျြ်ရမည်။*
မဟာဓာတ်အာဵလိုင်ဵစနစ်နှငဴ်ချိတ်ဆြ်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ
၈၀။

(ြ) သြ်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကြီဵ
ြိုယ်ပိုင်အုပ်

သို့မဟုတ်

ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ

ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့မျာဵ၊

သို့မဟုတ်

သြ်ဆိုင်ရာ

ြိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့မျာဵမှ

ထုတေ
် ပဵေသာခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိထာဵသူမျာဵသည်

ခွင်ဴြပုမိန့်ပါနယ်နိမိတ်အတွင်ဵလျှပ်စစ်

ဓာတ်အာဵထုတလ
် ုပ်ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ ေဆာင်ရွြ်ရန် အတွြ်မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵစနစ်နှငဴ်
တိုြ်ရိုြ်ြဖစ်ေစ၊

တစ်ဆင်ဴခဳြဖစ်ေစ

ချိတ်ဆြ်လုပ
ိ ါြ

ခွင်ဴြပုမိန့်

ထုတေ
် ပဵခဲဴသည်ဴ

သြ်ဆိုင်ရာအစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ သေဘာတူညီချြ်ရယူရမည်။
(ခ)

သြ်ဆိုင်ရာအစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏
လိင
ု ်ဵစနစ်နှငဴ်

တိုြ်ရိုြ်ြဖစ်ေစ၊

သေဘာတူညီချြ်ရရှိပါြ

မဟာဓာတ်အာဵ

တစ်ဆင်ဴခဳြဖစ်ေစချိတ်ဆြ်ရန်အတွြ်

လျှပ်စစ်နှငဴ်

စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*မှ ခွင်ဴြပုချြ်ြို ရယူရမည်။
(ဂ)

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*သည်

ေအာြ်ပါအချြ်မျာဵြို

ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵဖပီဵ

ေနာြ်လျှပ်စစ် ဓာတ်အာဵ ချိတ်ဆြ်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵြို ခွင်ဴြပုနိုင်သည်(၁)

မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵစနစ်၏ တည်ဖငိမ်မှုအေပါ် အြျိုဵသြ်ေရာြ်နိုင်မှု။

(၂)

ေဒသခဳြပည်သူတိ၏
ု့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခြုန်ြျစရိတ်အေပါ် အြျိုဵသြ်ေရာြ်
နိုင်မှု။

(၃)

သြ်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကြီဵ
အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ

သို့မဟုတ်

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်၊

ြိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသအတွင်ဵ

ဓာတ်အာဵြဏ္ဍဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတြ်လာနိုင်မှု။
*

သြ်ဆိုင်ရာြိုယ်ပိုင်

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

လျှပ်စစ်

(၄)

အမျာဵြပည်သူအြျိုဵစီဵပွာဵအလို့ငှာ လိအ
ု ပ်သည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆေသာ အြခာဵ
အေကြာင်ဵအချြ်မျာဵ။

(ဃ) ထိသ
ု ို့ချိတ်ဆြ်ရန်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵနှငဴ်

ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵမျာဵအပါအဝင်

သီဵြခာဵ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြွန်ရြ်စနစ်ရှိဖပီဵ ြဖစ်ရမည်။
(င)

မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵစနစ်နှငဴ် တိုြ်ရိုြ်ြဖစ်ေစ၊ တစ်ဆင်ဴခဳြဖစ်ေစ ချိတ်ဆြ်ေဆာင်ရွြ်
ခွင်ဴရရှိသူမျာဵသည် လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန* ြ လျှပ်စစ်ဥပေဒနှငဴ်အညီ ထုတြ် ပန်
ေသာ နည်ဵဥပေဒ၊ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵအာဵ လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်ရမည်။

ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတေ
် ပဵြခင်ဵဆိုင်ရာစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ
၈၁။

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*သည်
ခွင်ဴြပုမိန့်ေလျှာြ်ထာဵြခင်ဵ၊

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏

ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ၊

သေဘာတူညီချြ်ြဖင်ဴ

ြပင်ဆင်တည်ဵြဖတ်ြခင်ဵ၊

မွမ်ဵမဳြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊

ဆိုင်ဵငဳဴြခင်ဵ၊ ရုပ်သမ
ိ ်ဵ ြခင်ဵတို့နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵြို ချမှတ်ရမည်။ ယင်ဵစည်ဵမျဉ်ဵ
မျာဵတွင်ခွင်ဴြပုမိန့်ေလျှာြ်ထာဵရာတွင် ပါဝင်ရမည်ဴ ပုဳစဳမျာဵ၊ အေကြာင်ဵအရာမျာဵ၊ သတ်မှတ်ချြ်
မျာဵ၊ အေထာြ်အထာဵစာရွြ် စာတမ်ဵမျာဵနှငဴ် ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတေ
် ပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ
စသည်တ့ို ေဖာ်ြပပါရှိရမည်။
၈၂။

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန* ြ ထုတြ် ပန်မည်ဴ ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတေ
် ပဵေရဵဆိုင်ရာ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ
တွင်(ြ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵဝယ်ယူေရဵ သေဘာတူညီချြ်မျာဵ(Power Purchase Agreements)
နှငဴ်စပ် လျဉ်ဵ၍လည်ဵေြာင်ဵ၊ ယှဉ်ဖပိုင်မှုရှိေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵဝယ်ယူမှုအစီအစဉ်
မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ လည်ဵေြာင်ဵသတ်မှတ်ချြ်မျာဵြို ေဖာ်ြပရမည်။
(ခ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵဝယ်ယူေရဵ

သေဘာတူညီချြ်ပဋိညာဉ်စာချုပ်

စဳြပုပုဳစဳမျာဵြို

သတ်မှတ်ေပဵရမည်။
၈၃။

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*သည် ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵ ေဆာင်ရွြ်ေနေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်
နှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထြ်ပိုေသာ ဆြ်စပ်ေနသည်ဴ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍
လိအ
ု ပ်သည်ဴ ခွင်ဴြပုမိန့်မျာဵြို ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချြ်ြဖင်ဴ ထုတေ
် ပဵနိုင်
သည်။

*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

အခန်ဵ(၅)
လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵမျာဵ အဆိုတင်သွင်ဵြခင်ဵ
၈၄။

(ြ) ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵသည်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵမျာဵအာဵ

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်

ဝန်ကြီဵဌာန* သို့ အဆိုြပုတင်သွင်ဵရမည်။
(ခ)

အဆိုပါ အဆိုြပုချြ်တွင် သတ်မှတ်လိုသည်ဴ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵ၊ ပဋိညာဉ်
စာချုပ်ပါ စာရင်ဵဇယာဵမျာဵနှငဴ် အြခာဵစာရွြ်စာတမ်ဵမျာဵြို ရှင်ဵလင်ဵပီသေသာ ပုဳနှိပ်
စာလုဵဳ ြဖင်ဴ မူရင်ဵနှငဴ် မူပွာဵ မျာဵြပုလုပ်တင်သွင်ဵရမည်။

(ဂ)

အဆိုြပု

စာရင်ဵဇယာဵတွင်

ေဈဵနှုန်ဵ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵြို
ပါရှိသည်ဴ

သို့မဟုတ်

ေဖာ်ြပရမည်အ
ဴ ြပင်

အြခာဵအဖိုဵအခမျာဵြို

သုဳဵစွဲသူမျာဵ

သုဳဵစွဲယူနစ်ြို

အေြခခဳသည်ဴ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵတွင်
အလုဳဵစုဳသေဘာေပါြ်နာဵလည်

ေစရန်အတွြ် မီတာငှာဵရမ်ဵသုဳဵစွဲခ၊ တပ်ဆင်ခ၊ အေြခခဳဝယ်ယူလုသ
ိ ည်ဴ ဓာတ်အာဵ
ပမာဏ သတ်မှတ်ချြ်၊ ေဈဵေလျှာဴေပဵြခင်ဵနှငဴ် အြခာဵအေသဵစိတ်အချြ်မျာဵြိုလည်ဵ
ေဖာ်ြပရမည်။
၈၅။

(ြ) ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူတိုင်ဵသည်

ခွင်ဴြပုမိန့်ပါ

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*ြ သေဘာတူထာဵေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵ
မျာဵြို ေြာ်မရှင်ရုဳဵ၏ အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ မှတ်တမ်ဵခန်ဵတွင်ထာဵရှိနိုင်ရန် ေြာ်မရှင်
ရုဳဵသိ့ု ေပဵပို့ရမည်။
(ခ)

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*သည်

သေဘာတူညီချြ်မရရှိေသဵေသာ

သို့မဟုတ်

အဆိုြပု တင်သွင်ဵထာဵြခင်ဵမရှိေသဵေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ
၍ အဆိုြပုတင်သွင်ဵရန် ခွင်ဴြပုမိန့် ရရှိသူမျာဵြို ညွှန်ကြာဵရမည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵ သတ်မှတ်သည်ဴ အေြခခဳမူမျာဵ
၈၆။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵမျာဵသည် ေအာြ်ပါအချြ်မျာဵအေပါ် အေြခခဳရမည်(ြ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵသုဳဵစွဲသူမျာဵ၏ လိအ
ု ပ်ချြ်ြို အေလဵထာဵြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ
ြဖင်ဴ ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵြ ြျခဳထာဵရေသာ ြုန်ြျစရိတ်အာဵလုဵဳ ြို ြာမိေစြခင်ဵ။
*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

(ခ)

လျှပ်စစ်ြဏ္ဍတွင်

ေငွလုဳဵေငွရင်ဵရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵမှ

အြျိုဵအြမတ်ရရှိနှုန်ဵသည်

ယင်ဵနှငဴ်အလာဵ တူစွန့်စာဵရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵြဲဴသို့ အြျိုဵြဖစ်ထန
ွ ်ဵေစြခင်ဵ။
(ဂ)

ေရတိုနှငဴ်

ေရရှညြ
် ာလမျာဵအတွြ်ြာမိေစေသာအနီဵစပ်ဆုဳဵ

ခန့်မှန်ဵြုန်ြျစရိတ်

(short run and long run marginal costs)၊ မှန်ြန်တိြျေသာေဈဵနှုန်ဵဆိုင်ရာ
သတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵ၊

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလိအ
ု ပ်မှုနှငဴ်

ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵနိုင်မှု

အေြခအေနမျာဵြို ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာစွာ ေဖာ်ြပြခင်ဵ။
(ဃ) သုဳဵစွဲသူအမျိုဵအစာဵအသီဵသီဵထဳ

ပို့လွှတ်ေသာ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵအရည်အေသွဵ

နှငဴ်အြခာဵလျှပ်စစ် ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵတို့နှငဴ် ထိြ
ု ်တန်သည်ဴ ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵ
ထာဵြဖစ်ြခင်ဵ။
(င)

ဝန်အာဵအသုဳဵအမျာဵဆုဳဵအချိန်၊

ပုဳမှန်အသုဳဵြပုသည်ဴ

အချိန်စသည်အ
ဴ ချိန်အမျိုဵမျိုဵ

အလိုြ်ြဖစ်ေစ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵသုဳဵစွဲမှုပမာဏ အလိုြ်ြဖစ်ေစ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵ။
(စ)

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရ၏ ချမှတ်ထာဵေသာမူဝါဒမျာဵနှငဴ်အညီ ေြျဵလြ်ေဒသလျှပ်စစ်မီဵ
ရရှိေရဵ အရှိန်အဟုန်ြမှင်ဴေဆာင်ရွြ်နိုင်ရန် အစိုဵရြ အေထာြ်အပဳဴြပုရန် လိအ
ု ပ်ြခင်ဵ။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵေြပာင်ဵလဲရန် ေလျှာြ်ထာဵြခင်ဵ
၈၇။

(ြ) ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵသည် လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန* မှ သေဘာတူခွင်ဴြပုထာဵဖပီဵ
ေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵမျာဵြို ြပင်ဆင်တည်ဵြဖတ်ရန် သို့မဟုတ် မွမ်ဵမဳ
ြပင်ဆင်ရန်လုအ
ိ ပ်လာပါြ ဝန်ကြီဵဌာနသို့ တင်ြပေလျှာြ်ထာဵနိုင်သည်။
(ခ)

ြပင်ဆင်တည်ဵြဖတ်ရန်

သို့မဟုတ်

မွမ်ဵမဳြပင်ဆင်ရန်

တင်ြပေလျှာြ်ထာဵချြ်တွင်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵ မွမ်ဵမဳြပင်ဆင်ြခင်ဵေကြာင်ဴ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ သုဳဵစွဲသူမျာဵ
အေပါ် သြ်ေရာြ်မှုရှိနိုင် သည်ဴ အြျိုဵအြပစ်နှိုင်ဵယှဉ်ချြ်မျာဵ ပါဝင်ရမည်။
အခန်ဵ(၆)
အြခာဵစည်ဵြမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ တာဝန်မျာဵ
ဘဏ္ဍာေငွအစီအမဳမျာဵ
၈၈။

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူအာဵလုဵဳ သည် ၎င်ဵတို့၏ ဘဏ္ဍာေငွေထာြ်ပဳဴေပဵေရဵအစီအမဳမျာဵအာဵ စီဵပွာဵေရဵ
အရတွြ်ေြခြိုြ်ဖပီဵ ြျိုဵေကြာင်ဵခိုင်လဳေ
ု သာ စည်ဵြမ်ဵသတ်မှတ်ချြ်မျာဵြဖင်ဴ ေသချာစွာ
ေဆာင်ရွြ် ထာဵရမည်။
*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

လုပ်ငန်ဵေပါင်ဵစည်ဵြခင်ဵ၊ ြပန်လည်ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵနှငဴ် ချဲ့ထွင်ြခင်ဵ
၈၉။

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵသည်
လည်ဵေြာင်ဵ၊

မိတ်ဖြ်ြုမ္ပဏီမျာဵနှငဴ်

လုပ်ငန်ဵေပါင်ဵစည်ဵြခင်ဵ

လုပ်ငန်ဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵအတွြ်

သို့မဟုတ်

အဓိြအေဆာြ်အအုဳမျာဵြို

ေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵအတွြ်လည်ဵေြာင်ဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵချဲ့ထွင်ြခင်ဵအတွြ်လည်ဵေြာင်ဵ
သြ်ဆိုင်ရာခွင်ဴြပုမိန့် ထုတေ
် ပဵသူထဳ သေဘာတူညီချြ် ေတာင်ဵခဳရမည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြွပ်ြဲေရဵဌာနမျာဵ
၉၀။

(ြ) လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန* သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵစနစ်တည်တဴခ
ဳ ိုင်ဖမဲမှု၊ အာဵထာဵ
ရမှု၊ လုခဳ ခုဳစိတ်ချရမှုနှငဴ် ထိေရာြ်အြျိုဵရှိမှုတို့ရှိေစရန်အတွြ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵစနစ်
ထိန်ဵညှိြွပ်ြဲြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵြို ထုတြ် ပန်ရမည်။ လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်
ဝန်ကြီဵဌာန* ြဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြွပ်ြဲေရဵဌာနမျာဵနှငဴ် လျှပ်စစ်
ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူမျာဵြ ယင်ဵလုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵြို တိြျစွာလိြ
ု ်နာ
ရမည်။
(ခ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြွပ်ြဲေရဵဌာနမျာဵသည်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလိအ
ု ပ်မှုြို

ထိေရာြ်

အြျိုဵရှိစွာ ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵနိုင်ရန် မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵစနစ်နှငဴ် ချိတ်ဆြ်ထာဵသည်ဴ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ထုတလ
် ုပ် ေရဵဆိုင်ရာအေဆာြ်အအုဳမျာဵအာဵလုဵဳ မှ ထုတလ
် ုပ်သည်ဴ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြို စီမဳခန့်ခွဲရမည်။
(ဂ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလြ်လေ
ီ ရာင်ဵချသူသည်
တစ်ဦဵထြ်

ပိုသူထမ
ဳ ှ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵဝယ်ယူနိုင်သည်အ
ဴ ခါ

လြ်ြာဵေရာင်ဵချသူ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

ြွပ်ြဲေရဵဌာနမျာဵသည် အဆိုပါ လြ်ြာဵေရာင်ဵချသူမျာဵ၏ ဓာတ်အာဵထုတလ
် ုပ်ေရဵ
အေဆာြ်အအုဳမျာဵြို ခွဲြခာဵြခင်ဵမြပုဘဲ တန်ဵတူရည်တူစနစ်ြဖင်ဴ ြွပ်ြဲ (dispatch)
ေဆာင်ရွြ်ေပဵရမည်။

*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

အခန်ဵ(၇)
အရည်အေသွဵနှငဴ်စဳချိန်စဳညွှန်ဵသတ်မှတ်ချြ်မျာဵ
၉၁။

(ြ) စြ်မှုဝန်ကြီဵဌာနသည်

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏

သေဘာတူညီချြ်ြဖင်ဴ

လျှပ်စစ်

ဆိုင်ရာ ပစ္စညဵ် ြိရိယာမျာဵ၏အရည်အေသွဵနှငဴ် စဳချိန်စဳညွှန်ဵဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချြ်မျာဵြို
သတ်မှတ်ထုတ်ြပန် ရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) အရ* ေဆာင်ရွြ်ရာတွင် နည်ဵပညာနယ်ပယ်အသီဵသီဵအလိုြ်
သြ်ဆိုင်ေသာဝန်ကြီဵဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆွဵေနွဵေဆာင်ရွြ်ရမည်။
အခန်ဵ(၈)
လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵနှငဴ် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာပစ္စညဵ် ြိရိယာမျာဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ

၉၁-ြ။ ဝန်ကြီဵဌာနသည် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵနှငဴ် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာပစ္စညဵ် ြိရိယာမျာဵ စစ်ေဆဵြခင်ဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵြို

ေဆာင်ရွြ်ရန်

စစ်ေဆဵေရဵမှူဵချုပ်တစ်ဦဵြို

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏

သေဘာတူညီ ချြ်ြဖငဴ် ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵရမည်။*
၉၂။

စစ်ေဆဵေရဵမှူဵချုပ်သည် လျှပ်စစ်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၂ နှငဴ် ၃၃ ပါြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ ေအာြ်
ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်ဵမျာဵြို ေဆာင်ရွြ်ရမည်(ြ) ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိဖပီဵြဖစ်သည်ဴ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵ၊ ပို့လွှတ်ြခင်ဵနှငဴ် ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ
မျာဵြို

သတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ

စစ်ေဆဵဖပီဵ

လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ြင်ဵရှင်ဵ

ေကြာင်ဵလြ်မှတ်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ။
(ခ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵအသုဳဵြပုသည်ဴ

ဓာတ်ေလှြာဵ၊

စြ်ေလှြာဵ၊

လျှပ်စစ်ရထာဵ၊

အထူဵစီဵပွာဵေရဵ စြ်မှုဇန
ု ်မှ စြ်ရုဳမျာဵ၊ အေသဵစာဵ၊ အလတ်စာဵ၊ အကြီဵစာဵစြ်ရုဳမျာဵ၊
အမျာဵြပည်သူသြ်ဆိုင်စုေဝဵ

ရာ

အေဆာြ်အအုဳမျာဵ

စသည်တ့ြ
ို ို

စစ်ေဆဵဖပီဵ

လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ြင်ဵရှင်ဵေကြာင်ဵလြ်မှတ်ထုတ် ေပဵြခင်ဵ။
(ဂ)

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာပစ္စညဵ် ြိရိယာမျာဵြို

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

စဳချိန်စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ

စစ်ေဆဵဖပီဵအ ရည်အေသွဵစစ်ေဆဵချြ်လြ်မှတ် ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ။

*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

(ဃ) လျှပ်စစ်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၄ အရ တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်ထာဵသည်ဓ
ဴ ာတ်ခွဲခန်ဵမှ သတ်မှတ်စဳချိန်
စဳညွှန်ဵမျာဵြဖင်ဴ စစ်ေဆဵဖပီဵ အတည်ြပုချြ်ရေသာ ြပည်တွင်ဵြပည်ပမှ ထုတလ
် ုပ်သည်ဴ
လျှပ်စစ်ပစ္စညဵ် ြိရိယာ မျာဵြို အရည်အေသွဵစစ်ေဆဵချြ်လြ်မှတ် ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ။
(င)

လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ရန် သတ်မှတ်အရည်အချင်ဵနှငဴ် ြပည်စ
ဴ ုဳသူမျာဵအာဵ
လျှပ်စစ် ြျွေမ်ဵြျင်မှုဆိုင်ရာ လြ်မှတ်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ။

(စ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵနှငဴ်

ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွြ်

လုပ်ငန်ဵမှတ်ပုဳ

တင်ြခင်ဵနှငဴ် သတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ။
(ဆ)

လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ေကြာင်ဴ လူနှငဴ်တိရစ္ဆာန်တို့ ထိခြ
ို ်နာြျင်ေစြခင်ဵ၊ အသြ်ဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵ၊
ပစ္စညဵ် ဥစ္စာနှငဴ်အေဆာြ်အအုဳမျာဵပျြ်စီဵဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵစသည်ဴ အန္တရာယ်ြဖစ်ေပါ်မှုမျာဵနှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍ တာဝန်ရှိသူမျာဵနှငဴ် လိအ
ု ပ်ေသာသြ်ေသမျာဵြို စစ်ေဆဵ၍ မည်သူ့တွင်
တာဝန်ရှိေကြာင်ဵြို

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*

သို့

သေဘာထာဵမှတ်ချြ်

ေပဵပို့ြခင်ဵ၊
၉၃။

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည်
အန္တရာယ်ြင်ဵရှင်ဵေကြာင်ဵနှငဴ်

မိမိ၏

လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ြခင်ဵမြပုမီ

လျှပ်စစ်ပစ္စညဵ် အရည်အေသွဵတို့အတွြ်

လျှပ်စစ်

စစ်ေဆဵြခင်ဵခဳရမည်ဴ

အြပင် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်လည်ပတ်ေနသည်ဴ ြာလအတွင်ဵနှစ်စဉ်စစ်ေဆဵြခင်ဵခဳရမည်။
၉၄။

စစ်ေဆဵေရဵမှူဵချုပ်သည် အထြ်နည်ဵဥပေဒ ၉၃အရ စစ်ေဆဵရာတွင် ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊
လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ် ြိုြ်ညမ
ီ ှုမရှိေကြာင်ဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိပါြ လုပ်ငန်ဵမျာဵရပ်ဆိုင်ဵနိုင်ရန်
လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန* နှငဴ် ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူတထ
ို့ ဳသို့ အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။

၉၅။

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည်

လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ြဖစ်ပွာဵြခင်ဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

စစ်ေဆဵေရဵမှူဵချုပ်၏

သေဘာ ထာဵမှတ်ချြ်အေပါ်တွင် မည်သို့အေရဵယူေဆာင်ရွြ်ထာဵေကြာင်ဵ စစ်ေဆဵေရဵမှူဵချုပ်
ထဳသို့ အြမန်ဆုဳဵ အေကြာင်ဵြပန်ကြာဵရမည်။
၉၆။

စစ်ေဆဵေရဵမှူဵချုပ်သည် လျှပ်စစ်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၄ နှငဴ်အညီ စြ်မှုဝန်ကြီဵဌာနြေဆာင်ရွြ်ရမည်ဴ
နိုင်ငဳတြာအဆင်ဴမီဓာတ်ခွဲခန်ဵမျာဵ တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်နိုင်ေရဵြိစ္စြို တာဝန်ယူေဆာင်ရွြ်
ရမည်။

၉၇။

စစ်ေဆဵေရဵမှူဵချုပ်သည် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် လျှပ်စစ်ပစ္စညဵ် ြိရိယာမျာဵ
စစ်ေဆဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွြ်နိုင်ရန် လိအ
ု ပ်ေသာ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵြို ေရဵဆွဲ၍
စြ်မှုဝန် ကြီဵဌာနသို့ တင်ြပရမည်။

*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

အခန်ဵ(၉)
စည်ဵြမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ၊ ြပစ်ဒဏ်မျာဵနှငဴ် အေရဵယူမှုမျာဵ
စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုမျာဵ
၉၈။

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန* သည် ဥပေဒ၊ အမိန့်၊ နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵ သို့မဟုတ်
ခွင်ဴြပုမိန့်ပါ စည်ဵြမ်ဵချြ်တိြ
ု့ ို ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူတစ်ဦဵဦဵြ ေဖာြ်ဖျြ်ေကြာင်ဵမိမိထဳ စာြဖင်ဴ
တိုင်ကြာဵလာြခင်ဵေကြာင်ဴြဖစ်ေစ၊

မိမိ

ြိုယ်တိုင်သသ
ဳ ယရှိြခင်ဵေကြာင်ဴြဖစ်ေစ

လိအ
ု ပ်ေသာ

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်နိုင်ရန်သင်ဴေလျာ်ေသာ လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵြို
တာဝန်ေပဵနိုင်သည်။
စည်ဵြမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာလုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ
၉၉။

(ြ) ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူတစ်ဦဵဦဵအာဵ
အေကြာင်ဵေပါ်ေပါြ်လာပါြ

စည်ဵြမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ
အေရဵယူြခင်ဵမြပုမီ

အေရဵယူြခင်ဵြပုရန်

ယင်ဵအေရဵယူမှုသည်

မည်သည်ဴ

အတွြ်ေကြာင်ဴ ေလျာ်ြန်မှုမရှိေကြာင်ဵြို သတ်မှတ်ြာလအတွင်ဵ ေြဖရှင်ဵချြ်ေပဵရန်
လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန* သည် ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူထစ
ဳ ာြဖင်ဴ အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။
(ခ)

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန* သည် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချြ်
ြဖင်ဴ စည်ဵြမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ
ထုတြ် ပန်ရမည်။ ယင်ဵ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵတွင်ေအာြ်ပါအချြ်မျာဵပါဝင်ရမည်(၁)

စည်ဵြမ်ဵေဖာြ်ဖျြ်ြခင်ဵအတွြ် ေြဖရှင်ဵချြ်ေပဵရန် အခွင်ဴအေရဵေပဵြခင်ဵ။

(၂)

ေြဖရှင်ဵချြ်သည်ခင
ို ်လဳြု ပည်စ
ဴ ုဳမှုမရှိပါြ စည်ဵြမ်ဵေဖာြ်ဖျြ်ြခင်ဵြို ြပန်လည်
ြုစာဵရန် အတွြ် သင်ဴေတာ်သည်ဴ အချိန်အတိုင်ဵအတာတစ်ရပ်ေပဵြခင်ဵ။

(၃)

သင်ဴေတာ်သည်ဴ

အချိန်အတိုင်ဵအတာအတွင်ဵ

ြပန်လည်ြုစာဵနိုင်ြခင်ဵမရှိပါြ

အေရဵယူရမည်ဴ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ် ချမှတ်နိုင်သည်ဴ ဒဏ်ေကြဵေငွပမာဏ။
အေရဵယူမှုမျာဵ
၁၀၀။ လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန* သည် သတ်မှတ်စည်ဵြမ်ဵချြ်တြ
ို့ ို ေဖာြ်ဖျြ်ေကြာင်ဵ
ေတွ့ရှိရသည်ဴ သြ်ဆိုင်ရာခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူြို ေအာြ်ပါအေရဵယူမှုတစ်ရပ်ရပ်ြို ြဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်
ထြ်ပို၍ြဖစ် ေစ အေရဵယူေဆာင်ရွြ်နိုင်သည်*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

(ြ) စည်ဵြမ်ဵေဖာြ်ဖျြ်မှု

ထပ်မဳြျူဵလွန်ြခင်ဵ

မြပုနိုင်ရန်အတွြ်

ဘဏ္ဍာေရဵအာမခဳ

ထာဵရှိရန် သတ်မှတ်ြခင်ဵ။
(ခ)

ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာြပစ်ဒဏ်မျာဵချမှတ်ြခင်ဵ။

(ဂ)

ခွင်ဴြပုမိန့်ြို ရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ရုပ်သမ
ိ ်ဵြခင်ဵ။

(ဃ) တရာဵမေကြာင်ဵအရြဖစ်ေစ၊

ြပစ်မှုေကြာင်ဵအရြဖစ်ေစ

တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

တရာဵစွဲဆိုရန် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵြခင်ဵ။
အခန်ဵ(၁၀)
အေထွေထွ
လုခဳ ခုဳမှုအဆင်ဴအတန်ဵထာဵရှိမှု
၁၀၁။ စာရွြ်စာတမ်ဵတွင်ပါရှိေသာ

သတင်ဵအချြ်အလြ်အချို့ သို့မဟုတ် အာဵလုဵဳ ြိုမြဖစ်မေန

ထုတေ
် ဖာ်ြပသရန် သို့မဟုတ် ေြပာဆိုရန်အေြခအေနတစ်ရပ် ြဖစ်ေပါ်သည်အ
ဴ ခါ ထိုြိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ်
ပတ်သြ် သည်ပ
ဴ ုဂ္ဂိုလ်သည် အဆိုပါ စာရွြ်စာတမ်ဵတွင်ပါရှိေသာ သတင်ဵအချြ်အလြ်
မျာဵမှာ လုခဳ ခုဳမှုအဆင်ဴအတန်ဵသတ်မှတ်ချြ်အရ ထိသ
ု ို့ထုတေ
် ဖာ်ေြပာဆိုြခင်ဵမှ ြင်ဵလွတခ
် ွင်ဴ
ြပုရန် လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန* သို့တင်ြပေလျှာြ်ထာဵနိုင်သည်။ ထိသ
ု ို့ေလျှာြ်ထာဵရာ
တွင်လျှို့ဝှြ်ထာဵရှိမှုအြဖစ် သတ်မှတ်ရန် မိမိေလျှာြ်ထာဵမှုအြျိုဵအေကြာင်ဵခိုင်လဳေ
ု ကြာင်ဵ
လုေ
ဳ လာြ်သည်ဴ အေသဵစိတ်အေထာြ်အထာဵမျာဵြို ေလျှာြ်ထာဵတင်သွင်ဵရမည်။ လျှပ်စစ်
နှငဴစ
် ွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*သည် လျှို့ဝှြ်ထာဵရှိမှုအြဖစ် သတ်မှတ်ရန် မည်သည်ေ
ဴ တာင်ဵဆိုမှုမျိုဵ
ြိုမဆို ဆုဳဵြဖတ်သတ် မှတ်ပိုင်ခွင်ဴရှိသည်။
သတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵ
၁၀၂။ လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီဵဌာန*
အေြာင်အထည်ေဖာ်

သည်

ေဆာင်ရွြ်ရာတွင်

လျှပ်စစ်ဥပေဒနှငဴ်
လိအ
ု ပ်ပါြ

နည်ဵဥပေဒပါလုပ်ငန်ဵမျာဵြို
လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵခွင်ဴြပုမိန့်

ရရှိသူထမ
ဳ ှ မည်သည်သ
ဴ တင်ဵအချြ်အလြ်ြိုမဆို ေတာင်ဵဆိုနိုင်သည်။ ယင်ဵသို့ေတာင်ဵဆို
ခဳရသည်ဴပုဂ္ဂိုလ်သည် ေတာင်ဵဆိုလာသည်ဴအချြ်အလြ်မျာဵြို ပဳဴပိုဵေပဵရမည်ြဖစ်ဖပီဵ ပျြ်ြွြ်
ပါြ အခါအာဵေလျာ်စွာ

သတ်မှတ်သည်ဴ ဒဏ်ေငွ

သို့မဟုတ်

တာဝန်ရှိေစရမည်။
*

၂၈.၂.၂၀၂၂ ရက်ဒန့တွင် ပထမအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်။

အြခာဵြပစ်ဒဏ်မျာဵအတွြ်

(ပုဳ) ခင်ေမာင်စိုဵ
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကြီဵ
လျှပ်စစ်စွမ်ဵအာဵဝန်ကြီဵဌာန

