ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်
ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန
(ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵနည်ဵဥပေဒမျာဵ)
အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၇၉/၂၀၁၈)
၁၃၈၀ ြပည်န
ဴ ှစ်၊ ပထမဝါဆိုလြပည်ေ
ဴ ကျာ် (၆) ရက်
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလုင
ိ ်လ ၃ ရက်)
ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည် ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၉၉၊
ပုဒ်မခွဲ(က) အရ အပ်နှင်ဵထာဵေသာ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴကိုကျင်ဴသုဳဵ၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီ
ချက်ြဖင်ဴ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကို ထုတြ် ပန်လုက
ိ ်သည်။
အခန်ဵ (၁)
အမည်နှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤနည်ဵဥပေဒကို ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵနည်ဵဥပေဒမျာဵ ဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။

၂။

ဤနည်ဵဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ
ပါရှိသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ

စကာဵရပ်မျာဵသည်

အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒတွင်
ထိ့ြု ပင်

ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည်

ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက် ေစရမည်(က) ကုန်စည်အပ်နှဳသူ ဆိုသည်မှာ ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵတွင် ရထာဵြဖင်ဴ ကုန်စည်
သယ်ယူပို့ေဆာင်ရန်

အတွက်

ကုန်စည်လက်ခဳသူထသ
ဳ ို့

ကုန်စည်အပ်နှဳေသာသူကို

ဆိုသည်၊
(ခ)

ကုန်စည်လက်ခဳသူ ဆိုသည်မှာ ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵတွင် ရထာဵြဖင်ဴ ကုန်စည်
သယ်ယူပို့ေဆာင်ရန်အတွက် ကုန်စည်အပ်နှဳသူက ရထာဵကုန်တင်ပို့လွှာတွင် ေဖာ်ြပထာဵ
ေသာ ကုန်စည်ကို လက်ခဳရယူပိုင်ခွင်ဴရှိသူကို ဆိုသည်၊

(ဂ)

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု ဆိုသည်မှာ တည်ဆဲြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုဥပေဒတွင် ဖွင်ဴဆိုထာဵသည်ဴ
အတိင
ု ်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်၊

(ဃ) တည်ေဆာက်-လုပ်ကိုင်-လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵ

(Build-Operate

and

Transfer=BOT)

ဆိုသည်မှာ နှစ်ရှညသ
် ေဘာတူစာချုပ်ပါစီမဳကိန်ဵ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်ဵကို လုပ်ငန်ဵလုပ်
ေဆာင်သူက တည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵ လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵနှငဴ် စာချုပ်သက်
တမ်ဵကုန်ဆုဳဵချိန်တွင် လုပ်ငန်ဵလုပ်ေဆာင်သူတက
ို့ သက်ဆိုင်ရာသို့ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵြခင်ဵကို
ဆိသ
ု ည်၊

(င)

တည်ေဆာက်-ပိုင်ဆိုင်-လုပ်ကိုင်-လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵ

(Build-

Own-

Operate

and

Transfer=BOOT) ဆိုသည်မှာ အစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵကဲဴသို့ အမျာဵပိုင်အဖွဲ့အစည်ဵနှငဴ်
ပုဂ္ဂလက
ိ အဖွဲ့အစည်ဵတို့က အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ ကကီဵမာဵေသာ အေြခခဳအေဆာက်အအုဳ
စီမဳကိန်ဵကို ပုဂ္ဂလက
ိ အဖွဲ့အစည်ဵက ေငွေ ကဵအေြမာက်အြမာဵ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳ၍ စီမဳကိန်ဵ
ေရဵဆွဲြခင်ဵ၊ တည်ေဆာက်ြခင်ဵြပုလုပ်ပပီဵ အသုဳဵြပုသူမျာဵထဳမှ ေငွေ ကဵေကာက်ခဳကာ
လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ခွင်ဴကို စည်ဵကမ်ဵချက်ြဖင်ဴ စာချုပ်ချုပ်ဆိုေစပပီဵ ေဆာင်ရွက်ေစကာ
ေငွေ ကဵအရင်ဵအနှီဵမျာဵ

ေကျပပီဵစာချုပ်သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵသည်ဴအခါ

သို့မဟုတ်

အရင်ဵမေကျေသဵ၍ တိုဵြမှင်ဴေပဵသည်ဴ သက်တမ်ဵ ကုန်ဆုဳဵသည်ဴအခါ သက်ဆိုင်ရာသို့
ပိုင်ဆိုင်မှုကို အဖိုဵစာဵနာဵမပါရှိဘဲြဖစ်ေစ၊ အဖိုဵစာဵနာဵြဖင်ဴ ြဖစ်ေစ သေဘာတူညီချက်
တစ်ရပ်ရပ်ြဖင်ဴ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵြခင်ဵကိုဆိုသည်၊
(စ)

တည်ေဆာက်-ပိုင်ဆိုင်-လုပ်ကိုင်ြခင်ဵ (Build - Own and Operate= BOO) ဆိုသည်မှာ
သေဘာတူစာချုပ်ပါ လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ကို လုပ်ငန်ဵလုပ်ေဆာင်သူက ေငွေ ကဵအေြမာက်
အမျာဵရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳ၍ တည်ေဆာက်ပပီဵ လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ကို ပိုင်ရှင်အေနြဖင်ဴ ကုန်ကျထာဵ
သည်ဴ ေငွေ ကဵအရင်ဵအနှီဵနှငဴ် စရိတ်စကမျာဵ ေြပေကျေစရန် သုဳဵစွဲသူမျာဵထဳမှ အခေ ကဵ
ေငွ ဝန်ေဆာင်ခရယူလပ
ု ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵကို ဆိုသည်၊

(ဆ)

တည်ေဆာက်-ငှာဵရမ်ဵ-လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵ (Build - Lease and Transfer-BLT) ဆိုသည်မှာ
သေဘာတူစာချုပ်ပါ လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ကို လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူက ေငွေ ကဵစိုက်ထတ
ု ်
ကာ လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ပပီဵစီဵသည် အထိ တည်ေဆာက်ပပီဵေနာက် လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ပိုင်ရှင်
အြဖစ် သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵသိ့ု ကာလ သတ်မှတ်၍ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ
ထိင
ု ှာဵရမ်ဵသည်က
ဴ ာလ ကုန်ဆုဳဵသည်ဴအခါ လုပ်ငန်ဵနှငဴ် ပစ္စညဵ် အာဵလုဵဳ ကို သက်ဆိုင်ရာ
အစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵသို့ အဖိုဵစာဵနာဵမပါရှိဘဲြဖစ်ေစ၊ အဖိုဵစာဵနာဵသတ်မှတ်၍ ြဖစ်ေစ
သေဘာတူညီချက် တစ်ရပ်ရပ်ြဖင်ဴ ြပန်လည်လဲေ
ွှ ြပာင်ဵေပဵြခင်ဵကို ဆိုသည်၊

(ဇ)

ပုဳစဳထတ
ု ်-တည်ေဆာက်-ေငွေ ကဵပဳဴပိုဵ-လုပ်ကိုင်ြခင်ဵ (Design - Build – Finance and
Operate = DBFO) ဆိုသည်မှာ နှစ်ရှည် သေဘာတူစာချုပ်အရ လုပ်ငန်ဵလုပ်ေဆာင်သူ
အာဵ လုပ်ငန်ဵပိုင်ဆိုင်မှုကို လွှေ
ဲ ြပာင်ဵမေပဵဘဲ လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ကိုသာ လွှအ
ဲ ပ်လုပ်ကိုင်
ေစြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ စီမဳကိန်ဵတစ်ခုခုကို ဒီဇိုင်ဵေရဵဆွဲ ြခင်ဵမှစ၍ ေငွေ ကဵရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳကာ
တည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ေစြခင်ဵကို ဆိုသည်၊

(ဈ)

ပုဳစဳထတ
ု ်-ေဆာက်လပ
ု ်-စီမဳ-ေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴြခင်ဵ (Design-Construct-Manage and
Finance= DCMF) ဆိုသည်မှာ သေဘာတူစာချုပ်အရ အစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခု၏
လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်နှငဴ်

အတိအကျေဖာ်ြပထာဵေသာ

ပုဂ္ဂလက
ိ လုပ်ငန်ဵရှင်က

ပုဳစဳထတ
ု ်ြခင်ဵမှစ၍

အချက်မျာဵကို

ြဖည်ဴဆည်ဵေပဵရန်

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊

စီမဳ

ခန့်ခွဲြခင်ဵနှငဴ်

ေငွေ ကဵစိုက်ထတ
ု ်ေထာက်ပဳဴြခင်ဵတို့ြပုရာတွင်

ြဖည်ဴဆည်ဵေပဵသည်ဴ

ပစ္စညဵ် မျာဵအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵက ေဈဵနှုန်ဵနှငဴ် အရည်အေသွဵ
တို့အာဵ ကကီဵ ကပ်ြခင်ဵကို ဆိုသည်။
အခန်ဵ (၂)
ရထာဵကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ
၃။

ရထာဵကုမ္ပဏီအြဖစ် ြမန်မာနိုင်ငဳကုမ္ပဏီမျာဵအက်ဥပေဒနှငဴ်အညီ ဖွဲ့စည်ဵလိုသူမျာဵသည်(က) အစုရှယ်ယာဝင်အနည်ဵဆုဳဵ ၂ ဦဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ၅၀ ဦဵထိ ပါဝင်ေသာ အမျာဵနှငဴ်
မသက်ဆိုင်သည်က
ဴ ုမ္ပဏီ (Private Company) ကို ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အစုရှယ်ယာဝင်
အနည်ဵဆုဳဵ ၇ ဦဵမှ အမျာဵဆုဳဵ အကန့်အသတ် မရှပ
ိ ါဝင်ေသာ အမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်သည်ဴ
ကုမ္ပဏီ (Public Company) ကို ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်၊
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ(က) အရ ဖွဲ့စည်ဵရာတွင်(၁)

အစုရှယ်ယာဝင်အာဵလုဵဳ ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵမျာဵသာပါဝင်ပပီဵ ကကီဵ ကပ်စီမဳခန့်ခွဲသည်ဴ
ြမန်မာကုမ္ပဏီအြဖစ် ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်၊

(၂)

အစုရှယ်ယာဝင်

အာဵလုဵဳ ြဖစ်ေစ၊

နိုင်ငဳြခာဵကုမ္ပဏီအြဖစ်

တစ်ဦဵဦဵြဖစ်ေစ

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

နိုင်ငဳြခာဵသာဵပါဝင်သည်ဴ

ြပည်ပတွင်

ဖွဲ့စည်ဵထာဵသည်ဴ

ကုမ္ပဏီ၏ ရုဳဵခွဲ သို့မဟုတ် ကိုယ်စာဵလှယ်ရုဳဵ တည်ေထာင် ဖွင်ဴလှစ်လပ
ု ်ကိုင်သည်ဴ
နိုင်ငဳြခာဵကုမ္ပဏီအြဖစ် ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ(က) နှငဴ် (ခ)တို့ပါ ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုကို သင်ဵဖွဲ့မှတ်တမ်ဵနှငဴ် သင်ဵဖွဲ့စည်ဵမျဉ်ဵ
တို့နှငဴ်အတူ

ြမန်မာနိုင်ငဳကုမ္ပဏီမျာဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵတွင်

သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

မှတ်ပုဳတင်၍ ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။
၄။

နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ၏

မတည်ရင်ဵနှီဵေငွပါဝင်ေသာ

ရထာဵကုမ္ပဏီကို

ဖွဲ့စည်ဵလိသ
ု ူမျာဵသည်

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတက အတည်ြပုထာဵေသာ သင်ဵဖွဲ့မှတ်တမ်ဵနှငဴ် သင်ဵဖွဲ့စည်ဵမျဉ်ဵတို့နှငဴ်အတူ
၁၉၅၀ ြပည်ဴနှစ်၊ အထူဵကုမ္ပဏီ အက်ဥပေဒနှငဴ်အညီ ကုမ္ပဏီမျာဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵတွင် သတ်မှတ်
ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ မှတ်ပုဳတင်၍ ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။
အခန်ဵ (၃)
ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်
၅။

နည်ဵဥပေဒ ၃ နှငဴ် ၄ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်နှငဴ်အညီ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရရှိပပီဵ သက်တမ်ဵရှိေသာ
ရထာဵကုမ္ပဏီတစ်ခုခုသည်

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်လုပ
ိ ါက

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

မေလျှောက်ထာဵမီ အဆိုြပုရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက် (Railway Scheme) ကို ေအာက်ပါလိုအပ်သည်ဴ
အချက်အလက်မျာဵ ေဖာ်ြပေရဵဆွဲရမည်(က) အဆိုြပုရထာဵလမ်ဵအမျိုဵအစာဵ၊ ရထာဵအမျိုဵအစာဵနှငဴ် ရထာဵေြပဵဆွဲပုဳစနစ်၊
(ခ)

အဆိုြပုရထာဵ

ေြပဵဆွဲပုဳစနစ်၏

ေယဘုယျလမ်ဵေ ကာင်ဵ၊

ခရီဵလမ်ဵဆုဳေနရာနှငဴ်

ရထာဵလမ်ဵေ ကာင်ဵ အကွာအေဝဵ အရှည်မိုင်၊
(ဂ)

ေဖာက်လပ
ု ်ရမည်ဴ

ရထာဵလမ်ဵသစ်မျာဵ၊

တည်ေဆာက်ရမည်ဴ

ရထာဵလမ်ဵေြမှာင်မျာဵ၊

လမ်ဵမွှာမျာဵနှငဴ် ရထာဵယာဒ်ဝင်ဵမျာဵ၊
(ဃ) လက်ရှိေြပဵဆွဲေနေသာ ရထာဵလိင
ု ်ဵမျာဵနှငဴ်ဆက်စပ်၍ ေဖာက်လပ
ု ်ရမည်ဴရထာဵလိင
ု ်ဵမျာဵ၊
(င)

ရထာဵကို

ထိန်ဵသိမ်ဵေမာင်ဵနှင်ရာတွင်

ထည်ဴသွင်ဵတည်ေဆာက်ရမည်န
ဴ ည်ဵပညာ၊

လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵသုဳဵ စနစ်နှငဴ် အချက်ြပစနစ်၊ ဆက်သွယ်ေရဵစနစ်၊
(စ)

အသစ်ေဆာက်လပ
ု ်မည်ဴ ဘူတာစကကြံမျာဵ၊ ၎င်ဵတို့အတွက် ေြမအသုဳဵချမှုအစီအစဉ်၊

(ဆ)

အသုဳဵြပုမည်ယ
ဴ ာဉ်၊ ရထာဵ၊ ကာဵတို့၏ ဝင်ထက
ွ ်ပုဳလမ်ဵေ ကာင်ဵ၊

(ဇ)

ဆက်စပ်ေနေသာ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ ကွန်ယက်စနစ်၊

(ဈ)

ရထာဵလမ်ဵေ ကာင်ဵတွင် ြမစ်၊ ေချာင်ဵ၊ တူဵေြမာင်ဵ၊ လိဏ
ု ်ေခါင်ဵနှငဴ် တဳတာဵ ရှိ မရှိနှငဴ်
ရှိလျှေင် ယင်ဵတို့၏ အေြခအေန၊

(ည)

အဆိုြပုရထာဵေြပဵဆွဲပုဳစနစ်၏ ရထာဵလမ်ဵေဘဵကင်ဵလုခဳ ခုဳမှုအေနအထာဵ၊

(ဋ)

အဆိုြပုရထာဵခ၊ ကုန်စည်သယ်ေဆာင်ခနှငဴ် ကုန်စည်ပို့ေဆာင်မှုစနစ်၊

(ဌ)

ရထာဵလမ်ဵအေြခအေန၊

ရထာဵကုမ္ပဏီက

တာဝန်ယူေဆာက်လပ
ု ်ရမည်ဴ

သို့မဟုတ်

အဆင်ဴြမှင်ဴတင်ေပဵ ရမည်ဴ ရထာဵလမ်ဵ၊ ရထာဵလမ်ဵအစိတ်အပိုင်ဵနှငဴ် တဳတာဵ၊
(ဍ)

ရထာဵလမ်ဵေ ကာင်ဵတွင် ြမန်မာဴမီဵရထာဵပိုင်မဟုတ်သည်ဴ ေြမအမျိုဵအစာဵ (အစိုဵရက
စီမဳခန့်ခွဲပိုင်ခွင်ဴ ရှိေသာေြမ၊ အစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵပိုင်ေြမ၊ လယ်ယာေြမ၊ ေြမလွတ၊်
ေြမရိုင်ဵ၊

ပုဂ္ဂလက
ိ ပိုင်ေြမ

သို့မဟုတ်

အြခာဵေြမအမျိုဵအစာဵ)နှငဴ်

ေြမပိုင်ဆိုင်မှု၊

ေြမစီမဳခန့်ခွဲမှု အေနအထာဵ၊
(ဎ)

မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ လွယ်ကူအဆင်ေြပစွာ လိက
ု ်ပါစီဵနင်ဵနိုင်မည်ဴအစီအမဳမျာဵ၊

(ဏ) အဆိုပါ ရထာဵလမ်ဵေ ကာင်ဵနှငဴ် လက်ရှိရထာဵလမ်ဵနှငဴ်ေပါင်ဵ၍ ေြပဵဆွဲမည်ဴအစီအစဉ်
သို့မဟုတ် သီဵြခာဵရထာဵလမ်ဵ ေဖာက်လုပ်မည်ဴအစီအစဉ်မျာဵ၊
(တ) အဆိုြပုရထာဵဘူတာမျာဵနှငဴ် တည်ဵခိုေဆာင်မျာဵ၊ ယာဉ်ြပင်အလုပ်ရုဳမျာဵ၊ ကုန်ေလှာင်ရုဳ
မျာဵ၊ စာဵေသာက်ဆိုင်မျာဵနှငဴ် ဝင်ဵခခဳမျာဵပါဝင်သည်ရ
ဴ ပ်နာဵစခန်ဵမျာဵ၊
(ထ) ရထာဵစက်ေခါင်ဵမျာဵ၊

ရထာဵတွဲမျာဵ၊

ရထာဵသဳလမ်ဵမျာဵနှငဴ်

အြခာဵဆက်စပ်သည်ဴ

ပစ္စညဵ် မျာဵ ထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵ၊ တပ်ဆင်ြခင်ဵ၊ ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ အစီအစဉ်မျာဵ၊

(ဒ)

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုြပုရာတွင်

ြပည်တွင်ဵအဖွဲ့အစည်ဵ၊

ြပည်ပအဖွဲ့အစည်ဵတို့၏

ခန့်မှန်ဵ

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမည်ဴ ေငွပမာဏ၊
(ဓ)
၆။

ပို့ေဆာင်ေရဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနက သတ်မှတ်သည်ဴ အြခာဵလိအ
ု ပ်ချက်မျာဵ။

ရထာဵကုမ္ပဏီသည်(က) နည်ဵဥပေဒ

၅

နှငဴ်အညီ

ေရဵဆွဲထာဵသည်ဴ

အဆိုြပုရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ကို

အတည်ြပုချက်ရရှိရန် သတ်မှတ်ထာဵေသာ စိစစ်ေရဵနှငဴ် ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵခေပဵသွင်ဵ၍
ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ ပုဳစဳ(၁) ြဖင်ဴ ေလျှောက်ထာဵရမည်။ ထိပ
ု ုဳစဳ(၁)ေလျှောက်လာွှ တွင်
ရုဳဵခွန်အက်ဥပေဒနှငဴ်အညီ ရုဳဵခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵကပ်ရမည်၊
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ(က) အရ ေလျှောက်ထာဵရာတွင် ေအာက်ပါတို့ကို ပူဵတွဲတင်ြပရမည်(၁)

အဆိုြပုရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်၊

(၂)

အဆိုြပုရထာဵလမ်ဵေ ကာင်ဵေြမပုဳ၊

(၃)

ရထာဵကုမ္ပဏီ၏

ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်ဵခွင်ဴမှတ်ပုဳတင်ကဒ်ြပာဵ၊

သင်ဵဖွဲ့မှတ်တမ်ဵနှငဴ်

သင်ဵဖွဲ့စည်ဵမျဉ်ဵ၊ အစုရှယ်ယာထည်ဴဝင်မှု စာရင်ဵပုဳစဳ(၆)နှငဴ် ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာ
အဖွဲ့ဝင်စာရင်ဵပုဳစဳ (၂၆)တို့၏ ဓာတ်ပုဳမိတ္တူမျာဵ။
၇။

နည်ဵဥပေဒ ၆ အရ ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီသည် အဆိုြပုရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ပါ
ရထာဵလမ်ဵအတွက် ေြမအစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခုခုမှာ ပုဂ္ဂလက
ိ ပိုင်ေြမ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက လက်ရှိ
ထာဵအသုဳဵြပုသည်ဴေြမြဖစ်ပပီဵ
လုပ်ငန်ဵဥပေဒ၊

ထိေ
ု ြမကို

တည်ဆဲေြမသိမ်ဵအက်ဥပေဒ၊

သိမ်ဵယူနိုင်ေရဵအတွက်

အသုဳဵြပုရန်လုအ
ိ ပ်ပါက
နည်ဵဥပေဒ၊

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵ

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ

ေအာက်ပါအချက်အလက်မျာဵကိုပူဵတွဲ၍

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို့

တင်ြပရမည်(က) ေြမအမျိုဵအစာဵနှငဴ် ေြမအကျယ်အဝန်ဵ ခန့်မှန်ဵဧက၊
(ခ)

ေြမကွက်အမှတ်၊ ကွင်ဵအမှတ်၊ ေြမတိုင်ဵအမှတ်နှငဴ် ေြမကွက်တည်ေနရာလိပ်စာ၊

(ဂ)

ေြမပိုင်ရှင်၊ ေြမလက်ဝယ်ရှိထာဵသူအမည်နှငဴ် ေနရပ်လပ
ိ ်စာ၊

(ဃ) ေြမကွက်ရှိ အပင်၊ သီဵနှဳပင်မျာဵနှငဴ် ခန့်မှန်ဵကာလတန်ဖိုဵ၊

၈။

(င)

ေြမကွက်ရှိ အေဆာက်အအုဳနှငဴ် ခန့်မှန်ဵကာလတန်ဖိုဵ၊

(စ)

ေြမကွက် ခန့်မှန်ဵကာလတန်ဖိုဵ၊

(ဆ)

ေြမကွက်ပိုင်ဆိုင်မှု အေထာက်အထာဵ၊

(ဇ)

ေြမပုဳ၊ ေြမရာဇဝင်နှငဴ် ေြမစာရင်ဵ မှတ်တမ်ဵမိတ္တူမျာဵ။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒ ၇ အရ ရထာဵကုမ္ပဏီတစ်ခုခုက ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ
ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ -

(က) ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵကို အေထာက်အကူြပုနိုင် မြပုနိုင် စိစစ်ပပီဵ
ထိေ
ု လျှောက်ထာဵချက်ကို အတည်ြပုနိုင်ရန် အေသဵစိတ်စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုနှငဴ် စိစစ်မှုမျာဵ
ြပုလုပ်ေရဵအတွက် ပဏာမလက်ခဳြခင်ဵ သို့မဟုတ် အတည်ြပုရန် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ ြပုနိုင်
သည်၊
(ခ)

ရထာဵကုမ္ပဏီတစ်ခုခုက
အတည်ြပုနိုင်ရန်

ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ

အေသဵစိတ်စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုနှငဴ်

အဆိုြပုရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ကို
စိစစ်မှုမျာဵ

ြပုလုပ်ေရဵအတွက်

နည်ဵဥပေဒခွဲ(က)အရ ပဏာမလက်ခဳပါက အဆိုြပုရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက် အကျဉ်ဵချုပ်
ကို အမျာဵြပည်သူသိရှိရန်နှငဴ် ကန့်ကွက်ရန်ရှိလျှေင် ကန့်ကွက် လိသ
ု ူက ေ ကညာသည်ေ
ဴ န့မှ
ရက်ေပါင်ဵ (၃၀)အတွင်ဵ ခိုင်လဳေ
ု သာ အေထာက်အထာဵြဖင်ဴ ကန့်ကွက်ချက် တင်ြပရန်
အမျာဵြပည်သူအာဵ အသိေပဵသည်ေ
ဴ ကာ်ြငာကို အနည်ဵဆုဳဵ(၃)ကကိမ် သိသာထင်ရှာဵစွာြဖင်ဴ
တရာဵဝင်ေန့စဉ်ထတ
ု ်သတင်ဵစာတွင် ထည်ဴသွင်ဵေ ကာ်ြငာရမည်။
၉။

နည်ဵဥပေဒ ၈၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ(ခ)အရ ေ ကညာချက်အေပါ် ကန့်ကွက်လုသ
ိ ူမျာဵသည် ရထာဵ
လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ပါ မည်သည်အ
ဴ ဆိုြပုချက်အေပါ် မည်သည်အ
ဴ ေ ကာင်ဵေ ကာင်ဴ ကန့်ကွက်ရြခင်ဵ
ြဖစ်ေ ကာင်ဵ

ခိုင်လဳုေသာအေထာက်အထာဵမျာဵပူဵတွဲ၍

သတ်မှတ်ထာဵသည်ရ
ဴ က်အတွင်ဵ

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ ကန့်ကွက်စာတင်သွင်ဵနိုင်သည်။
၁၀။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒ ၉ အရ တင်သွင်ဵသည်ဴ ကန့်ကွက်စာနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍
ခိုင်လဳေ
ု သာအေထာက်အထာဵ ရှိ မရှိ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵပပီဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိချက်အစီရင်ခဳစာ တင်ြပေစ
ရန် စီမဳေရဵအဖွဲ့အာဵ တာဝန်ေပဵရမည်။

၁၁။

စီမဳေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒ ၁၀ အရ တာဝန်ေပဵသည်အ
ဴ ခါ လိအ
ု ပ်ေသာ စုဳစမ်ဵမှုမျာဵြပုလုပ်ပပီဵ
ကန့်ကွက်သူနှငဴ် ၎င်ဵကတင်ြပသည်ဴ အေထာက်အထာဵမျာဵကို လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကန့်ကွက်ချက်နှငဴ်
သက်ဆိုင်သူမျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ

စစ်ေဆဵပပီဵ

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေတွ့ရှိချက်အစီရင်ခဳစာကို

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ တင်ြပရမည်။
၁၂။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည်(က) စီမဳေရဵအဖွဲ့က

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵပပီဵတင်ြပသည်ဴ

စစ်ေဆဵေတွ့ရှိချက်

သေဘာထာဵအရ

နည်ဵဥပေဒ ၉ ပါ ကန့်ကွက်ချက်မှာ ခိုင်လဳေ
ု သာ အေထာက်အထာဵရှိပပီဵ ပိုင်ဆိုင်မှုအြငင်ဵ
ပွာဵြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵေတွ့ရှိရလျှေင် သက်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵတွင် အြငင်ဵပွာဵသူတို့ ေြဖရှင်ဵ
ဆုဳဵြဖတ်ချက်ရယူေစရန် ရထာဵကုမ္ပဏီအာဵ ညွှန် ကာဵရမည်။ ထိသ
ု ို့ ညွှန် ကာဵပပီဵေနာက်
အဆိုပါရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်အတည်ြပုေရဵကိစ္စကို ဆိုင်ဵငဳဴထာဵရမည်၊
(ခ)

ကန့်ကွက်ချက်မှာ ပိုင်ဆိုင်မှုအြငင်ဵပွာဵြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ ယင်ဵအေပါ် တရာဵရုဳဵကချမှတ်သည်ဴ
အမိန့်ဒီကရီအရ အဆိုြပုရထာဵလမ်ဵစီမဳချက်ကို အတည်ြပုြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ
ြပုနိုင်သည်၊

(ဂ)

ကန့်ကွက်ချက်မှာ

ခိုင်လဳေ
ု သာ

အေထာက်အထာဵရှိေသာ်လည်ဵ
အြငင်ဵပွာဵမှုကို

သက်ဆိုင်ရာ

အေထာက်အထာဵမရှိလျှေင်
ပိုင်ဆိုင်မှု

အြငင်ဵပွာဵြခင်ဵ

ရထာဵကုမ္ပဏီက

ြဖစ်ေစ၊

ခိုင်လဳေ
ု သာ

မဟုတ်ဘဲ

အြခာဵကိစ္စ

ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ပပီဵလျှေင်

ြဖစ်ေစ

အဆိုြပု ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ကို အတည်ြပုနိုင်သည်၊
(ဃ) စီမဳေရဵအဖွဲ့၏ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိချက်အစီရင်ခဳစာနှငဴ် ခိုင်လဳေ
ု သာ အဆိုြပု အေထာက်
အထာဵြဖင်ဴ ကန့်ကွက်ချက်တို့အရ ရထာဵကုမ္ပဏီကတင်ြပသည်ဴ ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်
တစ်ရပ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ၊ အာဵလုဵဳ ကို ြဖစ်ေစ အတည်မြပုေ ကာင်ဵ ဆုဳဵြဖတ်နိုင်သည်၊
(င)

နည်ဵဥပေဒ ၉ အရ ကန့်ကွက်စာ တင်သွင်ဵြခင်ဵမရှိလျှေင် ြဖစ်ေစ၊ ကန့်ကွက်စာတင်သွင်ဵ
ေသာ်လည်ဵ ထိက
ု န့်ကွက်ချက်မှာ ခိုင်လဳေ
ု သာ အေထာက်အထာဵမရှိေ ကာင်ဵ ေတွ့ရှိလျှေင်
ြဖစ်ေစ တင်ြပထာဵသည်ဴ ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ လိအ
ု ပ်ေသာ အေသဵစိတ်
စုဳစမ်ဵမှုနှငဴ် စိစစ်မှုမျာဵြပုလုပ်ေစပပီဵ စုဳစမ်ဵစိစစ်ချက်အစီရင်ခဳစာ တင်ြပေစရန် စီမဳေရဵအဖွဲ့
ကို တာဝန်ေပဵရမည်။

၁၃။

စီမဳေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒ ၁၀ နှငဴ် နည်ဵဥပေဒ ၁၂၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ(င)တို့အရ ဗဟိုကကီဵ ကပ်
ေရဵအဖွဲ့က တာဝန်ေပဵအပ်သည်အ
ဴ ခါ(က) နည်ဵဥပေဒ ၆ အရ ေလျှောက်ထာဵတင်ြပသည်ဴ ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ပါ အဆိုြပုချက်
တစ်ခုချင်ဵကို အေသဵစိတ်ြပည်ဴစုဳစွာစိစစ်ပပီဵ သိရှိလိုသည်အ
ဴ ချက်မျာဵနှငဴ် လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵ
ရှိပါက ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ ရထာဵ ကုမ္ပဏီအာဵ ထပ်မဳတင်ြပေစနိုင်သည်၊
(ခ)

အဆိုြပု ရထာဵလမ်ဵေ ကာင်ဵနှငဴ် ရထာဵေြပဵဆွဲပုဳစနစ်အပါအဝင် အဆိုြပုချက်စနစ်တစ်ခုခု
ကို

ေြပာင်ဵလဲြပင်ဆင်ရန်

လိအ
ု ပ်ပါက

သက်ဆိုင်ရာ

ရထာဵကုမ္ပဏီနှငဴ်

ညှန
ိ ှိုင်ဵ

ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်၊
(ဂ)

ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ပါ
ရထာဵလမ်ဵယာဉ်မျာဵ၊
သက်ဆိုင်ေသာ

လုပ်ငန်ဵေနရာမျာဵ၊
ဘူတာရုဳေနရာမျာဵနှငဴ်

စက်ပစ္စညဵ် မျာဵ၊

ရထာဵလမ်ဵေနရာမျာဵ၊

ရထာဵမျာဵ၊

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်

ပစ္စညဵ် ကိရိယာမျာဵကို

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊

လိအ
ု ပ်ေသာ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵတို့ြပရမည်၊
(ဃ) ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

လိအ
ု ပ်ေသာအေထာက်အထာဵမျာဵကို

ေလျှောက်

ထာဵသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီထဳမှြဖစ်ေစ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵနှငဴ် ပုဂ္ဂိုလ်
ထဳမှြဖစ်ေစ ေတာင်ဵခဳ၍ စိစစ်ြခင်ဵနှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ပ
ဴ ုဂ္ဂိုလ်မျာဵကို ဆင်ဴဆို၍ စစ်ေဆဵ
ေမဵြမန်ဵြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်၊
(င)

ေလျှောက်ထာဵသည်ရ
ဴ ထာဵကုမ္ပဏီမှာ

အဆိုြပုရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်အတိုင်ဵအေကာင်

အထည်ေဖာ်နိုင်စွမ်ဵ ရှိ မရှိ၊ ေငွေ ကဵခိုင်မာမှု ရှိ မရှိ စိစစ်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်၏

ေထာက်ခဳချက် သို့မဟုတ် ေလျှောက်ထာဵ သည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီ၏ လွန်ခဲဴေသာ သုဳဵနှစ်က
စာရင်ဵစစ်ေဆဵပပီဵသည်ဴ နှစ်ချုပ်စာရင်ဵ အစီရင်ခဳစာကို ေတာင်ဵခဳြခင်ဵ၊ စိစစ်ြခင်ဵြပုရမည်၊
(စ)

ရထာဵလမ်ဵမျာဵ၊

ရထာဵလမ်ဵယာဉ်မျာဵ၊

ရထာဵစက်ေခါင်ဵမျာဵ၊

ရထာဵတွဲမျာဵနှငဴ်

အချက်ြပစနစ်၊ ဆက်သွယ်ေရဵစနစ်မျာဵမှာ အရည်အေသွဵြပည်မ
ဴ ီြခင်ဵ ရှိ မရှိ ကျွမ်ဵကျင်
သည်ဴ ပညာရှင်မျာဵ၊ အင်ဂျင်နီယာမျာဵ၏ အကူအညီြဖင်ဴ စစ်ေဆဵရမည်၊
(ဆ)

ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ

ရထာဵကုမ္ပဏီက

အဆိုြပုရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ပါ

ရထာဵလမ်ဵ

အတွက် ေြမအစိတ် အပိုင်ဵတစ်ခုခုမှာ သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ
တစ်ခုခုက စီမဳခန့်ခွဲေသာေြမြဖစ်လျှေင် ထိေ
ု ြမကို လွှေ
ဲ ြပာင်ဵ၍ အသုဳဵချနိုင်ေရဵအတွက်
သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵထဳမှ သေဘာထာဵရယူ ရမည်၊
(ဇ)

အဆိုပါ

ရထာဵလမ်ဵအတွက်

ေြမအစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခုခုမှာ

ပုဂ္ဂလက
ိ ပိုင်ေြမြဖစ်လျှေင်

ထိေ
ု ြမကို လွှေ
ဲ ြပာင်ဵ ဝယ်ယူြခင်ဵ သို့မဟုတ် နှစ်ရှညင
် ှာဵရမ်ဵြခင်ဵအတွက် ေြမပိုင်ရှင်နှငဴ်
ေြမအသုဳဵြပုခွင်ဴရသူတို့ထဳမှ သေဘာထာဵ ရယူရမည်၊
(ဈ)

အဆိုြပု ရထာဵလမ်ဵေ ကာင်ဵတွင် လိဏ
ု ်ေခါင်ဵ၊ ြမစ်၊ ေချာင်ဵနှငဴ် တူဵေြမာင်ဵရှိပပီဵ တဳတာဵ
အသစ်တည်ေဆာက်ရန် လို မလို သို့မဟုတ် ရှိေနေသာ တဳတာဵအာဵ အကကီဵစာဵ
ြပင်ဆင်ရန် လို မလိုကို ကျွမ်ဵကျင်သူ အင်ဂျင်နီယာမျာဵ၏ သေဘာထာဵရယူရမည်၊

(ည)

ရထာဵလမ်ဵသစ်ေဖာက်လပ
ု ်ရာတွင် ေတွ့ကကုဳလာရမည်ဴ ေရလမ်ဵနှငဴ် ကုန်ဵလမ်ဵေ ကာင်ဵ
မျာဵ အေြပာင်ဵအလဲြဖစ်နိုင်မည်ဴကိစ္စမျာဵ၊ ရထာဵလမ်ဵနှငဴ် ကာဵလမ်ဵဆုဳရာေနရာမျာဵတွင်
အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵကိစ္စမျာဵ စိစစ်ရမည်၊

(ဋ)

ရထာဵလမ်ဵသစ်

ေဖာက်လပ
ု ်မည်ဴလမ်ဵေ ကာင်ဵနှငဴ်

ရထာဵလမ်ဵ

ဝဲယာတစ်ေလျှောက်

ရှင်ဵလင်ဵရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ကို ထိခက
ို ်နိုင်မှု ရှိ မရှိနှငဴ် ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ
အတွက် အကျိုဵသက်ေရာက်မှု ရှိ မရှိတ့က
ို ို ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်
ေဒသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ေရဵဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ သေဘာထာဵ ကို ရယူရမည်၊
(ဌ)

ေလျှောက်ထာဵသည်ရ
ဴ ထာဵကုမ္ပဏီ၏ ရထာဵစက်ေခါင်ဵေမာင်ဵ၊ ရထာဵထိန်ဵ၊ အင်ဂျင်နီယာ
မျာဵနှငဴ် ရထာဵ ေြပဵဆွဲေရဵနှငဴ်ဆိုင်သည်ဴ ရထာဵဝန်ထမ်ဵမျာဵတွင် ကျွမ်ဵကျင်မှုရှိေ ကာင်ဵ
အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် ရှိ မရှိ စိစစ်ရမည်၊

(ဍ)

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သည်အ
ဴ ခါ

ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵမှုရှိေ ကာင်ဵ

အသိအမှတ်ြပု လက်မှတ် ရှိ မရှိ စစ်ေဆဵရမည်။
၁၄။

စီမဳေရဵအဖွဲ့သည် ရထာဵကုမ္ပဏီက အတည်ြပုရန်ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်နှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍ နည်ဵဥပေဒ ၁၃ အရ လိအ
ု ပ်ေသာ စိစစ်မှုနှငဴ် စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုမျာဵ ြပည်စ
ဴ ုဳစွာ
ြပုလုပ်ပပီဵေနာက် ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ကို အတည်ြပုရန် သင်ဴ မသင်ဴ ခိုင်လဳေ
ု သာ အေ ကာင်ဵြပ

ချက်ြဖင်ဴ သေဘာထာဵမှတ်ချက် နှငဴ်အတူ စုဳစမ်ဵစိစစ်ချက်အစီရင်ခဳစာကို ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵ
အဖွဲ့သို့ တင်ြပရမည်။
၁၅။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒ ၆ အရ ရထာဵကုမ္ပဏီက တင်ြပသည်ဴ အဆိုြပု
ရထာဵလုပ်ငန်ဵ စီမဳချက်နှငဴ် နည်ဵဥပေဒ ၁၄ အရ စီမဳေရဵအဖွဲ့က တင်ြပသည်ဴ စုဳစမ်ဵစိစစ်ချက်
အစီရင်ခဳစာကိုရရှိပါက ရထာဵ ကုမ္ပဏီက တင်ြပသည်ဴ အဆိုြပုရထာဵလမ်ဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်အာဵ
အတည်ြပုရန် သင်ဴ မသင်ဴ စိစစ်ဆုဳဵြဖတ် ရာတွင် ေအာက်ပါအေြခခဳအချက်မျာဵကိုပါ ထည်ဴသွင်ဵ
စဉ်ဵစာဵရမည်(က) လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အကဲြဖတ်သုဳဵသပ်ချက် (Operational Assessment)နှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍(၁)

အေသဵစိတ်တင်ြပသည်ဴ

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ေဆာင်မှု

အစီအစဉ်အတိုင်ဵ

လုပ်ငန်ဵ

ြဖစ်ေြမာက်နိုင်စွမ်ဵ ရှိ မရှိ၊
(၂)

ေဆာင်ရွက်မည်ဴ ေအာက်ပါလုပ်ငန်ဵဒီဇိုင်ဵမျာဵမှာ သင်ဴေလျာ်မှု ရှိ မရှိ(ကက)ရထာဵလမ်ဵအသစ်မျာဵ၊

ရထာဵလမ်ဵခွဲနှငဴ်

ရထာဵယာဒ်ဝင်ဵမျာဵ

တည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊
(ခခ) လက်ရှိေြပဵဆွဲေနေသာ ရထာဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ် ဆက်စပ်ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊
(ဂဂ) ရထာဵကို
နည်ဵပညာ၊

ေမာင်ဵနှင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵရာတွင်
လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

ထည်ဴသွင်ဵတည်ေဆာက်ရမည်ဴ
သုဳဵစနစ်နှငဴ်

အချက်ြပစနစ်၊

ဆက်သွယ်ေရဵစနစ်၊
(ဃဃ)အသစ်ေဆာက်လပ
ု ်မည်ဴ

ဘူတာနှငဴ်

စကကြံ၊

ထပ်မဳတိုဵချဲ့မည်ဘ
ဴ ူတာနှငဴ်

စကကြံမျာဵနှငဴ် ၎င်ဵတို့အတွက် ေြမအသုဳဵချမှုအစီအစဉ်၊
(ငင) အသုဳဵြပုမည်ယ
ဴ ာဉ်၊ ရထာဵ၊ ကာဵတို့၏ ဝင်ထက
ွ ်ပုဳလမ်ဵေ ကာင်ဵ။

(ခ)

(၃)

လုပ်ကိုင်မည်ဴ ရထာဵလမ်ဵစနစ်နှငဴ် လည်ပတ်မှုအစီအစဉ်၊

(၄)

ဆက်စပ်ေနေသာ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵကွန်ယက်။

စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ အကဲြဖတ် သုဳဵသပ်ချက်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(၁)

ရထာဵအဖွဲ့အစည်ဵအေနြဖင်ဴ ရထာဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ပစ္စညဵ် မျာဵကို ထိေရာက်စွာ
ခွဲေဝေနရာချထာဵြခင်ဵ ရှိ မရှိ၊

(၂)

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုလပ
ု ်ကိုင်မည်ဴေနရာ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေဒသနှငဴ် နိုင်ငဳေတာ်၏ အကျိုဵ
စီဵပွာဵအေပါ် သက်ေရာက်နိုင်မှုမျာဵ၊

(၃)

ေကျဵလက်ေဒသထုတက
် ုန်မျာဵ သယ်ယူပို့ေဆာင်နိုင်မှုနှငဴ် ပမို့ြပနှငဴ် ေကျဵလက်
အ ကာဵ ကွာဟချက်ကို ေလျှောဴချနိုင်မှု၊

(၄)

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမည်ဴေဒသအေပါ် စီမဳကိန်ဵမြပုလုပ်မီနှငဴ် စီမဳကိန်ဵြပုလုပ်ပပီဵအ ကာဵ
နှိုင်ဵယှဉ်အကျိုဵ သက်ေရာက်နိုင်မှု၊

(၅)

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵကို

အြခာဵေသာ

ပို့ေဆာင်ေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ်

နှိုင်ဵယှဉ်ကာ ပိုမိုအကျိုဵ အြမတ်ရရှိနိုင်မှု၊
(၆)

အဆိုြပုတင်ြပထာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵမျာဵသည် စီဵပွာဵေရဵအရ တွက်ေြခ
ကိုက်နိုင်မည်ဴ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုအေပါ် ြပန်လည်ရရှိနိုင်သည်ဴ အနာဂတ်ေငွစီဵဆင်ဵမှုကို
လက်ရှိအချိန်တွင်ရှိသည်ဴ ေလျှောဴနှုန်ဵြဖင်ဴ တွက်ချက်ေဖာ်ြပထာဵေသာ အတိဵု နှုန်ဵ
(Economic Internal Rate of Return – EIRR)၊ စီဵပွာဵေရဵအရ အနာဂတ်တွင်
ြဖစ်ေပါ်လာနိုင်မည်ဴဝင်ေငွနှငဴ်

အသုဳဵစရိတ်တ၏
ို့

ြခာဵနာဵချက်ကို

ခန့်မှန်ဵ

တွက်ချက်ထာဵသည်ဴ လက်ရှိကာလ၏ အသာဵတင်တန်ဖိုဵ (Economic Net
Present Value-ENPV) နှငဴ် အနာဂတ်ကာလတွင် ရရှိလာနိုင်မည်ဴ အကျိုဵအြမတ်
နှငဴ် ကုန်ကျစရိတ်အာဵလုဵဳ ကို ေလျှောဴနှုန်ဵြဖင်ဴ တွက်ချက်ေဖာ်ြပထာဵေသာ အြမတ်
ရရှိနိုင်မှု အညွှန်ဵကိန်ဵ(Benefit Cost Ratio-BCR)နှငဴ် စသည်ဴ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ
ဆန်ဵစစ်ရမည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ အသုဳဵြပု၍ နှိုင်ဵယှဉ်ြခင်ဵ၊
(၇)

စီမဳကိန်ဵေ ကာင်ဴ ေပါ်ေပါက်လာမည်အ
ဴ လုပ်အကိုင်အခွင်ဴအလမ်ဵနှငဴ် စီမဳကိန်ဵပပီဵစီဵ
ပပီဵေနာက် ရရှိလာနိုင်သည်ဴ အလုပ်အကိုင်အေနအထာဵနှငဴ် ြပည်တွင်ဵလုပ်သာဵမျာဵ
အလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်မည်ဴအချိုဵ။

(ဂ)

ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ အကဲြဖတ်သုဳဵသပ်ချက်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ (၁)

ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵ၏ ဝင်ေငွရနိုင်မှုသည် သက်မှတ်ထာဵေသာ ဘဏ္ဍာေရဵ
ရည်မှန်ဵချက် ြပည်မ
ဴ ီနိုင်ရန် လုေ
ဳ လာက်စွာ စွမ်ဵေဆာင်နိုင်မှု ရှိ မရှိ၊

(၂)

စီမဳကိန်ဵတွင် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵအတွက် မက်လဳဵု ေပဵနိုင်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ၊

(၃)

စီမဳကိန်ဵတွင် အဆိုြပုထာဵသည်ဴ ဘဏ္ဍာေငွအရင်ဵအြမစ်နှငဴ် ေကာက်ခဳမည်ဴနှုန်ဵ
ထာဵမျာဵသည်

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵ

ေဈဵကွက်၏

ဝယ်လုအ
ိ ာဵနှငဴ်

လုပ်ငန်ဵမှ

ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵနိုင်မည်ဴေရာင်ဵလိုအာဵ ခန့်မှန်ဵချက်မျာဵနှငဴ် လိက
ု ်ေလျာညီေထွမှု ရှိ
မရှိ၊
(၄)

အဆိုြပုထာဵသည်ဴ

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုနှငဴ်

သည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵလည်ပတ်မှု
ဘဏ္ဍာေရဵအရ
ေငွစီဵဆင်ဵမှုအာဵ

စရိတ်နှငဴ်

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုအေပါ်

ဘဏ္ဍာေရဵအရင်ဵအြမစ်၊
ဝင်ေငွလျာထာဵချက်မျာဵကို
ြပန်လည်ရရှိနိုင်မည်ဴ

လက်ရှိကာလ၏ေလျှောဴနှုန်ဵြဖင်ဴ

ခန့်မှန်ဵထာဵ
အေြခခဳ၍

အနာဂတ်ကာလ

တွက်ချက်ေဖာ်ြပထာဵေသာ

အတိဵု နှုန်ဵ (Financial Internal Rate of Return-FIRR) တွက်ချက်ြခင်ဵနှငဴ်
ဘဏ္ဍာေရဵအရ ေရရှညရ
် ပ်တည်နိုင်မှု (Financial Sustainability)ရှိနိုင် မရှိနိုင်၊

(၅)

စီမဳကိန်ဵလုပ်ေဆာင်မည်ဴ
ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမည်ဴ

အစီအစဉ်အလိက
ု ်

အရင်ဵအနှီဵမျာဵ၏

ေငွေ ကဵြပတ်လပ်မှုမရှိေစရန်

အချိန်ဇယာဵ၊

ေငွလုဳဵေငွရင်ဵရနိုင်မည်ဴ

အရင်ဵအြမစ်၊
(၆)

လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ရာမှ

ရရှိလာမည်အ
ဴ သာဵတင်ဝင်ေငွသည်

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု

ကုန်ကျစရိတ်ကို ကာမိြခင်ဵ ရှိ မရှိနှငဴ် ြပန်လည်ေပဵဆပ်ရမည်ဴကာလ၊
(၇)

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူမှ

ထပ်မဳရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမည်ဴ

ရထာဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ

ပစ္စညဵ် မျာဵ

အတွက် လုေ
ဳ လာက်ေသာ ြပန်လည်ရရှိနိုင်မည်ဴ ရရှိချက်မျာဵ ရှိနိုင် မရှိနိုင်၊
(၈)

ဆက်စပ်ေနေသာ ေဆာက်လပ
ု ်မည်ဴ စီမဳကိန်ဵအေသဵစိတ်၊

(၉)

ခရီဵသည်နှငဴ်

ကုန်စည်မျာဵကို

သယ်ေဆာင်နိုင်မည်ဴ

စွမ်ဵအာဵ၊

ေြပဵဆွဲမည်ဴ

ေခါက်ေရ၊ ခရီဵသည်နှငဴ် ကုန်စည်ရရှိနိုင်မှု၊
(၁၀) ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ ေလဴကျင်ဴသင် ကာဵေပဵမည်အ
ဴ စီအစဉ်၊
(၁၁) အြခာဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵစနစ်မျာဵနှငဴ် ချိတ်ဆက်မှု အေနအထာဵ၊
(၁၂) ရထာဵလမ်ဵနှငဴ် ခရီဵသည်မျာဵ ေဘဵကင်ဵလုခဳ ခုဳမှုအတွက် စီမဳထာဵရှိမှု၊
(၁၃) ရထာဵစီဵခရီဵသည်မျာဵနှငဴ် ကုန်စည်မျာဵအတွက် ဝန်ေဆာင်မှုေပဵမည်ဴအစီအစဉ်၊
(၁၄) ရထာဵစက်ေခါင်ဵနှငဴ်

ရထာဵတွဲမျာဵ၊

ရထာဵလမ်ဵနှငဴ်

အြခာဵဆက်စပ်သည်ဴ

ပစ္စညဵ် မျာဵ ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵ ေရဵ အစီအစဉ်၊
(၁၅) ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵနှငဴ် ဆက်စပ်သည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵမျာဵ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှု အစီအမဳမျာဵ၊
ြပန်လည်ငှာဵရမ်ဵ မည်အ
ဴ စီအစဉ်၊ ေဆာက်လုပ်ပပီဵ အသုဳဵချမည်အ
ဴ ေနအထာဵ၊
(၁၆) အကျိုဵတူ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မည်ဴအဖွဲ့ကကီဵ၏ အေ ကာင်ဵအရာနှငဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ
အလိက
ု ် ေဆာင်ရွက် မည်အ
ဴ စီအစဉ်၊
(၁၇) အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်ဴ စီမဳကိန်ဵ၏ အစီအစဉ်နှငဴ် အချိန်ဇယာဵ၊
(၁၈) ရထာဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏ ဝန်ထမ်ဵအိမ်ရာမျာဵ ေဆာက်လပ
ု ်မည်ဴအစီအစဉ်နှငဴ် ရထာဵ
လမ်ဵေဖာက်လပ
ု ်မှုေ ကာင်ဴ ဖယ်ရှာဵခဳရသည်ဴ အိမ်ရာမျာဵအတွက် ြပန်လည်ေနရာ
ချထာဵေရဵအစီအစဉ်၊
(၁၉) ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳရန်အဆိုြပုသူ၏ လုပ်ငန်ဵတစ်ခုလဳဵု ေဆာင်ရွက်နိုင်မည်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵ
အရင်ဵအြမစ်နှငဴ်

လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကကုဳ၊

မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ

စာရင်ဵစစ်

လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့ (Registered Audit Firm)၏ လက်မှတ်ရ ြပည်သူ့စာရင်ဵကိုင်မှ
စစ်ေဆဵအတည်ြပုပပီဵြဖစ်သည်ဴ ကုမ္ပဏီ၏ ၃ နှစ်စာ အေရာင်ဵအဝယ် အရှုဳဵအြမတ်
စာရင်ဵ၊ လက်ကျန်ရှင်ဵတမ်ဵနှငဴ် ေငွေ ကဵစီဵဆင်ဵမှုမှတ်တမ်ဵကို စိစစ်ရန်၊
(၂၀) ကိုယ်ပိုင်အရင်ဵအနှီဵသာမက ဘဏ်ေချဵေငွြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ပါက ေချဵေငွရရှိနိုင်
မည်အ
ဴ ရင်ဵ အနှီဵနှငဴ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု အချိန်ဇယာဵ၊

(၂၁) ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် အေြခခဳအေဆာက်အဦဵမျာဵ တည်ေဆာက်ရန်
ကာြမင်ဴချိန်နှငဴ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳရမည်ဴ အချိန်ကာလ၊
(၂၂)

ရထာဵလမ်ဵခင်ဵေကျာက်၊ အသုဳဵြပုမည်ဴလျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵ၊ ဆက်သွယ်ေရဵစနစ်နှငဴ်
အချက်ြပ

စနစ်တိ၏
ု့

အသုဳဵြပုနိုင်မှု

နှစ်ကာလမျာဵနှငဴ်

အစာဵထိဵု လဲလှယ်မှု၊

အပိုပစ္စညဵ် မျာဵရရှိနိုင်မှု အေြခအေန။
(ဃ) ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵ ေဈဵကွက်ဝယ်လုအ
ိ ာဵ ခန့်မှန်ဵချက်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ (၁)

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳရန် အဆိုြပုထာဵသည်ေ
ဴ နရာေဒသနှငဴ် လိက
ု ်ဖက်ညသ
ီ ည်ဴ ခရီဵသည်နှငဴ်
ကုန်စည်မျာဵ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵဝယ်လုအ
ိ ာဵကို ခန့်မှန်ဵတင်ြပြခင်ဵ ရှိ မရှိ၊

(၂)

ခန့်မှန်ဵထာဵသည်ဴ ခရီဵသည်နှငဴ် ကုန်စည်ပို့ေဆာင်ေရဵအတွက် ေကာက်ယူထာဵ
သည်ဴ ေဈဵကွက် သုေတသန ြပုလုပ်ချက်၊

(၃)

ခန့်မှန်ဵထာဵသည်ဴ

စီမဳကိန်ဵကုန်ကျေငွနှငဴ်

အြမတ်တို့မှာ

အဆိုြပုထာဵ

သည်ရ
ဴ င်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု စီမဳကိန်ဵနှငဴ် ကိုက်ညမ
ီ ှု ရှိ မရှိ၊
(၄)

အဆိုပါ ရထာဵလမ်ဵစီမဳကိန်ဵ၊ လမ်ဵေ ကာင်ဵစီဵဆင်ဵမှုနှငဴ် အဆင်ဴအတန်ဵခွဲြခာဵ
ထာဵပုဳ၊ ကာဵလမ်ဵနှငဴ် အြခာဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ် ချိတ်ဆက်
ရမည်စ
ဴ ီမဳကိန်ဵမျာဵ၊ အြခာဵဆက်စပ်ေသာ စီမဳကိန်ဵမျာဵကိုပါ ခန့်မှန်ဵတွက်ချက်
ထာဵသည်ဴ အေထွေထွကုန်ကျ စရိတ်မျာဵ၊

(၅)

ေကာက်ခဳသွာဵလိသ
ု ည်ဴ

ခရီဵသည်ရထာဵခနှငဴ်

ကုန်စည်သယ်ယူပို့ေဆာင်ခ

နှုန်ဵထာဵမျာဵ။
(င)

ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ အကဲြဖတ်သုဳဵသပ်ချက်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ (၁)

အဆိုြပုထာဵသည်ဴ စီမဳကိန်ဵဧရိယာ ရထာဵလမ်ဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ ေအာက်ပါလူမှု
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်

သဘာပတ်ဝန်ဵကျင်မျာဵအေပါ်

သက်ေရာက်နိုင်သည်ဴ ေလဴလာဆန်ဵစစ်ချက်မျာဵ (ကက)တည်ေဆာက်ေရဵကာလအတွင်ဵ

ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵလုပ်ငန်ဵခွင်ေ ကာင်ဴ

ပတ်ဝန်ဵကျင်ေလထု အတွင်ဵသို့ အကျိုဵသက်ေရာက်နိုင်မှု၊
(ခခ) ရထာဵလမ်ဵြဖတ်သန်ဵမှုေ ကာင်ဴ

ထိခိုက်နိုင်သည်အ
ဴ ပမဲတမ်ဵနှငဴ်

ရာသီ

အလိုက်ေရရရှိနိုင်မှု အေြခအေန၊ ေြမေအာက်ေရမျာဵ ထိခက
ို ်နိုင်မှု ရှိ မရှိ၊
(ဂဂ) ရထာဵလမ်ဵတစ်ေလျှောက်နှငဴ်

ရထာဵလမ်ဵကို

ဆက်သွယ်မည်ဴလမ်ဵမျာဵ

တည်ေဆာက်မှုေ ကာင်ဴ ထိခက
ို ် နိုင်သည်ဴ ေြမဆီလာွှ အေနအထာဵ၊
(ဃဃ)ပမို့ရွာနှငဴ် ရထာဵလမ်ဵအနီဵ အေြခချေနထိင
ု ်သူမျာဵအေပါ် သက်ေရာက်မည်ဴ
ဆူညမ
ဳ ှုနှငဴ် တုန်ခါမှု၊

(ငင) ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵလုပ်ငန်ဵခွင်ဴနှငဴ်

ရထာဵလမ်ဵတည်ေဆာက်မှုေ ကာင်ဴ

ထိခက
ို ်နိုင်သည်ေ
ဴ ဒသ မျိုဵရင်ဵပင်မျာဵနှငဴ် ေဒသရှိတိရစ္ဆာန်နှငဴ် သဘာဝ
ေပါက်ပင်မျာဵ၊
(စစ) ရထာဵလမ်ဵတစ်ေလျှောက်နှငဴ် ရထာဵလမ်ဵကို ဆက်သွယ်မည်ဴ ြပည်သူတို့
အသုဳဵြပုေသာလမ်ဵမျာဵ တည်ေဆာက်မှုေ ကာင်ဴ ေဖာက်လပ
ု ်မည်ဴ ရထာဵ
လမ်ဵအူေ ကာင်ဵတွင်ရှိေသာ ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵ၏ ေရစီဵေ ကာင်ဵ ေြပာင်ဵလဲမှု
မျာဵနှငဴ် ေရလွှမ်ဵမိုဵမှုမျာဵမြဖစ်ေပါ်ေရဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိမှု၊
(၂)

အသစ်ေဖာက်လပ
ု ်မည်ဴ
ေရှဵေဟာင်ဵ

ရထာဵလမ်ဵတစ်ေလျှောက်ရှိ

ယဉ်ေကျဵမှု

အေမွအနှစ်မျာဵနှငဴ်

ထိေတွ့ကိုင်တွယ်နိုင်ေသာ

ထိေတွ့ကိုင်တွယ်၍

မရေသာ

ယဉ်ေကျဵမှုအေမွအနှစ်မျာဵ၊
(၃)

ရထာဵလမ်ဵစီမဳကိန်ဵအတွက် ေြမေနရာအသုဳဵချမှုနှငဴ် ပတ်သက်၍ လူမှုစီဵပွာဵေရဵ
အေပါ် သက်ေရာက်နိုင်မှု အေြခအေနမျာဵ ဆန်ဵစစ်ချက်။

(စ)

လူမှုေရဵဆိုင်ရာ အကဲြဖတ်သုဳဵသပ်ချက်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ (၁)

ရထာဵလမ်ဵစီမဳကိန်ဵတည်ေဆာက်ြခင်ဵြဖင်ဴ စဉ်ဆက်မြပတ် စီဵပွာဵေရဵဖွဳ့ပဖိုဵမှုကို
အေထာက်အကူ ြပုနိုင်ြခင်ဵ၊ ေရရှညက
် ာလ ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵမှုကို တြဖည်ဵြဖည်ဵ
ေလျှောဴချလာနိုင်ကာ လူေနမှုအဆင်ဴအတန်ဵ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်လာနိုင်မှု ရှိ မရှိ၊

(၂)

တည်ေဆာက်မည်ဴ ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေရရှညရ
် ပ်တည်နိုင်မှု ရှိ မရှိနှငဴ်
ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳရာ ေဒသ၏ လူမှုစီဵပွာဵဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵအတွက် လိအ
ု ပ်ချက်ကို
ြပည်မ
ဴ ီေအာင်ဝန်ေဆာင်မှု ေပဵနိုင်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ၊

(၃)

စီမဳကိန်ဵတည်ေဆာက်စဉ်ကာလနှငဴ်

ရထာဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵသည်

ေဒသတွင်ဵဖွဳ့ပဖိုဵမှု ရည်မှန်ဵချက်နှငဴ်ကိုက်ညမ
ီ ှု၊ ေဒသတွင်ဵလူမှုေရဵအေြခအေနနှငဴ်
လိက
ု ်ေလျာညီေထွရှိမှုနှငဴ်

ေဒသေနြပည်သူမျာဵ

အတွက်

ထိေရာက်စွာအကျိုဵ

ြပုနိုင်မှု ရှိ မရှိ၊
(၄)

ေဒသတွင်ဵရှိ

ြပည်သူမျာဵနှငဴ်

လက်ခဳနိုင်မှု၊

အုပ်စုနှစ်ခုအ ကာဵ

လူမှုေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏
အြပန်အလှန်

စီမဳကိန်ဵအေပါ်

လိက
ု ်ေလျာညီေထွမှုရှိမှုနှငဴ်

အေပါင်ဵလက္ခဏာေဆာင်သည်ဴ အကျိုဵသက်ေရာက်မှုမျာဵကို အကဲြဖတ်ရန်၊
(၅)

ရထာဵလမ်ဵတိုဵချဲ့ြခင်ဵနှငဴ်

အသစ်တည်ေဆာက်ေရဵ

စီမဳကိန်ဵေြမေနရာဖယ်ရှာဵ

ခဳရမှုအတွက် ြပန်လည် တည်ေဆာက်ေပဵနိုင်မှု ရှိ မရှိ။
၁၆။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် ရထာဵကုမ္ပဏီက အတည်ြပုရန် ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ အဆိုြပုရထာဵ
လုပ်ငန်ဵ စီမဳချက်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ -

(က) တင်ြပသည်ရ
ဴ ထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ကို ြပင်ဆင်၍ တင်ြပေစြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ
ြပုနိုင်သည်၊
(ခ)

အဆိုြပုရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ကို အတည်ြပုပါက ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီအာဵ
စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵသတ်မှတ်၍ အတည်ြပုလက်မှတ်ကို ပုဳစဳ(၂)ြဖင်ဴ ထုတေ
် ပဵရမည်၊

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ(ခ)အရ အတည်ြပုလက်မှတ်ထုတ်ေပဵပပီဵေနာက် စီမဳေရဵအဖွဲ့၏ တင်ြပချက်
အရြဖစ်ေစ၊ ေလျှောက်ထာဵသည်ရ
ဴ ထာဵကုမ္ပဏီ၏ တင်ြပချက်အရြဖစ်ေစ အတည်ြပုထာဵ
ေသာ

လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ကို

ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲရန်

သို့မဟုတ်

တိုဵချဲ့ရန်လုအ
ိ ပ်ပါက

သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵ၊ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵပပီဵ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ သို့မဟုတ်
တိုဵချဲ့ြခင်ဵြပုလုပ်ထာဵေသာ

ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ကို

ြပန်လည်အတည်ြပုလက်မှတ်

ထုတေ
် ပဵရမည်။
၁၇။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် အတည်ြပုထာဵသည်ဴ ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ပါ ရထာဵလမ်ဵအတွက်
ပုဂ္ဂလက
ိ ပိုင်ေြမကို

အမျာဵြပည်သူအကျိုဵငှာ

အသုဳဵြပုရန်

လိအ
ု ပ်ပါက ရထာဵလမ်ဵအတွက်

လိအ
ု ပ်ေသာေြမ၏ ပိုင်ရှင်နှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်တင်ြပသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီအာဵ တာဝန်ေပဵ
သည်အ
ဴ ေ ကာင်ဵ ကာဵစာကို ထိရ
ု ထာဵကုမ္ပဏီသု့ိ ေပဵပို့ပပီဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာ မိတ္တူကို သက်ဆိုင်
ရာေြမပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ေြမအသုဳဵြပုခွင်ဴရသူသို့ ေပဵပို့ရမည်။
၁၈။

သက်ဆိုင်ရာ ရထာဵကုမ္ပဏီသည် နည်ဵဥပေဒ ၁၇ အရ ေပဵပို့သည်ဴ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာ လက်ခဳ
ရရှိေသာ အခါ (က) သက်ဆိုင်ရာေြမပိုင်ရှင်နှငဴ်

ေတွ့ဆုဳ၍

ထိေ
ု ြမကွက်ကို

ရထာဵကုမ္ပဏီ၏

အမည်ြဖင်ဴ

ကာလတန်ဖိုဵေပဵ၍ ဝယ်ယူြခင်ဵ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ငှာဵရမ်ဵခေပဵ၍ နှစ်ရှညင
် ှာဵရမ်ဵြခင်ဵ
တိအ
ု့ တွက် ညှန
ိ ှိုင်ဵပပီဵ
သို့မဟုတ်

နှစ်ဖက်သေဘာတူ

နှစ်ရှညအ
် ငှာဵစာချုပ်ကို

ြပုလုပ်သည်ဴ

ေြမအေရာင်ဵအဝယ်စာချုပ်

သတ်မှတ်ထာဵသည်အ
ဴ ခွန်

တဳဆိပ်ေခါင်ဵကပ်၍

သက်ဆိုင်ရာပမို့နယ် ေ ကဵတိုင်နှငဴ် ေြမစာရင်ဵဦဵစီဵဌာနတွင် မှတ်ပုဳတင်ရမည်။ ထိသ
ု ို့
မှတ်ပုဳတင်ထာဵသည်ဴ သေဘာတူစာချုပ်မိတ္တူကို ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ တင်ြပရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ(က)နှငဴ်အညီ ကာလတန်ဖိုဵေပဵ၍ ဝယ်ယူြခင်ဵ သို့မဟုတ် ကာလေပါက်ေဈဵ
ငှာဵရမ်ဵခေပဵ၍ နှစ်ရှညင
် ှာဵရမ်ဵြခင်ဵြပုေသာ်လည်ဵ ေြမပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ေြမအသုဳဵြပုခွင်ဴ
ရသူက

ထိေ
ု ြမကွက်ကို

ြငင်ဵဆိုပါက

ရထာဵလမ်ဵ

ေရာင်ဵချရန်

သို့မဟုတ်

အတွက်လုအ
ိ ပ်သည်ဴ

နှစ်ရှညင
် ှာဵရမ်ဵရန်
ထိေ
ု ြမကွက်ကို

သေဘာမတူ

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵ

လုပ်ငန်ဵဥပေဒနှငဴ် တည်ဆဲေြမသိမ်ဵအက်ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ
အရ ေြမသိမ်ဵယူနိုင်ရန် ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ တင်ြပရမည်။
၁၉။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် -

(က)

ရထာဵကုမ္ပဏီက

နည်ဵဥပေဒ

၁၈၊

နည်ဵဥပေဒခွဲ(ခ)အရ

တင်ြပချက်ကို

စိစစ်ပပီဵ

ရထာဵလမ်ဵအတွက် အမျာဵြပည်သူအကျိုဵငှာ ေြမသိမ်ဵရန်လုအ
ိ ပ်လျှေင် ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵဥပေဒနှငဴ် တည်ဆဲေြမသိမ်ဵ အက်ဥပေဒနှငဴ် နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵ
မျာဵနှငဴ်အညီ သိမ်ဵယူနိုင်ေရဵအတွက် သက်ဆိုင်ရာေြမကို စီမဳခန့်ခွဲေသာ ြပည်ေထာင်စု
ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်၊
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ(က)အရ ရထာဵလမ်ဵအတွက် သိမ်ဵယူြခင်ဵခဳရသည်ဴ ေြမပိုင်ရှင် သို့မဟုတ်
ေြမအသုဳဵြပုခွင်ဴရသူအာဵ သင်ဴေလျာ်သည်ဴေြမေနရာ သို့မဟုတ် အခန်ဵတွင် ေနရာြပန်လည်
ချထာဵနိုင်ေရဵအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာန၊ အစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵ
နှငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့နှငဴ်

လည်ဵေကာင်ဵ ညှန
ိ ှိုင်ဵ၍ ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။
၂၀။

ေြမသိမ်ဵအက်ဥပေဒနှငဴ် နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵအရ သိမ်ဵယူသည်ေ
ဴ ြမအတွက်
ေလျာ်ေ ကဵသတ်မှတ်ရာတွင် နည်ဵဥပေဒ ၁၉၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ(ခ)အရ ညှန
ိ ှိုင်ဵ၍ ေနရာြပန်လည်
ချထာဵသည်အ
ဴ ခါ သင်ဴေလျာ်ေသာ ေလျာ်ေ ကဵတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေနရာ
ြပန်လည်ချထာဵေပဵနိုင်ြခင်ဵမရှိသည်အ
ဴ ခါ
အတည်ြပုချက်ရရှိသည်ဴ
ေပဵပို့ရမည်။

ထိ့ြု ပင်

ေလျာ်ေ ကဵအြပည်ဴအဝကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

ရထာဵကုမ္ပဏီကေပဵေစရန်
ထိအ
ု ေ ကာင်ဵ ကာဵစာမိတ္တူကို

ထိက
ု ုမ္ပဏီသု့ိ
သက်ဆိုင်ရာ

အေ ကာင်ဵ ကာဵစာ
ေြမပိုင်ရှင်

သို့မဟုတ်

ေြမအသုဳဵြပုခွင်ဴရသူထဳသို့ ေပဵပို့ရမည်။
၂၁။

သက်ဆိုင်ရာ ရထာဵကုမ္ပဏီသည် (က) နည်ဵဥပေဒ ၂၀ အရ အေ ကာင်ဵ ကာဵလာသည်အ
ဴ ခါ သတ်မှတ်ထာဵသည်ေ
ဴ လျာ်ေ ကဵကို
ေြမသိမ်ဵယူြခင်ဵ ခဳရသည်ဴ ေြမပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ေြမအသုဳဵြပုခွင်ဴရသူအာဵေပဵပပီဵ ထိသ
ု ို့
ေပဵပပီဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ အေထာက်အထာဵကို ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ တင်ြပရမည်၊
(ခ)

ရထာဵလမ်ဵသစ်ေဖာက်လပ
ု ်ေရဵအတွက် တာေပါင်တိုင်ဵတာြခင်ဵ၊ ေြမဖို့ြခင်ဵ၊ ေြမတူဵြခင်ဵ
နှငဴ် ေြမသယ်ြခင်ဵတို့ြပုရာတွင် ရထာဵလမ်ဵသစ်ေဖာက်လပ
ု ်ေနသည်ေ
ဴ ြမနှငဴ် သက်ဆိုင်သူ
မျာဵ၊ အနီဵဝန်ဵကျင်မှြပည်သူမျာဵအာဵ အဆင်မေြပမှုနှငဴ် ထိခက
ို ်နစ်နာမှုမျာဵ မြဖစ်ေစရန်
နှငဴ် အပျက်အစီဵနည်ဵနိုင် သမျှေ နည်ဵေစရန် ေဆာင်ရွက် ရမည်၊

(ဂ)

ရထာဵလမ်ဵသစ်

ေဖာက်လပ
ု ်ရာတွင်ြဖစ်ေစ၊

ရထာဵလမ်ဵမျာဵတပ်ဆင်ရာတွင်ြဖစ်ေစ၊

ရထာဵလမ်ဵထိန်ဵ အေဆာက်အအုဳမျာဵ ေဆာက်လပ
ု ်ရာတွင်ြဖစ်ေစ ေပါ်ေပါက်လာသည်ဴ
ထိခက
ို ်နစ်နာမှု၊ ပျက်စီဵချို့ယွင်ဵမှုမျာဵ အတွက် နစ်နာသူမျာဵအာဵ နစ်နာေ ကဵေပဵရမည်။
၂၂။

ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ကို အတည်ြပုလက်မှတ်ရရှိေသာ ရထာဵကုမ္ပဏီသည် ေအာက်ပါအချက်
တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် ပငိစွန်ဵြခင်ဵမရှိလျှေင် ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ေရဵအတွက် လုပ်ငန်ဵ
လိင
ု ်စင် ရရှိရန် ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ ပုဳစဳ(၃)ြဖင်ဴ ေလျှောက်ထာဵရမည် -

(က) တည်ဆဲလမ
ူ ွဲအြဖစ်ခဳယူြခင်ဵ

အက်ဥပေဒအရ

လူမွဲအြဖစ်

သက်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵ၏

ေ ကညာ ထာဵြခင်ဵမှ လွတေ
် ြမာက်ခွင်ဴမရေသဵေသာ ရထာဵကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်၊
(ခ)

ရထာဵကုမ္ပဏီကိုြဖစ်ေစ၊ ရထာဵကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵဦဵကိုြဖစ်ေစ နာမည်
ပျက်စာရင်ဵ တင်သွင်ဵထာဵြခင်ဵခဳရသူ၊

(ဂ)

ရထာဵကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦဵဦဵအာဵ (၁)

ြပည်သူပိုင်ပစ္စညဵ် ကာကွယ်ေရဵအက်ဥပေဒ သို့မဟုတ် ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ အမျာဵနှငဴ်
သက်ဆိုင်ေသာပစ္စညဵ် ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵဥပေဒအရ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်
ြခင်ဵခဳခဲဴဖူဵသူ သို့မဟုတ် ခဳေနရသူ၊

(၂)

ယုဳ ကည်အပ်နှဳေရဵ

ေဖာက်ဖျက်မှု၊

လိမ်လည်မှု

စသည်က
ဴ ိုယ်ကျင်ဴတရာဵနှငဴ်

ပတ်သက်ေသာ ြပစ်မှုတစ်ခုခုြဖင်ဴ ြပစ်မှုထင်ရှာဵ စီရင်ြခင်ဵခဳခဲဴဖူဵသူ သို့မဟုတ်
ခဳေနရသူ။
၂၃။

ရထာဵကုမ္ပဏီသည်

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရရှိရန်

နည်ဵဥပေဒ

၂၂ အရ

ထိခက
ို ်ဒဏ်ရာရမှု၊

ေသဆုဳဵမှု

ပုဳစဳ(၃)ြဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵလိုင်စင် ေလျှောက်ထာဵရာတွင် (က) ရထာဵမေတာ်တဆမှုြဖစ်ပွာဵြခင်ဵေ ကာင်ဴ

သူတစ်ဦဵဦဵ

အတွက် ေလျာ်ေ ကဵေပဵနိုင်ရန် တည်ဆဲဥပေဒနှငဴ်အညီ သူတစ်ပါဵထိခိုက်မှု အာမခဳ
ထာဵရှိပပီဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ အေထာက်အထာဵ မိတ္တူပူဵတွဲတင်ရမည်၊
(ခ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ေလျှောက်လာွှ ၌ ရုဳဵခွန်အက်ဥပေဒနှငဴ်အညီ ရုဳဵခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵကပ်ရမည်၊

(ဂ)

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က အတည်ြပုထာဵေသာ ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်နှငဴ်အတူ ထုတ်ေပဵ
ထာဵေသာ အတည်ြပုလက်မှတ် ပုဳစဳ(၂)မိတ္တူ ပူဵတွဲတင်ြပရမည်၊

(ဃ) အဆိုြပုရထာဵလမ်ဵတွင် ပုဂ္ဂလက
ိ ပိုင်ေြမကို အသုဳဵြပုရန် လိအ
ု ပ်သည်က
ဴ ိစ္စတွင် ထိေ
ု ြမကို
ကာလတန်ဖိုဵေပဵ၍

ဝယ်ယူြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

နှစ်ရှညင
် ှာဵရမ်ဵြခင်ဵြပုသည်ဴကိစ္စတွင်

ေြမအေရာင်ဵအဝယ် မှတ်ပုဳတင်စာချုပ် သိမ
ု့ ဟုတ် နှစ်ရှညေ
် ြမငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ မှတ်ပုဳတင်
စာချုပ်မိတ္တူ ပူဵတွဲတင်ြပရမည်။
၂၄။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒ ၂၂ နှငဴ် ၂၃ တို့အရ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵချက်ကို
စိစစ်ပပီဵ ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵ ြပည်စ
ဴ ုဳမှုရှိ မရှိ၊
ရထာဵလုပ်ငန်ဵ စီမဳချက်ပါ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ် ညီညွှတ်မှု ရှိ မရှိနှငဴ် ေလျှောက်ထာဵသည်ရ
ဴ ထာဵ
ကုမ္ပဏီအာဵ လုပ်ငန်ဵလိုင်စင် ထုတေ
် ပဵရန် သင်ဴ မသင်ဴ သေဘာထာဵမှတ်ချက် တင်ြပေစရန်
လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန်

ေလျှောက်လာွှ

စီမဳေရဵအဖွဲ့အာဵ တာဝန်ေပဵအပ်ရမည်။
၂၅။

စီမဳေရဵအဖွဲ့သည် -

လက်ခဳရရှိသည်ေ
ဴ န့မှ

ရက်သတ္တနှစ်ပတ်အတွင်ဵ

(က) ရထာဵကုမ္ပဏီက နည်ဵဥပေဒ ၂၂ နှငဴ် ၂၃ တို့အရ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ေလျှောက်လာွှ နှငဴ်
ပူဵတွဲတင်ြပေသာ အေထာက်အထာဵမျာဵ ြပည်ဴစုဳမှု ရှိ မရှိ စိစစ်ရမည်။ လိအ
ု ပ်သည်ဴ
အချက်အလက်နှငဴ်

အေထာက်အထာဵမျာဵ

ရှိပါက

ရထာဵကုမ္ပဏီကို

ထပ်မဳတင်ြပ

ေစရမည်၊
(ခ)

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က အတည်ြပုထာဵေသာ ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်နှငဴ် ေလျှောက်လာွှ
ကို အတူပူဵတွဲ တင်ြပေသာ ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်တို့ ကိုက်ညမ
ီ ှု ရှိ မရှိ စိစစ်ရမည်၊

(ဂ)

ေလျှောက်လာွှ နှငဴ် ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်တက
ို့ ို စိစစ်ရာတွင် ကွင်ဵဆင်ဵ၍ စစ်ေဆဵရန်
လိအ
ု ပ်ေသာ

ကိစ္စအတွက်

ပညာရှင်မျာဵ၊

ကျွမ်ဵကျင်သူအင်ဂျင်နီယာမျာဵနှငဴ်အတူ

လိအ
ု ပ်ေသာ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ရမည်၊
(ဃ) ရထာဵကုမ္ပဏီ၏ ရထာဵစက်ေခါင်ဵမှူဵ၊ ရထာဵထိန်ဵ၊ အင်ဂျင်နီယာမျာဵနှငဴ် ရထာဵေြပဵဆွဲ
ေရဵနှငဴ်ဆိုင်သည်ဴ ရထာဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ ကျွမ်ဵကျင်မှု ရှိ မရှိ လိအ
ု ပ်ပါက လက်ေတွ့စစ်
ေဆဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ရ မည်၊
(င)

လိအ
ု ပ်ေသာစိစစ်မှု၊
အဆိုြပုရထာဵ

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုနှငဴ်

လက်ေတွ့စစ်ေဆဵမှုမျာဵ

လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်တင်ြပသည်ဴ

ြပုလုပ်ပပီဵေနာက်

ရထာဵကုမ္ပဏီအာဵ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

ထုတေ
် ပဵရန် သင်ဴ မသင်ဴ ေတွ့ရှိချက်နှငဴ် နည်ဵဥပေဒ ၂၄ အရ တာဝန်ေပဵအပ်သည်ဴ
ေန့မှသေဘာထာဵမှတ်ချက်တက
ို့ ို

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို့

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ရက်အတွင်ဵ တင်ြပရမည်။
၂၆။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် (က) နည်ဵဥပေဒ ၂၂ နှငဴ် ၂၃ တို့အရ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန် ေလျှောက်ထာဵချက်နှငဴ်
နည်ဵဥပေဒ ၂၅ အရ စီမဳေရဵအဖွဲ့က တင်ြပသည်ေ
ဴ တွ့ရှိချက်နှငဴ် သေဘာထာဵမှတ်ချက်
တို့ကို

စိစစ်ပပီဵ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

ထုတေ
် ပဵရန်

ေလျှောက်လာွှ လက်ခဳရရှိသည်ေ
ဴ န့မှ

ရက်ေပါင်ဵ ၉၀ အတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵလိုင်စင် ထုတေ
် ပဵရန် ခွင်ဴြပုြခင်ဵ၊ ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ်
လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵ ြပန်လည်ြပုလုပ်၍ တင်ြပေစြခင်ဵတို့ ြပုရမည်၊
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ(က)အရ

လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန်

ြငင်ဵပယ်ေ ကာင်ဵ

သို့မဟုတ်

လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵ ြပန်လည်ြပုလုပ်၍ တင်ြပေစရန် ဆုဳဵြဖတ်ပါက ထိဆ
ု ုဳဵြဖတ်ချက်ကို
သက်ဆိုင်ရာ ရထာဵကုမ္ပဏီသု့ိ ေဆာလျင်စွာ အေ ကာင်ဵြပန် ကာဵရမည်၊
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ(က)အရ လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန် ခွင်ဴြပုပါက သတ်မှတ်ထာဵေသာ
လုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်ခေပဵသွင်ဵေစပပီဵ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵ
သတ်မှတ်၍ သက်ဆိုင်ရာ ရထာဵကုမ္ပဏီအာဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို ပုဳစဳ(၄)ြဖင်ဴ ထုတေ
် ပဵ
ရမည်။

၂၇။

နည်ဵဥပေဒ ၂၆ အရ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် -

(က) သတ်မှတ်ထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵလိုင်စင် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်၊
(ခ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ ခွင်ဴြပုချက်မရှိဘဲ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵမြပုရ၊

(ဂ)

အတည်ြပုထာဵေသာ ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်နှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴရှိသည်၊

(ဃ) ရထာဵလမ်ဵမျာဵ အသစ်ဖွင်ဴလှစ်ြခင်ဵ၊ ပိတ်ြခင်ဵ၊ ေြပာင်ဵလဲေြပဵဆွဲြခင်ဵနှငဴ် တိုဵချဲ့ြခင်ဵတို့နှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍ ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရ
မည်။
၂၈။

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိေသာ ရထာဵကုမ္ပဏီသည် (က) လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵပပီဵေနာက် မိမိ၏ လုပ်ငန်ဵကို ဆက်လက်လပ
ု ်ကိုင်
လိပ
ု ါက လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်သက်တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵမီ အနည်ဵဆုဳဵရက်ေပါင်ဵ ၆၀ ကကိုတင်၍
လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵ တိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ ပုဳစဳ(၅)ြဖင်ဴ ေလျှောက်ထာဵ
ရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ(က)အရ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန်

ေလျှောက်ထာဵရာတွင်

နည်ဵဥပေဒ ၂၃၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ(က)၊ (ခ)နှငဴ် (ဂ) တို့ပါ လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၉။ ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒ ၂၈ အရ လုပ်ငန်ဵလိုင်စင် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန်
ေလျှောက်ထာဵချက်ကို စိစစ်ပပီဵ (က) လိအ
ု ပ်ပါက

စီမဳေရဵအဖွဲ့ကို

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေစပပီဵ

ေတွ့ရှိချက်နှငဴ်

သေဘာထာဵကို

တင်ြပေစနိုင်သည်၊
(ခ)

စိစစ်ချက်နှငဴ် စီမဳေရဵအဖွဲ့က တင်ြပသည်ဴ ေတွ့ရှိချက်နှငဴ် သေဘာထာဵမှတ်ချက်တိအ
ု့ ရ
လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ခွင်ဴြပုြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵြပုနိုင်သည်၊

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ(ခ)အရ

ြငင်ဵပယ်ပါက

ထိသ
ု ို့ြငင်ဵပယ်ေ ကာင်ဵ

ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို

ေလျှောက်ထာဵသူထသ
ဳ ို့ ေဆာလျင်စွာ အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်၊
(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ(ခ)အရ

ခွင်ဴြပုပါက

လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵမီ

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴခ ေပဵသွင်ဵေစပပီဵ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵ
လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵ သတ်မှတ်၍ ပုဳစဳ(၄)တွင် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵ တိုဵြမှင်ဴေပဵရမည်။
အခန်ဵ(၄)
ရပ်နာဵစခန်ဵ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်
၃၀။

ရပ်နာဵစခန်ဵလုပ်ကိုင်လုသ
ိ ည်ပ
ဴ ုဂ္ဂိုလ်

သို့မဟုတ်

ရထာဵကုမ္ပဏီတို့သည်

ရထာဵလမ်ဵေ ကာင်ဵ

တစ်ေ ကာင်ဵတည်ဵ ေြပဵဆွဲသည်ရ
ဴ ထာဵဘူတာ အနီဵအနာဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ရထာဵလမ်ဵဆုဳ သို့မဟုတ်
ရထာဵလမ်ဵနှငဴ် အေဝဵေြပဵ ခရီဵသည်တင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဆုဳရာ ဘူတာအနီဵအနာဵတွင်ြဖစ်ေစ၊

အေဝဵေြပဵခရီဵသည်တင်ေမာ်ေတာ် ယာဉ်မျာဵရပ်နာဵရာ ေနရာတွင်ြဖစ်ေစ ေခတ္တရပ်နာဵြခင်ဵ၊
တည်ဵခိုြခင်ဵ၊ စာဵေသာက်ြခင်ဵ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ ရထာဵြပင်ဆင်ြခင်ဵ သို့မဟုတ်
ကုန်ဵလမ်ဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခုခုအတွက်

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵ

သည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵတစ်ခုခုကို

ေဆာင်ရွက်ရန် ရပ်နာဵစခန်ဵဖွင်ဴလှစ်လုိလျှေင် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိရန် ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵ အဖွဲ့သို့
ပုဳစဳ(၆)ြဖင်ဴ ေလျှောက်ထာဵရမည်။
၃၁။

ရပ်နာဵစခန်ဵ လုပ်ကိုင်လုသ
ိ ည်ပ
ဴ ုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ရထာဵကုမ္ပဏီတို့သည် နည်ဵဥပေဒ ၃၀ အရ
ပုဳစ(ဳ ၆)ြဖင်ဴ ရပ်နာဵစခန်ဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ေလျှောက်ထာဵရာတွင် (က) ရပ်နာဵစခန်ဵလုပ်ငန်ဵ တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်မည်ဴတည်ေနရာနှငဴ် ေလျှောက်ထာဵသူ၏ လိပ်စာ၊
ဆက်သွယ် ရန် ဖုန်ဵ၊ ဖက်စ်အမှတ်နှငဴ် အီဵေမဵလ်လိပ်စာ ေဖာ်ြပရမည်၊
(ခ)

ရပ်နာဵစခန်ဵတွင် ဝန်ေဆာင်မှုေပဵမည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ အေသဵစိတ်ေဖာ်ြပရမည်၊

(ဂ)

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵမည်ဴ

လုပ်ငန်ဵတစ်ခုချင်ဵအလိုက်

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵမည်ဴ

ဝန်ထမ်ဵနှငဴ်

အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ဦဵေရနှငဴ် ၎င်ဵတို့၏ ကျွမ်ဵကျင်မှုအေြခအေန ေဖာ်ြပရမည်၊
(ဃ) လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ေလျှောက်လာွှ ၌ ရုဳဵခွန်အက်ဥပေဒနှငဴ်အညီ ရုဳဵခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵကပ်ရမည်၊
(င)

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ေလျှောက်လာွှ စိစစ်ခနှငဴ်

ကွင်ဵဆင်ဵ စစ်ေဆဵ ခကို ေပဵသွင်ဵရမည်။
၃၂။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် (က) နည်ဵဥပေဒ ၃၀ နှငဴ် ၃၁ တို့အရ ရပ်နာဵစခန်ဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ေလျှောက်ထာဵချက်
နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ကွင်ဵဆင်ဵစိစစ်ရန် လိအ
ု ပ်ပါက မိမိအဖွဲ့ကိုယ်တိုင် ကွင်ဵဆင်ဵစိစစ်ြခင်ဵ
သို့မဟုတ် ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦဵဦဵကို ကွင်ဵဆင်ဵစိစစ်ေစြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
ထိ့ြု ပင် လိအ
ု ပ်ေသာ အချက်အလက်အေထာက်အထာဵမျာဵ တင်ြပေစြခင်ဵ၊ သက်ဆိုင်သူ
မျာဵကို ဆင်ဴဆို၍ေမဵြမန်ဵစိစစ်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်၊
(ခ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ေလျှောက်လာွှ စိစစ်ချက်နှငဴ် ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေတွရှိချက်တအ
ို့ ရ လုပ်ငန်ဵ
လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵချက်ကို ခွင်ဴြပုြခင်ဵ၊ လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵြပန်လည်ြပုလုပ်၍ တင်ြပေစ
ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်၊

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ခ)အရ

လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန်

ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

လိအ
ု ပ်ချက်ကို ြပန်လည်ြပုလုပ်၍ တင်ြပေစြခင်ဵြပုေ ကာင်ဵ ဆုဳဵြဖတ်ပါက ထိဆ
ု ုဳဵြဖတ်
ချက်ကို ေလျှောက်ထာဵသူထသ
ဳ ို့ ေဆာလျင်စွာ အေ ကာင်ဵြပန် ကာဵရမည်၊
(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ခ)အရ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန်ခွင်ဴြပုပါက

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ခေပဵသွင်ဵေစပပီဵ

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵ

သတ်မှတ်၍ ေလျှောက်ထာဵသူအာဵ လုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်ကို ပုဳစဳ(၇)ြဖင်ဴ ထုတေ
် ပဵရမည်။
၃၃။

နည်ဵဥပေဒ ၃၂အရ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရသူသည်-

(က) သတ်မှတ်ထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်၊

၃၄။

(ခ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ခွင်ဴြပုချက်မရှိဘဲ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵမြပုရ၊

(ဂ)

ခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ပါ ရပ်နာဵစခန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရှိသည်။

ရပ်နာဵစခန်ဵ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရသူသည်(က) လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵပပီဵေနာက် မိမိ၏လုပ်ငန်ဵကို ဆက်လက်လပ
ု ်ကိုင်
လိပ
ု ါက လုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵမီ အနည်ဵဆုဳဵရက်ေပါင်ဵ(၆၀) ကကိုတင်၍
လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵ တိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ ပုဳစဳ(၈)ြဖင်ဴ ေလျှောက်ထာဵ
ရမည်၊
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ေလျှောက်ထာဵရာတွင်
နည်ဵဥပေဒ ၃၁ နှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၃၅။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည်(က) နည်ဵဥပေဒ၃၄
စိစစ်ပပီဵ

အရ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန်

ကွင်ဵဆင်ဵစိစစ်ရန်လုအ
ိ ပ်ပါက

နည်ဵဥပေဒ

၃၂၊

ေလျှောက်ထာဵချက်ကို

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(က)အရ

ကွင်ဵဆင်ဵစိစစ်ပပီဵ လိအ
ု ပ်ေသာ အချက်အလက်အေထာက်အထာဵမျာဵ တင်ြပေစြခင်ဵနှငဴ်
သက်ဆိုင်သူမျာဵကို ဆင်ဴဆို၍ ေမဵြမန်ဵစိစစ်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်၊
(ခ)

ေလျှောက်ထာဵချက်ကို စိစစ်ချက်နှငဴ် ကွင်ဵဆင်ဵစိစစ်ေတွ့ရှိချက်မျာဵအရ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်
သက်တမ်ဵ တိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ခွင်ဴြပုြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵြပုနိုင်သည်၊

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ(ခ)အရ

ခွင်ဴြပုပါက

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵ

တိုဵြမှင်ဴခ ေပဵသွင်ဵ ေစပပီဵ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵ သတ်မှတ်၍
ပုဳစဳ(၇) တွင် လုပ်ငန်ဵလိုင်စင် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရမည်၊
(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ(ခ)အရ

ြငင်ဵပယ်ပါက

ထိသ
ု ို့ြငင်ဵပယ်ေ ကာင်ဵ

ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို

ေလျှောက်ထာဵသူထသ
ဳ ို့ ေဆာလျင်စွာ အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
အခန်ဵ(၅)
စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵ
၃၆။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် ရရှိေသာ သတင်ဵအချက်အလက်အရြဖစ်ေစ၊ စီမဳေရဵအဖွဲ့၏ စစ်ေဆဵ
ေတွ့ရှိချက်အရ ြဖစ်ေစ၊ မိမိအဖွဲ့ကခန့်အပ်ေသာ စစ်ေဆဵေရဵအရာရှိ သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်ဵေပဵေသာ
စစ်ေဆဵေရဵ

အရာရှိ၏စစ်ေဆဵေတွ့ရှိချက်အရ

ြဖစ်ေစ

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

လိင
ု ်စင်ရရှိေသာ ရထာဵကုမ္ပဏီက ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ရပ်နာဵစခန်ဵ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ
ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ရထာဵကုမ္ပဏီက ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် စည်ဵကမ်ဵ
ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေ ကာင်ဵ ခိုင်လဳေ
ု သာသက်ေသခဳချက် အေထာက်အထာဵ ေတွ့ရှိရ

လျှေင် ထိလ
ု ုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ ေအာက်ပါစီမဳ ခန့်ခွဲေရဵ ြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်
သည်(က) ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵြဖစ်ပါက ဒဏ်ေ ကဵ အနည်ဵဆုဳဵကျပ်သန်ဵ ၂၀ မှ အမျာဵဆုဳဵ
ကျပ်သန်ဵ ၁၀၀ အထိ ေပဵေဆာင်ေစြခင်ဵ၊
(ခ)

ရပ်နာဵစခန်ဵလုပ်ငန်ဵြဖစ်ပါက

ဒဏ်ေ ကဵအနည်ဵဆုဳဵ

ကျပ်

၁၀

သန်ဵမှ

အမျာဵဆုဳဵ

ကျပ်သန်ဵ ၅၀ အထိ ေပဵေဆာင်ေစြခင်ဵ၊
(ဂ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို ကာလသတ်မှတ်၍ ယာယီရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ၊

(ဃ) လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ။
အခန်ဵ(၆)
ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ဆက်စပ်သည်စ
ဴ ီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴ
လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
၃၇။

ြမန်မာဴမီဵရထာဵသည် အမျာဵြပည်သူသွာဵလာေရဵ ပိုမိုလွယ်ကူေချာေမွ့စွာ အဆင်ေြပေစရန်နှငဴ်
နိုင်ငဳေတာ်၏

စီဵပွာဵေရဵကိုအေထာက်အကူြပုရန်အလိ့င
ု ှာ

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵနှငဴ်

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵကို

ဆက်စပ်သည်စ
ဴ ီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

တစ်ခုခုကို

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ြပည်တွင်ဵြပည်ပ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵ၊ ရထာဵကုမ္ပဏီမျာဵနှငဴ် ေအာက်ေဖာ်ြပ
ပါ

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵပုဳစဳတစ်မျိုဵမျိုဵကို

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏

ခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴ

လုပ်ကိုင်

မတည်ရင်ဵနှီဵေငွထည်ဴဝင်ပပီဵ

ရင်ဵနှီဵြမှပ်နှဳမှု

အချိုဵကျ

ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်(က) နှစ်ဖက်သေဘာတူထာဵသည်ဴ

အကျိုဵအြမတ် ခွဲေဝယူသည်ဴ ဖက်စပ်စနစ်ြဖင်ဴ အမျာဵနှငဴ်မသက်ဆိုင်ေသာ ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီ
(Private Joint-Venture Company) ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်၍ ပူဵေပါင်ဵလုပ်ကိုင်ြခင်ဵ၊
(ခ)

ြမန်မာဴမီဵရထာဵပိုင် ရထာဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ပစ္စညဵ် မျာဵကို တန်ဖိုဵသင်ဴ၍ မတည်ရင်ဵနှီဵေငွ
ထည်ဴဝင်ပပီဵ အမျာဵြပည်သူ၏ အစုရှယ်ယာမတည်ရင်ဵနှီဵေငွမျာဵကို ဖိတ်ေခါ်ကာအမျာဵနှငဴ်
သက်ဆိုင်ေသာကုမ္ပဏီ (Public Company) ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်၍ လုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်
ြခင်ဵ၊

(ဂ)

တည်ေဆာက်-လုပ်ကိုင်-လွှေ
ဲ ြပာင်ဵ

(BOT)

စနစ်၊

တည်ေဆာက်-ပိုင်ဆိုင်-လုပ်ကိုင်-

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵ (BOOT) စနစ်၊ တည်ေဆာက်-ငှာဵရမ်ဵ-လွှေ
ဲ ြပာင်ဵ (BLT)စနစ်၊ ပုဳစဳထတ
ု ်တည်ေဆာက်-ေငွေ ကဵပဳဴပိုဵ-လုပ်ကိုင်

(DBFO)စနစ်၊

ပုဳစဳထတ
ု ်-ေဆာက်လုပ်-စီမဳ-

ေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴ (DCMF) စနစ်စသည်န
ဴ ှစ်ဖက်သေဘာတူေသာ အြခာဵစနစ်တစ်မျိုဵမျိုဵ
ြဖင်ဴ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ြခင်ဵ။

၃၈။

ပုဂ္ဂလက
ိ လုပ်ငန်ဵရှင်နှငဴ်

ရထာဵကုမ္ပဏီတစ်ခုခုသည်

ပါလုပ်ငန်ဵ

ဖက်စပ်စနစ်ြဖင်ဴ

တစ်ခုခုကို

ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ်

လုပ်ကိုင်လုပ
ိ ါက

နည်ဵဥပေဒ

၃၇

ေအာက်ပါအချက်အလက်မျာဵ

ပါဝင်ေသာ အဆိုြပုချက်ပုဳစဳကို ြဖည်စ
ဴ ွက်၍ ခွင်ဴြပုချက်ရရှိရန် ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့ သို့ေလျှောက်
ထာဵရမည်(က) ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳလိုသည်ဴ ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵေခါင်ဵစဉ်၊ လုပ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵ၊
(ခ)

အဆိုြပုေလျှောက်ထာဵသူ၏ အမည်၊ နိုင်ငဳသာဵ၊ နိုင်ငဳြခာဵသာဵ၊ ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵ
တည်ရှိရာ လိပ်စာ၊

(ဂ)

အဆိုြပုသူ၏ ရုဳဵခန်ဵတည်ရှိရာ ေနရာလိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်ဵ၊ ဖက်စ်အမှတ်နှငဴ်
အီဵေမဵလ် လိပ်စာ၊

(ဃ) ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳလိုသူ၏

ေငွေရဵေ ကဵေရဵ

အေထာက်အထာဵ၊

ြပည်တွင်ဵကျပ်ေငွ၊

နိုင်ငဳြခာဵေငွ၊ ဘဏ်ေချဵေငွ ပါဝင်ပါက ေချဵေငွရရှိနိုင်မည်ဴ အေထာက်အေထာဵ၊
(င)

ရထာဵလုပ်ငန်ဵ

စီမဳကိန်ဵစတင်မည်ဴအချိန်နှငဴ်

တည်ေဆာက်မှုကာလအချိန်ဇယာဵ၊

ပပီဵစီဵမည်ဴ အချိန်ကာလ၊
(စ)

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမည်ဴ သက်တမ်ဵနှငဴ် စုစုေပါင်ဵစီမဳကိန်ဵ ကုန်ကျစရိတ်၊

(ဆ)

လိအ
ု ပ်သည်ဴ ေြမေနရာအကျယ်အဝန်ဵ၊ ေြမငှာဵရမ်ဵခနှုန်ဵထာဵ၊ ငှာဵရမ်ဵအသုဳဵြပုလိသ
ု ည်ဴ
အေဆာက်အအုဳ၊ ရထာဵတွဲ၊ စက်ေခါင်ဵ၊ ရထာဵလမ်ဵယာဉ်၊ ဆက်သွယ်ေရဵေကဘယ်
လိင
ု ်ဵမျာဵ၊ လိင
ု ်ဵကကိုဵမျာဵ၊ စက်ရုဳ၊ အလုပ်ရုဳ၊ စက်ကိရိယာ၊

(ဇ)

ရထာဵလုပ်ငန်ဵ စီမဳကိန်ဵတွင် အသုဳဵြပုမည်န
ဴ ည်ဵပညာနှငဴ် စနစ်မျာဵ၊

(ဈ)

သုဳဵစွဲမည်ဴစွမ်ဵအင်အမျိုဵအစာဵနှငဴ် ပမာဏ၊ စွမ်ဵအင်ရရှိနိုင်မည်ဴရင်ဵြမစ်၊

(ည)

တည်ေဆာက်ေရဵကာလတွင် အသုဳဵြပုမည်ဴ စက်ကိရိယာနှငဴ် လုပ်ငန်ဵသုဳဵပစ္စညဵ် မျာဵ၏
အေရအတွက်နှငဴ် တန်ဖိုဵ၊

(ဋ)

ြပည်တွင်ဵတွင် ဝယ်ယူမည်ဴပစ္စညဵ် နှငဴ် ြပည်ပမှ တင်သွင်ဵမည်ပ
ဴ စ္စညဵ် စာရင်ဵ၊

(ဌ)

ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵတွင် ေပါ်ထွက်လာမည်ဴ အလုပ်အကိုင်၊ ြပည်တွင်ဵမှလုပ်သာဵဦဵေရ၊
ြပည်ပမှ ကျွမ်ဵကျင်သူဝန်ထမ်ဵဦဵေရနှငဴ် အချိုဵအစာဵ၊

(ဍ)

ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵမှ

ရရှိနိုင်မည်ဴ

စီဵပွာဵေရဵအကျိုဵအြမတ်နှငဴ်

ရရှိနိုင်သည်ဴ

အချိန်ကာလ၊
(ဎ)

ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်ဵလုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါက ဖက်စပ်စာချုပ် မူ ကမ်ဵနှငဴ် ရင်ဵနှီဵြမှပ်နှဳမှု
အချိုဵအစာဵ၊ အကျိုဵအြမတ်ခွဲေဝမည်ဴ အချိုဵအစာဵ၊ ဖက်စပ်ပါဝင်သူတ၏
ို့
တာဝန်နှငဴ်
လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵ၊

(ဏ) ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ်

ဖက်စပ်ေဆာင်ရွက်မည်ဴကုမ္ပဏီသည်

သင်ဵဖွဲ့မှတ်တမ်ဵနှငဴ်

သင်ဵဖွဲ့စည်ဵမျဉ်ဵမူ ကမ်ဵ၊

လီမိတက်ကုမ္ပဏီြဖစ်ပါက

ကုမ္ပဏီ၏ခွင်ဴြပုမတည်ေငွရင်ဵ၊

အစုရှယ်ယာအမျိုဵအစာဵ၊ အစုရှယ်ယာဝင်မျာဵက ထည်ဴဝင်မည်ဴ အစုရှယ်ယာပမာဏ၊
(တ) ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ် ဖက်စပ်ေဆာင်ရွက်မည်ဴ ကုမ္ပဏီသည် ြပည်တွင်ဵနှငဴ်ြပည်ပ ဖက်စပ်
ကုမ္ပဏီြဖစ်ပါက

ြပည်တွင်ဵနှငဴ်ြပည်ပမှ

ထည်ဴဝင်မည်ဴ

မတည်ေငွရင်ဵအချိုဵအစာဵ၊

နိုင်ငဳတွင်ဵသို့ ယူေဆာင်လာမည်ဴ နိုင်ငဳြခာဵမတည်ေငွရင်ဵတို့နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ စုစုေပါင်ဵ
တန်ဖိုဵ၊ အမျိုဵအစာဵ အသီဵသီဵတို့၏ တန်ဖိုဵမျာဵနှငဴ် ယူေဆာင်လာမည်က
ဴ ာလ၊
(ထ) အဆိုြပု ရထာဵစီမဳကိန်ဵ၏ သဘာဝအရ သီဵသန့်လအ
ို ပ်ေသာ အချက်မျာဵ။
၃၉။

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅ ပါ ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ဆက်စပ်သည်ဴ
လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်ကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုမ္ပဏီမျာဵပူဵေပါင်ဵထာဵသည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵစုနှငဴ် ြမန်မာဴ
မီဵရထာဵတို့ ပူဵေပါင်ဵ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်ဵနှငဴ် ြမန်မာဴမီဵရထာဵတို့ ပူဵေပါင်ဵ၍
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကုမ္ပဏီမျာဵအချင်ဵချင်ဵပူဵေပါင်ဵ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ အကျိုဵတူပူဵေပါင်ဵ
ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ ထိသ
ု ို့လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက် နိုင်ေရဵအတွက် ခွင်ဴြပုချက်ရရှိရန် ေအာက်ပါ
အချက်မျာဵကို ေဖာ်ြပပပီဵ ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်(က) အဆိုြပုေလျှောက်ထာဵမည်ဴ စုစည်ဵထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵစု၏အမည်၊
(ခ)

လုပ်ငန်ဵစု အဖွဲ့ဝင်အေရအတွက်နှငဴ် ခွဲေဝလုပ်ကိုင်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵ၊

(ဂ)

အဆိုြပုထာဵသည်ဴ

အဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏

လုပ်ငန်ဵစုတွင်

ပါဝင်မည်ဴ

အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု

အချိုဵအစာဵ၊
(ဃ) လုပ်ငန်ဵစုတစ်ခုလဳဵု ၏ နှစ်အလိက
ု ်ထည်ဴဝင်မည်ဴ မတည်အရင်ဵအနှီဵနှငဴ် စုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၊
(င)

လုပ်ငန်ဵစုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵချင်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵတစ်ခုချင်ဵ၏ မတည်ေငွရင်ဵနှငဴ် နှစ်အလိက
ု ်
ထည်ဴဝင်မည်ဴ မတည်ေငွရင်ဵ စုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၊

(စ)

လုပ်ငန်ဵစုကို ဦဵေဆာင်မည်ဴသူအမည်၊ နိုင်ငဳသာဵ၊ နိုင်ငဳြခာဵသာဵ ရထာဵလုပ်ငန်ဵ စီမဳကိန်ဵ
ကို စီမဳခန့်ခွဲမည်ဴ ဌာနချုပ်၊

(ဆ)

လုပ်ငန်ဵစုတွင် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမည်ဴ ေငွေရဵေ ကဵေရဵအေထာက်အထာဵ (ြပည်တွင်ဵကျပ်ေငွ၊
နိုင်ငဳြခာဵေငွ)၊ နိုင်ငဳြခာဵေချဵေငွ ပါဝင်ပါက ေချဵေငွရနိုင်မည်ဴ အေထာက်အထာဵ၊

(ဇ)

လုပ်ငန်ဵစုရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵ

စတင်မည်ဴအချိန်နှငဴ်

တည်ေဆာက်မည်ဴကာလ၊

ပပီဵစီဵမည်အ
ဴ ချိန်၊
(ဈ)

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမည်ဴ သက်တမ်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵစုရထာဵလုပ်ငန်ဵ စီမဳကိန်ဵအတွက် ကုန်ကျစရိတ်၊
ြပည်တွင်ဵ

ကျပ်ေငွနှငဴ်

ြပည်ပေငွေ ကဵထည်ဴဝင်မည်ဴ

မတည်ေငွရင်ဵ

အချိုဵအစာဵ၊

နိုင်ငဳတွင်ဵသို့ ယူေဆာင်လာမည်ဴ နိုင်ငဳြခာဵမတည်ေငွရင်ဵတို့နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ စုစုေပါင်ဵ
တန်ဖိုဵ၊ အမျိုဵအစာဵအသီဵသီဵ၏ တန်ဖိုဵမျာဵနှငဴ် ယူေဆာင်လာမည်က
ဴ ာလ၊

(ည)

လုပ်ငန်ဵစု ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵအတွက် လိအ
ု ပ်မည်ဴ ေြမေနရာမျာဵနှငဴ် အကျယ်အဝန်ဵ
မျာဵ (ြမန်မာဴမီရထာဵထဳမှ ငှာဵရမ်ဵယူလုက
ိ တည်ေနရာနှငဴ် အကျယ်အဝန်ဵ)၊

(ဋ)

စီမဳကိန်ဵတွင် အသုဳဵြပုမညဴ် နည်ဵပညာနှငဴ် စနစ်မျာဵ၊

(ဌ)

သုဳဵစွဲမည်ဴ စွမ်ဵအင်အမျိုဵအစာဵနှငဴ် ပမာဏ၊ စွမ်ဵအင်ရရှိနိုင်မည်ဴ အရင်ဵအြမစ်၊

(ဍ)

တည်ေဆာက်ေရဵကာလတွင် အသုဳဵြပုမည်ဴ စက်ကိရိယာနှငဴ် လုပ်ငန်ဵသုဳဵပစ္စညဵ် မျာဵ၏
အေရအတွက်နှငဴ် တန်ဖိုဵ (ြမန်မာဴမီဵရထာဵ၏ ရထာဵလမ်ဵနှငဴ် အေဆာက်အအုဳ၊ စက်ရုဳ၊
ရထာဵတွဲနှငဴ် စက်ေခါင်ဵ၊ သဳလမ်ဵယာဉ်၊ ဆက်သွယ်ေရဵလိင
ု ်ဵကကိုဵမျာဵ၊ စက်ကိရိယာမျာဵကို
ငှာဵရမ်ဵလိပ
ု ါက ခွဲြခာဵေဖာ်ြပရန်)၊

(ဎ)

လုပ်ငန်ဵစုစီမဳကိန်ဵအတွက် ြပည်တွင်ဵတွင် ဝယ်ယူမည်ဴပစ္စညဵ် နှငဴ် ြပည်ပမှတင်သွင်ဵမည်ဴ
ပစ္စညဵ် စာရင်ဵ၊

(ဏ) စီမဳကိန်ဵက ေပါ်ထွက်လာမည်ဴ အလုပ်အကိုင်၊ ြပည်တွင်ဵလုပ်သာဵနှငဴ် ြပည်ပလုပ်သာဵ
အချိုဵ၊
(တ) စီမဳကိန်ဵမှရရှိနိုင်မည်ဴ စီဵပွာဵေရဵအကျိုဵအြမတ်နှငဴ် ရရှိနိုင်သည်ဴ အချိန်ကာလ၊
(ထ) လုပ်ငန်ဵစု

ဦဵေဆာင်သူနှငဴ်

လုပ်ငန်ဵစုအဖွဲ့ဝင်မျာဵသည်

လီမိတက်ကုမ္ပဏီြဖစ်ပါက

သက်ဆိုင်ရာ ပဋိညာဉ် စာချုပ်မူ ကမ်ဵ၊ သင်ဵဖွဲ့မှတ်တမ်ဵနှငဴ် သင်ဵဖွဲ့စည်ဵမျဉ်ဵမူ ကမ်ဵ၊
ကုမ္ပဏီ၏ခွင်ဴြပု

မတည်ေငွရင်ဵ၊

အစုရှယ်ယာအမျိုဵအစာဵ၊

အစုရှယ်ယာဝင်မျာဵက

ထည်ဴဝင်သည်ဴ အစုရှယ်ယာပမာဏ၊
(ဒ)
၄၀။

လုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵ၏ သဘာဝအရ သီဵသန့်လအ
ို ပ်ေသာ အချက်မျာဵ။

ပုဂ္ဂလက
ိ လုပ်ငန်ဵရှင်နှငဴ်
ေလျှောက်ထာဵရာတွင်

ရထာဵကုမ္ပဏီတသ
ို့ ည်

ရထာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵအရ

နည်ဵဥပေဒ

၃၈

နှငဴ်

ေြမအသုဳဵချပရီမီယဳေ ကဵ

၃၉

တို့အရ

(Land

Used

Premium) နှငဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု အာမခဳေ ကဵေငွ (Performance Bank Guarantee) နှငဴ်
သီဵသန့်လအ
ို ပ်ေသာအချက်မျာဵကို တင်ြပရမည်။
၄၁။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒ ၃၇ပါ ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ တစ်ရပ်ရပ်အတွက်
ြမန်မာဴ မီဵရထာဵနှငဴ် ဖက်စပ်စနစ်ြဖင်ဴ အမျာဵနှငဴ်မသက်ဆိုင်ေသာ ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီ (Private
Joint-Venture

Company)

ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်၍

ပူဵေပါင်ဵလုပ်ကိုင်သည်ဴ

စီဵပွာဵေရဵ

လုပ်ငန်ဵြဖစ်ေစ၊ အမျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင် ေသာကုမ္ပဏီ (Public Company) ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်၍
လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သည်ဴ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ြဖစ်ေစ၊ နည်ဵဥပေဒ ၂၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဃ) မှ (ဈ)
အထိ ေဖာ်ြပထာဵေသာစနစ် တစ်မျိုဵမျိုဵြဖင်ဴ သေဘာတူ စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ
တစ်မျိုဵမျိုဵြဖစ်ေစ ပုဂ္ဂလက
ိ လုပ်ငန်ဵရှင်နှငဴ် ရထာဵကုမ္ပဏီအာဵ လုပ်ကိုင်ရန် ခွင်ဴြပုချက်ေပဵသင်ဴ
မေပဵသင်ဴ

စိစစ်သုဳဵသပ်ရာတွင်

စဉ်ဵစာဵရမည်-

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

အေြခခဳအချက်မျာဵကိုလည်ဵ

ထည်ဴသွင်ဵ

(က) စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆန်ဆန်

ေရရှညရ
် ပ်တည်လုပ်ကိုင်နိုင်ေရဵအတွက်

ခရီဵသည်နှငဴ်

ကုန်စည် ပို့ေဆာင်ေရဵမှ ရေသာ တိုက်ရိုက်ဝင်ေငွအြပင်၊ အြခာဵေသာ ဆက်စပ်လပ
ု ်ငန်ဵ
မျာဵမှလည်ဵ သွယ်ဝိုက်ေသာ ဝင်ေငွမျာဵရရှိနိုင်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ၊
(ခ)

ခရီဵသည်မျာဵ

သက်ေသာင်ဴသက်သာြဖင်ဴ

လုခဳ ခုဳစိတ်ချစွာ

စီဵနင်ဵသွာဵလာနိုင်ေရဵနှငဴ်

ကုန်စည်မျာဵ တိကျလျင်ြမန်စွာ သယ်ယူပို့ေဆာင်နိုင်ေရဵအတွက် လိအ
ု ပ်သည်အ
ဴ ရင်ဵအနှီဵ၊
နည်ဵပညာလုပ်ငန်ဵအေတွ့အကကုဳ၊ အရည်အေသွဵြမင်ဴ လုပ်ငန်ဵသုဳဵပစ္စညဵ် မျာဵ ြပည်မ
ဴ ီစွာ
ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳနိုင်ြခင်ဵရှိ မရှိ၊
(ဂ)

ရထာဵလမ်ဵတေလျှောက်ရှိ ပမို့ရွာမျာဵ၊ ဘူတာနှငဴ်ဆက်စပ်ေနသည်ေ
ဴ နရာမျာဵ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵ
တက်လာေစြခင်ဵြဖင်ဴ ကာဵလမ်ဵအေြခြပု စီဵပွာဵေရဵစုခပုဳလုပ်ကိုင်ေနမှုမျာဵမှ ရထာဵလမ်ဵ
အေြခြပု စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵသို့ ဟန်ချက်ညစ
ီ ွာ ကူဵေြပာင်ဵသွာဵနိုင်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ၊

(ဃ) ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵကို အေရအတွက်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ တိုဵတက်ေစြခင်ဵ၊ အရည်အေသွဵ
ပိုင်ဵဆိုင်ရာ

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနိုင်ြခင်ဵြဖင်ဴ

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ

ေဈဵကွက်တစ်ခုလဳဵု မှ

ရထာဵလုပ်ငန်ဵ ေဈဵကွက်ေဝစုကို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနိုင်ရန် တစ်နည်ဵအာဵြဖင်ဴ ေရရှည်
ပပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုကို ြပန်လည်ထတ
ု ်လပ
ု ်ေပဵနိုင်မည်ဴ စွမ်ဵေဆာင် ရည်ကို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနိုင်
ြခင်ဵ ရှိ မရှိ (Reproduction of Competitiveness)။
၄၂။

ြမန်မာဴမီဵရထာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့သည်
ပိုင်ဆိုင်ေသာေြမ၊
အသုဳဵြပု၍

ြမန်မာဴမီဵရထာဵက

အေဆာက်အအုဳနှငဴ်

စီမဳခန့်ခွဲပိုင်ခွင်ဴရှိေသာ

ရထာဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ

ဝင်ေငွတိုဵတက်ရရှိနိုင်ရန်

ပစ္စညဵ် မျာဵကို

ရထာဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်ဆက်စပ်သည်ဴ

သို့မဟုတ်
အကျိုဵရှိစွာ

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ ခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်(က) ကာလသတ်မှတ်၍ ေြမငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ၊
(ခ)

ြမန်မာဴမီဵရထာဵပိုင်

ေြမလွတ်ေြမလပ်တွင်

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊

ေြမနှငဴ်အေဆာက်အအုဳ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ၊
(ဂ)

ရထာဵတွဲ၊

တွဲဆိုင်ဵ၊

နီယာဌာန၊

စက်ေခါင်ဵ၊

ရထာဵလမ်ဵယာဉ်မျာဵကို

ပမို့ြပအင်ဂျင်နီယာဌာန၊

စက်မှုနှငဴ်လျှေပ်စစ်အင်ဂျင်

သွာဵလာပို့ေဆာင်ေရဵဌာနတို့နှငဴ်

ညှန
ိ ှိုင်ဵ၍

ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ၊
(ဃ) ြမန်မာဴမီဵရထာဵပိုင် ဆက်သွယ်ေရဵလိင
ု ်ဵကကိုဵမျာဵ (Optical Fiber Cable) အာဵလုဵဳ ကို
ြဖစ်ေစ၊

လိင
ု ်ဵအချို့ကိုြဖစ်ေစ

သွာဵလာပို့ေဆာင်ေရဵဌာန၊

ဆက်သွယ်ေရဵဌာနခွဲနှငဴ်

ညှန
ိ ှိုင်ဵ၍ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ၊
(င)

စက်ရုဳအလုပ်ရုဳ၊ စက်ကိရိယာ၊ ယန္တရာဵနှငဴ်ပစ္စညဵ် မျာဵကို စက်မှုနှငဴ် လျှေပ်စစ်အင်ဂျင်နီယ
ာာဌာန၊ ပမို့ြပ အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ ဆက်သွယ်ေရဵဌာနခွဲ၊ သွာဵလာပို့ေဆာင်ေရဵဌာနတို့နှငဴ်
ညှန
ိ ှိုင်ဵ၍ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ၊

(စ)

ေဆာက်လပ
ု ်ထာဵေသာ

တဳတာဵမျာဵတွင်

တဳတာဵြဖတ်သန်ဵခ

ေကာက်ခဳြခင်ဵကို

ကာလသတ်မှတ်၍ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ၊
(ဆ)

ဘဏ်လုပ်ငန်ဵ၊ ဟိုတယ်မိုတယ်လုပ်ငန်ဵ၊ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ၊ ေငွလဲလှယ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊
သုေတသနလုပ်ငန်ဵ၊

အကကဳေပဵလုပ်ငန်ဵ၊

အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်ဵ၊

ရထာဵနည်ဵပညာဆိုင်ရာ

တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ၊

ကျွမ်ဵကျင်မှုနှငဴ်

ကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵ၊

လူ့စွမ်ဵအာဵ

အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို အြခာဵအစိုဵရဌာနမျာဵသို့ လည်ဵေကာင်ဵ၊ ပုဂ္ဂလက
ိ လုပ်ငန်ဵ မျာဵသို့
လည်ဵေကာင်ဵ၊

နိုင်ငဳြခာဵကုမ္ပဏီမျာဵသို့လည်ဵေကာင်ဵ

လိအ
ု ပ်သည်ဴ

လုပ်ငန်ဵအစိတ်

အပိုင်ဵအလိုက် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵေပဵြခင်ဵ၊ သင်တန်ဵေပဵြခင်ဵ၊ အကကဳေပဵြခင်ဵ စသည်ဴ
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ကွန်တိန်နာစခန်ဵနှငဴ် ကုန်ဵတွင်ဵဆိပ်မျာဵ တည်ေဆာက်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵ၊ အငှာဵယာဉ်လပ
ု ်ငန်ဵ၊ ကူဵတို့လုပ်ငန်ဵနှငဴ် ပစ္စညဵ် ထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ
လုပ်ကိုင်ြခင်ဵ၊
(ဇ)

ရထာဵတွဲ၊ စက်ေခါင်ဵ၊ တဳတာဵေဘာင်နှငဴ် ထုတက
် ုန်ပစ္စညဵ် မျာဵ ထုတလ
် ုပ်ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊

(ဈ)

ြမန်မာဴမီဵရထာဵပိုင်ေြမ၊ အေဆာက်အဦမျာဵ၊ ပစ္စညဵ် မျာဵကို အကျိုဵအရှိဆုဳဵ ထိေရာက်စွာ
အသုဳဵချ၍

အေထွေထွဝင်ေငွ

တိုဵတက်ရရှိေရဵအတွက်

စီမဳကိန်ဵမျာဵ

ေရဵဆွဲေဆာင်

ရွက်ြခင်ဵ၊ ြဖစ်နိုင်ဖွယရ
် ှိသည်ဴ အြခာဵ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ရထာဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ဆက်စပ်
လုပ်ကိုင်နိုင်ေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေလဴလာ၍ စီမဳကိန်ဵမျာဵ ေရဵဆွဲေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(ည)

ြမန်မာဴမီဵရထာဵပိုင်ေြမကိုြဖစ်ေစ၊ အေဆာက်အဦကိုြဖစ်ေစ ရထာဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ဆက်စပ်
သည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵ တစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊

(ဋ)

ြမန်မာဴမီဵရထာဵအတွက်

ဝင်ေငွြမင်ဴမာဵစွာရရှိနိုင်ေသာ

လုပ်ငန်ဵမျိုဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊

ခရီဵသွာဵလုပ်သာဵြပည်သူမျာဵနှငဴ် ကုန်တင်ပို့သူမျာဵ အဆင်ေြပေချာေမွ့ေစေရဵ ဦဵတည်
ေသာ လုပ်ငန်ဵမျိုဵကို လည်ဵေကာင်ဵ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(ဌ)

ရထာဵြဖင်ဴခရီဵသွာဵသူမျာဵ ခရီဵစဉ်အတွင်ဵ ေဈဵနှုန်ဵချိုသာပပီဵ သန့်ရှင်ဵလတ်ဆတ်ေသာ
စာဵေသာက်ဖွယရ
် ာမျာဵကို အလွယ်တကူ ဝယ်ယူစာဵသုဳဵနိုင်ရန်အတွက် ရထာဵလမ်ဵပိုင်ဵ
အသီဵသီဵတွင် ေြပဵဆွဲလျက်ရှိသည်ဴ အြမန် ရထာဵမျာဵတွင် စာဵေသာက်တွဲချိတ်ဆက်ပပီဵ
ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵနှငဴ် ဘူတာရုဳအတွင်ဵ၊ ဘူတာစကကြံ အတွင်ဵတို့၌ စာဵေသာက်
ဆိုင်မျာဵဖွင်ဴလှစ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊

(ဍ)

အေထွေထွဝင်ေငွတိုဵတက်ရရှိေရဵအတွက် ရထာဵပိုင်ေြမမျာဵ၊ ဘူတာရုဳမျာဵ၊ လူစီဵတွဲဆိုင်ဵ
မျာဵတွင် ေ ကာ်ြငာလုပ်ငန်ဵအတွက် ေ ကာ်ြငာပိုစတာတိုင် (Pole, Banner stand) ၊
ေ ကာ်ြငာဆိုင်ဵဘုတ်ကကီဵ

(Billboard)၊

လျှေပ်စစ်ေ ကာ်ြငာဘုတ်

(Light

Box)၊

နီယွန်ဆိုင်ဵဘုတ် (Neon Sign Board)၊ LED ေ ကာ်ြငာဘုတ်(LED)၊ ဗီနိုင်ဵပိုစတာ (Vinyl)၊

စတစ်ကာေ ကာ်ြငာ

(Sticker)

စသည်မျာဵကို

စိုက်ထ၊ူ

ချိတ်ဆွဲ၊

တပ်ဆင်ြခင်ဵနှငဴ်

ေ ကာ်ြငာလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ။
၄၃။

ြမန်မာဴမီဵရထာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒ ၄၂ ပါ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍(က) ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ ခွင်ဴြပုချက်ရယူ၍ ကိုယ်တိုင်ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳလုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်
နိုင်သည်၊
(ခ)

အမျာဵနှငဴ် မသက်ဆိုင်ေသာ ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီ (Private Joint- Venture Company)
ကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊

အမျာဵနှငဴ်

သက်ဆိုင်ေသာကုမ္ပဏီ

(Public

Company)

ကို

လည်ဵေကာင်ဵ ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်၍ ဗဟိုကကီဵ ကပ် ေရဵအဖွဲ့၏ ခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴ လုပ်ကိုင်
ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်၊
(ဂ)

ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵနှငဴ် ရထာဵကုမ္ပဏီတို့အာဵ တင်ဒါစနစ်ြဖင်ဴ ဖိတ်ေခါ်၍ စိစစ်
ေရွဵချယ်လုပ
ိ ါက ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ ခွင်ဴြပုချက်ကို ကကိုတင်ရယူပပီဵ သတ်မှတ်
ထာဵေသာ

တင်ဒါစည်ဵကမ်ဵ

မျာဵနှငဴ်အညီ

ဖိတ်ေခါ်၍

စိစစ်ေရွဵချယ်ပပီဵ

လုပ်ကိုင်

ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်၊
(ဃ) နည်ဵဥပေဒ ၃၇၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဂ) နှငဴ်အညီ ဖက်စပ်စနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ တည်ေဆာက်လုပ်ကိုင်-လွှေ
ဲ ြပာင်ဵ (BOT) စနစ် စသည်ဴစနစ်တစ်မျိုဵမျိုဵြဖင်ဴြဖစ်ေစ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်
လိပ
ု ါက

နှစ်ဖက်သေဘာတူ

စာချုပ်မူ ကမ်ဵနှငဴ်အတူ

လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်အစီအစဉ်ကို

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ တင်ြပ၍ ခွင်ဴြပုချက် ေတာင်ဵခဳပပီဵ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
၄၄။

ြမန်မာဴမီဵရထာဵ
လုပ်ြခင်ဵ၊

စီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့သည်

ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊

အမျာဵြပည်သူ

အကျိုဵအတွက် ရထာဵလမ်ဵေဖာက်

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

ဆက်စပ်ေသာ

အေြခခဳ

အေဆာက်အအုဳမျာဵ ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵတို့နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒ ပုဒ်မ
၂၈

ပါ

လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်ကို

နည်ဵဥပေဒ

၄၃

ပါ

နည်ဵလမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်အညီ

ဗဟို

ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ ခွင်ဴြပုချက်ရယူ၍ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
၄၅။

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ရန်လပ
ု ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီသည် မိမိစီမဳ
ခန့်ခွဲခွင်ဴရှိေသာ

သို့မဟုတ်

ပစ္စညဵ် မျာဵကိုအသုဳဵြပု၍

ပိုင်ဆိုင်ေသာေြမ၊

အေဆာက်အအုဳနှငဴ်

ဝင်ေငွတိုဵတက်ရရှိေရဵအတွက်

ရထာဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

ဆက်စပ်သည်ဴ ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၂၅ ပါ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်ကို
လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်လုပ
ိ ါက

ခွင်ဴြပုချက်ရရှိရန်

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို့

ပုဳစဳ

(၉)

ြဖင်ဴ

ေလျှောက်ထာဵရမည်။
၄၆။

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ရန်
အမျာဵြပည်သူအကျိုဵအတွက်

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသည်ဴ

ရထာဵလမ်ဵေဖာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊

ရထာဵကုမ္ပဏီသည်

ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊

ရထာဵ

ပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

ဆက်စပ်ေသာ

အေြခခဳအေဆာက်အဦမျာဵ

ေဆာက်လုပ်ြခင်ဵတို့နှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍ ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၂၈ ပါ လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်
ေဆာင်ရွက်လုပ
ိ ါက ခွင်ဴြပုချက်ရရှိရန် ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵ အဖွဲ့သို့ ပုဳစဳ (၁၀) ြဖင်ဴ ေလျှောက်ထာဵ
ရမည်။
၄၇။

ရထာဵကုမ္ပဏီသည် နည်ဵဥပေဒ ၄၅ နှငဴ် ၄၆ တို့အရ ခွင်ဴြပုချက်ေလျှောက်ထာဵရာတွင်(က) လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ပူဵတွဲတင်ြပရမည်၊
(ခ)

လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်မည်ဴ

တည်ေနရာလိပ်စာနှငဴ်

ဆက်သွယ်ရန်

ဖုန်ဵ၊ဖက်စ်

အမှတ်နှငဴ်

အီဵေမဵလ်လိပ်စာ ေဖာ်ြပရမည်၊
(ဂ)

လုပ်ငန်ဵတည်ေဆာက်မည်ဴ အချိန်ဇယာဵနှငဴ် ပပီဵစီဵမည်ဴ အချိန်ကာလေဖာ်ြပရမည်၊

(ဃ) ခွင်ဴြပုချက်ေလျှောက်လာွှ ၌ ရုဳဵခွန်အက်ဥပေဒနှငဴ်အညီ ရုဳဵခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵကပ်ရမည်၊
(င)

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ခွင်ဴြပုချက် ေလျှောက်လာွှ စိစစ်ခနှငဴ် ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵခ ေပဵသွင်ဵရ
မည်။

၄၈။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည်(က) နည်ဵဥပေဒ ၄၅၊ ၄၆ နှငဴ် ၄၇ တို့အရ ခွင်ဴြပုချက် ေလျှောက်ထာဵချက်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ စိစစ်ပပီဵ
ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵရန် လိအ
ု ပ်ပါက မိမိအဖွဲ့ကိုယ်တိုင် ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ သို့မဟုတ်
ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵ

အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵဦဵကို

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵြပုနိုင်သည်။

ထိ့ြု ပင်

လိအ
ု ပ်ေသာ အချက်အလက်အေထာက် အထာဵမျာဵ တင်ြပေစြခင်ဵ၊ သက်ဆိုင်သူမျာဵကို
ဆင်ဴဆို၍ စိစစ်ြခင်ဵြပုနိုင်သည်၊
(ခ)

ေလျှောက်လာွှ စိစစ်ချက်နှငဴ်

ကွင်ဵဆင်ဵစိစစ်ေတွ့ရှိချက်တအ
ို့ ရ

ခွင်ဴြပုချက်ေလျှောက်ထာဵ

ချက်ကို ခွင်ဴြပုြခင်ဵ၊ လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵ ြပန်လည်ြပုလုပ်၍ တင်ြပေစြခင်ဵ သို့မဟုတ်
ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်၊
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ခွင်ဴြပုချက်ထတ
ု ်ေပဵရန် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် လိအ
ု ပ်ချက်ကို
ြပန်လည်ြပုလုပ်၍ တင်ြပေစြခင်ဵြပုေ ကာင်ဵဆုဳဵြဖတ်ပါက ထိဆ
ု ုဳဵြဖတ်ချက်ကို ေလျှောက်
ထာဵသူထသ
ဳ ို့ ေဆာလျင်စွာ အေ ကာင်ဵ ြပန် ကာဵရမည်၊

(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ လုပ်ကိုင်ရန်ခွင်ဴြပုချက် ထုတေ
် ပဵရန် ခွင်ဴြပုပါက သတ်မှတ်ထာဵ
ေသာ ဝန်ေဆာင်ခ ေပဵသွင်ဵေစပပီဵ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်၍ ေလျှောက်ထာဵ
သူအာဵ-

၄၉။

(၁)

နည်ဵဥပေဒ ၄၅ အရ လုပ်ကိုင်ရန် ခွင်ဴြပုချက်ကို ပုဳစဳ (၁၁) ြဖင်ဴ ထုတေ
် ပဵရမည်၊

(၂)

နည်ဵဥပေဒ ၄၆ အရ လုပ်ကိုင်ရန် ခွင်ဴြပုချက်ကို ပုဳစဳ (၁၂) ြဖင်ဴ ထုတေ
် ပဵရမည်။

ြမန်မာဴမီဵရထာဵ စီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့နှငဴ် ရထာဵကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့တို့သည် ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၂၈ ပါ လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်ရန် ခွင်ဴြပုချက်ရရှိပပီဵေနာက် လုပ်ငန်ဵ

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက် ြခင်ဵမြပုမီ ေဆာင်ရွက်မည်ဴ ရည်ရွယ်ချက်နှငဴ် အေ ကာင်ဵကိစ္စကို ေဖာ်ြပ၍
ကန့်ကွက်ရန်ရှိပါက ကန့်ကွက်စာတင်ြပနိုင်ရန်

ေြမအသုဳဵြပုခွင်ဴရသူ

သို့မဟုတ်

ထိေ
ု ြမေပါ်

တွင်ေနထိင
ု ်သူထသ
ဳ ို့ ေအာက်ပါတို့ကို တိကျြပည်ဴစုဳစွာ ေဖာ်ြပ၍ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာေပဵပို့ရမည်(က) လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မည်ဴ ေြမတည်ေနရာ လိပ်စာ၊ အကျယ်အဝန်ဵ အတိင
ု ်ဵအတာ၊
(ခ)

ေြမပိုင်ရှင်၊ ေြမလက်ရှိအသုဳဵချသူ သို့မဟုတ် ေြမေပါ်တွင်ေနထိင
ု ်သူအမည်၊

(ဂ)

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်နှငဴ် လုပ်ငန်ဵသဘာဝ၊

(ဃ) လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် စတင်ေဆာင်ရွက်မည်ဴ အချိန်ကာလနှငဴ် ပပီဵစီဵမည်ဴ အချိန်ကာလ။
၅၀။

နည်ဵဥပေဒ ၄၉ အရ ေပဵပို့ေသာ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာရရှိသည်ဴ အစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵ၊
ေဒသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵ၊ ရထာဵကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်သည် အဆိုပါကိစ္စနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍
ကန့်ကွက်ရန်၊

ညှန
ိ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵရန်

သို့မဟုတ်

ပူဵေပါင်ဵ၍

ကကီဵ ကပ်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်

ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ကိယ
ု ်စာဵလှယ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ တင်ြပေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
၅၁။

သက်ဆိုင်ရာ ြမန်မာဴမီဵရထာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ရထာဵကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည်
လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵနှငဴ် ပုဂ္ဂိုလ်၏ ကန့်ကွက်ချက်ကို
ညှန
ိ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵ မရရှိဘဲ အြငင်ဵပွာဵမှုြဖစ်ပါက ထိက
ု ိစ္စကို ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ တင်ြပရမည်။

၅၂။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည်(က) ကန့်ကွက်ချက်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ စီမဳေရဵအဖွဲ့အာဵ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵပပီဵ အစီရင်ခဳစာတင်ြပေစရန်
တာဝန် ေပဵရမည်၊
(ခ)

စီမဳေရဵအဖွဲ့၏ တင်ြပချက်အစီရင်ခဳစာအရ ပိုင်ဆိုင်မှုအြငင်ဵပွာဵြခင်ဵြဖစ်လျှေင် သက်ဆိုင်ရာ
တရာဵရုဳဵတွင် အြငင်ဵပွာဵမှုကို ေြဖရှင်ဵေစပပီဵ တရာဵရုဳဵ၏ အမိန့်ဒီကရီနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်
ရမည်၊

(ဂ)

ပိုင်ဆိုင်မှုအြငင်ဵပွာဵြခင်ဵမဟုတ်လျှေင်ြဖစ်ေစ၊ ကန့်ကွက်ချက်မှာ ခိုင်လဳေ
ု သာ အေထာက်
အထာဵမရှိလျှေင်ြဖစ်ေစ

သက်ဆိုင်ရာ

ရထာဵအဖွဲ့အစည်ဵအာဵ

ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်

တာဝန်ေပဵရမည်။
၅၃။

နည်ဵဥပေဒ ၄၈ အရ ရထာဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခုခုကိုလုပ်ကိုင်ရန် ခွင်ဴြပုေသာေြမမှာ ပုဂ္ဂလက
ိ ပိုင်ေြမ
ြဖစ်ပါက ထိေ
ု ြမပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ေြမအသုဳဵြပုခွင်ဴရသူနှငဴ် ရထာဵအဖွဲ့အစည်ဵတို့က ညှန
ိ ှိုင်ဵ၍
ဝယ်ယူေရဵ သို့မဟုတ် နှစ်ရှညင
် ှာဵရမ်ဵေရဵကိစ္စ၊ ထိသ
ု ို့ ညှန
ိ ှိုင်ဵ၍မရလျှေင် ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵဥပေဒနှငဴ် တည်ဆဲေြမသိမ်ဵ အက်ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ
ေြမသိမ်ဵယူေရဵကိစ္စ၊ သက်ဆိုင်ရာေြမပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ေြမအသုဳဵြပုခွင်ဴရသူအာဵ သင်ဴေလျာ်ေသာ
ေလျာ်ေ ကဵေပဵေရဵကိစ္စနှငဴ် သင်ဴေလျာ်ေသာေနရာ သို့မဟုတ် အခန်ဵတွင် ြပန်လည်ေနရာချထာဵ
ေရဵကိစ္စတိက
ု့ ို နည်ဵဥပေဒ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀ နှငဴ် ၂၁ တို့နှငဴ်အညီ ဆီေလျာ်သလို လိက
ု ်နာ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။

အခန်ဵ(၇)
ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကိုစစ်ေဆဵြခင်ဵ
၅၄။

ြမန်မာဴမီဵရထာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့နှငဴ် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့တို့
သည်(က) ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လုခဳ ခုဳေချာေမွ့ေစေရဵအတွက် ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ
ဥပေဒပုဒ်မ ၂၆ အရ ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵထာဵသည်ဴ စစ်ေဆဵေရဵအရာရှိမျာဵနှငဴ် စစ်ေဆဵ
ေရဵမှူဵမျာဵ၏

အမည်စာရင်ဵကို

စစ်ေဆဵေရဵမှူဵမျာဵြဖင်ဴဖွဲ့စည်ဵသည်ဴ

လည်ဵေကာင်ဵ၊

စစ်ေဆဵေရဵအရာရှိ

စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မျာဵ၏

သို့မဟုတ်

အမည်စာရင်ဵကိုလည်ဵ

ေကာင်ဵ ခန့်အပ်သည်ေ
ဴ န့ သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴေန့မှ ၇ ရက်အတွင်ဵ ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵ
အဖွဲ့နှငဴ် စီမဳေရဵအဖွဲ့သို့ေပဵပို့ရမည်။ ထိ့ြု ပင် အဆိုပါစစ်ေဆဵေရဵအရာရှိမျာဵ၊ စစ်ေဆဵ
ေရဵမှူဵမျာဵနှငဴ်

စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မျာဵ

ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၊

နှုတ်ထွက်ြခင်ဵ၊

ထုတပ
် ယ်ြခင်ဵနှငဴ် အသစ်ခန့်အပ်ြခင်ဵမျာဵ ရှိသည်အ
ဴ ခါတိုင်ဵ ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို့
အထက်ပါအတိုင်ဵ အမည်စာရင်ဵ ေပဵပို့ရမည်။
(ခ)

ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵထာဵသည်ဴ စစ်ေဆဵေရဵအရာရှိမျာဵ၊ စစ်ေဆဵေရဵမှူဵမျာဵနှငဴ် စစ်ေဆဵ
ေရဵအဖွဲ့မျာဵအာဵ ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒအရ ထုတြ် ပန်ထာဵသည်ဴ နည်ဵဥပေဒ
မျာဵ၊

အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊

အမိန့်၊

ညွှန် ကာဵချက်နှငဴ်

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ

သက်ဆိုင်ရာ ရထာဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် ခရီဵသည်မျာဵ၊ ကုန်စည်တင်ပို့သူမျာဵက လိက
ု ်နာြခင်ဵ
ရှိ မရှိနှငဴ် စစ်ေဆဵေတွ့ရှိချက်အစီရင်ခဳစာကို အနည်ဵဆုဳဵတစ်လလျှေင် တစ်ကကိမ် စစ်ေဆဵ
ရန်နှငဴ် မေတာ်တဆမှုစသည်ဴ အထူဵကိစ္စေပါ်ေပါက်သည်အ
ဴ ခါ တိုင်ဵ ချက်ချင်ဵစုဳစမ်ဵ
စစ်ေဆဵရန်နှငဴ်

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေတွ့ရှိချက်

အစီရင်ခဳစာကို

ေဆာလျင်စွာတင်ြပရန်

တာဝန်မျာဵသတ်မှတ်ေပဵရမည်။
၅၅။

ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိေသာ ရထာဵကုမ္ပဏီတို့က ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ
ဥပေဒပုဒ်မ ၂၆ အရ ခန့်အပ်ေသာ စစ်ေဆဵေရဵအရာရှိ၊ စစ်ေဆဵေရဵမှူဵနှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵ
အဖွဲ့တို့သည် သက်ဆိုင်ရာ ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(က) ရထာဵ၊

ရထာဵလမ်ဵနယ်ေြမနှငဴ်ရထာဵလမ်ဵယာဉ်မျာဵအပါအဝင်

ပစ္စညဵ် မျာဵေပါ်သို့

ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊

ရထာဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ

သက်ဆိုင်သူမျာဵအာဵ

လိအ
ု ပ်သည်ဴ

အ

ေထာက်အထာဵ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵကို တင်ြပေစပပီဵ ကည်ဴရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် လိအ
ု ပ်ပါက
သက်ေသခဳအေထာက်အထာဵအြဖစ် သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်၊

(ခ)

ရထာဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ်

ရထာဵလမ်ဵယာဉ်မျာဵမှာ

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

စဳချိန်စဳညွှန်ဵနှငဴ်

ညီညွတ်ြခင်ဵ ရှိ မရှိနှငဴ် လုခဳ ခုဳေချာေမွ့မှု ရှိ မရှိ တို့ကို အနည်ဵဆုဳဵ ရက်သတ္တပတ်လျှေင်
တစ်ကကိမ် ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် ေရှာင်တခင်စစ်ေဆဵြခင်ဵြပုရမည်၊
(ဂ)

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့ကြဖစ်ေစ၊

စီမဳေရဵအဖွဲ့ကြဖစ်ေစ

သီဵသန့်တာဝန်ေပဵအပ်ေသာ

စစ်ေဆဵရန် လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵကို သတ်မှတ်ေပဵထာဵသည်ဴ အချိန်ကာလအတွင်ဵ စစ်ေဆဵ၍
စစ်ေဆဵချက်

ေတွ့ရှိချက်

အစီရင်ခဳစာကို

တာဝန်ေပဵသည်ဴ

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့

သို့မဟုတ် စီမဳေရဵအဖွဲ့ထဳသို့ တိုက်ရိုက်ြပန်လည် တင်ြပရမည်၊
(ဃ) ရထာဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏

ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ၊

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

အချက်

အလက် အေထာက်အထာဵြဖင်ဴ မိမိတို့ထဳသို့ တိုက်ရိုက်တိုင် ကာဵလာသည်ဴ တိုင် ကာဵစာ
မျာဵကို

စစ်ေဆဵခွင်ဴရှိသည်။

စစ်ေဆဵ

ေတွ့ရှိချက်

အစီရင်ခဳစာကို

စီမဳေရဵအဖွဲ့၊

သက်ဆိုင်ရာြမန်မာဴမီဵရထာဵ စီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့နှငဴ် ရထာဵကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ထဳသို့
တင်ြပရမည်။
(င)

ရထာဵလမ်ဵ၊ ရထာဵလမ်ဵယာဉ်နှငဴ်

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵတို့ကို

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒအရ

ထုတြ် ပန်သည်ဴ

စစ်ေဆဵရာတွင်

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ၊

အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵချက်မျာဵနှငဴ် အညီ စစ်ေဆဵရမည်၊
(စ)

ရထာဵလမ်ဵမျာဵ၊ တဳတာဵမျာဵစသည်ဴ ပမို့ြပအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵကို စစ်ေဆဵရာ
တွင်

ြမန်မာဴမီဵရထာဵ၊

ပမို့ြပအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ

အေထွေထွနည်ဵဥပေဒမျာဵ၊

ေနာက်ဆက်တွဲ နည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ် ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒအရ ထုတြ် ပန်သည်ဴ
အေထွေထွနည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ၊ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵ
ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စစ်ေဆဵရမည်၊
(ဆ)

ရထာဵသွာဵလာေရဵဆိုင်ရာ အချက်ြပနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ စစ်ေဆဵရာတွင်
ြမန်မာဴ မီဵရထာဵလုပ်ငန်ဵ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ၊ တစ်စင်ဵတည်ဵသွာဵ လမ်ဵပိုင်ဵစနစ်အတွက်
ရထာဵအချက်ြပ လမ်ဵညွှန် ချက်မျာဵ၊ အချက်ြပနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊
လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ၊

အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊

အမိန့်နှငဴ်

ညွှန် ကာဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

စစ်ေဆဵရမည်၊
(ဇ)

ရထာဵလမ်ဵယာဉ်မျာဵ၊
ြမန်မာဴမီဵရထာဵလုပ်ငန်ဵ

စက်ေခါင်ဵမျာဵ၊

လူစီဵတွဲနှငဴ်

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ၊

ကုန်တွဲမျာဵ

စစ်ေဆဵရာတွင်

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒအရ

ထုတြ် ပန်သည်ဴ အေထွေထွနည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ၊ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊
အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စစ်ေဆဵရမည်၊

(ဈ)

ရထာဵဘူတာရုဳမျာဵရှိ
စစ်ေဆဵရာတွင်

ေငွစာရင်ဵမျာဵထာဵရှိပုဳနှငဴ်

ဘူတာရုဳ

ေငွစာရင်ဵမျာဵ

ေငွစာရင်ဵ

မှတ်တမ်ဵမျာဵကို

စစ်ေဆဵြခင်ဵဆိုင်ရာ

ညွှန် ကာဵချက်မျာဵ

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ စစ်ေဆဵရမည်။
အခန်ဵ (၈)
ရထာဵဝန်ထမ်ဵမျာဵဆိုင်ရာ အလုပ်ချိန်သတ်မှတ်ချက်မျာဵ
၅၆။

ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ်

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိေသာ

ရထာဵကုမ္ပဏီတို့၏

ရထာဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏

အလုပ်ချိန် နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(က) ရုဳဵချိန်အတွင်ဵ

တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ရေသာ

ရုဳဵဝန်ထမ်ဵ၏

အလုပ်ချိန်သည်

နိုင်ငဳဴ

ဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ရုဳဵချိန်အတိုင်ဵြဖစ်သည်။
(ခ)

စက်ရုဳနှငဴ် အလုပ်ရုဳရထာဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ အလုပ်ချိန်သည်(၁)

၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုဳမျာဵအက်ဥပေဒအရ လူကကီဵ အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက်
ရက်သတ္တပတ်လျှေင် ၄၄ နာရီထက်မပိုေစရ။ သို့ရာတွင် အလုပ်ရုဳ၌ အလုပ်လုပ်
နည်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ

အေ ကာင်ဵထူဵမျာဵေ ကာင်ဴ

တစ်ရက်ပတ်လုဳဵ

အဆက်

မြပတ်လပ
ု ်ရသည်အ
ဴ လုပ်တွင် ရက်သတ္တပတ်လျှေင် ၄၈ နာရီမျှေ အလုပ်လုပ်နိုင်
သည်၊
(၂)

မည်သည်ရ
ဴ က်တွင်မဆို တစ်ရက်လျှေင် ၈ နာရီထက်မပိုေစရ၊

(၃)

တစ်ဆက်တည်ဵ ၅ နာရီထက် မပိုေစရ။ ထိ့ြု ပင် အနည်ဵဆုဳဵ နာရီဝက်နာဵေစရန်
အာဵလပ်ချိန် မေပဵဘဲ ၅ နာရီထက် တစ်ဆက်တည်ဵ အလုပ်မလုပ်ေစရ။ ထိသ
ု ို့
အလုပ်လုပ်ချိန်နှငဴ် အာဵလပ်ချိန် စုစုေပါင်ဵ ၁၀ နာရီထက် မပိုေစရ။

(၄)

အထက်ေဖာ်ြပပါ အလုပ်ချိန်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုဳမျာဵအက်ဥပေဒ
အရ ထုတြ် ပန်သည်ဴ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵ၊ လူဝင်မှုကကီဵ ကပ်ေရဵနှငဴ်
ြပည်သူ့အင်အာဵဝန်ကကီဵဌာနက ထုတြ် ပန်သည်ဴ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ
ြဖစ်ေစရမည်၊

(ဂ)

ရထာဵခရီဵစဉ်ဇယာဵအလိုက် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ရေသာ ရထာဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ အလုပ်ချိန်
နှငဴ် နာဵချိန်တိသ
ု့ ည် ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ
ြပဋ္ဌာန်ဵချက်နှငဴ်အညီ ြဖစ်ေစရမည်၊

(ဃ) လုပ်ငန်ဵသဘာဝအရ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ရေသာ ရထာဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် ထူဵြခာဵေသာ
အေြခအေနြဖစ်ေပါ်သည်က
ဴ ိစ္စမျာဵတွင် ရထာဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ အလုပ်ချိန်သည် ရထာဵပို့
ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၉၊ ၅၀ နှငဴ် ၅၁ တို့အတိုင်ဵ ြဖစ်သည်။

အခန်ဵ (၉)
ကုန်စည်သယ်ယူပို့ေဆာင်ြခင်ဵ
၅၇။

ကုန်စည်အပ်နှဳသူသည်(က) မိမိ၏

ကုန်စည်အမျိုဵအမည်စာရင်ဵကို

စာြဖင်ဴေရဵသာဵ၍

သက်ဆိုင်ရာဘူတာသို့

ေပဵအပ်သည်ဴ ကုန်စည် စာရင်ဵမိတ္တူကို လက်ဝယ်တွင်ထာဵရှိရမည်၊
(ခ)

ရထာဵြဖင်ဴ

သယ်ေဆာင်ေရာက်ရှိလာသည်ဴ

ကုန်စည်မျာဵကို

စိစစ်ရန်လုအ
ိ ပ်၍

သက်ဆိုင်ရာရထာဵဝန်ထမ်ဵက ကုန်စည်အမျိုဵအမည်စာရင်ဵကိုေတာင်ဵခဳလျှေင် ကုန်စည်
စာရင်ဵကို လက်မှတ်ေရဵထိဵု ၍ ေပဵအပ်ရမည်၊
(ဂ)

ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေစတတ်သည်ဴ

ကုန်စည်မျာဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ကုန်စည်မျာဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

မိမိနှငဴ်အတူြဖစ်ေစ၊

မသတီဖွယ်ရာ

မိမိမပါဝင်ဘဲ

ကုန်စည်

သက်သက်ကို ြဖစ်ေစ ရထာဵြဖင်ဴ တင်ပို့ြခင်ဵ မြပုရ၊
(ဃ) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ တာဵြမစ်ထာဵသည်ဴ ကုန်စည်မျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရ
ဌာန၊

အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵကြဖစ်ေစ၊

ေဒသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်ဵကြဖစ်ေစ

ရထာဵြဖင်ဴသယ်ယူပို့ေဆာင် ြခင်ဵမြပုရန် တာဵြမစ်ထာဵသည်ဴ ကုန်စည်မျာဵကို တင်ပို့ြခင်ဵ
မြပုရ။
၅၈။

သက်ဆိုင်ရာ ရထာဵဝန်ထမ်ဵသည်(က) ရထာဵြဖင်ဴ သယ်ေဆာင်ေပဵပို့ရန် ယူေဆာင်လာသည်ဴ ကုန်စည်မျာဵနှငဴ် ေရာက်ရှိလာသည်ဴ
ကုန်စည်မျာဵ၏

အမျိုဵအမည်စာရင်ဵကို

ြပုစုေဖာ်ြပရာ၌

ကုန်စည်အမျိုဵအမည်နှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍ ရထာဵဝန်ထမ်ဵနှငဴ် ကုန်စည်အပ်နှဳသူတအ
ို့ ကာဵ သေဘာထာဵကွဲလွဲခဲဴလျှေင်
ကုန်စည်မျာဵ ထုတေ
် ပဵြခင်ဵကို ေခတ္တဆိုင်ဵငဳဴထာဵပပီဵ ကုန်စည်အပ်နှဳသူ၏ ေရှ့ေမှာက်တွင်
စစ်ေဆဵခွင်ဴရှိသည်၊
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ စစ်ေဆဵရာတွင် ကုန်စည်အမျိုဵအမည်စာရင်ဵပါအချက်မျာဵနှငဴ်
ကုန်စည်တ့ို ကွဲလွဲမှုရှိသည်ြဖစ်ေစ၊ မရှိသည်ြဖစ်ေစ ထိက
ု ုန်စည်မျာဵကို ေခတ္တဆိုင်ဵငဳဴ၍
ထိန်ဵသိမ်ဵပပီဵ စစ်ေဆဵရသြဖင်ဴ ကုန်ကျစရိတ်ေငွကို ကုန်စည်အပ်နှဳသူထမ
ဳ ှ ေကာက်ခဳ
ရမည်၊

(ဂ)

ကုန်စည်ပါရှိသည်ဴ

အထုပ်အပိုဵအြပင်ဘက်၌

ကုန်စည်အမျိုဵအမည်၊

အမှတ်အသာဵ

သို့မဟုတ် ကုန်စည်၏ သေဘာသဘာဝကို ထင်ရှာဵစွာ ေရဵသာဵေဖာ်ြပ၍ သက်ဆိုင်ရာ
ရထာဵဝန်ထမ်ဵထဳ
ရထာဵဝန်ထမ်ဵက

အသိေပဵြခင်ဵမြပုဘဲ

သယ်ေဆာင်ရန်

ယုဳ ကည်ရန်အေ ကာင်ဵရှိလျှေင်မည်သည်ဴ

ဖွင်ဴေဖာက်၍ စစ်ေဆဵနိုင်သည်၊

အာဵထုတ်သည်ဟု

ကုန်စည်မျိုဵ

ပါရှိေ ကာင်ဵ

(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ဂ)

အရ

စစ်ေဆဵေတွ့ရှိေသာ

ကုန်စည်ကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ကုန်စည်ကိုလက်ခဳပပီဵမှ ရထာဵဝန်ထမ်ဵထဳ အသိေပဵြခင်ဵမြပုဘဲ သယ်ေဆာင်လာြခင်ဵ
ြဖစ်သည်ကိုေတွ့ရှိလျှေင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

အဆိုပါကုန်စည်မျာဵကိုသယ်ေဆာင်ရန်

ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵနှငဴ် လမ်ဵခုလပ်၌ ဆိုင်ဵငဳဴထာဵြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်၊
(င)

ရထာဵေပါ်ရှိ

ပိုင်ရှင်မဲဴကုန်စည်နှငဴ်

တိရစ္ဆာန်တက
ို့ ို

သက်ဆိုင်ရာစစ်ေဆဵေရဵအရာရှိ

သို့မဟုတ် စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့၏ ခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴ သင်ဴေလျာ်သလို စီမဳခန့်ခွဲနိုင်သည်။
၅၉။

ကုန်စည်အပ်နှဳသူက ကုန်စည်စာရင်ဵကို ေပဵအပ်ရန်ြငင်ဵဆန်လျှေင် သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်လျှေင်
သက်ဆိုင်ရာ ရထာဵဝန်ထမ်ဵသည်(က) မိမိထဳမှ ပို့ေပဵရမည်ဴ ကုန်စည်မျာဵြဖစ်လျှေင် ကုန်စည်အမျိုဵအစာဵအလိုက် ခွဲြခာဵသတ်မှတ်
ထာဵသည်ဴ ေကာက်ခဳဆဲြဖစ်ေသာ အြမင်ဴဆုဳဵနှုန်ဵထာဵခကို ေကာက်ခဳရမည်၊
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ ေကာက်ခဳြခင်ဵကို ေပဵေဆာင်ရန်ပျက်ကွက်ပါက ကုန်စည်ကို
သယ်ေဆာင် ေပဵပို့ြခင်ဵမြပုရ၊

(ဂ)

မိမိထဳေပဵပို့ြခင်ဵြဖစ်၍
ခွဲြခာဵ

ကုန်စည်မျာဵေရာက်ရှိပပီဵြဖစ်လျှေင် ကုန်စည်အမျိုဵအစာဵအလိုက်

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

ေကာက်ခဳဆဲြဖစ်ေသာ

အြမင်ဴဆုဳဵနှုန်ဵထာဵခကို

ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ်

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ

ေကာက်ခဳရမည်။
၆၁။

ရထာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည်(က) ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့ကြဖစ်ေစ၊

ရထာဵကုမ္ပဏီကြဖစ်ေစ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ယာဉ်ပမိတ်စွန်ဵနှငဴ် အမျာဵဆုဳဵခွင်ဴြပုဝန်ချိန်
ထက်မပိုေစဘဲ ရထာဵေပါ် ကုန်တင်ေဆာင် ရမည်။ ထိ့ြု ပင်အမျာဵဆုဳဵတင်ေဆာင်နိုင်သည်ဴ
ခွင်ဴြပုဝန်ချိန်ကို ကုန်တင်တွဲ၏ ြမင်သာေသာေနရာ၌ ေရဵသာဵ ေဖာ်ြပထာဵရမည်။
(ခ)

ကုန်စည်မျာဵကို ဘူတာတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ ပို့ေဆာင်ေပဵရာတွင် ရထာဵဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵက
အကိုဵအကာဵြပုေကာက်ခဳသည်ဴ

ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ်

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ

ရထာဵ

ကုမ္ပဏီက သတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ နှုန်ဵထာဵခစာရင်ဵစာအုပ်မျာဵကိုြဖစ်ေစ၊ ကုန်စည်ပို့
ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵစာရင်ဵ အေထာက်အထာဵမျာဵကိုြဖစ်ေစ

ကည်ဴရှုလုသ
ိ ူမည်သူ့ကိုမဆို

ရထာဵဝန်ထမ်ဵထဳမှ အခမဲဴ ကည်ရ
ဴ ှုခွင်ဴ ြပုရမည်။
၆၁။

(က) ရထာဵြဖင်ဴ ကုန်စည်သယ်ေဆာင်ရသည်အ
ဴ တွက် ကျသင်ဴသည်အ
ဴ ခေ ကဵေငွကို ြမန်မာဴ
မီဵရထာဵ နှငဴ်လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီက ေကာက်ခဳ၍ ေပဵေချပပီဵေနာက်
ေငွေပဵရသူကြဖစ်ေစ၊

၎င်ဵ၏ကိုယ်စာဵလှယ်ကြဖစ်ေစေတာင်ဵခဳသည်ဴ

ေငွစာရင်ဵကို

ေတာင်ဵဆို လာပါက ေအာက်ပါေခါင်ဵစဉ် မျာဵပါဝင်ေသာ စာရင်ဵတစ်ခုြပုလုပ်ေပဵရမည်(၁)

ရထာဵကုန်တင် တန်ဆာခ၊

(၂)

ကုန်ေလှာင်ရုဳခ၊

(၃)

ဝန်ေဆာင်ခ၊

(၄)

ရထာဵရပ်ဆိုင်ဵေနရသည်ဴ ဒဏ်ေငွ သို့မဟုတ်
တင်ေဆာင်မှုအတွက်

တွဲဒဏ်၊

ကန့် ကာဒဏ်ေငွ (တွဲလုဳဵြပည်ဴ

အစိတ်အပိုင်ဵအလိုက်

တင်ေဆာင်မှုအတွက်

ကုန်ဒဏ်)၊
(၅)

ကုန်စည်စုစည်ဵေပဵြခင်ဵနှငဴ်ထုတ်ေပဵြခင်ဵတို့အတွက် ကုန်ကျစရိတ်မှစ၍ အြခာဵ
စရိတ်မျာဵ။

(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ အေသဵစိတ်ေငွစာရင်ဵ ေတာင်ဵဆိုလိုပါက ေငွေပဵေချပပီဵေနာက်
တစ်လအတွင်ဵ သက်ဆိုင်ရာ ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီ
ထဳ စာြဖင်ဴေရဵသာဵေတာင်ဵဆိုရမည်။ သက်ဆိုင်ရာ ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်
ရရှိသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီက ေငွေပဵေချသူ၏ အေသဵစိတ် စာရင်ဵေတာင်ဵဆိုချက် ရရှိပပီဵ
ေနာက် ၂ လအတွင်ဵ ြပုစုေပဵအပ်ရမည်။

၆၂။

ရထာဵအဖွဲ့အစည်ဵ

အချင်ဵချင်ဵေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

အြခာဵပို့ေဆာင်ေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်

ေပါင်ဵစပ်၍ ကုန်စည်ပို့ေဆာင်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် မူေဘာင်အရ
သေဘာတူညီချက်မျာဵ၊

အဖွဲ့အစည်ဵနှစ်ခုအတွင်ဵ

နှစ်ဘက်သေဘာတူညီချက်မျာဵပါဝင်ေသာ

ပိဋိညာဉ်မျာဵအြဖစ် ေရဵဆွဲချုပ်ဆို၍ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ သေဘာတူညီချက်မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍
ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ သေဘာတူခွင်ဴြပုချက်မျာဵ ရရှိထာဵပပီဵြဖစ်ရမည်။
၆၃။

အိမ်နီဵချင်ဵနိုင်ငဳမျာဵသို့ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်၍ ကုန်စည်မျာဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ြခင်ဵ၊ ကုန်ရထာဵမျာဵ
ေြပဵဆွဲြခင်ဵတို့ကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငဳတကာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵ
မျာဵနှငဴ် နိုင်ငဳေတာ်ကချမှတ်ထာဵေသာ မူဝါဒမျာဵစသည်ဴ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵ၊ သေဘာတူညီချက်
မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညေ
ီ အာင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၆၄။

ြမန်မာဴမီဵရထာဵသည်
လိအ
ု ပ်သည်ဴ

ကုန်စည်သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို

ကုန်စည်ပမာဏကို

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေပဵရန်အတွက်
ပဋိညာဉ်စာချုပ်ချုပ်ဆို၍

လိုအပ်သည်ေ
ဴ နရာသို့

လိအ
ု ပ်သည်ဴ

သတ်မှတ်စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်

ေဆာင်ရွက်ရာတွင်

ကုန်စည်ပို့ေဆာင်လုသ
ိ ူ၏

စီဵပွာဵေရဵဌာနက

အချိန်ကာလအတွင်ဵ

နှစ်ဦဵနှစ်ဖက်သေဘာတူ
ကုန်စည်ပို့ေဆာင်လုသ
ိ ူမျာဵ၊

ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵ၍ စာချုပ်ချုပ်ဆိုေရဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။
၆၅။

နည်ဵဥပေဒ ၆၄ အရ စီဵပွာဵေရဵဌာနက ကုန်စည်သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵအတွက် စာချုပ်မျာဵကို
လုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင်

စာချုပ်ပါစည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆာင်နိုင်ေရဵသွာဵလာပို့ေဆာင်ေရဵဌာနက ခရီဵအစ ဘူတာရုဳ၏ ကုန်ေလှာင်ရုဳမှ
ကုန်စည်လက်ခဳြခင်ဵ၊ သယ်ယူ ပို့ေဆာင်ြခင်ဵ၊ အနီဵဆုဳဵဘူတာတွင် ကုန်စည်သယ်ယူပို့ေဆာင်သည်ဴ
အဖွဲ့အစည်ဵသိ့ု လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵအပ်သည်အထိ ကိစ္စအရပ်ရပ်ကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရမည်။

၆၆။

ြမန်မာဴမီဵရထာဵ၊ ကုန်စည်ပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵတွင် ေန့စဉ် ကုန်တင်ပို့လုသ
ိ ူမျာဵ၏ ေတာင်ဵခဳ
စာနှငဴ် မှတ်ပုဳတင်၍ သက်ဆိုင်ရာ ဘူတာရုဳ၊ ကုန်ရုဳမျာဵက ကုန်တင်ပို့မှုအတွက် တိုင်ဵပို့ေဆာင်ေရဵ
မန်ေနဂျာမျာဵက ကကီဵ ကပ်ကွပ်ကဲေဆာင်ရွက်ရမည်။

၆၇။

ခရီဵသည်ပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ၊

ကုန်စည်ပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵတို့နှငဴ်

ပတ်သက်ြခင်ဵမရှိေသာ

အြခာဵစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵြဖစ်ပပီဵ ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ ခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴေဆာင်ရွက်ေသာ
ေြမငှာဵရမ်ဵခ၊ ဆိုင်ငှာဵရမ်ဵခ၊ ေ ကာ်ြငာခ၊ တဳတာဵြဖတ်သန်ဵခ စသည်အ
ဴ ေထွေထွဝင်ေငွမျာဵကို
ေကာက်ခဳရာတွင် ရထာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ အတည်ြပုချက်အရ တာဝန်အပ်နှင်ဵြခင်ဵခဳရသည်ဴ
ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵက သက်ဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ် အတွင်ဵ ကကီဵ ကပ်ေကာက်ခဳ ကရမည်။
၆၈။

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီမျာဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၆၄ နှငဴ် ၆၅ တို့တွင် ေဖာ်ြပ
ထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ ကုန်စည်ပို့ေဆာင်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
အခန်ဵ (၁၀)
ခရီဵသည် သယ်ယူပို့ေဆာင်ြခင်ဵ

၆၉။

ရထာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည်(က) ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ လူစီဵရထာဵတွဲ တစ်တွဲေပါ်ပါ အခန်ဵ
သို့မဟုတ် တွဲအတန်ဵအစာဵနှငဴ် ထိင
ု ်ခုဳအမှတ်မျာဵကို ထင်ရှာဵစွာ ေရဵသာဵထာဵရမည်၊
(ခ)

လူစီဵရထာဵတွဲ တစ်တွဲေပါ်ပါ ခရီဵသည်အမျာဵဆုဳဵဦဵေရကို ထင်ရှာဵစွာေရဵသာဵထာဵရမည်၊

(ဂ)

လူစီဵရထာဵတွဲတင
ို ်ဵတွင် ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က အတည်ြပုထာဵသည်ဴ အေနအထာဵ
အတိင
ု ်ဵ လိအ
ု ပ်သည်ဴအချိန်တွင် ေကာင်ဵစွာအသုဳဵြပုနိုင်သည်ဴ လျှေပ်စစ်မီဵ တပ်ဆင်ထာဵ
ရှိရမည်၊

(ဃ) ပမို့ပတ်ဆင်ေြဖဖုဳဵ ရထာဵတွဲမျာဵမှအပ ခရီဵေဝဵေြပဵဆွဲသည်ဴ လူစီဵရထာဵတွဲတိုင်ဵတွင်
သန့်ရှင်ဵေသာ

ေရအိမ်သာနှငဴ်

လက်ေဆဵကန်

အနည်ဵဆုဳဵတစ်ခုစီပါရှိရမည်အ
ဴ ြပင်

ေရေကာင်ဵ၊ ေရသန့်လေ
ုဳ လာက်စွာ စီစဉ် ထာဵရှိေပဵရမည်၊
(င)

လူစီဵရထာဵအာဵလုဵဳ ၌ ေဆဵလိပ်နှငဴ် ေဆဵရွက်ကကီဵထွက် ပစ္စညဵ် ေသာက်သုဳဵမှု ထိန်ဵချုပ်
ေရဵဥပေဒ (အမှတ် ၅/၂၀၀၆) အရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵချက်နှငဴ်အညီ
ဆိုင်ဵဘုတ်နှငဴ် စာတမ်ဵ အမှတ်အသာဵမျာဵ တပ်ဆင်ချိတ်ဆွဲထာဵရမည်၊

(စ)

ဘူတာတိုင်ဵတွင် လက်မှတ်ရုဳနှငဴ် ြမင်သာေသာေနရာမျာဵ၌ ြမန်မာဘာသာြဖင်ဴ တည်ဆဲ
ရထာဵအချိန်စာရင်ဵနှငဴ်

ထိဘ
ု ူတာမှ

အြခာဵဘူတာအသီဵသီဵသို့

ကျသင်ဴသည်ဴ

ရထာဵလက်မှတ်ခ သတ်မှတ်ချက်မျာဵကို ြမန်မာဘာသာြဖင်ဴ ထင်ရှာဵစွာေရဵသာဵချိတ်ဆွဲ
ထာဵရန်စီစဉ်ရမည်။ လိအ
ု ပ်ပါက အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သုဳဵသည်ဴ ဘာသာတစ်မျိုဵမျိုဵြဖင်ဴ
ေရဵသာဵနိုင်သည်၊

(ဆ)

ဘူတာတိုင်ဵတွင် ထိဘ
ု ူတာသို့ ရထာဵမျာဵဝင်ထက
ွ ်မည်ဴ အချိန်မျာဵကို ေ ကာ်ြငာသင်ပုန်ဵ
တွင်ေရဵသာဵြခင်ဵြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ အသဳချဲ့စက်၊ ရုပ်ြမင်သဳ ကာဵတို့ြဖင်ဴ ေ ကညာေပဵြခင်ဵြဖင်ဴ
ြဖစ်ေစ ခရီဵသည်မျာဵ ကကိုတင်သိရှိရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်၊

(ဇ)

ခရီဵသွာဵရထာဵလက်မှတ်ဝယ်သူထဳ တွဲအတန်ဵအစာဵ၊ ခရီဵအစနှငဴ် ခရီဵဆုဳဵဘူတာအထိ
ကျသင်ဴသည်ဴ ခရီဵသွာဵရထာဵ လက်မှတ်ခမျာဵေဖာ်ြပပါရှိသည်ဴ ရထာဵလက်မှတ်မျာဵကိုသာ
ေရာင်ဵချရမည်။ လိအ
ု ပ်ချက်အရ ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ ရထာဵ
ကုမ္ပဏီက ရထာဵအမျိုဵအစာဵ အလိုက်သတ်မှတ်ထာဵ သည်ဴ ရထာဵလက်မှတ် ေစာင်ေရ
အရ ထိင
ု ်ခုဳမဲဴရထာဵ လက်မှတ်မျာဵအြဖစ် ေရာင်ဵချခွင်ဴရှိသည်၊

(ဈ)

ဘူတာမျာဵတွင်သန့်ရှင်ဵေသာ ေရအိမ်သာမျာဵထာဵရှိေရဵ၊ ကူဵစက်တတ်သည်ဴ ေရာဂါရှိ
ေသာ ခရီဵသည်မျာဵအာဵ သီဵသန့်တွဲတွင် စီစဉ်ထာဵရှိေရဵနှငဴ် ခရီဵသည်မျာဵ ထိခက
ို ်ဒဏ်ရာ
ရမှု၊ ေသဆုဳဵမှုတိအ
ု့ တွက် တည်ဆဲ ဥပေဒနှငဴ်အညီ သူတစ်ပါဵ ထိခက
ို ်မှုအာမခဳထာဵရှိေရဵ
တို့နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ရထာဵ ပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒပုဒ်မ ၆၀ ပါြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ
ေဆာင်ရွက်ရမည်၊

(ည)

ခရီဵသည် သယ်ယူပို့ေဆာင်ြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က အခါအာဵေလျှော်
စွာ သတ်မှတ်ေပဵေသာ အြခာဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၇၀။

ရထာဵစီဵခရီဵသည်မျာဵသည်(က) သွာဵေရာက်လုေ
ိ သာ ဘူတာအတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ရထာဵလက်မှတ်ဝယ်ယူရမည်၊
(ခ)

တာဝန်ရှိရထာဵဝန်ထမ်ဵက

ဘူတာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊

လမ်ဵခရီဵတွင်လည်ဵေကာင်ဵ

ရထာဵလက်မှတ် ြပသရန် ေတာင်ဵဆိုလျှေင် ရထာဵလက်မှတ်ကို ြပသရမည်၊
(ဂ)

ခရီဵဆုဳဵဘူတာ၌ြဖစ်ေစ၊ ဆင်ဵမည်ဴဘူတာသို့ ေရာက်သည်အ
ဴ ခါြဖစ်ေစ ရထာဵဝန်ထမ်ဵက
ရထာဵ လက်မှတ်ကို ေတာင်ဵခဳခဲဴလျှေင် ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်(၁)

ဝယ်ယူထာဵသည်ဴ ရထာဵလက်မှတ်ြဖစ်ပါက ထိရ
ု ထာဵလက်မှတ်ကို ေပဵအပ်ခဲဴ
ရမည်၊

(၂)

အခမဲဴရထာဵလက်မှတ်ြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အပိုင်ဵကို ေပဵအပ်ခဲဴရမည်၊

(၃)

လသုဳဵရထာဵလက်မှတ်ြဖစ်ပါက

ရထာဵဝန်ထမ်ဵအာဵြပသ၍

သတ်မှတ်ကာလ

ေစဴေရာက်ြခင်ဵမရှိလျှေင် ေပဵအပ်ရန်မလိုအပ်ဘဲ သတ်မှတ်ကာလေစဴေရာက်ပါက
သက်ဆိုင်ရာသို့ ြပန်လည်ေပဵအပ်ခဲဴရမည်။
(ဃ) ရထာဵလက်မှတ်

လက်ဝယ်ထာဵရှိသူသာ

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ရထာဵြဖင်ဴ ခရီဵသွာဵလာခွင်ဴရှိသည်။

ခရီဵလမ်ဵပိုင်ဵအတွင်ဵ

(င)

ရထာဵလက်မှတ်ဝယ်ယူမှုစနစ်၊ အသုဳဵြပုမှုပုဳစဳတန
ို့ ှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ စီမဳေရဵအဖွဲ့၊ သက်ဆိုင်
ရာြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ်လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီတို့က သတ်မှတ်ထာဵေသာ
စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကိုလည်ဵ လိက
ု ်နာရမည်။

၇၁။

ြမန်မာဴမီဵရထာဵသည် ခရီဵသည်သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ခရီဵသည် သယ်ယူ
ပို့ေဆာင်လုသ
ိ ည်ဴ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵြဖင်ဴ အထူဵရထာဵမျာဵ၊ အထူဵခရီဵစဉ်မျာဵ၊ အြခာဵလိအ
ု ပ်
ချက်မျာဵ၊ လိအ
ု ပ်သည်အ
ဴ ချိန်ကာလ စသည်တ့အ
ို တွက် နှစ်ဦဵနှစ်ဖက် စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်
ချက်မျာဵြဖင်ဴ ပိုေ
့ ဆာင်ေပဵနိုင်ရန် သေဘာတူပဋိညာဉ်စာချုပ်မျာဵ ချုပ်ဆိုြခင်ဵကို စီဵပွာဵေရဵ
ဌာနက ညှန
ိ ှိုင်ဵစာချုပ် ချုပ်ဆိုေဆာင်ရွက်ရမည်။

၇၂။

စီဵပွာဵေရဵဌာနက

ခရီဵသည်ပို့ေဆာင်ေရဵအတွက်

စာချုပ်ချုပ်ဆိုထာဵချက်မျာဵကို

စာချုပ်ပါ

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ခရီဵသည်သယ်ယူပို့ေဆာင်ေပဵနိုင်ေရဵအတွက် သွာဵလာပို့ေဆာင်ေရဵ
ဌာနက ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၇၃။

ရထာဵအဖွဲ့အစည်ဵသည် ရထာဵအဖွဲ့အစည်ဵအချင်ဵချင်ဵ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အြခာဵပို့ေဆာင်ေရဵ
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵြဖင်ဴ ဆက်စပ်လျက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ခရီဵသည်ပို့ေဆာင်ေရဵ လွယ်ကူေချာေမွ့
ေစေရဵ အဆင်ေြပေစေရဵညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။ လိအ
ု ပ်ပါက ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ တင်ြပ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၇၄။

အိမ်နီဵချင်ဵနိုင်ငဳမျာဵသို့ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်၍ နိုင်ငဳရပ်ြခာဵသို့ြဖစ်ေစ နိုင်ငဳြခာဵရထာဵအဖွဲ့အစည်ဵ
မျာဵနှငဴ်ြဖစ်ေစ

ခရီဵသည်ပို့ေဆာင်ြခင်ဵ၊

ခရီဵသည်

ရထာဵေပဵဆွဲြခင်ဵတို့ကို

နိုင်ငဳတကာ

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ေဒသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ နှစ်နိုင်ငဳသေဘာတူညီချက်မျာဵနှငဴ် နိုင်ငဳေတာ်မှ
ချမှတ်ထာဵသည်ဴ မူဝါဒမျာဵ၊ တည်ဆဲ ဥပေဒမျာဵ၊ သေဘာတူညီချက်မျာဵနှငဴ် အညီေဆာင်ရွက်
ရမည်။
၇၅။

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီမျာဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၇၁

နှငဴ် ၇၂ တို့တွင်

ေဖာ်ြပထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ ခရီဵသည် ပို့ေဆာင်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
အခန်ဵ (၁၁)
ရထာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ ပို့ေဆာင်ေရဵဆိုင်ရာ တာဝန်မျာဵ
၇၆။

ရထာဵြဖင်ဴပို့ေဆာင်ေပဵရန် ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီအာဵ အပ်နှဳ
ထာဵေသာ

ကုန်စည်မျာဵေပျာက်ဆုဳဵြခင်ဵ၊

ယုတ်ညဴြဳ ခင်ဵမျာဵရှိခဲဴလျှေင်

တိရစ္ဆာန်ထခ
ိ ိုက်ဒဏ်ရာရရှိြခင်ဵ၊

ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ်

ယို့ယွင်ဵပျက်စီဵ

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ

ရထာဵ

ကုမ္ပဏီသည် ဤဥပေဒပါ အြခာဵေသာြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို အေထာက်အထာဵြပု၍ ေအာက်ေဖာ်ြပ
ပါ ပဋိညာဉ်အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၅၁၊ ၁၅၂ နှငဴ် ၁၆၁ ပါြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအရ ကုန်စည် ေခတ္တ
အပ်နှဳြခင်ဵခဳရသူ၏ တာဝန်မျာဵအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်-

(က) ပုဒ်မ ၁၅၁။ ေခတ္တအပ်နှဳြခင်ဵကိစ္စမျာဵတွင် သာမန်သတိသမ္ဗဇဉ်ရှိသူ တစ်ဦဵအေနြဖင်ဴ
ေခတ္တအပ်နှဳသည်ဴ ပစ္စညဵ် ၏အရွယ်အစာဵ၊ အမျိုဵအစာဵနှငဴ် တန်ဖိုဵတူညီေသာ မိမိပိုင်
ပစ္စညဵ် ကို အလာဵတူအေြခအေနတွင် ေစာင်ဴေရှာက်ဘိသကဲဴသို့ ေခတ္တအပ်နှဳခဳရသူသည်
ေခတ္တအပ်နှဳထာဵေသာပစ္စညဵ် ကို ေစာင်ဴေရှာက်ရန် တာဝန်ရှိ သည်။
(ခ)

ပုဒ်မ ၁၅၂။ အထူဵပဋိညာဉ်မျာဵမရှိလျှေင် ေခတ္တအပ်နှဳခဳရသူသည် ပုဒ်မ ၁၅၁ တွင်
ေဖာ်ြပထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ

ေစာင်ဴေရှာက်ခဲဴပါက

ေခတ္တအပ်နှဳထာဵသည်ဴ

ကုန်ပစ္စညဵ်

ေပျာက်ဆုဳဵြခင်ဵ၊ ပျက်စီဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ယုတ်ညဴဳ ဆုတ်ယုတ်ြခင်ဵအတွက် တာဝန်မရှိ။
(ဂ)

ပုဒ်မ ၁၆၁။ ေခတ္တအပ်နှဳခဳရသူ၏ ပျက်ကွက်မှုေ ကာင်ဴ ကုန်ပစ္စညဵ် ကို သင်ဴေလျာ်သည်ဴ
အချိန်အတွင်ဵ

ြပန်မေပဵလျှေင်ြဖစ်ေစ၊

မလွှအ
ဲ ပ်လျှေင်ြဖစ်ေစ၊

လက်ခဳရန်မကမ်ဵလှမ်ဵ

လျှေင်ြဖစ်ေစ ထိအ
ု ချိန်မှစ၍ ၎င်ဵကုန် ပစ္စညဵ် မျာဵ ေပျာက်ဆုဳဵြခင်ဵ၊ ပျက်စီဵြခင်ဵ သို့မဟုတ်
ယုတ်ညဴြဳ ခင်ဵအတွက် ၎င်ဵသည် ေခတ္တအပ်နှဳသူ အေပါ် တာဝန်ရှိသည်။
၇၇။

သက်ဆိုင်ရာ

ြမန်မာမီဵရထာဵနှငဴ်

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ

ရထာဵကုမ္ပဏီသု့ိ

ရထာဵြဖင်ဴ

သယ်ေဆာင်ေပဵရန် တိရစ္ဆာန်ကို လာေရာက်အပ်နှဳြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(က) အပ်နှဳချိန်တွင် တိရစ္ဆာန်၏တန်ဖိုဵ အတိအလင်ဵအသိေပဵေဖာ်ြပရမည်။ ထိသ
ု ို့ေဖာ်ြပြခင်ဵ
မရှိလျှေင်

ယင်ဵတိရစ္ဆာန်မျာဵေပျာက်ဆုဳဵြခင်ဵ၊

ထိခက
ို ်ဒဏ်ရာရြခင်ဵ၊

ေသေ ကြခင်ဵမျာဵ

အတွက် ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီက အခါအာဵေလျှော်စွာ
တိရစ္ဆာန်အမျိုဵအစာဵအလိုက် ေ ကြငာ သတ်မှတ်ထာဵေသာ တန်ဖိုဵမျာဵထက်မပိုေသာ
ေလျှော်ေ ကဵေငွကို ေပဵေလျာ်ရမည်၊
(ခ)

ထိက
ု ်သင်ဴေသာ တန်ဖိုဵမျာဵထက်ပို၍ အသိေပဵေဖာ်ြပခဲဴလျှေင် ပိုလွန်ေသာ တန်ဖိုဵအတွက်
တာဝန်တိုဵ၍ ယူခဲဴရသြဖင်ဴ ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီက
ယင်ဵသို့ အသိေပဵေဖာ်ြပသည်ဴ တန်ဖိုဵအေပါ် သင်ဴေလျာ်ေသာ ရာခိုင်နှုန်ဵြဖင်ဴ တွက်ချက်၍
တန်ဆာခကို ေကာက်ခဳနိုင်သည်။

၇၈။

ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ်

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသည်ဴ

ရထာဵကုမ္ပဏီအာဵ

ရထာဵြဖင်ဴ

ပို့ေဆာင်ေပဵရန်အပ်နှဳေသာ တိရစ္ဆာန်မျာဵေပျာက်ဆုဳဵြခင်ဵ၊ ထိခက
ို ်ဒဏ်ရာရြခင်ဵ၊ ေသေ ကြခင်ဵ
တို့အတွက်

ေလျှော်ေ ကဵေတာင်ဵခဳသည်က
ဴ ိစ္စတိုင်ဵတွင်

အဂေါအစိတ်အပိုင်ဵ

ဆုဳဵရှုဳဵတန်ဖိုဵအတွက်

တိရစ္ဆာန်မျာဵရရှိေသာ

အေထာက်အထာဵခိုင်လဳစ
ု ွာြဖင်ဴ

ဒဏ်ရာနှငဴ်
တင်ြပရန်မှာ

ေလျာ်ေ ကဵေတာင်ဵခဳသူ၏ တာဝန်သာြဖစ်သည်။
၇၉။

ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ရာ
ကုန်စည်မျာဵ

ေပျာက်ဆုဳဵြခင်ဵ၊

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ
ထိခိုက်ပျက်စီဵြခင်ဵ၊

ရထာဵကုမ္ပဏီတို့သည်

ေအာက်ပါ

ယိုယွင်ဵပျက်စီဵြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

ကုန်စည်မျာဵထုတ်ေပဵရာတွင် ေနှာင်ဴေနှဵ ြခင်ဵေ ကာင်ဴ ဆုဳဵရှုဳဵနစ်နာမှုအတွက် ေလျာ်ေ ကဵေပဵရန်
တာဝန်မရှိေစရ-

(က) ကုန်စည်အမျိုဵအမည်စာရင်ဵကို တမင် မမှန်မကန် ေဖာ်ြပေပဵအပ်ခဲဴသည်ဴ ကုန်စည်မျာဵ၊
(ခ)

တရာဵဝင်တန်ဆာြပုလုပ်ထာဵြခင်ဵမရှိေသာ

ခရီဵသည်ပိုင်

သို့မဟုတ်

၎င်ဵတို့နှငဴ်အတူ

သယ်ေဆာင် လာေသာလက်ဆွဲပစ္စညဵ် မျာဵ၊
(ဂ)

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒပုဒ်မ ၆၉ ပါ အေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် အကျုဳဵဝင်ေသာ
ကုန်စည်မျာဵ။

၈၀။

ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီတို့သည် နည်ဵဥပေဒ ၇၉
ပါ ေလျာ်ေ ကဵေပဵရန်တာဝန်မရှိေသာ ကုန်စည်မျာဵမှအပ ကုန်စည်မျာဵလက်ခဳသည်ဴ အချိန်မှစ၍
ခရီဵလမ်ဵဆုဳဵတွင်

ကုန်စည်မျာဵလွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵအပ်သည်အ
ဴ ချိန်အထိ

ေပျာက်ဆုဳဵြခင်ဵ၊

ထိခက
ို ်

ပျက်စီဵြခင်ဵ၊ ယို့ယွင်ဵပျက်စီဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ကုန်စည်မျာဵထုတေ
် ပဵရာတွင် ေနှာင်ဴေနှဵြခင်ဵေ ကာင်ဴ
ဆုဳဵရှုဳဵနစ်နာမှုအတွက် ေလျာ်ေ ကဵ ေပဵရန် တာဝန်ရှိသည်။
၈၁။

(က) တရာဵဝင်အသိေပဵေဖာ်ြပ၍
ထည်ဴထာဵသည်ပ
ဴ ါဆယ်

အာမခဳထာဵရမည်ဴ

သိမ
ု့ ဟုတ်

အဖိုဵတန်

အထုပ်မျာဵကို

ပစ္စညဵ် မျာဵအြဖစ်

သက်ဆိုင်ရာြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ်

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီသို့ ရထာဵြဖင်ဴ ပို့ေဆာင်ရန် အပ်နှဳသည်အ
ဴ ခါ
ယင်ဵပစ္စညဵ် သည်

ေငွကျပ်တစ်သိန်ဵထက်ပို၍

တန်ဖိုဵရှိပါက

ကုန်စည်

အပ်နှဳသူက

အတွင်ဵ၌ပါရှိေသာ ပစ္စညဵ် အမျိုဵအမည်နှငဴ် တန်ဖိုဵကို အတိအလင်ဵ အသိေပဵေဖာ်ြပရန်
ပျက်ကွက်ခဲဴလျှေင်ြဖစ်ေစ၊

ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ်

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ

ရထာဵကုမ္ပဏီက ကျပ်တစ်သိန်ဵထက် ပိုမိုေသာ တန်ဖိုဵအတွက် တာဝန်တိုဵ၍ ယူခဲဴရြခင်ဵ
ေ ကာင်ဴ

တိုဵြမှင်ဴေကာက်ခဳသည်ဴ

ယင်ဵပါဆယ်နှငဴ်

အာမခဳေ ကဵေပဵေဆာင်ရန်

အထုပ်မျာဵေပျာက်ဆုဳဵြခင်ဵ၊

ပျက်ကွက်လျှေင်ြဖစ်ေစ

ထိခက
ို ်ပျက်စီဵြခင်ဵနှငဴ်

ယိုယွင်ဵပျက်စီဵ

ြခင်ဵတို့အတွက် ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီ
က ေပဵေလျာ်ရန် တာဝန်မရှိေစရ၊
(ခ)

ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီတို့သည် ေငွကျပ်
တစ်သိန်ဵ

ထက်ပို၍

တန်ဖိုဵရှိေသာကုန်စည်အတွက်

တာဝန်တိုဵ၍ယူရြခင်ဵေ ကာင်ဴ

တန်ဆာခအြပင် တိုဵြမှင်ဴေကာက်ခဳရ မည်အ
ဴ ာမခဳေ ကဵနှုန်ဵထာဵကို ဗဟို ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့
၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵရမည်။
၈၂။

ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီတို့သည်(က) အဖိုဵတန်ကုန်စည်မျာဵပါရှိသည်ဴ ပါဆယ် သို့မဟုတ် အထုပ်ေပျာက်ဆုဳဵြခင်ဵ၊ ထိခက
ို ်
ပျက်စီဵြခင်ဵ၊ ယို့ယွင်ဵပျက်စီဵြခင်ဵမျာဵရှိ၍ ေလျာ်ေ ကဵေပဵရန် တာဝန်ရှိသည်က
ဴ ိစ္စတွင်
အမျာဵဆုဳဵေပဵေလျာ်ရမည်ဴ
သတ်မှတ်နိုင်သည်၊

တန်ဖိုဵကို

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏

အတည်ြပုချက်ြဖင်ဴ

(ခ)

နည်ဵဥပေဒ

၈၀

အရ

အဖိုဵတန်

ကုန်စည်မျာဵပါရှိသည်ဴ

ပါဆယ်

သို့မဟုတ်

အထုပ်ေပျာက်ဆုဳဵြခင်ဵ၊ ထိခက
ို ်ပျက်စီဵြခင်ဵ၊ ယိုယွင်ဵပျက်စီဵြခင်ဵမျာဵရှိ၍

ေလျာ်ေ ကဵ

ေပဵရလျှေင်

(က)

ထုတေ
် ဖာ်အသိေပဵေဖာ်ြပသည်ဴ

တန်ဖိုဵသည်

နည်ဵဥပေဒခွဲ

အရ

သတ်မှတ်သည်ဴ အမျာဵဆုဳဵ ေပဵေလျာ်ရမည်ဴ တန်ဖိုဵထက် မေကျာ်လန
ွ ် ပါက ထိသ
ု ို့
အသိေပဵေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ တန်ဖိုဵအတိင
ု ်ဵသာ ေပဵေလျာ်ရမည်၊
(ဂ)

အဖိုဵတန်ကုန်စည်မျာဵေပျာက်ဆုဳဵြခင်ဵ၊ ထိခက
ို ်ပျက်စီဵြခင်ဵနှငဴ် ယိုယွင်ဵပျက်စီဵြခင်ဵမျာဵ
မှအပ ကုန်စည်ထုတ်ေပဵရာတွင် ေနှာင်ဴေနှဵ ကန့် ကာမှုေ ကာင်ဴ ဆုဳဵရှုဳဵနစ်နာမှုအတွက်
ေလျာ်ေ ကဵေပဵရန် တာဝန်ရှိသည်က
ဴ ိစ္စတွင် ကုန်စည်တန်ဆာခနှငဴ် ညီမျှေေသာ ေငွပမာဏ
ထက်မပိုေစရ။

၈၃။

နည်ဵဥပေဒ ၈၁ အရ ေပဵေလျာ်ရမည်ဴ တန်ဖိုဵသည် အသိေပဵေဖာ်ြပပပီဵ အပ်နှဳသည်ပ
ဴ ါဆယ်
သို့မဟုတ် အထုပ်အတွင်ဵရှိ ပစ္စညဵ် ၏တန်ဖိုဵ အမှန်ြဖစ်ေ ကာင်ဵ ခိုင်လဳေ
ု သာ အေထာက်အထာဵ
တင်ြပရန်မှာ ေလျာ်ေ ကဵေတာင်ဵခဳသူ၏ တာဝန်သာြဖစ်သည်။

၈၄။

ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီတို့သည် အသိေပဵေဖာ်ြပ
၍ အာမခဳထာဵရမည်ဴ အဖိုဵတန်ပစ္စညဵ် မျာဵ ထည်ဴထာဵေ ကာင်ဵေဖာ်ြပပပီဵ အပ်နှဳသည်အ
ဴ ထုပ်ကို
ပို့ေဆာင်ေပဵရန်

ရထာဵဝန်ထမ်ဵကစစ်ေဆဵ၍

မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ

ေကျနပ်မှုရှိမှသာ

ပို့ေဆာင်

ေပဵရမည်။
အခန်ဵ (၁၂)
မေတာ်တဆ ြဖစ်ပွာဵမှုမျာဵ
၈၅။

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်

ေအာက်ပါမေတာ်တဆမှုတစ်ခုခုြဖစ်ပွာဵလျှေင်

လူထိခိုက်

ဒဏ်ရာ ရသည်ြဖစ်ေစ၊ မရသည်ြဴ ဖစ်ေစ ရထာဵမှတာဝန်ရှိသူသည် အနီဵဆုဳဵရှိ ဘူတာရုဳပိုင်ထသ
ဳ ို့
ချက်ချင်ဵသတင်ဵေပဵပို့ရမည်။
ဦဵစီဵဌာန၊

ထိ့ြု ပင်

သက်ဆိုင်ရာ

ပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵထဳသို့

ရဲစခန်ဵမှူဵနှငဴ်

လည်ဵေကာင်ဵ၊

အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵ

သက်ဆိုင်ရာြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ်

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီ၏ စစ်ေဆဵေရဵအရာရှိ၊ စစ်ေဆဵေရဵမှူဵနှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵ
အဖွဲ့သို့လည်ဵေကာင်ဵ၊ ြမန်မာဴမီဵရထာဵ စီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ရထာဵကုမ္ပဏီ
၏

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာအဖွဲ့သို့လည်ဵေကာင်ဵ

ေနှာင်ဴေနှဵ ကန့် ကာြခင်ဵမရှိဘဲ

သတင်ဵေပဵပို့

အစီရင်ခဳရမည်(က) လူ့အသက်ဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

ရာဇသတ်ကကီဵတွင်

အဓိပ္ပာယ်

ဖွင်ဴဆိုထာဵသည်ဴ

အြပင်ဵအထန်ဒဏ်ရာရရှိြခင်ဵ သို့မဟုတ် ပစ္စညဵ် အမျာဵအြပာဵ ကကီဵမာဵေသာ ပျက်စီဵ
ဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵြဖစ်ေစသည်ဴ မေတာ်တဆ မှုမျာဵ၊
(ခ)

ရထာဵချင်ဵတိုက်မိမှုမျာဵ၊

(ဂ)

ခရီဵသည်မျာဵသယ်ေဆာင်သည်ဴ ရထာဵတစ်စင်ဵလုဵဳ သို့မဟုတ် ၎င်ဵရထာဵ၏ ရထာဵတွဲ
တစ်ခုခုလမ်ဵေချာ် ကျမှုမျာဵ၊

(ဃ) ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က ြမန်မာနိုင်ငဳြပန်တမ်ဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵေ ကညာ
သည်ဴ အြခာဵ မေတာ်တဆမှုမျာဵ။
၈၆။

မေတာ်တဆမှု ြဖစ်ပွာဵသည်အ
ဴ ခါ(က) ဘူတာရုဳပိုင်သည် နည်ဵဥပေဒ ၈၅ အရ သတင်ဵပို့ချက်ရရှိသည်အ
ဴ ခါ ရထာဵမေတာ်တဆ
ြဖစ်ပွာဵမှု အေြခအေနမျာဵကို ြမန်မာဴမီဵရထာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ
ရထာဵကုမ္ပဏီ၏ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သို့ ချက်ချင်ဵ ဆက်လက်၍ သတင်ဵေပဵပို့
အစီရင်ခဳရမည်၊
(ခ)

ြမန်မာဴမီဵရထာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ရထာဵကုမ္ပဏီ၏ အုပ်ချုပ်မှု
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည်

နည်ဵဥပေဒ

၈၆၊

နည်ဵဥပေဒခွဲ(က)

အရ

သတင်ဵေပဵပို့ချက်

ရရှိသည်အ
ဴ ခါ ရထာဵမေတာ်တဆြဖစ်ပွာဵမှု အေြခအေနမျာဵကို ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ဗဟို
ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ ချက်ချင်ဵသတင်ဵေပဵပို့ အစီရင်ခဳရမည်။
၈၇။

ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီတသ
ို့ ည် မေတာ်တဆမှု
ြဖစ်ြခင်ဵ၊

ရာသီဥတုဆိုဵရွာဵြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ပွာဵြခင်ဵတို့ေ ကာင်ဴ

ရထာဵလမ်ဵေခတ္တပိတ်ြခင်ဵနှငဴ် ရထာဵလမ်ဵြပုြပင်ပပီဵ ြပန်လည်ေြပဵဆွဲြခင်ဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ရထာဵလမ်ဵတို့ချဲ့ြခင်ဵ၊

လမ်ဵေ ကာင်ဵ

ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၊

ရထာဵအချိန်စာရင်ဵ၊

ခရီဵစဉ်နှငဴ်စနစ်

မတူေသာ ရထာဵလမ်ဵယာဉ်မျာဵ ေြပာင်ဵလဲေြပဵဆွဲြခင်ဵကို ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵ
အဖွဲ့၏ ခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴသာေဆာင်ရွက်ရမည်။
၈၈။

စီမဳေရဵအဖွဲ့သည်(က) ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က တာဝန်ေပဵအပ်သည်အ
ဴ ခါ သင်ဴေလျာ်ေသာ စီမဳေရဵအဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊
စစ်ေဆဵေရဵ အရာရှိ၊ စစ်ေဆဵေရဵမှူဵနှငဴ် ကျွမ်ဵကျင်သည်ဴ အင်ဂျင်နီယာမျာဵပါဝင်သည်ဴ
မေတာ်တဆမှု စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵ အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်ဵ၍ ချက်ချင်ဵစုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုြပုပပီဵ
စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေတွ့ရှိချက် အစီရင်ခဳစာကို ေဆာလျင်စွာ တင်ြပန်ရန် တာဝန်ေပဵအပ်ရမည်၊
(ခ)

မေတာ်တဆမှု စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့၏ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေတွ့ရှိချက် အစီရင်ခဳစာရရှိသည်ဴ
အခါ ေတွ့ရှိချက်၊ သေဘာထာဵနှငဴ် အကကဳြပုချက်မျာဵကို ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ တင်ြပရ
မည်။

၈၉။

မေတာ်တဆမှု စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့၏ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေတွ့ရှိချက် အစီရင်ခဳစာတွင် ေအာက်ပါ
အချက်မျာဵပါဝင်ရမည်(က) မေတာ်တဆမှု ြဖစ်စဉ်အကျဉ်ဵချုပ်၊

(ခ)

ရထာဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ခရီဵသည်မျာဵနှငဴ် သူတစ်ပါဵထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနှငဴ် ေသဆုဳဵမှုဦဵေရနှငဴ်
အေြခအေန၊

(ဂ)

ေဆဵရုဳ၊

ေဆဵခန်ဵတွင်

တက်ေရာက်ကုသလျက်ရှိသည်ဴ

ြပင်ပလူနာနှငဴ်

အတွင်ဵလူနာဦဵေရနှငဴ် အေြခအေန၊
(ဃ) ထိခက
ို ်ပျက်စီဵေသာ

ရထာဵတွဲမျာဵနှငဴ်

ရထာဵလမ်ဵအေြခအေနနှငဴ်

ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှု

ခန့်မှန်ဵတန်ဖိုဵ၊
(င)

ခရီဵသည်မျာဵနှငဴ် သူတစ်ပါဵတို့၏ ပစ္စညဵ် မျာဵ ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှု အေြခအေနနှငဴ် ပျက်စီဵ
ဆုဳဵရှုဳဵမှုစာရင်ဵနှငဴ် ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှု ခန့်မှန်ဵတန်ဖိုဵ၊

(စ)

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေတွ့ရှိချက်အကျဉ်ဵ၊

(ဆ)

မေတာ်တဆ ြဖစ်ပွာဵမှုအေ ကာင်ဵအရင်ဵ၊

(ဇ)

မည်သူ၏

ေပါဴဆမှုေ ကာင်ဴြဖစ်သည်၊

မေတာ်တဆမှုတွင်

မည်သူ၌

တာဝန်ရှိသည်

ေဖာ်ြပချက်၊
(ဈ)
၉၀။

ေတွ့ရှိချက်၊ သေဘာထာဵနှငဴ် အကကဳြပုတင်ြပချက်။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည်(က) ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီ တစ်ခုခု၏ မေတာ်တဆမှု
ေ ကာင်ဴ အြခာဵဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်ပစ္စညဵ် မျာဵပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵလျှေင်
ယင်ဵပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ တာဝန်ရှိေသာ ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီက ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှု တန်ဖိုဵအတိင
ု ်ဵ ေပဵေလျာ်
ေစရမည်၊
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ(က)အရ
စပ်လျဉ်ဵ၍

ေပဵေလျာ်ေစရမည်ဴ

ြမန်မာဴမီဵရထာဵ

ရထာဵကုမ္ပဏီနှငဴ်

သို့မဟုတ်

အြငင်ဵပွာဵမှုြဖစ်ပွာဵလျှေင်

ပစ္စညဵ် မျာဵ

ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုတန်ဖိုဵနှငဴ်

သက်ဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ

ထိအ
ု ြငင်ဵပွာဵမှုကို

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵပပီဵ

ေပဵေလျာ်ေစရမည်ဴပစ္စညဵ် မျာဵ ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုတန်ဖိုဵကို ဆုဳဵြဖတ်ေစရန် စီမဳေရဵအဖွဲ့အာဵ
တာဝန်ေပဵရမည်၊
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ခ)

အရ

စီမဳေရဵအဖွဲ့၏

ဆုဳဵြဖတ်ချက်အေပါ်

ေကျနပ်မှုမရှိလျှေင်

ထိေ
ု ကျနပ်မှုမရှိသူ၏ တင်ြပချက်ကို စိစစ်ပပီဵ သင်ဴေလျာ်သည်ဴ ပစ္စညဵ် မျာဵပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှု
တန်ဖိုဵကို ဆုဳဵြဖတ်ေပဵရမည်။
၉၁။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည်(က) ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵတွင်

မေတာ်တဆမှု

ြဖစ်ပွာဵြခင်ဵေ ကာင်ဴ

ထိခက
ို ်ဒဏ်ရာရမှု၊

ေသဆုဳဵမှုအတွက် ေလျာ်ေ ကဵေတာင်ဵဆိုသည်က
ဴ ိစ္စမျာဵကို လွယ်ကူအဆင်ေြပေစရန်နှငဴ်

၎င်ဵတို့အတွက်

ထိက
ု ်သင်ဴေသာ

ေလျာ်ေ ကဵမျာဵ

ရရှိေစရန်

သက်ဆိုင်ရာဌာန၊

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်၊
(ခ)

မေတာ်တဆမှု

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့၏

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေတွ့ရှိချက်

အစီရင်ခဳစာအရ

မေတာ်တဆမှု ြဖစ်စဉ်အကျဉ်ဵနှငဴ် စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေတွ့ရှိချက် အစီရင်ခဳစာအကျဉ်ဵချုပ်ကို
အမျာဵြပည်သူသိရှိရန် ထုတြ် ပန် ေ ကညာရမည်။
အခန်ဵ (၁၃)
ြမန်မာဴမီဵရထာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့၏ တာဝန်မျာဵ
၉၂။

ြမန်မာဴမီဵရထာဵ စီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့သည် ဝန်ကကီဵဌာန၏လမ်ဵညွှန်ချက်၊ ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏
အနီဵကပ် ကကီဵ ကပ်ကွပ်ကဲမှုမျာဵအရ ေအာက်ပါလုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵကို စီမဳေဆာင်ရွက်ခွင်ဴရှိသည်(က) နိုင်ငဳပိုင်ပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ် ဘဏ္ဍာေငွမျာဵ ေလလွင်ဴဆုဳဵရှုဳဵမှုမြဖစ်ေစေရဵနှငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ
ကိစ္စရပ်မျာဵ
ဘဏ္ဍာေရဵ

နှငဴ်ပတ်သက်၍
စည်ဵမျဉ်ဵ

စီမဳကိန်ဵနှငဴ်ဘဏ္ဍာေရဵ

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵ

ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ

မျာဵနှငဴ်

ဝန်ကကီဵဌာနမှ

ထုတြ် ပန်ေသာ

ညွှန် ကာဵချက်မျာဵကို

ြပည်ေထာင်စုစာရင်ဵစစ်ချုပ်ရုဳဵ၏

စစ်ေဆဵ

လိက
ု ်နာ

ချက်မျာဵကို

လည်ဵခဳယူရမည်၊
(ခ)

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ နှစ်စဉ်ဝင်ေငွနှငဴ် ကုန်စည်ဆိုင်ရာ လျာထာဵသတ်မှတ်
ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်၍ အခမဲဴလက်မှတ်မျာဵ၊ ခရီဵသွာဵလက်မှတ်မျာဵအတွက်
လွယ်ကူမှုရှိေစရန် လိအ
ု ပ်ေသာ အစီအမဳမျာဵချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်၊

(ဂ)

ြမန်မာဴမီဵရထာဵ၏ ခရီဵသည်ပို့ေဆာင်ေရဵ၊ ကုန်စည်ပို့ေဆာင်ေရဵတို့တွင် အြခာဵေသာ
သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ယှဉ်ပပိုင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ေဈဵကွက်ြမှင်ဴတင်မှု
လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵတို့ အတွက် နှုန်ဵထာဵမျာဵြပင်ဆင်ြခင်ဵ အထူဵနှုန်ဵထာဵမျာဵ
သတ်မှတ်ြခင်ဵတို့ ေဆာင်ရွက်ရမည်၊

(ဃ) ြမန်မာဴမီဵရထာဵတွင်

တွဲဖက်တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနသည်ဴ

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ

ခရီဵသည်မျာဵနှငဴ်

ဆရာဝန်မျာဵအပါအဝင်
ပတ်သက်၍လည်ဵေကာင်ဵ၊

ရထာဵဝန်ထမ်ဵ မိသာဵစုမျာဵနှငဴ် ပတ်သက်၍ လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု
ေပဵြခင်ဵနှငဴ်

အေရဵေပါ်အေြခအေနမျာဵ

ေပါ်ေပါက်ပါက

ြမန်မာဴမီဵရထာဵ၊ ေဆဵဌာန

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ် အညီ အြပည်အ
ဴ ဝကူညီ ေဆာင်ရွက်ရန် ကကီဵ ကပ် ကွပ်ကဲ
လမ်ဵညွှန်ေဆာင်ရွက်ရမည်၊
(င)

ြမန်မာဴမီဵရထာဵတွင် တွဲဘက်တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနသည်ဴ ရထာဵရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵအေနြဖင်ဴ
ရထာဵစီဵခရီဵသည်မျာဵ၏

လုခဳ ခုဳေရဵ၊

မှုခင်ဵမျာဵကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵ၊

မှုခင်ဵမျာဵ

ေဖာ်ထတ
ု ်စုဳစမ်ဵေရဵနှငဴ် ရထာဵဝန်ထမ်ဵ ရပ်ကွက်မျာဵ၏ အေထွေထွလုဳခခုဳမှု ကာကွယ်ေရဵ

နှငဴ် အြခာဵဆက်စပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် အေထာက်အကူ ြပုေစေရဵအတွက် ရဲလက်စွဲ
တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵနှငဴ်အညီ

အြပည်ဴအဝပါဝင်ကူညေ
ီ ဆာင်ရွက်ရန်

ကကီဵ ကပ်

ကွပ်ကဲ

ပရဝဏ်အပါအဝင်

ရထာဵ

လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵမျာဵြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ရမည်၊
(စ)

ြမန်မာဴမီဵရထာဵ

ရထာဵနယ်နိမိတ်၏

အေဆာက်အအုဳ၊

လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ပစ္စညဵ် မျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ။
၉၃။

ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ်

သက်ဆိုင်ေသာ

အေဆာက်အအုဳမျာဵေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊

ြပင်ဆင်မွမ်ဵမဳ

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ တို့အတွက် စနစ်တကျရှိေရဵနှငဴ် ဘဏ္ဍာေငွမျာဵ အလွဲသုဳဵစာဵမှု မြဖစ်ေပါ်ေစေရဵ
တို့အတွက်

အေဆာက်အအုဳမျာဵ

အတည်ြပုချက်မျာဵြဖင်ဴ

လက်ခဳအသုဳဵြပုသည်ဴ

တိုင်ဵအလိုက်ြဖစ်ေစ၊

စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မျာဵဖွဲ့စည်ဵ၍

လုပ်ငန်ဵအလိုက်ြဖစ်ေစ

စိစစ်

ေဆာင်ရွက်ေစရန်

ြမန်မာဴမီဵရထာဵ စီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့က စီစဉ်ညွှန် ကာဵရမည်။
အခန်ဵ (၁၄)
ရထာဵလမ်ဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ် ရထာဵလမ်ဵတစ်ေလျှောက် ရထာဵနယ်နိမိတ်
ပရဝဏ်အတွင်ဵကျူဵေကျာ်သူမျာဵအာဵ ဖယ်ရှာဵနှင်ထတ
ု ်ြခင်ဵနှငဴ် အေရဵယူြခင်ဵ
၉၄။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည်(က) ရထာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏

ရထာဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ

ပစ္စညဵ် မျာဵကို

ထိန်ဵသိမ်ဵရာတွင်

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ရထာဵနယ်နိမိတ် ပရဝဏ်အတွင်ဵတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵတွင်လည်ဵေကာင်ဵ
ဝန်ထမ်ဵအိမ်ရာမျာဵတွင်

တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်သည်ဴ
ေနထိုင်သည်ဴ

ရထာဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ်

ရထာဵဝန်ထမ်ဵမိသာဵစု

ရထာဵ

မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

စည်ဵကမ်ဵတကျေနထိုင်လပ
ု ်ကိုင်ရန် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ၊ လိအ
ု ပ်သည်အ
ဴ မိန့်နှငဴ် ညွှန် ကာဵ
ချက်မျာဵ ထုတြ် ပန်ြခင်ဵနှငဴ် စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ ြပုရမည်၊
(ခ)

ရထာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ ရထာဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ် ရထာဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ
ခွင်ဴြပုချက်မရှိဘဲ

ကျူဵေကျာ်သူမျာဵ၊

ကျူဵေကျာ်ေနထိင
ု ်သူမျာဵနှငဴ်

ေဈဵေရာင်ဵသူမျာဵ

မရှိေစရန် လိအ
ု ပ်ေသာ အမိန့်နှငဴ် ညွှန် ကာဵချက်မျာဵထုတြ် ပန်ထာဵရမည်၊
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) နှငဴ် (ခ) တို့အရ ထုတြ် ပန်သည်ဴ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵချက်မျာဵကို
လိက
ု ်နာြခင်ဵရှိ မရှိ အပမဲတမ်ဵစုဳစမ်ဵမှု၊ စိစစ်မှုနှငဴ် စစ်ေဆဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ရန် စီမဳေရဵ
အဖွဲ့အာဵလည်ဵေကာင်ဵ၊ ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီအာဵ
လည်ဵေကာင်ဵ တာဝန်ေပဵအပ်ရမည်။

၉၅။

ြမန်မာဴမီဵရထာဵ စီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့နှငဴ် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ ရထာဵကုမ္ပဏီတို့သည် ၎င်ဵတို့၏
ရထာဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ

ပစ္စညဵ် မျာဵတွင်

လည်ဵေကာင်ဵ၊

ရထာဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵတွင်

လည်ဵေကာင်ဵ ခွင်ဴြပုချက်မရှိဘဲ ကျူဵေကျာ်သူမျာဵ၊ ကျူဵေကျာ်ေနထိင
ု ်သူမျာဵနှငဴ် ေဈဵေရာင်ဵသူ

မျာဵ၏ အေဆာက်အအုဳမျာဵကို ဖျက်သိမ်ဵြခင်ဵ၊ ဖယ်ရှာဵြခင်ဵနှငဴ် ကျူဵေကျာ်ေနထိင
ု ်သူမျာဵကို
အေရဵယူရန် ြမန်မာဴမီဵရထာဵ၏ တိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ် ြပည်နယ် အရာရှိမျာဵကို လည်ဵေကာင်ဵ၊
ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၂၆ အရ ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵသည်ဴ စစ်ေဆဵေရဵမှူဵကို
လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဖွဲ့စည်ဵေပဵသည်ဴ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွင်ဴ
မျာဵသတ်မှတ်ေပဵရမည်။
၉၆။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ ကကီဵ ကပ်မှုြဖင်ဴ ြမန်မာဴမီဵရထာဵ စီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့သည်(က) ရထာဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

အေြခအေနအမျိုဵမျိုဵြဖင်ဴ

ကျူဵေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနမှုမျာဵနှငဴ်

ပတ်သက်၍သိရှိလျှေင် ရထာဵသွာဵလာေရဵ လုခဳ ခုဳမှုရှိေစရန်အလိ့င
ု ှာ ကျူဵေကျာ်မှုမျာဵတို့ပွာဵ
လာြခင်ဵမရှိေစေရဵအတွက် ဘူတာနယ်နိမိတ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ ရုဳပိုင်မျာဵက မန်ေနဂျာ
(သွာဵလာေရဵ/တိုင်ဵ) မျာဵသို့ လည်ဵေကာင်ဵ၊ ရထာဵ လမ်ဵပိုင်ဵနယ်နိမိတ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ
အငယ်တန်ဵအင်ဂျင်နီယာမျာဵက အင်ဂျင်နီယာမှူဵ (ပမို့ြပ/တိုင်ဵ) မျာဵသို့ လည်ဵေကာင်ဵ၊
သီဵြခာဵတာဝန်ခဳထာဵရှိသည်ဴ စက်ရုဳ၊ အလုပ်ရုဳ၊ ေဆဵရုဳ၊ ြမန်မာဴ မီဵရထာဵရဲတပ်ဖွဲ့ စခန်ဵဝင်ဵ၊
ယာဒ်ဝင်ဵကကီဵမျာဵနှငဴ်

အြခာဵရထာဵနယ်နိမိတ်မျာဵတွင်

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

တာဝန်ခဳမျာဵက သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခဳအရာရှိသို့ လည်ဵေကာင်ဵ အချိန်နှငဴ်တေြပဵညီ
တင်ြပ ကရမည်။

လိအ
ု ပ်လျှေင်

အဆိုပါ

ကျူဵေကျာ်မှုကို

နို့တစ်စာေပဵရန်မလိုဘဲ

ချက်ြခင်ဵလက်ငင်ဵ အလျင်အြမန် ဖယ်ရှာဵနိုင်ရန်ေဆာင်ရွက်ရမည်၊
(ခ)

ြမန်မာဴမီဵရထာဵ တိုင်ဵအရာရှိမျာဵသည် မိမိနှငဴ်သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵ ရထာဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ
သို့ ကျူဵေကျာ်ဝင်ေရာက်ေ ကာင်ဵ၊ ေဆာက်လပ
ု ်ေနထိင
ု ်ေ ကာင်ဵ သတင်ဵရရှိပါက ရထာဵ
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵနှငဴ်

တာဝန်ရှိရထာဵ

ဝန်ထမ်ဵမျာဵ

ပူဵေပါင်ဵညှန
ိ ှိုင်ဵ၍

ေဆာင်ရွက်ရန်

လိအ
ု ပ်ပါက ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်(၁)

ရထာဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ကျူဵေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနသူမျာဵ၏ အိမ်ေထာင်စု လူဦဵေရ
စာရင်ဵမျာဵေကာက်ယူပပီဵ

ရထာဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵကျူဵေကျာ်ဝင်ေရာက်ပါက

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ဥပေဒအရအေရဵယူခဳရမည်ဴ ဥပေဒပါအချက်မျာဵကို
ချြပရှင်ဵလင်ဵရမည်၊
(၂)

ရထာဵအဖွဲ့အစည်ဵသည် အဆိုပါ ကျူဵေကျာ်ေနထိင
ု ်သူမျာဵကို ဖယ်ရှာဵရှင်ဵလင်ဵ
မည်အ
ဴ စီအမဳကို သက်ဆိုင်ရာ ြမန်မာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူမျာဵ၊ ြမန်မာဴ
မီဵရထာဵမှ တာဝန်ရှိသူမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵညှန
ိ ှိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်၊

(၃)

အဆိုပါ ကျူဵေကျာ်ဝင်ေရာက်သူမျာဵကို ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵဥပေဒနှငဴ်
အညီဖျက်သိမ်ဵြခင်ဵ၊ ဖယ်ရှာဵြခင်ဵ၊ တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်မည်ဴ အစီအမဳကို
လိအ
ု ပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ေရဵ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳသို့ အေ ကာင်ဵ ကာဵ

ြခင်ဵနှငဴ် တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့မျာဵထဳသို့ တင်ြပြခင်ဵမျာဵ
ေဆာင်ရွက်ရမည်၊
(၄)

ရထာဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ကျူဵေကျာ်သူမျာဵထဳချြပ ရှင်ဵလင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵနှငဴ်
ပတ်သတ်၍ ရထာဵရဲတပ်ဖွဲ့အေနြဖင်ဴ စာရင်ဵဇယာဵေကာက်ယူြခင်ဵ၊ ဝရမ်ဵကပ်
ြခင်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရန်

သက်ဆိုင်ရာ ရထာဵအဖွဲ့အစည်ဵက

အေ ကာင်ဵ ကာဵ

လာပါက ြပည်ဴစုဳလုဳေလာက်ေသာ အင်အာဵအသုဳဵြပု၍ ပါဝင်ပူဵေပါင်ဵ တာဝန်ယူ
ေဆာင်ရွက်ရန်နှငဴ် လူပုဂ္ဂိုလ်နှငဴ်အဖွဲ့အစည်ဵဆိုင်ရာ လုခဳ ခုဳေရဵမျာဵကိုပါ လိက
ု ်ပါ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဂ)

ြမန်မာဴမီဵရထာဵပိုင် ရထာဵနယ်နိမိတ်မျာဵတွင် ကျူဵေကျာ်ေဆာက်လပ
ု ်ေသာ အေဆာက်
အအုဳမျာဵကို

ဥပေဒနှငဴ်အညီ

ဖျက်သိမ်ဵြခင်ဵ၊

ဖယ်ရှာဵြခင်ဵနှငဴ်

ကျူဵေကျာ်သူမျာဵကို

တရာဵစွဲဆိုအေရဵယူြခင်ဵ ေဆာင်ရွက် ရမည်။
၉၇။

နည်ဵဥပေဒ ၉၅ အရ တာဝန်ေပဵအပ်ြခင်ဵခဳရသည်ဴ ြမန်မာဴမီဵရထာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ
ရထာဵကုမ္ပဏီတို့မှ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အရာရှိ၊ စစ်ေဆဵေရဵမှူဵနှငဴ် စစ်ေဆဵ
ေရဵအဖွဲ့တို့သည် မိမိတို့နှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ရထာဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ် ရထာဵနယ်
နိမိတ်အတွင်ဵ
စသည်တ့တ
ို ွင်

ကျူဵေကျာ်ေဆာက်လပ
ု ်ထာဵသည်ဴ
ကျူဵေကျာ်ေနထိင
ု ်သူနှငဴ်

အေဆာက်အအုဳ၊

ခွင်ဴြပုချက်မရှိဘဲ

ေဈဵဆိုင်၊

ေနထိင
ု ်သူမျာဵ၏

တဲ၊

အဖီ

စာရင်ဵကို

ေကာက်ယူပပီဵ ၎င်ဵတို့အာဵ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ ဖယ်ရှာဵ နှင်ထတ
ု ်ပပီဵ အေရဵယူနိုင်ေရဵ
အတွက် ခွင်ဴြပုနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ြမန်မာဴမီဵရထာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့သို့ လည်ဵေကာင်ဵ၊ ရထာဵ
ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့သို့ လည်ဵေကာင်ဵ တင်ြပရမည်။
၉၈။

ြမန်မာဴမီဵရထာဵ စီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ရထာဵကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒ ၉၇
အရ တင်ြပချက်ကိုစိစစ်ပပီဵ ကျူဵေကျာ်သူ၊ ခွင်ဴြပုချက်မရှိသူ သို့မဟုတ် စည်ဵကမ်ဵေဖာက်ဖျက်
သူအာဵ ဖယ်ရှာဵနှင်ထတ
ု ်ရန် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အရာရှိကိုြဖစ်ေစ၊
စစ်ေဆဵေရဵမှူဵ သို့မဟုတ် စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ကိုြဖစ်ေစ ခွင်ဴြပုချက်ေပဵပပီဵ တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွင်ဴ
မျာဵအပ်နှင်ဵနိုင်သည်။

ထိသ
ု ို့

တာဝန်နှငဴ်

လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵအပ်နှင်ဵြခင်ဵကို

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵ

အဖွဲ့သို့တင်ြပရမည်။
၉၉။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒ ၉၇ အရ တင်ြပချက်ပါကျူဵေကျာ်သူ၊ ခွင်ဴြပုချက်မရှိသူ
သို့မဟုတ်

စည်ဵကမ်ဵေဖာက်ဖျက်သူအာဵ

ဖယ်ရှာဵနှင်ထတ
ု ်မည်ဴ

ကိစ္စကို

သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵ

ေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ် အစိုဵရအဖွဲ့သို့ အသိေပဵအေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
၁၀၀။ ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် ြမန်မာဴမီဵရထာဵပိုင် အေဆာက်အအုဳမှ ကျူဵေကျာ်သူ၊ ခွင်ဴြပုချက်
မရှိသူနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵေဖာက်ဖျက်သူမျာဵအာဵ ဖယ်ရှာဵရာတွင် ေအာင်ြမင်စွာေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်

လိအ
ု ပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့အာဵ လုခဳ ခုဳေရဵနှငဴ်
အြခာဵလိအ
ု ပ်သည်ဴ အကူအညီမျာဵေပဵနိုင် ရန် အကူအညီေတာင်ဵခဳနိုင်သည်။
၁၀၁။ နည်ဵဥပေဒ ၁၀၀ အရ အကူအညီေတာင်ဵခဳသည်အ
ဴ ခါ ြမန်မာဴမီဵရထာဵမှ တာဝန်ေပဵအပ်ြခင်ဵ
ခဳရသူမျာဵက

ြမန်မာဴမီဵရထာဵပိုင်

အေဆာက်အအုဳမှ

ကျူဵေကျာ်သူ၊

ခွင်ဴြပုချက်မရှိသူနှငဴ်

စည်ဵကမ်ဵေဖာက်ဖျက်သူမျာဵအာဵ ဖယ်ရှာဵရာတွင် ေအာင်ြမင်စွာေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ
တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ် အစိုဵရအဖွဲ့သည် လုခဳ ခုဳေရဵဝန်ကကီဵအာဵ တာဝန်ေပဵပပီဵ
၁၉၅၅ခုနှစ်၊

အစိုဵရအိမ်ဥပစာ(နှင်ထတ
ု ်ြခင်ဵ)

အက်ဥပေဒပုဒ်မ

၃၊

ပုဒ်မခွဲ

(၃)

အရ

လုခဳ ခုဳေရဵအတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵနှငဴ် အြခာဵလိအ
ု ပ်သည်အ
ဴ ကူအညီ မျာဵေပဵေစရမည်။
၁၀၂။ နည်ဵဥပေဒ ၉၈ အရ ခွင်ဴြပုချက်ရရှိပပီဵ တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵ အပ်နှင်ဵြခင်ဵခဳရသည်ဴ
တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အရာရှိ၊ စစ်ေဆဵေရဵမှူဵနှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့တို့သည်(က) မိမိတို့နှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ ရထာဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ပစ္စညဵ် မျာဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ရထာဵနယ်နိမိတ်
အတွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ ခွင်ဴြပုချက်မရှိဘဲ ကျူဵေကျာ်သူမျာဵ၊ ကျူဵေကျာ်ေနထိင
ု ်သူမျာဵနှငဴ်
ေဈဵေရာင်ဵသူမျာဵအာဵ နို့တစ်စာ ေပဵရန်မလိုဘဲ တစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ အေ ကာင်ဵ ကာဵပပီဵ
ချက်ချင်ဵထွက်ခွာသွာဵရန် ညွှန် ကာဵရမည်၊
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ ညွှန် ကာဵရာတွင် ထွက်ခွာြခင်ဵမြပုပါက(၁)

ကျူဵေကျာ်သူမျာဵအာဵ ရာဇသတ်ကကီဵအရ ကျူဵေကျာ်မှုြဖင်ဴ သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်ဵ
တွင် တိုင်ချက်ဖွင်ဴ၍ အေရဵယူနိုင်သည်၊

(၂)

သီဵြခာဵ တာဝန်ေပဵအပ်ြခင်ဵခဳရသည်ဴ ရထာဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် ရထာဵရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်
တို့က မည်သည်အ
ဴ ချိန်တွင်မဆို ၎င်ဵတို့အာဵ အနည်ဵဆုဳဵ အသိသက်ေသ ၂ ဦဵေရှ့
တွင် အတင်ဵအ ကပ် ဖယ်ရှာဵနှင်ထတ
ု ်ရမည်၊

(၃)

နည်ဵဥပေဒခွဲငယ် (၂) အရ ဖယ်ရှာဵနှင်ထတ
ု ်ရာတွင် ကျူဵေကျာ်သူ အမျိုဵသမီဵမျာဵ
အာဵ ဖယ်ရှာဵနှင်ထတ
ု ်ရန်ြဖစ်လျှေင် အမျိုဵသမီဵ ရထာဵဝန်ထမ်ဵမျာဵြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊
ရထာဵရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲေမမျာဵြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ လိုအပ်ပါက ြမန်မာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲေမမျာဵ
ြဖင်ဴြဖစ်ေစ ဖယ်ရှာဵနှင်ထတ
ု ်ရမည်၊

(၄)

မည်သူမဆို ဖယ်ရှာဵနှင်ထတ
ု ်သည်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ ဟန့်တာဵေနှာင်ဴယှက်ြခင်ဵ၊
အနိုင်အထက်ြပုြခင်ဵြပုပါက ရာဇသတ်ကကီဵအရ ြပည်သူ့ဝန်ထမ်ဵအာဵ ဝတ္တရာဵ
ေနှာင်ဴယှက်မှုြဖင်ဴ သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်ဵတွင် တိုင်ချက်ဖွင်ဴ၍ အေရဵယူနိုင်သည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရဖယ်ရှာဵနှင်ထတ
ု ်ရာတွင်(၁)

ရာဇသတ်ကကီဵအရ ကျူဵေကျာ်မှု ကျူဵလွန်သူမျာဵနှငဴ် ဝတ္တရာဵေနှာင်ဴယှက်သူမျာဵ
အာဵဖမ်ဵဆီဵရမိေအာင် လုခဳ ခုဳေရဵတာဝန်ကျ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵက ရာဇဝတ်ကျင်ဴထုဳဵ
ဥပေဒနှငဴ်အညီ လိအ
ု ပ်သည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမှန်သမျှေကို ကျင်ဴသုဳဵနိုင်သည်၊

(၂)

ေနအိမ်၊

အေဆာက်အအုဳ

သို့မဟုတ်

အခန်ဵအတွင်ဵသို့

ဝင်ခွင်ဴမရေအာင်

ပိတ်ဆို့ထာဵလျှေင် ပိတ်ထာဵသည်ဴ တဳခါဵနှငဴ် အကာအရဳမျာဵကို ရာဇဝတ်ကျင်ဴထုဳဵ
ဥပေဒနှငဴ်အညီ လုခဳ ခုဳေရဵတာဝန်ကျ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵက ဖျက်စီဵ၍ ဝင်ေရာက်ပပီဵ
ဖယ်ရှာဵနှင်ထတ
ု ်နိုင်သည်။
(ဃ) ဤနည်ဵဥပေဒအရ ဖယ်ရှာဵနှင်ထတ
ု ်မှုနှငဴ် အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှု အေြခအေနမျာဵကို
သက်ဆိုင်ရာ ြမန်မာဴမီဵရထာဵ စီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ရထာဵကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာ
အဖွဲ့သို့လည်ဵေကာင်ဵ၊ စီမဳခန့်ခွဲေရဵ အဖွဲ့နှငဴ် ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ လည်ဵေကာင်ဵ
အခါအာဵေလျာ်စွာအစီရင်ခဳရမည်။
၁၀၃။ နည်ဵဥပေဒ ၁၀၂ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵသည် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ အာဏာမတည်မီက ြမန်မာဴ
မီဵရထာဵ၏

ရထာဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ

ပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ်

ရထာဵလမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ကျူဵေကျာ်သူမျာဵ၊ ခွင်ဴြပုချက်မရှိသူမျာဵ၊ အဆိုပါပရဝဏ်တွင် စည်ဵကမ်ဵေဖာက်ဖျက်သူမျာဵနှငဴ်
လည်ဵ သက်ဆိုင်ေစရမည်အ
ဴ ြပင် ၎င်ဵတို့အာဵ ဖယ်ရှာဵ နှင်ထတ
ု ်ပိုင်ခွင်ဴရှိေစရမည်။
၁၀၄။ ြမန်မာဴမီဵရထာဵမှ ရထာဵဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵဦဵသည်(က) ြမန်မာဴမီဵရထာဵမှ ေနထိင
ု ်ခွင်ဴြပုထာဵေသာ ေနအိမ်၊ အေဆာက်အအုဳ သို့မဟုတ် အခန်ဵနှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍ မူလအသွင်သဏ္ဌာန်ကို ခွင်ဴြပုချက်မရှိဘဲ ေြပာင်ဵလဲြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ မွမ်ဵမဳြခင်ဵ
မြပုရ၊
(ခ)

အဆိုပါ

အေဆာက်အအုဳ

သို့မဟုတ်

အခန်ဵတွင်

တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ

ြပစ်မှုေြမာက်ေသာ ြပုလုပ်မှုကို မြပုရ၊
(ဂ)

အဆိုပါ အေဆာက်အအုဳ သို့မဟုတ် အခန်ဵကို ခွင်ဴြပုချက်မရှိဘဲ(၁)

တစ်ဆင်ဴငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေရာင်ဵချြခင်ဵမြပုရ၊

(၂)

အဖိုဵစာဵနာဵြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ အဖိုဵစာဵနာဵမပါဘဲြဖစ်ေစ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵမြပုရ၊

(ဃ) အဆိုပါ အေဆာက်အအုဳမှ ထွက်ခွာရန်ရှိသည်အ
ဴ ခါ ြမန်မာဴမီဵရထာဵ စီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့မှ
တာဝန်အပ်နှင်ဵထာဵေသာ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့သို့

ကကိုတင်အေ ကာင်ဵမ ကာဵဘဲ ထွက်ခွာ

သွာဵြခင်ဵမြပုရ၊
(င)

ဝန်ထမ်ဵအြဖစ်မှ
ေနြခင်ဵ၊

ထုတပ
် စ်ခဳရြခင်ဵ၊

ေသဆုဳဵြခင်ဵ၊

ရာထူဵမှထတ
ု ်ပယ်ခဳရြခင်ဵ၊

အပငိမ်ဵစာဵယူြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

ထွက်ေြပဵတိမ်ဵေရှာင်

နှုတ်ထွက်ြခင်ဵြပုသည်ဴအခါ

ေနထိင
ု ်ခွင်ဴြပုထာဵေသာ ေနအိမ်၊ အေဆာက်အအုဳ၊ အခန်ဵကို ြမန်မာဴမီဵရထာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵ
အဖွဲ့မှ

ထုတြ် ပန်ထာဵသည်ဴ

ဝန်ထမ်ဵမျာဵ

အိမ်ရာ

ချထာဵေပဵေရဵ

စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ်

လိက
ု ်နာရမည်ဴ စည်ဵကမ်ဵမျာဵပါ အချက်မျာဵအတိင
ု ်ဵ လိက
ု ်နာအပ်နှဳရမည်၊
(စ)

ြမန်မာဴမီဵရထာဵ စီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့က သတ်မှတ်ထာဵေသာ အြခာဵစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို
လိက
ု ်နာရမည်။

၁၀၅။ ြမန်မာဴမီဵရထာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒ ၁၀၄၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (င) အရ အဆိုပါ
ပရဝဏ်မှ

ဖယ်ရှာဵထွက်ခွာရန်

တာဝန်ရှိေသာ

ြမန်မာဴမီဵထာဵ

ဝန်ထမ်ဵနှငဴ်

မိသာဵစုတိက
ု့ ို

ဖယ်ရှာဵထွက်ခွာရန် ပျက်ကွက် ပါက ၎င်ဵတို့အာဵ နည်ဵဥပေဒ ၁၀၂ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ
ဖယ်ရှာဵနှင်ထတ
ု ်ရန် ြမန်မာဴမီဵရထာဵမှ သက်ဆိုင်ရာ အရာရှိကိုြဖစ်ေစ၊ စစ်ေဆဵေရဵမှူဵကိုြဖစ်ေစ၊
စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ကိုြဖစ်ေစ တာဝန်ေပဵအပ်ရမည်။
၁၀၆။ နည်ဵဥပေဒ

၁၀၅

ပါ

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵသည်

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ

အာဏာမတည်မီက

ြမန်မာဴမီဵရထာဵက ၎င်ဵ၏ ေနအိမ်၊ အေဆာက်အအုဳနှငဴ် အခန်ဵတို့တွင် ေနထိင
ု ်ခွင်ဴြပုခဲဴေသာ
ရထာဵဝန်ထမ်ဵနှငဴ် မိသာဵစုမျာဵနှငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ အဆိုပါ ပရဝဏ်တွင် တစ်ဆင်ဴငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ၊
လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵြဖင်ဴ ေနထိင
ု ်သူမျာဵ၊ ခွင်ဴြပုချက် မရှိသူမျာဵ၊ ကျူဵေကျာ်သူမျာဵနှငဴ် လည်ေကာင်ဵ
သက်ဆိုင်ေစရမည်ဴအြပင် ၎င်ဵတို့အာဵ ဖယ်ရှာဵနှင်ထတ
ု ်ပိုင်ခွင်ဴ ရှိေစရမည်။
၁၀၇။ နည်ဵဥပေဒ ၁၀၅ အရ တာဝန်ေပဵအပ်ြခင်ဵခဳရသည်ဴ သက်ဆိုင်ရာအရာရှိသည်၊ စစ်ေဆဵေရဵမှူဵ
သို့မဟုတ် စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့သည် ြမန်မာဴမီဵရထာဵ စီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့၏ ခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴ(က) ြမန်မာဴမီဵရထာဵ၏
အတွင်ဵြဖစ်ေစ

ရထာဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ

ပစ္စညဵ် တွင်ြဖစ်ေစ၊

ရထာဵလမ်ဵနယ်နိမိတ်

ခွင်ဴြပုချက်မရှိဘဲ

အသုဳဵြပုြခင်ဵအတွက်

ကျူဵေကျာ်ဝင်ေရာက်ြခင်ဵ၊

ေအာက်ပါအချက်မျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵစာဵ၍ သင်ဴေလျာ်ေသာ ေလျာ်ေ ကဵပမာဏကို
ဆုဳဵြဖတ်ပပီဵေပဵေစရန် ထိသ
ု ူမျာဵထဳ ေတာင်ဵဆိုနိုင်သည်(၁)

အဆိုပါ ပရဝဏ်တွင် ခွင်ဴြပုချက်မရှိဘဲမည်သည်ဴကိစ္စအတွက် ကျူဵေကျာ်ေ ကာင်ဵ
နှငဴ် ထိသ
ု ို့ကျူဵေကျာ် သည်ဴ ကာလအပိုင်ဵအြခာဵ၊

(၂)

အဆိုပါ ပရဝဏ်အတွင်ဵရှိ ကျူဵေကျာ်ထာဵသည်ဴ အေနအထာဵနှငဴ်အမျိုဵအစာဵ၊

(၃)

အြခာဵသူတစ်ဦဵဦဵအာဵ ခွင်ဴြပုချက်မရှိဘဲ အခြဖင်ဴ ငှာဵရမ်ဵခဲဴလျှေင် ငှာဵရမ်ဵသည်ဴ
ကာလနှငဴ် ရသင်ဴ ရထိုက်သည်ဴ ငှာဵရမ်ဵခ၊

(၄)

ခွင်ဴြပုချက်မရှိဘဲ

ကျူဵေကျာ်ဝင်ေရာက်သည်ဴ

ကာလအပိုင်ဵအြခာဵအတွင်ဵ

ထိပ
ု ရဝဏ်၏ ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှု၊
(၅)

ေလျာ်ေ ကဵကိစ္စအလိ့င
ု ှာ

အခွင်ဴရအာဏာပိုင်က

သင်ဴသည်ဟု

ထင်ြမင်သည်ဴ

အြခာဵအချက်မျာဵ။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ ေတာင်ဵဆိုေသာ်လည်ဵ ထိသ
ု ူမျာဵကေလျာ်ေ ကဵေပဵရန်ြငင်ဵဆို
ပါက

အခွနအ
် ရာရှိ၏လုပ်ပိုင်ခွင်ဴအာဏာမျာဵကိုကျင်ဴသုဳဵ၍

ဝင်ေငွခွန်မေြပကျန်ေငွအရ

ေကာက်ခဳသည်ဴ နည်ဵအတိုင်ဵ ေလျာ်ေ ကဵေပဵရန် ပျက်ကွက်သူမျာဵ၏ ေရွှေ့ေြပာင်ဵနိုင်ေသာ
ပစ္စညဵ် နှငဴ် မေရွှေ့ေြပာင်ဵနိုင်ေသာ ပစ္စညဵ် မျာဵကို ေလလဳတင်ေရာင်ဵချပပီဵ ေလျာ်ေ ကဵေငွကို
အရေကာက်ခဳနိုင်သည်။

အခန်ဵ(၁၅)
အေထွေထွ
၁၀၈။ ြမန်မာဴမီဵရထာဵက တာဝန်ေပဵအပ်သည်ဴ လက်မှတ်စစ်အဖွဲ့သည် ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ
ဥပေဒ ပုဒ်မ ၇၅ အရ တပ်ရိုက်သည်ဴ ဒဏ်ေငွနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(က) ကျူဵလွန်သည်ဴ ကိစ္စရပ်အလိက
ု ် ေကာက်ခဳထာဵေသာ ဒဏ်ေငွစာရင်ဵကို ြမန်မာဴမီဵရထာဵ
စီမဳခန့်ခွဲေရဵ အဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပုဳစဳနှငဴ်အတူ ေဆာလျင်စွာ အစီရင်ခဳရမည်၊
(ခ)

ြမန်မာဴမီဵရထာဵက

ထုတြ် ပန်သည်ဴ

အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊

အမိန့်၊

ညွှန် ကာဵချက်နှငဴ်

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵ မျာဵနှငဴ်အညီ ဒဏ်ေငွမျာဵကို စနစ်တကျေကာက်ခဳပပီဵ သတ်မှတ်ထာဵ
ေသာ ေငွစာရင်ဵသို့ ေပဵသွင်ဵရမည်။
၁၀၉။ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ

ရထာဵကုမ္ပဏီက

တာဝန်ေပဵသည်ဴ

လက်မှတ်စစ်အဖွဲ့သည်

ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၇၅ အရ တပ်ရိုက်သည်ဴ ဒဏ်ေငွနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(က) ကျူဵလွန်သည်ဴ ကိစ္စရပ်အလိက
ု ် ေကာက်ခဳထာဵေသာ ဒဏ်ေငွစာရင်ဵကို သက်ဆိုင်ရာ
ရထာဵကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပုဳစဳနှငဴ်အတူ ေဆာလျင်စွာ
အစီရင်ခဳရမည်၊
(ခ)

ရထာဵကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်နှငဴ်အညီ ဒဏ်ေငွမျာဵကို သတ်မှတ်ထာဵ
ေသာ ေငွစာရင်ဵသို့ ေပဵသွင်ဵရမည်။

၁၁၀။ လက်မှတ်မဲဴ၊ တန်ဆာမဲဴ အေပါ် တပ်ရိုက်သည်ဴ ဒဏ်ေငွမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(က) ြမန်မာဴမီဵရထာဵ လက်မှတ်စစ်အဖွဲ့သည် ေကာက်ခဳရရှိေသာ ဒဏ်ေငွမျာဵအေပါ် ြမန်မာဴ
မီဵရထာဵ စီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်ြဖင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ရာခိုင်နှုန်ဵအတိင
ု ်ဵ
ဆုေ ကဵမျာဵ ေတာင်ဵခဳ နိုင်သည်။
(ခ)

ရထာဵကုမ္ပဏီ လက်မှတ်စစ်အဖွဲ့သည် ေကာက်ခဳရရှိေသာ ဒဏ်ေငွမျာဵအေပါ် ရထာဵ
ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က သတ်မှတ်ဆုဳဵြဖတ်ေသာ ရာခိုင်နှုန်ဵအတိင
ု ်ဵ ဆုေ ကဵမျာဵ
ေတာင်ဵခဳနိုင်သည်။

၁၁၁။ ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵဥပေဒြဖင်ဴ ရုပ်သမ
ိ ်ဵလိက
ု ်သည်ဴ The Railway Act (India Act No.IX
of 1890) အရ ထုတြ် ပန်ခဲဴသည်ဴ ေအာက်ပါနည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ အမိန့်မျာဵ၊ ညွှန် ကာဵချက်မျာဵနှငဴ်
လက်စွဲပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵသည် ရထာဵပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဤနည်ဵဥပေဒ
မျာဵနှငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ မဆန့်ကျင်သမျှေ ဆက်လက်၍ ကျင်ဴသုဳဵနိုင်သည်(က) ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ ြမန်မာဴမီဵရထာဵ အေထွေထွ နည်ဵဥပေဒမျာဵ အပိုင်ဵ ၁၊ အပိုင်ဵ ၂ နှငဴ်
ေနာက်ဆက်တွဲ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊
(ခ)

ေ ကဵနန်ဵဆက်သွယ်ေရဵလက်စွဲနည်ဵဥပေဒမျာဵ၊

(ဂ)

၁၉၉၆

ခုနှစ်၊

ြမန်မာဴမီဵရထာဵ

မေတာ်တဆမှုမျာဵ

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ်

အစီရင်ခဳြခင်ဵဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ၊
(ဃ) ြမန်မာဴမီဵရထာဵ စီဵပွာဵေရဵဘက်ဆိုင်ရာ ညွှန် ကာဵချက်မျာဵ၊
(င)

ြမန်မာဴမီဵရထာဵ ခရီဵသည်ဘက်ဆိုင်ရာညွှန် ကာဵချက်မျာဵ၊

(စ)

ြမန်မာဴမီဵရထာဵ ကုန်စည်ဘက်ဆိုင်ရာညွှန် ကာဵချက်မျာဵ၊

(ဆ)

၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ ြမန်မာဴမီဵရထာဵလုပ်ငန်ဵ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ၊

(ဇ)

၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ ြမန်မာဴမီဵရထာဵ ပမို့ြပအင်ဂျင်နီယာလက်စွဲ အခန်ဵ (၁)မှ (၄)၊

(ဈ)

၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ ြမန်မာဴမီဵရထာဵ ပမို့ြပအင်ဂျင်နီယာ လက်စွဲ အခန်ဵ (၅)မှ (၇)၊

(ည)

၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ ြမန်မာဴမီဵရထာဵ ပမို့ြပအင်ဂျင်နီယာ လက်စွဲ အခန်ဵ (၉)မှ (၁၂)၊

(ဋ)

Myanmar Railway Train Signaling Instruction Absolute Block System, 1948

(ဌ)

၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ ြမန်မာဴမီဵရထာဵ အချက်ြပနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵလက်စွဲ၊

(ဍ)

၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ ြမန်မာဴမီဵရထာဵတစ်စင်ဵတည်ဵသွာဵ လမ်ဵပိုင်ဵစနစ်အတွက် ရထာဵအချက်ြပ
လမ်ဵညွှန် ချက်မျာဵ၊

(ဎ)

၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ြမန်မာဴမီဵရထာဵ အချက်ြပနည်ဵသစ် အပိုင်ဵ (၁) လမ်ဵခွဲမျာဵနှငဴ် အပိုင်ဵ(၂)
လမ်ဵမကကီဵမျာဵ၊

(ဏ) Traffic Manual
(တ) ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ ြမန်မာဴမီဵရထာဵ သွာဵလာေရဵလက်စွဲ၊
(ထ) Myanmar Railway Goods Tariff
(ဒ)

Myanmar Railway Red Tariff

(ဓ)

Myanmar Railway Coaching Tariff

(န)

လူစီဵနှငဴ် ကုန်နှုန်ဵထာဵမျာဵ (Goods & Coaching Tariff)

(ပ)

Myanmar Railway စက်ေခါင်ဵမျာဵ M1 to M5 စစ်ေဆဵမှုဆိုင်ရာ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ၊

(ဖ)

စက်ေခါင်ဵအင်အာဵ အသုဳဵချြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵလက်စွဲ၊

(ဗ)

လူစီဵတွဲနှငဴ် ကုန်တွဲညွှန် ကာဵလွှာမျာဵ၊

(ဘ)

Manual of Instruction Guidance of Travelling Inspector of Station Accounts

(မ)

Manual of Instruction for the Guidance of the Cash Office

(ယ) Manual of Instruction for the Guidance of the Pay Office Staff
(ရ)

Manual of Instruction for the Guidance of the Stores Section

(လ) Manual of Instruction for the Guidance of theBooking & Budget Section
(ဝ)

Manual of the Establishment Section

(သ)

Myanmar Railways Medical Manual, 1941

(ဟ) ြမန်မာနိုင်ငဳ ရဲလက်စွဲ(တတိယတွဲ)၊
(ဠ)

India Railway Code for the Stores Department

(အ)

၁၉၆၀ ခုနှစ်၊ မီဵရထာဵအခမဲဴစီဵနင်ဵခွင်ဴလက်မှတ် ထုတေ
် ပဵေရဵနည်ဵဥပေဒ။

(ပုဳ) သန့်စင်ေမာင်
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ
ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန

