
မြန်ြာဆ့က်သွယ်ရေးရကာ်ပုိရေးေှင်း ဥပရေ 

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောငစ်ုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်   ၂၃။) 

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါထခါငလ်ဆန်း ၅  ရက် 

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၅ ရက်) 

 ပြည်ထောငစ်ုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

 အခန်း (၁)  

အြည်၊ စတငအ်ာဏာတည်မခငး်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ရော်မပချက် 

၁။ ဤဥြထေကို ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးထကာ်ြိုထရးရှင်းဥြထေဟု ထခါ်တွငထ်စရမည်။ 

၂။ ဤဥြထေသည် နုိင်ငံထတာ်သမ္မတက အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာဖြင့် သတ်မှတ်သည့်ထန့ရက်တွင် စတင ်

အာဏာတည်ထစရမည်။  

၃။ ဤဥြထေတွင်ြါရိှထသာ အောက်ပါစကားရြ်များသည် ထော်ပြြါအတုိင်း အဓိြ္ပာယ်သက်ထရာက် 

ထစရမည်- 

(က) နုိင်ငံရတာ် ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောငစ်ုသမ္မတ ပမန်မာနိုငင်ထံတာ်ကို ဆိုသည်။ 

( ခ ) ဆက်သွယ်ရေး (Telecommunications) ဆုိသည်မှာ သတင်းအချက်အလက် တစ်ရြ်ရြ်ကုိ 

ဝါယာကကိုး၊ ေိုင်ဘာကကိုး သုိ့မဟုတ် အပခားထသာ လျှြ်ကူးကကိုးတစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ 

ထသာလ်ည်းထကာင်း၊ ထရေီယိုလှိုင်း၊ အလငး်တန်း၊ အပခားထသာ လျှြစ်စ်သံလိုက်ဓာတ် 

ေုတ်လွှတ်သည့် နည်းလမ်းတစ်ရြ်ရြ်ကုိ အသံုးပြု၍ထသာ်လည်းထကာင်း မူရင်းအတုိင်း 

ပေစ်ထစ၊ ပြုပြင၍်ပေစ်ထစ ေုတ်လွှင့်ပခငး် သ့ုိမဟုတ် ေမ်းယူပခင်းကို ဆိုသည်။ 

( ဂ ) ရကာ်ပိုရေးေှင်း ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရ ေွဲ့စည်းသည့် ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရး 

ထကာ်ြိုထရးရှငး်ကို ဆိုသည်။ 

(ဃ) ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း ဆုိသည်မှာ ကွန်ရက်အထောက်အကူပြု ဝန်ထဆာင်မှု 

လုြ်ငန်း၊ ကွန်ရက်ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းနှင့် အသုံးချဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများအနက် 

လုြ်ငန်းတစ်ရြ်ကုိပေစ်ထစ၊ တစ်ရြ်ေက်ြုိ၍ပေစ်ထစ လုြ်ကုိင်ထဆာင်ရွက်ပခင်းကုိ ဆုိသည်။ 

( င ) ကွန်ေက်အရောက်အကူမပုဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း ဆုိသည်မှာ ကွန်ရက်အထောက်အကူပြု 

ြစ္စည်းတစ်ခုခုကို လက်ဝယ်ေားရှိပြီး ယင်းကွန်ရက်အထောက်အကူပြုြစ္စည်းကို 

ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှု လုြ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိေားသူအား ငာှးရမ်းပခင်း သို့မဟုတ် 

အဆုိြါ ကွန်ရက်အထောက်အကူပြ  ုြစ္စည်းအထြါ်တွင် မိမိကုိယ်တုိင်ဝန်ထဆာင်မှုထြးသည့် 

လုြ်ငန်းကို ဆိုသည်။ 

( စ ) ကွန်ေက်ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ သတငး်အချက်အလက်ကို အပြန်အလှန် 

ထြးြ့ုိထရးအတွက် ဆက်သွယ်ထရးနည်းလမ်းတစ်ရြ်ရြ်ပေင့် ဝန်ထဆာင်မှုထြးသည့် လုြ်ငန်းကုိ 
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ဆုိသည်။ ယင်းစကားရြ်တွင် အသံုးပြုသူဘက်ရိှ ကွန်ရက်နယ်နိမိတ် သက်သက်ကုိသာ 

ထဆာငရွ်က်ထြးသည့်လုြ်ငန်းမြါဝင်။ 

(ဆ) အသံုးချဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း ဆုိသည်မှာ ကွန်ရက်တစ်ခု သ့ုိမဟုတ် တစ်ခုေက်ြုိထသာ 

ကွန်ရက်များကိုအသုံးပြု၍ ဝန်ထဆာင်မှုထြးထသာ လုြ်ငန်းတစ်ရြ်ရြ်ကို ဆိုသည်။ 

ယင်းစကားရြ်တွင် အသံုးပြုသူဘက်ရိှ ကွန်ရက်နယ်နိမိတ်သက်သက်ကုိသာ ထဆာင်ရွက် 

ထြးသည့်လုြ်ငန်းမြါဝင။် 

( ဇ ) ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ထရးဥြထေအရ ဝန်ကကီးဌာနက သီးပခား 

သတ်မှတ်ထသာ ဆက်သွယ်ထရးြစ္စည်းကို ဆိုသည်။ 

( ဈ ) ကွန်ေက်အရောက်အကူမပုပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ ကွန်ရက်ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ 

ထဆာင်ရွက်ရာတွင ်အသုံးပြုသည့် ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ အထပခခံအထဆာက်အအုံ၏ ြစ္စည်း 

တစ်ခုခုကုိထသာ်လည်းထကာင်း၊ ယင်းြစ္စည်းများ ထြါင်းစြ်ေားရိှမှုကုိထသာ်လည်းထကာင်း 

ဆိုသည်။ 

(ည) လုပ်ငန်းလုိင်စင် ဆုိသည်မှာ ဆက်သွယ်ထရး ဥြထေအရ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း 

တစ်ရြ်ရြ်အတွက် ေုတ်ထြးထသာ လုိင်စင်ကုိ ဆိုသည်။ 

( ဋ ) ဆက်သွယ်ရေးအရမခစုိက်စခန်းြျား ဆုိသည်မှာ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းအတွက် 

အသံုးပြုသည့် အထပခစိုက်ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်းဌာနများ၊ တယ်လီေုန်းအိတ်ချန်ိးများ၊ 

ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာငမ်ှုထြးထသာဌာနများနှင့် ဆက်သွယ်ထရးစခန်းများကုိ ဆုိသည်။ 

( ဌ ) ဝန်ကကီးဌာန ဆုိသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစုိးရ ြ့ုိထဆာင်ထရးနှင့် ဆက်သွယ်ထရးဝန်ကကီးဌာနကုိ 

ဆိုသည်။ 

( ဍ ) ေါရုိက်တာအေဲွ့ (Board of Directors) ဆုိသည်မှာ ဤဥြထေအရေဲွ့စည်းထသာ ထကာ်ြိ ု

ထရးရှင်း၏  ေါရိုက်တာအေွဲ့ကို ဆိုသည်။ 

( ဎ )  ဒါရုိက်တာအဖဲွ့ဝင် ဆုိသည်မှာ ယင်းစကားရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပအေတွင် သီးဖြားအြာ်ဖပ 

ထားဖြင်းမရိှပါက ေါရုိက်တာေြဲွ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ေတွင်းအရးမှူးနှင့် ေြဲွ့ဝင်များကုိ ဆုိသည်။ 

(ဏ) မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ဆုိသည်မှာ ဝန်ကကီးဌာနလက်ထအာက်ရိှ နုိင်ငံြုိင်စီးြွားထရး 

အေဲွ့အစည်းအပေစ် ေဲွ့စည်းခ့ဲထသာ ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရး လုြ်ငန်းကို ဆိုသည်။ 

(တ) အြှုရဆာငအ်ောေှိချုပ် ဆိုသည်မှာ ထကာ်ြိုထရးရှငး်၏ အကကီးအမှူးကို ဆိုသည်။ 

အခန်း (၂) 

ေည်ေွယ်ချက် 

၄။ ဤဥြထေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ထအာက်ြါအတုိင်းပေစ်သည် - 

(က) နိုင်ငံထတာ်၏ စီးြွားထရး ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုကို ြိုမိုအထောက်အကူပြုထစထရးအတွက် 

ဆက်သွယ်ထရး ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများကုိ ထဈးကွက်စီးြွားထရးစနစ်နှင့်အညီ လုြ်ကိုင် 

နိုငထ်သာ ထကာ်ြိုထရးရှင်းအပေစ် ေွဲ့စည်းထဆာငရွ်က်နိုငရ်န်၊ 
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( ခ ) ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများကုိ စနစ်တကျ အထကာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွက် 

နုိင်ထရးအတွက် ထကာ်ြုိထရးရှင်းနှင့် ေါရုိက်တာအေဲွ့တ့ုိအား လုြ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုြ်ြုိင်ခွင့် 

များ အြ်နှင်းနိုင်ရန်၊ 

( ဂ ) ထကာ်ြုိထရးရှင်း၏ လုြ်ငန်းနှင့် ထငွထ ကးသံုးစဲွမှုစနစ်ကုိ ထဈးကွက်စီးြွားထရးစနစ်နှင့်အညီ 

လွတ်လြ်စွာထဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊ 

(ဃ) ထကာ်ြုိထရးရှင်း၏ စီးြွားထရးေံွ့ပေိုးတုိးတက်လာထရးအတွက် ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာငမ်ှု 

လုြ်ငန်းအပြင် ယင်းလုြ်ငန်းနှင့်ဆက်စြ်သည့် အပခားစီးြွားထရး လုြ်ငန်းများတွင်လည်း 

တည်ဆဲဥြထေနှင်အ့ညီ ရငး်နှီးပမှုြ်နှံ၍ လုြ်ကိုင်ထဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊ 

( င ) ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများအား ကျယ်ကျယ်ပြန်ပ့ြန် ့ထဆာင်ရွက်နုိင်ထရးအတွက် 

ပြည်တွင်းပြည်ြမှ ရငး်နှီးပမှုြ်နှံသူများနှင့် ြိုမိုြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊ 

( စ ) ထကာ်ြုိထရးရှင်းက ထနာင်တွင် ြုဂ္ဂလိကရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုြါဝင်သည့် အများနှင့်သက်ဆုိင်ထသာ 

အေဲွ့အစည်းကုိလည်းထကာင်း၊ အများနှင့်မသက်ဆုိင်ထသာ အေဲွ့အစည်းကုိလည်းထကာင်း 

တည်ထောငလ်ုြ်ကိုင်နိုင်ရန်၊ 

(ဆ) ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာ အေဲွ့အစည်းများ၊ 

ထေသဆုိင်ရာ အေဲွ့အစည်းများနှင့်လည်းထကာင်း၊ နှစ်နုိင်ငံသထဘာတူညီချက်အရ စာချုြ်ဝင် 

နိုငင်မံျားနှင်လ့ည်းထကာင်း ြူးထြါငး်ထဆာင်ရွက်နိုငရ်န်။ 

အခန်း (၃) 

မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေးရကာပ်ိုရေးေှင်းေွဲ့စည်းမခငး် 

၅။ (က) ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရး ထကာ်ြုိထရးရှင်းကုိ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအေဲွ့က အတည်ပြုေားသည့် 

ေွဲ့စည်းြုံအတုိင်း ကနဦး တည်ထောငေ်ားရိှရမည်။ 

( ခ ) ထကာ်ြုိထရးရှင်းသည် ဤဥြထေအရသတ်မှတ်သည့် လုြ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုြ်ြုိင်ခွင့်များ၊ 

ထကာ်ြိုထရးရှငး်ေွဲ့စည်းြုံနှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများကို လိုက်နာထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၆။ ထကာ်ြိုထရးရှငး်သည် - 

(က) ထဈးကွက်စီးြွားထရးစနစ်နှင့်အညီ ထဆာင်ရွက်ရန် လုြ်ြိုင်ခွင့်များကို ဤဥြထေအရ 

အြ်နှင်းပခင်းခံရထသာ အေွဲ့အစည်းပေစ်သည်။  

( ခ ) နိုင်ငံထတာ်က မတည်ေုတ်ထြးေားထသာ ရင်းနှီးထငွများကိုလည်းထကာင်း၊ ပမန်မာ့ 

ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်းက ြုိင်ဆုိင်ထသာ ထငွထ ကးများနှင့် ထရွှေ့ထပြာင်းနုိင်ထသာ ြစ္စည်းများ၊ 

မထရွှေ့မထပြာင်းနုိင်ထသာ ြစ္စည်းများကုိလည်းထကာင်း၊ ရရန်ြုိင်ခွင့်နှင့် ထြးရန်တာဝန်များကုိ 

လည်းထကာင်း ဆက်ခံရမည်။ 

( ဂ ) မိမိြုိင်ဆုိင်သည့် သ့ုိမဟုတ် ဆက်ခံရရိှသည့်ထငွထ ကးနှင့် ထရွှေ့ထပြာင်းနုိင်ထသာြစ္စည်းများ၊ 

မထရွှေ့မထပြာင်းနိုင်ထသာ ြစ္စည်းများကိုလည်းထကာင်း၊ နိုင်ငံထတာ်မှ လွှဲအြ်ထြးထသာ 
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သ့ုိမဟုတ် လုြ်ကုိင်ခွင့်ရရိှထသာ ထပမ၊ အထဆာက်အအံု၊ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းနှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် ထရွှေ့ထပြာင်းနိုငထ်သာြစ္စည်းနှင့် မထရွ့ှေ မထပြာင်းနိုငထ်သာ ြစ္စည်းများကို 

လည်းထကာင်း ရယူခွင့်၊ လက်ဝယ်ေားြိုင်ခွင့်နှင့် အသံုးပြုြိုင်ခွင့်ရိှသည်။ 

(ဃ) ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်းက ထဆာင်ရွက်လျက်ရိှထနထသာ ဆက်သွယ်ထရး ဝန်ထဆာင်မှု 

လုြ်ငန်းများကို ဆက်ခံရမည်။ 

( င ) ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်းနှင့် ေက်စြ်ပေစ်ထစ၊ အကျ ိုးတူပေစ်ထစ၊ အပခားတစ်နည်းနည်း 

ပေင့်ပေစ်ထစ ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်သည့် ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများနှင့် အပခား 

လုြ်ငန်းများကို ဆက်ခံရမည်။ 

( စ ) တည်ဆဲဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်းက ရရိှေားထသာ လုြ်ငန်း 

လိုင်စင်၊ အသံုးပြုခွင့်နှင့် ခွင့်ပြုချက်များကို ဆက်ခံရမည်။ 

(ဆ) ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်းနှင့် ြဋိညာဉ်စာချုြ် သ့ုိမဟုတ် သထဘာတူစာချုြ် ချု ြ်ဆုိ၍ 

ပေစ်ထစ၊ ကုန်ဝယ်အမှာစာ (Purchase Order) ပေင့်ပေစ်ထစ လုြ်ကုိင်ထဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည့် 

လုြ်ငန်းများနှင့် အပခားလုြ်ငန်းများကို ဆက်ခံရမည်။ 

( ဇ ) ကုိယ်ြုိင်အမည်၊ ကုိယ်ြုိင်တံဆိြ်ပေင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်ခံထဆာင်ရွက်ြုိင်ခွင့်၊ တရားစဲွဆုိ 

ြိုင်ခွင့်နှင့် တရားစွဲဆိုခံနိုငခွ်င့် ရိှသည်။ 

၇။  ဝန်ကကီးဌာနသည် ြုေ်မ ၆ ြါ လုြ်ငန်းစဉ်များအားထဆာင်ရွက်ရန် ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်း၏ 

ြိုင်ဆိုင်မှုအရြ်ရြ်နှင့်ြတ်သက်ပြီး တန်ေိုးပေတ်မှုများ၊ ကိန်းဂဏန်းနှင့် စာရင်းအင်းအချက်အလက် 

မှတ်တမ်းတင်ပခင်း လုြ်ငန်းများကုိထဆာင်ရွက်နုိင်ရန် လုြ်ငန်းစစ်ထဆးထရးအေဲွ့တစ်ရြ်ကုိ ကာလသတ်မှတ်၍ 

ေွဲ့စည်းထဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၈။ ထကာ်ြိုထရးရှင်းသည် လိုအြ်ြါက လက်ရှိေွဲ့စည်းြုံကို ဝန်ကကီးဌာန၏ အတည်ပြုချက်ပေင့် 

ပြငဆ်င်ေဲွ့စည်းနိုင်သည်။ 

အခန်း (၄) 

ေါရုိက်တာအေွဲ့ ေွဲ့စည်းမခငး် 

၉။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ပြည်ထောငစ်ုအစိုးရအေွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် - 

(က) ဤဥြထေြါ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များကုိ အထကာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွက် 

ရာတွင် လမ်းညွှန်မှုပြုနိုငရ်န်နှင့် စီမံခန့်ခဲွမှုပြုနိုင်ရန် ဥက္ကဋ္ဌ အြါအဝင် အေွဲ့ဝင်ဦးထရ 

အနည်းဆုံး ခုနစ်ဦးမှ အများဆုံး ၁၁ ဦး အေိြါဝင်ထသာ ေါရိုက်တာအေွဲ့ကို  

ထအာက်ြါအတုိင်း ေွဲ့စည်းရမည်- 

(၁) ဝန်ကကီးဌာနက တာဝန်ထြးအြ်ပခငး်ခံရသူ ဥက္ကဋ္ဌ 

(၂) အမှုထဆာင်အရာရိှချုြ်   အေွဲ့ဝင် 

(၃) ဘဏ္ဍာထရးလုြ်ငန်းကျွမ်းကျငသ်ူတစ်ဦး  အေွဲ့ဝင် 
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(၄) စီမံခန့်ခဲွထရးလုြ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး အေွဲ့ဝင် 

(၅) စီးြွားထရးလုြ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး အေွဲ့ဝင် 

(၆) ဥြထေဆိုင်ရာကျွမ်းကျငသ်ူတစ်ဦး အေွဲ့ဝင် 

(၇) ဆက်သွယ်ထရးဆိုငရ်ာဘာသာရြ်ကျွမ်းကျင်သူများ  အေွဲ့ဝင်များ 

( ခ ) ြုေ်မခဲွ (က) အရ ေဲွ့စည်းသည့် ေါရုိက်တာေြဲွ့ကုိ လုိအြ်ြါက သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ 

ပြငဆ်င်ေွဲ့စည်းနိုင်သည်။ 

၁၀။ ေါရုိက်တာအေဲွ့သည် ေါရုိက်တာအေဲွ့ဝင်များေဲမှ တစ်ဦးကုိ အတွင်းထရးမှူးအပေစ် ဆန္ဒမဲဖြင့်ထရွးချယ် 

တာဝန်ထြးအြ်ရမည်။ 

၁၁။    (က) ဝန်ကကီးဌာနသည် ြုေ်မ ၉ အရ ေါရုိက်တာအေဲွ့ကုိ ြေမအကကိမ်ေဲွ့စည်းရာတွင် အမှုထဆာင် 

အရာရိှချုြ်အပေစ် ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်း၏ ဦးထဆာင်ညွှန် ကားထရးမှူးကုိပေစ်ထစ၊ 

ဆက်သွယ်ထရးနည်းြညာ၊ စီးြွားထရးနှင့်စီမံခန့်ခဲွမှုကျွမ်းကျင်သူကုိဖြစ်အစ တာဝန်ထြးအြ် 

ရမည်။ 

( ခ ) ြုေ်မခဲွ (က) အရ တာဝန်ထြးအြ်သည့် အမှုထဆာင်အရာရိှချုြ်သည် အထ ကာငး်တစ်စုံ 

တစ်ရာထ ကာင့် ယင်း၏ရာေူးထနရာလစ်လြ်သည့်အခါ  ဝန်ကကီးဌာနသည် ေါရုိက်တာအေဲွ့က 

ထောက်ခံတင်ပြသည့ ် ထအာက်ြါအရည်အချင်းများနှင့်ပြည့်စုံထသာ ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို 

အမှုထဆာင်အရာရိှချုြ်အပေစ် ပြည်ထောင်စုအစုိးရအေဲွ့၏ အတည်ပြုချက်ပေင့် ခန့်အြ ်

တာဝန်ထြးရမည်- 

(၁) ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာငမ်ှု လုြ်ငန်းနှင့စ်ြ်လျဉ်း၍ လုြ်ငန်းအထတွ့အကကုံရိှပြီး 

အသက် ၃၅ နှစ် ပြည့်ပြီးသူပေစ်ပခငး်၊ 

(၂) စီမံခန့်ခဲွထရးကိစ္စများတွင် တာဝန်ရှိသူအပေစ် ထဆာငရွ်က်ခ့ဲေူးပခင်း၊ 

(၃) ထကာ်ြိထုရးရှင်း၏ အကျ ိုးစီးြွားကုိ ေိခုိက်ေွယ်ရာရိှသည့် လုြ်ငန်းတစ်ခုခုတွင် 

ထဆာငရွ်က်သူမဟုတ်ပခငး်၊ 

(၄) အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအေဲွ့အစည်း တစ်ခုခုကပေစ်ထစ၊ ြုဂ္ဂလိကစီးြွားထရးအေဲွ့အစည်း 

တစ်ခုခုကပေစ်ထစ ရာေူးတာဝန်မှ ေုတ်ြယ်ပခင်း သို့မဟုတ် ရြ်စဲပခင်း ခံရသူ 

မဟုတ်ပခင်း။ 

၁၂။ ေါရုိက်တာအေဲွ့ဝင်အပေစ် ခန့်ေားပခင်းခံရထသာြုဂ္ဂိုလ်သည် ေါရုိက်တာအေဲွ့၏ လုြ်ငန်းတာဝန် 

ထဆာင်ရွက်ပခငး်ကုိ ေိခုိက်ေွယ်ရာရိှသည့် ထငွထရးထ ကးထရး အကျ ိုးခံစားခွင့် သ့ုိမဟုတ် အပခားအကျ ိုး 

သက်ဆိုင်ခွင့်များနှင့် ကင်းရှငး်သူပေစ်ရမည်။ 

၁၃။ (က) ေါရုိက်တာအေဲွ့ဝင်သည် ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ေါရုိက်တာအေဲွ့က 

ပြုလုြ်သည့် သို့မဟုတ် ပြုလုြ်ရန်ကကံရွယ်သည့် ြဋိညာဉ်တွင်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ 

ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှု သ့ုိမဟုတ် ဆက်သွယ်ထရးြစ္စည်းထရာင်းမှု၊ ဝယ်မှု၊ ငှားရမ်းမှု 



6 
 

တစ်ခုခုတွင်ထသာ်လည်းထကာင်း တုိက်ရုိက်ပေစ်ထစ၊ သွယ်ဝုိက်၍ပေစ်ထစ တစ်နည်းနည်းပေင့် 

အကျ ိုးသက်ဆိုငထ်နြါက မိမိမည်သို့အကျ ိုးသက်ဆိုင်ထ ကာင်းကို ယင်းကိစ္စအတွက် 

အစည်းအထဝးမကျင်းြမီပေစ်ထစ၊ ကျင်းြသည့်အခါပေစ်ထစ ေါရုိက်တာအေဲွ့သို ့ေုတ်ထော် 

ထပြာဆိုရမည်။ 

( ခ ) ြုေ်မခွဲ(က) အရ အစည်းအထဝးမကျင်းြမီ ေုတ်ထော်ထ ကညာသည့်အခါ အဆိုြါ  

ေါရုိက်တာအေဲွ့ဝင်အား အစည်းအထဝးတွင် တက်ထရာက်ထဆွးထနွးခွင့်မရိှထစရ။ အကယ်၍ 

အစည်းအထဝးကျင်းြသည့်အခါ ေုတ်ထော်ထ ကညာပခင်းပေစ်လျှင ် ေိုအစည်းအထဝး၌ 

အဆိုြါ ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်အား အစည်းအထဝးတွင် ထဆွးထနွးပခင်းနှင့်ဆုံးပေတ်ပခင်း 

ပြုရာတွင် ြါဝငခွ်င့်မရိှထစရ။ 

( ဂ ) ေါရုိက်တာအေဲွ့သည် ြုေ်မခဲွ (က) ြါ ကိစ္စတစ်ရြ်ရြ်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ေါရုိက်တာအေဲွ့ဝင ်

တစ်ဦးဦးက ထငွထရးထ ကးထရး အကျ ိုးသက်ဆုိင်ခွင့် သ့ုိမဟုတ် အပခားအကျ ိုးသက်ဆုိင်ခွင့် 

ရိှ မရိှ အဆံုးအပေတ်ပြုနိုင်သည်။ 

၁၄။ (က) ေါရိုက်တာအေဲွ့ဝင်များ၏ ရာေူးသက်တမ်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍- 

(၁) ေါရုိက်တာအေဲွ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းထရးမှူးတ့ုိ၏ သက်တမ်းသည် စတင်ခန့်အြ်သည့် 

ထန့မှ ငါးနှစ်ပေစ်ပြီး အမှုထဆာင်အရာရိှချုြ်မှအြ ကျန်ေါရုိက်တာအေဲွ့ဝင်များ၏ 

သက်တမ်းသည် စတင်ခန့်အြ်သည့်ထန့မှ ထလးနှစ်ပေစ်သည်။ 

 (၂) အမှုထဆာင်အရာရိှချုြ်မှအြ အထ ကာင်းတစ်စံုတစ်ရာထ ကာင့် ေါရုိက်တာအေဲွ့ဝင် 

တစ်ဦးဦး ရာေူးထနရာလစ်လြ်သပေင့် အစားေိုးခန့်အြ်တာဝန်ထြးသည့်အခါ 

အဆုိြါြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ ရာေူးသက်တမ်းသည် မူလရာေူး၏ သက်တမ်းကုန်ဆံုး 

သည်အေိ ပေစ်ထစရမည်။ 

( ခ )  ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်များသည် သာမန်ေားဖြင့် ရာေူးသက်တမ်း တစ်ဆက်တည်း 

နှစ်ကကိမ်ေက်ြို၍ ေမ်းထဆာင်ပခင်းမရှိထစရ။ သို့ရာတွင် ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ ေွံ့ပေိုး 

တုိးတက်ထရးအတွက် လုြ်ငန်းစွမ်းထဆာင်ရည်အထြါ်မူတည်၍ ဝန်ကကီးဌာနက ဆက်လက် 

တာဝန်ထြးအြ်နိုင်သည်။ 

 ( ဂ ) ေါရိုက်တာအေဲွ့ဝင် တစ်ဦးဦးသည် ရာေူးသက်တမ်း ကုန်ဆုံးထသာ်လည်း ေိုရာေူး 

ထနရာအတွက် ြုေ်မ ၉ နှင့် ၁၀ တို့အရ အသစ်ထရွးချယ်ခန့်ေားပြီး လုြ်ငန်းတာဝန် 

လွှဲထပြာင်းထြးပြီးသည့်အချန်ိအေိ လုြ်ငန်းတာဝန်များကုိ ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၅။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ေါရိုက်တာအေဲွ့ဝင်များ၏ ချးီပမှင့်ထငွနှင့်စရိတ်တ့ုိကုိ သတ်မှတ်ထြးရမည်။ 

၁၆။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ထအာက်ြါအထ ကာင်းတစ်ရြ်ရြ်ထြါ်ထြါက်ထသာ  ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင် 

တစ်ဦးဦးအား ပြည်ထောငစ်ုအစိုးရအေွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် ရာေူးတာဝန်မှရြ်စဲနိုင်သည် -  

(က) ဝန်ကကီးဌာနကရရိှသည့် သတင်းအချက်အလက်အရ ေါရုိက်တာအေဲွ့ဝင်တစ်ဦး၏ ရာေူး 

တာဝန်နှင့် ေိုက်တန်မှုမရှိထ ကာင်းထတွ့ရှိပခင်း၊ 
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( ခ ) ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ အကျ ိုးစီးြွားေိခိုက်ထစထသာ အပခားလုြ်ငန်းတစ်ခုခုကို လက်ခံ 

ထဆာငရွ်က်ထ ကာင်း ခုိင်လုံထသာအထောက်အေား ထတွ့ရှပိခငး်၊ 

( ဂ ) ေါရုိက်တာအေဲွ့ဝင်အပေစ် ခန့်အြ်တာဝန်ထြးပခင်းမပြုမီ ထကာ်ြုိထရးရှင်း၏ ထငွထရးထ ကးထရး 

သ့ုိမဟုတ် အပခားအကျ ိုးသက်ဆိုင်ခွင့် တစ်စုံတစ်ရာကို ေိခုိက်ထစသည့် လုြ်ထဆာင်မှု 

တစ်ခုခုပြုလုြ်ခ့ဲထ ကာင်းထြါ်ထြါက်ပခင်း၊  

(ဃ) ခုိင်လံုထသာ အထ ကာင်းပြချက်မရိှဘဲ ေါရုိက်တာအေဲွ့ အစည်းအထဝးသ့ုိ တက်ထရာက်ရန် 

တစ်ဆက်တည်း သံုးကကိမ် ြျက်ကွကပ်ခင်း၊  

( င ) အထ ကာင်းတစ်စုံတစ်ရာထ ကာင့် ရာေူးတာဝန်ကို ဆက်လက်ေမ်းထဆာင်နိုင်စွမ်း 

မရိှပခငး်။ 

၁၇။ ထအာက်ြါအထ ကာင်းတစ်ရြ်ရြ်ထြါ်ထြါက်လျှင် ေါရုိက်တာအေဲွ့ဝင် ရာေူးတာဝန်မှရြ်စဲသည် - 

 (က) နတ်ုေွက်ပခငး်၊  

 ( ခ ) ကွယ်လွန်ပခငး်။ 

၁၈။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ြုေ်မ ၁၆ နှင့် ၁၇ တ့ုိြါ အထ ကာင်းတစ်ရြ်ရြ်ထ ကာင့် ေါရုိက်တာအေဲွ့ဝင်တစ်ဦးဦး 

ရာေူးထနရာလစ်လြ်သည့်အခါ ေိုရာေူးထနရာအတွက် ြုေ်မ ၉ နှင့် ၁၀ တို့ြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ 

နှင့်အညီ လစ်လြ်သည့်ထန့မှ ရက်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း ပေည့်စွက်ခန့်ေားရမည်။ 

၁၉။ ေါရုိက်တာအေွဲ့၏ ထဆာင်ရွက်ချက်များသည် ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦး လစ်လြ်၍ထသာ် 

လည်းထကာင်း၊ ေါရုိက်တာအေဲွ့ဝင်တစ်ဦးဦး ခန့်ေားရာတွင် ချ ို့ ယွင်းချက်တစ်ခုခုရိှ၍ထသာ်လည်းထကာင်း 

ြျက်ပြယ်ပခငး် မရှိထစရ။ 

၂၀။ ေါရုိက်တာအေဲွ့၏ အစည်းအထဝးများကျင်းြပခင်း၊ ထဆွးထနွးဆံုးပေတ်ပခင်းတ့ုိနှင့်စြ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ် 

ေားသည့် နည်းလမ်းများနှင့အ်ညီ ထဆာငရွ်က်ရမည်။ 

အခန်း (၅) 

ေါရုိက်တာအေွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်ြျား 

၂၁။ ေါရုိက်တာအေွဲ့၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များမှာ ထအာက်ြါအတုိင်း ပေစ်သည် - 

(က) နုိင်ငံထတာ်၏ စီးြွားထရးေံွ့ပေိုးတုိးတက်မှုကုိ အထောက်အကူပြုနုိင်ရန် အကာ်ပုိအရးရှင်းက 

အဆာင်ရွက်သည့် ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ထဈးကွက်စီးြွားထရး 

စနစ်နှင့်အညီ လုြ်ကိုင်နိုင်ရန် မူဝါေများချမှတ်ပခင်း၊ 

( ခ ) ထကာ်ြုိထရးရှင်း၏ ထငွထ ကးသံုးစဲွမှု၊ ထြးထချမှုစနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှု လုြ်ငန်းများ 

စီမံခန့်ခဲွမှုစနစ်တ့ုိကုိ သွက်လက်ပမန်ဆန်စွာ ထဆာင်ရွက်လုြ်ကုိင်နုိင်ထစရန် လမ်းညွှန်ပခင်း၊ 

( ဂ ) နုိင်ငံထတာ်ြုိင်ဘဏ္ဍာထငွများနှင့် ထရွှေ့ထပြာင်းနုိင်ထသာြစ္စည်းများ၊ မထရွှေ့မထပြာင်းနုိင်ထသာ 

ြစ္စည်းများကို အထလအလွင့်၊ အဆုံးအရှုံး၊ အြျက်အစီးနှင့် အထြျာက်အရှမရိှထအာင် 

ေိန်းသိမ်းပခငး်နှင့် စီမံခန့်ခဲွပခင်းတ့ုိကို စိစစ်ပခငး်နှင့် ကကီး ကြ်ပခင်း၊  
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(ဃ) ပြည်တွင်းပြည်ြ၌ ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှု ရုံးခွဲများ ေွင့်လှစ် 

ထဆာငရွ်က်ပခင်း၊ 

( င ) အကာ်ပိအုရးရှင်းက အဆာင်ရွက်သည့် ဆက်သွယ်အရးဝန်အဆာင်မှုလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

လုိေပ်ပါက ေကကံအပးပုဂ္ဂိုလ်များကုိ ြန့်ေပ်ဖြင်းနှင့် ၎င်းတ့ုိေတွက်ြျးီဖမှင့်အငွနှင့် စရိတ်တ့ုိ 

သတ်မှတ်အပးဖြငး်၊ 

( စ ) ထကာ်ြုိထရးရှင်းက ထဆာင်ရွက်ထနသည့် ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းတစ်ခုလံုး၏ 

ထအာငပ်မငမ်ှုနှင့် ဆုံးရှုံးမှုတ့ုိကို တာဝန်ခံ၍ထဆာငရွ်က်ပခငး်၊  

(ဆ) အကာ်ပုိအရးရှင်း၏ ဆက်သွယ်အရးဝန်အဆာင်မှုလုပ်ငန်းေဝဝကုိ ဝန်ကကီးဌာနသ့ုိ တာဝန်ြံ၍ 

အဆာင်ရွက်ဖြင်း၊ 

( ဇ ) နုိင်ငံထတာ်ကလွှဲအြ်ထြးသည့်ထငွထ ကးနှင့် ထရွှေ့ထပြာင်းနုိင်ထသာ ြစ္စည်းများ၊ မထရွှေ့မထပြာင်း 

နိုငထ်သာ ြစ္စည်းများကိုရယူခွင့်၊ လက်ဝယ်ေားြိုင်ခွင့်နှင့်် အသံုးပြုြိုင်ခွင့်ရိှပခင်း၊ 

( စျ ) ဘဏ္ဍာထရးနှင့် ထငွထရးထ ကးထရးကိစ္စများကုိ ထကာ်ြုိထရးရှင်း၏ ဘဏ္ဍာထရးစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ 

ထဆာငရွ်က်မှု ရိှ မရိှ စိစစ်ပခငး်နှင့် ကကီး ကြ်ပခငး်၊  

(ည) ဝန်ကကီးဌာနက အခါအားထလျာ်စွာထြးအြ်သည့် အပခားလုြ်ငန်းတာဝန်များကို  

ထဆာင်ရွက်ပခင်း။ 

၂၂။ ေါရိုက်တာအေဲွ့သည် ဝန်ကကီးဌာန၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် ထအာက်ြါတ့ုိကုိ လုြ်ြုိင်ခွင့်ရိှသည်- 

  (က)  ထကာ်ြုိထရးရှင်း၏ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ ေံွ့ပေိုးတုိးတက်ထရးအတွက် 

လုိအြ်ထသာ ထငွထ ကးအရင်းအနီှးများကုိ ပြည်တွင်းပြည်ြရိှ ဘဏ်များနှင့်ထငွထရးထ ကးထရး 

အေွဲ့အစည်းများေံမှ ဥြထေနှင်အ့ညီ ထငထွချးယူပခငး်၊ ပြန်လည်ထြးဆြ်ပခငး်၊ ထငွေုတ် 

ထချးပခင်း၊ ပြန်လည်ရယူပခင်းနှင့် အထောက်အြံ့များ ရယူပခငး်၊ 

( ခ ) နိုင်ငံထတာ်၏ အုြ်ချုြ်ထရး၊ တရားဥြထေစုိးမိုးထရး၊ ကာကွယ်ထရးနှင့် အထရးထြါ်ကိစ္စရြ် 

များတွင် ထငွထ ကးအကျ ိးုအပမတ်မယူဘဲ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ ထဆာင်ရွက် 

ထြးရသည့်အတွက် သင့်ထလျာ်သည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သ့ုိမဟုတ် သက်သာခွင့်ရရိှရန် 

ဝန်ကကီးဌာနမှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုအစုိးရအေဲွ့သ့ုိ တည်ဆဲဥြထေများနှင့်အညီ ထလျှာက် 

ေားပခငး်၊  

( ဂ )  ထကာ်ြုိထရးရှင်း၏ စီးြွားထရးလုြ်ထဆာင်မှု ြုိမုိအားထကာင်းလာထစထရးအတွက် ပြည်တွင်း 

ပြည်ြ ရင်းနီှးပမှုြ်နံှသူများနှင့် သီးပခားသထဘာတူစာချုြ်ချု ြ်ဆုိ၍ ေက်စြ်ကုမ္ပဏီ (Joint - 

venture Company) တည်ထောင်လုြ်ကုိင်ပခင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ြမှကုမ္ပဏီများ၊ အေဲွ့အစည်း 

များအား လွှဲထပြာင်းရယူပခင်း၊ 

(ဃ) ပမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥြထေနှင့်အညီ ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ မတည်ရင်းနှီးထငွများပေင့် 

တည်ထောငထ်သာ လက်ထအာက်ခံကုမ္ပဏီများကို အများနှင်မ့သက်ဆိုင်ထသာ ကုမ္ပဏီ 

(Private  Company)  အပေစ်လည်းထကာင်း၊ အများပြည်သူတ့ုိ၏ အစုရှယ်ယာများ ေိတ်ထခါ် 

ေည့်ဝင်ထစပြီး အများနှင့်သက်ဆုိင်ထသာ ကုမ္ပဏီ (Public Company) အပေစ် လည်းထကာင်း 

တည်ထောငလ်ုြ်ကိုင်ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 
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( င ) ထကာ်ြုိထရးရှင်း၏ စီးြွားထရးေံွ ပ့ေိုးတုိးတက်မှုကုိ အထောက်အကူပြုနုိင်ရန် ဆက်သွယ်ထရး 

ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းအပြင် ယင်းလုြ်ငန်းနှင့်ဆက်စြ်သည့် အပခားဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများနှင့် 

ေုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန်းများကုိ တည်ဆဲဥြထေနှင့်အညီ တုိးချဲ့လုြ်ကုိင်ထရးအတွက် လက်ထအာက်ခံ 

ကုမ္ပဏီများ ေဲွ့စည်းတည်ထောင် လုြ်ကုိင်ပခင်း၊ 

( စ ) ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်းနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ြကုမ္ပဏီ၊ အေဲွ့အစည်းတ့ုိ ေက်စြ်ပေစ်ထစ၊ 

အကျ ိုးတူပေစ်ထစ၊ အပခားတစ်နည်းနည်းပေင့် ြူးထြါင်း၍ပေစ်ထစ သထဘာတူစာချု ြ် ချု ြ်ဆုိ၍ 

လုြ်ကိုင်ခဲ့သည့် လုြ်ငန်းတစ်ရြ်ရြ်ကို ထကာ်ြိုထရးရှင်းက ဆက်လက်၍ လုြ်ကိုင် 

ထဆာင်ရွက်ရန်ရိှြါက နှစ်ဘက်သထဘာတူညီချက်ပေင့် မူလချုြ်ဆုိခ့ဲသည့် သထဘာတူစာချု ြ် 

နှင့်အညီ ဆက်လက်လုြ်ကုိင်ထဆာင်ရွက်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် မူလချု ြ်ဆုိခ့ဲသည့် သထဘာတူ 

စာချု ြ်ကုိပြင်ဆင်၍ လုြ်ကုိင်ထဆာင်ရွက်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် လုြ်ငန်း ရြ်ဆုိင်းရန်နှင့် ရြ်စဲရန် 

ရိှြါက စာချုြ်ရြ်ဆိုင်းပခင်းနှင့် ရြ်စဲပခငး်၊ 

(ဆ) ထကာ်ြုိထရးရှင်း၏ စီးြွားထရးေံွ ပ့ေိုးတုိးတက်မှုကုိ အထောက်အကူပြုထစရန် ဆက်သွယ်ထရး 

ဝန်ထဆာင်မှုနှင် ့ဆက်စြ်သည့် လုြ်ငန်းစီမံကိန်းများကို လုြ်ကိုင်ထဆာင်ရွက်ရန် 

ထကာ်ြိုထရးရှင်းနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ြကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အေွဲ့အစည်းတို့ သထဘာတူ 

စာချုြ်ချုြ်ဆိုပခငး်၊ စာချုြ်ရြ်ဆိုငး်ပခငး်နှင့် ရြ်စဲပခငး်၊ 

( ဇ ) နည်းြညာတုိးတက်ထပြာင်းလဲမှုအရ ထခတ်မမီထသာ သ့ုိမဟုတ် သက်တမ်းမကုန်ထသးထသာ 

ဆက်သွယ်ထရးြစ္စည်းများအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အစားေိုးလဲလှယ်ပခင်း 

သ့ုိမဟုတ် စာရင်းရှင်းလင်း ြယ်ေျက်ပခင်း၊ 

( စျ ) ထကာ်ြုိထရးရှင်း၏ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှု လုြ်ငန်းများအတွက် လုြ်အားခများကို 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီသတ်မှတ်ပခင်းနှင့် ေုိသတ်မှတ်ချက်ကုိ ပြင်ဆင်ပခင်း၊ 

(ည) ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်ရန် မလုိအြ်ထသာ ထကာ်ြုိထရးရှင်း၏ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှု 

လုြ်ငန်းတစ်ရြ်ရြ်ကုိ တည်ဆဲဥြထေများနှင့်အညီ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိမ်းပခင်း။ 

၂၃။ ေါရုိက်တာအေွဲ့သည် စက်ြစ္စည်းဝယ်ယူပခငး်၊ လုြ်ငန်းအြ်နှံပခင်းတ့ုိနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် စာချုြ် 

စာတမ်းများ၊ ကုန်ဝယ်အမှာစာများနှင့် ြုေ်မ ၂၂၊ ြုေ်မခဲွ (စ) တွင် အကျုံးမဝင်ထသာ စာချုြ်စာတမ်းများနှင့် 

ြတ်သက်၍ ထကာ်ြုိထရးရှင်းက ဆက်လက်၍လုြ်ကုိင်ထဆာင်ရွက်ရန်ရိှြါက နှစ်ေက်သထဘာတူညီချက်ပေင့် 

ဆက်လက်လုြ်ကုိင်ထဆာင်ရွက်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် ပြင်ဆင်၍ လုြ်ကုိင်ထဆာင်ရွက်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် လုြ်ငန်း 

ရြ်ဆုိင်းရန်နှင့် ရြ်စဲရန်ရိှြါက လုြ်ငန်းရြ်ဆုိင်းပခင်းနှင့် ရြ်စဲပခင်း ပြုနိုငသ်ည်။ 

အခန်း (၆) 

ရကာပ်ိုရေးေှင်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နငှ့် လုပ်ပုိင်ခွင့်ြျား 

၂၄။ ထကာ်ြုိထရးရှင်း၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များမှာ ထအာက်ြါအတုိင်း ပေစ်သည်- 

(က) အမှုထဆာင်အရာရှိချုြ်၏ ကကီး ကြ်စီမံခန့်ခွ ဲမှုပေင့်လုြ်ငန်းများကို  စနစ်တကျ 

အထကာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 
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( ခ ) ဝင်ထငွနှင့်အကျ ိုးအပမတ် တိုးြွားထစထရးအတွက် နိုင်ငံတကာမှ ကျင့်သံုးလျက်ရိှသည့် 

ထခတ်မီထကာင်းမွန်ထသာ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများကုိ ထလ့လာ၍ ကျင့်သံုး 

ထဆာငရွ်က်ပခင်း၊ 

( ဂ ) ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ ေိထရာက်ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည်ထော် 

ထဆာင်ရွက်နုိင်ထရးအတွက် လုိအြ်သည့် လုြ်ငန်းအေဲွ့များကုိ သင့်ထလျာ်ထသာ ြုဂ္ဂိုလ်များပေင့် 

ေွဲ့စည်းတာဝန်ထြးအြ်၍ ထဆာငရွ်က်ထစပခငး် ၊ 

(ဃ) ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ ေိထရာက်ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည်ထော် 

ထဆာငရွ်က်နိုင်ထရးအတွက် အပြန်အလှန်ေိန်းထကျာင်းမှုနှင့် လုြ်ငန်းစွမ်းထဆာငရ်ည် 

တိ ု းတက်လာထစ ရန်  ဝန်ေ မ်းများအား  ၆ လတစ်ကကိမ ် အရည်အထသွးန ှင ် ့  

လုြ်ထဆာင်ချက် ရလေ်အညွှန်းကိန်းပေင့် (Key Performance Indicator) စစ်ထဆးပခင်း၊ 

( င ) ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများနှင့် ေုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန်းများ ေံွ ပ့ေိုးတုိးတက်ထရးကုိ 

အထောက်အကူပြုနုိင်ရန် သုထတသနဌာန ေွင့်လှစ်၍ စူးစမ်းရှာထေွမှုများနှင့် သုထတသန 

လုြ်ငန်းများ ထဆာင်ရွက်ပခငး်၊ 

( စ ) လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ထရးနှင့် ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုဆိုင်ရာ 

အသိြညာ၊ အတတ်ြညာနှင့်နည်းြညာများ ကျွမ်းကျင်တတ်ထပမာက်ထရးအတွက် 

လုိအြ်ထသာသင်တန်းများေွင့်လှစ်ြ့ုိချပခင်း၊ ထလ့ကျင့်ပခင်းနှင့် ပြည်ြသ့ုိ ြညာထတာ်သင ်

များထစလွှတ်ပခငး်၊ 

(ဆ) ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုများကိုအများပြည်သူက လွယ်ကူအဆင်ထပြထချာထမွ့စွာ 

ရယူအသံုးပြုနိုငထ်ရးအတွက် ထစျးကွက်စီးြွားထရးစနစ်နှင့်အညီ စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

( ဇ ) နိုငင်ထံတာ်၏ လူမှုထရး၊ စီးြွားထရးနှင့် စီမံခန့်ခဲွထရးလုြ်ငန်းများကို အထောက်အကူ 

ပေစ်ထစထရးအတွက် ယငး်လုြ်ငန်းများ၏ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း လိုအြ် 

ချက်ကို ညှိနှိုင်း၍ ပေည့်ဆည်းထြးပခငး်၊ 

( ဈ ) ဆက်သွယ်ထရးအထပခစုိက်စခန်းများကုိ လုြ်ငန်းလုိအြ်ချက်နှင့်အညီ ေွင့်လှစ်ပခင်း၊ တုိးချဲ့ ပခင်း၊ 

ပြုပြငထ်ပြာင်းလဲပခင်း၊ ထပြာင်းထရွှေ့ပခင်းနှင့် မလိုအြ်ြါက ြိတ်သိမ်းေားပခင်း၊ 

(ည) ဆက်သွယ်ထရးလမ်းထ ကာငး်များကို လုြ်ငန်းလိုအြ်ချက်နှင့်အညီ တည်ထဆာက်ပခငး်၊ 

ေိန်းသိမ်းပခင်း၊ တုိးချဲ့ပခင်း၊ ပြုပြင်ပခင်း၊ ထလျှာ့ချပခင်း၊ ထပြာင်းထရွှေ့ပခင်းနှင့် မလုိအြ်ြါက 

ြိတ်သိမ်းေားပခင်း၊ 

( ဋ ) ဆက်သွယ်ထရးအထပခစုိက်စခန်းများက တာဝန်ခံ၍လုြ်ထဆာင်နုိင်ထသာ အပခားဝန်ေမ်း 

အေွဲ့အစည်းများ၏ လုြ်ငန်းများကိုထဆာငရွ်က်ပခငး်၊ 

( ဌ ) ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းစီမံချက်များကုိ ေါရိုက်တာအေဲွ့မှတစ်ဆင့် ဝန်ကကီး 

ဌာနသို့ နှစ်စဉ်တငပ်ြပခင်း၊ 
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( ဍ ) ကွန်ရက်အထောက်အကူပြုြစ္စည်းနှင့် ဆက်သွယ်ထရးြစ္စည်းများေုတ်လုြ်ပခင်း၊ ပေန့်ချ ိပခင်း၊ 

ထရာင်းချပခငး်တ့ုိကို ထဆာငရွ်က်ပခငး်၊ 

( ဎ ) ထကာ်ြုိထရးရှင်းက ထဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည့် ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများနှင့် 

အပခားလုြ်ငန်းများကို စစ်ထဆးပခင်း၊  ကည့်ရှုပခင်း၊ ယင်းလုြ်ငန်းတစ်ရြ်ရြ်နှင့် 

သက်ဆိုင်သူများကို ဆင့်ဆို၍စစ်ထမးပခင်း၊ လိုအြ်သည့်အထောက်အေားများကို 

တငပ်ြထစပခင်း၊ လိုအြ်ြါက ေိုသ့ုိထဆာငရွ်က်ရန် စုံစမ်းစစ်ထဆးထရးအေွဲ့ကို ေွဲ့စည်း၍ 

တာဝန်ထြးပခငး်၊ 

(ဏ) ေါရိုက်တာအေွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် နိုင်ငံထတာ်အုြ်ချုြ်ထရး၊ တရားဥြထေ 

စုိးမုိးထရးနှင့် အထရးထြါ်ကိစ္စရြ်များတွင် ထငွထ ကးအကျ ိုးအပမတ်မယူဘဲ ဆက်သွယ်ထရး 

ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများကို ထဆာငရွ်က်ထြးပခငး်၊  

( တ ) ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအေွဲ့အစည်းများ၊ 

ထေသဆိုင်ရာအေွဲ့အစည်းများနှင့်လည်းထကာင်း၊ ယင်းအေွဲ့အစည်းဝင် နိုင်ငံများနှင် ့ 

လည်းထကာင်း၊ နှစ်နိုင်ငံသထဘာတူညီေားသည့် စာချုြ်ဝင်နုိင်ငံများနှင့်လည်းထကာင်း 

ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းထဆာငရွ်က်ပခငး်။ 

၂၅။ ထကာ်ြိုထရးရှငး်၏ လုြ်ြုိငခွ်င့်များမှာ ထအာက်ြါအတုိင်းပေစ်သည်- 

(က) ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှု လုြ်ငန်းများအတွက်ဝန်ထဆာင်ခများ၊ ကွန်ရက်ချတ်ိဆက်ခများ၊ 

အပခားအခထ ကးထငွနှုန်းေားများကုိ ဆက်သွယ်ထရးဥြထေနှင့်အညီ သတ်မှတ်နုိင်ရန်အတွက် 

အဆိုပြုပခငး်၊ 

( ခ ) ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ြမှ ဝန်ေမ်းများ၊ 

အကကံထြးများ၊ ကျွမ်းကျင်ထသာြညာရှင်များကုိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီခန့်အြ်ပခင်း၊ 

ငာှးရမ်းပခင်း၊ လစာ၊ စရိတ်နှင့် ချးီပမှင့်ထငွများ ထြးအြ်ပခငး်၊ 

( ဂ ) ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများထအာင်ပမငထ်စရန် စီးြွားထရးလုြ်ငန်းဆိုင်ရာ 

ကိစ္စရြ်များကို လွတ်လြ်စွာဆုံးပေတ်ချက်ချမှတ်၍ ထဆာငရွ်က်ပခင်း၊ 

(ဃ) ဝန်ေမ်းများအတွက် အလုြ်ချနိ်များ၊ ခွင့်ရက်ခံစားခွင့်များ၊ အလုြ်ခွင်စည်းမျဉ်းနှင့် 

စည်းကမ်းများကုိ အလုြ်သမားဆုိင်ရာဥြထေများနှင့်အညီ သတ်မှတ်ထဆာင်ရွက်ခွင့်ရိှပခင်း၊ 

( င ) သက်တမ်းအရ ြယ်ေျက်ရမည့် ထကာ်ြုိထရးရှင်းြုိင်ြစ္စည်းများကုိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် 

အညီ စာရင်းရှင်းလင်းြယ်ေျကပ်ခငး်၊ 

( စ ) ထကာ်ြုိထရးရှင်းြုိင်ဆုိင်ထသာ သ့ုိမဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ရရိှေားထသာ အသိဉာဏ်ြစ္စည်း ဆုိင်ရာ 

မူြုိင်ခွင့်များ ( Intellectual  Property  Rights ) အား ထကာ်ြုိထရးရှင်း၏ ခွင့်ပြုချက် 

မရိှဘဲ အသံုးပြုသူကို တရားစွဲဆိုပခငး်၊ 

(ဆ) ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများထဆာင်ရွက်ရာတွင် ပြည်တွင်းပြည်ြကုမ္ပဏီ၊ 

အေွဲ့အစည်း သ့ုိမဟုတ် ြုဂ္ဂိုလ်အား လုြ်ငန်းအြ်နှံထဆာငရွ်က်ပခင်း။  
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အခန်း (၇) 

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား လုပ်ကိုင်မခငး် 

၂၆။  ထကာ်ြိုထရးရှင်းသည် ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းတစ်ရြ်ရြ်ကို လုြ်ကိုင်လိုြါက  

ဆက်သွယ်ထရးဥြထေနှင်အ့ညီ လုြ်ငန်းလိုင်စင်ရယူ၍ ထဆာငရွ်က်ရမည်။  

၂၇။ ထကာ်ြိုထရးရှင်းသည် သက်ဆိုင်ရာတည်ဆဲဥြထေများနှင့်အညီ ထအာက်ြါလုြ်ငန်းများကို 

ထဆာငရွ်က်နိုင်သည် - 

(က) လက်ထအာက်ခံကုမ္ပဏီ သီးပခားတည်ထောင်၍ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းနှင့် 

ဆက်စြ်သည့် မိုဘုိင်းထငွထရးထ ကးထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း၊ 

( ခ ) မိမိြိုင်ြစ္စည်းများနှင့် လုြ်ကိုင်ခွင့်ရရိှထသာြစ္စည်းများကို ေါရိုက်တာအေွဲ့၏ သထဘာ 

တူညီချက်ပေင့် ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုနှင့်ဆက်စြ်သည့် အပခားစီးြွားထရးလုြ်ငန်း 

များတွင် ရငး်နှီးပမှုြ်နှံပခင်း။ 

၂၈။ ထကာ်ြုိထရးရှင်းသည် နုိင်ငံထတာ်၏ စီးြွားထရးေံွ့ပေိုးတုိးတက်မှုကုိ အထောက်အကူပြုရန်အလ့ုိငှာ 

ပြည်တွင်းပြည်ြမှ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံသူများနှင့်သထဘာတူစာချုြ် ချုြ်ဆို၍ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှု 

လုြ်ငန်းတစ်ရြ်ရြ်ကို တည်ထဆာက်-လုြ်ကိုင်-လွှဲထပြာငး် (Build Operate Transfer- BOT) စနစ် 

စသည့် စီးြွားထရးြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်သည့် စနစ်တစ်မျ ိုးမျ ိုးပေင့်လုြ်ကိုင်ရန် စီမံချက်ထရးဆွဲ၍ 

ဝန်ကကီးဌာန၏ အတည်ပြုချက်ရယူပြီး ထဆာငရွ်က်နိုင်သည်။ 

အခန်း(၈) 

ဝန်ေြ်းရေးောကိစ္စြျား 

၂၉။  (က) ထကာ်ြိုထရးရှင်းသည်  မိမိဝန်ေမ်းများ၏အရည်အချင်း၊ ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း  

အမျ ိုးအစား၊ ဝန်ေမ်းတစ်ဦးချင်းတာဝန်ခွဲထဝြုံနှင့် တာဝန်ခံမှုတို့ကို ေွဲ့စည်းြုံအရ 

လိုအြ်သလို သတ်မှတ်ေားရိှရမည်။ 

 ( ခ ) ထကာ်ြိုထရးရှငး်၏ ဝန်ေမ်းများသည် နိုငင်ံ့ဝန်ေမ်း မပေစ်ထစရ။ 

၃၀။ ဝန်ကကီးဌာနသည် - 

(က) ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်းတွင် တာဝန်ေမ်းထဆာင်ခဲ ့ထသာဝန်ေမ်းများက  

ဤဥြထေအရေွဲ့စည်းထသာ ထကာ်ြိုထရးရှင်းသို့ ၎င်းတို့ဆန္ဒအရ ထပြာင်းထရွှေ့တာဝန် 

ေမ်းထဆာငသ်ည့်အခါ ယငး်ဝန်ေမ်းများ ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်းတွင် တာဝန် 

ေမ်းထဆာင်ခဲ့စဉ်က ရာေူးတာဝန်နှင် ့ ရြိုင်ခွင့်ထအာက် ထလျာ့နည်းပခင်းမရှိထစရန် 

ညှိနှိုင်းထဆာငရွ်က်ထြးရမည်။ 

( ခ ) ထကာ်ြိုထရးရှင်းသို့ ထပြာင်းထရွှေ့ေမ်းထဆာင်ရန် ဆန္ဒမပြုထသာဝန်ေမ်းများကို မိမိ၏ 

ဝန်ကကီးဌာနလက်ထအာက်ရှိသင့်ထလျာ်သည့်ဌာန၊ အေွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသို ့ပေစ်ထစ၊ 
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ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် အပခားပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးဌာန 

လက်ထအာက်ရိှသင့်ထလျာ်သည့်ဌာန၊ အေွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသ့ုိပေစ်ထစ ထပြာင်းထရွှေ့ထနရာ 

ချေားထြးနိုငသ်ည်။ 

( ဂ ) ထကာ်ြုိထရးရှင်းသ့ုိ ထပြာင်းထရွှေ့တာဝန်ေမ်းထဆာင်ရန် ဆန္ဒမပြုသည့်အပြင် ြုေ်မခဲွ (ခ) အရ 

သင့်ထလျာ်သည့်ဌာန၊ အေွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသို ့ ထပြာင်းထရွှေ့တာဝန်ေမ်းထဆာင်ရန် 

ဆန္ဒမပြုလျှင်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ အပခားဌာန၊ အေဲွ့အစည်းတစ်ခုခုသ့ုိ ထပြာင်းထရွှေ့ထနရာ 

ချေားပခင်း မပြုနုိင်လျှင်ထသာ်လည်းထကာင်း ေုိဝန်ေမ်းများအား တည်ဆဲဥြထေနှင့်အညီ 

ထလျာ်ထ ကးြင်စင် ခံစားခွင့်ပြုရမည်။ 

၃၁။ ဝန်ကကီးဌာနသည် - 

(က)  ထအာက်ြါကိစ္စရြ်များအတွက် ထကာ်ြိုထရးရှငး်၏ ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငမွှ ကျခံထစရန်စီစဉ် 

ထဆာငရွ်က်ထြးရမည်- 

(၁) ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်းမှ ဝန်ေမ်းများ၏ ြငစ်င်ခံစားခွင့်များ၊  

(၂) ဤဥြထေအရေဲွ့စည်းသည့် ထကာ်ြုိထရးရှင်းသ့ုိ ထပြာင်းထရွှေ့တာဝန်ေမ်းထဆာင်ထသာ 

ဝန်ေမ်းများအတွက် လုြ်သက်ဆုထငွ၊ ချးီပမှင့်ထငွ၊ အပငိမ်းစားလစာနှင့် အပငိမ်းစား 

ယူမှုဆိငုရ်ာကိစ္စများ ၊ 

(၃) ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်း၏ ပြည်ြထချးထငွပြန်လည်ထြးဆြ်ရန်တာဝန်များ။ 

( ခ ) ထကာ်ြုိထရးရှင်းအတွက် လုြ်ငန်းလည်ြတ်ရန်လုိအြ်ထသာ ကနဦးမတည်ရင်းနီှးထငွကို 

ထကာ်ြိုထရးရှငး်က အဆိုပြုတင်ပြထစပြီး စီမံကိန်းနှင့ဘ်ဏ္ဍာထရးဝန်ကကီးဌာနမှ စိစစ်၍ 

ပြည်ထောငစ်ုဘဏ္ဍာရန်ြုံထငမွှ ထတာငး်ခံရမည်။ 

၃၂။ အမှုထဆာင်အရာရိှချုြ်သည် ေါရိုက်တာေြဲွ့၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ - 

(က) ထကာ်ြိုထရးရှငး်၏ ဝန်ေမ်းများအားခန့်အြ်ရာတွင် အလုြ်ခန့်ေားမှုဆိုငရ်ာသထဘာ 

တူညီချက်စာချု ြ် ချု ြ်ဆုိပခင်းကုိ တည်ဆဲအလုြ်သမားဆုိင်ရာဥြထေနှင့်အညီထဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 

( ခ ) ဝန်ေမ်းေဲွ့စည်းြံုအရ ခန့်အြ်တာဝန်ထြးပခင်း၊ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ပခင်း၊ ဝန်ေမ်းများ၏ 

လစာ၊ စရိတ်နှင့် ချးီပမှင့်ထငွများ၊ ဝန်ေမ်းစည်းကမ်းများ၊ ရာေူးတိုးပမှင့်ထြးပခင်း၊ 

ထပြာင်းထရွှေ့ပခင်း၊ အနားယူခွင့်ထြးပခင်း၊ နုတ်ေွက်ခွင့်ပြုပခင်း၊ အထရးယူအပြစ်ထြးပခင်းနှင့် 

ရာေူးမှေယ်ရှားပခင်းစသည့် ဝန်ေမ်းထရးရာကိစ္စများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 

ထဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၃၃။ ထကာ်ြိုထရးရှငး်သည် - 

(က) ထကာ်ြုိထရးရှင်းဝန်ေမ်းများ၏ ရြုိင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အထရးများ ဥြထေနှင့်အညီ ရရိှထရးအတွက် 

စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ထြးရမည်။ 
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( ခ ) ထကာ်ြိုထရးရှငး်ဝန်ေမ်းများအား ထခတ်မီဆန်းသစ်ထသာ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှု 

နည်းြညာများ တတ်ထပမာက်ထစထရးအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ြ၌ ကျငး်ြထသာအခမ်း 

အနားများ၊ ထဆွးထနွးြဲွများနှင့် သင်တန်းများ တက်ထရာက်ထလ့လာဆည်းြူးထစရန်စီစဉ် 

ထဆာငရွ်က်ထြးရမည်။ 

( ဂ ) ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုေူလုံထရးဥြထေနှင်အ့ညီ ထကာ်ြိုထရးရှင်းဝန်ေမ်းများကို မှတ်ြုံတင၍် 

ေည့်ဝင်ထ ကးထငွထြးသွင်းပြီး အာမခံေားရိှထရး၊ အလုြ်တွင်ေိခုိက်မှု အာမခံအကျ ိးုခံစားခွင့် 

ရရိှထရးနှင့် အပခားလူမှုေူလံုထရး အကျ ိုးခံစားခွင့်တ့ုိအတွက် လူမှုေူလံုထရးအေဲွ့နှင့်ညိှနှိုင်း 

ထဆာငရွ်က်ရမည်။ 

(ဃ) ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းဌာနအသီးသီးရှိ တာဝန်ခံ 

ဝန်ေမ်းများက ၎င်းတ့ုိတာဝန်ယူထဆာင်ရွက်သည့်လုြ်ငန်း၏ ထအာင်ပမင်မှုနှင့်ဆံုးရှုံးမှုတ့ုိကုိ 

တာဝန်ခံထစရန် စီမံခန့်ခွဲပခင်းနှင့် ကကီး ကြ်ပခငး်တ့ုိပြုရမည်။ 

အခန်း(၉) 

ဆုရ ကးရငခွျးီမြှင့်မခငး် 

၃၄။ အမှုထဆာင်အရာရှိချုြ်သည် ဝန်ေမ်းများ၏ စွမ်းထဆာင်ရည်အထြါ်တွင်လည်းထကာင်း၊ 

ထကာ်ြိုထရးရှငး်၏ လုြ်ငန်းထအာငပ်မငမ်ှုအထြါ်တွငလ်ည်းထကာင်း သတ်မှတ်ေားသည့် စံချနိ်စံညွှန်း 

များနှင့်အညီ တွက်ချက်ေားထသာဆုထ ကးကုိ ေါရိုက်တာအေဲွ့၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် ဆုအ ကးရန်ပံုအငွမှ 

ခံစားခွင့်ပြုနိုငသ်ည်။ 

အခန်း (၁၀) 

ဘဏ္ဍာရေး၊ ရငရွေးရ ကးရေးနှင့် စာေငး်ြျား 

၃၅။ ထကာ်ြုိထရးရှင်းသည် ထအာက်ြါရထငွများပေင့် မိမိ၏ဘဏ္ဍာရန်ြံုထငွကုိ ဝန်ကကီးဌာန၏သထဘာ 

တူညီချက်ပေင့် ေူထောငေ်ားရိှရမည် - 

(က) ပြည်ထောင်စုအစုိးရအေဲွ့၏သထဘာတူညီချက်ပေင့် နုိင်ငံထတာ်က ကနဦးမတည်ေုတ်ထြး 

ေားထသာ ရငး်နှီးထငွများ၊ 

( ခ ) ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်းြိုင် ပြည်တွင်းပြည်ြရှိထငွထ ကးများ၊ ရန်ြု ံထငွများ၊ 

နုိင်ငံပခားသံုးထငွများ၊ သက်ဆုိင်ရာလုြ်ငန်းများသ့ုိ ကကိုတင်ေုတ်ထြးထငွများ၊ ထ ကးပမီများ၊ 

ထငွထ ကးဆိုင်ရာအပခားအခွင့်အထရးများ၊ အဆုိြါြိုင်ဆိုင်မှုများမှဆင်ြ့ွားပေစ်လာသည့် 

အတုိးရထငွနှင့် အကျ ိုးအပမတ်များ၊ ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုများ၊ ရှယ်ယာများ၊ ထချးထငွ စာချုြ်များ၊ 

ထချးထငွထြးေားသည့် ေီဗင်ချာများ၊ အာမခံလုြ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ထငမွျား၊ 

( ဂ ) စုထဆာင်းထငွမှ အတုိးရထငွများ၊ 

(ဃ) ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာငမ်ှု လုြ်ငန်းနှင့်ဆက်စြ်သည့် စီးြွားထရးလုြ်ငန်းတစ်ခုခုတွင် 

ရငး်နှီးပမှုြ်နှံ၍ လုြ်ကိုင်ရာမှရရိှထသာ အကျ ိုးအပမတ်များ။ 
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၃၆။ ထကာ်ြိုထရးရှငး်သည် - 

(က) ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်းမှလွှဲထပြာင်းရယူမည့် နုိင်ငံထတာ်၏ ြံုထသြုိင်ြစ္စည်းများအား 

ပြည်ထောင်စုအစုိးရအေဲွ့၏ သထဘာတူညီချက်အရ စာရင်းရိှတန်ေုိး (Book Value) ပေင့် 

ခန့်မှန်းတန်ေိုးတွက်ချက်၍ နိုင်ငံထတာ်၏ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုတန်ေိုးအပေစ် နိုင်ငထံတာ်က 

မတည်ေုတ်ထြးေားထသာ ရငး်နှီးထငွများတွင် ေည့်သွင်းထော်ပြေားရမည်။ 

( ခ ) မိမိြုိင်မတည်ထငွရင်းများပေင့် အများနှင့်မသက်ဆုိင်ထသာ ကုမ္ပဏီကိုပေစ်ထစ၊ အများနှင် ့ 

သက်ဆုိင်ထသာကုမ္ပဏီကုိပေစ်ထစ၊  ေက်စြ်ကုမ္ပဏီကုိပေစ်ထစ တည်ထောင်သည့်အခါ မိမ ိ

ေည့်ဝင်သည့် မတည်ထငွရင်းများကုိ ကာလထြါက်ထစျးတန်ေုိး (Market Value) ပေင့် တန်ေုိး 

သင့်၍ ဝန်ကကီးဌာန၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် ေည့်ဝင်ရမည်။ 

( ဂ ) နှစ်စဉ်ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းစီမံချက်နှင့် အရအသံုးခန့်မှန်းထပခထငွစာရင်းတ့ုိကုိ 

ထရးဆွဲပြီး ေါရိုက်တာအေွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ပေင့် ဝန်ကကီးဌာနသို့ထြးြို့၍ စီမံချက် 

နှင့်အညီ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းကုိ အထကာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွက်နုိင်သည်။  

(ဃ) ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အလိုက် စုစုထြါင်းရထငွသုံးထငွများအား ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာထငွ 

အရအသုံးခန့်မှန်းထပခထငွစာရင်းတွင် ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာထငွအရအသုံးဆိုင်ရာ 

ဥြထေနှင်အ့ညီ သီးပခားေည့်သွင်း၍ ထော်ပြရမည်။ 

( င ) ရထငွသံုးထငွများကုိ ပြည်တွင်းပြည်ြဘဏ်များတွင် ဝန်ကကီးဌာန၏သထဘာတူညီချက်ပေင့် 

ပြည်ထောငစ်ုအစိုးရအေွဲ့ကအတည်ပြုသည့် ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ ဘဏ္ဍာထရးစည်းမျဉ်း 

နှင့အ်ညီ ဘဏ်စာရင်းများကို ေွင့်လှစ်ေားရိှရမည်။ 

( စ ) မိမရိရိှထသာနိုင်ငံပခားသံုးထငွကို ဝန်ကကီးဌာန၏သထဘာတူညီချက်ပေင့် ပြည်ထောငစ်ု 

အစုိးရအေဲွ့က အတည်ပြုသည့် ထကာ်ြုိထရးရှင်း၏ ဘဏ္ဍာထရးစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ေုတ်ယူ 

သံုးစွဲခွင့်ရိှသည်။ 

(ဆ) မိမလိက်ထအာက်ရိှ လုြ်ငန်းအုြ်စုအလိုက်လည်းထကာင်း၊ လုြ်ငန်းတစ်ခုချင်းအလိုက် 

လည်းထကာင်း ရထငွသံုးထငွအထပခအထနများထြါ်လွင်ထစရန် သီးပခားထငွစာရင်းများ ေွင့်လှစ် 

ေားရိှရမည်။ 

( ဇ ) တည်ဆဲအခွန်အထကာက်ဥြထေအရ မိမိ၏ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းအတွက် 

ကင်းလွတ်ခွင့် သ့ုိမဟုတ် ထလျှာ့ထြါ့ခွင့်မပြုထသာ ကျသင့်သည့်အခွန်အခများကုိ ထြးသွင်း 

ရမည်။ 

၃၇။ ထကာ်ြုိထရးရှင်းသည် အခွန်အထကာက်များနှင့် နုိင်ငံထတာ်သ့ုိ အပမတ်ထငွခဲွထဝထြးသွင်းပြီးထနာက် 

ထအာက်ြါရန်ြံုထငွများကုိ မိမိအသားတင်ြုိလျှထံငွေဲမှပေစ်ထစ၊ ဝန်ေမ်း၏စုထဆာင်းထငွမှပေစ်ထစ လျာေား 

သတ်မှတ်၍ သီးပခားစီေူထောငေ်ားရှိနိုင်သည် - 

(က)  လုြ်သက်ဆုထ ကးရန်ြုံထင၊ွ 

( ခ ) ေွံ့ပေိုးမှုရန်ြုံထင၊ွ 
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( ဂ ) တန်ေိုးယုတ်ထလျာ့မှုရန်ြုံထင၊ွ 

(ဃ) အိုနာစာရန်ြုထံငွ၊ 

( င ) သက်သာထချာငခ်ျထိရးရန်ြုံထင၊ွ 

( စ ) ဆုအ ကးရန်ပုံအင၊ွ 

(ဆ) အပခားလိုအြ်ထသာရန်ြုံထငွ။ 

၃၈။ ထကာ်ြိုထရးရှငး်သည် - 

(က) ဝန်ကကီးဌာနက သတ်မှတ်ေားသည့်အတုိင်း သာမန်အသံုးစရိတ်ထအာက်တွင် ြုေ်မ ၃၇၊ 

ြုေ်မခဲွ(ဂ)အရ ေူထောင်သည့် တန်ေုိးယုတ်ထလျာ့မှုရန်ြံုထငွကုိ နှစ်စဉ်သီးပခားလျာေား 

သတ်မှတ်ေားရိှရမည်။ 

( ခ ) ဝန်ေမ်းများ၏စုထဆာင်းထငွများနှင့် မိမိ၏အသားတင်ြုိလျှထံငွေဲမှ အချ ိုးကျေည့်ဝင်ထငွပေင့် 

ဝန်ေမ်းများအလုြ်မှ အနားယူသည့်အခါ အထောက်အြ့ံထြးနုိင်ရန် ြုေ်မ ၃၇၊ ြုေ်မခဲွ (ဃ) 

အရေူထောငသ်ည့် အိုနာစာရန်ြုထံငွပေင့် စီမံထဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

၃၉။ ထကာ်ြိုထရးရှင်းသည် ဝန်ကကီးဌာန၏သထဘာတူညီချက်ပေင့် လုြ်ငန်းများအထကာင်အေည် 

ထော်ထဆာင်ရွက်ထရးအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ြဘဏ်များနှင့် ထငထွရးထ ကးထရးအေွဲ့အစည်းများေံမှ 

ထငွထချးယူထဆာင်ရွက်နိုင်သည်။  

၄၀။ ထကာ်ြုိထရးရှင်းသည် ထအာက်ြါစာရင်းများကုိ ေါရိုက်တာေြဲွ့သ့ုိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 

တငပ်ြရမည် - 

(က) ဝန်ေမ်းအငအ်ားစာရင်း၊ 

( ခ ) ထငွသားအထပခအထန၊ 

( ဂ ) ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာငမ်ှုလုြ်ငန်းစာရငး်၊ 

(ဃ) ြိုင်ဆိုင်သည့်ြစ္စည်းစာရင်းနှင်တ့န်ေိုးစာရင်း၊ 

( င ) အရှုံးအပမတ်စာရင်း၊ 

( စ ) လက်ကျန်ရှင်းတမ်း။ 

၄၁။ ထကာ်ြိုထရးရှငး်သည် - 

(က) ဌာနတွင်း ဘဏ္ဍာထရးကကီး ကြ်ထရးအေဲွ့ေဲွ့စည်း၍ ဝင်ထငွေွက်ထငွနှင့်စြ်လျဉ်းပြီး စစ်ထဆး 

ကကီး ကြ်ထစရမည်။ 

( ခ ) ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်အေဲွ့ေဲွ့စည်း၍ ထကာ်ြုိထရးရှင်း၏ ဘဏ္ဍာထရး အရအသံုးစာရင်းများကုိ 

ြံုမှန်စစ်ထဆးမှုများပြုလုြ်ထစရမည်။ ေ့ုိပြင်ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်အေဲွ့၏ စာရင်းစစ်ထဆးမှု 

အစီရင်ခံစာကို ပြင်ြမှစာရင်းစစ်ထဆးမှုမပြုလုြ်မီ ဌာနတွင်းဘဏ္ဍာထရး ကကီး ကြ်ထရး 

အေွဲ့ကစိစစ်ပြီး ေါရိုက်တာအေွဲ့သ့ုိ တငပ်ြထစရမည်။ 
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( ဂ ) မိမိ၏ နှစ်ချု ြ်စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကုိ ေါရုိက်တာအေဲွ့မှတစ်ဆင့် ဝန်ကကီးဌာနသ့ုိ နှစ်စဉ် 

တငပ်ြရမည်။  

၄၂။ ထကာ်ြိုထရးရှငး်သည်- 

(က) မိမိ၏ ဘဏ္ဍာထငအွရ အသံုးစာရင်းများကို ပြည်ထောငစ်ုစာရငး်စစ်ချုြ်ရုံးက အတည် 

ပြုသည့် ပမန်မာနုိင်ငံစာရင်းထကာင်စီတွင် မှတ်ြံုတင်ေားထသာစာရင်းစစ်အေဲွ့တစ်ခုခု၏ 

စစ်ထဆးမှုကို ခံယူရမည်။  

 ( ခ ) ြုေ်မခွဲ(က)အရ တာဝန်ထြးအြ်ေားသည့် စာရင်းစစ်အေွဲ့၏ စာရင်းစစ်ထဆးမှု 

အစီရင်ခံစာကို ပြည်ထောငစ်ုစာရငး်စစ်ချုြ်ရုံးသ့ုိ တငပ်ြရမည်။ 

၄၃။ ထကာ်ြုိထရးရှင်းသည် မိမိလုြ်ငန်းမှရရိှလာထသာ အသားတင်အပမတ်ထငွအနက်မှ ပြည်ထောငစ်ု 

အစုိးရအေဲွ့က နှစ်စဉ်သတ်မှတ်ထြးသည့် အပမတ်ထဝစုကုိလည်းထကာင်း၊ တည်ဆဲဥြထေအရ ကျသင့်သည့် 

အခွန်အခများကိုလည်းထကာငး် နိုင်ငထံတာ်သ့ုိ ထြးသွငး်ရမည်။ 

အခန်း (၁၁) 

အရေွရေွ 

၄၄။ အမှုထဆာင်အရာရိှချုြ်သည် ဤဥြထေအရ ထကာ်ြုိထရးရှင်းကထဆာင်ရွက်သည့် ဆက်သွယ်ထရး 

ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းကုိလည်းထကာင်း၊ ယင်းလုြ်ငန်းနှင့်ဆက်စြ်သည့်  အပခားစီးြွားထရးလုြ်ငန်းအဝဝ 

ကိလုည်းထကာင်း ေါရုိက်တာအေွဲ့သ့ုိတာဝန်ခံ၍ ထဆာငရွ်က်ရမည်။  

၄၅။ ေါရုိက်တာအေွဲ့ဝငမ်ျားအတွက် ချးီပမှင့်ထငနွှင့််စရိတ်တ့ုိကို ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငမွှ 

ကျခံရမည်။ 

၄၆။ ေါရုိက်တာအေဲွ့ဝင်များနှင့် ထကာ်ြုိထရးရှင်း၏ဝန်ေမ်းများသည် ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ 

ထြးအြ်ထသာတာဝန်ကုိ ထဆာင်ရွက်ထနသည့်အချန်ိတွင် ရာဇသတ်ကကီး ြုေ်မ ၂၁ အရ ပြည်သူ့ဝန်ေမ်း 

ပေစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၄၇။ ထကာ်ြုိထရးရှင်းကပေစ်ထစ၊ ထကာ်ြုိထရးရှင်းနှင့်ြူးထြါင်းေဲွ့စည်းသည့်ကုမ္ပဏီ သ့ုိမဟုတ် အေဲွ့အစည်း 

တစ်ရြ်ရြ်ကပေစ်ထစ ရရန်ြုိင်ခွင့်နှင့် တရားဝင်ထဆာင်ရွက်ြုိင်ခွင့်တ့ုိအတွက် တရားမထ ကာင်းပေင့်စဲွဆုိထသာ 

အမှုများသည် ကာလစည်းကမ်းသတ်အက်ဥြထေ ြေမဇယား၊ အြိုေ် ၁၄၉ နှင် ့သက်ဆိုင်ထစရမည်။ 

၄၈။ ထကာ်ြုိထရးရှင်းြုိင် ထငွထ ကးနှင့်ြစ္စည်းများသည် နုိင်ငံထတာ်ြုိင်ြစ္စည်းပေစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၄၉။ ဤဥြထေြါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အထကာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

(က) ဝန်ကကီးဌာနသည် လုိအြ်ထသာ နည်းဥြထေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကုိ ပြည်ထောင်စု 

အစိုးရအေွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။ 
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( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနသည် လိုအြ်ထသာ အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကားချက်နှင့် လုြ်ေုံး 

လုြ်နည်းများကို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။ 

( ဂ ) ေါရုိက်တာအေဲွ့နှင့် ထကာ်ြုိထရးရှင်းတ့ုိသည် လုိအြ်ထသာ အမိန့်၊ ညွှန် ကားချက်နှင့် လုြ်ေံုး 

လုြ်နည်းများကို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။ 

 

 ဖပည်အထာင်စုသမ္မတဖမန်မာနုိင်ငံအတာ်ြဲွ့စည်းပံုေအဖြြံဥပအေေရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်အရးထုိးသည်။ 

 

 

  (ပုံ)ဝငး်ဖမင့် 

 နိုငင်အံတာ်သမ္မတ 

 ဖပည်အထာငစ်ုသမ္မတဖမန်မာနိုငင်အံတာ် 

 


