မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေးရကာ်ပိုရေးေှင်း ဥပရေ
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ် ၂၃။)
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါထခါင်လဆန်း ၅ ရက်
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၅ ရက်)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အြည်၊ စတင်အာဏာတည်မခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ရော်မပချက်
၁။

ဤဥြထေကို ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးထကာ်ြိုထရးရှင်းဥြထေဟု ထခါ်တွငထ
် စရမည်။

၂။

ဤဥြထေသည် နိုင်ငံထတာ်သမ္မတက အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာဖြင့် သတ်မှတ်သည့်ထန့ရက်တွင် စတင်

အာဏာတည်ထစရမည်။
၃။

ဤဥြထေတွင်ြါရှိထသာ အောက်ပါစကားရြ်များသည် ထော်ပြြါအတိုင်း အဓိြ္ပာယ်သက်ထရာက်

ထစရမည်(က)

နိုင်ငံရတာ် ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ တာ်ကို ဆိုသည်။

(ခ)

ဆက်သွယ်ရေး (Telecommunications) ဆိုသည်မှာ သတင်းအချက်အလက် တစ်ရြ်ရြ်ကို
ဝါယာကကိုး၊ ေိုင်ဘာကကိုး သို့မဟုတ် အပခားထသာ လျှြ်ကူးကကိုးတစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍
ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ထရေီယိုလှိုင်း၊ အလင်းတန်း၊ အပခားထသာ လျှြစ
် စ်သံလိုက်ဓာတ်
ေုတ်လွှတ်သည့် နည်းလမ်းတစ်ရြ်ရြ်ကို အသုံးပြု၍ထသာ်လည်းထကာင်း မူရင်းအတိုင်း
ပေစ်ထစ၊ ပြုပြင်၍ပေစ်ထစ ေုတ်လွှင့်ပခင်း သို့မဟုတ် ေမ်းယူပခင်းကို ဆိုသည်။

(ဂ)

ရကာ် ပ ိ ု ရ ေးေှ င ် း ဆိ ု သ ည် မ ှ ာ ဤဥြထေအရ ေွ ဲ ့ စည် းသည် ့ ပမန် မ ာ့ ဆ က် သ ွ ယ ် ထ ရး
ထကာ်ြိုထရးရှငး် ကို ဆိုသည်။

(ဃ)

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ကွန်ရက်အထောက်အကူပြု ဝန်ထဆာင်မှု
လုြ်ငန်း၊ ကွန်ရက်ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းနှင့် အသုံးချဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများအနက်
လုြ်ငန်းတစ်ရြ်ကိုပေစ်ထစ၊ တစ်ရြ်ေက်ြို၍ပေစ်ထစ လုြ်ကိုင်ထဆာင်ရွက်ပခင်းကို ဆိုသည်။

(င)

ကွန်ေက်အရောက်အကူမပုဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ကွန်ရက်အထောက်အကူပြု
ြစ္စ ည် းတစ် ခ ု ခ ုက ိ ု လက်ဝယ်ေ ားရှိ ပြီ း ယင်းကွန်ရက်အထောက်အကူပြုြစ္စည်းကို
ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှု လုြ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိေားသူအား ငှားရမ်းပခင်း သို့မဟုတ်
အဆိုြါ ကွန်ရက်အထောက်အကူပြု ြစ္စည်းအထြါ်တွင် မိမိကိုယ်တိုင်ဝန်ထဆာင်မှုထြးသည့်
လုြ်ငန်းကို ဆိုသည်။

(စ)

ကွန်ေက်ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ သတင်းအချက်အလက်ကို အပြန်အလှန်
ထြးြို့ထရးအတွက် ဆက်သွယ်ထရးနည်းလမ်းတစ်ရြ်ရြ်ပေင့် ဝန်ထဆာင်မှုထြးသည့် လုြ်ငန်းကို
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ဆိုသည်။ ယင်းစကားရြ်တွင် အသုံးပြုသူဘက်ရှိ ကွန်ရက်နယ်နိမိတ် သက်သက်ကိုသာ
ထဆာင်ရွက်ထြးသည့်လုြ်ငန်းမြါဝင်။
(ဆ)

အသုံးချဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ကွန်ရက်တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုေက်ြိုထသာ
ကွန်ရက်များကိုအသုံးပြု၍ ဝန်ထဆာင်မှုထြးထသာ လုြ်ငန်းတစ်ရြ်ရြ်ကို ဆိုသည်။
ယင်းစကားရြ်တွင် အသုံးပြုသူဘက်ရှိ ကွန်ရက်နယ်နိမိတ်သက်သက်ကိုသာ ထဆာင်ရွက်
ထြးသည့်လုြ်ငန်းမြါဝင်။

(ဇ)

ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ထရးဥြထေအရ ဝန်ကကီးဌာနက သီးပခား
သတ်မှတ်ထသာ ဆက်သွယ်ထရးြစ္စည်းကို ဆိုသည်။

( ဈ ) ကွန်ေက်အရောက်အကူမပုပစ္စည ်း ဆိုသည်မှ ာ ကွန် ရက် ဝန်ထ ဆာင်မှုလ ုြ် ငန် းများ
ထဆာင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ အထပခခံအထဆာက်အအုံ၏ ြစ္စည်း
တစ်ခုခုကိုထသာ်လည်းထကာင်း၊ ယင်းြစ္စည်းများ ထြါင်းစြ်ေားရှိမှုကိုထသာ်လည်းထကာင်း
ဆိုသည်။
(ည)

လုပ်ငန်းလိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ထရး ဥြထေအရ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း
တစ်ရြ်ရြ်အတွက် ေုတ်ထြးထသာ လိုင်စင်ကို ဆိုသည်။

( ဋ ) ဆက်သွယ်ရေးအရမခစိုက်စခန်းြျား ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းအတွက်
အသုံးပြုသည့် အထပခစိုက်ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်းဌာနများ၊ တယ်လီေုန်းအိတ်ချန်ိ းများ၊
ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုထြးထသာဌာနများနှင့် ဆက်သွယ်ထရးစခန်းများကို ဆိုသည်။
(ဌ)

ဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ြို့ထဆာင်ထရးနှင့် ဆက်သွယ်ထရးဝန်ကကီးဌာနကို
ဆိုသည်။

(ဍ)

ေါရိုက်တာအေွဲ့ (Board of Directors) ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရေွဲ့စည်းထသာ ထကာ်ြို
ထရးရှင်း၏ ေါရိုက်တာအေွဲ့ကို ဆိုသည်။

(ဎ)

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် ဆိုသည်မှာ ယင်းစကားရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပအေတွင် သီးဖြားအြာ်ဖပ
ထားဖြင်းမရှိပါက ေါရိုက်တာေြွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ေတွင်းအရးမှူးနှင့် ေြွဲ့ဝင်များကို ဆိုသည်။

(ဏ) မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ဝန်ကကီးဌာနလက်ထအာက်ရှိ နိုင်ငံြိုင်စီးြွားထရး
အေွဲ့အစည်းအပေစ် ေွဲ့စည်းခဲ့ထသာ ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရး လုြ်ငန်းကို ဆိုသည်။
(တ)

အြှုရဆာင်အောေှိချုပ် ဆိုသည်မှာ ထကာ်ြိုထရးရှငး် ၏ အကကီးအမှူးကို ဆိုသည်။
အခန်း (၂)
ေည်ေွယ်ချက်

၄။

ဤဥြထေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ထအာက်ြါအတိုင်းပေစ်သည် (က)

နိုင်ငံထတာ်၏ စီးြွားထရး ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုကို ြိုမိုအထောက်အကူပြုထစထရးအတွက ်
ဆက်သွယ်ထရး ဝန်ထဆာင်မလ
ှု ုြ်ငန်းများကို ထဈးကွက်စီးြွားထရးစနစ်နှင့်အညီ လုြ်ကိုင်
နိုငထ
် သာ ထကာ်ြိုထရးရှင်းအပေစ် ေွဲ့စည်းထဆာင်ရွက်နိုငရ
် န်၊
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(ခ)

ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများကို စနစ်တကျ အထကာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွက်
နိုင်ထရးအတွက် ထကာ်ြိုထရးရှင်းနှင့် ေါရိုက်တာအေွဲ့တို့အား လုြ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်
များ အြ်နှင်းနိုင်ရန်၊

(ဂ)

ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ လုြ်ငန်းနှင့် ထငွထ ကးသုံးစွဲမှုစနစ်ကို ထဈးကွက်စီးြွားထရးစနစ်နှင့်အညီ
လွတ်လြ်စွာထဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊

(ဃ)

ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ စီးြွားထရးေွံ့ပေိုးတိုးတက်လာထရးအတွက် ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှု
လုြ်ငန်းအပြင် ယင်းလုြ်ငန်းနှင့်ဆက်စြ်သည့် အပခားစီးြွားထရး လုြ်ငန်းများတွင်လည်း
တည်ဆဲဥြထေနှငအ
့် ညီ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံ၍ လုြ်ကုင
ိ ်ထဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊

(င)

ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများအား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထဆာင်ရွက်နိုင်ထရးအတွက်
ပြည်တွင်းပြည်ြမှ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံသူများနှင့် ြိုမိုြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊

(စ)

ထကာ်ြိုထရးရှင်းက ထနာင်တွင် ြုဂ္ဂလိကရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုြါဝင်သည့် အများနှင့်သက်ဆိုင်ထသာ
အေွဲ့အစည်းကိုလည်းထကာင်း၊ အများနှငမ
့် သက်ဆိုင်ထသာ အေွဲ့အစည်းကိုလည်းထကာင်း
တည်ထောင်လုြ်ကုင
ိ ်နိုင်ရန်၊

(ဆ)

ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများနှငစ
့် ြ်လျဉ်း၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အေွဲ့အစည်းများ၊
ထေသဆိုင်ရာ အေွဲ့အစည်းများနှင့်လည်းထကာင်း၊ နှစ်နိုင်ငံသထဘာတူညီချက်အရ စာချုြ်ဝင်
နိုငင
် မ
ံ ျားနှငလ
့် ည်းထကာင်း ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်နိုငရ
် န်။
အခန်း (၃)
မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေးရကာ်ပိုရေးေှင်းေွဲ့စည်းမခင်း

၅။

(က)

ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရး ထကာ်ြိုထရးရှင်းကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့က အတည်ပြုေားသည့်
ေွဲ့စည်းြုံအတိုင်း ကနဦး တည်ထောင်ေားရှိရမည်။

(ခ)

ထကာ်ြိုထရးရှင်းသည် ဤဥြထေအရသတ်မှတ်သည့် လုြ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်များ၊
ထကာ်ြိုထရးရှငး် ေွဲ့စည်းြုံနှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများကို လိုက်နာထဆာင်ရွက်ရမည်။

၆။

ထကာ်ြိုထရးရှငး် သည် (က)

ထဈးကွက်စီးြွားထရးစနစ်နှင့်အညီ ထဆာင်ရွက်ရန် လုြ်ြိုင်ခွင့်များကို ဤဥြထေအရ
အြ်နှင်းပခင်းခံရထသာ အေွဲ့အစည်းပေစ်သည်။

(ခ)

နိုင်ငံထတာ်က မတည်ေုတ်ထြးေားထသာ ရင်းနှီးထငွများကိုလည်းထကာင်း၊ ပမန်မာ့
ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်းက ြိုင်ဆိုင်ထသာ ထငွထ ကးများနှင့် ထရွှေ့ထပြာင်းနိုင်ထသာ ြစ္စည်းများ၊
မထရွှေ့မထပြာင်းနိုင်ထသာ ြစ္စည်းများကိုလည်းထကာင်း၊ ရရန်ြိုင်ခွင့်နှင့် ထြးရန်တာဝန်များကို
လည်းထကာင်း ဆက်ခံရမည်။

(ဂ)

မိမိြိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ဆက်ခံရရှိသည်ထ
့ ငွထ ကးနှင့် ထရွှေ့ထပြာင်းနိုင်ထသာြစ္စည်းများ၊
မထရွှေ့မထပြာင်းနိုင်ထသာ ြစ္စည်းများကိုလည်းထကာင်း၊ နိုင်ငံထတာ်မှ လွှဲအြ်ထြးထသာ
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သို့မဟုတ် လုြ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထသာ ထပမ၊ အထဆာက်အအုံ၊ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းနှင့်
သက်ဆိုင်သည့် ထရွှေ့ထပြာင်းနိုငထ
် သာြစ္စည်းနှင့် မထရွှေ့မထပြာင်းနိုငထ
် သာ ြစ္စည်းများကို
လည်းထကာင်း ရယူခွင့၊် လက်ဝယ်ေားြိုင်ခွင့န
် ှင့် အသုံးပြုြိုင်ခွင့ရ
် ှိသည်။
(ဃ)

ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်းက ထဆာင်ရွက်လျက်ရှိထနထသာ ဆက်သွယ်ထရး ဝန်ထဆာင်မှု
လုြ်ငန်းများကို ဆက်ခံရမည်။

(င)

ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်းနှင့် ေက်စြ်ပေစ်ထစ၊ အကျုးတူ
ိ ပေစ်ထစ၊ အပခားတစ်နည်းနည်း
ပေင့်ပေစ်ထစ ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်သည့် ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများနှင့် အပခား
လုြ်ငန်းများကို ဆက်ခံရမည်။

(စ)

တည်ဆဲဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်းက ရရှိေားထသာ လုြ်ငန်း
လိုင်စင်၊ အသုံးပြုခွင့်နှင့် ခွင့်ပြုချက်များကို ဆက်ခံရမည်။

(ဆ)

ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်းနှင့် ြဋိညာဉ်စာချုြ် သို့မဟုတ် သထဘာတူစာချုြ် ချုြ်ဆို၍
ပေစ်ထစ၊ ကုန်ဝယ်အမှာစာ (Purchase Order) ပေင့်ပေစ်ထစ လုြ်ကိုင်ထဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့်
လုြ်ငန်းများနှင့် အပခားလုြ်ငန်းများကို ဆက်ခံရမည်။

(ဇ)

ကိုယ်ြိုင်အမည်၊ ကိုယ်ြိုင်တံဆိြ်ပေင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်ခံထဆာင်ရွက်ြိုင်ခွင့်၊ တရားစွဲဆို
ြိုင်ခွင့်နှင့် တရားစွဲဆိုခံနိုငခ
် ွင့် ရှိသည်။

၇။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ြုေ်မ ၆ ြါ လုြ်ငန်းစဉ်များအားထဆာင်ရွက်ရန် ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်း၏

ြိုင်ဆိုင်မှုအရြ်ရြ်နှင့်ြတ်သက်ပြီး တန်ေိုးပေတ်မှုများ၊ ကိန်းဂဏန်းနှင့် စာရင်းအင်းအချက်အလက်
မှတ်တမ်းတင်ပခင်း လုြ်ငန်းများကိုထဆာင်ရွက်နိုင်ရန် လုြ်ငန်းစစ်ထဆးထရးအေွဲ့တစ်ရြ်ကို ကာလသတ်မှတ်၍
ေွဲ့စည်းထဆာင်ရွက်ရမည်။
၈။

ထကာ်ြိုထရးရှင်းသည် လိုအြ်ြါက လက်ရှိေွဲ့စည်းြုံကို ဝန်ကကီးဌာန၏ အတည်ပြုချက်ပေင့်

ပြင်ဆင်ေွဲ့စည်းနိုင်သည်။
အခန်း (၄)
ေါရိုက်တာအေွဲ့ ေွဲ့စည်းမခင်း
၉။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် (က)

ဤဥြထေြါ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အထကာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွက်
ရာတွင် လမ်းညွှန်မပှု ြုနိုငရ
် န်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမပှု ြုနိုင်ရန် ဥက္ကဋ္ဌ အြါအဝင် အေွဲ့ဝင်ဦးထရ
အနည် းဆု ံ း ခု န စ် ဦးမှ အများဆု ံ း ၁၁ ဦး အေိ ြ ါဝင် ထ သာ ေါရိ ု က ် တ ာအေွ ဲ ့ ကိ ု
ထအာက်ြါအတိုင်း ေွဲ့စည်းရမည်(၁)

ဝန်ကကီးဌာနက တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရသူ

ဥက္ကဋ္ဌ

(၂)

အမှုထဆာင်အရာရှိချုြ်

အေွဲ့ဝင်

(၃)

ဘဏ္ဍာထရးလုြ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး

အေွဲ့ဝင်
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(ခ)

(၄)

စီမံခန့်ခွဲထရးလုြ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး

အေွဲ့ဝင်

(၅)

စီးြွားထရးလုြ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး

အေွဲ့ဝင်

(၆)

ဥြထေဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး

အေွဲ့ဝင်

(၇)

ဆက်သွယ်ထရးဆိုငရ
် ာဘာသာရြ်ကျွမ်းကျင်သူများ

အေွဲ့ဝင်များ

ြုေ်မခွဲ (က) အရ ေွဲ့စည်းသည့် ေါရိုက်တာေြွဲ့ကို လိုအြ်ြါက သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ
ပြင်ဆင်ေွဲ့စည်းနိုင်သည်။

၁၀။

ေါရိုက်တာအေွဲ့သည် ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်များေဲမှ တစ်ဦးကို အတွင်းထရးမှူးအပေစ် ဆန္ဒမဲဖြင်ထ
့ ရွးချယ်

တာဝန်ထြးအြ်ရမည်။
၁၁။

(က)

ဝန်ကကီးဌာနသည် ြုေ်မ ၉ အရ ေါရိုက်တာအေွဲ့ကို ြေမအကကိမ်ေွဲ့စည်းရာတွင် အမှုထဆာင်
အရာရှိချုြ်အပေစ် ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်း၏ ဦးထဆာင်ညွှန် ကားထရးမှူးကိုပေစ်ထစ၊
ဆက်သွယ်ထရးနည်းြညာ၊ စီးြွားထရးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုကျွမ်းကျင်သူကိုဖြစ်အစ တာဝန်ထြးအြ်
ရမည်။

(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ တာဝန်ထြးအြ်သည့် အမှုထဆာင်အရာရှိချုြ်သည် အထ ကာင်းတစ်စုံ
တစ်ရာထ ကာင့် ယင်း၏ရာေူးထနရာလစ်လြ်သည့်အခါ ဝန်ကကီးဌာနသည် ေါရိုက်တာအေွဲ့က
ထောက်ခံတင်ပြသည့် ထအာက်ြါအရည်အချင်းများနှင့်ပြည့်စုံထသာ ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို
အမှုထဆာင်အရာရှိချုြ်အပေစ် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ပေင့် ခန့်အြ်
တာဝန်ထြးရမည်(၁)

ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှု လုြ်ငန်းနှငစ
့် ြ်လျဉ်း၍ လုြ်ငန်းအထတွ့အကကုံရှိပြီး
အသက် ၃၅ နှစ် ပြည့်ပြီးသူပေစ်ပခင်း၊

(၂)

စီမံခန့်ခွဲထရးကိစ္စများတွင် တာဝန်ရိသ
ှ ူအပေစ် ထဆာင်ရွက်ခဲ့ေူးပခင်း၊

(၃)

ထကာ်ြထ
ို ရးရှင်း၏ အကျုးစီ
ိ းြွားကို ေိခိုက်ေွယ်ရာရှိသည့် လုြ်ငန်းတစ်ခုခုတွင်
ထဆာင်ရွက်သူမဟုတ်ပခင်း၊

(၄)

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကပေစ်ထစ၊ ြုဂ္ဂလိကစီးြွားထရးအေွဲ့အစည်း
တစ်ခုခုကပေစ်ထစ ရာေူးတာဝန်မှ ေုတ်ြယ်ပခင်း သို့မဟုတ် ရြ်စဲပခင်း ခံရသူ
မဟုတ်ပခင်း။

၁၂။

ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်အပေစ် ခန့်ေားပခင်းခံရထသာြုဂ္ဂိုလ်သည် ေါရိုက်တာအေွဲ့၏ လုြ်ငန်းတာဝန်

ထဆာင်ရွက်ပခင်းကို ေိခိုက်ေွယ်ရာရှိသည့် ထငွထရးထ ကးထရး အကျုးခံ
ိ စားခွင့် သို့မဟုတ် အပခားအကျုးိ
သက်ဆိုင်ခွင့မ
် ျားနှင့် ကင်းရှငး် သူပေစ်ရမည်။
၁၃။

(က)

ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်သည် ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ေါရိုက်တာအေွဲ့က
ပြုလုြ်သည့် သို့မဟုတ် ပြုလုြ်ရန်ကကံရွယ်သည့် ြဋိညာဉ်တွင်ထသာ် လည်းထကာင်း၊
ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှု သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ထရးြစ္စည်းထရာင်းမှု၊ ဝယ်မှု၊ ငှားရမ်းမှု
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တစ်ခုခုတွင်ထသာ်လည်းထကာင်း တိုက်ရိုက်ပေစ်ထစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ပေစ်ထစ တစ်နည်းနည်းပေင့်
အကျုးသက်
ိ
ဆိုငထ
် နြါက မိမိမည်သို့အကျုးသက်
ိ
ဆိုင်ထ ကာင်းကို ယင်းကိစ္စအတွက်
အစည်းအထဝးမကျင်းြမီပေစ်ထစ၊ ကျင်းြသည့်အခါပေစ်ထစ ေါရိုက်တာအေွဲ့သို့ ေုတ်ထော်
ထပြာဆိုရမည်။
(ခ)

ြုေ်မ ခွ ဲ (က) အရ အစည်းအထဝးမကျင် းြမီ ေု တ်ထ ော်ထ ကညာသည့်အ ခါ အဆိုြါ
ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်အား အစည်းအထဝးတွင် တက်ထရာက်ထဆွးထနွးခွင့်မရှိထစရ။ အကယ်၍
အစည်းအထဝးကျင်းြသည့်အခါ ေုတ်ထော်ထ ကညာပခင်းပေစ်လျှင် ေိုအစည်းအထဝး၌
အဆိုြါ ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်အား အစည်းအထဝးတွင် ထဆွးထနွးပခင်းနှင့် ဆုံးပေတ်ပခင်း
ပြုရာတွင် ြါဝင်ခွင့်မရှိထစရ။

(ဂ)

ေါရိုက်တာအေွဲ့သည် ြုေ်မခွဲ (က) ြါ ကိစ္စတစ်ရြ်ရြ်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်
တစ်ဦးဦးက ထငွထရးထ ကးထရး အကျုးသက်
ိ
ဆိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် အပခားအကျုးသက်
ိ
ဆိုင်ခွင့်
ရှိ မရှိ အဆုံးအပေတ်ပြုနိုင်သည်။

၁၄။

(က)

ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်များ၏ ရာေူးသက်တမ်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍(၁)

ေါရိုက်တာအေွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းထရးမှူးတို့၏ သက်တမ်းသည် စတင်ခန့်အြ်သည့်
ထန့မှ ငါးနှစ်ပေစ်ပြီး အမှုထဆာင်အရာရှိချုြ်မှအြ ကျန်ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်များ၏
သက်တမ်းသည် စတင်ခန့်အြ်သည့်ထန့မှ ထလးနှစ်ပေစ်သည်။

(၂)

အမှုထဆာင်အရာရှိချုြ်မှအြ အထ ကာင်းတစ်စုံတစ်ရာထ ကာင့် ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်
တစ်ဦးဦး ရာေူးထနရာလစ်လြ်သပေင့် အစားေိုးခန့်အြ်တာဝန်ထြးသည့်အခါ
အဆိုြါြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ ရာေူးသက်တမ်းသည် မူလရာေူး၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံး
သည်အေိ ပေစ်ထစရမည်။

(ခ)

ေါရိ ုက ် တ ာအေွ ဲ့ ဝင် မ ျားသည် သာမန် ေားဖြင် ့ ရာေူ းသက် တ မ် း တစ်ဆ က် တ ည် း
နှစ်က ကိမ ်ေက် ြို၍ ေမ် းထဆာင်ပ ခင် း မရှိထ စရ။ သို ့ရာတွ င် ထကာ် ြ ို ထ ရးရှင ် း၏ ေွံ ့ပေို း
တိုးတက်ထရးအတွက် လုြ်ငန်းစွမ်းထဆာင်ရည်အထြါ်မူတည်၍ ဝန်ကကီးဌာနက ဆက်လက်
တာဝန်ထြးအြ်နိုင်သည်။

(ဂ)

ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦးသည် ရာေူးသက်တမ်း ကုန်ဆုံးထသာ်လည်း ေိုရာေူး
ထနရာအတွက် ြုေ်မ ၉ နှင့် ၁၀ တို့အရ အသစ်ထရွးချယ်ခန့်ေားပြီး လုြ်ငန်းတာဝန်
လွှဲထပြာင်းထြးပြီးသည့်အချန်ိ အေိ လုြ်ငန်းတာဝန်များကို ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်ရမည်။

၁၅။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်များ၏ ချးပမှ
ီ င့်ထငွနှင့်စရိတ်တို့ကို သတ်မှတ်ထြးရမည်။

၁၆။

ဝန် က ကီ း ဌာနသည် ထအာက် ြ ါအထ ကာင် း တစ် ရ ြ် ရ ြ် ထ ြါ်ထြါက် ထ သာ ေါရိ ု က ် တ ာအေွ ဲ ့ ဝင်

တစ်ဦးဦးအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် ရာေူးတာဝန်မှရြ်စဲနိုင်သည် (က)

ဝန်ကကီးဌာနကရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်အရ ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ ရာေူး
တာဝန်နှင့် ေိုက်တန်မှုမရှိထ ကာင်းထတွ့ရှိပခင်း၊

7
(ခ)

ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ အကျ ုးစီ
ိ းြွားေိခိုက်ထစထသာ အပခားလုြ်ငန်းတစ်ခုခုကို လက်ခံ
ထဆာင်ရွက်ထ ကာင်း ခိုင်လုံထသာအထောက်အေား ထတွ့ရှပိ ခင်း၊

(ဂ)

ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်အပေစ် ခန့်အြ်တာဝန်ထြးပခင်းမပြုမီ ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ ထငွထရးထ ကးထရး
သို့မဟုတ် အပခားအကျုးသက်
ိ
ဆိုင်ခွင့် တစ်စုံတစ်ရာကို ေိခိုက်ထစသည့် လုြ်ထဆာင်မှု
တစ်ခုခုပြုလုြ်ခဲ့ထ ကာင်းထြါ်ထြါက်ပခင်း၊

(ဃ)

ခိုင်လုံထသာ အထ ကာင်းပြချက်မရှိဘဲ ေါရိုက်တာအေွဲ့ အစည်းအထဝးသို့ တက်ထရာက်ရန်
တစ်ဆက်တည်း သုံးကကိမ် ြျက်ကွကပ် ခင်း၊

(င)

အထ ကာင် းတစ်စ ုံ တစ် ရာထ ကာင့် ရာေူ းတာဝန် ကို ဆက်လက်ေမ် းထဆာင် နို င်စ ွမ် း
မရှိပခင်း။

၁၇။

၁၈။

ထအာက်ြါအထ ကာင်းတစ်ရြ်ရြ်ထြါ်ထြါက်လျှင် ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင် ရာေူးတာဝန်မှရြ်စဲသည် (က)

နုတ်ေွက်ပခင်း၊

(ခ)

ကွယ်လွန်ပခင်း။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ြုေ်မ ၁၆ နှင့် ၁၇ တို့ြါ အထ ကာင်းတစ်ရြ်ရြ်ထ ကာင့် ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦး

ရာေူးထနရာလစ်လြ်သည့်အခါ ေိုရာေူးထနရာအတွက် ြုေ်မ ၉ နှင့် ၁၀ တို့ြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ
နှင့်အညီ လစ်လြ်သည့်ထန့မှ ရက်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း ပေည့်စွက်ခန့်ေားရမည်။
၁၉။

ေါရိုက်တာအေွဲ့၏ ထဆာင်ရွက်ချက်များသည် ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦး လစ်လြ်၍ထသာ်

လည်းထကာင်း၊ ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦး ခန့်ေားရာတွင် ချု့ယွ
ိ င်းချက်တစ်ခုခုရှိ၍ထသာ်လည်းထကာင်း
ြျက်ပြယ်ပခင်း မရှိထစရ။
၂၀။

ေါရိုက်တာအေွဲ့၏ အစည်းအထဝးများကျင်းြပခင်း၊ ထဆွးထနွးဆုံးပေတ်ပခင်းတို့နှင့်စြ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်

ေားသည့် နည်းလမ်းများနှငအ
့် ညီ ထဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း (၅)
ေါရိုက်တာအေွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျား
၂၁။

ေါရိုက်တာအေွဲ့၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များမှာ ထအာက်ြါအတိုင်း ပေစ်သည် (က)

နိုင်ငံထတာ်၏ စီးြွားထရးေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် အကာ်ပိုအရးရှင်းက
အဆာင်ရွက်သည့် ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ထဈးကွက်စီးြွားထရး
စနစ်နှင့်အညီ လုြ်ကုင
ိ ်နိုင်ရန် မူဝါေများချမှတ်ပခင်း၊

(ခ)

ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ ထငွထ ကးသုံးစွဲမှု၊ ထြးထချမှုစနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှု လုြ်ငန်းများ
စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တို့ကို သွက်လက်ပမန်ဆန်စွာ ထဆာင်ရွက်လုြ်ကိုင်နိုင်ထစရန် လမ်းညွှန်ပခင်း၊

(ဂ)

နိုင်ငံထတာ်ြိုင်ဘဏ္ဍာထငွများနှင့် ထရွှေ့ထပြာင်းနိုင်ထသာြစ္စည်းများ၊ မထရွှေ့မထပြာင်းနိုင်ထသာ
ြစ္စည်းများကို အထလအလွင့်၊ အဆုံးအရှုံး၊ အြျက်အစီးနှင့် အထြျာက်အရှမရှိထအာင်
ေိန်းသိမ်းပခင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲပခင်းတို့ကို စိစစ်ပခင်းနှင့် ကကီး ကြ်ပခင်း၊

8
(ဃ)

ပြည်တွင်းပြည်ြ၌ ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှု ရုံးခွဲများ ေွင့်လှစ်
ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(င)

အကာ်ပအ
ို ရးရှင်းက အဆာင်ရွက်သည့် ဆက်သွယ်အရးဝန်အဆာင်မှုလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍
လိုေပ်ပါက ေကကံအပးပုဂ္ဂိုလ်များကို ြန့်ေပ်ဖြင်းနှင့် ၎င်းတို့ေတွက်ြျးဖမှ
ီ င့်အငွနှင့် စရိတ်တို့
သတ်မှတ်အပးဖြင်း၊

(စ)

ထကာ်ြိုထရးရှင်းက ထဆာင်ရွက်ထနသည့် ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏
ထအာင်ပမင်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးမှုတို့ကို တာဝန်ခံ၍ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဆ)

အကာ်ပိုအရးရှင်း၏ ဆက်သွယ်အရးဝန်အဆာင်မှုလုပ်ငန်းေဝဝကို ဝန်ကကီးဌာနသို့ တာဝန်ြံ၍
အဆာင်ရွက်ဖြင်း၊

(ဇ)

နိုင်ငံထတာ်ကလွှဲအြ်ထြးသည့်ထငွထ ကးနှင့် ထရွှေ့ထပြာင်းနိုင်ထသာ ြစ္စည်းများ၊ မထရွှေ့မထပြာင်း
နိုငထ
် သာ ြစ္စည်းများကိုရယူခွင့်၊ လက်ဝယ်ေားြိုင်ခွင့်နှင့် အသုံးပြုြိုင်ခွင့ရ
် ှိပခင်း၊

( စျ ) ဘဏ္ဍာထရးနှင့် ထငွထရးထ ကးထရးကိစ္စများကို ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ ဘဏ္ဍာထရးစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ
ထဆာင်ရွက်မှု ရှိ မရှိ စိစစ်ပခင်းနှင့် ကကီး ကြ်ပခင်း၊
(ည)

ဝန် က ကီ း ဌာနက အခါအားထလျာ် စ ွ ာ ထြးအြ် သ ည် ့ အပခားလု ြ ် င န် းတာဝန် မ ျားကိ ု
ထဆာင်ရွ က်ပ ခင်း။

၂၂။

ေါရိုက်တာအေွဲ့သည် ဝန်ကကီးဌာန၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် ထအာက်ြါတို့ကို လုြ်ြိုင်ခွငရ
့် ှိသည်(က)

ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ထရးအတွက်
လိုအြ်ထသာ ထငွထ ကးအရင်းအနှီးများကို ပြည်တွင်းပြည်ြရှိ ဘဏ်များနှင့်ထငွထရးထ ကးထရး
အေွဲ့အစည်းများေံမှ ဥြထေနှငအ
့် ညီ ထငွထချးယူပခင်း၊ ပြန်လည်ထြးဆြ်ပခင်း၊ ထငွေုတ်
ထချးပခင်း၊ ပြန်လည်ရယူပခင်းနှင့် အထောက်အြံ့များ ရယူပခင်း၊

(ခ)

နိုင်ငံထတာ်၏ အုြ်ချုြ်ထရး၊ တရားဥြထေစိုးမိုးထရး၊ ကာကွယ်ထရးနှင့် အထရးထြါ်ကိစ္စရြ်
များတွင် ထငွထ ကးအကျုးအပမတ်
ိ
မယူဘဲ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ ထဆာင်ရွက်
ထြးရသည်အ
့ တွက် သင့်ထလျာ်သည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်ရရှိရန်
ဝန်ကကီးဌာနမှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့သို့ တည်ဆဲဥြထေများနှင့်အညီ ထလျှာက်
ေားပခင်း၊

(ဂ)

ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ စီးြွားထရးလုြ်ထဆာင်မှု ြိုမိုအားထကာင်းလာထစထရးအတွက် ပြည်တွင်း
ပြည်ြ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံသူများနှင့် သီးပခားသထဘာတူစာချုြ်ချုြ်ဆို၍ ေက်စြ်ကုမ္ပဏီ (Joint venture Company) တည်ထောင်လုြ်ကိုင်ပခင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ြမှကုမ္ပဏီများ၊ အေွဲ့အစည်း
များအား လွှဲထပြာင်းရယူပခင်း၊

(ဃ)

ပမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥြထေနှင့်အညီ ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ မတည်ရင်းနှီးထငွများပေင့်
တည်ထောင်ထသာ လက်ထအာက်ခံကုမဏ
္ပ ီများကို အများနှငမ
့် သက်ဆိုင်ထသာ ကုမ္ပဏီ
(Private Company) အပေစ်လည်းထကာင်း၊ အများပြည်သူတို့၏ အစုရှယ်ယာများ ေိတ်ထခါ်
ေည့်ဝင်ထစပြီး အများနှင့်သက်ဆိုင်ထသာ ကုမ္ပဏီ (Public Company) အပေစ် လည်းထကာင်း
တည်ထောင်လုြ်ကုင
ိ ်ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊
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(င)

ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ စီးြွားထရးေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် ဆက်သွယ်ထရး
ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းအပြင် ယင်းလုြ်ငန်းနှင့်ဆက်စြ်သည့် အပခားဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများနှင့်
ေုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန်းများကို တည်ဆဲဥြထေနှင့်အညီ တိုးချဲ့လုြ်ကိုင်ထရးအတွက် လက်ထအာက်ခံ
ကုမ္ပဏီများ ေွဲ့စည်းတည်ထောင် လုြ်ကိုင်ပခင်း၊

(စ)

ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်းနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ြကုမ္ပဏီ၊ အေွဲ့အစည်းတို့ ေက်စြ်ပေစ်ထစ၊
အကျုးတူ
ိ ပေစ်ထစ၊ အပခားတစ်နည်းနည်းပေင့် ြူးထြါင်း၍ပေစ်ထစ သထဘာတူစာချုြ် ချုြ်ဆို၍
လုြ်ကိုင်ခဲ့သည့် လုြ်ငန်းတစ်ရြ်ရြ်ကို ထကာ်ြိုထရးရှင်းက ဆက်လက်၍ လုြ်ကိုင ်
ထဆာင်ရွက်ရန်ရှိြါက နှစ်ဘက်သထဘာတူညီချက်ပေင့် မူလချုြ်ဆိုခဲ့သည့် သထဘာတူစာချုြ်
နှင့်အညီ ဆက်လက်လုြ်ကိုင်ထဆာင်ရွက်ပခင်း သို့မဟုတ် မူလချုြ်ဆိုခဲ့သည့် သထဘာတူ
စာချုြ်ကိုပြင်ဆင်၍ လုြ်ကိုင်ထဆာင်ရွကပ် ခင်း သို့မဟုတ် လုြ်ငန်း ရြ်ဆိုင်းရန်နှင့် ရြ်စဲရန်
ရှိြါက စာချုြ်ရြ်ဆိုင်းပခင်းနှင့် ရြ်စဲပခင်း၊

(ဆ)

ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ စီးြွားထရးေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုထစရန် ဆက်သွယ်ထရး
ဝန်ထဆာင် မှုန ှင် ့ ဆက်စြ်သည့် လုြ် ငန် းစီ မံကိ န် းများကို လုြ်ကိ ုင်ထ ဆာင်ရ ွက် ရန်
ထကာ်ြိုထရးရှင်းနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ြကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အေွဲ့အစည်းတို့ သထဘာတူ
စာချုြ်ချုြ်ဆိုပခင်း၊ စာချုြ်ရြ်ဆိုငး် ပခင်းနှင့် ရြ်စဲပခင်း၊

(ဇ)

နည်းြညာတိုးတက်ထပြာင်းလဲမှုအရ ထခတ်မမီထသာ သို့မဟုတ် သက်တမ်းမကုန်ထသးထသာ
ဆက်သွယ်ထရးြစ္စည်းများအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အစားေိုးလဲလှယ်ပခင်း
သို့မဟုတ် စာရင်းရှင်းလင်း ြယ်ေျက်ပခင်း၊

( စျ ) ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှု လုြ်ငန်းများအတွက် လုြ်အားခများကို
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီသတ်မှတ်ပခင်းနှင့် ေိုသတ်မှတ်ချက်ကို ပြင်ဆင်ပခင်း၊
(ည)

ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်ရန် မလိုအြ်ထသာ ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှု
လုြ်ငန်းတစ်ရြ်ရြ်ကို တည်ဆဲဥြထေများနှင့်အညီ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိမ်းပခင်း။

၂၃။

ေါရိုက်တာအေွဲ့သည် စက်ြစ္စည်းဝယ်ယူပခင်း၊ လုြ်ငန်းအြ်နှံပခင်းတို့နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် စာချုြ်

စာတမ်းများ၊ ကုန်ဝယ်အမှာစာများနှင့် ြုေ်မ ၂၂၊ ြုေ်မခွဲ (စ) တွင် အကျုံးမဝင်ထသာ စာချုြ်စာတမ်းများနှင့်
ြတ်သက်၍ ထကာ်ြိုထရးရှင်းက ဆက်လက်၍လုြက
် ိုင်ထဆာင်ရွက်ရန်ရှိြါက နှစ်ေက်သထဘာတူညီချက်ပေင့်
ဆက်လက်လုြ်ကိုင်ထဆာင်ရွက်ပခင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်၍ လုြ်ကိုင်ထဆာင်ရွက်ပခင်း သို့မဟုတ် လုြ်ငန်း
ရြ်ဆိုင်းရန်နှင့် ရြ်စဲရန်ရှိြါက လုြ်ငန်းရြ်ဆိုင်းပခင်းနှင့် ရြ်စဲပခင်း ပြုနိုငသ
် ည်။
အခန်း (၆)
ရကာ်ပိုရေးေှင်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နင
ှ ့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျား
၂၄။

ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များမှာ ထအာက်ြါအတိုင်း ပေစ်သည်(က)

အမှု ထ ဆာင် အ ရာရှ ိ ခ ျုြ် ၏ ကကီ း ကြ် စ ီ မ ံ ခ န် ့ ခွ ဲ မ ှု ပ ေင် ့ လ ု ြ ် င န် းများကိ ု စနစ် တ ကျ
အထကာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

10
(ခ)

ဝင်ထငွနှင့်အကျုးအပမတ်
ိ
တိုးြွားထစထရးအတွက် နိုင်ငံတကာမှ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့်
ထခတ်မီထကာင်းမွန်ထသာ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများကို ထလ့လာ၍ ကျင့်သုံး
ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဂ)

ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ ေိထရာက်ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည်ထော်
ထဆာင်ရွက်နိုင်ထရးအတွက် လိုအြ်သည့် လုြ်ငန်းအေွဲ့များကို သင့်ထလျာ်ထသာ ြုဂ္ဂိုလ်များပေင့်
ေွဲ့စည်းတာဝန်ထြးအြ်၍ ထဆာင်ရွက်ထစပခင်း ၊

(ဃ)

ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မလ
ှု ုြ်ငန်းများ ေိထရာက်ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည်ထော်
ထဆာင်ရွက်နိုင်ထရးအတွက် အပြန်အလှန်ေိန်းထကျာင်းမှုနှင့် လုြ်ငန်းစွမ်းထဆာင်ရည်
တိ ု း တက် လ ာထစရန် ဝန် ေ မ် း များအား ၆ လတစ် က ကိ မ ် အရည် အထသွ း နှ င ် ့
လုြ်ထဆာင်ချက် ရလေ်အညွှန်းကိန်းပေင့် (Key Performance Indicator) စစ်ထဆးပခင်း၊

(င)

ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများနှင့် ေုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန်းများ ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ထရးကို
အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် သုထတသနဌာန ေွင့်လှစ်၍ စူးစမ်းရှာထေွမှုများနှင့် သုထတသန
လုြ်ငန်းများ ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(စ)

လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ် ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ထရးနှင့် ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုဆိုင်ရာ
အသိြညာ၊ အတတ်ြညာနှ င့် နည်းြညာများ ကျွမ် းကျင် တ တ်ထပမာက်ထရးအတွက ်
လိုအြ်ထသာသင်တန်းများေွင့်လှစ်ြို့ချပခင်း၊ ထလ့ကျင့်ပခင်းနှင့် ပြည်ြသို့ ြညာထတာ်သင်
များထစလွှတ်ပခင်း၊

(ဆ)

ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုများကိုအများပြည်သူက လွယ်ကူအဆင်ထပြထချာထမွ့စွာ
ရယူအသုံးပြုနိုငထ
် ရးအတွက် ထစျးကွက်စီးြွားထရးစနစ်နှင့်အညီ စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဇ)

နိုငင
် ထ
ံ တာ်၏ လူမှုထရး၊ စီးြွားထရးနှင့် စီမံခန့်ခွဲထရးလုြ်ငန်းများကို အထောက်အကူ
ပေစ်ထစထရးအတွက် ယင်းလုြ်ငန်းများ၏ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း လိုအြ်
ချက်ကို ညှိနှိုင်း၍ ပေည့်ဆည်းထြးပခင်း၊

( ဈ ) ဆက်သွယ်ထရးအထပခစိုက်စခန်းများကို လုြ်ငန်းလိုအြ်ချက်နှင့်အညီ ေွင့်လှစ်ပခင်း၊ တိုးချဲ့ပခင်း၊
ပြုပြင်ထပြာင်းလဲပခင်း၊ ထပြာင်းထရွှေ့ပခင်းနှင့် မလိုအြ်ြါက ြိတ်သိမ်းေားပခင်း၊
(ည)

ဆက်သွယ်ထရးလမ်းထ ကာင်းများကို လုြ်ငန်းလိုအြ်ချက်နှင့အ
် ညီ တည်ထဆာက်ပခင်း၊
ေိန်းသိမ်းပခင်း၊ တိုးချဲ့ပခင်း၊ ပြုပြင်ပခင်း၊ ထလျှာ့ချပခင်း၊ ထပြာင်းထရွှေ့ပခင်းနှင့် မလိုအြ်ြါက
ြိတ်သိမ်းေားပခင်း၊

( ဋ ) ဆက်သွယ်ထရးအထပခစိုက်စခန်းများက တာဝန်ခံ၍လုြ်ထဆာင်နိုင်ထသာ အပခားဝန်ေမ်း
အေွဲ့အစည်းများ၏ လုြ်ငန်းများကိုထဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(ဌ)

ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းစီမံချက်များကို ေါရိုက်တာအေွဲ့မှတစ်ဆင့် ဝန်ကကီး
ဌာနသို့ နှစ်စဉ်တင်ပြပခင်း၊
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( ဍ ) ကွန်ရက်အထောက်အကူပြုြစ္စည်းနှင့် ဆက်သွယ်ထရးြစ္စည်းများေုတ်လုြ်ပခင်း၊ ပေန့်ချပခင်
ိ း၊
ထရာင်းချပခင်းတို့ကုိ ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(ဎ)

ထကာ်ြိုထရးရှင်းက ထဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများနှင့်
အပခားလု ြ်င န်းများကို စစ်ထဆးပခင် း၊ ကည့်ရှု ပ ခင် း၊ ယင်းလုြ် ငန် းတစ် ရြ် ရြ် နှင ့်
သက် ဆို င် သူမ ျားကိ ု ဆင့် ဆို၍ စစ်ထ မးပခင် း၊ လို အြ်သည့်အထောက်အေားများကိ ု
တင်ပြထစပခင်း၊ လိုအြ်ြါက ေိုသို့ထဆာင်ရွက်ရန် စုံစမ်းစစ်ထဆးထရးအေွဲ့ကို ေွဲ့စည်း၍
တာဝန်ထြးပခင်း၊

(ဏ) ေါရိုက်တာအေွဲ့၏ သထဘာတူညီ ချက်ပေင့် နိုင ် ငံထ တာ်အ ုြ် ချုြ်ထ ရး၊ တရားဥြထေ
စိုးမိုးထရးနှင့် အထရးထြါ်ကိစ္စရြ်များတွင် ထငွထ ကးအကျုးအပမတ်
ိ
မယူဘဲ ဆက်သွယ်ထရး
ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများကို ထဆာင်ရွက်ထြးပခင်း၊
( တ ) ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအေွဲ့အစည်းများ၊
ထေသဆိုင်ရာအေွဲ့အစည်းများနှင့လ
် ည်းထကာင်း၊ ယင်းအေွဲ ့အစည် းဝင် နိုင ်ငံ များနှင် ့
လည်းထကာင်း၊ နှစ်နိုင်ငံသထဘာတူညီေားသည့် စာချုြ်ဝင်နိုင်ငံများနှင့်လည်းထကာင်း
ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းထဆာင်ရွက်ပခင်း။
၂၅။

ထကာ်ြိုထရးရှငး် ၏ လုြ်ြိုငခ
် ွင့်များမှာ ထအာက်ြါအတိုင်းပေစ်သည်(က)

ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှု လုြ်ငန်းများအတွက်ဝန်ထဆာင်ခများ၊ ကွန်ရက်ချတ်
ိ ဆက်ခများ၊
အပခားအခထ ကးထငွနှုန်းေားများကို ဆက်သွယ်ထရးဥြထေနှင့်အညီ သတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက်
အဆိုပြုပခင်း၊

(ခ)

ဆက် သွယ်ထ ရးဝန် ထဆာင်မ ှုလုြ ်ငန်းများအတွက ် ပြည်တ ွင် းပြည်ြ မှ ဝန်ေမ် းများ၊
အကကံထြးများ၊ ကျွမ်းကျင်ထသာြညာရှင်များကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီခန့်အြ်ပခင်း၊
ငှားရမ်းပခင်း၊ လစာ၊ စရိတ်နှင့် ချးပမှ
ီ င့်ထငွများ ထြးအြ်ပခင်း၊

(ဂ)

ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများထအာင်ပမင်ထစရန် စီးြွားထရးလုြ်ငန်းဆိုင်ရာ
ကိစ္စရြ်များကို လွတ်လြ်စွာဆုံးပေတ်ချက်ချမှတ်၍ ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဃ)

ဝန်ေမ်းများအတွက် အလုြ်ချ န်ိ များ၊ ခွင့်ရက်ခံစားခွင့်များ၊ အလုြ်ခွင်စည်းမျဉ်းနှင ့်
စည်းကမ်းများကို အလုြ်သမားဆိုင်ရာဥြထေများနှင့်အညီ သတ်မှတ်ထဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိပခင်း၊

(င)

သက်တမ်းအရ ြယ်ေျက်ရမည့် ထကာ်ြိုထရးရှင်းြိုင်ြစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်
အညီ စာရင်းရှင်းလင်းြယ်ေျက်ပခင်း၊

(စ)

ထကာ်ြိုထရးရှင်းြိုင်ဆိုင်ထသာ သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ရရှိေားထသာ အသိဉာဏ်ြစ္စည်း ဆိုင်ရာ
မူြိုင်ခွင့်များ ( Intellectual Property Rights ) အား ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ ခွင့်ပြုချက်
မရှိဘဲ အသုံးပြုသူကုိ တရားစွဲဆိုပခင်း၊

(ဆ)

ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများထဆာင်ရွက်ရာတွင် ပြည်တွင်းပြည်ြကုမ္ပဏီ၊
အေွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ြုဂ္ဂိုလ်အား လုြ်ငန်းအြ်နှံထဆာင်ရွက်ပခင်း။
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အခန်း (၇)
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား လုပ်ကုင
ိ ်မခင်း
၂၆။

ထကာ် ြိုထ ရးရှ င် းသည် ဆက်သ ွယ်ထ ရးဝန်ထ ဆာင် မှုလုြ ်ငန်းတစ် ရြ်ရြ်ကိ ု လုြ ်ကိ ုင်လ ိုြါက

ဆက်သွယ်ထရးဥြထေနှငအ
့် ညီ လုြ်ငန်းလိုင်စင်ရယူ၍ ထဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၇။

ထကာ် ြိုထ ရးရှ င် းသည် သက်ဆိ ုင ်ရာတည် ဆဲ ဥြထေများနှ င့်အညီ ထအာက်ြါလု ြ်င န်းများကို

ထဆာင်ရွက်နိုင်သည် (က)

လက်ထအာက်ခံကုမ္ပဏီ သီးပခားတည်ထောင်၍ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းနှင့်
ဆက်စြ်သည့် မိုဘိုင်းထငွထရးထ ကးထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း၊

(ခ)

မိမိြိုင်ြစ္စည်းများနှင့် လုြ်ကုင
ိ ်ခွင့ရ
် ရှိထသာြစ္စည်းများကို ေါရိုက်တာအေွဲ့၏ သထဘာ
တူညီချက်ပေင့် ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုနှင့်ဆက်စြ်သည့် အပခားစီးြွားထရးလုြ်ငန်း
များတွင် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံပခင်း။

၂၈။

ထကာ်ြိုထရးရှင်းသည် နိုင်ငံထတာ်၏ စီးြွားထရးေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုရန်အလို့ငှာ

ပြည်တွင်းပြည်ြမှ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံသူများနှင့်သထဘာတူစာချုြ် ချုြ်ဆို၍ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှု
လုြ်ငန်းတစ်ရြ်ရြ်ကို တည်ထဆာက်-လုြ်ကုင
ိ ်-လွှဲထပြာင်း (Build Operate Transfer- BOT) စနစ်
စသည့် စီ းြွ ားထရးြူ းထြါင် းထဆာင် ရွ က် သည့် စနစ်တ စ်မ ျ ုးမျ
ိ ုးပေင်
ိ
့လု ြ်က ိုင ်ရန် စီမံခ ျက် ထရးဆွ ဲ ၍
ဝန်ကကီးဌာန၏ အတည်ပြုချက်ရယူပြီး ထဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
အခန်း(၈)
ဝန်ေြ်းရေးောကိစ္စြျား
၂၉။

(က)

ထကာ်ြိုထရးရှင်းသည် မိမိဝန်ေမ်းများ၏အရည်အချင်း၊ ထဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း
အမျ ုးအစား၊
ိ
ဝန်ေမ်းတစ်ဦးချင်းတာဝန်ခွဲထဝြုံနှင့် တာဝန်ခံမှုတို့ကို ေွဲ့စည်းြုံအရ
လိုအြ်သလို သတ်မှတ်ေားရှိရမည်။

(ခ)
၃၀။

ထကာ်ြိုထရးရှငး် ၏ ဝန်ေမ်းများသည် နိုငင
် ့ဝ
ံ န်ေမ်း မပေစ်ထစရ။

ဝန်ကကီးဌာနသည် (က)

ပမန် မ ာ့ ဆ က် သ ွ ယ ် ထ ရးလု ြ ် င န် း တွ င ် တာဝန် ေ မ် းထဆာင် ခ ဲ ့ ထ သာဝန် ေ မ် းများက
ဤဥြထေအရေွဲ့စည်းထသာ ထကာ်ြိုထရးရှင်းသို့ ၎င်းတို့ဆန္ဒအရ ထပြာင်းထရွှေ့တာဝန်
ေမ်းထဆာင်သည့်အခါ ယင်းဝန်ေမ်းများ ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်းတွင် တာဝန်
ေမ်းထဆာင် ခဲ့စ ဉ်က ရာေူ းတာဝန်န ှင် ့ ရြို င် ခွင ့် ထအာက် ထလျာ့န ည် းပခင် းမရှိထစရန်
ညှိနှိုင်းထဆာင်ရွက်ထြးရမည်။

(ခ)

ထကာ်ြိုထရးရှင်းသို့ ထပြာင်းထရွှေ့ေမ်းထဆာင်ရန် ဆန္ဒမပြုထသာဝန်ေမ်းများကို မိမိ၏
ဝန်ကကီးဌာနလက် ထအာက်ရှ ိသ င့်ထလျာ် သည့် ဌာန၊

အေွ ဲ့အစည် းတစ် ခု ခု သို ့ ပေစ်ထစ၊
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ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် အပခားပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးဌာန
လက်ထအာက်ရှိသင့်ထလျာ်သည့်ဌာန၊ အေွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသို့ပေစ်ထစ ထပြာင်းထရွှေ့ထနရာ
ချေားထြးနိုငသ
် ည်။
(ဂ)

ထကာ်ြိုထရးရှင်းသို့ ထပြာင်းထရွှေ့တာဝန်ေမ်းထဆာင်ရန် ဆန္ဒမပြုသည့်အပြင် ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ
သင် ့ ထလျာ် သည် ့ ဌာန၊ အေွ ဲ ့အစည် းတစ် ခ ု ခ ု သ ို ့ ထပြာင် းထရွှေ ့ တာဝန်ေ မ် းထဆာင်ရ န်
ဆန္ဒမပြုလျှင်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ အပခားဌာန၊ အေွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသို့ ထပြာင်းထရွှေ့ထနရာ
ချေားပခင်း မပြုနိုင်လျှင်ထသာ်လည်းထကာင်း ေိုဝန်ေမ်းများအား တည်ဆဲဥြထေနှင့်အညီ
ထလျာ်ထ ကးြင်စင် ခံစားခွင့်ပြုရမည်။

၃၁။

ဝန်ကကီးဌာနသည် (က)

ထအာက်ြါကိစ္စရြ်များအတွက် ထကာ်ြိုထရးရှငး် ၏ ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွမှ ကျခံထစရန်စီစဉ်
ထဆာင်ရွက်ထြးရမည်(၁)

ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်းမှ ဝန်ေမ်းများ၏ ြင်စင်ခံစားခွင့်များ၊

(၂)

ဤဥြထေအရေွဲ့စည်းသည့် ထကာ်ြိုထရးရှင်းသို့ ထပြာင်းထရွှေ့တာဝန်ေမ်းထဆာင်ထသာ
ဝန်ေမ်းများအတွက် လုြ်သက်ဆုထငွ၊ ချးပမှ
ီ င့်ထငွ၊ အပငိမ်းစားလစာနှင့် အပငိမ်းစား
ယူမှုဆင
ို ရ
် ာကိစ္စများ ၊

(၃)
(ခ)

ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်း၏ ပြည်ြထချးထငွပြန်လည်ထြးဆြ်ရန်တာဝန်များ။

ထကာ်ြိုထရးရှင်းအတွက် လုြ်ငန်းလည်ြတ်ရန်လိုအြ်ထသာ ကနဦးမတည်ရင်းနှီးထငွကို
ထကာ်ြိုထရးရှငး် က အဆိုပြုတင်ပြထစပြီး စီမံကိန်းနှငဘ
့် ဏ္ဍာထရးဝန်ကကီးဌာနမှ စိစစ်၍
ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွမှ ထတာင်းခံရမည်။

၃၂။

အမှုထဆာင်အရာရှိချုြ်သည် ေါရိုက်တာေြွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ (က)

ထကာ်ြိုထရးရှငး် ၏ ဝန်ေမ်းများအားခန့်အြ်ရာတွင် အလုြ်ခန့်ေားမှုဆိုငရ
် ာသထဘာ
တူညီချက်စာချုြ် ချုြ်ဆိုပခင်းကို တည်ဆဲအလုြ်သမားဆိုင်ရာဥြထေနှင့်အညီထဆာင်ရွက်
ရမည်။

( ခ ) ဝန်ေမ်းေွဲ့စည်းြုံအရ ခန့်အြ်တာဝန်ထြးပခင်း၊ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ပခင်း၊ ဝန်ေမ်းများ၏
လစာ၊ စရိတ်နှင့် ချ းပမှ
ီ င့်ထငွများ၊ ဝန်ေမ်းစည်းကမ်းများ၊ ရာေူးတိုးပမှင့်ထြးပခင်း၊
ထပြာင်းထရွှေ့ပခင်း၊ အနားယူခွင့်ထြးပခင်း၊ နုတ်ေွက်ခွင့်ပြုပခင်း၊ အထရးယူအပြစ်ထြးပခင်းနှင့်
ရာေူးမှေယ်ရှားပခင်းစသည့် ဝန်ေမ်းထရးရာကိစ္စများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ
ထဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၃။

ထကာ်ြိုထရးရှငး် သည် (က)

ထကာ်ြိုထရးရှင်းဝန်ေမ်းများ၏ ရြိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အထရးများ ဥြထေနှင့်အညီ ရရှိထရးအတွက်
စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ထြးရမည်။
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(ခ)

ထကာ်ြိုထရးရှငး် ဝန်ေမ်းများအား ထခတ်မီဆန်းသစ်ထသာ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှု
နည်းြညာများ တတ်ထပမာက်ထစထရးအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ြ၌ ကျင်းြထသာအခမ်း
အနားများ၊ ထဆွးထနွးြွဲများနှင့် သင်တန်းများ တက်ထရာက်ထလ့လာဆည်းြူးထစရန်စီစဉ်
ထဆာင်ရွက်ထြးရမည်။

(ဂ)

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုေူလုံထရးဥြထေနှငအ
့် ညီ ထကာ်ြိုထရးရှင်းဝန်ေမ်းများကို မှတ်ြုံတင်၍
ေည့်ဝင်ထ ကးထငွထြးသွင်းပြီး အာမခံေားရှိထရး၊ အလုြ်တွင်ေိခိုက်မှု အာမခံအကျုးခံ
ိ စားခွင့်
ရရှိထရးနှင့် အပခားလူမှုေူလုံထရး အကျုးခံ
ိ စားခွင့်တို့အတွက် လူမှုေူလုံထရးအေွဲ့နှင့်ညှိနှိုင်း
ထဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဃ)

ထကာ် ြိုထ ရးရှ င် း၏ ဆက် သွယ ်ထရးဝန်ထ ဆာင်မှု လုြ်င န် းဌာနအသီးသီ းရှိ တာဝန် ခံ
ဝန်ေမ်းများက ၎င်းတို့တာဝန်ယူထဆာင်ရွက်သည့်လုြ်ငန်း၏ ထအာင်ပမင်မှုနှင့်ဆုံးရှုံးမှုတို့ကို
တာဝန်ခံထစရန် စီမံခန့်ခွဲပခင်းနှင့် ကကီး ကြ်ပခင်းတို့ပြုရမည်။
အခန်း(၉)
ဆုရ ကးရငွချးမြှ
ီ င့်မခင်း

၃၄။

အမှု ထဆာင်အ ရာရှ ိ ခ ျုြ် သ ည် ဝန်ေ မ် းများ၏ စွ မ ် းထဆာင် ရည် အထြါ်တွ င် လည် းထကာင် း၊

ထကာ်ြိုထရးရှငး် ၏ လုြ်ငန်းထအာင်ပမင်မှုအထြါ်တွငလ
် ည်းထကာင်း သတ်မှတ်ေားသည့် စံချန်ိ စံညန
ွှ ်း
များနှင့်အညီ တွက်ချက်ေားထသာဆုထ ကးကို ေါရိုက်တာအေွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် ဆုအ ကးရန်ပုံအငွမှ
ခံစားခွင့ပ် ြုနိုငသ
် ည်။
အခန်း (၁၀)
ဘဏ္ဍာရေး၊ ရငွရေးရ ကးရေးနှင့် စာေင်းြျား
၃၅။

ထကာ်ြိုထရးရှင်းသည် ထအာက်ြါရထငွများပေင့် မိမိ၏ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွကို ဝန်ကကီးဌာန၏သထဘာ

တူညီချက်ပေင့် ေူထောင်ေားရှိရမည် (က)

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏သထဘာတူညီချက်ပေင့် နိုင်ငံထတာ်က ကနဦးမတည်ေုတ်ထြး
ေားထသာ ရင်းနှီးထငွများ၊

(ခ)

ပမန်မ ာ့ဆ က် သွယ် ထရးလုြ ်ငန်းြို င် ပြည် တွ င် းပြည်ြရှိထငွထ ကးများ၊ ရန်ြု ံထငွ များ၊
နိုင်ငံပခားသုံးထငွများ၊ သက်ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းများသို့ ကကိုတင်ေုတ်ထြးထငွများ၊ ထ ကးပမီများ၊
ထငွထ ကးဆိုင်ရာအပခားအခွင့အ
် ထရးများ၊ အဆိုြါြိုင်ဆိုင်မှုများမှဆင်ြ
့ ွားပေစ်လာသည့်
အတိုးရထငွနှင့် အကျုးအပမတ်
ိ
များ၊ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုများ၊ ရှယ်ယာများ၊ ထချးထငွ စာချုြ်များ၊
ထချးထငွထြးေားသည့် ေီဗင်ချာများ၊ အာမခံလုြ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ထငွများ၊

(ဂ)

စုထဆာင်းထငွမှ အတိုးရထငွများ၊

(ဃ)

ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှု လုြ်ငန်းနှင့်ဆက်စြ်သည့် စီးြွားထရးလုြ်ငန်းတစ်ခုခုတွင်
ရင်းနှီးပမှုြ်နှံ၍ လုြ်ကုင
ိ ်ရာမှရရှိထသာ အကျုးအပမတ်
ိ
များ။
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၃၆။

ထကာ်ြိုထရးရှငး် သည် (က)

ပမန်မာ့ဆက်သွယ်ထရးလုြ်ငန်းမှလွှဲထပြာင်းရယူမည့် နိုင်ငံထတာ်၏ ြုံထသြိုင်ြစ္စည်းများအား
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်အရ စာရင်းရှိတန်ေိုး (Book Value) ပေင့်
ခန့်မှန်းတန်ေိုးတွက်ချက်၍ နိုင်ငံထတာ်၏ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုတန်ေိုးအပေစ် နိုင်ငထ
ံ တာ်က
မတည်ေုတ်ထြးေားထသာ ရင်းနှီးထငွများတွင် ေည့်သွင်းထော်ပြေားရမည်။

(ခ)

မိမိြိုင်မတည်ထငွရင်းများပေင့် အများနှင့်မသက်ဆိုင်ထသာ ကုမ္ပဏီကို ပေစ် ထစ၊ အများနှင် ့
သက်ဆိုင်ထသာကုမ္ပဏီကိပု ေစ်ထစ၊ ေက်စြ်ကုမ္ပဏီကိုပေစ်ထစ တည်ထောင်သည့်အခါ မိမိ
ေည့်ဝင်သည့် မတည်ထငွရင်းများကို ကာလထြါက်ထစျးတန်ေိုး (Market Value) ပေင့် တန်ေိုး
သင့်၍ ဝန်ကကီးဌာန၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် ေည့်ဝင်ရမည်။

(ဂ)

နှစ်စဉ်ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းစီမံချက်နှင့် အရအသုံးခန့်မှန်းထပခထငွစာရင်းတို့ကို
ထရးဆွဲပြီး ေါရိုက်တာအေွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ပေင့် ဝန်ကကီးဌာနသို့ ထြးြို့၍ စီမံချက်
နှင့်အညီ ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းကို အထကာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

(ဃ)

ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အလိ ုက် စုစု ထြါင်းရထငွ သုံ းထငွများအား ပြည်ထောင်စ ု၏ ဘဏ္ဍာထငွ
အရအသု ံးခန့် မှန် းထပခထငွစာရင် းတွင ် ပြည်ထောင်စု ၏ ဘဏ္ဍာထငွအရအသုံ းဆို င်ရ ာ
ဥြထေနှငအ
့် ညီ သီးပခားေည့်သွင်း၍ ထော်ပြရမည်။

(င)

ရထငွသုံးထငွများကို ပြည်တွင်းပြည်ြဘဏ်များတွင် ဝန်ကကီးဌာန၏သထဘာတူညီချက်ပေင့်
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့ကအတည်ပြုသည့် ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ ဘဏ္ဍာထရးစည်းမျဉ်း
နှငအ
့် ညီ ဘဏ်စာရင်းများကို ေွင့်လှစ်ေားရှိရမည်။

(စ)

မိမရ
ိ ရှိထသာနိုင်ငံပခားသုံးထငွကို ဝန်ကကီးဌာန၏သထဘာတူညီချက်ပေင့် ပြည်ထောင်စု
အစိုးရအေွဲ့က အတည်ပြုသည့် ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ ဘဏ္ဍာထရးစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ေုတ်ယူ
သုံးစွဲခွင့ရ
် ှိသည်။

(ဆ)

မိမလ
ိ က်ထအာက်ရှိ လုြ်ငန်းအုြ်စုအလိုက်လည်းထကာင်း၊ လုြ်ငန်းတစ်ခုချင်းအလိုက်
လည်းထကာင်း ရထငွသုံးထငွအထပခအထနများထြါ်လွင်ထစရန် သီးပခားထငွစာရင်းများ ေွင့်လှစ်
ေားရှိရမည်။

(ဇ)

တည်ဆဲအခွန်အထကာက်ဥြထေအရ မိမိ၏ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းအတွက်
ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် ထလျှာ့ထြါ့ခွင့်မပြုထသာ ကျသင့်သည့်အခွန်အခများကို ထြးသွင်း
ရမည်။

၃၇။

ထကာ်ြိုထရးရှင်းသည် အခွန်အထကာက်များနှင့် နိုင်ငံထတာ်သို့ အပမတ်ထငွခွဲထဝထြးသွင်းပြီးထနာက်

ထအာက်ြါရန်ြုံထငွများကို မိမိအသားတင်ြိုလျှထငွ
ံ ေဲမှပေစ်ထစ၊ ဝန်ေမ်း၏စုထဆာင်းထငွမှပေစ်ထစ လျာေား
သတ်မှတ်၍ သီးပခားစီေူထောင်ေားရှိနိုင်သည် (က)

လုြ်သက်ဆုထ ကးရန်ြုံထငွ၊

(ခ)

ေွံ့ပေိုးမှုရန်ြုံထငွ၊
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၃၈။

(ဂ)

တန်ေိုးယုတ်ထလျာ့မှုရန်ြုံထငွ၊

(ဃ)

အိုနာစာရန်ြထ
ုံ ငွ၊

(င)

သက်သာထချာင်ချထရးရန်
ိ
ြုံထငွ၊

(စ)

ဆုအ ကးရန်ပုံအငွ၊

(ဆ)

အပခားလိုအြ်ထသာရန်ြုံထငွ။

ထကာ်ြိုထရးရှငး် သည် (က)

ဝန်ကကီးဌာနက သတ်မှတ်ေားသည့်အတိုင်း သာမန်အသုံးစရိတ်ထအာက်တွင် ြုေ်မ ၃၇၊
ြုေ်မခွဲ(ဂ)အရ ေူထောင်သည့် တန်ေိုးယုတ်ထလျာ့မှုရန်ြုံထငွကို နှစ်စဉ်သီးပခားလျာေား
သတ်မှတ်ေားရှိရမည်။

(ခ)

ဝန်ေမ်းများ၏စုထဆာင်းထငွများနှင့် မိမိ၏အသားတင်ြိုလျှထငွ
ံ ေဲမှ အချုးကျ
ိ ေည့်ဝင်ထငွပေင့်
ဝန်ေမ်းများအလုြ်မှ အနားယူသည့်အခါ အထောက်အြံ့ထြးနိုင်ရန် ြုေ်မ ၃၇၊ ြုေ်မခွဲ (ဃ)
အရေူထောင်သည့် အိုနာစာရန်ြထ
ုံ ငွပေင့် စီမံထဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

၃၉။

ထကာ်ြိုထရးရှင်းသည် ဝန်ကကီးဌာန၏သထဘာတူ ညီချက်ပေင့် လုြ်ငန်းများအထကာင်အေည်

ထော်ထဆာင်ရွက်ထရးအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ြဘဏ်များနှင့် ထငွထရးထ ကးထရးအေွဲ့အစည်းများေံမှ
ထငွထချးယူထဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
၄၀။

ထကာ်ြိုထရးရှင်းသည် ထအာက်ြါစာရင်းများကို ေါရိုက်တာေြွဲ့သို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

တင်ပြရမည် -

၄၁။

(က)

ဝန်ေမ်းအင်အားစာရင်း၊

(ခ)

ထငွသားအထပခအထန၊

(ဂ)

ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းစာရင်း၊

(ဃ)

ြိုင်ဆိုင်သည့်ြစ္စည်းစာရင်းနှငတ
့် န်ေိုးစာရင်း၊

(င)

အရှုံးအပမတ်စာရင်း၊

(စ)

လက်ကျန်ရှင်းတမ်း။

ထကာ်ြိုထရးရှငး် သည် (က)

ဌာနတွင်း ဘဏ္ဍာထရးကကီး ကြ်ထရးအေွဲ့ေွဲ့စည်း၍ ဝင်ထငွေွက်ထငွနှင့်စြ်လျဉ်းပြီး စစ်ထဆး
ကကီး ကြ်ထစရမည်။

(ခ)

ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်အေွဲ့ေွဲ့စည်း၍ ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ ဘဏ္ဍာထရး အရအသုံးစာရင်းများကို
ြုံမှန်စစ်ထဆးမှုများပြုလုြ်ထစရမည်။ ေို့ပြင်ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်အေွဲ့၏ စာရင်းစစ်ထဆးမှု
အစီရင်ခံစာကို ပြင်ြမှစာရင်းစစ်ထဆးမှုမပြုလုြ်မီ ဌာနတွင်းဘဏ္ဍာထရး ကကီး ကြ်ထရး
အေွဲ့ကစိစစ်ပြီး ေါရိုက်တာအေွဲ့သို့ တင်ပြထစရမည်။
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(ဂ)

မိမိ၏ နှစ်ချုြ်စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကို ေါရိုက်တာအေွဲ့မှတစ်ဆင့် ဝန်ကကီးဌာနသို့ နှစ်စဉ်
တင်ပြရမည်။

၄၂။

ထကာ်ြိုထရးရှငး် သည်(က)

မိမိ၏ ဘဏ္ဍာထငွအရ အသုံးစာရင်းများကို ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုြ်ရုံးက အတည်
ပြုသည့် ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းထကာင်စီတွင် မှတ်ြုံတင်ေားထသာစာရင်းစစ်အေွဲ့တစ်ခုခု၏
စစ်ထဆးမှုကို ခံယူရမည်။

( ခ ) ြု ေ် မ ခွ ဲ(က)အရ တာဝန် ထြးအြ် ေားသည့် စာရင် းစစ် အ ေွ ဲ ့ ၏ စာရင် းစစ် ထဆးမှု
အစီရင်ခံစာကို ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုြ်ရုံးသို့ တင်ပြရမည်။
၄၃။

ထကာ်ြိုထရးရှင်းသည် မိမိလုြ်ငန်းမှရရှိလာထသာ အသားတင်အပမတ်ထငွအနက်မှ ပြည်ထောင်စု

အစိုးရအေွဲ့က နှစ်စဉ်သတ်မှတ်ထြးသည့် အပမတ်ထဝစုကိုလည်းထကာင်း၊ တည်ဆဲဥြထေအရ ကျသင့်သည့်
အခွန်အခများကိုလည်းထကာင်း နိုင်ငထ
ံ တာ်သို့ ထြးသွငး် ရမည်။
အခန်း (၁၁)
အရေွရေွ
၄၄။

အမှုထဆာင်အရာရှိချုြ်သည် ဤဥြထေအရ ထကာ်ြိုထရးရှင်းကထဆာင်ရွက်သည့် ဆက်သွယ်ထရး

ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းကိုလည်းထကာင်း၊ ယင်းလုြ်ငန်းနှင့်ဆက်စြ်သည့် အပခားစီးြွားထရးလုြ်ငန်းအဝဝ
ကိလ
ု ည်းထကာင်း ေါရိုက်တာအေွဲ့သို့တာဝန်ခံ၍ ထဆာင်ရွက်ရမည်။
၄၅။

ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်များအတွက် ချးပမှ
ီ င့်ထငွနှင့်စရိတ်တို့ကုိ ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွမှ

ကျခံရမည်။
၄၆။

ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်များနှင့် ထကာ်ြိုထရးရှင်း၏ဝန်ေမ်းများသည် ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ

ထြးအြ်ထသာတာဝန်ကို ထဆာင်ရွက်ထနသည့်အချန်ိ တွင် ရာဇသတ်ကကီး ြုေ်မ ၂၁ အရ ပြည်သူ့ဝန်ေမ်း
ပေစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၄၇။

ထကာ်ြိုထရးရှင်းကပေစ်ထစ၊ ထကာ်ြိုထရးရှင်းနှင့်ြူးထြါင်းေွဲ့စည်းသည့်ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အေွဲ့အစည်း

တစ်ရြ်ရြ်ကပေစ်ထစ ရရန်ြိုင်ခွင့်နှင့် တရားဝင်ထဆာင်ရွက်ြိုင်ခွင့်တို့အတွက် တရားမထ ကာင်းပေင့်စွဲဆိုထသာ
အမှုများသည် ကာလစည်းကမ်းသတ်အက်ဥြထေ ြေမဇယား၊ အြိုေ် ၁၄၉ နှင့် သက်ဆိုင်ထစရမည်။
၄၈။

ထကာ်ြိုထရးရှင်းြိုင် ထငွထ ကးနှင့်ြစ္စည်းများသည် နိုင်ငံထတာ်ြိုင်ြစ္စည်းပေစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

၄၉။

ဤဥြထေြါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အထကာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွက်ရာတွင် (က)

ဝန်ကကီးဌာနသည် လိုအြ်ထသာ နည်းဥြထေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စု
အစိုးရအေွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။

18
( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနသည် လိုအြ်ထသာ အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကားချက်နှင့် လုြ်ေုံး
လုြ်နည်းများကို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။
( ဂ ) ေါရိုက်တာအေွဲ့နှင့် ထကာ်ြိုထရးရှင်းတို့သည် လိုအြ်ထသာ အမိန့်၊ ညွှန် ကားချက်နှင့် လုြ်ေုံး
လုြ်နည်းများကို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။
ဖပည်အထာင်စုသမ္မတဖမန်မာနိုင်ငံအတာ်ြွဲ့စည်းပုံေအဖြြံဥပအေေရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်အရးထိုးသည်။

(ပု)ံ ဝင်းဖမင့်
နိုငင
် အ
ံ တာ်သမ္မတ
ဖပည်အထာင်စုသမ္မတဖမန်မာနိုငင
် အ
ံ တာ်

