( မူကြမ်း )

မမနမ ာ့ဆြသွယရရ်းရြ ပိုရရ်းရှင်းဥပရေ
(၂၀၁၈ခိုနှစ၊ မပညရ

ငစိုလွှတရတ ဥပရေအမှတ၊

၁၃၈၀မပညာ့နှစ၊

လ

(၂၀၁၈ ခိုနှစ၊

မပညရ

လ

။)

ရြ
ရြ)

ငစိုလွှတရတ သည ဤဥပရေြို မပဋ္ဌ န်းလိုြသည။
အခန်း (၁)
အမည၊ စတငအ ဏ တညမခင်းနှငာ့ အဓပပ ယရ

မပချြ

၁။

ဤဥပရေြို မမနမ ာ့ဆြသွယရရ်းရြ ပိုရရ်းရှင်းဥပရေဟို ရခေါ်တွငရစရမည။

၂။

ဤဥပရေသည

ိုတမပနရကြည ပပ်း ရြရပေါင်း ၆၀ မပညာ့ရမမ ြပပ်းသညာ့ ရနာ့ရြမှ

စတင၍ အ ဏ တညရစရမည။
၃။

ဤဥပရေတွငပေါရှရသ

စြ ်းရပမျ ်းသည

ရ

မပပေါအတိုင်း

အဓပပ ယသြရရ ြ

ရစရမည(ြ) နင
ို ငံရတ ဆိုသညမှ မပညရ
( ခ) ဆြသွယရရ်း

ငစိုသမမတ မမနမ နိုငငံရတ ြို ဆိုသည။

(Telecommunications)

တစရပရပြိုဝေါယ ကြ ်း၊

ိုငဘ ကြ ်း

ဆိုသညမှ
သာ့မ
ို ဟိုတ

သတင်းအချြအလြ
အမခ ်းရသ လျှပြူ်းကြ ်း

တစခိုခိုြို အသို်းံ မပ ၍ရသ လည်းရြ င်း၊ ရရေယိုလှိုင်း၊ အလင်းတန်း၊ အမခ ်းရသ
လျှပစစသံလိုြဓ တ

ိုတလွှတသညာ့

နည်းလမ်းတစရပရပြို

ရသ လည်းရြ င်း မူရင်းအတင
ို ်းမ စရစ၊ မပ မပင၍မ စရစ

အသို်းံ မပ ၍

ိုတလွှငာ့မခင်း သာ့မ
ို ဟိုတ

မ်းယူမခင်းြို ဆိုသည။
( ဂ) ရြ ပရ
ို ရ်းရှင်း

ဆိုသညမှ

ဤဥပရေအရ ွာ့စည်းသညာ့

မမနမ ာ့ဆြသွယရရ်း

ရြ ပိုရရ်းရှင်းြို ဆိုသည။
(ဃ) ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုလပ
ို ငန်း

ဆိုသညမှ

ြွနရြအရ

ြအြူမပ

ဝနရဆ ငမှုလိုပငန်း၊ ြွနရြဝနရဆ ငမှုလိုပငန်း သာ့မ
ို ဟိုတ အသို်းံ ချဝနရဆ ငမှု
လိုပငန်းြို ဆိုသည။
( င) ြွနရြအရ

ြအြူမပ ဝနရဆ ငမှုလိုပငန်း

အြူမပ ပစစည်းတစခိုခိုြို

လြဝယ

်းရှပပ်း

ဆိုသညမှ

ြွနရြအရ

ယင်းြွနရြအရ

ပစစည်းြို ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှု လိုပငန်းလိုငစငရရှ

ြ

ြအြူမပ

်းသူအ ်း ငှ ်းရမ်းမခင်း

2
သာ့မ
ို ဟိုတ

အဆိုပေါြွနရြ

အရ

ြအြူမပ ပစစည်းအရပေါ်တွင

မမြိုယတိုင

ဝနရဆ ငမှုရပ်းသညာ့လိုပငန်းြို ဆိုသည။
( စ) ြွနရြဝနရဆ ငမှုလပ
ို ငန်း ဆိုသညမှ
ရပ်းပိုာ့ရရ်းအတွြ

သတင်းအချြအလြြို အမပနအလှန

ဆြသွယရရ်းနည်းလမ်းတစရပရပမ ငာ့

ဝနရဆ ငမှုရပ်းသညာ့

လိုပငန်းြို ဆိုသည။ ယင်းစြ ်းရပတွင အသို်းံ မပ သူဘြရှ ြွနရြနယနမတ
သြသြြိုသ ရဆ ငရွြရပ်းသညာ့လိုပငန်းမပေါဝင။
(ဆ) အသိုံ်းချဝနရဆ ငမှုလပ
ို ငန်း ဆိုသညမှ
ပိုရသ

ြွနရြတစခို သာ့မ
ို ဟိုတ တစခို

ြွနရြမျ ်းြို အသို်းံ မပ ၍ ဝနရဆ ငမှုရပ်းရသ

ြ

လိုပငန်းတစရပရပြို

ဆိုသည။ ယင်းစြ ်းရပတွင အသိုံ်းမပ သူဘြရှ ြွနရြနယနမတသြသြ
ြိုသ ရဆ ငရွြရပ်းသညာ့လိုပငန်းမပေါဝင။
( ဇ) ဆြသွယရရ်းပစစည်း ဆိုသညမှ ဆြသွယရရ်းဥပရေအရ ဝနကြ်းဌ နြ သ်းမခ ်း
သတမှတရသ ဆြသွယရရ်းပစစည်းြို ဆိုသည။
( ဈ) ြွနရြအရ

ြအြူမပ ပစစည်း

ဆိုသညမှ

ြွနရြဝနရဆ ငမှုလိုပငန်းမျ ်း

ရဆ ငရွြရ တွငအသိုံ်းမပ သညာ့ ရိုပပိုင်းဆိုငရ အရမခခံအရဆ ြအအိုံ၏ ပစစည်း
တစခိုခိုြိုရသ လည်းရြ င်း၊ ယင်းပစစည်းမျ ်း ရပေါင်းစပ

်းရှမှုြိုရသ လည်း

ရြ င်း ဆိုသည။
(ည) လိုပငန်းလင
ို စင ဆိုသညမှ

ဆြသွယရရ်းဥပရေအရ

ိုတရပ်းရသ

လိုပငန်း

လိုငစငြို ဆိုသည။
( ဋ) ဆြသွယရရ်းအရမခစြ
ို စခန်းမျ ်း ဆိုသညမှ ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှု လိုပငန်း
အတွြအသိုံ်းမပ သညာ့
အတချန်းမျ ်း၊

အရမခစိုြဆြသွယရရ်းလိုပငန်းဌ နမျ ်း၊

ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုရပ်းရသ ဌ နမျ ်းနှငာ့

တယလ ိုန်း
ဆြသွယရရ်း

စခန်းမျ ်းြို ဆိုသည။
( ဌ) ဝနကြ်းဌ န ဆိုသညမှ မပညရ

ငစိုအစို်းရ ပိုာ့ရဆ ငရရ်းနှငာ့ဆြသွယရရ်းဝနကြ်း

ဌ နြို ဆိုသည။
( ဍ) စမံခနခ
ာ့ ရရ်းအ
ွ
ွာ့

ဆိုသညမှ

ဤဥပရေအရ ွာ့စည်းရသ

ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏စမံ

ခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ြို ဆိုသည။
(ဎ) မမနမ ဆ
ာ့ ြသွယရရ်းလိုပငန်း

ဆိုသညမှ

ပိုာ့ရဆ ငရရ်းနှငာ့ဆြသွယရရ်း

ဝနကြ်းဌ န လြရအ ြရှ နိုငငံပိုငစ်းပွ ်းရရ်းအ ွာ့အစည်းအမ စ

ွာ့စည်းခာ့ရသ

မမနမ ာ့ဆြသွယရရ်းလိုပငန်းြို ဆိုသည။
(ဏ) အမှုရဆ ငအရ ရှချ ပ ဆိုသညမှ ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏ အကြ်းအမှ ်းြို ဆိုသည။
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အခန်း (၂)
ရညရွယချြမျ ်း
၄။

ဤဥပရေ၏ ရညရွယချြမျ ်းမှ ရအ ြပေါအတိုင်းမ စသည (ြ) နိုငငံရတ ၏ စ်းပွ ်းရရ်း ွပံာ့ ်းတ်းို တြမှုြို ပိုမိုအရ
ဆြသွယရရ်း

ဝနရဆ ငမှုလိုပငန်းမျ ်းြို

ြအြူမပ ရစရရ်းအတွြ

ရဈ်းြွြစ်းပွ ်းရရ်းစနစနှငာ့အည

လိုပြိုငနိုငရသ ရြ ပိုရရ်းရှင်းအမ စ ွာ့စည်းရဆ ငရွြနိုငရန၊
( ခ) ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုလိုပငန်းမျ ်းြို

စနစတြျအရြ ငအ

ညရ

ရဆ ငရွြနိုငရရ်းအတွြ ရြ ပိုရရ်းရှင်းနှငာ့ စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့တအ
ိုာ့ ်း လိုပပိုငခွငာ့
မျ ်းအပနှင်းရန၊
( ဂ) ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏ လိုပငန်းနှငာ့ရငွရကြ်းသိုံ်းစွမှုစနစြို ရဈ်းြွြစ်းပွ ်းရရ်းစနစနှငာ့
အည လွတလပစွ ရဆ ငရွြနိုငရန၊
(ဃ) ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏

စ်းပွ ်းရရ်း ွပံာ့ ်းတို်းတြလ ရရ်းအတွြ

ဝနရဆ ငမှုလိုပငန်းအမပင

ယင်းလိုပငန်းနှငာ့ဆြစပသညာ့

ဆြသွယရရ်း
အမခ ်းစ်းပွ ်းရရ်း

လိုပငန်းမျ ်းတွငလည်း တညဆဥပရေနှငာ့အည ရင်းနှ်းမမ ပနှံ၍ လိုပြိုငရဆ င
ရွြနိုငရစရန၊
( င) ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုလိုပငန်းမျ ်းအ ်း ြျယြျယမပနာ့မပနာ့ ရဆ ငရွြနိုငရရ်း
အတွြ မပညတွင်းမပညပမှ ရင်းနှ်းမမ ပနှံသူမျ ်းနှငာ့ ပိုမိုပူ်းရပေါင်းရဆ ငရွြနိုငရန၊
(စ)

ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှု

လိုပငန်းမျ ်းနှငာ့စပလျဉ်း၍

အမပညမပညဆိုငရ အ ွာ့

အစည်းမျ ်း၊ ရေသဆိုငရ အ ွအ
ာ့ စည်းမျ ်းနှငာ့လည်းရြ င်း၊ နှစနိုငငံသရဘ တူည
ချြအရ စ ချ ပဝငနိုငငံမျ ်းနှငာ့လည်းရြ င်း ပူ်းရပေါင်းရဆ ငရွြနိုငရန။
အခန်း (၃)
မမနမ ဆ
ာ့ ြသွယရရ်းရြ ပရ
ို ရ်းရှင်း စ
ွာ့ ည်းမခင်း
၅။

(ြ)

မမနမ ာ့ဆြသွယရရ်းရြ ပိုရရ်းရှင်းြို

မပညရ

်းသညာ့ ွာ့စည်းပိုံအတိုင်း ြနဦ်းတညရ
( ခ)

င

ငစိုအစို်းရအ ွာ့ြ

အတညမပ

်းရှရမည။

ရြ ပိုရရ်းရှင်းသည ဤဥပရေအရသတမှတသညာ့ လိုပငန်းတ ဝနနှငာ့ လိုပပိုင
ခွငာ့မျ ်း၊ ရြ ပိုရရ်းရှင်း ွာ့စည်းပိုန
ံ ှငာ့ လိုပ
ရမည။

ိုံ်းလိုပနည်းမျ ်းြို လိုြန ရဆ ငရွြ

4
၆။

ရြ ပိုရရ်းရှင်းသည (ြ)

ရဈ်းြွြစ်းပွ ်းရရ်းစနစနှငာ့အညရဆ ငရွြရန တရ ်းဝငလိုပပိုငခွငာ့မျ ်း အပနှင်း
မခင်းခံရရသ အ ွာ့အစည်းမ စသည။

( ခ)

နိုငငံရတ ြမတည

ိုတရပ်း

်းရသ

ရင်းနှ်းရငွမျ ်းြိုလည်းရြ င်း၊ မမနမ ာ့

ဆြသွယရရ်းလိုပငန်းြ ပိုငဆိုငရသ ရငွရကြ်းမျ ်းနှငာ့ ရရွှာ့ရမပ င်းနိုငရသ ပစစည်း
မျ ်း၊ မရရွှာ့မရမပ င်းနိုငရသ

ပစစည်းမျ ်းြိုလည်းရြ င်း၊ ရရနပိုငခွငာ့နှငာ့ရပ်းရန

တ ဝနမျ ်းြိုလည်းရြ င်း ဆြခံရမည။
( ဂ)

မမပိုငဆိုငသညာ့ သာ့မ
ို ဟိုတ ဆြခံရရှသညာ့ရငွရကြ်းနှငာ့ ရရွှာ့ရမပ င်းနိုငရသ ပစစည်း
မျ ်း၊ မရရွှာ့မရမပ င်းနိုငရသ

ပစစညမျ ်းြိုလည်းရြ င်း၊ နိုငငံရတ မှ လွှအပ

ရပ်းရသ သာ့မ
ို ဟိုတ လိုပြိုငခွငာ့ရရှရသ ရမမ ၊ အရဆ ြအအိုံ ၊ ဆြသွယရရ်းဝန
ရဆ ငမှုလိုပငန်းနှငာ့သြဆိုငသညာ့ ရရွှာ့ရမပ င်းနိုငရသ ပစစည်းနှငာ့ မရရွှာ့မရမပ င်း
နိုငရသ

ပစစည်းမျ ်းြိုလည်းရြ င်းရယူခွငာ့၊ လြဝယ

်းပိုငခွငာ့နှငာ့ အသို်းံ မပ

ပိုငခွငာ့ရှသည။
(ဃ)

မမနမ ာ့ဆြသွယရရ်းလိုပငန်းြ

ရဆ ငရွြလျြရှရနရသ

ဆြသွယရရ်း

ဝနရဆ ငမှုလိုပငန်းမျ ်းြို ဆြခံရမည။
( င)

မမနမ ာ့ဆြသွယရရ်းလိုပငန်းနှငာ့
နည်းနည်းမ ငာ့မ စရစ

ြစပမ စရစ၊ အြျ ်းတူမ စရစ၊ အမခ ်းတစ

ပူ်းရပေါင်းရဆ ငရွြသညာ့

ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှု

လိုပငန်းမျ ်းနှငာ့ အမခ ်းလိုပငန်းမျ ်းြို ဆြခံရမည။
( စ)

တညဆဥပရေတစရပရပအရ

မမနမ ာ့ဆြသွယရရ်းလိုပငန်းြ

ရရှ

်းရသ

လိုပငန်းလိုငစင၊ အသို်းံ မပ ခွငန
ာ့ ှငာ့ ခွငာ့မပ ချြမျ ်းြို ဆြခံရမည။
(ဆ)

မမနမ ာ့ဆြသွယရရ်းလိုပငန်းနှငာ့ ပဋည ဉစ ချ ပ သာ့မ
ို ဟိုတ သရဘ တူစ ချ ပ
ချ ပဆို၍မ စရစ၊ ြိုနဝယအမှ စ

(Purchase Order) မ ငာ့မ စရစ လိုပြိုင

ရဆ ငရွြလျြရှသညာ့ လိုပငန်းမျ ်းနှငာ့ အမခ ်းလိုပငန်းမျ ်းြို ဆြခံရမည။
( ဇ)

ြိုယပိုငအမည၊ ြိုယပိုငတံဆပမ ငာ့ စဉဆြမမပတ ဆြခံရဆ ငရွြပိုငခွငာ့၊
တရ ်းစွဆိုပိုငခွငာ့နှငာ့ တရ ်းစွဆိုခံနိုငခွငာ့ ရှသည။

၇။

ရြ ပိုရရ်းရှင်းသည ဤဥပရေ၏ရညရွယချြမျ ်းနှငာ့ မမ၏ရညမှန်းချြမျ ်း တို်းတြ

ရအ ငမမငရစရရ်းအတွြ

လိုအပပေါြ

လြရှ စ
ွာ့ ည်းပိုံြို

ဝနကြ်းဌ န၏အတညမပ ချြမ ငာ့ မပငဆင ွာ့စည်းနိုငသည။

ပိုမိုသငာ့ရလျ သညာ့ ာ့ွစည်းပိုံအမ စ
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အခန်း (၄)
စမံခနခ
ာ့ ရရ်းအ
ွ
ွာ့ စ
ွာ့ ည်းမခင်း
၈။

ဝနကြ်းဌ နသည မပညရ
(ြ)

ဤဥပရေပေါ

ငစိုအစို်းရအ ွာ့၏ သရဘ တူညချြမ ငာ့ -

ရညရွယချြမျ ်းနှငာ့

မပဋ္ဌ န်းချြမျ ်းြို

အရြ ငအ

ညရ

ရဆ ငရွြရ တွင လမ်းညွှနမှုမပ နိုငရနနှငာ့ စမံခနာ့ခွမှုမပ နိုငရန ဥြကဋ္ဌအပေါအဝင
အ ွာ့ဝငဦ်းရရ အနည်းဆိုံ်း ခိုနှစဦ်းမှ အမျ ်းဆိုံ်း ၁၁ ဦ်းအ

ပေါဝငရသ

စမံခနာ့ခွရရ်း

အ ွာ့ြို ရအ ြပေါအတိုင်း ွစ
ာ့ ည်းရမည(၁)

( ခ)

ပိုာ့ရဆ ငရရ်းနှငာ့ဆြသွယရရ်းဝနကြ်းဌ နြ
တ ဝနရပ်းအပမခင်းခံရသူ

ဥြကဌ

(၂)

အမှုရဆ ငအရ ရှချ ပ

အ ွာ့ဝင

(၃)

စမံြန်းနှငာ့ဘဏ္ဍ ရရ်းဝနကြ်းဌ နြ
တ ဝနရပ်းအပမခင်းခံရသူတစဦ်း

အ ွာ့ဝင

(၄)

စမံခနာ့ခွရရ်းလိုပငန်းြျွမ်းြျငသူတစဦ်း

အ ွာ့ဝင

(၅)

စ်းပွ ်းရရ်းလိုပငန်းြျွမ်းြျငသူတစဦ်း

အ ွာ့ဝင

(၆)

ဥပရေဆိုငရ ြျွမ်းြျငသူတစဦ်း

အ ွာ့ဝင

(၇)

ဆြသွယရရ်းဆိုငရ ဘ သ ရပြျွမ်းြျငသူမျ ်း

အ ွာ့ဝငမျ ်း

ပိုေမခွ (ြ) အရ ွာ့စည်းသညာ့ စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ြို သတမှတချြနှငာ့အည မပငဆင
ွာ့စည်းနင
ို သည။

၉။

စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့သည (ြ)

စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ဝငမျ ်း

မှ တစဦ်းြို အတွင်းရရ်းမှ ်းအမ စ

ရရွ်းချယတ ဝန

ရပ်းအပရမည။
( ခ)

လိုအပပေါြ စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ဝငမျ ်း

မှ ေိုတယဥြကဋ္ဌနှငာ့ တွ ြအတွင်းရရ်းမှ ်း

တြ
ိုာ့ ို ရရွ်းချယတ ဝနရပ်းနိုငသည။
၁၀။

(ြ)

ဝနကြ်းဌ နသည ပိုေမ ၈ အရ စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ြို

ပ

မအကြမ ွာ့စည်းရ တွင

အမှုရဆ င အရ ရှချ ပအမ စ မမနမ ာ့ဆြသွယရရ်းလိုပငန်း၏ ဦ်းရဆ ငညွှနကြ ်း
ရရ်းမှ ်းြို တ ဝနရပ်းအပနိုငသည။
( ခ)

ပိုေမခွ(ြ)အရ တ ဝနရပ်းအပသညာ့ အမှုရဆ ငအရ ရှချ ပ၏ ရ
ြိုနဆိုံ်းသညာ့အခေါမ စရစ၊

အရကြ င်းတစစိုံတစရ ရကြ ငာ့

ူ်းသြတမ်း

ယင်း၏ရ

ူ်းရနရ
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လစလပသညာ့အခေါမ စရစ
တငမပသညာ့

ဝနကြ်းဌ နသည

စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ြ

ရအ ြပေါအရညအချင်းမျ ်းနှငာ့မပညာ့စိုံရသ

အမှုရဆ ငအရ ရှချ ပအမ စ

မပညရ

ငစိုအစို်းရအ ွာ့၏

ရ

ြခံ

ပိုဂ္ လတစဦ်းြို
အတညမပ ချြမ ငာ့

ခနာ့အပတ ဝနရပ်းရမည(၁)

ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှု လိုပငန်းနှငာ့စပလျဉ်း၍

လိုပငန်းအရတွာ့အကြ ံ

ရှပပ်း အသြ(၃၅)နှစ မပညာ့ပပ်းသူမ စမခင်း၊
(၂)

စမံခနာ့ခွရရ်းြစစမျ ်းတွင တ ဝနရှသူအမ စ ရဆ ငရွြခာ့ဘူ်းမခင်း၊

(၃)

ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏ အြျ ်းစ်းပွ ်းြို

ခိုြ ွယရ ရှသညာ့ လိုပငန်းတစခိုခို

တွင ရဆ ငရွြသူမဟိုတမခင်း၊
(၄)

အစို်းရဌ န ၊အစို်းရအ ွာ့အစည်း တစခိုခိုြမ စရစ ပိုဂ္လြစ်းပွ ်းရရ်းအ ွာ့
အစည်းတစခိုခိုြမ စရစ ရ

ူ်းတ ဝနမှ

ိုတပယမခင်း သာ့မ
ို ဟိုတ ရပစမခင်း

ခံရသူမဟိုတမခင်း။
၁၁။

စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ဝငအမ စ ခနာ့

တ ဝနရဆ ငရွြမခင်းြို

်းမခင်းခံရရသ ပိုဂ္ လသည စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့၏ လိုပငန်း

ခိုြ ွယရ ရှသညာ့ ရငွရရ်းရကြ်းရရ်းအြျ ်းခံစ ်းခွငာ့

သာ့ိုမဟိုတ

အမခ ်း အြျ ်းသြဆိုငခွငာ့မျ ်းနှငာ့ ြင်းရှင်းသူမ စရမည။
၁၂။

( ြ) စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ဝငသည ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုလိုပငန်းနှငာ့
စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ြ မပ လိုပသညာ့သာ့မ
ို ဟိုတ

စပလျဉ်း၍

မပ လိုပရနကြံရွယသည ပဋည ဉတွင

ရသ လည်းရြ င်း၊ ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှု သာ့မ
ို ဟိုတ ဆြသွယရရ်းပစစည်း
ရရ င်းမှု၊ ဝယမှု၊ ငှ ်းရမ်းမှု တစခိုခိုတွငရသ လည်းရြ င်း

တိုြရိုြမ စရစ၊

သွယဝိုြ၍မ စရစ တစနည်းနည်းမ ငာ့ အြျ ်းသြဆိုငရနပေါြ မမမညသာ့အ
ို ြျ ်း
သြဆိုငရကြ င်းြို ယင်းြစစအတွြ အစည်းအရဝ်းမြျင်းပမမ စရစ၊ ြျင်းပ
သညာ့အခေါမ စရစ စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့သာ့ို

ိုတရ

( ခ) ပိုေမခွ(ြ)အရ အစည်းအရဝ်းမြျင်းပမ

ရမပ ဆိုရမည။
ိုတရ

ရကြည သညာ့အခေါ အဆိုပေါ

စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ဝငအ ်း အစည်းအရဝ်းတွင တြရရ ြရဆွ်းရနွ်းခွငာ့ မရှရစရ။
အြယ၍

အစည်းအရဝ်းြျင်းပသညာ့အခေါ

ိုအစည်းအရဝ်း၌

ိုတရ

အဆိုပေါစမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ဝငအ ်း

ရကြည မခင်းမ စလျှင
အစည်းအရဝ်းတွင

ရဆွ်းရနွ်းမခင်းနှငာ့ ဆိုံ်းမ တမခင်းမပ ရ တွင ပေါဝငခွငာ့မရှရစရ။
(ဂ)

စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့သည ပိုေမခွ(ြ)ပေါြစစတစရပရပနှငာ့ စပလျဉ်း၍

စမံခနာ့ခွရရ်း

အ ွာ့ဝငတစဦ်းဦ်းြ ရငွရရ်းရကြ်းရရ်း အြျ ်းသြဆိုငခွငာ့ သာ့မ
ို ဟိုတ အမခ ်းအြျ ်း
သြဆိုငခွငာ့ ရှ မရှ အဆိုံ်းအမ တမပ နိုငသည။
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၁၃။

(ြ) စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ဝငမျ ်း၏ ရ
မ စသည။

ူ်းသြတမ်းသည စတငခနာ့အပသညာ့ရနာ့မှ ငေါ်းနှစ

အရကြ င်းတစစိုတ
ံ စရ ရကြ ငာ့ စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ဝငတစဦ်းဦ်း ရ

ရနရ လစလပသမ ငာ့ အစ ်း

ို်းခနာ့အပ တ ဝနရပ်းသညာ့အခေါ

ိုသာ့ိုအစ ်း

ခနာ့အပတ ဝနရပ်းမခင်းခံရသညာ့ စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ဝငတစဦ်းဦ်း၏ ရ
သည အစ ်း

ူ်း
ို်း

ူ်းသြတမ်း

ို်းခနာ့အပတ ဝနရပ်းသညရ
ာ့ နာ့မှ ငေါ်းနှစမ စသည။

( ခ) အမှုရဆ ငအရ ရှချ ပမှအပ

ရ

ူ်းသြတမ်း

( ဂ) အမှုရဆ ငအရ ရှချ ပမှအပ စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ဝငတစဦ်းဦ်းသည ရ

ူ်းသြတမ်း

တစဆြတည်း နှစကြမ

ြိုနဆိုံ်းရသ လည်း
ခနာ့

ိုရ

စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ဝငမျ ်းသည

ြပို၍

မ်းရဆ ငမခင်း မရှရစရ။

ူ်းရနရ အတွြ ပိုေမ ၈ နှငာ့ ၉ တအ
ိုာ့ ရ အသစရရွ်းချယ

်းပပ်း လိုပငန်းတ ဝနလွှရမပ င်းရပ်းပပ်းသညာ့အချနအ

လိုပငန်းတ ဝနမျ ်း

ြို ဆြလြရဆ ငရွြရမည။
၁၄။

ဝနကြ်းဌ နသည

စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ဝငမျ ်း၏

ချ်းမမငာ့ရငွနှငာ့စရတတိုာ့ြို

သတမှတရပ်းရမည။
၁၅။

ဝနကြ်းဌ နသည ရအ ြပေါအရကြ င်း တစရပရပရပေါ်ရပေါြရသ

တစဦ်းဦ်းအ ်းမပညရ
(ြ)

ူ်းတ ဝနနှငာ့

ိုြတနမှု မရှရကြ င်း ရတွာ့ရှမခင်း၊

ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏ အြျ ်းစ်းပွ ်း

ခိုြရစရသ အမခ ်းလိုပငန်းတစခိုခိုြို လြခံ

ရဆ ငရွြရကြ င်း ခိုငလိုံရသ အရ
( ဂ)

ူ်းတ ဝနမှ ရပစနိုငသည -

ဝနကြ်းဌ နြရရှသညာ့ သတင်းအချြအလြအရ စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ဝင တစဦ်း၏
ရ

( ခ)

ငစိုအစို်းရအ ွာ့၏သရဘ တူညချြမ ငာ့ ရ

စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ဝင

ြအ

်း ရတွာ့ရှမခင်း၊

စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ဝငအမ စ ခနာ့အပတ ဝနရပ်းမခင်းမမပ မ ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏ ရငွရရ်း
ရကြ်းရရ်းသာ့မ
ို ဟိုတ အမခ ်းအြျ ်းသြဆိုငခွငာ့ တစစိုတ
ံ စရ ြို

ခိုြရစသညာ့

လိုပရဆ ငမှုတစခိုခိုမပ လိုပခာ့ရကြ င်းရပေါ်ရပေါြမခင်း၊
(ဃ)

ခိုငလိုံရသ

အရကြ င်းမပချြမရှဘ

စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့

အစည်းအရဝ်းသာ့ို

တြရရ ြရန တစဆြတည်းသိုံ်းကြမ ပျြြွြမခင်း၊
( င)

အရကြ င်းတစစိုံတစရ ရကြ ငာ့ ရ

ူ်းတ ဝနြို ဆြလြ

မ်းရဆ ငနိုငစွမ်း

မရှမခင်း။
၁၆။

ရအ ြပေါအရကြ င်းတစရပရပ

ရပစသည (ြ)

နှုတ

ွြမခင်း၊

ရပေါ်ရပေါြလျှင

စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ဝင

ရ

ူ်းတ ဝနမှ
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၁၇။

( ခ)

ြွယလွနမခင်း၊

( ဂ)

ရ

ူ်းသြတမ်းြိုနဆိုံ်းမခင်း။

ဝနကြ်းဌ နသည ပိုေမ ၁၅ နှငာ့ ၁၆ တပ
ိုာ့ ေါ အရကြ င်းတစရပရပရကြ ငာ့ စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ဝင

တစဦ်းဦ်းရ

ူ်းရနရ လစလပသညာ့အခေါ

ိုရ

ူ်းရနရ အတွြ ပိုေမ ၈နှငာ့ ၉ တပ
ိုာ့ ေါမပဋ္ဌ န်းချြ

မျ ်းနှငာ့အည လစလပသညာ့ရနာ့ရြမှ ရြရပေါင်း ၃၀ အတွင်း မ ညာ့စွြခနာ့
၁၈။

်းရမည။

စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့၏ ရဆ ငရွြချြမျ ်းသည စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ဝငတစဦ်းဦ်း လစလပ၍

ရသ လည်းရြ င်း၊ စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ဝင တစဦ်းဦ်းခနာ့

်းရ တွင ချ ာ့ယွင်းချြ တစခိုခိုရှ၍

ရသ လည်းရြ င်း ပျြမပယမခင်းမရှရစရ။
၁၉။

စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့၏

စပလျဉ်း၍ သတမှတ

အစည်းအရဝ်းမျ ်းြျင်းပမခင်း၊

ရဆွ်းရနွ်းဆိုံ်းမ တမခင်းတိုာ့နှငာ့

်းသညာ့ နည်းလမ်းမျ ်းနှငာ့အည ရဆ ငရွြရမည။
အခန်း (၅)
စမံခနခ
ာ့ ရရ်းအ
ွ
၏
ွာ့ လိုပငန်းတ ဝနနှငာ့ လိုပပင
ို ခွငမ
ာ့ ျ ်း

၂၀။

စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့၏ လိုပငန်းတ ဝနမျ ်းမှ ရအ ြပေါအတိုင်း မ စသည (ြ)

နိုငငံရတ ၏ စ်းပွ ်းရရ်း ွပံာ့ ်းတ်းို တြမှုြို အရ

ြအြူမပ နိုငရန ဆြသွယ

ရရ်းဝနရဆ ငမှု လိုပငန်းနှငာ့စပလျဉ်း၍ ရဈ်းြွြစ်းပွ ်းရရ်းစနစနှငာ့ အညလိုပြိုင
နိုငရန မူဝေါေမျ ်းချမှတမခင်း ၊
( ခ)

ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏ ရငွရကြ်းသို်းံ စွမှု၊ ရပ်းရချမှုစနစနှငာ့ ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှု
လိုပငန်းမျ ်း စမံခနာ့ခွမှုစနစတိုာ့ြို သွြလြမမနဆနစွ

ရဆ ငရွြလိုပြိုငနိုင

ရစရန လမ်းညွှနမခင်း၊
( ဂ)

နိုငငံရတ ပိုငဘဏ္ဍ ရငွမျ ်းနှငာ့

ရရွှာ့ရမပ င်းနိုငရသ ပစစည်းမျ ်း၊

မရရွှာ့မရမပ င်း

နိုငရသ ပစစည်းမျ ်းြို အရလအလွငာ့၊ အဆိုံ်းအရှုံ်း၊ အပျြအစ်းနှငာ့ အရပျ ြအရှ
မရှရအ င

န်းသမ်းမခင်းနှငာ့ စမံခနာ့ခွမခင်းတိုာ့ြို စစစမခင်းနှငာ့ကြ်းကြပမခင်း၊

(ဃ)

မပညတွင်းမပညပ၌ ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုရိုံ်းခွမျ ်း ွငာ့လှစရဆ ငရွြမခင်း၊

( င)

ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုလိုပငန်းနှငာ့စပလျဉ်း၍

လိုအပပေါြ

အကြံရပ်းပိုဂ္ လ

မျ ်းြို ခနာ့အပမခင်းနှငာ့ ၎င်းတာ့အ
ို တွြ ချ်းမမငာ့ရငွနှငာ့စရတတိုာ့ သတမှတရပ်းမခင်း၊
( စ)

ရြ ပိုရရ်းရှင်းြ

ရဆ ငရွြရနသညာ့

ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုလိုပငန်း

တစခိုလိုံ်း ၏ ရအ ငမမငမှုနှငာ့ဆိုံ်းရှုံ်းမှုတိုာ့ြို တ ဝနခံ၍ရဆ ငရွြမခင်း၊
(ဆ)

ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုလိုပငန်းအဝဝြို ဝနကြ်းဌ နသာ့တ
ို
ဝနခံ၍ ရဆ ငရွြ
မခင်း၊
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( ဇ)

နိုငငံရတ ြလွှအပရပ်းသညာ့ရငွရကြ်းနှငာ့

ရရွှာ့ရမပ င်းနိုငရသ ပစစည်းမျ ်း၊

မရမပ င်းနိုငရသ ပစစည်းမျ ်းြိုရယူခွငာ့၊ လြဝယ

မရရွှာ့

်းပိုငခွငာ့နှငာ့ အသို်းံ မပ ပိုငခွငာ့

ရှမခင်း၊
( စျ) ဘဏ္ဍ ရရ်းနှငာ့ရငွရရ်းရကြ်းရရ်းြစစမျ ်းြို ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏ ဘဏ္ဍ ရရ်းဆိုငရ
လိုပ
(ည)

ိုံ်းလိုပနည်းမျ ်းနှငာ့အည ရဆ ငရွြမှု ရှ မရှ စစစမခင်းနှငာ့ ကြ်းကြပမခင်း၊

ဝနကြ်းဌ နြ

အခေါအ ်းရလျ စွ ရပ်းအပသညာ့

အမခ ်းလိုပငန်းတ ဝနမျ ်းြို

ရဆ ငရွြမခင်း။
၂၁။

စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့သည ဝနကြ်းဌ န၏ သရဘ တူညချြမ ငာ့ ရအ ြပေါတိုာ့ြို လိုပပိုငခွငာ့

ရှသည(ြ)

ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏

ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုလိုပငန်းမျ ်း

ွံာ့ပ ်းတို်းတြရရ်း

အတွြ လိုအပရသ ရငွရကြ်းအရင်းအနှ်းမျ ်းြို မပညတွင်းမပညပရှ ဘဏမျ ်းနှငာ့
ရငွရရ်းရကြ်းရရ်း အ ွာ့အစည်းမျ ်း
ရပ်းဆပမခင်း၊

ရငွ

ိုတရချ်းမခင်း

ံမှ ဥပရေနှငာ့အညရငွရချ်းယူမခင်း၊ မပနလည
၊

မပနလညရယူမခင်းနှငာ့

အရ

ြအပံာ့မျ ်း

ရယူမခင်း၊
( ခ)

နိုငငံရတ ၏ အိုပချ ပရရ်း၊ တရ ်းဥပရေစို်းမို်းရရ်း၊ ြ ြွယရရ်းနှငာ့ အရရ်းရပေါ်
ြစစရပမျ ်းတွင

ရငွရကြ်းအြျ ်းအမမတမယူဘ

ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှု

လိုပငန်းမျ ်းရဆ ငရွြရပ်းသညာ့အ ်းရလျ စွ ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုလိုပငန်း
တစခိုချင်းအလိုြစစစ၍

သငာ့ရလျ သညာ့အခွနြင်းလွတခွငာ့

သြသ ခွငာ့ရရှရန ဝနကြ်းဌ နမှတစဆငာ့ မပညရ
ဥပရေမျ ်းနှငာ့အညရလျှ ြ
( ဂ)

ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏
မပညတွင်းမပညပ

ငစိုအစို်းရအ ွာ့သိုာ့ တညဆ

်းမခင်း၊

စ်းပွ ်းရရ်းလိုပရဆ ငမှု
ရင်းနှ်းမမ ပနှံသမ
ူ ျ ်းနှငာ့

ြစပြိုမပဏ တညရ

သာ့ိုမဟိုတ

ပိုမိုအ ်းရြ င်းလ ရစရရ်းအတွြ
သ်းမခ ်းသရဘ တူစ ချ ပ

ချ ပဆို၍

ငလိုပြိုငမခင်း၊ မပညတွင်းမပညပမှြိုမပဏမျ ်း၊ အ ွာ့

အစည်းမျ ်းအ ်း လွှရမပ င်းယူမခင်း၊
(ဃ)

မမနမ နိုငငံြိုမပဏမျ ်းဥပရေနှငာ့အည ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏ မတညရင်းနှ်းရငွမျ ်းမ ငာ့
တညရ

ငရသ လြရအ ြခံြိုမပဏမျ ်းြို အမျ ်းနှငာ့မသြဆိုငရသ ြိုမပဏ

အမ စလည်းရြ င်း၊ အမျ ်းမပညသူတ၏
ိုာ့ အစိုရှယယ မျ ်း တရခေါ်
အမျ ်းနှငာ့သြဆိုငရသ

ြိုမပဏအမ စလည်းရြ င်း

တညရ

ညာ့ဝငရစပပ်း
ငလိုပြိုင

ရဆ ငရွြမခင်း၊
( င)

ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏

စ်းပွ ်းရရ်း ွံာ့ပ ်းတို်းတြမှုြို

ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုလိုပငန်းအမပင

အရ

ြအြူမပ နိုငရန

ယင်းလိုပငန်းနှငာ့ဆြစပသညာ့

10
အမခ ်းဝနရဆ ငမှုလိုပငန်းမျ ်းနှငာ့

ိုတလိုပမှုလိုပငန်းမျ ်းြို တညဆဥပရေနှငာ့

အည တို်းချာ့လိုပြိုငရရ်းအတွြ လြရအ ြခံြိုမပဏမျ ်း

ွာ့စည်းတညရ

င

လိုပြိုငမခင်း၊
( စ)

မမနမ ာ့ဆြသွယရရ်းလိုပငန်းနှငာ့
ြစပမ စရစ၊

အြျ ်းတူမ စရစ၊

သရဘ တူစ ချ ပချ ပဆို၍

မပညတွင်းမပညပြိုမပဏ၊

အ ွာ့အစည်းတိုာ့

အမခ ်းတစနည်းနည်းမ ငာ့

ပူ်းရပေါင်း၍မ စရစ

လိုပြိုငခာ့သညာ့လိုပငန်းတစရပရပြို

ရြ ပိုရရ်း

ရှင်းြ ဆြလြ၍ လိုပြိုငရဆ ငရွြရနရှပေါြ နှစဘြသရဘ တူညချြမ ငာ့
မူလချ ပဆိုခာ့သညာ့ သရဘ တူစ ချ ပနှငာ့အည ဆြလြလိုပြိုငရဆ ငရွြမခင်း
သာ့မ
ို ဟိုတမူလချ ပဆိုခာ့သညာ့ သရဘ တူစ ချ ပြိုမပငဆင၍ လိုပြိုငရဆ ငရွြ
မခင်း သာ့မ
ို ဟိုတ လိုပငန်းရပဆိုင်းရနနှငာ့ ရပစရနရှပေါြ စ ချ ပရပဆိုင်းမခင်းနှငာ့
ရပစမခင်း၊
(ဆ)

ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏

စ်းပွ ်းရရ်း ွံာ့ပ ်းတို်းတြမှုြို

အရ

ြအြူမပ ရစရန

ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုနှငာ့ ဆြစပသညာ့လိုပငန်းမျ ်းြို တစနည်းနည်းမ ငာ့
လိုပြိုငရဆ ငရွြရန ရြ ပိုရရ်းရှင်းနှငာ့ မပညတွင်းမပညပြိုမပဏ၊ အ ွာ့အစည်း
သာ့မ
ို ဟိုတ ပိုဂ္ လတိုာ့ သရဘ တူစ ချ ပ ချ ပဆိုမခင်း၊ စ ချ ပရပဆိုင်းမခင်းနှငာ့
စ ချ ပရပစမခင်း၊
( ဇ)

နည်းပည တို်းတြရမပ င်းလမှုအရ ရခတမမရသ
ရသ်းရသ

သာ့မ
ို ဟိုတ သြတမ်းမြိုန

ဆြသွယရရ်းပစစည်းမျ ်းအ ်း သတမှတချြမျ ်းနှငာ့အည အစ ်း

ို်း

လလှယမခင်း သာ့မ
ို ဟိုတ စ ရင်းရှင်းလင်း ပယ ျြမခင်း၊
( စျ) ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏ ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှု လိုပငန်းမျ ်းအတွြ လိုပအ ်းခမျ ်း
ြိုသတမှတချြမျ ်းနှငာ့အည သတမှတမခင်းနှငာ့
(ည)

ဆြလြရဆ ငရွြရန

မလိုအပရသ

ိုသတမှတချြြို မပငဆငမခင်း၊

ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုလိုပငန်း

တစရပရပြို တညဆဥပရေမျ ်းနှငာ့အည စ ရင်းရှင်းလင်း ျြသမ်းမခင်း။
၂၂။

စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့သည စြပစစည်းဝယယူမခင်း၊ လိုပငန်းအပနှံမခင်းတာ့ိုနှငာ့ စပလျဉ်းသညာ့

စ ချ ပစ တမ်းမျ ်း၊ ြိုနဝယအမှ စ မျ ်းနှငာ့ ပိုေမ ၂၁၊ ပိုေမခွ (စ) တွင အြျ ံ်းမဝငရသ
စ ချ ပစ တမ်းမျ ်းနှငာ့ပတသြ၍ ရြ ပိုရရ်းရှင်းြ ဆြလြ၍လိုပြိုငရဆ ငရွြရနရှပေါြ
နှစဘြသရဘ တူညချြမ ငာ့ ဆြလြလိုပြိုငရဆ ငရွြမခင်း သာ့ိုမဟိုတ မပငဆင၍လိုပြိုင
ရဆ ငရွြမခင်း သာ့ိုမဟိုတ လိုပငန်းရပဆိုင်းရနနှငာ့ ရပစရနရှပေါြ လိုပငန်းရပဆိုင်းမခင်းနှငာ့
ရပစမခင်းမပ နိုငသည။
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အခန်း (၆)
ရြ ပရ
ို ရ်းရှင်း၏ လိုပငန်းတ ဝနနှငာ့ လိုပပိုငခွငမ
ာ့ ျ ်း
၂၃။

ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏ လိုပငန်းတ ဝနမျ ်းမှ ရအ ြပေါအတိုင်း မ စသည(ြ) အမှုရဆ ငအရ ရှချ ပ၏
အရြ ငအ

ညရ

ကြ်းကြပစမံခနာ့ခွမှုမ ငာ့လိုပငန်းမျ ်းြို

စနစတြျ

ရဆ ငရွြမခင်း၊

( ခ) ဝငရငွနှငာ့အြျ ်းအမမတ တို်းပွ ်းရစရရ်းအတွြ နိုငငံတြ မှ ြျငာ့သ်းိုံ လျြရှသညာ့
ရခတမရြ င်းမွနရသ

ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှု လိုပငန်းမျ ်းြို ရလာ့လ ၍

ြျငာ့သ်းိုံ ရဆ ငရွြမခင်း၊
( ဂ) ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုလိုပငန်းမျ ်း
ရ

ရရ ြရအ ငမမငစွ

အရြ ငအ

ည

ရဆ ငရွြနိုငရရ်းအတွြ လိုအပသညာ့ လိုပငန်းအ ွာ့မျ ်းြို သငာ့ရလျ ရသ

ပိုဂ္ လမျ ်းမ ငာ့ ွာ့စည်းတ ဝနရပ်းအပ၍ ရဆ ငရွြရစမခင်း၊
(ဃ) ဆြသွယရရ်း

ဝနရဆ ငမှုလိုပငန်းမျ ်းနှငာ့

တို်းတြရရ်းြို အရ

ိုတလိုပမှုလိုပငန်းမျ ်း

ွံာ့ပ ်း

ြအြူမပ နိုငရန သိုရတသနဌ န ွငာ့လှစ၍ စူ်းစမ်းရှ ရ ွမှု

မျ ်းနှငာ့ သိုရတသနလိုပငန်းမျ ်းရဆ ငရွြမခင်း၊
( င) လူာ့စွမ်းအ ်းအရင်းအမမစ ွံာ့ပ ်းတို်းတြရရ်းနှငာ့
အသပည ၊

အတတပည နှငာ့နည်းပည မျ ်း

ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုဆိုငရ
ြျွမ်းြျငတတရမမ ြရရ်းအတွြ

လိုအပရသ သငတန်းမျ ်း ွငာ့လှစပာ့ခ
ို ျမခင်း၊ ရလာ့ြျငာ့မခင်းနှငာ့ မပညပသာ့ို ပည ရတ
သငမျ ်းရစလွှတမခင်း၊
( စ) ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုမျ ်းြို အမျ ်းမပညသူြ လွယြူအဆငရမပရချ ရမွာ့စွ
ရယူအသိုံ်းမပ နင
ို ရရ်းအတွြ

ရစျ်းြွြစ်းပွ ်းရရ်းစနစနှငာ့အည

စစဉရဆ ငရွြ

မခင်း၊
(ဆ) နိုငငံရတ ၏ လူမှုရရ်း၊ စ်းပွ ်းရရ်းနှငာ့ စမံခနာ့ခွရရ်းလိုပငန်းမျ ်းြို အရ
မ စရစရရ်းအတွြ

ယင်းလိုပငန်းမျ ်း၏

ြအြူ

ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုလိုပငန်း

လိုအပချြြို ညနှိုင်း၍မ ညာ့ဆည်းရပ်းမခင်း၊
( ဇ) ဆြသွယရရ်း အရမခစိုြစခန်းမျ ်းြို လိုပငန်းလိုအပချြနှငာ့အည

ွငာ့လှစမခင်း၊

တို်းချာ့မခင်း၊ မပ မပငရမပ င်းလမခင်း၊ ရမပ င်းရရွှာ့မခင်းနှငာ့ မလိုအပပေါြ ပတသမ်း
်းမခင်း၊
( စျ) ဆြသွယရရ်းလမ်းရကြ င်းမျ ်းြို
မခင်း၊

လိုပငန်းလိုအပချြနှငာ့အည

တညရဆ ြ

န်းသမ်းမခင်း၊ တို်းချာ့မခင်း၊ မပ မပငမခင်း၊ ရလျှ ခ
ာ့ ျမခင်း၊ ရမပ င်းရရွှာ့မခင်းနှငာ့

မလိုအပပေါြ ပတသမ်း

်းမခင်း၊
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(ည) ဆြသွယရရ်းအရမခစိုြစခန်းမျ ်းြ
ဝန

တ ဝနခံ၍လိုပရဆ ငနိုငရသ

အမခ ်း

မ်းအ အ
ွာ့ စည်းမျ ်း၏ လိုပငန်းမျ ်းြို ရဆ ငရွြမခင်း၊

( ဋ) ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုလိုပငန်း

စမံချြမျ ်းြိုစမံခနာ့ခရရ်းအ
ွ
ွာ့မှ

တစဆငာ့

ဝနကြ်းဌ နသာ့ို နှစစဉတငမပမခင်း၊
( ဌ) ြွနရြအရ

ြအြူမပ ပစစည်းနှငာ့

ဆြသွယရရ်းပစစည်းမျ ်း

ိုတလိုပမခင်း၊

မ နာ့ချမခင်း၊ ရရ င်းချမခင်းတာ့ြ
ို ို ရဆ ငရွြမခင်း၊
( ဍ) ရြ ပိုရရ်းရှင်းြ ရဆ ငရွြလျြရှသညာ့ ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုလိုပငန်းမျ ်း
နှငာ့ အမခ ်းလိုပငန်းမျ ်းြို စစရဆ်းမခင်း၊ ကြညာ့ရှုမခင်း၊ ယင်းလိုပငန်းတစရပရပနှငာ့
သြဆိုငသူမျ ်းြို ဆငာ့ဆို၍စစရမ်းမခင်း၊ လိုအပသညာ့ အရ
တငမပရစမခင်း၊ လိုအပပေါြ

ြအ

်းမျ ်းြို

ိုသာ့ရ
ို ဆ ငရွြရန စိုံစမ်းစစရဆ်းရရ်းအ ွာ့ြို ွာ့စည်း၍

တ ဝနရပ်းမခင်း၊
( ဎ) စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့၏သရဘ တူညချြမ ငာ့

နိုငငံရတ အိုပချ ပရရ်း၊

တရ ်းဥပရေ

စို်းမို်းရရ်းနှငာ့ အရရ်းရပေါ်ြစစရပမျ ်းတွင ရငွရကြ်းအြျ ်းအမမတမယူဘ ဆြသွယ
ရရ်းဝနရဆ ငမှုလိုပငန်းမျ ်းြို ရဆ ငရွြရပ်းမခင်း၊
(ဏ) ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုနှငာ့သြဆိုငသညာ့ အမပညမပညဆိုငရ
ရေသဆိုငရ
လည်းရြ င်း၊

အ ွာ့အစည်းမျ ်း၊

အ ွာ့အစည်းမျ ်းနှငာ့လည်းရြ င်း၊ ယင်းအ ွာ့အစည်းဝငနိုငငံမျ ်းနှငာ့
နှစနိုငငံသရဘ တူည

်းသညာ့

စ ချ ပဝငနိုငငံမျ ်းနှငာ့

လည်းရြ င်း ဆြသွယညနှိုင်းရဆ ငရွြမခင်း။
၂၄။

ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏လိုပပိုငခွငာ့မျ ်းမှ ရအ ြပေါအတိုင်းမ စသည(ြ) ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှု

လိုပငန်းမျ ်းအတွြ

ချတဆြခမျ ်း၊ အမခ ်းအခရကြ်းရငွနှုန်း

ဝနရဆ ငခမျ ်း၊

ြွနရြ

်းမျ ်းြို ဆြသွယရရ်းဥပရေနှငာ့အည

သတမှတနိုငရနအတွြ အဆိုမပ မခင်း၊
( ခ) ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုလိုပငန်းမျ ်းအတွြ
အကြံရပ်းမျ ်း၊

ြျွမ်းြျငရသ ပည ရှငမျ ်းြို

မပညတွင်းမပညပမှဝန

မ်းမျ ်း၊

သတမှတချြမျ ်းနှငာ့အည

ခနာ့အပမခင်း၊ ငှ ်းရမ်းမခင်း၊ လစ ၊ စရတနှငာ့ ချ်းမမငာ့ရငွမျ ်း ရပ်းအပမခင်း၊
( ဂ) ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုလိုပငန်းမျ ်း ရအ ငမမငရစရန စ်းပွ ်းရရ်းလိုပငန်း ဆိုငရ
ြစစရပမျ ်းြို လွတလပစွ ဆိုံ်းမ တချြချမှတ၍ ရဆ ငရွြမခင်း၊
(ဃ) ဝန

မ်းမျ ်းအတွြအလိုပချနမျ ်း၊ ခွငာ့ရြခံစ ်းခွငာ့မျ ်း၊ အလိုပခွငစည်းမျဉ်းနှငာ့

စည်းြမ်းမျ ်းြိုအလိုပသမ ်းဆိုငရ ဥပရေမျ ်းနှငာ့အည သတမှတရဆ ငရွြခွငာ့
ရှမခင်း၊
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( င) သြတမ်းအရ ပယ ျြရမညာ့ ရြ ပိုရရ်းရှင်းပိုငပစစည်းမျ ်းြို သတမှတချြမျ ်း
နှငာ့ အညစ ရင်းရှင်းလင်းပယ ျြမခင်း၊
( စ) ရြ ပိုရရ်းရှင်း ပိုငဆိုငရသ သာ့မ
ို ဟိုတ ခွငာ့မပ ချြရရှ

်းရသ အသဉ ဏပစစည်း

ဆိုငရ မူပိုငခွငာ့မျ ်း ( Intellectual Property Rights ) အ ်း ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏
ခွငာ့မပ ချြမရှဘ အသိုံ်းမပ သူြို တရ ်းစွဆိုမခင်း။
အခန်း (၇)
ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှု လိုပငန်းမျ ်း လိုပြင
ို မခင်း
၂၅။

ရြ ပိုရရ်းရှင်းသည ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှု လိုပငန်းတစရပရပြို ဆြသွယရရ်း

ဥပရေနှငာ့အည လိုပငန်းလိုငစငရယူ၍ ရဆ ငရွြနိုငသည။
၂၆။

ရြ ပိုရရ်းရှင်းသည သြဆိုငရ

တညဆဥပရေမျ ်းနှငအ
ာ့ ည ရအ ြပေါလိုပငန်းမျ ်းြို

ရဆ ငရွြနိုငသည (ြ) လြရအ ြခံြိုမပဏ သ်းမခ ်းတညရ

င၍ ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုလိုပငန်း

နှငာ့ဆြစပသညာ့ မိုဘိုင်းရငွရရ်းရကြ်းရရ်း ဝနရဆ ငမှုလိုပငန်း၊
( ခ) မမပိုငပစစည်းမျ ်းနှငာ့ လိုပြိုငခွငာ့ရရှရသ ပစစည်းမျ ်းြို စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့၏ သရဘ
တူညချြမ ငာ့

ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုနှငာ့ဆြစပသညာ့

အမခ ်းစ်းပွ ်းရရ်း

လိုပငန်းမျ ်းတွင ရင်းနှ်းမမ ပနှံမခင်း။
၂၇။
အလိုာ့ငှ

ရြ ပိုရရ်းရှင်းသည

နိုငငံရတ ၏စ်းပွ ်းရရ်း ွံာ့ပ ်းတို်းတြမှုြို

အရ

ြအြူမပ ရန

မပညတွင်းမပညပမှ ရင်းနှ်းမမ ပနှံသမ
ူ ျ ်းနှငာ့ သရဘ တူစ ချ ပ ချ ပဆို၍ ဆြသွယရရ်း

ဝနရဆ ငမှုလိုပငန်း တစရပရပြို တညရဆ ြ- လိုပြိုင- လွှရမပ င်း (Build Operate
Transfer- BOT) စနစ စသညာ့ စ်းပွ ်းရရ်းပူ်းရပေါင်းရဆ ငရွြသညာ့ စနစတစမျ ်းမျ ်းမ ငာ့
လိုပြိုငရန စမံချြရရ်းဆွ၍ ဝနကြ်းဌ န၏ အတညမပ ချြရယူပပ်း ရဆ ငရွြနိုငသည။
အခန်း(၈)
ဝန
၂၈။

ရြ ပိုရရ်းရှင်းသည မမဝန

အစ ်း၊ ဝန

မ်းရရ်းရ ြစစမျ ်း

မ်းမျ ်း၏အရညအချင်း၊ ရဆ ငရွြရမညာ့လိုပငန်းအမျ ်း

မ်းတစဦ်းချင်း တ ဝနခွရဝပိုံနှငာ့ တ ဝနခံမှုတိုာ့ြို ွာ့စည်းပိုံအရ လိုအပသလိုသတမှတ

်းရှရမည။
၂၉။

ဝနကြ်းဌ နသည (ြ) မမနမ ာ့ဆြသွယရရ်းလိုပငန်းတွင
ဤဥပရေအရ ွာ့စည်းရသ

တ ဝန

မ်းရဆ ငခာ့ရသ

ဝန

မ်းမျ ်းြ

ရြ ပိုရရ်းရှင်းသိုာ့ ၎င်းတာ့ို ဆနဒအရ ပ ြောင်းရရွှာ့တ ဝန
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မ်းရဆ ငသညာ့အခေါ ယင်းဝန
မ်းရဆ ငခာ့စဉြ

ရ

မ်းမျ ်းမမနမ ာ့ဆြသွယရရ်းလိုပငန်းတွင တ ဝန

ူ်းတ ဝနနှငာ့ရပိုငခွငာ့ရအ ြ

ရလျ ာ့နည်းမခင်းမရှရစရန

ညနှိုင်းရဆ ငရွြရပ်းရမည။
( ခ) ရြ ပိုရရ်းရှင်းသာ့ို ရမပ င်းရရွှာ့
ဝနကြ်းဌ နလြရအ ြရှ
မပညရ

မ်းရဆ ငရန ဆနဒမမပ ရသ ဝန
သငာ့ရလျ သညာ့ဌ န၊

မ်းမျ ်းြို မမ၏

အ ွာ့အစည်းတစခိုခိုသာ့မို စရစ၊

ငစိုအစို်းရအ ွာ့၏ သရဘ တူညချြမ ငာ့ အမခ ်းမပညရ

ငစိုဝနကြ်းဌ န

လြရအ ြရှ သငာ့ရလျ သညဌ
ာ့ န၊ အ ွာ့အစည်းတစခိုခိုသိုာ့မ စရစ ရမပ င်းရရွှာ့ရနရ
ချ

်းရပ်းနိုငသည။

( ဂ) ရြ ပိုရရ်းရှင်းသာ့ိုရမပ င်းရရွှာ့တ ဝန

မ်းရဆ ငရန ဆနဒမမပ သညာ့အမပင ပိုေမခွ (ခ)

အရ သငာ့ရလျ သညာ့ဌ န၊ အ ွာ့အစည်းတစခိုခိုသာ့ို ရမပ င်းရရွှာ့တ ဝန

မ်းရဆ ငရန

ဆနဒမမပ လျှငရသ လည်းရြ င်း၊ အမခ ်းဌ န၊ အ ွာ့အစည်းတစခိုခိုသာ့ို ရမပ င်းရရွှာ့
ရနရ ချ

်းမခင်း မမပ နိုငလျှငရသ လည်းရြ င်း

ိုဝန

မ်းမျ ်းအ ်း တညဆ

ဥပရေနှငာ့အည ရလျ ရကြ်းပငစင ခံစ ်းခွငာ့မပ ရမည။
၃၀။

ဝနကြ်းဌ နသည (ြ) ရအ ြပေါြစစရပမျ ်းအတွြ ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏ ဘဏ္ဍ ရနပိုံရငွမှ ြျခံရစရနစစဉ
ရဆ ငရွြရပ်းရမည(၁) မမနမ ာ့ဆြသွယရရ်းလိုပငန်း၏ပငစင ခံစ ်းခွငာ့မျ ်း၊
(၂) ဤဥပရေအရ ွာ့စည်းသညာ့ ရြ ပိုရရ်းရှင်းသိုာ့ ရမပ င်းရရွှာ့တ ဝန
ရသ ဝန

မ်းရဆ င

မ်းမျ ်းအတွြ လိုပသြဆိုရငွ၊ ချ်းမမငာ့ရငွ၊ အပငမ်းစ ်းလစ နှငာ့

အပငမ်းစ ်း ယူမှုဆိုငရ ြစစမျ ်း ၊
(၃) မမနမ ာ့ဆြသွယရရ်းလိုပငန်း၏

မပညပရချ်းရငွ

မပနလညရပ်းဆပရန

တ ဝနမျ ်း ။
( ခ) ရြ ပိုရရ်းရှင်းအတွြ လိုပငန်းလညပတရန လိုအပရသ ြနဦ်းမတညရင်းနှ်းရငွ
ြို ရြ ပိုရရ်းရှင်းြ အဆိုမပ တငမပရစပပ်း စမံြန်းနှငာ့ ဘဏ္ဍ ရရ်းဝနကြ်းဌ နမှ
စစစ၍ မပညရ
၃၁။

ငစိုဘဏ္ဍ ရနပိုံရငွမှ ရတ င်းခံရမည။

အမှုရဆ ငအရ ရှချ ပသည စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့၏လမ်းညွှနချြနှငာ့အည (ြ) ဝန

မ်းမျ ်းအ ်း ခနာ့အပရ တွင အလိုပခနာ့

်းမှုဆိုငရ သရဘ တူညချြစ ချ ပ

ချ ပဆိုမခင်းြို တညဆအလိုပသမ ်းဆိုငရ ဥပရေနှငာ့အည ရဆ ငရွြရမည။
( ခ) ဝန

မ်း ွာ့စည်းပိုံအရခနာ့အပတ ဝနရပ်းမခင်း၊ အရညအချင်းသတမှတမခင်း၊ ဝန

မျ ်း၏ လစ ၊ စရတနှငာ့ ချ်းမမငာ့ရငွမျ ်း၊ ဝန

မ်းစည်းြမ်းမျ ်း၊ ရ

မ်း

ူ်းတို်းမမငာ့
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ရပ်းမခင်း၊ ရမပ င်းရရွှာ့မခင်း၊ အန ်းယူခွငာ့ရပ်းမခင်း၊ နိုတ
အမပစရပ်းမခင်းနှငာ့

ရ

ူ်းမှ ယရှ ်းမခင်းစသညာ့

ွြခွငာ့မပ မခင်း၊ အရရ်းယူ
ဝန

မ်းရရ်းရ ြစစမျ ်းြို

သတမှတချြမျ ်းနှငာ့အည ရဆ ငရွြရမည။
၃၂။

ရြ ပိုရရ်းရှင်းသည (ြ) ရြ ပိုရရ်းရှင်း

ဝန

မ်းမျ ်း၏

ရပိုငခွငာ့နှငာ့အခွငာ့အရရ်းမျ ်း

ဥပရေနှငာ့အည

ရရှရရ်းအတွြ စစဉရဆ ငရွြရပ်းရမည။
( ခ) ရြ ပိုရရ်းရှင်းဝန
နည်းပည မျ ်း

မ်းမျ ်းအ ်း ရခတမဆန်းသစရသ ဆြသွယရရ်း ဝနရဆ ငမှု
တတရမမ ြရစရရ်းအတွြ

မပညတွင်းမပညပ၌

ြျင်းပရသ

အခမ်းအန ်းမျ ်း၊ ရဆွ်းရနွ်းပွမျ ်းနှငာ့ သငတန်းမျ ်း တြရရ ြရလာ့လ ဆည်းပူ်း
ရစရန စစဉရဆ ငရွြရပ်းရမည။
( ဂ) ၂၀၁၂

ခိုနှစ၊

မှတပိုံတင၍

လူမှု ူလိုံရရ်းဥပရေနှငာ့အည

ရြ ပိုရရ်းရှင်း

ညာ့ဝငရကြ်း ရငွရပ်းသွင်းပပ်း အ မခံ

ဝန

မ်းမျ ်းြို

်းရှရရ်း၊ အလိုပတွင

ခိုြမှု

အ မခံ အြျ ်းခံစ ်းခွငာ့ရရှရရ်းနှငာ့ အမခ ်းလူမှု ူလိုံရရ်း အြျ ်းခံစ ်းခွငာ့တအ
ိုာ့ တွြ
လူမှု ူလိုံ ရရ်းအ ွာ့နှငာ့ ညနှိုင်းရဆ ငရွြရမည။
(ဃ) ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏ ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုလိုပငန်းဌ န အသ်းသ်းရှ တ ဝနခံ
ဝန

မ်းမျ ်းြ

၎င်းတတ
ိုာ့
ဝနယူရဆ ငရွြသညာ့

လိုပငန်း၏ရအ ငမမငမှုနှငာ့

ဆိုံ်းရှုံ်းမှုတြ
ိုာ့ ို တ ဝနခံရစရန စမံခနာ့ခွမခင်းနှငာ့ ကြ်းကြပမခင်းတမိုာ့ ပ ရမည။
အခန်း(၉)
ဆိုရကြ်းရငွချ်းမမငမာ့ ခင်း
၃၃။

အမှုရဆ ငအရ ရှချ ပသည

ဝန

မ်းမျ ်း၏

စွမ်းရဆ ငရညအရပေါ်တွငလည်းရြ င်း၊

ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏လိုပငန်းရအ ငမမငမှုအရပေါ်တွငလည်းရြ င်း သတမှတ
မျ ်းနှငာ့အည တွြချြ

်းသညာ့ စံချနစံညွှန်း

်းရသ ဆိုရကြ်းြို စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့၏ သရဘ တူညချြမ ငာ့ ဆိုရကြ်း

ရနပိုံရငွမှခံစ ်းခွငာ့မပ နိုငသည။
အခန်း (၁၀)
ဘဏ္ဍ ရရ်း၊ ရငွရရ်းရကြ်းရရ်းနှငာ့ စ ရင်းမျ ်း
၃၄။

ရြ ပိုရရ်းရှင်းသည

သရဘ တူညချြမ ငာ့
(ြ)

မပညရ

ူရ

ရအ ြပေါရရငွမျ ်းမ ငာ့
င

မမ၏ဘဏ္ဍ ရနပိုံရငွြို

ဝနကြ်းဌ န၏

်းရှရမည -

ငစိုအစို်းရအ ွာ့၏

်းရသ ရင်းနှ်းရငွမျ ်း၊

သရဘ တူညချြမ ငာ့နိုငငံရတ ြ

မတည

ိုတရပ်း
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( ခ)

မမနမ ာ့ဆြသွယရရ်းလိုပငန်းပိုင
နိုငငံမခ ်းသိုံ်းရငွမျ ်း၊
ရ ြ်းပမမျ ်း၊

မပညတွင်းမပညပရှရငွရကြ်းမျ ်း၊

သြဆိုငရ လိုပငန်းမျ ်းသာ့ို

ရငွရကြ်းဆိုငရ

ဆငာ့ပွ ်းမ စလ သညာ့

ကြ တင

အမခ ်းအခွငာ့အရရ်းမျ ်း၊

အတို်းရရငွနှငာ့

ိုတရပ်းရငွမျ ်း၊

အဆိုပေါပိုငဆိုငမှုမျ ်းမှ

အြျ ်းအမမတမျ ်း၊

ရှယယ မျ ်း၊ ရချ်းရငွစ ချ ပမျ ်း၊ ရချ်းရငွရပ်း

ရနပိုံရငွမျ ်း၊

ရင်းနှ်းမမ ပနှံမှုမျ ်း၊

်းသညာ့ ေဗငချ မျ ်း၊ အ မခံ

လိုပငန်းနှငာ့သြဆိုငသညာ့ရငွမျ ်း၊
( ဂ)

စိုရဆ င်းရငွမှ အတို်းရရငွမျ ်း၊

(ဃ)

ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှု

လိုပငန်းနှငာ့ဆြစပသညာ့

စ်းပွ ်းရရ်းလိုပငန်း

တစခိုခိုတွင ရင်းနှ်းမမ ပနှံ၍ လိုပြိုငရ မှရရှရသ အြျ ်းအမမတမျ ်း။
၃၅။

ရြ ပိုရရ်းရှင်းသည (ြ) မမနမ ာ့ဆြသွယရရ်းလိုပငန်းမှ လွှရမပ င်းရယူမညာ့ နိုငငံရတ ပိုင ပိုံရသပစစည်းမျ ်း
အ ်း မပညရ

ငစိုအစို်းရအ ွာ့၏ သရဘ တူညချြအရ စ ရင်းရှတန ို်း (Book

Value) မ ငာ့ခနာ့မှန်းတန ို်းတွြချြ၍ နိုငငံရတ ၏ရင်းနှ်းမမ ပနှံမှုတန ို်းအမ စ
နိုငငံရတ ြမတည

ိုတရပ်း

်းရသ ရင်းနှ်းရငွမျ ်းတွင

ညာ့သွင်းရ

မပ

်းရ

မည။
( ခ) မမပိုငမတညရငွရင်းမျ ်းမ ငာ့

အမျ ်းနှငာ့မသြဆိုငရသ ြိုမပဏ

(

Private

Company ) ြိုမ စရစ ၊ အမျ ်းနှငာ့သြဆိုငရသ ြိုမပဏ ( Public Company)
ြိုမ စရစ၊
သညာ့အခေါ

ြစပြိုမပဏ ( Joint-venture Company )ြို မ စရစ တညရ
မမ

ညာ့ဝငသညာ့

မတညရငွရင်းမျ ်းြို

( Market Value ) မ ငာ့ တန ို်းသငာ့၍
( ဂ) နှစစဉဆြသွယရရ်း

င

ြ လရပေါြရစျ်းတန ို်း

ညာ့ဝငရမည။

ဝနရဆ ငမှုလိုပငန်းစမံချြနှငာ့

အရအသို်းံ ခနာ့မှန်းရမခ

ရငွစ ရင်းတိုာ့ြိုရရ်းဆွ ပပ်း စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့၏ အတညမပ ချြမ ငာ့ ဝနကြ်းဌ နသာ့ို
ရပ်းပိုာ့၍
အ

ညရ

စမံချြနှငာ့အည

ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုလိုပငန်းြို

အရြ င

ရဆ ငရွြနိုငသည။

(ဃ) ဘဏ္ဍ ရရ်းနှစအလိုြစိုစိုရပေါင်းရရငွသ်းိုံ ရငွမျ ်းအ ်း မပညရ

ငစို၏ဘဏ္ဍ ရငွ အရ

အသို်းံ ခနာ့မှန်းရမခရငွစ ရင်းတွင နိုငငံရတ ၏ ဘဏ္ဍ ရငွအရအသိုံ်းဆိုငရ ဥပရေနှငာ့
အည သ်းမခ ်း

ညာ့သွင်း၍ ရ

( င) ရရငွသိုံ်းရငွမျ ်းြို

မပရမည။

မပညတွင်းမပညပဘဏမျ ်းတွင

ဝနကြ်းဌ န၏ခွငာ့မပ ချြမ ငာ့

ဘဏ္ဍ ရရ်း စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းမျ ်းနှငာ့အည ဘဏစ ရင်းမျ ်းြို
ရမည။

ွငာ့လှစ

်းရှ
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( စ) မမရရှရသ နိုငငံမခ ်းသိုံ်းရငွြို ဝနကြ်းဌ န၏ခွငာ့မပ ချြမ ငာ့ ဘဏ္ဍ ရရ်းစည်းမျဉ်း
စည်းြမ်းမျ ်း နှငာ့အည
(ဆ) မမလြရအ ြရှ

ိုတယူသ်းိုံ စွခွငာ့ရသည
ှ
။

လိုပငန်းအိုပစိုအလိုြလည်းရြ င်း၊

လိုပငန်းတစခိုချင်း

အလိုြလည်းရြ င်း ရရငွသ်းိုံ ရငွအရမခအရနမျ ်းရပေါ်လွငရစရန သ်းမခ ်း ရငွစ ရင်း
မျ ်း ွငာ့လှစ

်းရှရမည။

( ဇ) တညဆအခွနအရြ ြဥပရေအရ

မမ၏ဆြသွယရရ်း

အတွြြင်းလွတခွငာ့ သာ့မ
ို ဟိုတ ရလျှ ာ့ရပေါာ့ခွငာ့မမပ ရသ

ဝနရဆ ငမှုလိုပငန်း

ြျသငာ့သညာ့ အခွနအခ

မျ ်းြို ရပ်းသွင်းရမည။
၃၆။

ရြ ပိုရရ်းရှင်းသည အခွနအရြ ြမျ ်းနှငာ့ နိုငငံရတ သာ့ို အမမတရငွခွရဝ ရပ်းသွင်း

ပပ်းရန ြ ရအ ြပေါရနပိုံရငွမျ ်းြို မမအသ ်းတငပိုလျှံရငွ
ူရ

င

မှ လျ

်းသတမှတ၍ သ်းမခ ်းစ

်းရှနိုငသည -

(ြ) ဆိုရကြ်းရနပိုံရငွ၊
( ခ)

ွံာ့ပ ်းမှုရနပိုံရငွ၊

( ဂ) တန ို်းယိုတရလျ မ
ာ့ ှုရနပိုံရငွ၊
(ဃ) အိုန စ ရနပိုံရငွ၊
( င) သြသ ရချ ငချရရ်းရနပိုံရငွ၊
( စ) အမခ ်းလိုအပရသ ရနပိုံရငွ။
၃၇။

ရြ ပိုရရ်းရှင်းသည (ြ) ဝနကြ်းဌ နြ သတမှတ

်းသညာ့အတိုင်း သ မနအသို်းံ စရတရအ ြတွင ပိုေမ

၃၆၊ ပိုေမခွ(ဂ)အရ

ူရ

ငသညာ့ တန ို်းယိုတရလျ မ
ာ့ ှု ရနပိုံရငွြို နှစစဉသ်းမခ ်း

လျ

်းရှရမည။

( ခ) ဝန

်း သတမှတ

မ်းမျ ်း၏စိုရဆ င်းရငွမျ ်းနှငာ့မမ၏အသ ်းတငပိုလျှံရငွ

ရငွမ ငာ့ ဝန

မ်းမျ ်းအလိုပမှ အန ်းယူသညာ့အခေါ အရ

ပိုေမခွ (ဃ) အရ
၃၈။

ူရ

မှ

ချ ်းြျ

ညာ့ဝင

ြအပံာ့ရပ်းနိုငရန ပိုေမ ၃၆၊

ငသညာ့ အိုန စ ရနပိုံရငွမ ငာ့ စမံရဆ ငရွြနိုငသည။

ရြ ပိုရရ်းရှင်းသည ဝနကြ်းဌ န၏ သရဘ တူညချြမ ငာ့ (ြ) နိုငငံရတ ပိုငဘဏမှ သြသ ရသ အတို်းနှုန်းမ ငာ့ရချ်းယူသိုံ်းစွနိုငသည။
( ခ) လိုပငန်းမျ ်း

အရြ ငအ

ပိုဂ္လြဘဏမျ ်း၊
ရဆ ငရွြနိုငသည။

ညရ

အ ွာ့အစည်းမျ ်း

ရဆ ငရွြရရ်းအတွြ
ံမှ

ရငွရချ်းယူပပ်း

မပညတွင်းမပညပ

အရြ ငအ

ညရ
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၃၉။

ရြ ပိုရရ်းရှင်းသည ရအ ြပေါစ ရင်းမျ ်းြို စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့သာ့ို သတမှတချြမျ ်းနှငာ့

အည တငမပရမည (ြ) ဝန

မ်းအငအ ်းစ ရင်း၊

( ခ) ရငွသ ်းအရမခအရန၊
( ဂ) ဆြသွယရရ်းဝနရဆ ငမှုလိုပငန်းစ ရင်း၊
(ဃ) ပိုငဆိုငသညာ့ပစစည်းစ ရင်းနှငာ့တန ်းို စ ရင်း၊
( င) အရှုံ်းအမမတစ ရင်း၊
( စ) လြြျနရှင်းတမ်း။
၄၀။

ရြ ပိုရရ်းရှင်းသည (ြ) ဌ နတွင်း ဘဏ္ဍ ရရ်းကြ်းကြပရရ်းအ ွာ့

ွာ့စည်း၍ ဝငရငွ

ွြရငွနှငာ့စပလျဉ်းပပ်း

စစရဆ်းကြ်းကြပရစရမည။
( ခ) ဌ နတွင်းစ ရင်းစစအ ွာ့ ွာ့စည်း၍ ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏ ဘဏ္ဍ ရရ်းအရအသို်းံ စ ရင်း
မျ ်းြို ပိုံမှနစစရဆ်းမှုမျ ်း မပ လိုပရစရမည။

ိုာ့မပင ဌ နတွင်းစ ရင်းစစအ ွာ့၏

စ ရင်းစစရဆ်းမှုအစရငခံစ ြို

စစရဆ်းမှုမမပ လိုပမ

မပငပမှစ ရင်း

ဌ နတွင်း

ဘဏ္ဍ ရရ်းကြ်းကြပရရ်းအ ွာ့ြစစစပပ်း စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့သိုာ့ တငမပရစရမည။
( ဂ) မမ၏နှစချ ပစ ရင်းစစ အစရငခံစ ြို စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့မှတစဆငာ့ ဝနကြ်းဌ နသာ့ို
နှစစဉတငမပရမည။
၄၁။

ရြ ပိုရရ်းရှင်းသည

မမ၏ဘဏ္ဍ ရငွအရအသိုံ်းစ ရင်းမျ ်းြို

စ ရင်းစစချ ပရိုံ်း သာ့မ
ို ဟိုတ မမနမ နိုငငံစ ရင်းရြ ငစတွင မှတပိုံတင

မပညရ

ငစို

်းရသ စ ရင်းစစအ ွာ့

သာ့မ
ို ဟိုတ နိုငငံတြ အသအမှတမပ စ ရင်းစစအ ွာ့၏စစရဆ်းမှုြိုခံယူရမည။
၄၂။

ရြ ပိုရရ်းရှင်းသည နိုငငံရတ ြရ ခိုငနှုန်းမပညာ့ပိုငဆိုငသမ ငာ့ မမလိုပငန်းမှရရှလ ရသ

အသ ်းတငအမမတရငွအနြမှ မပညရ
ရဝစိုြိုလည်းရြ င်း၊

ငစိုအစို်းရအ ွာ့ြ နှစစဉသတမှတရပ်းသညာ့ အမမတ

တညဆဥပရေအရ

ြျသငာ့သညာ့အခွနအခမျ ်း

ြိုလည်းရြ င်း

နိုငငံရတ သာ့ို ရပ်းသွင်းရမည။
အခန်း (၁၁)
အရ
၄၃။

ွရ

ွ

အမှုရဆ ငအရ ရှချ ပသည ဤဥပရေအရ ရြ ပိုရရ်းရှင်းြရဆ ငရွြသညာ့ ဆြသွယ

ရရ်းဝနရဆ ငမှုလိုပငန်းနှငာ့ အမခ ်းစ်းပွ ်းရရ်းလိုပငန်းအဝဝြို စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့သာ့ို တ ဝနခံ၍
ရဆ ငရွြရမည။

19
၄၄။

စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ဝငမျ ်းအတွြ ချ်းမမငာ့ရငွနှငာ့စရတတိုာ့ြို ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏ ဘဏ္ဍ ရနပိုံ

ရငွမှ ြျခံရပ်းရမည။
၄၅။

စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့ဝငမျ ်းနှငာ့ ရြ ပိုရရ်းရှင်း၏ အရ

မ်း၊ အမှု

မ်းမျ ်းသည ဤဥပရေပေါ

မပဋ္ဌ န်းချြမျ ်းအရ ရပ်းအပရသ တ ဝနြို ရဆ ငရွြရနသညာ့အချနတွင ရ ဇသတကြ်း ပိုေမ
၂၁ အရ မပညသူဝ
ာ့ န
၄၆။

မ်းမ စသညဟို မှတယူရမည။

ရြ ပိုရရ်းရှင်းြမ စရစ၊ ရြ ပိုရရ်းရှင်းနှငာ့ ပူ်းရပေါင်း စ
ွာ့ ည်းသညာ့ြိုမပဏ သာ့မ
ို ဟိုတ အ ွာ့

အစည်းတစရပရပြမ စရစ

ရရနပိုငခွငာ့နှငာ့

တရ ်းဝငရဆ ငရွြပိုငခွငာ့တာ့အ
ို တွြ

ရကြ င်းမ ငာ့စွဆိုရသ အမှုမျ ်းသည ြ လစည်းြမ်းသတ အြဥပရေ ပ

တရ ်းမ

မဇယ ်း၊ အပိုေ ၁၄၉

နှငာ့ သြဆိုင ရစရမည။
၄၇။

ရြ ပိုရရ်းရှင်းပိုင ရငွရကြ်းနှငာ့ပစစည်းမျ ်းသည နိုငငံရတ ပိုငပစစည်းမ စသညဟို မှတယူ

ရမည။
၄၈။

ဤဥပရေပေါမပဋ္ဌ န်းချြမျ ်းြို အရြ ငအ

ညရ

ရဆ ငရွြရ တွင -

(ြ) ဝနကြ်းဌ နသည လိုအပရသ နည်းဥပရေမျ ်း၊ စည်းမျဉ်းမျ ်းနှငာ့ စည်းြမ်းမျ ်းြို
မပညရ

ငစိုအစို်းရအ ွာ့၏ သရဘ တူညချြမ ငာ့

ိုတမပနနိုငသည။

( ခ) ဝနကြ်းဌ နသည လိုအပရသ အမနာ့ရကြ မင စ ၊ အမနာ့၊ ညွှနကြ ်းချြနှငာ့ လိုပ
လိုပနည်းမျ ်းြို

ိုံ်း

ိုတမပနနိုငသည။

( ဂ) စမံခနာ့ခွရရ်းအ ွာ့နှငာ့ ရြ ပိုရရ်းရှင်းတသ
ိုာ့ ည လိုအပရသ အမနာ့၊ ညွှနကြ ်းချြနှငာ့
လိုပ

ိုံ်းလိုပနည်းမျ ်းြို

ိုတမပနနိုငသည။

_______________________________________________
မပညရ

ငစိုသမမတမမနမ နိုငငံရတ

ွာ့စည်းပိုံအရမခခံဥပရေအရ ြျွနိုပလြမှတရရ်း

သည။

နိုငငံရတ သမမတ
မပညရ

ငစိုသမမတမမနမ နိုငငံရတ

ို်း

