
အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေး ဥပသေ 

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပပည်သောင်စုလွှတ်သတာ်ဥပသေအမှတ် ၂၃ ။) 

၁၃၇၆  ခုနှစ်၊   တန်ခူးလပပည့်သကျာ်    ၆   ေက် 

( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊    ဧဖပလီ  ၉  ေက်) 

 ပပည်သောင်စုလွှတ်သတာ်ေည် ဤဥပသေကုိ ပပဋ္ဌာန်းလိုက်ေည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်သဖာ်ပပချက် 

၁။ ဤဥပသေကုိ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်သေး ဥပသေဟု 

သခါ်တွင်သစေမည်။ 

၂။ ဤဥပသေတွင်ပါေိှသော သအာက်ပါစကားေပ်များေည် သဖာ်ပပပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ်ေက်သောက် 

သစေမည် - 

(က) အသေးစားစီးပွားသေးလုပ်ငန်း ဆုိေည်မှာ မတည်ေင်းနီှးသငွတွင် သပမတန်ဖုိးမပါဝင်ေည့် 

သအာက်ပါလုပ်ငန်းတိုကုိ့ ဆိုေည်- 

(၁) ေုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကို  အဓိကလုပ်ကုိင်သော လုပ်ငန်းပဖစ်လျှင် ဝန်ေမ်းဦးသေ 

အဖမဲတမ်း ၅၀ ဦး ေက်မပိုသော ေိုမ့ဟတု် မတည်ေင်းနှးီသငွ ကျပ်ေန်း ၅၀၀ 

ေကမ်ပိုသော လုပ်ငန်း၊ 

(၂) လုပ်အားအသပခပပု ေုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း ေိုမ့ဟုတ် လက်ခစားလုပ်ငန်းကို 

အဓိကလုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းပဖစ်လျှင် ဝန်ေမ်းဦးသေ အဖမဲတမ်း ၃၀၀ ဦး 

ေက်မပိုသော ေိုမ့ဟုတ် မတည်ေင်းနှီးသငွ ကျပ်ေန်း ၅၀၀ ေက်မပိုသော 

လုပ်ငန်း၊ 

(၃) လက်ကားသောင်းဝယ်သေးလုပ်ငန်းကုိ အဓိကလုပ်ကုိင်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုပဖစ်လျှင် 

ဝန်ေမ်းဦးသေ အဖမဲတမ်း ၃၀ ဦး ေက်မပိုသော ေိုမ့ဟုတ် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ 

တစ်နှစ်ဝင်သငွ ကျပ်ေန်း ၁၀၀ ေကမ်ပိုသော လုပ်ငန်း၊ 

(၄) လက်လီသောင်းဝယ်သေးလုပ်ငန်းကုိ အဓိကလုပ်ကုိင်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုပဖစ်လျှင် 

ဝန်ေမ်းဦးသေ အဖမဲတမ်း ၃၀ ဦး ေက်မပိုသော ေိုမ့ဟုတ် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ 

တစ်နှစ်ဝင်သငွ ကျပ်ေန်း ၅၀ ေကမ်ပိုသော လုပ်ငန်း၊  

(၅) ဝန်သဆာင်မှုသပးေည့်လုပ်ငန်းကုိ အဓိကလုပ်ကုိင်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုပဖစ်လျှင် 

ဝန်ေမ်းဦးသေ အဖမဲတမ်း ၃၀ ဦး ေက်မပိုသော ေိုမ့ဟုတ် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ 

တစ်နှစ်ဝင်သငွ ကျပ်ေန်း ၁၀၀ ေကမ်ပိုသော လုပ်ငန်း၊ 



2 

  

(၆) အေက်ပုေ်မခွဲငယ် (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄) နှင့် (၅) တိုမ့ှအပ အပခားလုပ်ငန်းတစ်ခု 

ပဖစ်လျှင် ဝန်ေမ်းဦးသေ အဖမဲတမ်း ၃၀ ဦး ေက်မပိုသော ေိုမ့ဟုတ် လွန်ခဲ့သော 

နှစ်၏ တစ်နှစ်ဝင်သငွ ကျပ်ေန်း ၅၀ ေကမ်ပိုသော လုပ်ငန်း။ 

( ခ )  အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်း ဆုိေည်မှာ မတည်ေင်းနီှးသငွတွင် သပမတန်ဖုိး မပါဝင်ေည့် 

သအာက်ပါလုပ်ငန်းတိုကုိ့ ဆိုေည်- 

   (၁) ေုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကုိင်သော လုပ်ငန်းပဖစ်လျှင် ဝန်ေမ်းဦးသေ 

အဖမဲတမ်း ၃၀၀ ဦး ေကမ်ပိုသော ေိုမ့ဟုတ် မတည်ေင်းနှီးသငွ ကျပ်ေန်း ၅၀၀ 

အေက်မှ ကျပ်ေန်း ၁၀၀၀ ေကမ်ပိုသောလုပ်ငန်း၊ 

  (၂) လုပ်အားအသပခပပုေုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း ေုိမ့ဟုတ် လက်ခစားလုပ်ငန်းကုိ အဓိက 

လုပ်ကုိင်သော လုပ်ငန်းပဖစ်လျှင် ဝန်ေမ်းဦးသေ အဖမဲတမ်း ၆၀၀ ဦး ေက်မပုိသော 

ေိုမ့ဟုတ် မတည်ေင်းနှီးသငွ ကျပ်ေန်း ၅၀၀ အေက် မှ ကျပ်ေန်း ၁၀၀၀ 

ေက်မပုိသော လုပ်ငန်း၊ 

  (၃) လက်ကားသောင်းဝယ်သေးလုပ်ငန်းကုိ အဓိကလုပ်ကုိင်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုပဖစ်လျှင် 

ဝန်ေမ်းဦးသေ အဖမဲတမ်း ၆၀ ဦး ေက်မပိုသော ေုိမ့ဟုတ် လွန်ခ့ဲသောနှစ်၏ 

တစ်နှစ်ဝင်သငွ ကျပ်ေန်း ၁၀၀ အေက် မှ ကျပ်ေန်း ၃၀၀ ေက်မပိုသော 

လုပ်ငန်း၊ 

  (၄) လက်လီသောင်းဝယ်သေးလုပ်ငန်းကုိ အဓိကလုပ်ကုိင်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုပဖစ်လျှင် 

ဝန်ေမ်းဦးသေအဖမဲတမ်း ၆၀ ဦး ေက်မပိုသော ေိုမ့ဟုတ် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ 

တစ်နှစ်ဝင်သငွ ကျပ်ေန်း ၅၀ အေကမ်ှ ကျပ်ေန်း ၁၀၀ ေက်မပုိသော လုပ်ငန်း၊ 

  (၅) ဝန်သဆာင်မှုသပးေည့်လုပ်ငန်းကုိ အဓိကလုပ်ကုိင်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုပဖစ်လျှင် 

ဝန်ေမ်းဦးသေ အဖမဲတမ်း ၁၀၀ ဦး ေကမ်ပိုသော ေိုမ့ဟုတ် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ 

တစ်နှစ်ဝင်သငွ ကျပ်ေန်း ၁၀၀ အေက်မှ ကျပ်ေန်း ၂၀၀ ေက်မပုိသော လုပ်ငန်း၊ 

  (၆) အေက်ပုေ်မခဲွငယ် (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄) နှင့် (၅) တုိမှ့အပ အပခားလုပ်ငန်းတစ်ခုပဖစ်လျှင် 

ဝန်ေမ်းဦးသေအဖမဲတမ်း ၆၀ ဦး ေက် မပိုသော ေိုမ့ဟုတ် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ 

တစ်နှစ်ဝင်သငွ ကျပ် ေန်း ၅၀ အေက် မှ ကျပ်ေန်း ၁၀၀ ေက်မပုိသောလုပ်ငန်း။ 

( ဂ )  လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်ေူ ဆိုေည်မှာ အသေးစားစီးပွားသေးလုပ်ငန်း ေိုမ့ဟုတ် 

အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်း ေုိမ့ဟုတ် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်း 

နှစ်ေပ်လံုးကုိ လုပ်ကုိင်ေည့် ောနှုန်းပပည့် နုိင်ငံေားစီးပွားသေးလုပ်ငန်း လုပ်သဆာင်ေူ 

ေိုမ့ဟတု် စီးပွားသေးအဖွဲ အ့စည်းကုိ ဆိုေည်။   
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(ဃ) စီးပွားသေးလုပ်ငန်းဆိုင်ောအေင်းအဖွဲ  ့ဆိုေည်မှာ လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်ေူများက 

တည်ဆဲဥပသေများနှင့်အညီ ဖွဲ စ့ည်းေားသော အကျိုးအပမတ်မယူေည့် အေင်းအဖွဲ ၊့ 

၎င်းတိုန့ှင့် ပူးသပါင်းသဆာင်ေွက်လျက်ေှိသော အဖွဲ အ့စည်း၊ တစ်ဆင့်ခံအဖွဲ အ့စည်းနှင့် 

အဖွဲ ခ့ွဲ တစ်ခုခုကုိ ဆိုေည်။ 

( င ) ဗဟုိသကာ်မတီ ဆုိေည်မှာ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုး 

တိုးတက်သေးဗဟိုသကာ်မတီကို ဆိုေည်။ 

( စ ) လုပ်ငန်းသကာ်မတီ ဆိုေည်မှာ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ 

ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်သေးလုပ်ငန်းသကာ်မတီကို ဆိုေည်။ 

(ဆ) သအဂျင်စီ ဆုိေည်မှာ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေး 

သအဂျင်စီကုိ ဆိုေည်။ 

( ဇ ) သအဂျင်စီရံုးခဲွများ ဆုိေည်မှာ ေက်ဆုိင်ော တုိင်းသေေကကီး ေုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်နှင့် 

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေတိုင်း ေိုမ့ဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေသေေများ ေိုမ့ဟုတ် 

ပပည်သောင်စုနယ်သပမတုိတွ့င် ဗဟုိသကာ်မတီနှင့် လုပ်ငန်းသကာ်မတီတုိ၏့ ခွင့်ပပုချက်ပဖင့် 

ဖွင့်လှစ်ေားသော ရံုးခွဲများကုိ ဆိုေည်။ 

( စျ ) တစ်သနောတည်းတွင်ဝန်သဆာင်မှုသပးေည့်အဖဲွ  ့ ဆုိေည်မှာ ေက်ဆုိင်ောတုိင်းသေေကကီး 

ေိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေတိုင်း ေိုမ့ဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေ 

သေေများနှင့် ပပည်သောင်စုနယ်သပမတိုတ့ွင် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေး 

လုပ်ငန်းများအတွက် တစ်သနောတည်း၌ မှတ်ပံုတင်ပခင်း၊ ခွင့်ပပုမိန်မ့ျား သလျှာက်ေားောတွင် 

ဝန်သဆာင်မှုသပးပခင်းနှင့် ဤဥပသေပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သဆာင်ေွက်သပးေန် 

သေေဆုိင်ောအုပ်ချုပ်သေးအဖဲွအ့စည်းက ဖဲွစ့ည်းတာဝန်သပးအပ်ေည့် အဖဲွကုိ့ဆုိေည်။ 

(ည) ေန်ပံုသငွ ဆုိေည်မှာ ဤဥပသေအေ ေူသောင်ေားသော အသေးစားနှင့်အလတ်စား 

စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်သေးေန်ပုံသငွကုိ ဆိုေည်။ 

( ဋ ) ေန်ပံုသငွစီမံခန်ခ့ွဲမှုအဖဲွ  ့ ဆုိေည်မှာ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ 

ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်သေးေန်ပုံသငွကုိ စီမံခန်ခ့ွဲေည့် အဖွဲ ကုိ့ဆိုေည်။ 

( ဌ ) တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာန ဆိုေည်မှာ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ 

ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေးအတွက် အသကာင်အေည်သဖာ်ောတွင် အဓိကတာဝန်ယူသဆာင်ေွက်ေန် 

ပပည်သောင်စုအစိုးေအဖွဲ က့ တာဝန်သပးအပ်ေည့် ဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုေည်။ 

( ဍ ) ေက်ဆုိင်ောဝန်ကကီးဌာနများ ဆုိေည်မှာ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ 

ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်သေးအတွက် အသကာင်အေည်သဖာ်ောတွင် ဆက်စပ်ပါဝင်သနသော 

ဝန်ကကီးဌာနများကို ဆိုေည်။ 
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( ဎ ) ဘဏ် ဆိုေည်မှာ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ကူးေန်းသောင်းဝယ်သေး ဘဏ်လုပ်ငန်းပဖစ်သစ၊ 

ဖံွ ့ဖဖိုးသေးဘဏ်လုပ်ငန်းပဖစ်သစ သဆာင်ေွက်ေန်ဗဟုိဘဏ်က လုိင်စင်ေုတ်သပးေားေည့် 

ကုမ္ပဏီကုိ ဆုိေည်။ ယင်းစကားေပ်တွင် လုိင်စင်ေေိှေားသော နုိင်ငံပခားဘဏ်လည်း 

ပါဝင်ေည်။  

(ဏ) စွန်ဦ့းတီေွင်မှု ဆိုေည်မှာ သေးကွက်ဝင် ပိုမိုအေုးံတည့်သော နည်းပညာ၊ ေုတ်ကုန် 

ပစ္စည်းများ၊ ကုန်ေုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်သဆာင်မှုများကုိ ဆန်းေစ်တီေွင် ဖန်တီးနုိင်မှုကုိ 

ဆိုေည်။ 

(တ) မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပပုပခင်း ဆိုေည်မှာ ဤဥပသေပါ အခွင့်အသေးများကုိ ေေှိခံစားနိုင်ေန် 

အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများကို ေတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 

သအဂျင်စီက မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပပုပခင်းကို ဆိုေည်။ 

(ေ)  သချးသငွဆိုင်ောေတင်းအချက်အလက်ဌာန ဆိုေည်မှာ သချးသငွဆိုင်ော ေတင်း 

အချက်အလက်များ ေုိမ့ဟုတ် သငွသေးသ ကးသေးအဖဲွ အ့စည်းနှင့်ဆက်ေွယ်သဆာင်ေွက် 

ေူများ၏ သငွသချးေန် ေုိက်တန်မှုကုိ အကဲပဖတ်ေံုးေပ်ေန် ဆီသလျာ်ေက်ဆုိင်သော 

အပခားေတင်းအချက်အလက်များကို စုစည်းနိုင်ေန်နှင့် စုစည်းေေှိေည့် ေတင်း 

အချက်အလက်များကို သငွသေးသ ကးသေးအဖွဲ အ့စည်းများေို  ့ အေိသပးနိုင်ေန် ပမန်မာ 

နိုင်ငံသတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ခွင့်ပပုချက်ပဖင့် တည်သောင်ေားသော ဌာနကုိ ဆိုေည်။ 

အခန်း (၂) 

ေည်ေွယ်ချက် 

၃။ ဤဥပသေ၏ ေည်ေွယ်ချက်များမှာ သအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်ေည်- 

(က) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများအတွက် စီးပွားသေးနှင့်ဆက်စပ်ေည့် 

ေတင်းအချက်အလက်၊ နည်းပညာအသောက်အကူများနှင့်သငွသ ကးပ့ံပုိးမှုများ လွယ်ကူစွာ 

ေေှိနိုင်သစေန်၊ 

( ခ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများေည် ပပည်တွင်းပပည်ပ သေးကွက် 

များေို ့လကလ်ှမ်းမီသစေန်နှင့် ယှဉ်ဖပိုင်နုိင်မှုစွမ်းေည် ပမင့်မားတုိးတက်သစေန်၊ 

( ဂ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်လာပခင်းအားပဖင့် 

ပပည်ေူများအလုပ်အကုိင် အခွင့်အလမ်းေစ်များနှင့်အတူ ဝင်သငွတုိးတက်ေေိှလာသစေန်၊ 

(ဃ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ သဆာင်ေွက်ောတွင် လုပ်ငန်းဆုိင်ော 

အခက်အခဲများနှင့် အဟန်အ့တားများကုိ သလျာပ့ါးသစေန်။ 
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အခန်း (၃) 

အသပခခံမူများ 

၄။ ဤဥပသေ၏ အသပခခံမူများမှာ သအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်ေည် - 

(က) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ေှင်ေန်ဖံွ ့ဖဖိ းုတုိးတက်သစေန်လည်းသကာင်း၊ 

စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ အခက်အခဲများကုိ သလျှာ့ချသစေန်လည်းသကာင်း လုိအပ်ေည့် 

ဘဏ္ဍာသေးဆိုင်ော အသောက်အပံ့သပးပခင်း၊ ဥပသေသေးောအ ကံဉာဏ်သပးပခင်းနှင့် 

စီမံခန်ခ့ွဲသေးဆိုင်ောမူဝါေများ ချမှတ်သပးပခင်း၊ 

( ခ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများကုိ ပပည်တွင်းသေးကွက်တွင် ောမက 

ပပည်ပသေးကွက်များတွင်ပါ နုိင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းမီ အေည်အသေွးေိှသော ေုတ်ကုန်များ၊ 

ဝန်သဆာင်မှုများပဖင့် ဝင်သောက်ယှဉ်ဖပိုင်နိုင်သေး၊ ယှဉ်ဖပိုင်နိုင်မှု စွမ်းေည်ပမင့်မားသေးနှင့် 

သေးကွက်ေေှိသေးတိုကုိ့ သဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 

( ဂ ) မှတ်ပံုမတင်ေသေးသော အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများကုိ ဥပသေနှင့် 

အညီ မှတ်ပုံတင်နိုင်သေးအတွက် တိုက်တွန်းအားသပးပခင်း၊ 

(ဃ) အေစ်စတည်မည့် ေုိမ့ဟုတ်  လက်ေိှသဆာင်ေွက်လျက်ေိှသော အသေးစားနှင့် အလတ်စား 

စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများကုိ ေတင်းအချက်အလက်၊ နည်းပညာနှင့် သငွသ ကးအေင်းအနီှး 

ေေှိသစေန် အသောက်အကူသပးပခင်း၊  

( င ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများကုိ ေဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွား 

ဝန်းကျင်တိုအ့ား ဆိုးကျိုးေက်သောက်မှု အနည်းဆုံးပဖင့် ေယံဇာတအေင်းအပမစ်များ 

စဉ်ဆက်မပပတ် တုိးတက်ေေိှသစသေးအတွက် စီမံသဆာင်ေွက်သစပခင်း၊ 

( စ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းေှင်များကုိ ဆန်းေစ်တီေွင်ေည့် ကုန်စည်များ 

ေုတ်လုပ်သေးနှင့် ဝန်သဆာင်မှုများ တုိးတက်သစသေး၊ ကုန်ေုတ်လုပ်မှု စွမ်းေည်တုိးတက်သေး၊ 

ကုန်ေုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ပဖန်သ့ဝမှုတိုတ့ွင် သခတ်မီနည်းပညာနှင့် အသောက်အကူပပု 

ပစ္စည်းများကုိ လိုက်သလျာညီသေွ အေုံးပပုသေးတိုအ့တွက် အားသပးတိုက်တွန်းပခင်း၊ 

(ဆ) အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများနှင့် လူေားအေင်းအပမစ် တုိးတက်သေးကုိ အားသပးပခင်း 

နှင့် လုပ်ငန်းခွင်ေင်တန်းများ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်လာသစေန် စီမံသဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

( ဇ ) အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေးအတွက် အစုိးေ၊ 

ပုဂ္ဂလိကနှင့် အပပည်ပပည်ဆုိင်ော ပူးသပါင်းသဆာင်ေွက်မှုကုိ အားသပးပမှင့်တင်ပခင်း။ 



6 

  

အခန်း (၄) 

ဗဟိုသကာ်မတီဖွဲ စ့ည်းပခင်းနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၅။ (က) ပပည်သောင်စုအစုိးေအဖဲွေ့ည် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ပုိမုိဖံွ ့ဖဖိုး 

တိုးတက်လာသစသေးအတွက်  ဤဥပသေပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေမ်းသဆာင်ေန် 

အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေးဗဟုိသကာ်မတီကုိ 

သအာက်ပါအတုိင်း ဖဲွ စ့ည်း ေမည်- 

(၁) နိုင်ငံသတာ်ေမ္မတ ဥက္က ဋ္ဌ 

(၂) ေုတိယေမ္မတများ ေုတိယဥက္က ဋ္ဌများ 

(၃) ေက်ဆုိင်ောဝန်ကကီးဌာနများမှ ပပည်သောင်စုဝန်ကကီးများ အဖွဲ ဝ့င်များ 

(၄) စီးပွားသေးဆုိင်ော အေင်းအဖဲွမ့ျားမှ ေင့်သလျာ်သော 

ကုိယ်စားလှယ်နှင့် စီးပွားသေးပညာေှင်၊ အေိပညာေှင်၊ 

အတတ်ပညာေှင် ပုဂ္ဂိုလ်များ 

အဖွဲ ဝ့င်များ 

(၅) တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာန၊  ပပည်သောင်စုဝန်ကကီး အတွင်းသေးမှူး 

( ခ ) ပုေ်မခဲွ (က) အေ ဖဲွစ့ည်းေားသော အဖဲွဝ့င်များအနက်မှ တွဲဖက်အတွင်းသေးမှူးကို 

ေတမ်ှတ်၍ တာဝန်သပးအပ်ေမည်။ 

( ဂ ) ဗဟိသုကာ်မတီ ဖွဲ စ့ည်းပခင်းကို နိုင်ငံသတာ်ေမ္မတက ေုတ်ပပန်သ ကညာေမည်။ 

၆။ ဗဟိုသကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ သအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်ေည် - 

(က) ဤဥပသေပါ အသပခခံမူများနှင့်အညီ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ 

ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်သေးကို သဆာင်ေွက်နိုင်သစေန် မူဝါေများ ချမှတ်ပခင်း၊ လမ်းညွှန်ပခင်း၊ 

( ခ ) နိုင်ငံသတာ်၏ စီးပွားသေးအင်အားစုများတွင် အချိုးအစားအများဆုံး ပါဝင်သနေည့် 

အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်သေးကုိ အားသပး 

ပမှင့်တင်ပခင်း၊ 

( ဂ ) သငွသ ကးအကူအညီနှင့် နည်းပညာအကူအညီများ ေေှိသေးအတွက် ပပည်တွင်းပပည်ပ 

အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ဆက်ေွယ်ညှိနှိုင်း သဆာင်ေွက်သပးေန် လမ်းညွှန်မှုသပးပခင်း၊ 

(ဃ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်း သေးကွက်များ သကျးလက်သေေအေိ 

ဖွံ ့ဖဖိုးသေးကုိ အားသပးပမှင့်တင်ပခင်း၊ 

( င ) ပပည်တွင်း ပပည်ပေင်းနီှးပမှုပ်နံှမှု စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများအတွက် သေးကွက် ချိတ်ဆက်သေး 

လုပ်ငန်းများ ပုံမှန်ပဖစ်ေွန်းတိးုတက်လာသစေန် စီစဉ်သပးပခင်း၊ 
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( စ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သစေန် လုိအပ်ေည့် 

လူေားအေင်းအပမစ်များ သလ့ကျင့်ပပုစုပျိုးသောင်သေးကို အားသပးပမှင့်တင်ပခင်း၊ 

(ဆ) စွမ်းအင်ေုတ်လုပ်ပခင်းနှင့် စွမ်းအင်ကုိ အကျိုးေိှေိှ ေိသောက်စွာ အေံုးချသေးနည်းပညာ၊ 

ေဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ေိန်းေိမ်းမှုနည်းပညာများ အေုံးပပုသေးအတွက် လမ်းညွှန် 

ပံ့ပိုးသပးပခင်း၊ 

( ဇ ) တန်ဖိုးပမှင့် ေုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ေုတ်လုပ်ေည့် နည်းပညာနှင့် စက်ကိေိယာများ 

အေံုးပပုသေးအတွက် ဆက်စပ်ညိှနှိုင်းလမ်းညွှန်ပခင်း၊ စွန်ဦ့းတီေွင် စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ 

တိုးတက်သပါ်ေွန်းလာေန် လမ်းညွှန်ပံ့ပိုးသပးပခင်း၊ 

( ေ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ အသပခခံအသဆာက်အအုံများနှင့် 

အသောက်အကူပပုပစ္စည်းများ လုံသလာက်စွာ သောက်ပံ့ပဖည့်တင်းနိုင်သေးအတွက် 

ေက်ဆုိင်ောဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းများ၊ သေေဆုိင်ောအာဏာပုိင်များ၊ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းေှင် 

များနှင့် ညှိနှိုင်းသပါင်းစပ်သဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 

(ည) လုပ်ငန်းသကာ်မတီ ဖွဲ စ့ည်းသပးပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ေတမ်ှတ်သပးပခင်း၊ 

( ဋ ) သအဂျင်စီ၊ ေန်ပုံသငွ စီမံခန်ခ့ွဲမှုအဖွဲ န့ှင့် အပခားလိုအပ်သော အဖွဲ မ့ျားကုိ ဖွဲ စ့ည်းတာဝန် 

သပးအပ်ေန် လမ်းညွှန်ပခင်း။ 

အခန်း (၅) 

လုပ်ငန်းသကာ်မတီဖွဲ စ့ည်းပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၇။ (က) ဗဟိသုကာ်မတီေည် လုပ်ငန်းသကာ်မတီကုိ သအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲ စ့ည်းေမည် - 

(၁) ေုတိယေမ္မတတစ်ဦး ဥက္က ဋ္ဌ 

(၂) တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာန၊ ပပည်သောင်စုဝန်ကကီး ေုတိယဥက္က ဋ္ဌ 

(၃) ေက်ဆိုင်ော ပပည်သောင်စုဝန်ကကီးဌာနမှ ပပည်သောင်စု 

ဝန်ကကီး ေိုမ့ဟုတ် ေုတိယဝန်ကကီးများ 

အဖွဲ ဝ့င ်

(၄) ေက်ဆုိင်ောတုိင်းသေေကကီး ေုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်ဝန်ကကီးချု ပ်များ၊ 

သနပပည်သတာ်သကာင်စီဥက္က ဋ္ဌ 

 အဖွဲ ဝ့င် 

(၅) အစုိးေဌာန၊ အစုိးေအဖဲွအ့စည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ အဖွဲ ဝ့င ်

(၆)  အေင်းအဖွဲ မ့ျားမှ ေင့်သလျာသ်ော ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စီးပွားသေး 

ပညာေှင်၊ အေိပညာေှင်၊ အတတ်ပညာေှင်များ 

အဖွဲ ဝ့င ်

( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) အေ ဖွဲ စ့ည်းေားသော အဖွဲ ဝ့င်များအနက်မှ အတွင်းသေးမှူး၊ တွဲဖက် 

အတွင်းသေးမှူးတိုကုိ့ ဗဟိသုကာ်မတီက ေတမ်ှတ်၍ တာဝန်သပးအပ်ေမည်။ 
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၈။ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်သေးလုပ်ငန်းသကာ်မတီ၏ 

လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ သအာက်ပါအတိုင်း ပဖစ်ေည် -  

(က) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ အားသပးပမှင့်တင် သဆာင်ေွက်နုိင်ေန် 

လုိအပ်သော ေတင်းအချက်အလက်များကုိ ဗဟုိသကာ်မတီေုိ ့စုသဆာင်းေံုးေပ်တင်ပပပခင်း၊ 

( ခ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများတွင် အဟန်အ့တားပဖစ်သနသော 

ကိစ္စေပ်များအား သကျာ်လွှားနိုင်ေန် ကူညီသဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 

( ဂ ) သစျးကွက်များ ချဲ ေ့ွင်နိုင်သေးအတွက် ပပည်တွင်းပပည်ပ စီးပွားသေးသစျးကွက်များနှင့် 

ကျယ်ပပန်စ့ွာ ချိတ်ဆက်နိုင်သေးကုိ ပံ့ပိုးကူညီသဆာင်ေွက်ပခင်း၊  

(ဃ) ကျွမ်းကျင်လုပ်ေားများ လုိအပ်ချက် ပပည့်မီသအာင် သလ့ကျင့်ပျို းသောင်ေန်နှင့်အလုပ်အကုိင် 

အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးသပးပခင်း၊ 

( င ) နည်းပညာ လုိအပ်ချက်များအတွက် ပပည်တွင်းပပည်ပ အဖဲွအ့စည်းအေီးေီးနှင့် ချိတ်ဆက်၍ 

ပညာသပးပမှင့်တင်ပခင်း၊ 

( စ ) ပပည်တွင်းပပည်ပမှ သငွသ ကးအကူအညီများ ေယူနိုင်သေးအတွက် ေက်ဆိုင်ောအစိုးေ 

ေိုမ့ဟတု် ပုဂ္ဂလိက သငွသ ကးအဖွဲ အ့စည်းများ၊ ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုအဖွဲ အ့စည်းများ၊ ဘဏ် 

များနှင့် ချိတ်ဆက်သဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 

(ဆ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေးအတွက် ေက်ဆုိင်ော 

ဘဏ်များ၏ လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်မှုနှင့် အသေးစားသငွသချးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက် 

သစေန် ပံ့ပိုးသဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 

( ဇ ) နည်းပညာနှင့်စီးပွားသေးဆုိင်ော အ ကံပပုချက်များေယူပဖန်ပ့ဖူးနုိင်ေန် ပပည်တွင်းပပည်ပ 

အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများဆုိင်ော အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပူးသပါင်း 

သဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

( ေ ) အစိုးေဝန်ကကီးဌာနများနှင့် အစိုးေမဟုတ်သော အဖွဲ အ့စည်းများေှိ နည်းပညာဆိုင်ော 

ေုသတေနဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းသဆာင်ေွက်ပခင်း၊  

(ည) ဗဟုိသကာ်မတီ၏ ေသဘာတူညီချက်ပဖင့် သအဂျင်စီ၊ ေန်ပံုသငွစီမံခန်ခဲွ့မှုအဖွဲ နှ့င့် လုပ်ငန်း 

ေံုးေပ်မှု အစီေင်ခံသေးအဖဲွတုိ့ကုိ့ ဖဲွစ့ည်းသပးပခင်းနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ေတ်မှတ် 

သပးပခင်း၊ 

( ဋ ) ဗဟုိသကာ်မတီေုိ ့ လုပ်ငန်းအစီေင်ခံစာများနှင့် အပခားလုိအပ်ေည့် အစီေင်ခံစာများကုိ 

တင်ပပပခင်း၊ 

( ဌ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေးအတွက် ပပည်သောင်စု 

ဘဏ္ဍာေန်ပုံသငွမှ လိုအပ်ေည့် သောက်ပံ့ခွဲသဝမှုေေှိနိုင်ေန် ညှိနှိုင်းသဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 
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( ဍ ) ဗဟုိသကာ်မတီက အခါအားသလျာ်စွာ သပးအပ်ေည့် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေး 

လုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေးဆုိင်ော လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ သဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

  ( ဎ ) သေေအေီးေီးေှိ ေုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍများနှင့် သောင်းဝယ်မှုကဏ္ဍများအား အချင်းချင်း 

ချိတ်ဆက်မှုပဖစ်လာသစေန် စီမံသဆာင်ေွက်သပးပခင်း။ 

အခန်း(၆) 

လုပ်ငန်းေုးံေပ်မှုအစီေင်ခံသေးအဖွဲ  ့ဖွဲ စ့ည်းပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၉။ လုပ်ငန်းသကာ်မတီေည် ဗဟုိသကာ်မတီ၏ ေသဘာတူညီချက်ပဖင့် လုပ်ငန်းေံုးေပ်မှု အစီေင်ခံသေး 

အဖွဲ ကုိ့ ေင့်သလျာ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များပဖင့် ေတမ်ှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖွဲ စ့ည်းေမည်။ ဗဟိသုကာ်မတီက 

တာဝန်သပးအပ်ေည့် အဖွဲ ဝ့င်တစ်ဦးက အဖွဲ ၏့ဥက္က ဋ္ဌအပဖစ် သဆာင်ေွက်ေမည်။ 

၁၀။ လုပ်ငန်းေံုးေပ်မှု အစီေင်ခံသေးအဖဲွ၏့ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ သအာက်ပါအတုိင်းပဖစ်ေည် - 

(က) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ ပကတိအသပခအသန၊ လုိအပ်ချက် 

များနှင့် အခကအ်ခဲများကုိ သလ့လာေုးံေပ်ပခင်း၊ 

( ခ ) သအဂျင်စီနှင့် သအဂျင်စီရံုးခွဲများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းသဆာင်ေည်ကုိ ေုးံေပ်ပခင်း၊ 

( ဂ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်သေးအတွက် 

အသောက်အကူပပုေည့် ဝန်သဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ေင်တန်းသကျာင်းများ၊ ဘဏ္ဍာသေး 

ဆိုင်ော အဖွဲ အ့စည်းများ၏ လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်မှု အသပခအသနကုိ ေုးံေပ်ပခင်း၊ 

(ဃ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ ေဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွား 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော ေက်သောက်မှုများကို ဆန်းစစ်ေံုးေပ်ပခင်း၊ 

( င ) သေေတွင်းနှင့် ကမ္ဘာ့နုိင်ငံများ၏ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်မှုအသပခအသနကုိ ဆန်းစစ်ေံုးေပ်၍ 

မိမိနိုင်ငံေှိ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကုိ 

နိုင်ငံသတာ်က ပံ့ပိုးသဆာင်ေွက်သပးနိုင်ေန် ေုးံေပ်ပခင်း၊ 

( စ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ ကဏ္ဍအလုိက် ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်မှု၊ 

နုိင်ငံ၏ ပပည်တွင်းအေားတင်ေုတ်လုပ်မှုတန်ဖုိးတွင် ပါဝင်မှု၊ ပပည်ပေုိ ့ တင်ပုိမ့ှုနှင့် 

ပပည်ပမှ တင်ေွင်းမှုများအသပါ် ေုးံေပ်ပခင်း၊ 

(ဆ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ အလုပ်အကုိင်ဖန်တီးသပးနုိင်မှုနှင့် 

အနိမ့်ဆုံးေေှိေည့် လုပ်ခလစာ၊ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများနှင့် 

ေွက်ကုန်များ၊ ေင်းနီှးပမှုပ်နံှမှုများနှင့် အလုပ်အကုိင်ေေိှမှုများကုိ စိစစ် ေံုးေပ်ပခင်း၊ 

( ဇ ) လုပ်ငန်းေုးံေပ်ချက်များနှင့် ေက်ဆိုင်ေည့် အစီေင်ခံစာများကုိ လုပ်ငန်းသကာ်မတီ 

မှတစ်ဆင့် ဗဟိသုကာ်မတီေုိ ့ တင်ေွင်းပခင်းနှင့် အများပပည်ေူေုိ ့ အခါအားသလျာ်စွာ 

ေုတ်ပပန်သ ကညာပခင်း။ 
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အခန်း (၇) 

သအဂျင်စီနှင့်သအဂျင်စီရုံးခွဲများ ဖွဲ စ့ည်းပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၁၁။ လုပ်ငန်းသကာ်မတီေည် ဗဟိုသကာ်မတီ၏ ေသဘာတူညီချက်ပဖင့် ေက်ဆိုင်ော အစိုးေဌာန၊ 

အစုိးေအဖဲွအ့စည်းများမှ ဌာနအကကီးအမှူးများ၊ အေင်းအဖဲွမ့ျားမှ ေင့်သလျာ်ေည့် ကုိယ်စားလှယ်များ၊ 

ပညာေှင်များ ပါဝင်ေည့် သအဂျင်စီကုိ ဖွဲ စ့ည်းေမည်။ 

၁၂။ ဗဟိသုကာ်မတီ၏ ေသဘာတူညီချက်ပဖင့် တာဝန်သပးအပ်ပခင်းခံေသော ပုဂ္ဂိုလ်က သအဂျင်စီ 

ဥက္က ဋ္ဌအပဖစ် သဆာင်ေွက်ေမည်။ သအဂျင်စီဥက္က ဋ္ဌေည် ေုတိယဝန်ကကီးအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ် ပဖစ်ေည်ဟု 

မှတ်ယူေမည်။ 

၁၃။ တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာနမှ ညွှန် ကားသေးမှူးချုပ်ေည် သအဂျင်စီအတွင်းသေးမှူးအပဖစ် သဆာင်ေွက် 

ေမည်။ 

၁၄။ သအဂျင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ သအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်ေည်- 

(က) အသေးစားနှင် ့အလတ်စား စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်သေးမူဝါေကို 

အသကာင်အေည်သဖာ်သဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

( ခ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်မှုကုိ တိုးပမှင့်သေးဆိုင်ော 

လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်ချက်များအသပါ် နှစ်ပတ်လည်တုိးတက်မှု အစီေင်ခံစာကုိ လုပ်ငန်း 

သကာ်မတီမှတစ်ဆင့် ဗဟိသုကာ်မတီေို ့တင်ေငွ်းပခင်း၊ 

( ဂ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်းေသဘာေဘာဝအလုိက် 

 ကုံသတွသ့နေသော အခကအ်ခဲများ၊ လိုအပ်ချက်များကုိ သလျာန့ည်းသစေန် ပံ့ပိုးကူညီ 

သဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

(ဃ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများကို လိုအပ်ေည့် ဝန်သဆာင်မှုများ 

သပးနုိင်ေန်အတွက် သေေဆုိင်ော သအဂျင်စီရံုးခဲွများ တည်သောင်ပခင်းနှင့် တစ်သနောတည်း 

ဝန်သဆာင်မှုသပးေည့် အဖွဲ မ့ျား တည်သောင်နိုင်ေန် ညှိနှိုင်းသဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

( င ) အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများနှင့် ေက်ဆိုင်သော ဥပသေပညာ 

သပးသေးလုပ်ငန်းများ သဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

( စ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်သေးအတွက် 

လုိအပ်သော အ ကံဉာဏ်သပးပခင်း၊ အလုပ်ရံုသဆွးသနွးပဲွများ ကျင်းပပခင်းနှင့် ေင်တန်းများ 

သပးပခင်း၊ 

(ဆ) အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ တည်သောင်နိုင်ေန် ေက်ဆိုင်ော 

အစိုးေဌာန၊ အစိုးေအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းသဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 
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( ဇ ) ေက်ဆုိင်ော ဝန်ကကီးဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ ဘဏ်များနှင့် ပူးသပါင်းလျက် 

အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများကုိ သငွသ ကးသောက်ပ့ံမှု တုိးပမှင့်ေေိှ 

သစေန် သငွသ ကးမဟတု်သော ဝန်သဆာင်မှုများကုိ သဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 

( ေ ) အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပပည်တွင်းပပည်ပ စီးပွားသေး 

လုပ်ငန်းများပူးသပါင်း၍ စီးပွားသေးကွန်ေက်များ တည်သောင်နုိင်ေန် သဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 

(ည) တီေွင် ကံဆမှုနှင့် သေးကွက်ချဲ ေ့ွင်နိုင်သေးကုိ ပမှင့်တင်နိုင်ေန်အတွက် အသေးစားနှင့် 

အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများအချင်းချင်း ယှဉ်ဖပိုင်သဆာင်ေွက်မှုကုိ တွန်းအား 

သပးပခင်း၊ ကုန်စည်နှင့် နည်းပညာပပပဲွများ ကျင်းပသပးပခင်း၊ 

( ဋ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်ေက်သော အပငင်းပွားမှုများကုိ 

အ ကံသပးပခင်း၊ ညှိနှိုင်းဖျန်သပဖသပးပခင်းနှင့် ခုံေမာဓိနည်းပဖင့် သပဖေှင်းနိုင်ေန် ကူညီ 

သဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 

( ဌ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းဆုိင်ော ဥပသေအတုိင်ပင်ခံ အဖဲွအ့စည်းများ၊  

လုပ်ငန်းေူသောင်သေး အတုိင်ပင်ခံ ဝန်သဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ တည်သောင်နုိင်သေးအတွက် 

ကူညီပံ့ပိုးသဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 

( ဍ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများနှင့်ေက်ဆုိင်ေည့် ကိန်းဂဏန်းဆုိင်ော 

စာေင်းများကုိ သကာက်ယူပခင်း၊ အဆင့်ဆင့်စစ်သဆးပခင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ေားေှိပခင်းနှင့် 

လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ အေုးံပပုပခင်း၊ 

( ဎ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများကို ေတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 

မှတ်ပံုတင်ခွင့်ပပုနုိင်သေးအတွက် စီမံသဆာင်ေွက်ပခင်း၊ မှတ်ပုံတင်ေက်တမ်း ေတမ်ှတ် 

သပးပခင်း၊ 

(ဏ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေး သဆာင်ေွက်ေန် 

အပပည်ပပည်ဆိုင်ော သငွသေးသ ကးသေး အဖွဲ အ့စည်းများ၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ော ဖွံ ့ဖဖိုးသေး 

သအဂျင်စီများ၊ စီးပွားသေး အေင်းအဖွဲ မ့ျား၊ ပပည်တွင်းနှင့် အပပည်ပပည်ဆိုင်ော အစိုးေ 

မဟုတ်ေည့် အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ဆက်ေယွ်ပခင်း၊ 

(တ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေး နှင့် တုိးတက်သေး 

နည်းလမ်းများ အသကာင်အေည်သဖာ်ေန်အတွက် သငွသ ကးအဖဲွအ့စည်းများနှင့် နီးကပ်စွာ 

ပူးသပါင်းညှိနှိုင်းသဆာင်ေွက်ပခင်း၊ အ ကံဉာဏ်ေယူပခင်း၊ 

(ေ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားမှ သပပာင်းလဲပဖစ်သပါ်လာဖပီး 

သနာက် ၃ နှစ်အေိ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်း၏ အဆင့်အတန်းကုိ 

ေိန်းေိမ်းေားေှိပခင်း။ 
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၁၅။ သအဂျင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ သေေအလုိက် အသကာင်အေည်သဖာ်မည့် သအဂျင်စီရံုးခဲွများေည် 

ေက်ဆုိင်ောနယ်သပမအတွင်း တစ်သနောတည်းတွင် ဝန်သဆာင်မှုသပးေည့်အဖဲွမ့ျား၏ လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်မှု 

များကုိ တာဝန်ခံေမည်။ 

အခန်း(၈) 

စီးပွားသေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အေင်းအဖွဲ မ့ျား၏ အခန်းကဏ္ဍ 

၁၆။ စီးပွားသေးလုပ်ငန်းဆုိင်ောအေင်းအဖွဲ မ့ျားေည် ဤဥပသေ၏ အသပခခံမူဝါေများကုိ လုိက်နာ 

သဆာင်ေွက်နုိင်သစေန် ဗဟုိသကာ်မတီ၊ အပခားဆက်စပ်ေည့် အဖဲွအ့စည်းများနှင့် နီးကပ်စွာ လုပ်ကုိင် 

သဆာင်ေွက်ေမည်။ 

၁၇။ စီးပွားသေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အေင်းအဖွဲ မ့ျားေည် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေး 

လုပ်ငန်းများ ကကီးေွားလာသစသေး၊ ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်သေးနှင့် ယင်းတို၏့ စီးပွားသေးအဆင့်အတန်း 

တိုးတက်ပဖစ်ေွန်းလာသစသေးတိုအ့တွက် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပူးသပါင်းသဆာင်ေွက်ေမည်။ 

အခန်း(၉) 

လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်ေူ၏ တာဝန်နှင့်အခွင့်အသေးများ 

၁၈။ လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်ေူ၏ တာဝန်နှင့် အခွင့်အသေးများမှာ သအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်ေည် - 

(က) ဤဥပသေပါ အခွင့်အသေးများကုိ ေေိှခံစားနုိင်ေန် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေး 

လုပ်ငန်းများကုိ ေတမ်ှတ်ချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ပခင်း၊ 

( ခ ) စီးပွားသေး ေိုမ့ဟတု် လူမှုပတ်ဝန်းကျင် သပပာင်းလဲပဖစ်သပါ်မှုများကုိ တုံ ့ပပန်နိုင်ေန်နှင့် 

စီးပွားသေးလုပ်ငန်း ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်လာသစေန်အတွက် စီမံခန်ခဲွ့မှုပံုစံနှင့် တုိးတက်သော 

နည်းပညာများကုိ လွတ်လပ်စွာ သပပာင်းလဲသဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

( ဂ ) ဤဥပသေအေ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများအပဖစ် အကျုံ းဝင်ေည့် 

မတည်ေင်းနှီးသငွ၊ လုပ်ေားဦးသေနှင့် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ တစ်နှစ်ဝင်သငွ ေတမ်ှတ်ချက် 

တစ်ေပ်ေပ်နှင့် မကိုက်ညီေည့်အခါ လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်ေူက သအဂျင်စီေို ့ ေတင်း 

သပးပိုတ့င်ပပပခင်း၊ ခွင့်ပပုကာလအတွင်း သပပာင်းလဲမှတ်ပုံတင်ပခင်း၊ မှတ်ပုံတင် 

လက်မှတ်ကို ပပန်လည်အပ်နှံပခင်း၊ 

(ဃ) မိမိလုပ်ငန်း၏ စာေင်းဇယားမှတ်တမ်းများကုိ ေတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ပပုစုေိန်းေိမ်း 

ေားေှိပခင်း၊ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ စစ်သဆးမှုကုိ ခံယူပခင်း၊ 

( င ) နစ်နာမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သအဂျင်စီ ရံုးခွဲမှတစ်ဆင့် သအဂျင်စီေို ့တင်ပပခွင့်ေှိပခင်း၊ 
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( စ ) စွမ်းအင်ေုတ်လုပ်ပခင်းနှင့် အကျိုးေိှေိှ ေိသောက်စွာ အေံုးချသေး၊ ေဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ေိန်းေိမ်းသေး၊ တန်ဖိုးပမှင် ့ ေုတ်ကုန်ပစ္စည်းေုတ်လုပ်မှုနှင့် စက်ကိေိယာများ 

အေံုးပပုသေးတုိအ့တွက် အစုိးေနှင့်အစုိးေမဟုတ်သော နည်းပညာဆုိင်ော ေုသတေန 

ဌာနများ၊ ပပည်တွင်းပပည်ပအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် သအဂျင်စီမှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက် 

သဆာင်ေွက်နိုင်ပခင်း၊ 

(ဆ) ပပည်တွင်းပပည်ပမှ ေင်တန်းများ၊ အလုပ်ရံုသဆွးသနွးပဲွများ၊ သဟာသပပာပဲွများ၊ ကုန်စည် 

ပပပွဲနှင့်  ဖပိုင်ပွဲများေို ့သအဂျင်စီ၏ အစီအစဉ်ပဖင့် တက်သောက်နိုင်ပခင်း၊ 

( ဇ ) အစုိးေဝန်ကကီးဌာနများ၊ အစုိးေအဖဲွအ့စည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖဲွအ့စည်းများမှ သောက်ပ့ံေည့် 

သငွသ ကးနှင့် အပခားဝန်သဆာင်မှုများေေိှေန် သအဂျင်စီမှတစ်ဆင့် သလျှာက်ေားနုိင်ပခင်း၊ 

( စျ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေးအတွက် လုပ်ငန်း 

စီမံချက်များအလုိက် သချးသငွေယူ သဆာင်ေွက်နုိင်ေန် သအဂျင်စီေုိ ့ သလျှာက်ေားနုိင်ပခင်း၊ 

(ည) ပပည်တွင်းပပည်ပ စီးပွားသေးကွန်ေက်များတွင် သအဂျင်စီ၏ အစီအစဉ်ပဖင့် ပါဝင်နုိင်ပခင်း။ 

အခန်း(၁၀) 

ေန်ပုံသငွစီမံခန်ခ့ွဲမှုအဖွဲ  ့ဖွဲ စ့ည်းပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၁၉။ လုပ်ငန်းသကာ်မတီေည် ဗဟိုသကာ်မတီ၏ ေသဘာတူညီချက်ပဖင့် ေန်ပုံသငွစီမံခန်ခ့ွဲမှုအဖွဲ ကိ့ု 

ေင့်သလျာ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များပဖင့် ေတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖဲွ စ့ည်းေမည်။ ဗဟုိသကာ်မတီက တာဝန် 

သပးအပ်ေည့် အဖွဲ ဝ့င်တစ်ဦးက အဖွဲ ၏့ ဥက္က ဋ္ဌအပဖစ် သဆာင်ေွက်ေမည်။ 

၂၀။ ေန်ပုံသငွစီမံခန်ခ့ွဲမှုအဖွဲ ၏့ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ သအာက်ပါအတိုင်း ပဖစ်ေည် - 

(က) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်သေး အလုိငှ့ာ အတုိး 

ေက်ောသော သချးသငွများေေိှနုိင်သေး ဝန်သဆာင်မှုသပးနုိင်ေန်အတွက် နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာသငွ 

အေအေံုးဆုိင်ော ခန်မှ့န်းသပခသငွစာေင်းတွင် ေည့်ေွင်းလျာေားေန် လုပ်ငန်းသကာ်မတီေုိ ့

တွက်ချက်တင်ပပပခင်း၊ 

( ခ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးသေးဆုိင်ော အသောက်အကူပပု 

ကိစ္စေပ်များတွင် အေံုးပပုနုိင်ေန်အတွက် သောက်ပ့ံသငွတစ်ေပ်အား လုပ်ငန်းသကာ်မတီမှ 

တစ်ဆင့် ဗဟုိသကာ်မတီေို ့အဆိုပပု တင်ပပပခင်း၊ 

( ဂ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်သေး ေန်ပုံသငွကို 

နိုင်ငံသတာ်က သောက်ပံ့သငွ၊  ပပည်တွင်းပပည်ပ သငွသ ကးအဖွဲ အ့စည်းများမှ အကူအညီ 

ေေှိသငွ၊ အလှူေှင်များက လှူေါန်းသငွ၊ မိမိဝန်သဆာင်မှုလုပ်ငန်းများမှ ဝန်သဆာင်ခ 

ေေှိသငွတိုန့ှင့်  ေူသောင်ေားေှိပခင်း၊ 
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(ဃ) ပပည်တွင်းပပည်ပမှ  ေင်းနီှးပမှုပ်နံှမှု ပပုလုပ်လုိသော အဖဲွအ့စည်းများနှင့် မှတ်ပံုတင်ေား 

ေိှသော အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ပူးသပါင်းလုပ်သဆာင်နုိင်ေန် 

တည်ဆဲဥပသေများနှင့်အညီ ညှိနှိုင်းသဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 

( င ) အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေးအတွက် နုိင်ငံသတာ် 

အစုိးေက အတုိးေက်ောစွာ ေတ်မှတ်သော အေူးသချးသငွတစ်ေပ်နှင့် ပပည်တွင်း ပပည်ပ 

ဘဏ်များ၊ သငွသ ကးအဖွဲ အ့စည်းများ၊  ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုအဖွဲ အ့စည်းများမှ ေေှိနိုင်ေည့်  

အတုိးမ့ဲသချးသငွ၊ အတုိးေက်ောသောသချးသငွ၊ သချးသငွတစ်ေပ်ေပ်ကုိ ေယူဖပီး အသေးစား 

နှင့် အလတ်စားစက်မှု လုပ်ငန်းဖွံ ဖ့ဖိုးသေးဘဏ်နှင့် ေက်ဆိုင်ောဘဏ်များမှတစ်ဆင့် 

မှတ်ပံုတင်ေားေိှသော အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများနှင့်တုိက်ရုိက် 

ချိတ်ဆက် သချးယူနိုင်ေန် စီစဉ်သပးပခင်း၊ အေိအမှတ်ပပုသပးပခင်း၊ 

( စ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်သေးဆုိင်ော ကိစ္စေပ် 

များအတွက် သငွသ ကးကျခံေုးံစွဲပခင်း၊ 

(ဆ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများအား ောမန်သချးသငွ၊ အတိုးနှုန်း 

ေက်ောသောသချးသငွ၊ အတိုးမဲ့သချးသငွ၊ ပပန်လည်သပးဆပ်စောမလိုသော အကူအညီ 

သငွများ ေေှိေန်အတွက် အသောက်အကူပပုေန် သချးသငွဆိုင်ော ေတင်းအချက်အလက် 

ဌာနကို တည်သောင်ပခင်း၊ 

( ဇ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများအား သငွသချးောတွင် ဆံုးရှုံးမှုများ 

ကာကွယ်နိုင်ေန်အတွက် ဘဏ္ဍာသေးဝန်ကကီးဌာနက ခွင့်ပပုေားသော သချးသငွအာမခံ 

ကုမ္ပဏီများ၊ သချးသငွအာမခံ သကာ်ပိုသေးေှင်းများနှင့် ညှိနှိုင်းသဆာင်ေွက်သပးပခင်း။ 

၂၁။ ေန်ပုံသငွစီမံခန်ခ့ွဲမှုအဖွဲ ေ့ည် သငွသ ကးဆိုင်ော ကိစ္စများကုိ ေိသောက်စွာ အသကာင်အေည်သဖာ် 

သဆာင်ေွက်နုိင်ေန် လုပ်ငန်းသကာ်မတီ၏ ကကီး ကပ်မှုပဖင့် ဘဏ္ဍာသေးဝန်ကကီးဌာန၊ ပမန်မာနုိင်ငံသတာ် 

ဗဟိဘုဏ်တိုန့ှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်၍ သဆာင်ေွက်ေမည်။ 

အခန်း(၁၁) 

တစ်သနောတည်းတွင်ဝန်သဆာင်မှုသပးသောစနစ် 

၂၂။ ေက်ဆိုင်ော ဝန်ကကီးဌာနများေည် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ့ဖဖိုး 

တုိးတက်သေးအတွက် တစ်သနောတည်းတွင် ဝန်သဆာင်မှုသပးသောစနစ်ကုိ သဆာင်ေွက်နုိင်စွမ်းေိှသော 

ဝန်ေမ်းများအား လုပ်ပုိင်ခွင့် အခွင့်အာဏာများ သပးအပ်၍ တစ်သနောတည်းတွင် ဝန်သဆာင်မှုသပးသော 

အဖွဲ မ့ျားတွင် ပူးတွတဲာဝန်သပးေမည်။ 

၂၃။ တစ်သနောတည်းတွင် ဝန်သဆာင်မှုသပးသော စနစ်အား အသကာင်အေည်သဖာ် သဆာင်ေွက်သနေည့် 

ဝန်ေမ်းများေည် သအဂျင်စီရံုးခဲွများနှင့် ပူးသပါင်းသဆာင်ေွက်ေမည်။ 
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အခန်း (၁၂)  

ေတင်းအချက်အလက်စုသဆာင်းေိန်းေိမ်းပခင်းနှင့် ေုတ်ပပန်ပခင်း 

၂၄။ သအဂျင်စီေည် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများနှင့် ေက်ဆုိင်ေည့် ေတင်း 

အချက်အလက်များကို သကာက်ယူပခင်း၊ မှတ်တမ်းတင် ေားေှိပခင်းနှင် ့ လိုအပ်ချက်နှင် ့အညီ 

အေုံးပပုပခင်းတိုက့ို သဆာင်ေွက်နိုင်ေန် သအာက်ပါတိုက့ို ေက်ဆိုင်ောဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် 

ညှိနှိုင်းပူးသပါင်း စီစဉ်သဆာင်ေွက်ေမည် - 

(က) သေးကွက်၊ နည်းပညာနှင့် ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဆိုင်ော ေတင်းအချက်အလက်များကို 

ကွန်ေက်စနစ်များပဖင့် ပ့ံပုိးသပးပခင်း၊ ေတင်းမီေီယာများမှတစ်ဆင့် ေုတ်ပပန်သပးပခင်း၊ 

( ခ ) ပပည်တွင်းနှင့် နုိင်ငံတကာသေးကွက်ဆုိင်ော အ ကံသပးဌာနများ ေူသောင်ဖွင့်လှစ်နုိင်ေန် 

ညှိနှိုင်းသဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

( ဂ ) ပပည်တွင်းပပည်ပ ဝယ်ယူေူနှင့် သောင်းချေူများအတွက် အွန်လိုင်းကုန်ေွယ်မှုစနစ် 

ဖွံ ့ဖဖိုးသစေန် ေက်ဆိုင်ောဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းသဆာင်ေွက်ပခင်း။ 

အခန်း (၁၃) 

လူစ့ွမ်းအားအေင်းအပမစ်ဖွံ ့ဖဖိုးသေးနှင့် နည်းပညာအသောက်အပံ့သပးပခင်း 

၂၅။ သအဂျင်စီေည် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ ေုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားနှင့် 

ယှဉ်ဖပိုင်နိုင်မှု ပမှင့်တင်နိုင်သေးတိုအ့တွက် သအာက်ပါတိုကုိ့ ေက်ဆိုင်ောဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် 

ညှိနှိုင်းပူးသပါင်း စီစဉ်သဆာင်ေွက်ေမည်- 

(က) ေင့်သလျာ်ေည့် နည်းပညာများကို ေှာသဖွသဖာ်ေုတ် လွှဲသပပာင်းသပးပခင်း၊ 

( ခ ) ကုန်ေုတ်လုပ်မှုဆိုင်ော နည်းပညာအ ကံဉာဏ်များသပးပခင်းနှင့် သခတ်မီစက်ကိေိယာ 

များကုိ အေုးံပပုနိုင်သစေန် သလ့ကျင့်ပညာသပးပခင်း၊ 

( ဂ )  ေုတ်ကုန်များ၏ အေည်အသေွးကုိ စစ်သဆးသပးမည့် ဓာတ်ခဲွခန်းများ တည်သောင်မှုကုိ 

အားသပးပခင်းနှင့် ပူးသပါင်းသဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

(ဃ) ပပည်တွင်းပပည်ပဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကအဖဲွအ့စည်းများအ ကား နည်းပညာ 

ပူးသပါင်းဖလှယ်ပခင်း၊ 

( င ) တီေွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းေည် ပမှင့်တင်နုိင်ေန် လုပ်ငန်းစွမ်းသဆာင်ေည်အလုိက် ေုိက်တန်သော 

ချီးသပမှာက်မှုများ စီစဉ်သပးပခင်း၊ 

( စ ) ေုသတေနလုပ်ငန်းများမှ ေေှိလာေည့် နည်းပညာေစ်များကို သေှ သ့ပပးအဆင့်မှ 

စီးပွားပဖစ် ေုတ်လုပ်နိုင်သေးအတွက် အသောက်အပံ့များသပးပခင်း၊ 
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(ဆ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းေှင်များ၏ စွမ်းသဆာင်ေည် ပမှင့်တင်သေး 

အစီအစဉ်များကို သဆာင်ေွက်ပခင်းနှင့် လူစ့ွမ်းအားအေင်းအပမစ် ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်သေး 

လုပ်ငန်းေပ်များတွင် ပံ့ပိုးကူညီသဆာင်ေွက်ပခင်း။ 

အခန်း (၁၄) 

သေးကွက်ေှာသဖွချိတ်ဆက်သပးပခင်း 

၂၆။ သအဂျင်စီေည် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ သေးကွက်ပမှင့်တင်သေး 

အတွက် သအာက်ပါတိုကုိ့ ေက်ဆိုင်ောဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးသပါင်း စီစဉ်သဆာင်ေွက် 

ေမည-် 

(က) ပိုကု့န်ဦးစားသပးလုပ်ငန်း သဆာင်ေွက်မှုများကုိ အားသပးပခင်း၊ 

( ခ ) နုိင်ငံတကာသေးကွက်များ၏ ကျင့်ဝတ်နှင့် စည်းမျဉ်းများကုိ လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်ေူများ 

ေိေှိကျွမ်းဝင်သစပခင်း၊ 

( ဂ ) သေးကွက်ေိုးသဖာက်သေးနှင့် သေးကွက် သဝစုများေေှိသစေန် ပံ့ပိုးသဆာင်ေွက်သပးပခင်း၊ 

(ဃ) နိုင်ငံတကာသေးကွက်ကုိ ချိတ်ဆက်မိသစမည့် စံနှုန်းေတ်မှတ်ချက်များ သဖာသ်ဆာင် 

နိုင်သေးနှင့် ကုန်ေွယ်မှု လွယ်ကူသချာသမွ သ့စသေးတိုကုိ့ စီစဉ်သပးပခင်း၊ 

( င ) အသကာက်ခွန်နှင့် ကုန်ေွယ်မှု လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများကို လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်ေမူျား 

ေိေှိကျွမ်းဝင်သစပခင်းနှင့် ေိုက်ေင့်ေည့် သပဖသလျှာ့မှုများ ေေှိသစပခင်း။ 

အခန်း (၁၅) 

အခွန်အသကာက်ဆိုင်ောညှိနှိုင်းသဆာင်ေွက်သပးပခင်း 

၂၇။ သအဂျင်စီေည် လုပ်ငန်းသကာ်မတီ၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားသေး 

လုပ်ငန်းများ ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်သစေန်နှင့် ယှဉ်ဖပိုင်နိုင်စွမ်းေည်ေှိသစေန် သအာက်ပါ ကိစ္စေပ်များနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ အခွန်သလျှာ့သပါ့ပခင်းနှင့် ကင်းလွတ်ခွင့်ပပုပခင်းတုိကုိ့ သဆာင်ေွက်နုိင်သေးအတွက် ေက်ဆုိင်ော 

ဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းများေို ့အ ကံပပုတင်ပပေမည် - 

(က) ေုသတေနပပုဖပီး တီေွင်ဆန်းေစ်သော ကုန်ပစ္စည်းအေစ် ေုတ်လုပ်ပခင်း၊ 

( ခ ) စီးပွားသေးဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်မှု သနာက်ကျသနသောသေေ၌ ဦးစားသပးစာေင်းဝင် အသေးစား 

နှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်း သဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

( ဂ ) သဘးေွက်ပစ္စည်းများနှင့် အသလအလွင့်ပစ္စည်းများကို အေုံးပပု၍ ေုတ်လုပ်မှု 

လုပ်ငန်းများကုိ သဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

(ဃ) စွမ်းအင်ေုတ်လုပ်ပခင်းနှင့် အကျိုးေိှေိှေိသောက်စွာ အေံုးချသေးနှင့် ပပန်လည်ေံုးစဲွသေး 

တိုအ့တွက် အလုပ်ရံုအတွင်း ပပုပပင်သပပာင်းလဲမှု သဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 
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( င ) ေဘာဝသဘးအန္တောယ်သ ကာင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးေည့် အသေးစားနှင့် အလတ်စား 

စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများကုိ  ပပန်လည်ေူသောင်သေးလုပ်ငန်းများသဆာင်ေွက်ပခင်း။ 

အခန်း (၁၆) 

စွန်ဦ့းတီေွင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းေစ်စတင်မှုကို ပံ့ပိုးသဆာင်ေွက်ပခင်း 

၂၈။ သအဂျင်စီေည် လုပ်ငန်းသကာ်မတီ၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ စွန်ဦ့းတီေွင်မှုပပုသော လုပ်ငန်းေှင် 

များအသနပဖင့် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုေင်းနှီးပမှုပ်နှံလာသစေန် 

သအာက်ပါတိုကုိ့ ေက်ဆိုင်ောဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးသပါင်းစီစဉ်သဆာင်ေွက်ေမည်- 

(က) အခွန်သလျှာ့သပါ့သကာက်ခံပခင်း၊ 

( ခ ) စက်ရံုများတည်သောင်ေန် သပမ ေိုမ့ဟတု် လုပ်ငန်းသနောကုိ ေက်ောေည့် နှုန်းေား 

ပဖင့် ငှားေမ်းပခင်း၊ 

( ဂ ) လုပ်ငန်းေူသောင်သေး အတုိင်ပင်ခံ ဝန်သဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ တည်သောင်သဆာင်ေွက်ပခင်း 

နှင့် အခကအ်ခဲများကုိ အ ကံပပုသပဖေှင်းပခင်း၊ 

(ဃ) အကျို းတူ ကုန်ေုတ်လုပ်ငန်းများ ဖဲွစ့ည်းတည်သောင်နုိင်ေန် ကူညီသဆာင်ေွက်သပးပခင်း။ 

အခန်း (၁၇) 

မှတ်ပုံတင်ပခင်း 

၂၉။ သအဂျင်စီေည် - 

(က) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများေည် ေက်ဆုိင်ော လုိင်စင်၊ ခွင့်ပပုချက် 

ေိုမ့ဟတု် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တင်ပပနိုင်လျှင် မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပပုေမည်။ 

( ခ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများေည် လုိင်စင်၊ ခွင့်ပပုချက် ေုိမ့ဟုတ် 

မှတ်ပုံတင်ေန် မလိုအပ်ေည့်လုပ်ငန်းပဖစ်ပါက သအာက်ပါေတ်မှတ်ချက်များနှင့် 

ညီညွတ်လျှင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပပုေမည် - 

(၁) ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သနေုိင်လျက်ေိှသော ပပည်ေူများ၏ကျန်းမာသေးကုိ ေိခုိက်မှု 

မေှိပခင်း၊ 

(၂) ေဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားပတ်ဝန်းကျင်အသပါ် ဆုိးကျိုးေက်သောက်မှု 

အနည်းဆုံးပဖစ်ပခင်း၊ ပပန်လည်ေိန်းေမိ်းသေး လုပ်ငန်းများကုိ ေတ်မှတ်ချက် 

နှင့်အညီ သဆာင်ေွက်သပးနိုင်ပခင်း၊ 

(၃) မီးသဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းပခင်း၊  

(၄) လုပ်ငန်းခွင်သဘးအန္တောယ်နှင့် ကျန်းမာသေး ေိခိုက်မှုမေှိပခင်း။ 
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၃၀။ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများေည် ေက်ဆိုင်ောတစ်သနောတည်းတွင် 

ဝန်သဆာင်မှုသပးေည့် အဖွဲ မ့ျား၌ မှတ်ပုံတင်ပခင်း၊ စီးပွားသေးလုပ်ငန်း လိုင်စင်ေုတ်ယူပခင်းနှင့် 

လိုအပ်သော သောက်ခံချက်များ သလျှာက်ေားပခင်းတို ့ပပုနိုင်ေည်။ 

၃၁။ သအဂျင်စီေည် သအာက်ပါအသ ကာင်းအော တစ်ေပ်ေပ် သပါ်သပါက်ေည့်အခါ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ကုိ 

ပပန်လည် ရုပ်ေိမ်းေမည် - 

(က) လုပ်ငန်းသဆာင်ေွက်ေူက မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကုိ ပပန်လည်အပ်နှံပခင်း၊ 

( ခ ) တည်ဆဲဥပသေတစ်ေပ်ေပ်အေ လုပ်ငန်းေပ်စဲခံေပခင်း၊ 

( ဂ ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် ေက် 

သကျာ်လွန်၍ စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ သပပာင်းလဲပဖစ်သပါ်မှုေည် ကန်ေ့တ်ကာလ ၃ နှစ် 

ေကသ်ကျာ်လွန်ပခင်း။ 

အခန်း (၁၈) 

အသေွသေွ 

၃၂။ ဗဟုိသကာ်မတီေည် ဤဥပသေမပပဋ္ဌာန်းမီ ဖဲွစ့ည်းေားသော အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားသေး 

လုပ်ငန်းများ ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်သေးဗဟိုသကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆက်ခံ၍ ဤဥပသေနှင့် 

အညီ သဆာင်ေွက်ေမည်။ 

၃၃။ လုပ်ငန်းသကာ်မတီေည် ဤဥပသေမပပဋ္ဌာန်းမီ ဖွဲ စ့ည်းေားသော အသေးစားနှင့် အလတ်စား 

စီးပွားသေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်သေး လုပ်ငန်းသကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆက်ခံ၍ 

ဤဥပသေနှင့်အညီ သဆာင်ေွက်ေမည်။ 

၃၄။ ဤဥပသေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို သဆာင်ေွက်နိုင်သစေန် တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာနေည် ဗဟို 

သကာ်မတီ၊ လုပ်ငန်းသကာ်မတီ၊ သအဂျင်စီ၊ ေန်ပုံသငွစီမံခန်ခ့ွဲမှုအဖွဲ ၊့ လုပ်ငန်းေုံးေပ်မှု အစီေင်ခံသေး 

အဖွဲ ၊့ သအဂျင်စီရုံးခွဲနှင့် တစ်သနောတည်းတွင် ဝန်သဆာင်မှုသပးသောအဖွဲ တ့ို၏့ ရုံးလုပ်ငန်းများကို 

တာဝန်ယူ သဆာင်ေွက်ေမည့်အပပင် ကုန်ကျစေိတ်များကုိ ကျခံေမည်။ 

၃၅။ တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာနေည် နုိင်င့ံဝန်ေမ်း မဟုတ်ေည့် ဗဟုိသကာ်မတီအဖဲွဝ့င်၊ လုပ်ငန်းသကာ်မတီ 

အဖဲွဝ့င်၊ သအဂျင်စီအဖဲွဝ့င်၊ ေန်ပံုသငွစီမံခန်ခဲွ့မှုအဖဲွဝ့င်နှင့် လုပ်ငန်းေံုးေပ်မှုအစီေင်ခံသေးအဖဲွဝ့င်တုိ၏့ 

ချီးပမှင့်သငွနှင့်စေိတ်များကုိ ပပည်သောင်စုအစုိးေအဖဲွ၏့ ေသဘာတူညီချက်ပဖင့် ေတ်မှတ်သပးေမည်။ 

၃၆။ ဤဥပသေပါ ပပည်သောင်စုအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ောေူးေက်တမ်းေည် ောမန်အားပဖင့် 

နိုင်ငံသတာ် ေမ္မတ၏ ောေူးေက်တမ်းအတိုင်းပဖစ်ေည်။ 
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၃၇။ ဤဥပသေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကုိ အသကာင်အေည်သဖာ်သဆာင်ေွက်ောတွင် - 

(က) တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာနေည် လုိအပ်သော နည်းဥပသေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကုိ 

ပပည်သောင်စုအစိုးေအဖွဲ ၏့ ေသဘာတူညီချက်ပဖင့် ေုတ်ပပန်နိုင်ေည်။ 

( ခ ) ဗဟိုသကာ်မတီ၊ လုပ်ငန်းသကာ်မတီနှင့် တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာနတိုေ့ည် လိုအပ်သော 

အမိန်သ့ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန်၊့ ညွှန် ကားချက်နှင့် လုပ်ေံုးလုပ်နည်းများကုိ ေုတ်ပပန်နုိင်ေည်။ 

( ဂ ) သအဂျင်စီေည် လုပ်ငန်းသကာ်မတီ၏ ေသဘာတူညီချက်ပဖင့် လိုအပ်သော အမိန် ့ နှင့် 

ညွှန် ကားချက်များကို ေုတ်ပပန်နိုင်ေည်။ 

 

ပပည်သောင်စုေမ္မတပမန်မာနုိင်ငံသတာ် ဖဲွစ့ည်းပံုအသပခခံဥပသေအေ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်သေးေုိးေည်။ 

 

 (ပုံ) ေိန်းစိန် 

 နိုင်ငံသတာ်ေမ္မတ 

 ပပည်သောင်စုေမ္မတပမန်မာနိုင်ငံသတာ် 

  

 


