ဘက်စုစံပိုပုိ ေဆာင်ေရး ဥပေဒ
( ၂၀၁၄ ခု ှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၃ ။ )
၁၃၇၅ ခု ှစ်၊ တပို တွဲလဆန်း ၁ ရက်
(၂၀၁၄ ခု ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်)
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပ2ာန်းလိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ြခင်း ှင့်အဓိပာ6 ယ်ေဖာ်
ေဖာ်ြပချက်မျ
များ
၁။ (က) ဤဥပေဒကို ဘက်စုစံပိုပုိ ေဆာင်ေရး ဥပေဒ ဟု ေခ;တွင်ေစရမည်။
( ခ ) ဤဥပေဒသည် ိုင်ငံေတာ်သမ<တက အမိန်ေက
= ာ်ြငာစာ ထုတြ် ပန်၍ သတ်မှတ်သည့်ေနရက်မှ
စတင် အာဏာတည်ေစရမည်။
၂။ ဤဥပေဒတွင ် ပ ါရှ ိေ သာ ေအာက်ပ ါစကားရပ်မ ျားသည် ေဖာ် ြပ ပါအတို င ်း အဓိ ပ 6 ာယ်
သက်ေရာက်ေစရမည် (က) ြပည်ေထာင်စုအစိ
အစိုးရအဖွ@ဲ ဆိုသည်မာှ ြပည်ေထာင်စုသမ<တြမန်မာ ုိင်ငံေတာ် ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ@ကို ဆိုသည်။
( ခ ) ဘက်စုစံပု ို ေဆာင်ေရး ဆိုသည်မှာ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး ပဋိညာB်အရ ုိင်ငံတစ် ိုင်ငံရှိ
ေဒသတစ်ခုခုမှ အခ
ြ ား ိုင်ငံရိှသတ်မှတ်ေဒသသို ဘက်စုံပုိေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူက
ကုန်စည်ကို တာဝန်ယူလက်ခံ၍ အနည်းဆုံး ပို ေဆာင်ေရး နည်းလမ်း ှစ်သွယ်ြဖင့် သယ်ယူ
ပို ေဆာင်ြခင်းကို ဆိုသည်။
( ဂ ) ပို ေဆာင်ေရးနည်
ရးနည်းလမ်း ဆိုသည်မာှ ကုန်စည်ကို ကုန်းလမ်း၊ ရထားလမ်း၊ ြပည်တွင်း
ေရေက
= ာင်းလမ်း၊ ပင်လယ်ေရေက
= ာင်းလမ်း သို မဟုတ် ေလေက
= ာင်း လမ်း ြဖင့်
သယ်ယူ ပို ေဆာင်သည့် နည်းလမ်းများကိုဆိုသည်။
(ဃ) ဘက်စုစံပု ို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူ ဆိုသည်မှာ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး ပဋိညာB်ကို
ကိုယ်တိုငြ် ဖစ်ေစ၊ ကိုယ်စားလှယြ် ဖင်ြ့ ဖစ်ေစချFပ်ဆုိသြူ ဖစ်Gပီး ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းကို
ကုန်စည်အပ် ှံသူ သို မဟုတ် ကုန်စည် လက်ခံသူ၏ ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖစ် မဟုတ်ဘဲ
ကိုယ်တိုင် ပဋိညာB်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသူကို ဆိုသည်။
( င ) သယ်ယူပိုေဆာင်သူ ဆိုသည်မှာ ဘက်စံုပုိ ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူကဲ့သို ထပ်တူ
ထပ်မI လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သည်ြဖစ်ေစ၊ မေဆာင်ရွက်သည်ြဖစ်ေစ ကုန်းလမ်း၊ ရထားလမ်း၊
ြပည်တွင်းေရေက
= ာင်းလမ်း၊ ပင်လယ်ေရေက
= ာင်း လမ်း၊ ေလေက
= ာင်းလမ်း သို မဟုတ်
အခ
ြ ားနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် သယ်ယူပုိ ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း တစ်ခုလုံး သို မဟုတ်
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ေဆာင်ရွက်သူ သို မဟုတ် ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ယူသူကို ဆိုသည်။
( စ ) ကုန်စည်အပ် ှံသူ ဆိုသည်မာှ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး ပဋိညာB်ကို ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ ှင့် စာချFပ်ချFပ်ဆုိသူကုိဆိုသည်။

2
(ဆ) ကုန်စည်လက်ခံသူ ဆိုသည်မာှ ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံ
အေထာက်အထားလက်မှတ်တွင် ေဖာ် ြပထားေသာ ကုန်စည်ကို ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး
လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူထံမှ လက်ခံရယူပုိင်ခွင့်ရှိသူကုိ ဆိုသည်။
( ဇ ) ဘက်စုစံပု ို ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်
ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထားလက်
ထားလက်မှတ်
ဆိုသည်မှာ ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူက ကုန်စည်ကုိ ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရး
ပဋိညာB်ပါ စည်းကမ်းချက်များ ှင့်အညီ လဲေြပာင်းေပးပို ရန် တာ၀န်ယူသည့်အြပင် ၄င်းက
ကုန်စည်ကို လက်ခံတာဝန်ယူေ =ကာင်း ကုန်စည်အပ် ှံသူသို ထုတ်ေပးသည့် ဘက်စုံ
ပို ေဆာင်ေရး ပဋိညာB်၏ သက်ေသခံ စာတမ်းအမှတ်အသားကိုဆိုသည်။
(စျ) ကုန်စည် လဲေြပာင်း ေပးပိ
ေပးပို ြခင်း ဆိုသည်မှာ ေအာက်ပါတစ်ခုခုကုိ ဆိုသည် (၁) ကုန်စည်လက်ခံသူသုိ ကုန်စည်ကို လက်ေရာက်လဲေ ြပာင်းေပးအပ်ြခင်း၊
(၂) ကုန်စည်ကို ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရး ပဋိညာB် ှင့်အညီ ကုန်စည်လက်ခံသူ၏ အစီအမံြဖင့်
ေနရာချထားခ
ြ င်း သို မဟုတ် ကုန်စည် လဲေ ြပာင်းေပးပို ရမည့် ေနရာတွင်ရှိသည့်
ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး ဥပေဒ ှင့် ဓေလ့ထံုးစံအရ ေနရာချထားခ
ြ င်း၊
(၃) ကုန်စည်လဲေြပာင်းေပးပို ရမည့်ေနရာတွင် ကျင့်သံုးသည့် ဥပေဒ သို မဟုတ် စည်းမျB်း
များအရ လဲအပ်ထားြခင်းခံရသူသုိ ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားပုဂိJFလ်သုိ ြဖစ်ေစ ကုန်စည်လဲေြပာင်း
ေပးအပ်ြခင်း။
(ည) အထူးေငွေ =ကး ထုတ်ယူပုိင်ခွင့်ယူနစ် ဆိုသည်မှာ ိုင်ငံတကာေငွေ =ကးရန်ပုံေငွအဖွဲ@က
အထူးေငွေ =ကး ထုတ်ယူပုိင်ခွင့်ယူနစ်ဆိုသည့် အဓိပာ6 ယ်ဖွင့်ဆုိချက် ှင့်အညီ ဤဥပေဒ
အရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများအရ ေငွေ =ကးထုတ်ယူြခင်းအတွက် အထူးသတ်မှတ်
ထားသည့် ေငွေ =ကးစနစ် တစ်ခုကို ဆိုသည်။
( ဋ ) ကုန်စည် ဆိုရာတွင် ထုပ်ပိုးထားသည်ြဖစ်ေစ၊ ထုပ်ပုိးထားခ
ြ င်း မရှိသည်ြဖစ်ေစ သယ်ယူသည့်
သို မဟုတ် သယ်ယူရန်ရိှသည့် သက်ရိှတိရစKာန်၊ ကုန်ေသတL ာ၊ သယ်ယူရန် ကုန်စည်တင်
အခင်းြပား သို မဟုတ် အလားတူ ကိရိယာဖ
ြ င့် သယ်ယူသည့် ေရ@ေပ
ြ ာင်း ုိင်ေသာ ပစMည်း
တစ်ခုခု ပါဝင်သည်။
( ဌ ) ထုပ်ပိုးပစMည်း ဆိုသည်မှာ ကုန်စည်တစ်ခုချင်းစီကုိ တစ်အိတ်၊ တစ်စိတ်၊ တစ်ပိုင်း၊
တစ်စည်၊ တစ်လိပ်၊ တစ်ြခင်း၊ ေဘထုပ်တစ်ထုပ်၊ တစ်စီး၊ တစ်ဖာ၊ ေသတL ာ တစ်ေသတL ာ
သို မဟုတ် အခ
ြ ားအေခ;အေဝ; ယူနစ်တစ်ခုခုဟူ၍ ေရတွက် ိုင် Gပ ီး တစ်ခုချင်းစီ
သီး ြခားခွဲ၍ သယ်ယူပို ေဆာင် ိုင်သည့် ကုန်စည်ယူနစ် တစ်ခုခုကုိ ဆိုသည်။
( ဍ ) လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့်စာ
စာ ဆိုရာတွင် လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် စာအ ြပ င်
ေက
= းနန်း၊ တဲလက်စ်၊ ဖက်စ်ြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စက်မP သို မဟုတ် အီလက်ထေရာနစ်
နည်းြဖင့် ပုံ ှိပ်စာ၊ မှတ်တမ်း သို မဟုတ် ြပန်လည်ေဖာ်ြပချက် သို မဟုတ် ထုတ်လင့်သည့်
သတင်းအချက်အလက် ြဖ င့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဆိုပါကိစMအလို ငှာ ရည်ရွယ်၍
အခ
ြ ားစာချFပ်စာတမ်းတစ်ခုခု သိုမဟုတ် ပစMည်းကိရိယာဖ
ြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း ြပFလုပြ် ခင်း
တို ပါဝင်သည်။
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၃။

( ဎ ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ဆိုသည်မာှ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပးသည့် ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး
လုပ ်င န်းလုပ်ကိုင ်သ ူ မှတ်ပ ုံတင်လ က်မှတ် သို မဟုတ် ကိုယ ်စ ားလှယ ် မှတ်ပုံတင်
လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
(ဏ) ပဋိညာB်
ာB် ဆိုသည်မှာ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူက ကုန်စည်ကို သယ်ယူ
ပို ေဆာင်ခရယူ၍ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဘက်စံုပုိ ေဆာင်ေရး နည်းလမ်းအတိုင်း ေဆာင်ရွက်
ေပးရန် သို မဟုတ် ထိုသုိ ေဆာင်ရွက်မPကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် တာဝန်ယူချFပ်ဆိုသည့်
ပဋိညာB် ကို ဆိုသည်။
(တ) ဗဟိုအဖွ
အဖွဲ@ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွ@ဲ စည်းသည့် ကုန်စည်များ ဘက်စံုပုိ ေဆာင်ေရး
ဗဟိုအဖွဲ@ကို ဆိုသည်။
(ထ) ဝန် Sကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ ပို ေဆာင်ေရးဝန် Sကီးဌာနကို ဆိုသည်။
( ဒ ) မှတ်ပုံတင်အရာရှိ ဆိုသည်မှာ ပို ေဆာင်ေရး ဦးစီးဌာန၏ U န် =က ားေရးမှVးချFပ်ကို
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရန် ၄င်းက
ခန် အပ်တာဝန်ေပးသည့် အခွင့်ရအရာရှိကုိေသာ်လည်းေကာင်း ဆိုသည်။
အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်မျ
များ
ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် (က) ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရး ှင့်စပ်လျB်း၍ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းပါ ြပ2ာန်းချက်များကို
လည်းေကာင်း၊ ေဒသဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချFပ်ပါ ကတိြပFချက်များကို လည်းေကာင်း
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်၊
( ခ ) ြပည်တွင်း ြပည်ပတွင် ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ ပူးေပါင်းညWိ ိPင်း
ေဆာင်ရွက် ြခင်းြဖင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းများ စည်းကမ်းကျနစွာ တိုးတက်
ဖွံ@ GဖိFးေရးအတွက် အေထာက်အကူြပFရန်၊
( ဂ ) အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး ှင့်စပ်လျB်းသည့် လိုအပ်ချက်များ ြပည့်စုံ
ေစေရးအတွက် စွမ်းေဆာင်ရည်ရှိ Gပ ီး ထိေရာက် ြမ န်ဆန်ေသာ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး
ဝန်ေဆာင်မPများပိုမို ဖွံ@ GဖိFးတိုးတက်လာေစရန်၊
(ဃ) ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူများက ဤဥပေဒအရမှတ်ပုံတင်၍ စည်းကမ်းချက်
များ ှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေစရန်၊
( င ) ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရး ဝန်ေဆာင်မPတွင် အသုံးြပFသူများ ှင့် ကုန်စည်ပိုေဆာင်သူများအက
= ား
မIတသည့် အကျိFးေကျးဇူးများခံစား ုိင်ေစရန် ှင့် ေပ;ေပါက်လာသည့် ြပဿနာများကို
Gငိမ်းေအးစွာ ေဖ
ြ ရှင်း ိုင်ရန်၊
( စ ) ကုန်စည်ကို သမားYိုးကျနည်းြဖင့် =ကားခံ ုိင်ငံများမှတစ်ဆင့် ပို ေဆာင်ရာတွင် အဆင့်ဆင့်
ေဆာင်ရွက်ရသည့် အခက်အခဲ ှင့် ြပဿနာများ ေလျာ့နည်းကင်းေဝးေစ Gပီး ကုန်စည်
ပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ပိုမုိသွက်လက် လျင်ြမန်လာေစရန်။
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အခန်း (၃)
သက်ဆုိင်ြခင်း
ဤဥပေဒသည် ေအာက်ပါတို ှင့် သက်ဆုိင်ေစရမည် (က) ဤဥပေဒအရ ဗဟိုအဖွဲ@တွင် မှတ်ပုံတင်Gပီး မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရယူထားသည့် ဘက်စုံ
ပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူများ၊
( ခ ) တရားမေက
= ာင်းအရ ေတာင်းဆိုသည့် နစ်နာမPများေဖ
ြ ရှင်းရန် အလိုငှာ ဘက်စံုပိုေဆာင်ေရး
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူက ပဋိညာB်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း (၁) ပဋိညာB်အရ ကုန်စည်ကုိတာဝန်ယူ၍ သယ်ယူပို ေဆာင်ရန် လဲေြပာင်းလက်ခံသည့်
ေနရာသည် ြမန်မာ ုိင်ငံတွင် တည်ရှိGပီး လဲေြပာင်းေပးပို ရမည့်ေနရာသည် စာချFပ်ဝင်
အခ
ြ ား ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံတွင် တည်ရိှသည့် ပဋိညာB်များ၊ သို မဟုတ်
(၂) ကုန်စည်ကို လဲေြပာင်းေပးပို ရမည့်ေနရာသည် ြမန်မာ ုိင်ငံတွင် တည်ရိှGပီး ပဋိညာB်
အရ ကုန်စည်ကုိတာဝန်ယူ၍ သယ်ယူပို ေဆာင်ရန် လဲေ ြပာင်း လက်ခံသည့်
ေနရာသည် စာချFပ်ဝင်အ ြခား ိုင်ငံတစ် ုိင်ငံတွင်တည်ရိှသည့် ပဋိညာB်များ။
ဤဥပေဒတွင် သုံး Pန်းထားေသာ “ဘက်
ဘက်စုစံပု ို ေဆာင်ေရး၊
ဘက်စုစံပု ို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း
ရး၊” “ဘက်

လုပ်ကိုင်သူ၊” “ပဋိ
ပဋိညာB်” ှင့် “ဘက်
ဘက်စုစံပု ိုေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်
ေဆာင်သည့် သက်ေသခံ အေထာက်အထား
လက်မှတ်” ဆိုသည့် စကားရပ်များသည် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ သို မဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာ သေဘာ
သဘာဝရှိသည့် အသုံးအ Pန်း ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
အခန်း (၄)
ကုန်စည်များ ဘက်စုစံပု ို ေဆာင်ေရး
ေရး ဗဟိုအဖွ@ဲ ဖွဲ@စည်းြခင်း ှင့် ယင်း၏တာ
၏တာ၀
တာ၀န် ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ
၆။ ဝန် Sကီးဌာနသည် ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း ှင့်စပ်လျB်း၍ ဤဥပေဒပါပ
ြ 2ာန်းချက်များကို
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ြပ ည်တွင်း ြပ ည်ပမှ
အဖွဲ@အစည်းများ၊ ပုဂJိFလ်များ ှင့် ပူးေပါင်းညWိ Pိင်း ေဆာင်ရွက်ေရး ှင့် Sကီး =ကပ် ကွပ်ကဲေရးအတွက်
လည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ@အစည်း ှင့် ပုဂJလိက အဖွဲ@အစည်းများမှ သင့်ေလျာ်ေသာ
ပုဂJိFလ်များ ှင့်က[မ်းကျင်သူများ ပါဝင်သည့် ကုန်စည်များ ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရးဗဟိုအဖွဲ@ကို ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ@၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ဖွဲ@စည်းရမည်။
၇။ ဝန် Sကီးဌာနသည် (က) ပုဒ်မ ၆ အရ ဗဟိုအဖွဲ@ကို ဖွဲ@စည်းရာတွင် ဝန် Sကီးဌာနမှ ြပည်ေထာင်စုအဆင့် ပုဂ JိF လ်
တစ်ဦးက ဥက\ 2အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း၊ ပို ေဆာင်ေရးဦးစီးဌာန၏ Uန် =ကားေရးမှVးချFပ်က
အတွင်းေရးမှVးအဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း တာဝန်ေပးအပ်ရမည်။
( ခ ) ဗဟိုအဖွဲ@တွင် ဒုတိယဥက\ 2 ှင့်တွဲဖက်အတွင်းေရးမှVးတိုကိုလည်း ထည့်သွင်းဖွ@ဲ စည်း ိုင်သည်။
( ဂ ) ဗဟိုအဖွဲ@ကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ@၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် လိုအပ်သလို ြပင်ဆင်
ဖွဲ@စည်း ိုင်သည်။
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ဗဟိုအဖွဲ@၏ တာဝန် ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် (က) ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက် ှင့်ြပ2ာန်းချက်များကို ေအာင်ြမင်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန် သက်ဆုိင်ရာဌာန၊ အဖွဲ@အစည်း ှင့် ပုဂJိFလ်များအားလည်းေကာင်း၊
ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူများအားလည်းေကာင်း လမ်းUန်ြခင်း၊ Sကီး=ကပ်
ကွပ်ကဲြခင်း ှင့်ဝန် Sကီးဌာနသို အက
S ံြပFချက်များ တင်ြပ ြခင်း၊
( ခ ) ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးကို အဆင်ေ ြပေချာေမွ@စွာ ေဆာင်ရွက် ုိင်ေရးအတွက် ြပည်တွင်း
ြပည်ပမှ အခွင့်အာဏာပိုင်များ၊ အဖွ@ဲ အစည်းများ၊ ပုဂJိFလ်များ ှင့် လည်းေကာင်း၊ ဘက်စုံ
ပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူများ၊ သယ်ယူပုိ ေဆာင်သူများ၊ ကုန်စည်အပ် ှံသူ ှင့်
ကုန်စည်လက်ခံသူများ ှင့် လည်းေကာင်း ပူးေပါင်းညWိ Pိင်းေပး ြခင်း၊
( ဂ ) ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများအား စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပး ြခင်း၊
(ဃ) ဤဥပေဒ ှင့် ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ အမိန် ေက
= ာ်ြငာစာများ ှင့်
အမိန် တို ပါ တား ြမစ်ချက် တစ်ခုခုကုိ ြဖစ်ေစ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် စည်းကမ်းချက်
တစ်ခုခုကိုြဖစ်ေစ ေဖာက်ဖျက် ကျVးလွန်သူအား ပုဒ်မ ၄၃ အရ စီမံခန် ခွဲေရးဆိုင်ရာ
အမိန် ချ မှတ်ြခင်း၊
( င ) သယ်ယူပိုေဆာင်သူများ၊ ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူများ ှင့်အသုံးြပFသူများက
ဤဥပေဒ ှင့် ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ အမိန် ေက
= ာ်ြငာစာ၊ အမိန် ၊
U န် =က ားချက် ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကိုလ ည်းေကာင်း ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
စည်းကမ်းချက်များကိုလည်းေကာင်း လိုက်နာေဆာင်ရွကြ် ခင်း ရှိ မရှိ လိုအပ်သလို စစ်ေဆးခ
ြ င်း၊
ထိုသိုစစ်ေဆး ိုင်ရန် ဗဟိုအဖွဲ@၏ အဖွ@ဲ ဝင်ပါဝင်သည့် စစ်ေဆးေရးအဖွဲ@ ဖွဲ@စည်း၍ ြဖစ်ေစ၊
သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂJိFလ်တစ်ဦးဦးကိုြဖစ်ေစ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း၊
( စ ) ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း ှင့်ဆက် ွယ်ေသာ ေထာက်ပြ့ံ ဖည့်ဆည်း စီမံေဆာင်ရွက်မPလုပ်ငန်းများ၊
အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ှင့်သင်တန်းများကို စည်းကမ်းချက်များ
သတ်မှတ်၍ လိုင်စင်ထုတ်ေပးခ
ြ င်း သို မဟုတ် ခွင့်ြပFချက်ထုတ်ေပးခ
ြ င်း ှင့် Sကီး=ကပ်ြခင်း၊
(ဆ) ဗဟိုအဖွဲ@၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အေထာက်အကူြပFရန် ဝန်ထမ်း
ဖွဲ@စည်းပုံ ှင့်အညီ လိုအပ်သည့် ိုင်င့ံဝန်ထမ်းများအား ခန် ထားခ
ြ င်း၊
( ဇ ) ဗဟိုအဖွဲ@၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ဝန် Sကီးဌာနသို
အစီရင်ခံ တင် ြပ ြခင်း၊
(ဈ) ဤဥပေဒပါ ကိစMအလို ငှာ ဝန် Sက ီးဌာနက အခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပ်သည့် အ ြခ ား
တာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ြခင်း။
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အခန်း (၅)
မှတ်ပုံတင်ြခင်း
၉။ (က) ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူအြဖစ်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်က အဖွဲ@ဝင်
ြဖစ်ေသာဘက်စုံပိုေဆာင်ေရး ှင့်စပ်လျB်းသည့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း သိုမဟုတ်
ေဒသဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချFပ်၏အဖွဲ@ဝင် ြဖစ်သည့် ြပည်ပ ုိင်ငံတစ်ခုခုမှ မှတ်ပုံတင်
လက်မှတ်ရရှိေသာ ဘက်စံုပုိ ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူ၏ ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်
ေသာ်လည်းေကာင်း ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းကို လုပ်ကုိင်လုိသူ သို မဟုတ် လုပ်ကိုင်
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသူသည် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ဗဟို
အဖွဲ@သို ေလIာက်ထားရမည်။
( ခ ) ဗဟိုအဖွဲ@သည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေလIာက်ထားချက်များအား သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်
အညီ စိစစ်Gပီး မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ေပးရန် ခွင့်ြပFခ
ြ င်း သို မဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်း
ြပF ိုင်သည်။
( ဂ ) ဗဟိုအဖွဲ@က ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ခွငြ့် ပFသည့်အခါ မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ေလIာက်ထားသူအား
သတ်မှတ်ထားသည့် မှတ်ပံုတင်ခကို ေပးသွင်းေစGပီး သတ်မှတ်သည့်စည်းကမ်းချက်များြဖင့်
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ထုတ်ေပးရမည်။
၁၀။ (က) ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူသည် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ
ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ကုိင်လုိပါက မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးြမWင့်
ေပးရန် သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီဗဟိုအဖွဲ@သို ေလIာက်ထားရမည်။
( ခ ) ဗဟိုအဖွဲ@က ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေလIာက်ထားချက်ကို စိစစ် Gပီး ခွင့် ြပFပါက မှတ်ပုံတင်
အရာရှိသည် ေလIာက်ထားသူအား သတ်မှတ်သည့် အခေက
= းေငွများကို ေပးသွင်းေစGပီး
သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များ ှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း တိုးြမWင့်ေပးရမည်။
အခန်း (၆)
ဘက်စုစံပု ို ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်
ေဆာင်သည့် သက်ေသခံ အေထာက်အထားလက်
အထားလက်မှတ်
အထား
ထုတ်ေပးခ
ြ င်း
၁၁။ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူသည် ပဋိညာB်အရ ကုန်စည်ကုိ တာဝန်ယူ၍ သယ်ယူ
ပို ေဆာင်ရန် လဲေြပာင်းလက်ခံသည့်အခါ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံ
အေထာက်အထားလက်မှတ်မှာ လဲေြပာင်း ိုင်ေသာ စာချFပ်စာတမ်းြဖစ်သည် သို မဟုတ် လဲေြပာင်းြခင်း
မပ
ြ F ိုင်ေသာ စာချFပ်စာတမ်းြဖစ်သည်ကုိ ကုန်စည်အပ် ှံသူက ေရွးချယ်လက်ခံသည့်အတိုင်း ေဖာ်ြပ၍
ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထားလက်မှတ်ကို ကုန်စည်
အပ် ှံသူအား ထုတ်ေပးရမည်။
၁၂။ ပုဒ်မ ၁၁ အရ ထုတ်ေပးေသာ လက်မှတ်တွင် ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူက
ြဖစ်ေစ၊ ၄င်း၏ အခွင့်အာဏာရ ပုဂJိFလ်တစ်ဦးက ြဖစ်ေစ လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်။
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၁၃။ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထား လက်မှတ်တွင်
ေအာက်ပါအချက်များ ပါရှိရမည် (က) ကုန်စည်အပ် ှံသူကေပးေသာကုန် ှင့်စပ်ဆိုင်သည့်ေဖာ် ြပ ချက်၊ မည်သည့်ကုန်စည်
ြဖစ်ေ=ကာင်း ေဖာ် ြပချက်၊ လိုအပ်သည့် အမှတ်တံဆိပ်၊ ပျက်စီးလွယ်ေသာ သို မဟုတ်
အ Lရာယ်ရှိေသာကုန်စည်ြဖစ်လIင် ထိုသုိ ြဖစ်ေ=ကာင်း ေဖာ်ြပချက်၊ ထုပ်ပိုးပစMည်း သို မဟုတ်
ပစMည်းအစိတ်အပိုင်း အေရအတွက်၊ အခ
ြ ားနည်း ြဖင့် ေဖာ် ြပသည့် ကုန်စည်စုစုေပါင်း
အေလးချိန်၊ ပမာဏ သို မဟုတ် အေရအတွက်၊
( ခ ) ကုန်စည်၏ လက်ရှိ မျက် ြမင် အေခ
ြ အေန၊
( ဂ ) ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူ၏ လုပ်ငန်းအမည် ှင့် အေခ
ြ စိုက် (YုံးချFပ်)
တည်ေနရာလိပ်စာ၊
(ဃ) ကုန်စည်အပ် ှံသူ အမည်၊
( င ) ကုန်စည်အပ် ှံသူက ေပးသည့် ကုန်စည်လက်ခံမည့်သူ အမည်၊
( စ ) ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူက ပဋိညာB်အရ ကုန်စည်ကုိ တာဝန် ယူ၍
သယ်ယူပို ေဆာင်ရန် လဲေ ြပာင်းလက်ခံသည့် ေနရာ ှင့် ရက်စဲွ၊
(ဆ) ကုန်စည်လဲေ ြပာင်း ေပးပို ရမည့်ေနရာ၊
( ဇ ) ကုန်စည်လဲေြပာင်းေပးပို ရမည့်ေနရာ၊ ေနရက် သို မဟုတ် အချိန်ကာလကို စာချFပ်ဝင်များက
အတိအလင်း သေဘာတူေဖာ်ြပထားလIင် ယင်းသို ေဖာ်ြပသည့် လဲေ ြပာင်းေပးပို ရမည့်
ေနရာ၊ ေနရက် သို မဟုတ် အချိန်ကာလ၊
( စျ ) ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထား လက်မှတ်မှာ
လဲေ ြပာင်း ိုင်ေသာ စာချFပ်စာတမ်း ြဖစ်သည် သို မဟုတ် လဲေ ြပာင်း ြခင်း မပ
ြ F ိုင်ေသာ
စာချFပ်စာတမ်း ြဖစ်သည်ဟု ေဖာ်ြပချက်၊
(ည) ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထားလက်မှတ်
ထုတ်ေပးသည့်ေနရာ ှင့် ေနရက်၊
( ဋ ) ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူ သို မဟုတ် ၄င်း၏ အခွင့်အာဏာရပုဂJိFလ်၏
လက်မှတ်၊
( ဌ ) စာချFပ်ဝင်များက အတိအလင်း သေဘာတူထားလIင် ယင်းသို သေဘာတူထားသည့်အတိုင်း
ပို ေဆာင်ေရးနည်းလမ်းတစ်ခုစီအတွက် ကုန်စည်သယ်ယူပုိ ေဆာင်ခ သို မဟုတ် ကုန်စည်
လက်ခံသူက ေပးရမည့် ေငွေ =ကးအမျိFးအစား အပါအဝင် ကုန်စည် သယ်ယူပို ေဆာင်ခ
သို မဟုတ် ၄င်းက ကုန်စည်သယ်ယူပုိ ေဆာင်ခအတွက်ေပးရမည့် အခ
ြ ားေဖာ်ြပချက်၊
( ဍ ) ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထား လက်မှတ်
ထုတ်ေပးချိန်တွင် သိရှိရသည့် ပို ေဆာင်ေရး ခရီးစB်လမ်းေ =က ာင်း၊ ပို ေဆာင်ေရး
နည်းလမ်း ှင့် တစ်ဆင့် လဲေ ြပာင်း သယ်ေဆာင်ရမည့် ေနရာ၊
( ဎ ) စာချFပ်ဝင်တို သေဘာတူညီထားသည့် တည်ဆဲဥပေဒများ ှင့်ဆန်ကျငြ် ခင်းမရှိေသာ အခ
ြ ား
ေဖာ်ြပချက်။
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၁၄။ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထားလက်မှတ်တွင်
ပုဒ်မ ၁၃ ပါ အချက်တစ်ရပ် ြဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်ထက်ပုိ၍ ြဖစ်ေစ မပါရှိေသာ်လည်း ပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဇ) ပါ
ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထားလက်မှတ်၏ အဓိပ6ာယ်
ဖွင့်ဆိုချက် ှင့်ညီUွတ်လIင် ထိုကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထားလက်မှတ်၏
တရား၀င်မPကို ထိခိုက် ြခင်း မရှိေစရ။
၁၅။ (က) ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူက လက်ခံတာဝန်ယူခဲ့သည့်ကုန်စည် ှင့်စပ်လျB်း၍
ဘက်စ ု ံပ ိ ု ေဆာင်ေ ရး ကုန ်စ ည်တင်ေ ဆာင်သ ည့် သက်ေ သခံ အေထာက် အထား
လက်မှတ်ေပ;တွင် ပုံ ှိပ်ထားေသာ သို မဟုတ် ထပ်၍Yိုက် ှိပ်ထားေသာ ကုန်အေလးချိန်၊
ဝန် ှင့် ေရတွက်ပုံ၊ ကုန်စည်တင်သူ ထည့်သွင်းသည့် ကုန်ေသတL ာ သိုမဟုတ် အခ
ြ ားအလားတူ
စကားရပ်များကဲ့သို ေသာ ေဖာ်ြပချက်များသည် ဆန် ကျင်ကဲွလဲွမPမရှိပါက အဆိုပါဘက်စုံ
ပို ေဆာင်ေရးကုန်စည် တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထားလက်မှတ်သည်
ြမင်သာေသာ သက်ေသခံအေထာက်အထား ြဖစ်ေစရမည်။
( ခ ) ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထားလက်မှတ်ကို
ကု န ် စ ည် လ က် ခ ံ သ ူ သ ိ ု လ ဲ ေ ြပ ာင် း ေပး၍ ြဖ စ် ေ စ၊ အလားတူ အီ လ က် ထ ေရာနစ်
အချက်အလက်ြဖင့် အပ
ြ န်အလှန်ပုိ လတ်၍ြဖစ်ေစ ေပးပို သည်ကို ကုန်စည်လက်ခံသူက
သေဘာYိုး ြဖ င့် လက်ခံရရှိ Gပ ီး ြဖ စ်ေ =က ာင်း အသိအမှတ် ြပ F Gပ ီး ြဖ စ်လIင် ထိုကုန်စည်
တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထားလက်မှတ် ှင့်စပ်လျB်း၍ ဆန် ကျင်
ကွဲလွဲGပီး တင်ြပသည့် သက်ေသခံချက်များကို လက်ခံြခင်း မပ
ြ Fရ။
အခန်း(၇)
ဘက်စုစံပု ို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူ
သ၏
ူ တာဝ
ရန် တာဝန်ရှရိမှ Pမျ
များ
တာဝန် ှင့် ေပးအပ်
ေပးအပ်ရန်
၁၆။ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူသည် ကုန်စည်ကို ၄င်းကတာဝန်ယူ၍ ပို ေဆာင်ရန်
လက်ခံသည့်အချိန်မှစ၍ သေဘာတူညီချက်အရ ကုန်စည်ကုိလဲေြပာင်းေပးပိုသည့် အချိန်အထိ ထိုကုန်စည်
အတွက် တာ၀န်ရှိသည်။
၁၇။ ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူသည် မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များေဆာင်ရွက်ေနစB်အတွင်း
မိမိ၏ဝန်ထမ်း သို မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်၏ ြပFလုပ်မP ှင့်ပျက်ကွက်မPများအတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊
အခ
ြ ားပုဂJိFလ်တစ်ဦးဦး ှင့် ထပ်ဆင့်ချFပ်ဆိုသည့် ပဋိညာB်အရ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ထိုသူ၏ ြပFလုပ်မP ှင့်
ပျက်ကွက်မPများအတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း မိမိကုိယ်တုိင် ြပFလုပ်မP ှင့်ပျက်ကွက်မP ြဖစ်သကဲ့သို
တာဝန်ရှိေစရမည်။
၁၈။ ကုန်စည် လဲေ ြပ ာင်းေပးပို ြခ င်းကို ေသချာေစရန်အလို ငှာ ေအာက်ေဖာ် ြပ ပါ လိုအပ်ေသာ
ြပFလုပ်မPများကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဘက်စံုပို ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူသည် (က) ဘက်စုံပ ို ေဆာင်ေ ရး ကုန်စည်တင်ေ ဆာင်သ ည့် သက်ေ သခံအေထာက်အထား
လက်မှတ်ကို လဲေ ြပာင်း ိုင်ေသာ ပုံစံ ြဖင့် ထုတ်ေပး Gပီးသည့်အခါ -
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(၁) “လက်ဝယ်ကိုင်ေဆာင်သူသုိ လဲေြပာင်းေပးပို ရန်”ဟု ေဖာ်ြပပါက အဆိုပါ ကုန်စည်
တင်ေ ဆာင်သ ည် ့ သက် ေ သခံအ ေထာက် အထားလက်မ ှ တ် မ ူ ရင်း တစ်ေ စာင်
ေပးအပ်သူအား ကုန်စည်ကုိ လဲေ ြပာင်းေပးပို ရမည်။
(၂) “အမိန်ရသူသို လဲေြပာင်းေပးပိုရန်”ဟုေဖာ်ြပပါက မှန်ကန်ေ=ကာင်းထပ်ဆင့် အတည်ြပF
ေထာက်ခံသည့် အဆိုပါကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထား
လက်မှတ် မူရင်းတစ်ေစာင် ေပးအပ်သူအား ကုန်စည်ကုိ လဲေ ြပာင်းေပးပို ရမည်။
(၃) လဲေြပာင်းေပးပို ရမည့်သူ၏ အမည်မပါရှိဘဲ ကွက်လပ်ြဖင့် “- - - -- သို လဲေြပာင်း
ေပးပို ရန်” ဟု ေဖာ်ြပပါက ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) ပါ ြပ2ာန်းချက် ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
( ခ ) ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထားလက်မှတ်ကို
လဲေ ြပာင်း ြခင်း မပ
ြ F ိုင်ေသာ ပုံစံြဖင့် ထုတ်ေပး Gပီးသည့်အခါ (၁) “အမည်ေဖာ်ြပထားသူသုိ လဲေြပာင်းေပးပို ရန်” ဟု ေဖာ်ြပပါက ထိုသူ မှန်ကန်ေ=ကာင်း
သက်ေသခံ အေထာက်အထား ြပသ ိုင်လIင် အဆိုပါ ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့်
သက်ေသခံအေထာက်အထား လက်မှတ်မူရင်း တစ်ေစာင် ေပးအပ်သူအား ကုန်စည်
ကို လဲေ ြပာင်းေပးပို ရမည်။
(၂) အဆိုပါ သက်ေသခံ အေထာက်အထား လက်မှတ်တွင် ကုန်စည်လက်ခံသူ အဖ
ြ စ်
အမည်ေဖာ်ြပထားသူမှန်ကန်ေ =ကာင်း သက်ေသခံအေထာက်အထား ြပသပါက
ထိုသူအား ထုတ်ေပးရမည်။
( ဂ ) အဆိုပါ ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံ အေထာက်အထားလက်မှတ်ကို ထုတ်ေပး
ခဲ့ြခင်းမရှိသည့်အခါ ပဋိညာB်အရကုန်စည်အပ် ှံသူက Uန် =ကားသည့် ပုဂJိFလ်ထံသို
ြဖစ်ေစ၊ ကုန်စည်အပ် ှံသူ သို မဟုတ် ကုန်စည်လက်ခံသူ၏ အခွင့်အေရးရရှိသူက
Uန် =ကားသည့်ပုဂJိFလ်ထံသို ြဖစ်ေစ ကုန်စည်ကုိ လဲေ ြပာင်း ေပးပို ရမည်။
၁၉။ (က) ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် ပဋိညာB်အရ တာဝန်ယူ ပို ေဆာင်ရန်
ကုန်စည်ကို စတင်လက်ခံသည့် အချိန်မှစ၍ ကိုယ်တုိင်တာ၀န်ယူ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
ြဖစ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၁၇ ပါ မိမိ၏ဝန်ထမ်း၊ ကိုယ်စားလှယ် သို မဟုတ် အခ
ြ ားပုဂJိFလ် တစ်ဦးဦးက
ေဆာင်ရွက်ရာတွင်ြဖစ်ေစ ကုန်စည်များဆုံးYPံးမP၊ ပျက်စီးမP သို မဟုတ် ကုန်စည်လဲေြပာင်း
ေပးပိုရန် ေ ှာင့်ေ ှး=ကန် =ကာမPေ=ကာင့်ဆုံးYPံးမPအတွက် မိမိကိုယ်တုိင်တွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊
မိမိ၏ဝန်ထမ်း၊ ကိုယ်စားလှယ် သို မဟုတ် အခ
ြ ားပုဂိJFလ်တစ်ဦးဦးတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း
တာဝန်မရှိေ =ကာင်း သက်ေသခံချက်အေထာက်အထား မတင်ြပ ိုင်လIင် ယင်းဆုံးYPံးမP
တစ်ခုခုအတွက် တာဝန်ရှိေစရမည်။
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( ခ ) ကုန်စည် လ ဲေ ြပ ာင်းေပးပို ရမည့် အချိန်ကာလ ှင့်စပ်လျB်း၍ ကုန်စည်အပ် ှံသူက
ေက
= ညာြခင်း မပ
ြ Fလုပ်ခ့ဲဘဲ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူက ကုန်စည်ကို
လက်ခံခဲ့ ြခ င်း ြဖ စ်လIင် ကုန်စည်လ ဲေ ြပ ာင်းေပးပို ရန် ေ ှာင့်ေ ှး =က န် =က ာမPေ =က ာင့်
ြဖစ်ေပ;လာသည့် ဆုံးYPံးမPအတွက် ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွင်
တာဝန် မရှိေစရ။
၂၀။ အတိအလင်း သေဘာတူညီခ့ဲသည့် အချိန်အတွင်း ကုန်စည်ကို လဲေြပာင်းေပးပို ြခင်း မပ
ြ FလIင်
သေဘာတူညီချက် ကုန်ဆုံးသည့်ေန၏ ေနာက်ရက်ကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိုသုိေသာ သေဘာတူညီချက်မျိFး
မရှိသည့်ကိစMတွင် ဂYုြပFလု ံလစိုက်ေသာ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူအေနဖ
ြ င့် ကိစMရပ်
အေခ
ြ အေနေပ;မူတည်၍ ေလျာ်ကန်သင့် ြမတ်ေသာအချိန်အတွင်း လဲေ ြပာင်းေပးပို ြခင်းမပ
ြ FလIင်
ေလျာ်ကန်သင့်ြမတ်ေသာ အချိန်ကုန်ဆံုးသည့်ေန ေနာက်ရက်ကုိ ေသာ်လည်းေကာင်း ကုန်စည်လဲေြပာင်း
ေပးပို ရန် ေ ှာင့်ေ ှး =ကန် =ကာမP ေပ;ေပါက်သည့်ေနဟု သတ်မှတ်သည်။
၂၁။ ပုဒ်မ ၂၀ အရ ကုန်စည်ကို လဲေြပာင်းေပးပို ရန် ေ ှာင့်ေ ှး =ကန် =ကာမP ေပ;ေပါက်ေ =ကာင်း
သတ်မှတ်သည့်ေနမှ ရက်ေပါင်း ၉၀ အတွင်း ကုန်စည်ကုိ လဲေြပာင်းေပးပို ြခင်း မပ
ြ F ုိင်လIင် ကုန်စည်ကို
ေတာင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးဦးသည် အ ြခ ားဆန် ကျင်ကွဲလွဲသည့် သက်ေသခံအေထာက်အထား
မရှိပါက ေပျာက်ဆုံးသည့် ကုန်စည်အြဖစ် မှတ်ယူ၍ ေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။
၂၂။ ပုဒ်မ ၁၉ တွင် မည်သို ပင် ြပ2ာန်းပါရှိေစကာမူ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည်
ကုန်စည် ှင့်စပ်လျB်း၍ သယ်ယူပို ေဆာင်သည့် ကာလအေတာအတွင်း ေအာက်ပါ အေခ
ြ အေနတစ်ရပ်
ြဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်ထက်ပို၍ ြဖစ်ေစ ေပ;ေပါက်ေ =ကာင်း သက်ေသထင်ရာှ း ြပ ိုင်ပါက အဆိုပါကုန်စည်
ဆုံးYPံးမP၊ ပျက်စီးမP သို မဟုတ် ကုန်စည်လဲေြပာင်းေပးပို ရန် ေ ာှ င့်ေ ှး=ကန် =ကာမPအတွက် တာဝန်မရှိေစရ (က) ကုန်စည်အပ် ှံသူ၊ ကုန်စည်လက်ခံသူ၊ ၄င်း၏ ကိုယ်စားေဆာင်ရွက်သူ သို မဟုတ်
ကိုယ်စားလှယ်၏ ြပFလုပ်မP သို မဟုတ် ေပါ့ဆမP၊
( ခ ) ကုန်စည် ထုပ်ပိုးြခင်း၊ အမှတ်တံဆိပ် ြပFလုပ်ြခင်း သို မဟုတ် ကုန်စည် နံပါတ်တပ်ြခင်း
ြပFလုပ်ရာတွင် မလုံေလာက်မP သို မဟုတ် အားနည်းချိF ယွင်းမP၊
( ဂ ) ကုန်စည်အပ် ှံသူ၊ ကုန်စည်လက်ခံသူ သို မဟုတ် ၄င်း၏ကိုယ်စား ေဆာင်ရွက်သူ
သို မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်က ကုန်စည်ကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းမP၊ ကုန်စည်တင်မP၊ ကုန်စည်ချမP
သို မဟုတ် သိုေလှာင် ထိန်းသိမ်းထားရှိမP၊
(ဃ) ကုန်စည်၏ ပင်ကိုယ်သဘာဝ ချိF ယွင်းမP သို မဟုတ် မမ
ြ င်သာေသာ ချိF ယွင်းမP၊
( င ) သက်ဆိုင်သည့် အလုပ်သမားများ အစုအေဝး ြဖ င့် ဆ `ေဖာ်ထုတ်မP၊ အလုပ်ပိတ်မP၊
အလုပ်ရပ်နားထားမP၊ အလုပ်ကုိ လုံးဝဖ
ြ စ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသဖ
ြ စ်ေစ မလုပ်ေစရန်
တားဆီးခံရမP၊
( စ ) သဘာဝေဘးအ Lရာယ် ြဖစ်ေပ;မP သို မဟုတ် မလွန်ဆန် ိုင်ေသာ ြဖစ်ရပ် ေပ;ေပါက်မP။
၂၃။ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူသည် ပုဒ်မ ၂၂ ပါ အေခ
ြ အေနများအပ
ြ င် ပင်လယ်
ေရေက
= ာင်း ှင့် ြပည်တွင်းေရေက
= ာင်းတို ြဖင့် ကုန်စည်ပို ေဆာင်ရာ၌ ဆုံးYPံးမP၊ ပျက်စီးမP သို မဟုတ်
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ကုန်စည်လဲေြပာင်းေပးပို ရန် ေ ှာင့်ေ ှး=ကန် =ကာမPအတွက် ေအာက်ပါ အေခ
ြ အေနတစ်ရပ်ရပ် ေပ;ေပါက်
ပါကလည်း တာဝန် မရှိေစရ (က) ေရယာB်မှVး၊ သေဘာသား၊
b
ေရေက
= ာင်း ြပအရာရှိ သို မဟုတ် သယ်ယူပုိ ေဆာင်သူ၏
ဝန်ထမ်းက တမင်ြပFလုပ်မP၊ ေပါ့ဆမP သို မဟုတ် ပျက်ကွက်မP၊
( ခ ) သယ်ယူပို ေဆာင်သူ ှင့် မသက်ဆုိင်သည့် မီးေလာင်မP၊
( ဂ ) သတ်မှတ်ေရေက
= ာင်းခရီးစB်စတင်ချိန်၌ အသုံးြပFသည့်သေဘာမှ
b ာ သွားလာေရးအတွက်
Sကံ@ခိုင်၍လိုအပ်ချက်များ ြပည့်စံုမPရှိေ =ကာင်း ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူက
သက်ေသထင်ရှားြပ ိုငG် ပီး သတ်မှတ်ေရေက
= ာင်းခရီးစB်အတွင်းတွင် သေဘာမှ
b ာ Sကံ@ခိုငြ် ခင်း၊
လိုအပ်ချက်များ ြပည့်စုံြခင်းမရှိ ြဖစ်လာမP။
၂၄။ ကုန်စည်ဆုံးYPံး ြခင်း သို မဟုတ် ပျက်စီး ြခင်းအတွက် ေလျာ်ေ =ကးကို သတ်မှတ်ရာ၌ ကုန်စည်
လက်ခံသူသို ကုန်စည်လဲေြပာင်းေပးပိုသည့်ေနရာ ှင့်အချိန်ကာလတိုတွင် တည်ရိှေသာ ကုန်စည်တန်ဖိုးကို
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပဋိညာB် ှင့်အညီ ကုန်စည်လဲေြပာင်းေပးပို ရမည့် ေနရာ ှင့်အချိန်ကာလတို တွင်
တည်ရှိေသာ ကုန်စည်တန်ဖိုးကို ေသာ်လည်းေကာင်း အေခ
ြ ခံရမည်။
၂၅။ ကုန်စည်တန်ဖိုး ှင့်စပ်လျB်း၍ လက်ရိှြဖစ်ေပ;ေနေသာ ကုန်စည်ချင်းဖလှယ်သည့် ကုန်စည်ဒိုင်
ေစျး Pန်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဆိုပါေစျး Pန်းမရှိလIင် ကာလေပါက်ေစျး Pန်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊
အဆိုပါ ကုန်စည်ချင်းဖလှယ်သည့် ေစျး Pန်း ှင့်ကာလေပါက်ေစျး Pန်းတို မရှိလIင် အဆိုပါကုန်စည်
အမျိFးအစား ှင့်အရည်အေသွးတူ ကုန်စည်၏ ပုံမှန်တန်ဖုိးကို ေသာ်လည်းေကာင်း အေခ
ြ ခံ၍ ဆုံးြဖတ်
ရမည်။
အခန်း (၈)
ဘက်စုစံပု ို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူ၏ ေပးအပ်
ရန်တာ၀
တာ၀န်ရှိမP ကန် သတ်ချက်
ေပးအပ်ရန်
တာ
၂၆။ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူက ပို ေဆာင်ရန် တာဝန်မယူမီ ကုန်စည်အပ် ှံသူက
ကုန်စည်၏သဘာဝ ှင့် တန်ဖိုးကိုေ =ကညာခ
ြ င်း မပ
ြ Fခဲ့သည့်အ ြပင် ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး ကုန်စည်
တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထား လက်မှတ်တွင်လည်း ထည့်သွင်းေဖာ်ြပြခင်းမရှိခဲ့လIင်
ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည် ဘက်စံုပုိေဆာင်ေရး ှင့်သက်ဆုိင်သည့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ
ကွန်ဗင်းရှင်း သို မဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချFပ်ကို အေခ
ြ ခံ၍ ထုပ်ပုိးပစMည်း တစ်ခုချင်း
အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆုံးYPံးသည့် သို မဟုတ် ပျက်စီးသည့် ကုန်စည်၏ စုစုေပါင်း အေလးချိန်
အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများဖ
ြ င့် သတ်မှတ်ထားေသာ
အများဆုံးေပးေလျာ်ရမည့် အထူးေငွေ =ကးထုတ်ယူပုိင်ခွင့်ယူနစ် ပမာဏထက်ပို၍ ေပးေလျာ်ရန်
တာဝန်မရှိေစရ။
၂၇။ ကုန်ေသတL ာ ှင့် ကုန်စည်တင်အခင်းြပားတိုကို ထုပ်ပုိးပစMည်းတစ်ခု သိုမဟုတ် တစ်ယူနစ် ထက်ပို၍
ကုန်စည်တင်သည့်အခါ ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံ အေထာက်အထား
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လက်မှတ်တွင် တစ်ခုချင်းစီ စာရင်းသွင်းထားေသာ ထုပ်ပိုးပစMည်း သို မဟုတ် အခ
ြ ားသေဘာတင်
b
ပစMည်းယူနစ်များသည် ထုပ်ပိုးပစMည်း သို မဟုတ် သေဘာတင်
b
ပစMည်းများြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
ထိုသို မှတ်ယူရန် အချက်မှအပ အဆိုပါ ပို ေဆာင်ေရး ပစMည်းများသည် ထုပ်ပုိးပစMည်းတစ်ခု သို မဟုတ်
တစ်ယူနစ် ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၂၈။ ပုဒ်မ ၂၆ ှင့် ပုဒ်မ ၂၇ တို တွင် မည်သုိ ပင် ြပ2ာန်းပါရှိေစကာမူ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးတွင်
ပဋိညာB်အရ ပင်လယ်ေရေက
= ာင်း သို မဟုတ် ြပည်တွင်းေရေက
= ာင်း ခရီး ြဖင့် ကုန်စည်ပို ေဆာင်ြခင်း
မပါ၀င်ပါက ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူ၏ ေပးေလျာ်ရန်တာဝန်သည် ဆုံးYPံးေသာ
သို မဟုတ် ပျက်စီးေသာ ကုန်စည်၏စုစုေပါင်းအေလးချိန်အတွက် ဘက်စံုပိုေဆာင်ေရး ှင့်သက်ဆိုင်သည့်
အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း သို မဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချFပ်ကုိအေခ
ြ ခံ၍ ဤဥပေဒအရ
ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများဖ
ြ င့် သတ်မှတ်ေသာ အထူးေငွေ=ကး ထုတ်ယူပုိင်ခွင့် ယူနစ် ပမာဏထက်
မပိုေစရ။
၂၉။ ကုန်စည်ဆုံးYPံးမP သို မဟုတ် ပျက်စီးမPသည် ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး၏ သီးြခားပို ေဆာင်ေရး
နည်းလမ်းတစ်လမ်း ြဖင့် ပို ေဆာင်သည့် ကာလအတွင်း ေပ;ေပါက်သည့်အခါ အဆိုပါြဖစ်ရပ် ှင့်
စပ်လျB်း၍ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း သို မဟုတ်
ေဒသဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချFပ်တွင် အခ
ြ ားေပးအပ်ရန် တာဝန်ကန် သတ်ချက်ကုိ ြပ2ာန်းသတ်မှတ်ထားပ
G ီး
အဆိုပါသီးြခားသယ်ယူပို ေဆာင်ေရး နည်းလမ်းအတွက် ပဋိညာB်ကိုလည်း သီးြခားချFပ်ဆိုထားလIင်
အဆိုပါဆုံးYPံးမP သို မဟုတ် ပျက်စီးမPအတွက် ဘက်စံုပုိ ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ၏ ေပးေလျာ်ရန်
တာဝန်ကန် သတ်ချက်သည် ေဖာ်ြပပါ ကွန်ဗင်းရှင်း ှင့်ေဒသဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချFပ်တိုကို အေခ
ြ ခံ၍
ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ြဖစ်ေစရမည်။
၃၀။ ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူသည် ကုန်စည်ဆံုးYPံးမP သိုမဟုတ် ပျက်စီးမPမှအပ ကုန်စည်
ထုတ်ေပးရာတွင် ေ ှာင့်ေ ှး=ကန် =ကာမPေ=ကာင့် ဆုံးYPံးမP သို မဟုတ် ေနာက်ဆက်တဲွ ဆုံးYPံးနစ်နာမPအတွက်
ေပးေလျာ်ရန်တာဝန်ရှိလIင် ထိုသူ၏တာဝန်ရှိမPသည် ပဋိညာB်အရ ကုန်စည် သယ်ယူပုိ ေဆာင်ခ ှင့်
ညီမIေသာ ေငွပမာဏထက် မပိုေစရ။
၃၁။ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူ၏ စုစုေပါင်းေပးေလျာ်ရန် တာဝန်ရှိမPသည် ကုန်စည်
အားလုံးဆုံးYPံးမPအတွက် ေပးေလျာ်ရန် တာဝန်ထက် မပိုေစရ။
၃၂။ ကုန်စည်ဆုံးYPံးမP၊ ပျက်စီးမP သို မဟုတ် ကုန်စည်လဲေြပာင်းေပးပို ရန် ေ ှာင့်ေ ှး =ကန် =ကာမPသည်
ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူက ထိုသုိ ဆုံးYPံးေစရန်၊ ပျက်စီးေစရန် သို မဟုတ် ေ ှာင့်ေ ှး
=ကန်=ကာေစရန် ရည်ရွယ်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အေလးမထား ဂYုမစိုက်ဘဲသိလျက် ှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း
ပုဂJိFလ်ေရးအရ ြပ Fလုပ်ေ =က ာင်း သို မဟုတ် ပျက်ကွက်ေ =က ာင်း သက်ေသထင်ရှား ြပ သ ိုင်လIင်
ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် ေပးအပ်ရန်တာဝန်ရိှမP ကန်သတ်ချက်၏ အကျိFးေကျးဇူးကို
ခံစားခွင့်မရှိေစရ။
အခန်း (၉)
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ကုန်စည် အပ် ှံသူ
သ၏
ူ တာဝ
တာဝန် ှင့် ေပးအပ်
ေပးအပ်ရန်
ရန် တာဝန်ရှရိမှ Pမျ
များ
၃၃။ ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူက ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရးကို စတင်တာဝန်ယူ လက်ခံသည့်
အချိန်တွင် ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရးကုန်စည် တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထားလက်မှတ်တွင်
ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရန် ကုန်စည် ှင့်စပ်လျB်း၍ သေဘာ သဘာဝ၊ အမှတ်တံဆိပ်၊ ကိန်းဂဏန်းနံပါတ်၊
အေလးချိန်၊ ပမာဏ ှင့်အေရအတွက်၊ ေဘးအ Lရာယ် ြဖ စ်ေစတတ်ေသာ ပစMည်း ြဖ စ်ပါက ထိုသို
ြဖစ်ေ =ကာင်းေဖာ်ြပချက်တို ကို ကုန်စည်အပ် ှံသူကုိယ်တုိင် သို မဟုတ် ၄င်း၏ကိုယ်စား ေဆာင်ရွက်သူက
ေဖာ်ြပသည့်အတိုင်း တိကျမှန်ကန်ေ =ကာင်း ၄င်းကအာမခံ Gပီး ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၃၄။ ကုန်စည်အပ် ှံသူသည် ေဘးအ Lရာယ်ရိှေသာကုန်စည်ေပ;တွင် ေဘးအ Lရာယ်ရိှေ=ကာင်းေဖာ်ြပသည့်
အမှတ်တံဆိပ်ကို ြဖစ်ေစ၊ ချိတ်ဆွဲတံဆိပ် သို မဟုတ် ကပ်တံဆိပ်ကုိြဖစ်ေစ သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ
ြပFလုပ်တပ်ဆင်ေပးရမည်။
၃၅။ ကုန်စည်အပ် ှံသူသည် ေဘးအ Lရာယ်ရိှေသာကုန်စည်ကုိ ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၊
ထိုသူ၏ကိုယ်စား ေဆာင်ရွက်သူ သို မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦး အားြဖစ်ေစ လဲေြပာင်း ေပးအပ်
သည့်အခါ ေဘးအ Lရာယ်ရှိေသာ ကုန်စည်၏ လကcဏာ ှင့်လိုအပ်လIင် SကိFတင်သတိထားေဆာင်ရွက်
ရမည့် အချက်များကို ထိုသူအား အသိေပးရမည်။ အကယ်၍ ကုန်စည်အပ် ံှသူက ထိုသုိ ေဆာင်ရွက်ရန်
ပျက်ကွက်သည်ြ့ ပင် ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူကလည်း လဲေြပာင်းေပးအပ်သည့် ကုန်စည်မှာ
ေဘးအ Lရာယ် ြဖစ်ေစ ိုင်ေသာ လကcဏာရှိေ =ကာင်း အခ
ြ ားနည်း ြဖင့် သိရိှမထားလIင် (က) ထိုကုန်စည်ပို ေဆာင် ြခ င်း ြဖ င့် ြဖ စ်ေပ;လာေသာ ဆုံးYPံးမPအားလုံးအတွက် ဘက်စုံ
ပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူအား ကုန်စည်အပ် ံှသူက ေပးအပ်ရန် တာဝန်
ရှိေစရမည်။
( ခ ) ြဖစ်ေပ;လာေသာ အေခ
ြ အေန လိုအပ်ချက်အရ မည်သည့် အချိန်အခါတွင်မဆို လဲေြပာင်း
ေပးအပ်ထားသည့် ကုန်စည်အတွက် ေလျာ်ေ =က းေပးရန်မလိုဘဲ ေဘးအ Lရာယ်
မဖ
ြ စ်ေစရန် ယင်းကုန်စည်ကုိ ဘက်စံုပုိ ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ သို မဟုတ်
ယင်း၏ ကိုယ်စားေဆာင်ရွက်သူက ချထား ြခင်း၊ ဖျက်ဆီး ြခင်း သို မဟုတ် ေပးအပ်ြခင်း
ြပF ိုင်သည်။
၃၆။ ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူက ၄င်းတာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ေနစB်အတွင်း ကုန်စည်များ၏
ေဘးအ Lရာယ်ရှိသည့်လကcဏာကို သိရိှထား Gပီး ြဖစ်လIင် မည်သူမI ပုဒ်မ ၃၅ ပါ ြပ2ာန်းချက်များကို
ကိုးကား၍ ေဆာင်ရွက်ြခင်း မပ
ြ F ိုင်။
၃၇။ အကယ်၍ ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ြပ2ာန်းချက် ှင့် မသက်ဆုိင်သည့်အခါတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊
ပုဒ်မ ၃၆ အရ ကိုးကားခ
ြ င်း မပ
ြ F ိုင်သည့်အခါတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း ေဘးအ Lရာယ်ရိှေသာ ကုန်စည်သည်
လူ အသက်ကိုြဖစ်ေစ၊ ပစMည်းဥစMာကိုြဖစ်ေစ အမှန်တကယ်ေဘးအ Lရာယ်ြပFလာလIင် ြဖစ်ေပ;လာေသာ
အေခ
ြ အေန လိုအပ်ချက်အရ ကုန်စည်ဆုံးYPံးမP သို မဟုတ် ပျက်စီးမPကုိ မIေဝကျခံရသည့် ပျမ်းမI
ထည့်ဝင်ေ =ကး သို မဟုတ် ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မ ၂၀ ှင့် ပုဒ်မ ၂၁ တို ပါ ြပ2ာန်းချက်များ ှင့်အညီ ဘက်စုံ
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ပို ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၏ တာဝန်ရှိမPများမှအပ ေလျာ်ေ =ကးေပးရန်မလိုဘဲ ကုန်စည်ကို
ေဘးအ Lရာယ် မဖ
ြ စ်ေစရန် ချထား ြခင်း၊ ဖျက်ဆီး ြခင်း သို မဟုတ် ေပးအပ် ြခင်း ြပF ိုင်သည်။
၃၈။ ပုဒ်မ ၃၃၊ ပုဒ်မ ၃၄၊ ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မ ၃၆ ှင့် ပုဒ်မ ၃၇ တို တွင် ရည်Uန်းထားသည့်
အချက်များမှာ တိကျမှန်ကန်ြခင်း မရှိမP သို မဟုတ် မလုံေလာက်မPတစ်ခုခုေ =ကာင့် ြဖစ်ေပ;လာသည့်
ဆုံးYPံးမP တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ကုန်စည်အပ် ံှသူသည် ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူအား
နစ်နာေက
= း ေပးအပ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
၃၉။ ကုန်စည်အပ် ှံသူသည် ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံ
အေထာက်အထားလက်မှတ်ကို ၄င်းက လ ဲေ ြပ ာင်းေပး Gပ ီးသည့်တိုင် ေပးအပ်ရန်တာဝန်ရှိမPသည်
ဆက်လက်၍ တည်ရှိေစရမည်။
၄၀။ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူ၏ ပုဒ်မ ၃၈ ှင့် ပုဒ်မ ၃၉ တို ပါ နစ်နာေက
= းဆိုင်ရာ
အခွင့်အေရးကို ကုန်စည်အပ် ှံသူမှအပ အခ
ြ ားပုဂJိFလ်တစ်ဦးဦးသို ပဋိညာB်အရ ဘက်စံုပို ေဆာင်ေရး
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၏ေပးအပ်ရန်တာဝန်ရှိမPအား ကန် သတ်ြခင်းမရှိေစရ။
အခန်း (၁၀)
၁၀)
အေက
= ာင်း =ကားခ
ြ င်း၊ ေတာင်းဆိုြခင်း၊ အေရးယူြခင်း ှင့် ကာလစည်းကမ်းသတ်
၄၁။ (က) ကုန်စည်လက်ခံသူအား ကုန်စည်ကို လဲေြပာင်းေပးအပ်ချိန်တွင် ကုန်စည်ဆံုးYPံးမP သို မဟုတ်
ပျက်စီးမP၏ အဖ
ြ စ်အပျက် သဘာဝအတိအကျ ေဖာ်ြပထားေသာ အေက
= ာင်း =ကားချက်ကို
ကုန်စည်လက်ခံသူက ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူထံသုိ သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်
အညီ လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့်စာဖ
ြ င့် ေပးပို ထားခ
ြ င်းမရှိလIင် အဆိုပါ လဲေြပာင်းေပး
အပ်မPသည် ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထား
လက်မှတ်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သ ူက
ကုန်စည်လဲေြပာင်းေပးပို ေက
= ာင်း ြမင်သာေသာ သက်ေသခံချက် အေထာက်အထား
ြဖစ်သည်။
( ခ ) ကုန်စည်ဆုံးYPံးမP သို မဟုတ် ပျက်စီးမPကုိ အပ
ြ င်ပန်းအားဖ
ြ င့် သိသာထင်ရှားြခင်းမရှိသည့်
ကိစMတွင် ကုန်စည်လက်ခံသူသုိ ကုန်စည်ကုိ လဲေြပာင်းေပးအပ်Gပီးေနာက် ၄င်းက ဤဥပေဒ
အရ ထုတ်ြပန်သည့်နည်းဥပေဒများအရ သတ်မှတ်ထားေသာ ကာလအတွင်း လက်မှတ်ေရး
ထိုးထားသည့်စာဖ
ြ င့် အေက
= ာင်း =ကား ေပးပို ြခင်းမရှိလIင် ထိုကုန်စည် ဆုံးYPံးေက
= ာင်း
သိုမဟုတ် ပျက်စီးေက
= ာင်းြမင်သာေသာ သက်ေသခံအေထာက်အထားမရှိဟု မှတ်ယူရမည်။
၄၂။ ဤဥပေဒအရ နစ်နာဆုံးYPံးမP တစ်ခုခုအတွက် အေက
= ာင်း =ကားစာေပးပို ြခင်း၊ တရားYုံး ှင့်
အ ုညာတခုံသမာဓိYုံးတို တွင် တရားစွဲဆိုြခင်း၊ တင်ြပေတာင်းဆို ြခင်း၊ ေလIာက်ထားခ
ြ င်း ှင့် ကာလ
စည်းကမ်းသတ်တို ှင့်စပ်လျB်း၍ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ အမိန် ေက
= ာ်ြငာစာ၊
အမိန် ၊ Uန် =ကားချက် ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ တစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် သီးြခားထုတ်ြပန်၍ သတ်မှတ်ထားသည့်
အတိုင်း ြဖစ်ေစရမည်။ ထိုသို သတ်မှတ်ထားခ
ြ င်းမရှိလIင် တည်ဆဲဥပေဒများတွင် ြပ2ာန်းထားသည့်
အတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။
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အခန်း (၁၁)
စီမံခန် ခွဲေရးနည်
ရးနည်းလမ်းအရ အေရးယူြခင်း
၄၃။ ဗဟိုအဖွဲ@သည် ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ အမိန်ေက
= ာ်ြငာစာ ှင့်အမိန် တို ပါ
တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ၊ မှတ်ပုံတင်စည်းကမ်းချက်တစ်ခုခုကုိြဖစ်ေစ ေဖာက်ဖျက်ကျVးလွန်
ေသာ သို မဟုတ် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ေသာ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူအား ေအာက်ပါ
စီမံခန် ခွဲေရးဆိုင်ရာ အမိန် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ချမှတ် ုိင်သည် (က) သတိေပး ြခင်း ှင့် သတ်မှတ်ထားေသာ ဒဏ်ေ =ကးကို ေပးေဆာင်ေစခ
ြ င်း၊
( ခ ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ကာလသတ်မှတ်၍ ရပ်ဆိုင်း ြခင်း၊
( ဂ ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ပယ်ဖျက်ြခင်း။
အခန်း (၁၂)
အယူခံြခင်း
၄၄။ ဗဟိုအဖွဲ@ကချမှတ်ေသာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ေလIာက်ထားချက်ကို ြငင်းပယ်သည့်အမိန်
သို မဟုတ် ဆုံး ြဖ တ်ချက် သို မဟုတ် စီမံခန် ခွဲေရးဆိုင်ရာ အမိန် ကို ြဖ စ်ေစ မေကျနပ်သူသည်
ထိုအမိန် ကို လက်ခံရရှိသည့် ေနမှ ရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း ဝန် Sကီးဌာနသို အယူခံ ုိင်သည်။
၄၅။ (က) ဝန် Sကီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၄၄ အရ အယူခံမPကုိ စိစစ်Gပီး ပလပ်ြခင်း သို မဟုတ်ချမှတ်ခဲ့ေသာ
အမိန် ကို ပယ်ဖျက်ြခင်း သို မဟုတ် ြပင်ဆင်ြခင်း ြပF ိုင်သည်။
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဝန်Sကီးဌာနက ချမှတ်သည့်အမိန် သိုမဟုတ် ဆုံးြဖတ်ချက်သည် အပ
G ီးအပ
ြ တ်
ြဖစ်ေစရမည်။
အခန်း (၁၃)
စီရင်ပုိင်ခွင့်အာဏာ
အာဏာ
၄၆။ ဤဥပေဒအရ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး ှင့်စပ်လျB်း၍ေပ;ေပါက်သည့် တရားစီရင်ေရးဆိုင်ရာ
အမPများကို တရားလို၏ဆ `အရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေနရာေဒသတစ်ခုခုရိှ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ တရားYုံး
တစ်ခုခုတွင် တရားစွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည် (က) တရားပ
G ိFင်၏ ပင်မစီးပွားေရးလုပ်ငန်း တည်ရိှရာ ေနရာေဒသ သို မဟုတ် အမ
G ဲတမ်း
ေနထိုင်ရာ ေနရာေဒသ၊
( ခ ) ပဋိညာB်ချFပ်ဆိုသည့် ေနရာဖ
ြ စ်Gပီး တရားပ
G ိFင်၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း၊ Yုံးခွဲ သို မဟုတ်
ကိုယ်စားလှယ်ရှိရာ ေနရာေဒသ၊
( ဂ ) ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရးအတွက် ကုန်စည်ကုိ တာဝန်ယူလက်ခံသည့်ေနရာ သိုမဟုတ် ကုန်စည်
လဲေ ြပာင်းေပးပို သည့် ေနရာေဒသ၊
(ဃ) ဤကိစMအလို ငှာ ပဋိညာB်တွင် ေဖာ်ြပသည့် အခ
ြ ားေနရာေဒသ တစ်ခုခု ှင့် ဘက်စုံ
ပို ေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထား လက်မှတ်တွင်
သက်ေသခံအြဖစ် ေဖာ်ြပသည့် အခ
ြ ားေနရာ ေဒသတစ်ခုခု။
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၄၇။ ပုဒ်မ ၄၆ တွင် မည်သို ပင် ြပ2ာန်းပါရှိေစကာမူ ရပိုင်ခွင့်ေတာင်းဆိုရန်အေက
= ာင်း ေပ;ေပါက်
Gပီးေနာက် စာချFပ်ဝင်တို ချFပ်ဆိုသည့် သေဘာတူစာချFပ်တွင် တရားစွဲဆုိ ိုင်ရန် သီးြခားသတ်မှတ်သည့်
ေနရာေဒသရှိ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ တရားYုံးသည် စီရင်ပိုင်ခွင့်ရိှေစရမည်။
၄၈။ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး ှင့်စပ်လျB်း၍ ေပ;ေပါက်လာသည့် အင
ြ င်းပွားမPကုိ အ ုညာတခုံသမာဓိ
ြဖင့် ေဖ
ြ ရှင်းေပးရန် ေတာင်းဆိုေလIာက်ထားသူ၏ ဆ `အရ ပုဒ်မ ၄၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) မှ (ဃ) အထိ
ေဖာ်ြပထားေသာ ေနရာေဒသတစ်ခုခု၌ အ ုညာတခုံသမာဓိြဖင့် ေဖ
ြ ရှင်း ြခင်းကို ပဋိညာB် ှင့်အညီ
ြပFလုပ် ိုင်သည်။
၄၉။ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး ှင့်စပ်လျB်း၍ ေပ;ေပါက်လာသည့် အင
ြ င်းပွားမPကိုအ ုညာတခုံသမာဓိ
ြဖင့် ေဖ
ြ ရှင်း ြခင်း ှင့်စပ်လျB်း၍ တည်ဆဲဥပေဒတွင် မည်သို ပင် ြပ2ာန်းပါရှိေစကာမူ ပဋိညာB်တွင်
သေဘာတူညီထားသည့်အတိုင်း မည်သည့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြဖင့် ေဖ
ြ ရှင်းမည်ကုိ ေရွးချယ်ေဆာင်ရွက်
ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၅၀။ ပုဒ်မ ၄၈ တွင် မည်သို ပင် ြပ2ာန်းပါရှိေစကာမူ အင
ြ င်းပွားမPအတွက် အ ုညာတခုံသမာဓိ
ြဖင့် ေဖ
ြ ရှင်းေပးရန် ေတာင်းဆိုေလIာက်ထားပ
G ီးေနာက် စာချFပ်ဝင်တို ချFပ်ဆုိသည့် သေဘာတူစာချFပ်တွင်
သီး ြခားသတ်မှတ်သည့် ေနရာေဒသရှိ အ ုညာတခုံသမာဓိြဖင့် ေဖ
ြ ရှင်း ြခင်းကို ြပFလုပ် ိုင်သည်။
အခန်
အခန်း (၁၄)
ြပစ်မP ှင့် ြပစ်ဒဏ်
၅၁။ မည်သူမဆို မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မရှိဘဲ ဘက်စံုပုိ ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ေ =ကာင်း
ြပစ်မPထင်ရှား စီရင်ြခင်း ခံရလIင် ထိုသူသည် ေငွဒဏ် အနည်းဆုံး ကျပ် ၂၅ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်
သိန်း ၁၅ဝ အထိ ချမှတ် ြခင်းခံရမည်။
အခန်း (၁၅)
(၁၅)
အေထွေထွ
၅၂။ ဤဥပေဒတွင် အခ
ြ ားနည်း ြဖင့် ြပ2ာန်းထား ြခင်းမရှိလIင် ဤဥပေဒပါ ဘက်စံုပို ေဆာင်ေရး
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၏ တာဝန်များ၊ ေပးအပ်ရန်တာဝန်ရိှမPများ၊ ကင်းလွတ်ချက်များ ှင့် ေပးအပ်ရန်
တာဝန် ကန် သတ်ချက်များသည် (က) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိေသာ ဘက်စံုပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ ှင့် သက်ဆိုင်
ေစရမည်။
( ခ ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိေသာ ကိုယ်စားလှယ် ှင့်လည်းေကာင်း၊ သီး ြခ ားဆန် ကျင်
ကွဲလွဲသည့် သေဘာတူညီချက်မရှိပါက ကိုယ်စားလှယ်လဲအပ်သူ ှင့် လည်းေကာင်း
သက်ဆိုင်ေစရမည်။
၅၃။ (က) ဘက်စုံပိုေဆာင်ေရး ကုန်စည်တင်ေဆာင်သည့် သက်ေသခံအေထာက်အထားလက်မှတ်ပါ
သတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်သည် ဤဥပေဒပါ ြပ2ာန်းချက်များ ှင့် ေသွဖီသည့်အ ြပင်
ကုန်စည် တင်ပို သူကို ြဖစ်ေစ၊ ကုန်စည် လက်ခံသူကို ြဖစ်ေစ ထိခိုက်နစ်နာေစပါက
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ပျက်ြပယ်ေစရမည်ြဖစ်Gပီး အကျိFးသက်ေရာက်ေစရန် တင်ြပခွင့် မရှိေစရ။ သို ရာတွင်
ထို ြပ 2ာန်းချက်သည် အဆိုပါ သက်ေသခံအေထာက်အထားလက်မှတ်၌ပါရှိေသာ
အခ
ြ ားသတ်မှတ်ချက်များကို ထိခုိက်ြခင်း မရှိေစရ။
( ခ ) အခန်း (၇) ပါ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၏တာဝန် ှင့် ေပးအပ်ရန်
တာဝန်ရှိမPများတွင် လည်းေကာင်း၊ အခန်း (၈) ပါ ေပးအပ်ရန်တာဝန်ရှိမP ကန် သတ်ချက်
များတွင်လည်းေကာင်း မည်သုိပင်ပါရှိေစကာမူ ဘက်စံုပုိေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည်
ကုန်စည်အပ် ှံသူ၏ သေဘာတူညီချကြ် ဖင့် ပဋိညာB်တွင် မိမိ၏တာဝန်ရိှမP ှင့် ေပးအပ်ရန်
တာဝန်များကို ပိုမို၍ တိုး ြမWင့်သတ်မှတ်ေပး ုိင်သည်။
၅၄။ ဝန် Sကီးဌာနသည် ဤဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်ခ၊ မှတ်ပံုတင်သက်တမ်း၊ မှတ်ပုံတင် သက်တမ်း
တိုး ြမ Wင့်ခ၊ ရက်လွန်ေ =က း၊ ဒဏ်ေ =က း၊ အာမခံ အေထာက်အထား ှင့် အ ြခ ားအခေ =က းေငွများကို
သတ်မှတ်ထားရမည်။
၅၅။ ပုဒ်မ ၅၁ အရ တရားစွဲဆိုမPတွင် တရားYုံးက အပ
G ီးသတ် အမိန်ချမှတ်ြခင်းမပ
ြ Fမီ တရားစွဲဆိုြခင်း
ခံရေသာ ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူက ပုဒ်မ ၅၁ တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အများဆုံး
ဒဏ်ေငွကို ဤဥပေဒပါကိစMအလို ငှာ ဗဟိုအဖွဲ@ကစီမံခန် ခွဲ ုိင်ရန် မှတ်ပံုတင်အရာရှိထံ ေပးေဆာင်လIင်
မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် တရားYုံးတွင် ထိုအမPကုိ ေကျေအးရမည်။
၅၆။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ဤဥပေဒအရ ရရန်ရိှေသာ အခေက
= းေငွ ှင့်ဒဏ်ေ=ကးေငွများ ေပးေဆာင်ရန်
ပျက်ကွက်သူထံမှ ထိုအခေ =ကးေငွ ှင့်ဒဏ်ေ =ကးေငွများကို ဝင်ေငွခွန်မေပ
ြ ကျန်ေငွ ြဖစ်ဘိသကဲ့သို
မှတ်ယူ၍ အရေကာက်ခံရမည်။
၅၇။ ဝန် Sကီးဌာနသည် ဘက်စုံပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ြခင်း ှင့်စပ်လျB်း၍ အများပ
ြ ည်သူ
အကျိFးငှာ အဖွဲ@အစည်းတစ်ခုခု သို မဟုတ် ပုဂJိFလ်တစ်ဦးဦးအား ဤဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
ရယူြခင်းမှြဖစ်ေစ၊ မှတ်ပုံတင်ခ သို မဟုတ် အခ
ြ ားအခေက
= းေငွ ေပးသွင်းရခ
ြ င်းမှြဖစ်ေစ စည်းကမ်းချက်များ
သတ်မှတ်၍ ကင်းလွတ်ခွင့် ြပF ိုင်သည်။
၅၈။ ြပစ်မPဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပေဒတွင် မည်သုိ ပင် ြပ2ာန်းပါရှိေစကာမူ GမိF နယ်တရားYုံးမှ မည်သည့်
စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရတရားသူSကီးမဆို ဤဥပေဒပါ ြပစ်မPတစ်ရပ်ရပ်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ဒဏ်ေငွကို
ချမှတ်ရန် စီရင်ပိုင်ခွင့် အာဏာ ရရှိေစရမည်။
၅၉။ ဤဥပေဒပါ ြပ2ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် (က) ဝန် Sက ီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများကို ြပ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ@၏
သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ထုတ်ြပန် ိုင်သည်။
( ခ ) ဝန် Sကီးဌာန ှင့် ဗဟိုအဖွဲ@တို သည် လိုအပ်ေသာ အမိန်ေက
= ာ်ြငာစာ၊ အမိန် ၊ Uန် =ကားချက်
ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန် ုိင်သည်။
( ဂ ) ပိုေဆာင်ေရးဦးစီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ အမိန် ှင့်Uန်=ကားချက်များကို ထုတြ် ပန် ိုင်သည်။
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ြပည်ေထာင်စုသမ<တြမန်မာ ိုင်ငံေတာ် ဖွ@ဲ စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ က[ ု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

(ပုံ)သိန်းစိန်
ိုင်ငံေတာ်သမ<တ
ြပည်ေထာင်စုသမ<တ ြမန်မာ ုိင်ငံေတာ်

