မူကြမ်း
အစိုးရ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ထုြွခဲ ြင်းဆိုင်ရာ ဥပသေ
(၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ် ဥြထေအမှတ်
၁၃၈၁ ခုနစ
ှ ်၊

လ

ရက်

(၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်၊

လ

ရက်)

း

။)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေကို ပြဋ္ဌာန်းလိက
ု ်သည်။
အြန်း (၁)
အမည်၊ ေက်ဆိုင်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်သော်ခပြျက်
၁။

(က)

ဤဥြထေကို အစိုးရ၏ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ထုြွခဲ ြင်းဆိုင်ရာ
ဥပသေ ဟု ထခါ်တွငထ
် စရမည်။

(ခ)

ဤဥြထေသည် နိုငင
် ထ
ံ တာ်သမ္မတက အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ ေုတ်ပြန်သတ်မှတ်သည့်
ထန့ရက်မှ စတင်၍ အာဏာတည်ထစရမည်။

၂။

ဤဥြထေသည် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၏ ခွငပ့် ြုထငွမှ အားလုးံ ကိုပဖစ်ထစ၊

တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းကိုပဖစ်ထစ သုံးစွဲသည့် အစိုးရ၏ဝယ်ယူထရးနှင့် ြုံထသြိုင်ြစ္စည်းများ ေုခွထ
ဲ ရး
လုြ်ငန်း ထောင်ရွက်မှုများနှင့် သက်ေိုငထ
် စရမည်။
၃။

ဤဥြထေတွင်ြါရှိထသာ စကားရြ်များသည် ထအာက်ြါအတိုငး် အဓိြ္ပာယ် သက်ထရာက်ထစ

ရမည်(က)

နိုင်ငသ
ံ ော် ေိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ တာ်ကို ေိုသည်။

(ခ)

အစိုးရ ေိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ်
ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ကို ေိုသည်။

(ဂ)

ဝန်ကကီးဌာန ေိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကကီးဌာန
ကို ေိုသည်။

(ဃ)

ေက်ဆိုငရ
် ာဝန်ကကီးဌာန ေိုသည်မှာ အစိုးရ၏ဝယ်ယူထရးနှင့် ြုံထသြိုင်ြစ္စည်း များ
ေုခွထ
ဲ ရးလုြ်ငန်းထောင်ရွက်မှုများကို

ထောင်ရွက်ထသာ

ပြည်ထောင်စု၊

တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အေင့် ဝန်ကကီးဌာန တစ်ခုခုကို ေိုသည်။
(င)

အစိုးရဌာန၊

အစိုးရအေွဲ့အစည်း

ေိုသည်မှာ

ပြည်ထောင်စုအေင့်အစိုးရဌာန၊

အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အေင့်
အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ြိုငအ
် ုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ်
ကိုယ်ြိုင်အြ
ု ်ချုြ်ခွင့ရ
် ထေသအေင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကို ေိုသည်။
(စ)

ဝယ်ယူေည့် ဌာနအေွဲ့အစည်း ေိုသည်မှာ ဝယ်ယူရေးနှင့် ပုံရေပိုင် ပစ္စည်းများ
ထုခွဲရေး လုြ်ငန်းထောင်ရွက်မှုများကို ထောင်ရွက်သည့်

ပြည်ထောင်စုအေင့်

အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အေင့် အစိုးေ

-၂ဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများကို ေိုသည်။
(ေ)

ဝယ်ယူေည့်

ဌာနအေွဲ့အစည်း၏

အကကီးအမှူး

ေိုသည်မှာ

နိုငင
် ံထတာ်၏

ဘဏ္ဍာထငွအရအသုံးေိုင်ရာ ဥြထေနှင့် ထနာက်ေြ် ဘဏ္ဍာထငွခွဲထဝသုံးစွဲထရး ဥြထေ
တိအ
ု့ ရ ခွင့ပ် ြုထငွပဖင့် ဝယ်ယူထရးလုြ်ငန်း အထကာင်အေည်ထဖာ် ထောင်ရွက်ရန်
အတွက် တာဝန်ရိှထသာြုဂ္ဂိုလ်ကို ေိုသည်။ ယင်းစကားရြ်တွင် ပြည်ထောင်စု
ဝန်ကကီးများ၊ တိုင်းထေသကကီးနှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများ၊ ပြည်ထောင်စုအေင့် ဌာန
အဖွဲ့အစည်းအကကီးအမှူးများ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အေင့် ဌာန
အဖွဲ့အစည်းအကကီးအမှူးများြါဝင်သည်။
(ဇ)

ြွင့်ခပုသငွ

ေိုသည်မှာ

ပြည်ထောင်စု၏

ဘဏ္ဍာထငွအရအသုံးေိုငရ
် ာဥြထေနှင့်

ထနာက်ေြ်ဘဏ္ဍာထငွခွဲထဝသုံးစွဲထရး ဥြထေ၊ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်
ဘဏ္ဍာထငွအရအသုံးေိုင်ရာဥြထေနှင့် ထနာက်ေြ်ဘဏ္ဍာထငွ ခွဲထဝသုံးစွဲထရး ဥြထေ
ြါ သက်ေိုင်ရာဇယားတို့တွင် ထဖာ်ပြြါရှိသည့် သုံးထငွအရြ်ရြ်ကို ေိုသည်။
(စျ)

အစိုးရ၏ဝယ်ယူခြင်း ေိုသည်မှာ ဝယ်ယူသည့်ဌာန အဖွဲ့အစည်းက ခွင့်ပြုထငွပဖင့်
ထောင်ရွက်သည့် တည်ထောက်ပခင်း၊ ြစ္စည်းဝယ်ယူပခင်းနှင့် ဝန်ထောင်မှုရယူပခင်း
များကို ေိုသည်။

(ည)

နိုင်ငပ
ံ ိုင်ပစ္စည်း ေိုသည်မှာ ဌာနလက်ဝယ်ရှိြစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ြုံထသြိုင်
ြစ္စည်းများ၊ ထရွှေ့ထပြာင်းနိုင်ထသာ သို့မဟုတ် မထရွှေ့မထပြာင်းနိုငထ
် သာ ြစ္စည်း၊ ထပမ၊
အထောက်အအုံ၊ အသိဉာဏ်ြစ္စည်း ြိုင်ေိုင်ခွင့မ
် ျားနှင့် နိုင်ငထ
ံ တာ်မှ တရားဝင်
ြိုင်ေိုင်သည့် အပခားြိုင်ေိုင်မှုများကို ေိုသည်။

(ဋ)

ဌာနလက်ဝယ်ရှိပစ္စည်းများ ေို့မဟုေ် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ေိုသည်မှာ ဝယ်ယူ
သည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ ေိန်းချုြ်မှုထအာက်တွင်ရှိထသာ သို့မဟုတ် ၎င်းြိုင်ေိုင်
ထသာ

သိုထလှာင်ြစ္စည်းများ၊

စက်ြစ္စည်းများ၊

ကိရိယာတန်ောြလာများ၊

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်များ၊ ြရိထဘာဂများ၊ ဌာနလက်ကျန်ြစ္စည်းနှင့် ြိုလျှ ံြစ္စည်းများကို
ေိုသည်။
(ဌ)

ထုြွဲခြင်း ေိုသည်မှာ အသုံးပြုပြီး ြိုလျှ ံထသာ၊ အသုံးပြုနိုင်ထသာ သို့မဟုတ်
အသုံးမပြုနိုငထ
် သာ သို့မဟုတ် ထခတ်မမီထတာ့ထသာ ဌာနလက်ဝယ်ရှိ ြစ္စည်းများ
သို့မဟုတ်

ြုံထသြိုင်ြစ္စည်းများကို

ထရာင်းချပခင်း၊

လွှထ
ဲ ပြာင်းပခင်း၊

စာရင်းမှ

ြယ်ဖျက်ပခင်း၊ အလဲအလှယ်ပြုလုြ်ပခင်း သို့မဟုတ် အပခားြုံစံသို့ ထပြာင်းလဲပခင်း
ကိုေိုသည်။

-၃(ဍ)

ကန်ထရိုက်ော ေိုသည်မှာ အစိုးရ၏ ဝယ်ယူထရး လုြ်ငန်းထောင်ရွက်မှုများ
အတွက် ကန်ေရိုက်စနစ်ပဖင့် လုြ်ငန်းလုြ်ကင
ို ်ခွင့်ရရှိထသာ ြုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ်
ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကို ေိုသည်။

(ဎ)

ေင်ေါသကာ်မေီ ေိုသည်မှာ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွ့ဲ အစည်း၏ အကကီးအမှူးက
ဦးထောင်ပြီး သက်ေိုငရ
် ာဌာနများမှ ထကာ်မတီဝင်များအပဖစ် ြါဝင်သည့် အစိုးရ၏
ဝယ်ယူထရးလုြ်ငန်းများကို ထောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်းေားထသာ ထကာ်မတီကို ေို
သည်။

(ဏ) ေင်ေါေင်ေွငး် ေူ

ေိုသည်မှာ

အစိုးရ၏

ဝယ်ယူထရးလုြ်ငန်း

ထောင်ရွက်မှု

တစ်ခုခုကို လုြ်ကိုင်နိုင်ရန် တင်သွငး် ထလျှာက်ေားသည့် ပြည်တွင်း သို့မဟုတ်
ပြည်ြမှ ြုဂ္ဂိုလ်၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကို ေိုသည်။
(တ)

ေင်ေါ ေိုသည်မှာ တည်ထောက်ထရး၊ ြစ္စည်းဝယ်ယူပခင်း သို့မဟုတ် ဝန်ထောင်မှု
ရယူပခင်း တိအ
ု့ တွက် ဖိတ်ထခါ်မှု သို့မဟုတ် ထတာင်းခံမှုကုိ တင်ေါတင်သွင်းသူမှ
ပြန်လည်တင်သွင်း အေိုပြုပခင်း သို့မဟုတ် ထစျးနှုန်းအေိပု ြုပခင်းကို ေိုသည်။

(ေ)

ေင်ေါစာရွက်စာေမ်းများ ေိုသည်မှာ ဝယ်ယူမည့်တည်ထောက်ထရးလုြ်ငန်းများ၊
ြစ္စည်းများနှင့် ဝန်ထောင်မှုများ၏ အထရအတွက်၊ အရည်အထသွးနှင့် စံသတ်မှတ်
ချက်များ၊ တင်ေါ တင်သွင်းရန် လုြ်ငန်းစဉ်များနှင့် တင်ေါစည်းကမ်းချက်များကို
ထဖာ်ပြသည့် ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းမှ ေုတ်ပြန်ထသာ စာရွကစ
် ာတမ်းများ
ကို ေိုသည်။

(ေ)

သစျးနှုန်းအဆိုခပုလွှာသောင်းြံခြင်း ေိုသည်မှာ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း
သည် ထစျးကွက်တွင် အသင်ဝ
့ ယ်ယူ ရရှိနိုင်သည့် အရည်အထသွးမီ၍ တန်ဖိုးမျှထသာ
ြစ္စည်းများ သို့မဟုတ် တည်ထောက်ထရး လုြ်ငန်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ထောင်မှုများ
အတွက် ဝယ်ယူထရးထောင်ရွက်ရန် ကန်ေရိုက်တာေံမှ ၎င်းကတင်သွင်းမည့်
ြစ္စည်း သို့မဟုတ် တည်ထောက်ထရးလုြ်ငန်း သို့မဟုတ် ဝန်ထောင်မှု၏တန်ဖိုး
အေိပု ြုလွှာထတာင်းခံပခင်းကို ေိုသည်။

(ဓ)

ကန့်ေေ်မှုမရှသ
ိ ောေင်ေါ

ေိုသည်မှာ

မည်သည့်တင်ေါတင်သွင်းသူမေို

တင်ေါစာရွက်စာတမ်းြါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီြါက တင်သွင်းနိုင်သည့်
တင်ေါနည်းလမ်းကို ေိုသည်။

-၄(န)

ကန့်ေေ်ေင်ေါ
အထရအတွက်

ေိုသည်မှာ

တင်ေါတင်သွင်းသူ

ကန့်သတ်ပြီး

၃

ဦး

ဖိတ်ထခါ်ယှဉ်ပြိုင်ထစသည့်

ေက်မနည်းထစဘဲ
တင်ေါနည်းလမ်းကို

ေိုသည်။
(ြ)

ေိုက်ရိုက်ဝယ်ယူခြင်း ေိုသည်မှာ တင်ေါမဖိတ်ထခါ်ဘဲ တိုက်ရိုက် စာချုြ်ချုြ်ေို
ဝယ်ယူသည့် နည်းလမ်းကို ေိုသည်။

(ဖ)

နှစ်ဆင်ေ
့ င်ေါ ေိုသည်မှာ တန်ဖိုးကကီးမားသည့် တည်ထောက်ထရးလုြ်ငန်းများနှင့်
ရှုြ်ထေွးခက်ခဲထသာ

စီမံကိန်းများအတွက်

ဝယ်ယူထရးထောင်ရွက်ရာတွင်

နည်းြညာအေိုပြုလွှာကို ဦးစွာတင်သွင်းထစ၍ နည်းြညာစံချန်ိ စံညွှန်း ပြည့်မီ
သည့် တင်ေါတင်သွင်းသူများကို စိစစ်ထရွးချယ်၍ ထေးနှုန်းအေိုပြုလွှာ ေြ်မံ
တင်သွငး် ထစပြီး တင်ေါထအာင်ပမင်သူ ထရွးချယ်သည့် နည်းလမ်းကို ေိုသည်။
(ဗ)

စာြျုပ် ေိုသည်မှာ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကန်ေရိုက်တာ သို့မဟုတ်
ြစ္စည်းထြးသွငး် သူတို့အ ကား လက်မှတ်ထရးေိးု ေားထသာ သထဘာတူညီချက်ကို
ေိုသည်။

(ဘ)

အစိုးရ၏ဝယ်ယူသရးလုပ်ငန်းစဉ်

ေိုသည်မှာ

ကကိုတင်အရည်အချင်းစိစစ်ပခင်း

အြါအဝင် ဝယ်ယူထရး လုြ်ငန်းစဉ်ထောင်ရွက်မှုများ အားလုးံ ကို ေိုသည်။
(မ)

ဝယ်ယူသရးအစီအစဉ် ေိုသည်မှာ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွ့ဲ အစည်းက ဘဏ္ဍာထရးနှစ်
အတွင်း အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ရွက်ရန် စီစဉ်ေားရှိသည့် တည်ထောက်ထရး၊
ြစ္စည်းဝယ်ယူပခင်းနှင့် ဝန်ထောင်မှုရယူပခင်းလုြ်ငန်းများအတွက် ထရးေွဲပြင်ေင်
ေားသည့်

ဝယ်ယူထရးလုြ်ငန်းထောင်ရွက်မှုများနှင့်

သက်ေိုငထ
် သာ

အချက်

အလက်များ ြါဝင်သည့် အစီအစဉ်ကို ေိုသည်။ ဝယ်ယူထရး အစီအစဉ်တွင်
ထစျးကွက်အထပခအထနထြါ်

မူတည်၍

တည်ထောက်ပခင်းလုြ်ငန်း၊

ြစ္စည်းနှင့်

အုြ်စုခွဲပခား
ဝန်ထောင်မှုများ၏

သတ်မှတ်ေားသည့်
ခန့်မှန်းတန်ဖိုးနှင့်

အမည်များ၊ တင်ေါထခါ်ယူသည့် နည်းလမ်းများနှင့် ဝယ်ယူထရးလုြ်ငန်း အေင့်
များနှင့် အေင့်အလိက
ု ် ပြီးစီးမည့် အချန်ိ သတ်မှတ်ချက်များ ြါဝင်သည်။
(ယ)

အဆိခု ပုလွှာ သောင်းြံခြင်း ေိုသည်မှာ အကကံထြးဝန်ထောင်မှုရယူပခင်းနှင့် အသင့်
လွှထ
ဲ ပြာင်း လုြ်ကိုင်နိုငထ
် သာ စီမံကိန်းများအတွက် အေိပု ြုလွှာတင်သွင်းပခင်းေိုင်
ရာ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများနှင့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကန်ထရိုက်တာ
ထံမှ အေိုပြုလွှာများ တင်သွငး် ရန် ဝယ်ယူေည့်ဌာနအဖွဲ့အစည်းက ထတာင်းခံ
ပခင်းကို ေိုသည်။

-၅(ရ)

ေင်ေါအာမြံ

ေိုသည်မှာ

တင်ေါတင်သွငး် သူသည်

တင်ေါတင်သွင်းပခင်းနှင့်

သက်ေိုင်သည့် ၎င်းကတာဝန်ယူရမည့် သတ်မှတ်ချက်များအား တင်ေါစာရွက်
စာတမ်းြါ သတ်မှတ်ကာလတစ်ခုအတွငး် အာမခံရန်အလိ့ုငာှ ပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ တာ်
ဗဟိုဘဏ်မှ အသိအမှတ်ပြုသည့် ဘဏ်တစ်ခုခုမှ ေုတ်ထြးထသာ ဘဏ်အာမခံကို
ေိုသည်။
(လ)

လုပ်ငန်းအာမြံ

ေိုသည်မှာ ကန်ေရိုက်တာက ၎င်းတာဝန်ယူရမည့် လုြ်ငန်း

ပြီးစီးသည်အေိ ထောင်ရွက်ရန်အတွက် အာမခံရန်အလိ့ုငာှ ပမန်မာနိုင်ငထ
ံ တာ်
ဗဟိုဘဏ်မှ အသိအမှတ်ပြုသည့် ဘဏ်တစ်ခုခုမှ ေုတ်ထြးထသာ ဘဏ်အာမခံကို
ေိုသည်။
(ဝ)

ပစ္စည်းများ ေိုသည်မှာ အရာဝတ္ထုြစ္စည်းများ၊ ကုန်စည်နှင့် ဝန်ထောင်မှုများ
ပဖစ်ထစ၊ အသင့်အသုံးပြုနိုင်ထသာ ထော့ဝဲလ်နှင့် ြစ္စည်းများပဖစ်ထစ၊ ကုန် ကမ်းများ၊
ထနာက် ေု ံး ေုတ ်က ုန ်မ ျားနှ င့ ်

ြစ္စ ည ်းကိ ရိ ယ ာများပဖစ် ထစ၊

ြစ္စ ည ်းများသည်

အစိုင်အခဲ၊ အရည် (သို့) အထငွ့ြုံစံများပဖစ်ထစ ၎င်းတို့နှင့်ေက်စြ်ထသာ ဝန်ထောင်မှု
များပဖစ် ထစ အေိ ုြ ါ ဝန် ထောင် မှု များတန်ဖ ိုး သည် ကုန ်ြစ္စ ည် း တန် ဖို းေက်
မထကျာ်လွန်ထသာ ေက်စြ်သည့် ဝန်ထောင်မှုများကိုပဖစ်ထစ ေိုသည်။
(သ)

ဝန်သဆာင်မှုများ ေိုသည်မှာ တိုင်းတာနိုငထ
် သာ ရုြ်ဝတ္ထု၊ ေုတ်ကုန်များရရှိထစရန်
အထောက်အြံ့ထြးသည့် လုြ်ငန်းထောင်ရွက်မှုများကို ေိုသည်။ ယင်းဝန်ထောင်မှု
များတွင် ရည်ရွယ်ချက်များ ပြီးထပမာက်ထစရန် ြစ္စည်းကိရိယာများအသုံးပြုပခင်း
သို့မဟုတ် အပခား နည်းလမ်းများပဖင့် ထောင်ရွက်ထြးမှုများ ြါဝင်သည်။

(ဟ)

အကကံသပးဝန်သဆာင်မှု

ေိုသည်မှာ

ြညာရြ်ေိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု၊

အသိဉာဏ်

ြစ္စည်းြိုငေ
် ိုငမ
် ှုနှင့် အကကံဉာဏ်ထြးစွမ်းနိုငမ
် ှု စသည့် သထဘာသဘာဝရှိထသာ
လုြ်ငန်းများကို ေိုသည်။
(ဠ)

ေည်သဆာက်ခြင်း ေိုသည်မှာ တည်ထောက်ပခင်း၊ ပြန်လည်တည်ထောက်ပခင်း၊
အထောက်အအုမ
ံ ွမး် မံပခင်း သို့မဟုတ် ပြင်ေင်ပခင်း၊ အထောက်အအုံြုံစံ သို့မဟုတ်
စီမံကိန်း

ထပမထနရာပြင်ေင်ပခင်း၊

ထပမတူးထဖာ်ပခင်း၊

တိုင်ထောင်ပခင်း၊

ြစ္စည်း

ကိရိယာများ တြ်ေင်ပခင်း၊ အလှေင်ပခင်းနှင့် အပြီးသတ် တည်ထောက်ပခင်း
စသည့် လုြ်ငန်းများကိုပဖစ်ထစ၊ ဝန်ထောင်မှု၏ တန်ဖိုးသည် တည်ထောက်မှု၏
တန်ဖိုးေက် မြိထ
ု သာ လွန်တူးပခင်း၊ ထပမြုံေွဲပခင်း၊ ပဂိုလ်တုဓာတ်ြရ
ုံ ိုက်ပခင်း၊

-၆ထပမသားစစ်ထေးပခင်းနှင့် အလားတူ ဝန်ထောင်မှုများ စသည့် တည်ထောက်မန
ှု ှင့်
ေက်စြ်သည့် ဝန်ထောင်မှုများကိုဖဖစ်ရစ ေိုသည်။
(အ)

စစျေးနှုန်းကမ်းလှမ်းခြင်းဆိုေည်မှာ ရောင်းချဖခင်း၊ ငှားေမ်းဖခင်းများ ရဆာင်ေွက်ော
တွင်

ရေေံရခါ်ယူေန်မေိုဘဲ

“နိုင်ငပ
ံ ိုငပ
် စ္စည်းများ

ရောင်းချဖခင်းေို့မဟုတ်

ငှားေမ်းဖခင်း ဆိုင်ောရကာ်မတီ” အရနဖဖင့် ပစ္စည်းဝယ်ယူမည့်ေူ ေို့မဟုတ် ငှား
ေမ်းမည့်ေူများထံေို့ ရစျးနှုန်းကမ်းေှမ်းတင်ဖပရပးေန် ရတာင်းခံေည့် နည်းေမ်း
ကို ဆိုေည်။
(ကက)နိုင်ငစ
ံ ရးရာထူးလက်ရှိခြစ်သူ ဆိုေည်မှာ ောဘ်ရပးောဘ်ယူမှု ပရပျာက်ရေး
ရကာ်မေှင်က ဖပည်ရထာင်စုေွှတ်ရတာ်၏ ေရဘာတူညီချက်ဖဖင့် နိုငင
် ံရေးောထူး
ေက်ေှိဖဖစ်ေူဟု အခါအားရေျာ်စွာ အမိန့်ရ ကာ်ဖငာစာ ထုတ်ဖပန်၍ ရ ကညာဖခင်း
ခံေေူကို ဆိုေည်။
(ခခ) ြုံအေွဲ့ ေိုသည်မှာ အစိုးရ၏ဝယ်ယူထရးလုြ်ငန်းထောင်ရွက်မှုများတွင် တိုင်တန်း မှု
အရြ်ရြ်ကို

ကားနာစစ်ထေးေုံးပဖတ်ရန်

ဤဥြထေအရ

ဖွဲ့စည်းေားထသာ

ခုံအဖွဲ့ကို ေိုသည်။
(ဂဂ) အေင့်လွှဲသခပာင်းလုပ်ကိုငန
် ိုငသ
် ောစီမံကိန်းများ

ေိုသည်မှာ

အင်ဂျင်နီယာ

လုြ်ငန်း၊ ထောက်လုြ်ထရးနှင့် ြစ္စည်းကိရိယာများ ဝယ်ယူပခင်းများ ြါဝင်သည့်
လုြ်ငန်းကကီးများ သို့မဟုတ် စီမံကိန်းလည်ြတ်ရန်အတွက် အင်ဂျင်နီယာလုြ်ငန်း၊
တည်ထောက်ပခင်းနှင့် ြစ္စည်းကိရိယာများဝယ်ယူပခင်းများ ြါဝင်ထသာ စီမံကိန်းကို
ေိုသည်။
(ဃဃ)အသရးသပါ်အသခြအသန

ေိုသည်မှာ

ဝယ်ယူသည့်ဌာနအဖွဲ့အစည်းအထနပဖင့်

ကန့်သတ်မှုမရှိထသာတင်ေါ သို့မဟုတ် ကန့်သတ်တင်ေါထခါ်ယူထရး လုြ်ငန်းစဉ်
များ ထောင်ရွက်ရန် အချန်ိ လုံထလာက်မှုမရှိဘဲ ကကိုတင်မထမျှာ်မှန်းနိုငထ
် သာ ပဖစ်ရြ်
ထြါ်ထြါက်လာသည့် အထပခအထနကို ေိုသည်။
(ငင) မလွန်ဆန်နိုင်သော ခေစ်ရပ်များ ေိုသည်မှာ သဘာဝအထလျာက်ကကုံထတွ့နိုင်သည့်
ထရထဘး၊ ထလထဘး၊ မီးထဘး၊ ထပမငလျှင်ထဘး စသည်များအပြင် နိုငင
် ထ
ံ တာ်
အစိုးရ၏ ကန့်သတ်တားပမစ်ချက်များ၊ တရားဥြထေစိုးမိုးထရးနှင့် ပငိမ်ဝြ်ြပိ ြားမှု
ြျက်ပြယ်ပခင်း၊ စစ်ပဖစ်ပခင်း၊ သြိတ်ထမှာက်ပခင်း စသည်တို့နှင့် စာချုြ်ဝင် တစ်ဖက်
ဖက်က လိုအြ်ထသာ သတိဝီရိယနှင့် ထောင်ရွက်ထစကာမူ မလွန်ေန် မထကျာ်လွှား
နိုင်သည့် အလားတူပဖစ်ရြ်များကို ေိုသည်။

-၇အြန်း (၂)
ရည်ရွယ်ြျက်
၄။

ဤဥြထေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ထအာက်ြါအတိုင်းပဖစ်သည်(က)

နိုင်ငထ
ံ တာ် ဘဏ္ဍာထငွ ထလလွင့ေ
် ုံးရှုံးမှုမရှိထစရန်နှင့် စီးြွားထရးအရ တွက်ထချကိုက်
မှုရှိပြီး ေိထရာက်အကျုးရှ
ိ ိထသာ ဝယ်ယူမှုပဖစ်ထစရန်၊

(ခ)

အစိုးရ၏ ဝယ်ယူပခင်းနှင့် ြုံထသြိုင်ြစ္စည်းများ ေုခွပဲ ခင်းလုြ်ငန်း ထောင်ရွက်မှု
များ စံချန်ိ မီပဖစ်ထစရန်၊

(ဂ)

အစိုးရ၏ဝယ်ယူပခင်းလုြ်ငန်းထောင်ရွက်မှုများတွင် အရည်အချင်းနှင့် အရည်အထသွး
ပြည့်မီထသာ တင်ေါတင်သွင်းသူများ ြါဝင်ထောင်ရွက်နိုင်ထစရန်၊

(ဃ)

အစိုးရ၏ ဝယ်ယူပခင်းနှင့် ြုံထသြိုင်ြစ္စည်းများ ေုခွပဲ ခင်းလုြ်ငန်း ထောင်ရွက်မှု
များတွင် ြွင့်လင်းပမင်သာမှု၊ မျှတမှုနှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုများ တိုးတက်ပဖစ်ထြါ်ထစရန်၊

(င)

အစိုးရ၏ ဝယ်ယူပခင်းနှင့် ြုံထသြိုငြ
် စ္စည်းများ ေုခွဲပခင်းေိုငရ
် ာ လုြ်ငန်းများ
ထောင်ရွက်ရာတွင် တာဝန်ယမ
ူ ှုနှင့် တာဝန်ခံမှုတို့ကို ပမှင့်တင်ထြးရန်၊

(စ)

ပြည်တွင်းစီးြွားထရးလုြ်ငန်းများ တိုးတက်ထစရန်။
အြန်း (၃)
ဝန်ကကီးဌာန၏ ောဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ြွင့်များ

၅။

ဝန်ကကီးဌာနသည်

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏

တာဝန်ထြးအြ်မှုအရ

ပြည်ထောင်စု

အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စား အစိုးရ၏ဝယ်ယူပခင်းနှင့် ြုံထသြိုင်ြစ္စည်းများ ေုခွပဲ ခင်းလုြ်ငန်း ထောင်ရွက်
မှုများနှင့်

စြ်လျဉ်းသည့်

ဥြထေ၊

နည်းဥြထေ၊

စည်းမျဉ်း

ထရးေွဲပခင်းနှင့်

ယင်းလုြ်ငန်း

ထောင်ရွက်မှုများကို ထစာင့် ကြ် ကည့်ရှုပခင်းတို့အတွက် တာဝန်ရှိသည်။
၆။

ဝန်ကကီးဌာန၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များမှာ ထအာက်ြါအတိုင်း ပဖစ်သည်(က)

ဝယ်ယူသည့်

ဌာနအဖွဲ့အစည်းများအတွက်

တစ်ထပြးညီ

စံသတ်မှတ်ေားထသာ

အစိုးရ၏ ဝယ်ယူပခင်းနှင့် ြုံထသြိုင်ြစ္စည်းများ ေုခွပဲ ခင်းေိုင်ရာ နည်းဥြထေ၊ ညွှန် ကား
ချက်များနှင့် တင်ေါစာရွက်စာတမ်းများကို ထရးေွဲပြုစု ရမည်၊
(ခ)

ဥြထေပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်

ကိုက်ညီမှုရှိပြီး

သုံးစွဲမှုတွင်

ေိထရာက်အကျုးရှ
ိ ိထစထရး

အတွက် အစိုးရ၏ဝယ်ယူပခင်းနှင့် ြုံထသြိုင်ြစ္စည်းများ ေုခွဲပခင်းများနှင့် စြ်လျဉ်း
သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ထကာက်ယူစုစည်းနိုငရ
် န် သတင်းအချက်

-၈အလက် အထပခခံအထောက်အအုံ ေူထောင်ပခင်း၊ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း
များ၏ လုြ်ငန်းထောင်ရွက်ချက်များကိုလည်း ကကီး ကြ်ပခင်းတို့ကုိ ထောင်ရွက်ရ
မည်၊
(ဂ)

တင်ေါနှင့်

စြ်လျဉ်းသည့်

တိုင် ကားလာမှုများအထြါ်

ဤဥြထေအရ

ဖွဲ့စည်း

ေားထသာ ခုံအဖွဲ့က ကားနာစစ်ထေး ေုံးပဖတ်နိုငရ
် န် စီစဉ်ထောင်ရွက်ရမည်၊
(ဃ)

အစိုးရ၏ဝယ်ယူပခင်းနှင့်
ကာလရှည်မူဝါေများ

ြုံထသြိုငြ
် စ္စည်းများေုခွဲပခင်းေိုငရ
် ာ

ချမှတ်နိုင်ထရးအတွက်

ကာလလတ်နှင့်

အကကံဉာဏ်များထြးရန်

ထလ့လာ

သုံးသြ်မမ
ှု ျား၊ နှိုင်းယှဉ်ထလ့လာမှုများနှင့် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများ ထောင်ရွက်
ရမည်၊
(င)

အစိုးေ၏ဝယ်ယူပခင်းနှင့်

ြုံထသြိုင်ြစ္စည်းများ

ေုခွပဲ ခင်းေိုငရ
် ာ

အသိြညာ

ဗဟုသုတနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ရရှိထစထရး သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ြို့ချနိုင်ရန်အတွက်
စီစဉ်ထောင်ရွက်ရမည်၊
(စ)

အစိုးရ၏ဝယ်ယူပခင်းနှင့် ြုံထသြိုင်ြစ္စည်းများ ေုခွပဲ ခင်းလုြ်ငန်း ထောင်ရွက်မှုနှင့်
စြ်လျဉ်း၍ နှစ်စဉ် အစီရင်ခံစာပြုစု၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ေံ တင်ပြရမည်၊

(ေ)

ဤဥြထေြါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းများအား
အကကံဉာဏ်များထြးပခင်း၊ နည်းြညာအကူအညီများထြးပခင်းတို့ကို ထောင်ရွက်ရ
မည်၊
အြန်း(၄)
ဝယ်ယူေည့် ဌာနအေွဲ့အစည်း၏ ောဝန်နှင့်လုပ်ပိုငြ
် ွင့်များ

၇။

ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များမှာ ထအာက်ြါအတိုင်း ပဖစ်သည်(က)

ဝယ်ယူပခင်းလုြ်ငန်းများအား ဥြထေြါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အထကာင်
အေည်ထဖာ် ထောင်ရွက်ရမည်၊

(ခ)

တင်ေါထကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြုံထသြိုင်ြစ္စည်းများ ေုခွပဲ ခင်းထကာ်မတီတို့ကို ဖွဲ့စည်း
ရမည်၊

(ဂ)

ဝယ်ယူပခင်းလုြ်ငန်းထောင်ရွက်မှုများ
အစီအစဉ်များ ထရးေွဲရမည်၊

စတင်လုြ်ထောင်ပခင်းမပြုမီ

ဝယ်ယူထရး

-၉(ဃ)

ဤဥပရေအေ ထုတ်ဖပန်ေည့် နည်းဥြထေ၊ စံပြုလုြ်ေုံးလုြ်နည်းြါ သတ်မှတ်ချက်
များနှင့အ
် ညီ ဝယ်ယူပခင်းေိုင်ရာကိစ္စရြ်များကို ဝယ်ယူသည့်ြမာဏနှင့် ထလျာ်ညီ
စွာ ထောင်ရွက်ရမည်၊

(င)

ဝယ်ယူပခင်းေိုငရ
် ာ အစီရင်ခံစာများကို ဤဥပရေအေ ထုတ်ဖပန်ေည့် နည်းဥြထေ
တွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းေားသည့် နည်းလမ်းနှင့် အချန်ိ ကာလအတိုငး် ပြုစုပြီး
ဝန်ကကီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်၊

(စ)

ဝယ်ယူပခင်းေိုငရ
် ာစာချုြ်များချုြ်ေိုပခင်းနှင့်

စာချုြ်စီမံခန့်ခွဲပခင်းများ

ထောင်

ရွက်ရမည်၊
(ေ)

တင်ေါထခါ်ယူစဉ်က

ြစ္စည်းအရည်အထသွးနှင့်

တင်ေါထခါ်ယူပြီး

ြစ္စည်းအရည်

အထသွးတို့ ကိုက်ညီမှုရှိထစရန်အတွက် တာဝန်ယူ၍ စီမံကကီး ကြ်ရမည်။
၈။

ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည် တင်ေါထကာ်မတီကို ထအာက်ြါအတိုငး် ဖွဲ့စည်းရ

မည်(က)

ဤဥပရေအေ ထုတ်ဖပန်ေည့် နည်းဥြထေ၊ စံပြုလုြ်ေံးု လုြ်နည်းြါ သတ်မှတ်
ချက်များနှင့်အညီ

ဝယ်ယူေည့်ဌာနအဖွဲ့အစည်းအကကီးအမှူးက

ဦးရဆာင်၍

အနည်းေုံး အဖွဲ့ဝင် ၃ ဦး ပဖင့် ဖွဲ့စည်းရမည်၊
(ခ)

ဤဥပရေအေ ထုတ်ဖပန်ေည့် နည်းဥြထေ၊ စံပြုလုြ်ေုံးလုြ်နည်းြါ သတ်မှတ်ချက်
များနှင့အ
် ညီ

ဝယ်ယူသည့်ကိစ္စရြ်အထြါ်

မူတည်၍

သက်ေိုင်သည့်

ဌာနက

အဖွဲ့ဝင်များကို ေည့်သွငး် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၉။

တင်ေါထကာ်မတီ၏လုြ်ငန်းတာဝန်များမှာ ထအာက်ြါအတိုင်း ပဖစ်သည်(က)

ဝယ်ယူထရးအစီအစဉ်ကို အတည်ပြုပခင်း၊

(ခ)

ဝန်ကကီးဌာနက စံသတ်မှတ်ေားထသာ တင်ေါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အညီ ပြုစု
ေားသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို အတည်ပြုပခင်း၊

(ဂ)

ဤဥပရေအေ ထုတ်ဖပန်ေည့် နည်းဥြထေ၊ စံပြုလုြ်ေုံးလုြ်နည်းြါ သတ်မှတ်ချက်
များနှင့အ
် ညီ လိအ
ု ြ်သည့် ထကာ်မတီ များကို ဖွဲ့စည်းတာဝန် ထြးအြ်ပခင်း၊

(ဃ)

တင်ေါထအာင်ပမင်သူနှင့်

စာချုြ်ချုြ်ေိုနိုငထ
် ရးအတွက်

အစည်း၏ အကကီးအမှူးအား အကကံဉာဏ်ထြးပခင်း။

ဝယ်ယူသည့်

ဌာနအဖွဲ့

-၁၀အြန်း(၅)
ဝယ်ယူခြင်းဆိုငရ
် ာ စည်းကမ်းေေ်မှေ်ြျက်များ
၁၀။

ဝယ်ယူပခင်းေိုငရ
် ာကိစ္စရြ်များအားလုံးသည် ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ ခွင့်ပြုထငွ

နှင့် ဝယ်ယူထရးအစီအစဉ်တွင် ြါဝင်ရမည်။
၁၁။

ဝယ်ယူထရးအစီအစဉ်သည်

ဝယ်ယူသည့်

ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏

ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးထသာ

နှစ်စဉ် ဘဏ္ဍာရငွအရအသုံးခန့်မှန်းထပခထငွစာရင်းနှင့်အညီ ပဖစ်ရမည့်အပြင် ဝယ်ယူပခင်းေိုငရ
် ာ
ကိစ္စရြ်များသည် တင်ေါထကာ်မတီက အတည်ပြုေားထသာ ဝယ်ယူထရးအစီအစဉ်အရသာ ထောင်
ရွက်ရမည်။
၁၂။

ဝယ်ယူပခင်းေိုငရ
် ာကိစ္စရြ်ထြါ် မူတည်၍ စံချန်ိ စံညွှန်း သတ်မှတ်ချက်များ၊ အစီအစဉ် များ၊

တွက်ချက်မှုြံစ
ု ံများ၊

ေီဇိုင်းများ၊

သတ်မှတ်ချက်များ၊

စမ်းသြ်မှုနှင့်

စမ်းသြ်စစ်ထေးသည့်

နည်းလမ်းများ၊ ေုတ်ြိုးမှု၊ အမှတ်အသား သို့မဟုတ် တံေိြ်ရိုက်နှိြ်မှု သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြု
လက်မှတ်များ၊ သထကေတအမှတ်အသားများနှင့် ြညာရြ်ေိုငရ
် ာ ထဝါဟာရများကို ထဖာ်ပြရမည်။
၁၃။

ဝယ်ယူပခင်းေိုငရ
် ာကိစ္စရြ်ထြါ် မူတည်၍ ထဖာ်ပြချက်များတွင် စံသတ်မှတ်ချက်များကို

တိကျပြည့်စုံစွာ မထဖာ်ပြနိုငလ
် ျှင် “ယင်းနှင့် တူညီထသာ” ဟူသည့် စကားရြ်ကို ေည့်သွင်း
ထဖာ်ပြပခင်းမှအြ ကုန်အမှတ်တံေိြ်အမည်၊ မူြိုင်ခွင၊့် ေီဇိုင်းြုံစံ သို့မဟုတ် အမျုးအစား၊
ိ
တိကျ
ထသာ မူလဇာစ်ပမစ် သို့မဟုတ် ေုတ်လုြ်သူကို ထဖာ်ပြပခင်း သို့မဟုတ်

ရည်ညွှန်းကိုးကားပခင်း

မပြုလုြ်ရ။
၁၄။

ဝယ်ယူသည့်

ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည်

ယင်း၏တင်ေါစာရွက်စာတမ်းများ

ပြုစုရာတွင်

ဤဥပရေအေ ထုတ်ဖပန်ေည့် နည်းဥြထေတွင် သတ်မှတ်ထဖာ်ပြေားသည့် စံသတ်မှတ်ေားထသာ
တင်ေါစာရွက်စာတမ်းများကို အသုံးပြုရမည်။
၁၅။

ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည် ကန့်သတ်မှုမရှိထသာတင်ေါနှင့် ကန့်သတ်တင်ေါ

တင်သွငး် သည့် တင်ေါတင်သွငး် သူများအား တင်ေါအာမခံထ ကးကို ထြးသွငး် ထစရမည်။ တင်ေါ
အာမခံထ ကးြမာဏကို ဤဥပရေအေ ထုတ်ဖပန်ေည့် နည်းဥြထေနှင့် တင်ေါစာရွက်စာတမ်းများ
တွင် သတ်မှတ်ထဖာ်ပြရမည်။
၁၆။

ဝယ်ယူပခင်းေိုငရ
် ာကိစ္စရြ်၏

အကျုးအထ
ိ
ကာင်းထဖာ်ပြချက်နှင့်

ေက်စြ်မှုရှိထသာ

အကဲပဖတ်မှု စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် ထအာက်ြါတို့ ြါဝင်ရမည်(က)

ထစျးနှုန်း၊

(ခ)

ြစ္စည်းများ

သို့မဟုတ်

တည်ထောက်ပခင်းလုြ်ငန်း၏

လုြ်ငန်းလည်ြတ်

ထောင်ရွက်မှု၊ ပြင်ေင်ေိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်၊ ြစ္စည်းများ ထြးသွင်းရန်အချန်ိ ၊

-၁၁တည်ထောက်ပခင်းလုြ်ငန်း ပြီးစီးရန် သို့မဟုတ် ေက်စြ်ဝန်ထောင်မှု လုြ်ငန်းများ
ပြီးစီးရန်အချန်ိ ၊ ထငွထြးထချမှုနှင့် အာမခံထြးသွငး် မှုေိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ၊
(ဂ)

ကန်ေရိုက်တာနှင့် ဝန်ေမ်းများ၏ သက်ေိုင်ရာ လုြ်ငန်းအထတွ့အကကုံ၊ အတတ်
ြညာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမေ
ှု ိုင်ရာ စွမ်းရည်၊

(ဃ)

တည်ေဲဥြထေ တစ်ရြ်ရြ်အရပဖစ်ထစ၊ ဤဥပရေအေ ထုတ်ဖပန်ေည့် နည်းဥြထေ
ြါ သတ်မှတ်ချက်တစ်ရြ်ရြ်အရပဖစ်ထစ၊ ေည့်သွင်းစဉ်းစားရန် သတ်မှတ်ေား
ထသာ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တစ်ရြ်ရြ်၊

၁၇။

ဝယ်ယူသည့်

ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည်

ဤဥပရေအေ

ထုတ်ဖပန်ေည့်

နည်းဥြထေြါ

ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ထအာက်ြါတို့ကို ထောင်ရွက်ရမည်(က)

ပြည်တွင်းတွင် ေုတ်လုြ်ထသာ ြစ္စည်းများ၊ ထောင်ရွက်ထြးထသာ ဝန်ထောင်မမ
ှု ျား
သို့မဟုတ် တည်ထောက်ပခင်းလုြ်ငန်းများကို အားထြးပမှင်တ
့ င်နိုင်ရန် အလို့ငာှ
ပြည်တွင်းမှ တင်ေါတင်သွင်းသူများအား ဦးစားထြး ထရွးချယ်သည့် အခွင်အ
့ လမ်း
များ ရရှိထစပခင်း၊

(ခ)

ပြည်တွင်းအထသးစားနှင့် အလတ်စား စီးြွားထရးလုြ်ငန်းများကို အားထြးပမှင့်တင်
နိုင်ရန် ကန့်သတ်တင်ေါပဖင့် ဝယ်ယူနိုင်ထရးအတွက် ဝယ်ယူပခင်းေိုင်ရာ သတ်မှတ်
ချက်များကို ဤဥပရေအေ ထုတ်ဖပန်ေည့် နည်းဥြထေြါ သတ်မှတ်ချက်များ
နှင့်အညီ သီးပခား သတ်မှတ်ပခင်း။

၁၈။

တင်ေါစာရွက်စာတမ်းများ၊ စာချုြ်များ၊ သထဘာတူညီချက်များနှင့် စာချုြ်ြါ စည်းကမ်း

ချက်များကို ပြည်တွငး် ယှဉ်ပြိုင်တင်ေါများအတွက် ပမန်မာဘာသာပဖင့်လည်းထကာင်း၊ နိုငင
် တ
ံ ကာ
ယှဉ်ပြိုင်တင်ေါများအတွက်

ဖမန်မာဘာောနှင့်

အဂေလြ
ိ ်ဘာသာနှစ်မျုးပဖင်
ိ
့

လည်းထကာင်း

ထရးသားထဖာ်ပြရမည်။
၁၉။

ဝယ်ယူထရးလုြ်ငန်းစဉ်တွင်

အသုံးပြုခဲ့သည့်

စာရွက်စာတမ်း၊

အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ၊

ေုံးပဖတ်ချက် သို့မဟုတ် အပခား သတင်းအချက်အလက်များအားလုံးကို အကိးု အကားအပဖစ်
အသုံးပြုနိုင်ရန် အနည်းေုံး (၇) နှစ် မှတ်တမ်းေားရှရ
ိ မည်။
၂၀။

ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည် ဝယ်ယူထရးအစီအစဉ်ြါ ဝယ်ယူထရးထ ကာ်ပငာများ၊

စာချုြ်ချုြ်ေိုပခင်းနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့်

သီးပခားသတ်မှတ်ေား

ထသာ ဝယ်ယူပခင်းေိုငရ
် ာကိစ္စရြ်များအား ဤဥပရေအေ ထုတ်ဖပန်ေည့် နည်းဥြထေြါ သတ်မှတ်
ချက်များနှင့်အညီ

အများပြည်သူသို့

ေုတ်ပြန်ထ ကညာရမည်။

ေုတ်ပြန်သည့်

ဝယ်ယူထရး

ထ ကာ်ပငာတွင် တင်ေါတင်သွငး် သူများအား ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေြါ သတ်မှတ်

-၁၂ချက်များနှင့်အညီ တင်ေါပြင်ေင်ရန်နှင့် တင်ေါတင်သွငး် ရန် အချန်ိ လုံထလာက်စွာ ခွင့်ပြုထြး
ရမည်။
၂၁။

တင်ေါတင်သွငး် သူများသည်

ထအာက်ထဖာ်ပြြါ

အရည်အချင်း

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်

ကိုက်ညီမှု ရှိရမည်(က)

စာချုြ်ကို အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ရွက်ရန် အတတ်ြညာ၊ နည်းြညာေိုငရ
် ာ
အရည်အချင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု၊ ဘဏ္ဍာထရးအရင်းအပမစ်များ၊ စက်ကိရိယာများနှင့်
အပခား

ြစ္စည်းများ၊

စီမံခန့်ခွဲမစ
ှု ွမ်းရည်၊

အထတွ့အကကုံနှင့်

လုထ
ံ လာက်သည့်

ဝန်ေမ်းအင်အား ရှိရမည်၊
(ခ)

စာချုြ် ချုြ်ေိုရန် ဥြထေထ ကာင်းအရ သတ်မှတ်အရည်အချင်း ပြည့်မီရမည်၊

(ဂ)

နိုင်ငထ
ံ တာ်မှ သတ်မှတ်ေားသည့် အခွန်အခများ အထပြအထ ကေမ်းထောင်ပြီးသူ
ပဖစ်ရမည်၊

(ဃ)

ပြည်တွင်းတင်ေါတင်သွငး် သူပဖစ်ြါက

ပမန်မာနိုင်ငတ
ံ ွင်

သက်ေိုငရ
် ာလုြ်ငန်း

အတွက် တရားဝင် မှတ်ြုံတင်ေားပြီး ပဖစ်ရမည်၊
(င)

လူမွဲစာရင်းခံယူရပခင်း၊ ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ လုြ်ငန်းြိတ်သိမ်းပခင်း၊ စီးြွားထရး
လုြ်ငန်းများကို ြိတ်ြင်တားပမစ်ခံရပခင်းနှင့် တရားမထ ကာင်းအရပဖစ်ထစ၊ ပြစ်မှု
ထ ကာင်းအရပဖစ်ထစ တေားစွဲဆိုဖခင်း၊ အရေးယူခံေဖခင်းတို့ မရှိသူ ပဖစ်ရမည်၊

(စ)

ပြည်တွင်း၊ ပြည်ြနိုင်ငံတစ်ခုခု၏ တည်ေဲဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ တရားဝင်မှတ်ြုံ
တင်ေားထသာ ကုမ္ပဏပီ ဖစ်ရမည်။
အြန်း (၆)

ဝယ်ယူခြင်းေင်ေါေိေ်သြါ်ေည့်နည်းလမ်းများနှင့် အေုံးခပုနိုငေ
် ည့် အသခြအသနများ
၂၂။

ဤဥပရေအေ ထုတ်ဖပန်ေည့် နည်းဥြထေတွင် ပြဋ္ဌာန်းေားသည့် နည်းလမ်းနှင့် တန်ဖိုး

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထအာက်ြါ တင်ေါနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုရမည်(က)

ကန့်သတ်မှုမရှိထသာတင်ေါ၊

(ခ)

ထေးနှုန်းအေိုပြုလွှာ ထတာင်းခံပခင်း၊

(ဂ)

ကန့်သတ်တင်ေါ၊

(ဃ)

နှစ်ေင်တ
့ င်ေါ၊

(င)

တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူပခင်း၊

(စ)

အေိပု ြုလွှာထတာင်းခံပခင်း၊

-၁၃(ေ)
၂၃။

အီလက်ေထရာနစ်နည်းပဖင့် ဝယ်ယူပခင်း။

ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည် ဤအခန်းတွင် ပြဋ္ဌာန်းေားသည့် ခခင်းချက်များမှအြ

ဤဥပရေအေ ထုတ်ဖပန်ေည့် နည်းဥြထေြါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကန့်သတ်မမ
ှု ရှိထသာ
တင်ေါပဖင့် ဝယ်ယူထရး ထောင်ရွက်ရမည်။
၂၄။

ဝယ်ယူသည့်

ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည်

ကန့်သတ်မှုမရှိထသာတင်ေါအား

အသုံးမပြုဘဲ

အပခားထသာ တင်ေါနည်းလမ်းတစ်ခုအား အသုံးပြုမည်ေိုြါက ယင်းနည်းလမ်းအား အသုံးပြုရ
သည့် အထ ကာင်းရင်းအား ထဖာ်ပြ၍ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။
၂၅။

ရိုးရှင်းထသာ တည်ထောက်ပခင်း၊ ထစျးကွက်တွင် အသင့်ရရှိနိုင်သည့် ြစ္စည်းများ ဝယ်ယူ

ပခင်း သို့မဟုတ် ဝန်ထောင်မှုရယူပခင်းများထောင်ရွက်ရာတွင် ဝယ်ယူထရးခန့်မှန်းတန်ဖိုးသည်
ဤဥပရေအေ ထုတ်ဖပန်ေည့် နည်းဥြထေတွင် ပြဋ္ဌာန်းေားထသာ တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်ထအာက်
ထလျာ့နည်းထနလျှင် ထေးနှုန်းအေိုပြုလွှာများထတာင်းခံပခင်းအား အသုံးပြုနိုင်သည်။
၂၆။

ကန့်သတ်တင်ေါစနစ်အား ထအာက်ထဖာ်ပြြါ အထပခအထနများတွင် အသုံးပြုရမည်(က) တည်ထောက်ပခင်းလုြ်ငန်းများ၊ ြစ္စည်းများနှင့် ဝန်ထောင်မှုများအတွက် အိတ်ဖွင့်
တင်ေါထခါ်ယူရာတွင် အရည်အထသွး ပြည့်မထ
ီ သာ တင်ေါများ ထခါ်ယူ၍ မရရှိနိုင်
ပခင်းနှင့် တင်ေါတင်သွင်းသူ အထရ အတွက်မှာ အကန့်အသတ်ရှိပခင်း၊
(ခ)

အထရအတွက်များပြားထသာ တင်ေါများအား စိစစ်အကဲပဖတ်ရာတွင် ကာပမင့်မည့်
အချန်ိ နှင့် ကုန်ကျစရိတ်သည် ဝယ်ယူပခင်း၏ တန်ဖိုးနှင့် နှိုငး် ယှဉ်လျှင် အချုးိ
အစား မမျှတပခင်း။

၂၇။

နှစ်ေင်တ
့ င်ေါစနစ်အား ထအာက်ထဖာ်ပြြါကိစ္စရြ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်(က)

အစိုးေ၏ဝယ်ယူထရးလုြ်ငန်းစဉ်စတင်ချန်ိ တွင်

ဝယ်ယူပခင်းေိုင်ရာကိစ္စရြ်၏

နည်းြညာေိုငရ
် ာ သို့မဟုတ် စာချုြ်ေိုင်ရာ သီးပခားလိအ
ု ြ်ချက်များအား ကကိုတင်
သတ်မှတ်ရန် မပဖစ်နိုင်ပခင်း၊
(ခ)

ဝယ်ယူမည့် တည်ထောက်ပခင်းလုြ်ငန်းများ၊ ြစ္စည်းများနှင့် ဝန်ထောင်မှုများ၏
ခက်ခဲ ရှုြ်ထေွးထသာ သထဘာသဘာဝထ ကာင့် ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည်
တင်ေါ တင်သွင်းသူနှင့် ဝယ်ယူသည့်ကိစ္စရြ်ြါ အချက်အလက်များကို အထသးစိတ်
တွက်ချက် ထဖာ်ပြရန်နှင့် ပြန်လည်ပြင်ေင်ရန်အတွက် ထေွးထနွးညှိနှိုငး် ရန် လိအ
ု ြ်
ပခင်း။

-၁၄၂၈။

တင်ေါတင်သွငး် သူတစ်ဦးတည်းေံမှ

အေိပု ြုလွှာ

သို့မဟုတ်

ထစျးနှုန်းအေိုပြုလွှာ

ထတာင်းခံ၍ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူပခင်းအား ထအာက်ထဖာ်ပြြါ အထပခအထနများတွင် အသုံးပြုရမည်(က)

အစိုးေ၏ဝယ်ယူဖခင်းေုပ်ငန်းအတွက်

နည်းြညာေိုငရ
် ာ

စွမ်းထောင်ရည်မှာ

တင်ေါတင်သွငး် သူ တစ်ဦးတည်းေံတွင်သာရှိပခင်း၊
(ခ)

အစိုးရ၏ဝယ်ယူပခင်းအတွက်

မူြုင
ိ ်ခွင့သ
် ည်

တင်ေါတင်သွင်းသူတစ်ဦးတည်း

ေံတွင်သာရှိပခင်း၊
(ဂ)

အစိုးရ၏ဝယ်ယူပခင်းအား အထရးထြါ် အထပခအထနတစ်ရြ်ရြ်ထ ကာင့် ဝယ်ယူရန်
လိအ
ု ြ်ပခင်း၊

(ဃ)

ထြးသွငး် သူတစ်ဦးေံမှ

အစိုးရ၏

ဝယ်ယူပခင်းလုြ်ငန်းများကို

ထောင်ရွက်ပြီး

ထနာက် ဝယ်ယူသည့်ဌာနအဖွ့ဲ အစည်းသည် အစိုးရ၏ဝယ်ယူပခင်းကို ထနာက်ေြ်
လိအ
ု ြ်ချက်ထ ကာင့်ပဖစ်ထစ၊ ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ လိအ
ု ြ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည့်
အသုံးပြုေဲ ြစ္စည်းကိရိယာ၊ နည်းြညာ သို့မဟုတ် ဝန်ထောင်မှုနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှု
ရှိရန် လိုအြ်မှုထ ကာင့်ပဖစ်ထစ အပခားထသာ ြစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ထောင်မှုများကို
အစားေိုးရန်

မသင့်ထလျာ်သည့်အတွက်ပဖစ်ထစ၊

ထြးသွငး် သူေံမှသာ

ဝယ်ယူရန်

ထောက်ပခင်းလုြ်ငန်းများ၊

လိုအြ်ြါက

ြစ္စည်းများနှင့်

ထနာက်ေြ်ဝယ်ယူမှုကို
ထနာက်ေြ်ဝယ်ယူမည့်

ဝန်ထောင်မှုများ၏

မူလ
တည်

တန်ဖိုးသည်

မူလဝယ်ယူပခင်း၏ တန်ဖိုး၏ ၅၀% ေက်မြိုပခင်း၊
(င)

စာချုြ်၏ ကနဦးစည်းကမ်းချက်များကကီးမားစွာ ထပြာင်းလဲပခင်းမရှိဘဲ ကန့်သတ်မှု
မရှိထသာတင်ေါ သို့မဟုတ် ကန့်သတ်တင်ေါ နည်းလမ်းများပဖင့် တင်ေါထခါ်ယူ
ထသာ်လည်း တင်ေါတင်သွင်းသူမရှိပခင်း။

၂၉။

အကကံထြးဝန်ထောင်မှုများရယူပခင်း

သို့မဟုတ်

အသင့်လထ
ွှဲ ပြာင်းလုြ်ကင
ို ်နိုင်ထသာ

စီမံကိန်းများအတွက် အေိုပြုလွှာထတာင်းခံပခင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြုရမည်။
၃၀။

ဝယ်ယူသည့်

ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည်

ဤဥပရေအေ

ထုတ်ဖပန်ေည့်

နည်းဥြထေြါ

ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အီလက်ေထရာနစ်နည်းပဖင့် ဝယ်ယူပခင်း ပြုလုြ်နိုငသ
် ည်။
၃၁။

အေက်ထဖာ်ပြြါ နည်းလမ်းများအတွက် တင်ေါထခါ်ယူပခင်းေိုင်ရာ လုြ်ေးုံ လုြ်နည်းများ

ကို ဤဥပရေအေ ထုတ်ဖပန်ေည့် နည်းဥြထေတွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရမည်။

-၁၅အြန်း(၇)
ခပည်ပမှ ဝယ်ယူခြင်း
၃၂။

ပြည်ြမှ ဝယ်ယူပခင်းအတွက် ြုေ်မ ၂၂ ြါနည်းလမ်းများအတိုငး် ထောင်ရွက်နိုငသ
် ည်။

၃၃။

ပြည်ြမှဝယ်ယူပခင်းအား ထအာက်ထဖာ်ပြြါ အထပခအထနများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်(က)

အစိုးရ၏ဝယ်ယူပခင်းသည် ဤဥပရေအေ ထုတ်ဖပန်ထားေည့် နည်းဥြထေတွင်
ထဖာ်ပြေားသည့် သတ်မှတ်ချက်များအတိုငး် ပြည်တွငး် ထစျးကွက်တွင် မရရှိနိုင်
ပခင်း၊

(ခ)

ပြည်တွင်းတင်ေါလုြ်ေးုံ လုြ်နည်းအရ တင်ေါတင်သွငး် သူအား သတ်မှတ်ေားမှု
မရှိပခင်း၊
အြန်း(၈)
စာြျုပ်စီမံြန့်ြွဲခြင်း

၃၄။

စာချုြ်သည် ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းနှင့် တင်ေါထအာင်ပမင်သူ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်

သထဘာတူ လက်မှတ်ထရးေိုးသည့် ထန့ရက်တွင် စတင်အကျုးသက်
ိ
ထရာက်ရမည်။
၃၅။

တင်ေါထအာင်ပမင်သူသည်

နည်းဥြထေတွင်

လုြ်ငန်းအာမခံကို

သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းေားသည့်

ဤဥပရေအေ

ထုတ်ဖပန်ထားေည့်

ြမာဏအတိုငး်

စာချုြ်လက်မှတ်မထရးေိးု မီ

ဝယ်ယူထရးစာချုြ်

အကျုးသက်
ိ
ထရာက်သည်မှ

ထြးသွငး် ရမည်။
၃၆။

ဝယ်ယူသည့်

ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည်

စတင်၍ စာချုြ်အထကာင်အေည်ထဖာ်မှု ပြီးေုံးသည်အေိ စာချုြ်ကို စီမံခန့်ခွဲရန် တာဝန်ရိသ
ှ ည့်
အပြင်

စာချုြ်စီမံခန့်ခွဲမေ
ှု ိုင်ရာ

လုြ်ေးုံ လုြ်နည်းများပြုစု၍

စာချုြ်အထကာင်အေည်ထဖာ်

ရန်အတွက် လိအ
ု ြ်သည့် ြစ္စည်းနှင့် ဝန်ေမ်းများ ပဖည့်ေည်းထြးရမည်။
၃၇။

ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကန်ေရိုက်တာ သို့မဟုတ် အကကံထြးတို့သည် စာချုြ်ြါ

လုြ်ငန်း၏ သထဘာသဘာဝနှင့် ခက်ခဲရှုြ်ထေွးမှုတို့အထြါ် မူတည်၍ စာချုြ်ြါ လုြ်ငန်းများကို
အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ရွက်မှု ထအာင်ပမင်ထစရန် လိအ
ု ြ်ြါက

စာချုြ်စီမံခန့်ခွဲသူတစ်ဦး

သီးပခား ခန့်ေားနိုငသ
် ည်။
၃၈။

စာချုြ်နှင့် စြ်လျဉ်း၍ အပငင်းြွားမှုတစ်စုံတစ်ရာ ထြါ်ထြါက်ြါက ညှိနှိုငး် ထေွးထနွးပခင်း

သို့မဟုတ် အနုညာတစီရင်ေုံးပဖတ်ပခင်း သို့မဟုတ် တရားရုံးသို့ထလျှာက်ေားပခင်း နည်းလမ်းများ
ပဖင့် ထပဖရှငး် နိုင်သည်။

-၁၆အြန်း(၉)
ထုြွဲခြင်း
၃၉။

ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည် ဌာနလက်ဝယ်ရြ
ှိ စ္စည်းများ သို့မဟုတ် ြုံထသြိုင်

ြစ္စည်းများအား ေုခွပဲ ခင်းအလို့ငာှ ြုံထသြိုင်ြစ္စည်းများေုခွဲပခင်းထကာ်မတီကို ဖွဲ့စည်းရမည်။
၄၀။

ြုံထသြိုင်ြစ္စည်းများေုခွဲပခင်းထကာ်မတီ၏

လုြ်ငန်းတာဝန်များမှာ

ထအာက်ြါအတိုငး်

ပဖစ်သည်(က)

ေုခွရ
ဲ န်

အေိပု ြုတင်ပြလာသည့်

ကိစ္စရြ်များအား

စိစစ်အတည်ပြုပခင်းနှင့်

လက်ခံပခင်း၊
(ခ)

ြုေ်မ ၄၁ ြါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့အ
် ညီ ေုခွဲပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်ကို ထောင်ရွက်ပခင်း၊

(ဂ)

ေုခွပဲ ခင်းများအတွက်

တင်ေါရအာင်ဖမင်ေူနှင့်

စာချုြ်ချုြ်ေိုနိုင်ထရးအတွက်

ဌာနအဖွဲ့အစည်း အကကီးအမှူးအား အကကံထြးပခင်း။
၄၁။

ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည် ဌာနလက်ဝယ်ရှိြစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ြုံထသြိုင်

ြစ္စည်းများကို ေုခွဲရာတွင် ထအာက်ထဖာ်ပြြါ နည်းလမ်းများအနက် နည်းလမ်း တစ်ရြ်ရြ်ပဖင့်
လည်းထကာင်း၊ နည်းလမ်းများကို ထြါင်းစြ်၍ထသာ်လည်းထကာင်း အသုံးပြုနိုင်သည်-

၄၂။

(က)

ထရာင်းချပခင်း၊

(ခ)

အပခားဌာနအဖွဲ့အစည်းသို့ လွှဲထပြာင်းထြးပခင်း၊

(ဂ)

ဖျက်ေီးပခင်း သို့မဟုတ် စာရင်းမှ ြယ်ဖျက်ပခင်း၊

(ဃ)

အလဲအလှယ်ပြုလုြ်ပခင်း၊

(င)

အပခားြုံစံသို့ထပြာင်းလဲပခင်း။

ဝယ်ယူသည့်ဌာန အဖွဲ့အစည်းသည် ဌာနလက်ဝယ်ရြ
ှိ စ္စည်းများ သို့မဟုတ် ြုံထသြိုင်

ြစ္စည်းများအား

ထရာင်းချရာတွင်

ထလလံထခါ်ယူပခင်း

သို့မဟုတ်

တိုက်ရိုက်ထရာင်းချပခင်း

ပြုလုြ်နိုင်သည်။ ထလလံထခါ်ယူပခင်း သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်ထရာင်းချပခင်းမပြုမီ ဤဥြထေအရ
ေုတ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေ၊ စံပြုလုြ်ေးုံ လုြ်နည်းြါ သတ်မှတ်ချက်များနှင်အ
့ ညီ ြုံထသြိုင်
ြစ္စည်းများေုခွဲပခင်းထကာ်မတီအထနပဖင့် ေုခွဲမည့် ြစ္စည်းများ၏ ကမ်းခင်းထစျးကို တွက်ချက်ရ
မည်။

-၁၇အြန်း(၁၀)
နိုင်ငပ
ံ ိုငပ
် စ္စည်းများ သရာင်းြျခြင်းနှင့် ငှားရမ်းခြင်း
၄၃။

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းသည် ဌာနလက်ဝယ်ရှြ
ိ စ္စည်းများ သို့မဟုတ် ြုံထသြိုင်

ြစ္စည်းများမှလွဲ၍

နိုင်ငြ
ံ ိုင်ြစ္စည်းများကို

တည်ေဲဥြထေများ၊

နည်းဥြထေများ

သို့မဟုတ်

ညွှန် ကားချက်များနှင့အ
် ညီ ထရာင်းချပခင်း သို့မဟုတ် ငှားရမ်းပခင်း ပြုလုြ်နိုငသ
် ည်။
၄၄။

သီးပခားဥြထေများ၊ နည်းဥြထေများ သို့မဟုတ် ညွှန် ကားချက်များ မရှိြါက အစိုးရဌာန၊

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းသည် နိုင်ငံြိုငြ
် စ္စည်းများအား ထအာက်ြါနည်းလမ်းများအတိုငး် ထရာင်းချ ပခင်း
သို့မဟုတ် ငှားရမ်းပခင်း ပြုလုြ်နိုင်သည်(က)

ထလလံထခါ်ယူပခင်း၊

(ခ)

ထစျးနှုန်းကမ်းလှမ်းပခင်း၊

(ဂ)

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်ပဖင့် သက်ေိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနများ
က စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းနှင့်အညီ ငှားရမ်းပခင်းနှင့် ထရာင်းချပခင်းလုြ်ငန်းများကို
ထောင်ရွက်ပခင်း။

၄၅။

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းသည် နိုင်ငံြိုင်ြစ္စည်းများအား ထလလံထခါ်ယူပခင်း သို့မဟုတ်

ထစျးနှုန်းကမ်းလှမ်းပခင်းနည်းလမ်းပဖင့် ထောင်ရွက်ရာတွင် ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေ၊
စံပြုလုြ်ေုံးလုြ်နည်းြါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ နိုငင
် ြ
ံ ိုင်ြစ္စည်းများ ထရာင်းချပခင်း သို့မဟုတ်
ငှားရမ်းပခင်းေိုင်ရာထကာ်မတီအထနပဖင့် နိုင်ငံြိုင်ြစ္စည်းများ၏ ကမ်းခင်းထစျးကို တွက်ချက်ရမည်။
အြန်း(၁၁)
ေင်ေါလုပ်ငန်းစဉ်ကို ေျက်ေိမ်းခြင်း
၄၆။

ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည် တင်ေါတင်သွငး် သူများေံ ထြးရန်တာဝန်မရှိထစဘဲ

တင်ေါ ထအာင်ပမင်သူအား ထ ကညာပခင်းမပြုမီ မည်သည့် အချန်ိ တွင်မေို တင်ေါလုြ်ငန်းစဉ်ကို
ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
၄၇။

တင်ေါလုြ်ငန်းစဉ်ကို ထအာက်ြါအထပခအထနများတွင် ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်(က)

ဝယ်ယူထရးလိုအြ်ချက် မရှိထတာ့ပခင်း၊

(ခ)

ဝယ်ယူပခင်းထောင်ရွက်ရန်အတွက် လုထ
ံ လာက်ထသာရန်ြုံထငွမရှိပခင်း၊

(ဂ)

ပြည့်စုမ
ံ ှုမရှိထသာ သို့မဟုတ် ကိုက်ညီမှုမရှိထသာ တင်ေါများအား လက်ခံရရှိပခင်း၊

(ဃ)

တင်ေါတင်သွငး် သူများ ကား ြူးထြါင်း၍ အချင်းချင်းညှိနှိုင်းထောင်ရွက်ေားထသာ
သက်ထသခံအထောက်အေားထတွ့ရှိရပခင်း၊

-၁၈(င)
၄၈။

အများပြည်သူတို့၏ အကျုးစီ
ိ းြွားအထြါ် သက်ထရာက်မှုရှိပခင်း။

ဝယ်ယူသည့်ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည်

တင်ေါမဖွင့်ထဖာက်မီ

အစိုးရ၏ဝယ်ယူထရးလုြ်ငန်း

စဉ်ကို ဖျက်သိမ်းရန် ေုံးပဖတ်ပြီးြါက တင်ေါများ သို့မဟုတ် အေိပု ြုလွှာများကို ဖွင့ထ
် ဖာက်ပခင်း
မပြုရ။ ယင်းတင်ေါများကို တင်ေါတင်သွငး် သူများေံ ပြန်လည်ထြးြို့ရမည်။
၄၉။

ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ ဝယ်ယူထရးလုြ်ငန်းစဉ် ဖျက်သိမ်းရန် ေုံးပဖတ်ရသည့်

အထ ကာင်းရင်းများကို

ဝယ်ယူထရးလုြ်ငန်းစဉ်မှတ်တမ်းတွင်

ေည့်သွင်းထဖာ်ပြ၍

တင်ေါ

တင်သွငး် သူများေံ ချက်ချင်း အထ ကာင်း ကားရမည်။
အြန်း(၁၂)
နိုင်ငသ
ံ ရးရာထူးလက်ရှိခေစ်ေမ
ူ ျားနှင့် နိုငင
် ့ံဝန်ထမ်းများသစာင့်ထန
ိ ်းရမည့် ကျင့်ဝေ်များ
၅၀။

ဝယ်ယူပခင်းနှင့်

ေုခွဲပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်များကို

စီစဉ်ပခင်း၊

ကကိုတင်ပြင်ေင်ပခင်း၊

ဦးစီး

ထောင်ရွက်ပခင်းနှင့် ဝယ်ယူပခင်းနှင့် ေုခွဲပခင်း စာချုြ်များကို အထကာင်အေည်ထဖာ်ပခင်းတို့
ထောင်ရွက်ရာတွင်

ြါဝင်ထသာ

နိုင်ငထ
ံ ရးရာေူးလက်ရှိပဖစ်သူများနှင့်

နိုင်ငဝ
ံ့ န်ေမ်းများသည်

ထအာက်ြါအချက်များကို လိက
ု ်နာရမည်(က)

တင်ေါတင်သွငး် သူများမှ

ဝယ်ယူပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍

တရားမျှတပြီး

ယှဉ်ပြိုင်

နိုင်စွမ်းရှိထစရန် ဝယ်ယူထရးဝန်ေမ်းများအား သီးပခားတာဝန်ထြးအြ်ရမည်၊
(ခ)

ဤဥြထေတွင်

ပြဋ္ဌာန်းေားထသာ

ရည်ရွယ်ချက်များ၊

လုြ်ေးုံ လုြ်နည်းများ

နှင့်အညီ အများပြည်သူ၏အကျုးစီ
ိ းြွားအတွက် အစဉ်အပမဲ ထောင်ရွက်ရမည်၊
(ဂ)

တာဝန်ဝတ္တရားများကို ေမ်းထောင်ထနစဉ်တွင် အကျုးစီ
ိ းြွားြဋိြက္ခ ပဖစ်ထစပခင်း
နှင့် သိက္ခာမဲ့စွာ ပြုမူထနေိင
ု ပ် ခင်းတို့မှ ထရှာင် ကဉ်ရမည်၊

(ဃ)

တင်ေါတင်သွငး် သူများ၏ ြိုင်ေိုင်မှု၊ စီးြွားထရးလုြ်ငန်းများနှင့် သက်ေိုင်ထသာ
အချက်အလက်များ အြါအဝင် ဝယ်ယူပခင်းနှင့် ေုခွပဲ ခင်းလုြ်ငန်းစဉ်နှင့် စြ်လျဉ်း
သည့် သတင်းအချက်အလက်များအားလုးံ ကို လျှု့ဝှ
ိ က်ေားရမည်၊

(င)

ယှဉ်ပြိုင်ရသည့် ဝယ်ယူပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်များအား ထရှာင်ရှားလိုထသာ ရည်ရွယ်ချက်
ပဖင့်

ဝယ်ယူပခင်းလိုအြ်ချက်များကို

ထသးငယ်ထသာ

အစိတ်အြိုင်းများအပဖစ်

ခွဲပခမ်း၍ ဝယ်ယူပခင်း မပြုလုြ်ရ၊
(စ)

ခိုင်လုံသည့် အထ ကာင်းပြချက်မရှိဘဲ တင်ေါဖွင့်လှစ်ပခင်း၊ တင်ေါအားအကဲပဖတ်
စိစစ်ပခင်းနှင့် တင်ေါထအာင်ပမင်သူနှင့် စာချုြ်ချုြ်ေိုနိုင်ပခင်းတို့အား ဤဥပရေအေ

-၁၉ထုတ်ဖပန်ေည့် နည်းဥြထေတွင် သတ်မှတ်ေားသည့် အချန်ိ ေက် ထကျာ်လွန်၍
ကန့် ကာမှုမရှိထစရ။
၅၁။

ြုေ်မ

၅၀

ြါ

ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို

ချုးထဖာက်
ိ
သည့်

နိုငင
် ့ံဝန်ေမ်းများအား

နိုင်ငံ့

ဝန်ေမ်းဥြထေ၊ နည်းဥြထေတို့နှင့်အညီ အထရးယူရမည်။
အြန်း(၁၃)
ြုံအေွဲ့ေွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းောဝန်များ
၅၂။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ဤဥြထေအရ တိုင် ကားမှုများအထြါ် ကားနာစစ်ရဆးေုံးပဖတ်နိုငရ
် န်

အနည်းေုံး ဝန်ကကီးဌာန (၃) ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ြါဝင်ထသာ ခုံအဖွဲ့ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏
ခွင့်ပြုချက် ပဖင့် ဖွဲ့စည်းရမည်။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ဤဥပရေအေ ထုတ်ဖပန်ေည့် နည်းဥြထေတွင်
တိုင် ကားမှု ထပဖရှင်းပခင်းေိုင်ရာ လုြ်ေးုံ လုြ်နည်းများအား သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရမည်။
၅၃။

ခုံအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရာတွင် လက်ရှိထောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဝယ်ယူပခင်းနှင့် ေုခွပဲ ခင်း ထောင်

ရွက်ပခင်း လုြ်ငန်းစဉ်တွင် ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ ကိုယ်စား ဝယ်ယူပခင်းေိုင်ရာ
လုြ်ငန်းများ ထောင်ရွက်ဖူးသူ သို့မဟုတ် တင်ေါတင်သွငး် ပခင်းနှင့် ေက်စြ်မှုရှိခဲ့သူများ မပဖစ်ထစ
ဘဲ ဝယ်ယူပခင်းနှင့် ဝယ်ယူထရးလုြ်ေးုံ လုြ်နည်းေိုင်ရာ နယ်ြယ်အသီးသီးတွင် အထတွ့အကကုံ
ရင့်ကျက်၍ အများလက်ခံ ယုံ ကည်မှုရှိသည့် အဖွဲ့ဝင်များပဖင့် ဖွဲ့စည်းရမည်။
၅၄။

ခုံအဖွဲ့သည် ထအာက်ထဖာ်ပြြါ လုြ်ငန်းတာဝန်များကို ထောင်ရွက်ရမည်(က)

ဝယ်ယူပခင်းေိုငရ
် ာ

တိုင် ကားမှုများနှင့်

စြ်လျဉ်း၍

စိစစ်သုံးသြ်ပြီး

ဥြထေ

နှင့်အညီ ထောင်ရွက်ပခင်း၊
(ခ)

ဝန်ကကီးဌာနက စိစစ်သံးု သြ်နိုင်ထရးအတွက် တိုင် ကားသူမှ တင်ပြသည့် ကိစ္စရြ်
များနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာများကို ပြုစုပခင်း၊

(ဂ)

ဤဥပရေအေ ထုတ်ဖပန်ေည့် နည်းဥြထေတွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းေားသည့် အပခား
ထသာ တာဝန်များကို ထောင်ရွက်ပခင်း။

၅၅။

တင်ေါတင်သွငး် သူသည် ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းမှ တင်ေါများအားလုံးကို ပငင်းြယ်

ပခင်း သို့မဟုတ် အစိုးရ၏ဝယ်ယူထရးလုြ်ငန်းစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းပခင်း ေုံးပဖတ်ချက်များမှအြ
ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ လုြ်ငန်းတာဝန်ြျက်ကွက်ပခင်းထ ကာင့် ေုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ်
ေိခိုက်နစ်နာမှု ပဖစ်ထြါ်ခဲ့လျှင် သို့မဟုတ် ပဖစ်ထြါ်နိုင်လျှင် ဤဥြထေအရ ခုံအဖွဲ့မှ စိစစ်သံးု သြ်
ေုံးပဖတ်ထြးရန် ထတာင်းေိုနိုင်သည်။

-၂၀၅၆။

တိုင် ကားမှုကို

စိစစ်သံးု သြ်ထြးရန်

ဝယ်ယူသည့်

ဌာနအဖွဲ့အစည်းသို့

စာပဖင့်

ထလျှာက်ေားရမည်။ ဝယ်ယူသည့်ဌာနအဖွဲ့အစည်းက ေုံးပဖတ်ရန်ြျက်ကွက်ြါက သိမ
ု့ ဟုတ်
၎င်း၏ေုံးပဖတ်ချက်အား မထကျနြ်ြါက တင်ေါတင်သွငး် သူသည် ခုံအဖွဲ့သို့ တိုင် ကားနိုင်သည်။
၅၇။

ခုံအဖွဲ့သည် တိုင် ကားမှုကိစ္စရြ်၏ ခက်ခဲရှုြ်ထေွးမှုအထြါ်မူတည်၍ တိုင် ကားမှုထပဖရှငး်

ထရးလုြ်ငန်းစဉ် ထောင်ရွက်မည့်အချန်ိ ကို သတ်မှတ်ရမည်။ ေိုအချန်ိ သည် တိုင် ကားစာ လက်ခံ
ရရှိပြီးထနာက်

တိုင် ကားသူေံမှ ပြည့်စုံစွာ ကားနာပြီးသည့်အချန်ိ မှစ၍ ရက်သတ္တ ၄ ြတ်

ေက်မြိုထစရ။
၅၈။ တိုင် ကားမှုကို ြယ်ချပခင်းမပြုြါက ခုံအဖွဲ့မှ ထအာက်ထဖာ်ပြြါ နည်းလမ်း တစ်ရြ်ရြ်ကို
ချမှတ်ကျင့်သုံးနိုင်သည်(က)

ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ ဥြထေနှင့်မထလျာ်ညီစွာ ေုံးပဖတ်ပခင်း သို့မဟုတ်
ပြုမူပခင်း သို့မဟုတ် ဥြထေနှင့် မထလျာ်ညီထသာ လုြ်ေံးု လုြ်နည်းအား ကျင့်သုံး
ပခင်းတို့ကုိ တားပမစ်ပခင်း၊

(ခ)

ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ ဝယ်ယူပခင်းေိုငရ
် ာစာချုြ်ကို အသက်ဝင်မှုရှိရန်
ေုံးပဖတ်ချက်မှအြ ဥြထေနှင့် မထလျာ်ညီထသာ ေုံးပဖတ်ချက် သို့မဟုတ် အပြုအမူ
တစ်ခုလံးု သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းကို ြယ်ဖျက်ပခင်း၊

(ဂ)

ဤဥပရေအေ ထုတ်ဖပန်ေည့် နည်းဥြထေတွင် သတ်မှတ်ထဖာ်ပြေားသည့် အပခား
ထသာ အထရးယူမှုနည်းလမ်းများ။

၅၉။

ခုံအဖွဲ့၏ေုံးပဖတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ်ပဖစ်သည်။
အြန်း(၁၄)
ေားခမစ်ြျက်နှင့် စီမံြန့်ြွဲသရးခပစ်ေဏ်များ

၆၀။

တင်ေါတင်သွငး် သူသည် ထအာက်ထဖာ်ပြြါ ကိစ္စရြ်များတွင် ကိုယ်တိုငရ
် ဆာင်ေွက်ဖခင်း

ေို့မဟုတ် ြူးထြါင်းထောင်ရွက်ပခင်း သို့မဟုတ် အားထြးကူညီပခင်း မပြုရ(က)

လာဘ်ထြးလာဘ်ယူမှုပြုလုြ်ရန်အတွက် ကမ်းလှမ်းပခင်း၊

(ခ)

ဝယ်ယူမှုလုြ်ငန်းစဉ် သို့မဟုတ် စာချုြ်အထကာင်အေည်ထဖာ်မှုကို လွှမ်းမိုးထစရန်
ရည်ရွယ်၍ အချက်အလက်များ မမှန်မကန်လိမ်လည်ထဖာ်ပြပခင်းကဲ့သို့ လိမ်လည်မှု၊

(ဂ)

ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ လွတ်လြ်၍ ြွင့်လင်းပမင်သာထသာ ယှဉ်ပြိုင်မှုကို
ထသွဖီထစရန် ထေးပြိုင်ရာတွင် မပဖစ်နိုငထ
် သာ၊ သဘာဝမကျထသာ တင်ေါထစျးနှုန်း

-၂၁သတ်မှတ်၍ တင်ေါတင်သွငး် သူများအချင်းချင်း တင်ေါမတင်သွင်းမီ သို့မဟုတ်
တင်ေါတင်သွငး် ပြီးထနာက် ြူးထြါင်းထောင်ရွက်မှု။
၆၁။

တင်ေါတင်သွငး် သူသည်

ထအာက်ြါကိစ္စရြ်များအား

ရဖာက်ဖျက်ဖခင်း

ေို့မဟုတ်

ကျူးေွန်ဖခင်း မဖပုေ(က)

တင်ေါစာရွက်စာတမ်းြါ စည်းကမ်းချက်များအရ တင်ေါထအာင်ပမင်သူက စာချုြ်
တွင် လက်မှတ်ထရးေိးု ရန် ပငင်းေန်ပခင်း သို့မဟုတ် လုြ်ငန်းအာမခံထ ကးအား
ပြင်ေင်ပခင်း၊

(ခ)

ဝယ်ယူသည့်ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏

တင်ေါထအာင်ပမင်သူနှင့်

စာချုြ်ချုြ်ေိုရန်

ေုံးပဖတ်ချက်အား လွှမ်းမိုးထစရန် ရည်ရွယ်ချက်ပဖင့် တင်ေါတွင် အချက်အလက်
များ မှားယွငး် ထဖာ်ပြပခင်း၊
(ဂ)

အဂတိလုိက်စားမှုတိုက်ဖျက်ထရးဥြထေ သို့မဟုတ် ယှဉ်ပြိုင်မှုဥြထေ သို့မဟုတ်
ထငွထ ကးေိုငရ
် ာ ပြစ်မှုဥြထေ တစ်ရြ်ရြ်အရ တရားစွဲေိုခံရပခင်းနှင့် ပြစ်ေဏ်
ချမှတ်ခံရပခင်း၊

(ဃ)

တင်ေါလုြ်ငန်းစဉ်တွင် တစ်ေင့်ခံ လုြ်ကင
ို ်သည့်ကန်ေရိုက်တာအထနပဖင့် ြါဝင်
ပခင်း မဟုတ်ဘဲ တင်ေါတစ်ခုေက်ြို၍ တင်သွင်းပခင်း၊

(င)

ကန့်သတ်မှုမရှိထသာတင်ေါ ြါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် အပခားတစ်ဦးတစ်ထယာက်၏
အမည်ကို အသုံးပြုပခင်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏ အမည်ကို အပခားတစ်ထယာက်မှ
အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုပခင်း။

၆၂။

တင်ေါတင်သွငး် သူသည် ြုေမ
်
၆၀ နှင့် ြုေမ
်
၆၁ ြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရြ်ရြ်ကို

ထဖာက်ဖျက်ြါက တင်ေါထကာ်မတီမှ ထအာက်ြါအတိုငး် အထရးယူပခင်းခံရမည်(က)

ဝယ်ယူထရးလုြ်ငန်းစဉ်မှ ေုတ်ြယ်ပခင်း၊

(ခ)

ဤဥပရေအေ ထုတ်ဖပန်ေည့် နည်းဥြထေတွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းေားသည့် အချန်ိ
ကာလတစ်ခုအေိ အစိုးရ၏တင်ေါလုြ်ငန်းစဉ်များတွင် ြါဝင်ယှဉ်ပြိုင် ခွင့်မပြု
ပခင်း၊

၆၃။

မည်သူမေို အဂတိလုိက်စားမှုတိုက်ဖျက်ထရးဥြထေ၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုဥြထေ သို့မဟုတ် ပြစ်မှု

ေိုင်ရာ ဥြထေြါ ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်အား ထဖာက်ဖျက်လျှင် ပြစ်မှုထ ကာင်းအရ အထရးယူခံရမည်။

-၂၂အြန်း(၁၅)
အသထွသထွ
၆၄။

ထအာက်ထဖာ်ပြြါ ကိစ္စရြ်များသည် ဤဥြထေနှင့် အကျုံးဝင်ပခင်း မရှိထစရ(က)

နိုင်ငထ
ံ တာ်၏ ကာကွယ်ထရးနှင့် အမျုးသားလု
ိ
ံခခုံထရးအတွက် လျှု့ဝှ
ိ က်ထောင်ရွက်
ရန် လိုအြ်ထသာ အစိုးရ၏ဝယ်ယူပခင်းေိုင်ရာကိစ္စရြ်များ၊

(ခ)

ြညာသင်ေုများ၊ သင်တန်းများ၊ ထေွးထနွးြွဲများ သို့မဟုတ် အလားတူ ကိစ္စရြ်
များတွင် ြါဝင်ထောင်ရွက်မှုများ၊

(ဂ)

ပြည်သူ့ဝန်ေမ်းများ ခန့်ေားပခင်းနှင့် ယာယီကန်ေရိုက်လုြ်သားများ ငှားရမ်း
ပခင်းေိုင်ရာ ကိစ္စရြ်များ၊

(ဃ)

ထပမနှင့် လက်ရှိအထောက်အအုံများ ဝယ်ယူပခင်း၊ ငှားရမ်းပခင်းနှင့် ထရာင်းချပခင်း၊

(င)

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏

ခွင့်ပြုချက်ပဖင့်

သီးပခားလုြ်ေးုံ လုြ်နည်းများအား

လိက
ု ်နာ ကျင့်သုံးရမည့် အစိုးရ-ြုဂ္ဂလက
ိ ြူးထြါင်းထောင်ရွက်ထရး လုြ်ငန်းများ၊
၆၅။

မည်ေူမဆို

စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းေမ်းအေ

အရေးယူဖခင်းခံေရစကာမူ

ဖပစ်မှုရ ကာင်းအေ

ဖဖစ်ရစ၊ တေားမရ ကာင်းအေ ဖဖစ်ရစ တေားစွဲဆိုအရေးယူမှုမှ ပိတ်ပင်ဖခင်း မေှိရစေ။
၆၆။

ဝယ်ယူသည့်ဌာန အဖွဲ့အစည်းသည် ဤဥပရေအေ ထုတ်ဖပန်ေည့် နည်းဥြထေတွင်

သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းေားထသာ အထပခအထနများအရ ယင်းတို့၏ လိအ
ု ြ်ချက်အထြါ်မူတည်၍ အစိုးရ
စက်ရုံများနှင့် အစိုးရ ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်းများမှ တိုက်ရိုက် ဝယ်ယူနိုငသ
် ည်။
၆၇။

အစိုးရ၏ဝယ်ယူပခင်းနှင့်

ြုံထသြိုငြ
် စ္စည်းများ

ေုခွဲပခင်းလုြ်ငန်း

ထောင်ရွက်မမ
ှု ျားကို

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုြ်ရုံး၏ စာရင်းစစ်ထေးမှုခံယူရမည်။
၆၈။

ဝယ်ယူပခင်းေိုငရ
် ာ

ထြါ်ထြါက်လာြါက

လုြ်ငန်းထောင်ရွက်ရာတွင်

သက်ေိုငရ
် ာ

ဝန်ကကီးဌာန၏

မလွန်ေန်နိုငထ
် သာ

ခွင့်ပြုချက်နှင့်

ပဖစ်ရြ်များ

တင်ေါထအာင်ပမင်သူ၏

သထဘာတူညီချက်ပဖင့် စာချုြ်အား ပြင်ေင်နိုင်သည်။
၆၉။

အစိုးရ၏ဝယ်ယူပခင်းနှင့် ြုံထသြိုင်ြစ္စည်းများ ေုခွပဲ ခင်းလုြ်ငန်းများနှင့် သက်ေိုငသ
် ည့်

ကိစ္စရြ်များတွင် ဤဥြထေနှင့် အပခားထသာ ဥြထေ သို့မဟုတ် နည်းဥြထေများ၊ အမိန့် သို့မဟုတ်
အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာများအ ကား ေန့်ကျင်ကွဲလွဲချက်ရှိြါက ဤဥြထေြါပြဋ္ဌာန်းချက်များ အရသာ
လိက
ု ်နာထောင်ရွက်ရမည်။
၇၀။

ဤဥြထေ စတင် အာဏာမတည်မီ ထောင်ရွက်ခဲ့သည့် အစိုးရ၏ ဝယ်ယူပခင်းနှင့် ြုံထသြိုင်

ြစ္စည်းများေုခွဲပခင်းလုြ်ငန်းထောင်ရွက်မှုများအားလုံးကို အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏

-၂၃တည်ထောက်ပခင်း၊ ြစ္စည်းဝယ်ယူပခင်း၊ ဝန်ထောင်မှုရယူပခင်း၊ ငှားရမ်းပခင်းနှင့် ထရာင်းချပခင်းများ
ထောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် တင်ေါလုြ်ေးုံ လုြ်နည်းနှင့် ထောက်လုြ်ထရးဝန်ကကီးဌာနမှ
ေုတ်ပြန်ထသာ ကန်ေရိုက်စနစ်ပဖင့် လုြ်ငန်းများထောင်ရွက်ရာတွင် လိက
ု ်နာ ကျင့်သုံးရမည့်
လုြ်ငန်းလမ်းညွှန်တို့တွင် ပြဋ္ဌာန်းေားသည် နှင့်အညီ ထောင်ရွက်ရမည်။
၇၁။

ဤဥပရေပါဖပဋ္ဌာန်းချက်များကို အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ောတွင်(က)

ဝန်ကကီးဌာနေည် နည်းဥပရေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကို ဖပည်ရထာင်စု
အစိုးေအဖွဲ့၏ ေရဘာတူညီချက်ဖဖင့် ထုတ်ဖပန်နုင
ိ ်ေည်။

( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနေည်

အမိန့်ရ ကာ်ဖငာစာ၊

အမိန့်၊

ညွှန် ကားချက်နှင့်

ေုပ်ထုံး

ေုပ်နည်းများကို ထုတ်ဖပန်နုင
ိ ်ေည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ တာ် ဖွဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေအရ ကျွန်ုြ်လက်မှတ်ထရးေိုးသည်။

နိုငင
် ထ
ံ တာ်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ တာ်

