အီလက်ထရောနစ်
ဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်ရေးဥပရေ
(နိုင်ငံရော်ရအးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးရေးရကာင်စီ ဥပရေအမှေ်
၅/၂ဝဝ၄)၁၃၃၆ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၂ ေက်

အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယရ
် ဆာင်ေွကရ
် ေးဥပရေ
(နိုငင
် ရ
ံ ော်ရအးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးရေးရကာင်စီ ဥပရေအမှေ် ၅/၂ဝဝ၄)
၁၃၃၆ ခုနှစ်၊ ကဆုနလ
် ဆန်း ၁၂ ေက်
နိုငင
် ရ
ံ ော်ရအးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးရေးရကာင်စီသည် ရအာက်ပါဥပရေကို
ပပဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ရဖာ်ပပချက်
၁။ ဤဥပရေကို အီလက်ထရောနစ် ဆက်သယ
ွ ်ရဆာင်ေွက်ရေးဥပရေဟု
ရခါ်ေွင်ရစေမည်။
၂။ ဤဥပရေေွင် ပါေှိရသာ ရအာက်ပါစကားေပ်များသည် ရဖာ်ပပပါအေိုင်း
အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက် ရစေမည် (က) သေင်းအချက်အလက် (Information) ဆိုောေွင် အချက်အလက် (Data)
မူေင်းစာ (Text) ပုံေိပသ
် ဏာန် (Image) အသံ၊ သရကေေ (Code)
ကွနပ
် ျူောပရိုဂေမ်၊ ရဆာ့ဖ်ဝဲ (Software) နှင့် အချက်အလက် အစုအရဝး (Data
base) ေို့ ပါဝင်သည်။
အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်း (Electronic record)ဆိုသည်မှာ
သေင်းအချက်အလေ် စနစ်ေစ်ခုေွင်ရသာ်လည်းရကာင်း၊
သေင်းအချက်အလက်စနစ်ေစ်ခုမှ အပခားစနစ်ေစ်ခုသု့ိ
ရပးပို့ရေးအေွကရ
် သာ်လည်းရကာင်း၊ အလင်းေန်းပဖေ်သန်းပခင်းနည်း (Optical
means) ပဖင့်ပဖစ်ရစ၊ အလားေူ
အပခားနည်းပညာေစ်ေပ်ေပ်ပဖင့်ပဖစ်ရစ၊သေင်းအချက်အလက်ေစ်ခုခုကို
ပဖစ်ရပါ်ရစရသာ၊ ရပးပို့ရသာ၊ လက်ခံေယူရသာ သိ့မ
ု ဟုေ် သိုမှီးထိန်းသိမ်းရသာ
အရထာက်အထားမှေ်ေမ်းကို ဆိုလိုသည်။
(ဂ) အီလက်ထရောနစ်အချက်အလက်သေင်းလွာ (electronic data message)
ဆိုသည်မှာ အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် အပပန်အလှန်ပို့ရဆာင်သည့်

အီးေီအိုင်စနစ် (Electronic data interchange)၊ ဖက်စ၊် အီးရမလ်း၊ ရ ကးနန်း၊
ေဲလက်စ်နှင့် ေယ်လရ
ီ ကာ်ပီေို့ အပါအဝင် အီလက်ထရောနစ် နည်းပဖင့်ပဖစ်ရစ၊
အလင်းေန်း ပဖေ်သန်းပခင်း နည်းပဖင့်ပဖစ်ရစ အလားေူ အပခားနည်းပညာ
ေစ်ေပ်ေပ်ပဖင့် ပဖစ်ရစ၊ ပဖစ်ရပါ်ရစရသာ ရပးပို့ရသာ၊ လက်ခံေယူရသာ သို့မဟုေ်
သိမ
ု ီးှ ထိန်းသိမ်းရသာ သေင်းအချက်အလက်ကို ဆိုလိုသည်။
(ဃ) ကွနပ
် ျူောဆိုသည်မှာ သေင်းအချက်အလက်နှင့် မှေ်ေမ်းများေယူပခင်း၊
ထားေှိပခင်း၊ ေစ်ရနောမှ ေစ်ရနောသို့
ရပးပို့ပခင်း၊ သိုမှီးထိန်းသိမ်းပခင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် ရဆာင်ေွက်ပခင်းနှင့်
လိုအပ်ရသာအချိန်၌
ပပန်လည်ရဖါ်ထုေ်၍ အသုံးပပုပခင်းေိက
ု့ လ
ို ည်းရကာင်း၊ သခေျာဆိုင်ောနှင့်
ယုေ္တိရေေဆိုင်ော
နည်းလမ်းများအသုံးပပုရဆာင်ေွကပ် ခင်းကိလ
ု ည်းရကာင်း၊
အီလက်ထရောနစ်နည်းပဖင့်ပဖစ်ရစ၊
သံလိုက်ဓါေ်ပဖင့်ပဖစ်ရစ၊ အလင်းေန်း ပဖေ်သန်းပခင်းနည်း ပဖင့်ပဖစ်ရစ၊
အလားေူ
အပခားနည်းပညာေစ်ေပ်ေပ်ပဖင့်ပဖစ်ရစ၊ ရဆာင်ေွကန
် ိုငသ
် ည့် ပစ္စည်း ကိေိယာကို
ဆိုလိုသည်
(င) ကွနပ
် ျူောကွန်ေက် (Computer network) ဆိုသည်မှာ
ဖဂိုလ်ေုမေ
ှ ဆင့ပ် ဖစ်ရစ၊ အပခားနည်း နညာေစ်ေပ်ေပ်မှေစ်ဆင့်ပဖစ်ရစ၊
ကွနပ
် ျူောအချင်းချင်း ချိေ်ဆက်အသုံးပပုရသာ ကွန်ေက်စနစ် ကိုဆလ
ို ုသ
ိ ည်။
(စ) အီလက်ထရောနစ်ထိုးဖမဲလက်မှေ် (Electronic signature) ဆိုသည်မှာ
အီလက်ထရောနစ်
မှေ်ေမ်း၏ ပင်ေင်းစစ်မှန်ရ ကာင်းနှင့် ပပင်ဆင်မှု သို့မဟုေ်
အစားထိုးမှုမေှိရ ကာင်းေို့ကို အေည်ပပုေန်
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာပဖင့်ပဖစ်ရစ၊ အလားေူ အပခားနည်းပညာ
ေစ်ေပ်ေပ်ပဖင့် ပဖစ်ရစ ကိယ
ု ်ေိုင်
သိ့မ
ု ဟုေ် ကိုယ်စားစီစဉ်ထားသည့် သရကေေသို့မဟုေ်
အမှေ်အသားကိဆ
ု ိုသည်။

(ဆ) သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူ (Electroni signature) ဆိုသည်မှာ
အီလက်ထရောနစ် ထိုးဖမဲလက်မှေ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍
ဝန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်နိုင်ေန် ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့က ဤဥပရေ
ထုေ်ရပးသည့် လိုင်စင်ကေ
ို ေှိရသာ ပုဂ္ဂိုလ်သ့မ
ို ဟုေ် အဖွဲ့အစည်းကိုဆိုသည်။
(ဇ) သက်ရသခံလက်မှေ် (Certification authority)ဆိုသည်မှာ
လက်မှေ်ရေးထိုးသူနှင့် ထိုးဖမဲလက်မှေ် ဖန်ေီးရသာအချက်အလက်ေို့၏
ဆက်နွယ်မှုကုိ ရသချာရစသည့် အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် သေင်းလွာ
သိ့မ
ု ဟုေ် အပခားမှေ်ေမ်းအပဖစ် သက်ရသခံလက်မှေ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူက
ငှားေမ်းသုံးစွသ
ဲ ူ (Subscriber) အားထုေ်ရပးသည့် လက်မှေ်ကိုဆသ
ို ည်။
(စျ) မူလရဆာင်ေွက်ရပးပိသ
ု့ ူ (Originator) ဆိုသည်မှာ
အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်း သို့မဟုေ် အီလက်ထရောနစ်
အချက်အလက်သေင်းလွာကို ဖန်ေီးေန်ပဖစ်ရစ၊ စေင်ရဆာင်ေွက်ေန် ပဖစ်ရစ၊
ရပးပို့ေန်ပဖစ်ရစ၊ ရဆာင်ေွက်သူသု့မ
ိ ဟုေ် ထိုသူ၏ ကိုယ်စားလှယက
် ဆ
ို ိုသည်။
ယင်းစကားေပ်ေွင် အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်း သို့မဟုေ် အီလက်ထရောနစ်
အချက်အလက် သေင်းလွာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အပခားသူေစ်ဦးေစ်ရယာက်အေွက်
ရဆာင်ေွက်ရပးသည့် ကားခံရဆာင်ေွကသ
် ူမပါဝင်။

(ည) လက်ခံသူ (Originator) ဆိုသည်မှာ မူလရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူက ရပးပို့သည့်
အီလက်ထရောနစ် မှေ်ေမ်း သို့မဟုေ် အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက်
သေင်းလွာကို လက်ခံေေှိရစေန် ေည်ေွယ်သည့်
ပုဂ္ဂိုလ်ကဆ
ို ိုသည်။ ယင်းစကားေပ်ေွင် အီလက်ထရောနစ် မှေ်ေမ်းသို့မဟုေ်
အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက်သေင်းလွာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အပခားသူ
ေစ်ဦးေစ်ရယာက်အေွက် ရဆာင်ေွက်ရပးသည့် ကားခံရဆာင်ေွက်သူမပါဝင်။
(ဋ) ငှားေမ်းသုံးစွသ
ဲ ူဆုသ
ိ ည်မှာ သက်ရသခံလက်မှေ်ေွင်
နည်းပညာေစ်ေပ်ေပ်အေ အမည်ရဖာ်ပပထားရသာ အီလက်ထရောနစ်
ထိုးဖမဲလက်မှေ် ရေးထိုးသူအမှေ်ပဖစ်ရ ကာင်း သေ်မှေ်ပခင်းခံေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်
ကိဆ
ု ိုသည်။

(ဌ) ေဟိုအဖွဲ့ဆိုသည်မာှ ဤဥပရေအေ ဖွဲ့စည်းထားရသာ အီလက်ထရောနစ်
ဆက်သယ
ွ ် ရဆာင်ေွကရ
် ေး ေဟိုအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(ဍ) ဝန်ကကီးဌာနဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ရေး၊ စာေိုက်နှင့် ရ ကးနန်းဝန်ကကီးဌာနကို
ဆိုသည်။
(ဎ) ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့ဆိုသည်မှာ ဤဥပရေအေ ဖွ့ဲ စည်းရသာ အီလက်ထရောနစ်
ဆက်သယ
ွ ် ရဆာင်ေွကရ
် ေး
ကကီးြပကပ်မှုအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
အခန်း (၂)
ေည်ေွယခ
် ျက်များ

၃။ ဤဥပရေ၏ ေည်ေွယ်ချက်များမှာ ရအာက်ပါအေိုင်းပဖစ်သည် (က) ရခေ်မှီဖွံ့ဖဖိုးေိုးေက်ရသာ နိုင်ငံရော်ေည်ရဆာက်ောေွင်
အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယရ
် ဆာင်ေွက်ရေး နည်းပညာပဖင့်
အရထာက်အကူပပုနိုင်ေန်။
(ခ) အီလက်ထရောနစ်ဆက်သယ
ွ ်ရေး နည်းပညာပဖင့် လူသားအေင်းအပမစ်
ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေက်ရေး၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖဖိုးေိုးေက်ရေး၊လူမှုရေးနှင့် ပညာရေး
ကဏ္ဍအပါအဝင် ကဏ္ဍရပါင်းစုံ ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေက်ရေးေို့အေွကအ
် ခွင့်အလမ်းများ
ပိုမိုေေှိလာရစေန်။
(ဂ) ကွနပ
် ျူောကွန်ေက်ကို အသုံးပပု၍ ပပည်ေွင်း
ပပည်ပဆက်သွယရ
် ဆာင်ေွက်သည့် ကိစ္စများေွင် အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်းနှင့်
အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက်သေင်းလွာများ၏ စစ်မှန်မှုနှင့်
ယုံ ကည်စိေ်ချေမှုကုိ အသိအမှေ်ပပုဖပီး ဥပရေအေ အကာကွယရ
် ပးနိုင်ေန်။
(ဃ) အီလက်ထရောနစ် ဆက်သယ
ွ ်ရဆာင်ေွက်ရေး နည်းပညာကို အသုံးပပု၍
ပပည်ေွင်းပပည်ပ သေင်းအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်ေရပပးညီ

ထုေ်လင
ွ ်ရ
့ ပးပို့ပခင်း၊ လက်ခံဖမ်းယူပခင်းနှင့် သိုမှီးထိန်းသိမ်းပခင်းေို့
ပပုလုပန
် ိုငေ
် န်။
(င) ကွနပ
် ျူောကွန်ေက်ကို အသုံးပပု၍ အပပည်ပပည်ဆိုင်ောအဖွဲ့အစည်းများ၊
ရေသဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပပည်ပနိုငင
် ံများ၊ ပပည်ေွင်းပပည်ပအစိုးေဌာန၊
အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ ထိရောက်လျင်ပမန်စွာ
ဆက်သယ
ွ ်ပူးရပါင်းရဆာင်ေွကန
် ိုငေ
် န်။
အခန်း (၃)
သက်ဆင
ို ပ် ခင်း
၄။ (က) ဤဥပရေပါ ပပဌာန်းချက်များသည် ပပည်ေွင်းပပည်ပဆက်ဆံမှု၊
လုပင
် န်းဆက်စပ်ရဆာင်ေွက်မှု၊ စီစဉ်မှု၊ သရောေူညီမှု၊ ပဋိညာဉ်ချုပ်ဆိုမှု၊
သေင်းအချက်အလက် ဖလှယမ
် န
ှု ှင့် သိုမှီးထိန်းသိမ်းမှုများ အပါအဝင်
စီးပွားရေးနှင့် သက်ဆင
ို ရ
် သာ ကိစ္စေပ်ေွင်ပဖစ်ရစ၊ စီးပွားရေးနှင့်
သက်ဆိုင်ပခင်းမေှိရသာ ကိစ္စေပ်များေွငပ် ဖစ်ရစ အသုံးပပုသည့်
အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်းနှင့် အီလက်ထရောနစ်
အချက်အလက်သေင်းလွာအမျိုးအစား ေစ်မျိုးမျိုးနှင့် သက်ဆိုင်ရစေမည်။
(ခ) မည်သမ
ူ ဆို ဤဥပရေအေ အရေးယူနိုင်ရသာ ပပစ်မေ
ှု စ်ေပ်ေပ်ကုိ
ပပည်ေွင်းေွင် ကျူးလွန်လျှင် ပဖစ်ရစ၊ ပပည်ေွင်းမှ ပပည်ပသိ့ုလည်းရကာင်း၊
ပပည်ပမှ ပပည်ေွင်းသို့လည်းရကာင်း၊ အီလက်ထရောနစ်
ဆက်သယ
ွ ်ရဆာင်ေွကရ
် ေးနည်းပညာကို အသုံးပပု၍ ကျူးလွန်လျှငပ် ဖစ်ရစ
ဤဥပရေနှင့် သက်ဆင
ို ရ
် စေမည်။
၅။ ဤဥပရေပါ ပပဌာန်းချက်များသည် ရအာက်ပါေိ့န
ု ှင့် သက်ဆင
ို ပ် ခင်းမေှိရစေ (က) အရမွဆက်ခံပခင်း အက်ဥပရေပုေ်မ - ၂၊ ပုေ်မခွဲ (ဇ)ေွင်
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆထ
ို ားရသာရသေမ်းစာ၊
(ခ) လွဲရပပာင်းနိုငရ
် သာစာချုပ်စာေမ်းများ၊အက်ဥပရေပုေ်မ၁၃ေွင်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားရသာလွဲရပပာင်းနိုငရ
် သာစာချုပ်စာေမ်း၊

(ဂ) ယုံ ကည်အပ်နှံမှု အက်ဥပရေပုေ်မ - ၃ ေွင်
အဓိပ္ပါယ်ဖင
ွ ်ဆ
့ ိုထားရသာယုံ ကည်အပ်နှံမှု။
(ဃ) ကိယ
ု ်စားလှယလ
် ဲအ
ွ ပ်ပခင်း အက်ဥပရေအေ ရပးအပ်ရသာကိုယ်စားလှယစ
် ာ
(င) ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆင
ို ေ
် ာ စာေမ်းအမှေ်အသားများ။
(စ) ေည်ဆဲဥပရေေစ်ေပ်ေပ်ေွင် မှေ်ပုံေင်ေမည်ဟု ပပဌာန်းထားသည့်
စာချုပ်စာေမ်းများ။
(ဆ) ဝန်ကကီးဌာနက အစိုးေအဖွဲ့၏ သရောေူညီချက်ပဖင့် အမိန့်ရ ကာ်ပငာစာ
ထုေ်ပပန်၍ ကင်းလွေ်ခွင့်ပပုရသာ ကိစ္စများ။
အခန်း (၄)
အီလက်ထရောနစ်နှင့် ဆက်သယ
ွ ်ရဆာင်ေွကရ
် ေးေဟိုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပခင်းနှင့်
ယင်း၏လုပ်ငန်းောဝန်များ
၆။ အစိုးေအဖွဲ့သည် (က) ဤဥပရေပါ ေည်ေွယ်ချက်များကို အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွကန
် ိုငေ
် န်
အလို့ငှာ ဆက်သွယရ
် ေး၊ စာေိုက်နှင့်ရ ကးနန်းဝန်ကကီးဌာန ဝန်ကကီးက
ဥက္ကဌအပဖစ်လည်းရကာင်း၊ သက်ဆိုင်ောဝန်ကကီးဌာန၊ အစိုးေဌာန၊
အဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပညာေပ်ဆင
ို ေ
် ာ ကျွမ်းကျင်သူများက
အဖွဲ့ဝင်မျာအပဖစ်လည်းရကာင်း
ပါဝင်ရစလျက် အီလက်ထရောနစ် ဆက်သယ
ွ ်ရဆာင်ေွက်ရေးေဟိုအဖွဲ့ကို
ဖွဲ့စည်းေမည်။
(ခ) ေဟိုအဖွ့ဲ ကို ဖွဲ့စည်းောေွင် ေုေိယဥက္ကဌ၊ အေွင်းရေးမှူးနှင့်
ေွဲေက်အေွင်းရေးမှူးေို့ကုသ
ိ ေ်မှေ်ောဝန်ရပးနိုင်သည်။
(ဂ) ေဟိုအဖွ့ဲ ကို လိုအပ်သလို ပပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၇။ ေဟိုအဖွ့ဲ ၏ လုပ်ငန်းောဝန်များမှာ ရအာက်ပါအေိုင်းပဖစ်သည် -

(က) ရခေ်မီဖွံ့ဖဖိုးေိုးေက်ရသာ နိုင်ငံရော်ေည်ရဆာက်ောေွင်
အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ် ရဆာင်ေွက်ရေး နည်းပညာကိေ
ု စ်ဆင့်ဖပီးေစ်ဆင့်
ကျယ်ပပန့်စွာ အသုံးပပုနိုင်ရေးအေွက် စီမံချက်များ ချမှေ်ရဆာင်ေွက်ပခင်း။
(ခ) အီလက်ထရောနစ် ဆက်သယ
ွ ်ရဆာင်ေွက်ရေးနည်းပညာဆိုင်ော
အရေွ့အ ကုံေဟုသုေ ကကယ်ဝကကီး ကမ္ဘာလုံးဆိင
ု ေ
် ာရပါင်းစည်းမှုပဖစ်စဉ်ေွင်
အဆင်သင့်ပဖစ်ရစရေးအေွက် လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှေ်အရကာင်အထည်ရဖါ်ပခင်း။
(ဂ) အပပည်ပပည်ဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ရေသဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်းများ၊
ပပည်ပနိုငင
် မ
ံ ျား၊ပပည်ေွငး် ပပည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထိရောက်လျင်ပမန်စွာ
ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မှု၊ ဆက်သွယ်ဆက်ဆမ
ံ ပှု ပုလုပန
် ိုငရ
် ေးအေွက်
အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယရ
် ဆာင်ေွက်ရေး
နည်းပညာဆိုင်ောမူဝါေများ၊ဥပရေရေးောများ၊ စံချိနစ
် ံညွနး် များနှင့်
လိုကရ
် လျာညီရထွေှိရစေန် ရဆာင်ေွက်ရပးပခင်း။

(ဃ) အီလက်ထရောနစ် ဆက်သယ
ွ ်ရဆာင်ေွက်ရေးနည်းပညာဆိုင်ော
ကိစေ
္စ ပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အပပည်ပပည်ဆိုင်ောအဖွဲ့အစည်းများ၊
ရေသဆိုင်ောအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပပည်ပနိုငင
် မ
ံ ျား၊
ပပည်ေွင်းပပည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှငဆ
့် က်သယ
ွ ်ပူးရပါင်း ရဆာင်ေွက်ပခင်း။
(င) ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပခင်း၊ ကကီး ကပ်ပခင်းနှင့် လမ်းညွန်ပခင်း။
(စ) မိမိ၏လုပ်ငန်းောဝန်များကို ရအာင်ပမင်စွာ အရကာင်အထည်ရဖာ်နိုင်ေန်
လိုအပ်ရသာလုပ်ငန်း အဖွဲ့များဖွဲ့စည်း၍လုပင
် န်းောဝန်များ သေ်မှေ်ရပးပခင်း။
၈။ ေဟိုအဖွ့ဲ သည် လိုအပ်ပါက မိမိ၏ လုပင
် န်းောဝန်ေစ်ေပ်ေပ်ကုိ
သင့်ရလျာသည့် အစိုးေဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုေ်ပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦးဦးအား
လွဲအပ်ောဝန်ရပးနိုင်သည်။

အခန်း (၅)
အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယရ
် ဆာင်ေွက်ရေးကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပခင်းနှင့်
ယင်း၏လုပ်ငန်းောဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၉။ ေဟိုအဖွ့ဲ သည် (က) ဤဥပရေပါ ကိစ္စေပ်များအလို့ငှာ အီလက်ထရောနစ်
ဆက်သယ
ွ ်ရဆာင်ေွကရ
် ေး ဆိုင်ောလုပ်ငန်းများကို ကကီး ကပ်နိုင်ေန်
သင့်ရလျာ်ရသာ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ကျွမး် ကျင်သူများပါဝင်သည့် အီလက်ထရောနစ်
ဆက်သယ
ွ ်ရေး ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းေမည်။
(ခ) ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့ကို လိုအပ်သလို ပပင်ဆင်ဖဲ့ွ စည်းနိုင်သည်။
၁ဝ။ ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့သည် ေဟိုအဖွဲ့၏ ကကီး ကပ်လမ်းညွန်မှုပဖင့်
ရအာက်ပါလုပ်ငန်းောဝန်များနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို
ကျင့်သံးု ရဆာင်ေွကေ
် မည် (က) သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူအပဖစ် ရဆာင်ေွကန
် ိုငေ
် န်
လုပင
် န်းလုပက
် င
ို ခ
် ွင့် လိုင်စင်ထုေ်ရပးပခင်း၊ လိုင်စင်ထုေ်ရပးေန် ပငင်းပယ်ပခင်း။
(ခ) သက်ရသခံလက်မှေ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူနှင့် ငှားေမ်းသုံးစွသ
ဲ ူေ့အ
ို ကား
ဆက်သယ
ွ ် ရဆာင်ေွကေ
် မည့်နည်းလမ်းများကို သေ်မေ
ှ ်ပခင်း။
(ဂ) သက်ရသခံလက်မှေ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူကလုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ောေွင်
လိုကန
် ာ ရဆာင်ေွက် ေမည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့် စံများကိလ
ု ည်းရကာင်း၊
ထိုသက
ူ ထိန်းသိမ်းေမည့် စာေင်းေွင်
မှေ်ေမ်းေင်ထားေမည့်အရသးစိေ်အချက်အလက်များကိုလည်းရကာင်း
သေ်မှေ်ပခင်း။
(ဃ) သက်ရသခံလက်မှေ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူ၏ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူ၏
ဝန်ထမ်းများေွင် ေှိေမည့် အေည်အချင်းနှင့်လုပ်ငန်းအရေွ့အ ကုံများကို
သေ်မှေ်ပခင်း။

(င) သက်ရသခံလက်မှေ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူနှင့်ငှားေမ်းသုံးစွသ
ဲ ူေ့အ
ို ကား
အကျိုးစီးပွားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရပါ်ရပါက်ရသာအပငင်းပွားမှုများကို ရပဖေှင်းပခင်း။
(စ) သက်ရသခံလက်မှေ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူ ေစ်ဦးေည်းပဖစ်ရစ၊
အပခားသက်ရသခံလက်မှေ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူနှင့်ပူးရပါင်း၍ပဖစ်ရစ
ရဆာင်ေွက်သည့် အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာပဖင့်
ဆက်သယ
ွ ်ရဆာင်ေွကရ
် ေးစနစ်ေည်ရထာင်မှုကုိ အကူအညီရပးပခင်း။
(ဆ) သက်ရသခံလက်မှေ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူက ထုေ်ရဖါ်ထားရသာ
အများပပည်သအ
ူ သုံးပပုမည့်အရသးစိေ်အချက်အလက်များ ပါဝင်သည့်
အချက်အလက်အစုအရဝးကို ထိန်းသိမ်းပခင်း။
(ဇ) သက်ရသခံလက်မေ
ှ ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူ သိမ
ု ီးှ ထိန်းသိမ်းထားသည့်
မှေ်ေမ်းစာေင်း၊ အချက်အလက်နှင့်အရထာက်အထားများကို လိုအပ်ပါက
ကူးယူပခင်း၊ မိေ္တူကူးယူပခင်း၊ ထုေ်နှုေ်ယပူ ခင်းနှင့် ယင်းေို့ကုစ
ိ စ်ရဆးပခင်း။
(စျ) ကွနပ် ပုောစနစ်ေစ်ခု၏ လုပ်ငန်းလည်ပေ်မန
ှု ှင့် ယင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်
ပစ္စည်းကိေိယာကို ဤဥပရေအေပပစ်မှုေစ်ခုခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသုံးပပုရနသည်
သိ့မ
ု ဟုေ် အသုံးပပုဖပီးပဖစ်သည်ဟု သံသယပဖစ်ေန်အရ ကာင်းေှိပါက
ဝင်ရောက် ကည့်ရှုစစ်ရဆးပခင်း။
(ည) ဤဥပရေပါပပစ်မေ
ှု စ်ေပ်ေပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်ရသာ အချက်အလက်
အရထာက်အထား များကို ပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦးဦးထံမရ
ှ ဖါ်ထုေ်ေယူပခင်း
(ဋ) သက်ရသခံလက်မှေ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူ၏ ရဆာင်ေွက်ချက်များကို
စစ်ရဆးပခင်းနှင့် ကကီး ကပ်ပခင်း။
(ဌ) ဤဥပရေနှင့် ဤဥပရေအေထုေ်ပပန်ရသာ နည်းဥပရေများ၊
လုပထ
် ံးု လုပ်နည်းများ၊ အမိန့် ရ ကာ်ပငာစာများ၊အမိန့်များနှင့်
ညွန် ကားချက်များကို လိုက်နာပခင်းေှိ/မေှိစစ
ီ စ်နိုင်ေန် လိုအပ်သလို
စုံစမ်းစစ်ရဆးပခင်း။

(ဍ) ပပည်ပနိုငင
် မ
ံ ျား၏ သက်ရသခံလက်မှေ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူအား
သေ်မှေ်ချက်များနှငအ
့် ညီ အသိအမှေ်ပပုပခင်း။
(ဎ) မိမိ၏ ရဆာင်ေွကခ
် ျက်များကို သေ်မှေ်ချက်များနှင့် အညီ ေဟိုအဖွဲ့သိ့ု
ေင်ပပပခင်း။
(ဏ) ေဟိုအဖွ့ဲ ကပဖစ်ရစ၊ ဝန်ကကီးဌာနကပဖစ်ရစ အခါအားရလျာ်စွာ ရပးအပ်သည့်
အပခားလုပ်ငန်း ောဝန်များကိရ
ု ဆာင်ေွက်ပခင်း။
၁၁။ ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့သည် လိုအပ်ပါက မိမိ၏လုပ်ငန်းောဝန်နှင့်
လုပပ
် ုင
ိ ်ခွင့်ေစ်ေပ်ေပ်ကို အဖွဲ့ဖွဲ့စည်း၍ ပဖစ်ရစ၊ကျွမ်းကျင်သူ
ေစ်ဦးဦးအားပဖစ်ရစ ေဟိုအဖွဲ့၏ သရောေူညီချက်ပဖင့်
လွဲအပ်ောဝန်ရပးနိုင်သည်။
အခန်း (၆)
သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူ
၁၂။ ပပည်ေွင်းပပည်ပမှ ပုဂ္ဂိုလ်သ့မ
ို ဟုေ် အဖွ့ဲ အစည်းသည် သက်ရသခံလက်မှေ်
ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့် ေှိသူအပဖစ်ဝန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကုင
ိ ်ရဆာင်ေွက်လိုပါက
လိုင်စင်ေေှိေန် သေ်မှေ်ချက်များနှင့်အညီ
ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့သိ့ရ
ု လျှာက်ထားေမည်။
၁၃။ ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့သည် ပုေ်မ - ၁၂ အေလိုင်စင်ရလျှာက်ထားချက်ကို စိစစ်ဖပီး
ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုေ် အဖွ့ဲ အစည်းအားစည်းကမ်း ချက်များသေ်မှေ်၍
လိုင်စင်ထုေ်ရပးပခင်းသို့မဟုေ် လိုင်စင်ထုေ်ရပးေန် ပငင်းပယ်ပခင်း ပပုနိုငသ
် ည်။
၁၄။ သက်ရသခံလက်မေ
ှ ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူသည် (က) ကွနပ
် ျူောဟေ်ေ်ဝဲ (Hardware)၊ ရဆာ့ဖ်ဝန
ဲ ှင့် ကွနပ
် ျူောလုပ်ထုံးများကို
ဝင်ရောက် ရနှာက်ယှက်ပခင်း၊အလွဲသုံးစားပပုပခင်းေို့ ပဖစ်ရပါ်ပခင်းမေှိရစေန်
ယုံ ကည်စိေ်ချေရသာ စနစ်ကုိ အသုံးပပုေမည်။

(ခ) မိမိေည်ေွယ်ရသာ လုပ်ငန်း၏ ရဆာင်ေွကမ
် န
ှု ှင့် ကိက
ု ်ညီရသာ
ဝန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန်းေွင်သင့်ရလျာ်ရသာ ယုံ ကည်အားထားေမှု အဆင့်ေစ်ေပ်ကို
သေ်မှေ်ရပးေမည်။
(ဂ) အီလက်ထရောနစ် ထိုးဖမဲလက်မှေ်များ၏ လျှို့ဝှက်ထားေှိမှုကို
လုံပခုံမှုနည်းလမ်းများနှငအ
့် ညီ ရဆာင်ေွကေ
် မည်။
(ဃ) သေ်မှေ်ထားရသာ စံများကို လိုက်နာရဆင်ေွက်ေမည်။
(င) အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာပဖင့်
ဆက်သယ
ွ ်ရဆာင်ေွကပ် ခင်းဆိင
ု ေ
် ာသက်ရသခံလက်မှေ်၏
အရသးစိေ်အချက်အလက်များကို ရဖါ်ပပေမည်။
(စ) သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ
မိမလ
ိ က်ရေွ့ရဆာင်ေွက်ရပးနိုငမ
် က
ှု ို ရဖါ်ပပေမည်။
(ဆ) ထုေ်ရပးသည့် သက်ရသခံလက်မှေ်၏ ယုံ ကည်အားထားေမှုကပို ဖစ်ရစ၊
ောဝန်ခံနိုင်မှု သို့မဟုေ်အာမခံနိုင်မှုကုပိ ဖစ်ရစ၊ ယင်း၏ဝန်ရဆာင်မရ
ှု ပးပခင်း
လုပင
် န်းရဆာင်ေွက်နိုင်မှုကုိ ပဖစ်ရစ၊ထိခိုကရ
် စနိုင်သည့်အချက်များကို
ရဖါ်ပပေမည်။
(ဇ) သက်ရသခံလက်မှေ်ေွင် ခွင့်ပပုထားရသာ အရပခအရနရ ကာင့်ပဖစ်ရစ၊
ကွနပ
် ျူောစနစ်၏ ချို့ယွင်းမှုရ ကာင့်ပဖစ်ရစထိခိုက်မှုပဖစ်ရပါ်လာနိုငရ
် သာ
အရပခအရနများေှိလာပါက (၁) ထိခိုက်မှုပဖစ်ရစနိုငသ
် ည့် ပုဂ္ဂိုလ်အားပဖစ်နိုငသ
် ည့်နည်းလမ်းပဖင့် အသိရပး
အရ ကာင်း ကားေမည်။
(၂) အထက်ပါ အရပခအရနနှင့် ပဖစ်ရပါ်မှုများအေွက် သက်ရသခံ လက်မှေ်ကုိ
လက်ရေွ့ရဆာင်ေွကေ
် ာ၌ လိုက်နာေန်သးီ ပခားသေ်မှေ်ထားသည့်
နည်းလမ်းများနှင့် အညီ ရဆာင်ေွက်ေမည်။

(စျ) ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့က အခါအားရလျာ်စွာ သေ်မှေ်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်
ောဝန်များကို လိုက်နာရဆာင်ေွက်ေမည်။
၁၅။ (က) ပုေ်မ - ၁၃ အေ ထုေ်ရပးသည့် လိုင်စင်ကုေ
ိ ေှိရသာ
သက်ရသခံလက်မှေ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့် ေှိသူသည်ပမန်မာနိုင်ငံသားများ
ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ဥပရေအေပဖစ်ရစ၊
ပပည်ရထာင်စုပမန်မာနိုငင
် န
ံ ိုငင
် ပံ ခားေင်းနှီးပမှုပ်နှံမဥ
ှု ပရေအေပဖစ်ရစ
ခွင်ပ့ ပုမိန့်ေေှိရေးအေွက် အဆိုပပုချက်ကို ေင်ပပောေွင်ကကီး ကပ်မအ
ှု ဖွဲ့က
ထုေ်ရပးရသာ လိုင်စင်နှင်အ
့ ေူ ပမန်မာနိုငင
် ေ
ံ င်းနှီးပမှုပ်နှံမရ
ှု ကာ်မေှင်သု့ိ
ရလျှာက်ထားေမည်။
(ခ) ပမန်မာနိုငင
် ေ
ံ င်းနှီးပမှုပ်နှံမရ
ှု ကာ်မေှင်သည် ပုေ်မခွဲ (က)အေ
ရလျှာက်ထားချက်နှင်စ
့ ပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်ပါကကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့၏
သရောထားမှေ်ချက်ကုိ ရောင်းခံနိုင်သည်။
အခန်း (၇)
ငှားေမ်းသုံးစွသ
ဲ ူ
၁၆။ (က) ငှားေမ်းသုံးစွဲသူအပဖစ် ရဆာင်ေွကလ
် ုသ
ိ သ
ူ ည်
သက်ရသခံလက်မှေ်ေေှိေန် သေ်မှေ်ချက်များ
နှငအ
့် ညီသက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူထံ ရလျှာက်ထားေမည်။
(ခ) သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူသည် ပုေ်မခွဲ (က)အေ
ရလျှာက်ထားချက်ကုိ စိစစ်ဖပီးစည်းကမ်းချက်များသေ်မှေ်၍
သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပခင်း သို့မဟုေ် သက်ရသခံ လက်မှေ်
ထုေ်ရပးေန် ပငင်းပယ်ပခင်းပပုနိုငသ
် ည်။
၁၇။ ငှားေမ်းသုံးစွဲသူသည် (က) အီလက်ထရောနစ် ထိုးဖမဲလက်မှေ်ထုေ်ရဖါ်သည့်အချက်အလက်ပဖင့်
ေေားဝင်ရသာ ထိုးဖမဲ လက်မှေ်ကိုအသုံးပပုသည့်အခါ ယင်းထုေ်ရဖါ်သည့်

အချက်အလက်ကုိ အပခားသူများ ေေားမဝင်အသုံးပပုပခင်း
မခံေရစေန်ဂရုစိုက်ေမည်။
(ခ) အီလက်ထရောနစ် ထိုးဖမဲလက်မှေ်အေွက် ထုေ်ရပးထားရသာ
သက်ရသခံလက်မှေ်ကုိ ခွင့်ပပုထားရသာသေ်ေမ်းကာအေွငး် အသုံးပပုောေွင်
မိမန
ိ ှင့် သက်ဆိုင်သည့်
အရ ကာင်းအောများရသာ်လည်းရကာင်း၊ထပ်မထ
ံ ည့်သွင်းေန် ပဖစ်သည့်
အရ ကာင်းအောများ ရသာ်လည်းရကာင်း ေိကျပပည့်စဖုံ ပီး
မှန်ကန်မေ
ှု ှိရစေန်ဂရုစိုက်ေမည်။
(ဂ) အီလက်ထရောနစ် ထိုးဖမဲလက်မှေ်ထုေ်ရဖါ်သည့် အချက်အလက်လျှုိ ့ဝှက်မှု
ရပါက် ကားလျှင် ပဖစ်ရစ၊ လျှုိ ့ဝှက်မှုရပါက် ကားနိုင်သည့်
အရပခအရနမျိုးရောက်ေှိရနလျှင်ပဖစ်ရစ၊
သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးနိုင်ခွင်ေ
့ ှိသက
ူ စီစဉ်ရပးသည့်
အေိုင်းရသာ်လည်းရကာင်း၊ သင့်ရလျာ်သည့်
အစီအစဉ်ပဖင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ မိမ၏
ိ အီလက်ထရောနစ်
ထိုးဖမဲလက်မှေ်နှင်လ
့ ုပ်ငန်းဆက်စပ်ပေ်သက်ရနသူများထံ
ရနှာက်ရနှး ကန့် ကာပခင်းမေှိရစေဲ အရ ကာင်း ကားေမည်။
၁၈။ ပုေ်မ -၁၇ ေွင် ရဖါ်ပပထားရသာအချက်များကို ရဆာင်ေွက်ေန်
ပျက်ကွကပ် ခင်းရ ကာင့် ပဖစ်ရပါ်လာမည့်
ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှု အကျိုးဆက်များအေွက် ငှားေမ်းသုံးစွဲသူေွင်
ောဝန်ေှိရစေမည်။
အခန်း (၈)
အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်း၊ အီလက်ထရောနစ်အချက်အလက်သေင်းလွာနှင့်
အီလက်ထရောနစ် ထိုးဖမဲလက်မှေ်များ
၁၉။ (က) ေည်ဆဲဥပရေေစ်ေပ်ေပ်အေ စာပဖင့်ရေးသားေမည်ဟုလည်းရကာင်း၊
လက်မှေ်ရေးထိုးေမည်ဟု
လည်းရကာင်း၊ ပပဌာန်းထားသည့် အရ ကာင်းအောများကို

အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်း၊
အီလက်ထရောနစ်အချက်အလက်သေင်းလွာနှင့် အီလက်ထရောနစ်
ထိုးဖမဲလက်မှေ်ေို့ပဖင့် ပပုလုပန
် ိုငသ
် ည်။
(ခ) ပုေ်မခွဲ (က)အေ ပပုလုပထ
် ားရသာ အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်း၊
အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက်သေင်းလွာနှင့်
အီလက်ထရောနစ် ထိုးဖမဲလက်မှေ်များသည် သက်ဆင
ို ေ
် ာ ဥပရေအေ
ပပုလုပေ
် ိသကဲသ
့ ့ို ေေားဝင်ရစေမည်။
၂ဝ။ မူလရဆာင်ေွကရ
် ပးပို့သူနှင့် လက်ခံသေ
ူ ို့သည် အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်း၊
အီလက်ထရောနစ်
အချက်အလက်သေင်းလွာနှင့် အီလက်ထရောနစ် ထိုးဖမဲလက်မှေ်ရပးပို့ပခင်း၊
လက်ခံေယူပခင်းနှင့် သိုမှီးထိန်းသိမ်းပခင်းေိက
ု့ ို
သေ်မှေ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ရဆာင်ေွက်ေမည်။ သို့ောေွင်
မိမေ
ိ ို့အချင်းချင်း သီးပခားသရောေူညီချက်ေှိပါက
ထိုသရောေူညီသည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ ရဆာင်ေွကန
် ိုငသ
် ည်။
အခန်း (၉)
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာပဖင့် ပပုလုပ်သည့် ပဋိညာဉ်များ
၂၁။ ပဋိညာဉ်ပပုလုပ်ောေွင် ပဋိညာဉ်ပပုလုပ်သမ
ူ ျားအ ကား အပခားနည်းပဖင့်
သရောေူညီချက်မေှိလျှင် ကမ်းလှမ်းပခင်း၊
ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံပခင်းနှင့် အပခားလိုအပ်ရသာ
အချက်အလက်ပပုလုပပ် ခင်းေိက
ု့ ို အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာပဖင့်
ရဆာင်ေွက်နိုင်သည်။
၂၂။ အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်းနှင့်
အီလက်ထရောနစ်အချက်အလက်သေင်းလွာေိက
ု့ မ
ို လ
ူ ရဆာင်ေွက်
ရပးပို့သူကုယ
ိ ေ
် ိုင်ကပဖစ်ရစ၊ ယင်း၏ကိယ
ု ်စား ရဆာင်ေွကခ
် ွင်ေ
့ ှိသက
ူ ပဖစ်ရစ၊
ကိယ
ု ်ေိုင်သု့မ
ိ ဟုေ် ယင်း၏ကိုယ်စား
ရဆာင်ေွက်ခွင့်ေှိသူက အလိုအရလျာက် ရဆာင်ေွက်ေန် စီစဉ်ပပုလုပထ
် ားရသာ

သေင်းအချက်အလက်စနစ် ပဖင့်ပဖစ်ရစ
ရပးပို့ခလ
ဲ့ ျှင် မူလရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူ၏ အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်းသို့မဟုေ်
အီလက်ထရောနစ်
အချက်အလက်သေင်းလွာပဖစ်သည်ဟု မှေ်ယူေမည်။
၂၃။ လက်ခံသသ
ူ ည် ရအာက်ပါအချက်ေစ်ေပ်ေပ်နှင့် ကိုကည
် ီလိုပါက
မူလရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူ၏ သေင်းအချက်အလက်၊
အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်းသို့မဟုေ် အီလက်ထရောနစ်
အချက်အလက်သေင်းလွာ အမှေ်အပဖစ် သေ်မှေ်ချက်များနှငအ
့် ညီ
မှေ်ယူဖပီး ရဆာင်ေွက်ခွင့်ေှိသည် (က) လက်ခံသူနှင့် မူလရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူေို့ သရောေူညီထားသည့်
နည်းလမ်းနှင့်အညီ အသုံးပပုရပးပို့ခပဲ့ ခင်း။
(ခ) မူလရဆာင်ေွကရ
် ပးပို့သူနှင့် ဆက်နွယမ
် ေ
ှု ှိသူကပဖစ်ရစ၊
မူလရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူ၏ကိုယ်စား ရဆာင်ေွက်ခွင့်ေှိသူကပဖစ်ရစ
ရပးပို့သည်ကုိ လက်ခံသူက လက်ခံေေှိပခင်းပဖစ်ဖပီး မူလရဆာင်ေွက် ရပးပို့သူ
အသုံးပပုသည့် နည်းလမ်းပဖင့်
ရပးပို့ခပဲ့ ခင်း။
၂၄။ အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်း သို့မဟုေ် အီလက်ထရောနစ်
အချက်အလက်သေင်းလွာကို ရပးပို့ဆဲ ပဖစ်ရစ၊
မရပးပို့မီပဖစ်ရစ မူလရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူနှင့် လက်ခံသူေို့သည် (က) ရအာက်ပါေစ်နည်းနည်းပဖင့် လက်ခံေေှိရ ကာင်းကို အသိအမှေ်ပပုနိုငသ
် ည်
(၁) လက်ခံသူက ကိုယ်ေိုင်ပဖစ်ရစ၊ အလိအ
ု ရလျာက်နည်းပဖင့် ပဖစ်ရစ၊ အပခား
ေစ်နည်းနည်းပဖင့်ပဖစ်ရစဆက်သယ
ွ ်ပပန် ကားပခင်း။
(၂) လက်ခံသက
ူ လက်ခံေေှိဖပီးပဖစ်ရ ကာင်း မူလရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူသု့ိ
လုံရလာက်ရသာ ညွန်ပပမှုေစ်ခုခုပပုလုပ်ပခင်း။

(ခ) လက်ခံေေှိရ ကာင်း အသိအမှေ်ပပုပခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
သီးပခားသရောေူညီချက် ပပုလုပန
် ိုငသ
် ည်။
၂၅။ အီလက်ထရောနစ် မှေ်ေမ်း သို့မဟုေ် အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက်
သေင်းလွာလက်ခံရ ကာင်း
အသိအမှေ်ပပုချက်ကို လက်ခံေေှိမှသာ အေည်ပဖစ်ေမည်ဟု
မူလရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူက (က) သေ်မှေ်ထားသည့်ကိစ္စေွင် လက်ခံရ ကာင်း အသိအမှေ်ပပုချက်ကို
လက်ခံေေှိခဲ့ပခင်း မေှိလျှင်
မူလရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူက မည်သည့်အခါမျှ ရပးပို့ခဲ့ပခင်းမေှိဟု မှေ်ယေ
ူ မည်။
(ခ) သေ်မှေ်ထားပခင်းမေှိသည့် ကိစ္စေွင်
သီးပခားသေ်မှေ်သရောေူညီထားသည့် အချိန်အေွင်း ပဖစ်ရစ၊ အချိန်ကို
သေ်မှေ်ထားပခင်းမေှိပါက သင့်ရလျာ်သည့် အချိန်အေွင်းပဖစ်ရစ၊
လက်ခံရ ကာင်း အသိအမှေ်ပပုချက်ကို
မူလရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူက လက်ခံေေှိပခင်းမေှိလျှင်
မူလရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူသည် ထိုသု့မ
ိ ေေှိရ ကာင်း
လက်ခံသူသု့ိ အရ ကာင်း ကားနိုင်သည်။
၂၆။ မူလရဆာင်ေွကရ
် ပးပို့သူနှင့် လက်ခံသေ
ူ ို့အ ကား ပို့လွေ်သည့်အချိန်နှင့်
လက်ခံသည့်အချိန်ေို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍
သီးပခားသရောေူညီချက်မေှိလျှင်အီလက်ထရောနစ် မှေ်ေမ်းသိ့မ
ု ဟုေ်
အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက်သေင်းလွာကို (က) ပို့လွေ်သည့်အချိန်သည် မူလရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူ သို့မဟုေ်
ယင်း၏ကိုယ်စားလှယ၏
် ထိန်းချုပ်မပှု ပင်ပေှိ
သေင်းအချက်အလက်စနစ်အေွင်းသို့ ဝင်ရောက်သည့်အချိန်ပဖစ်သည်။
(ခ) လက်ခံသည့်အချိန်သည် ရအာက်ပါအေိုင်း ပဖစ်သည် -

(၁) သေ်မှေ်ထားရသာ သေင်းအချက်အလက်စနစ်အေွင်းသို့
ဝင်ရောက်သည့်အချိန်။
(၂) လက်ခံသက
ူ သေ်မေ
ှ ်ထားပခင်းမေှိရသာ သေင်းအချက်အလက်စနစ်ကုိ
အသုံးပပုခဲ့ပါက လက်ခံသူက
လက်ခံေေှိသည့်အချိန်။
(၃) သေ်မှေ်ထားရသာ သေင်းအချက်အလက်စနစ်မေှိပါက လက်ခံသ၏
ူ
သေင်း အချက်အလက်စနစ်အေွင်းသို့
ဝင်ရောက်သည့်အချိန်။
၂၇။ မူလရဆာင်ေွကရ
် ပးပို့သူနှင့် လက်ခံသေ
ူ ို့သည် (က) သီးပခားသရောေူညီချက်မေှိလျှင် မူလရဆာင်ေွက်ရပးပို့သူ၏
လုပင
် န်းေည်ေှိရသာရနောကို
ပို့လွေ်သည့်ရနောဟုလည်းရကာင်း၊ လက်ခံသ၏
ူ လုပ်ငန်းေည်ေှိရသာရနောကို
လက်ခံသည့်ရနောဟု
လည်းရကာင်း မှေ်ယေ
ူ မည်။
(ခ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ေစ်ရနောထက်ပို၍ လုပ်ကုင
ိ ်ပါက
အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကုင
ိ ်သည့်
ရနောကိုလည်းရကာင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကုင
ိ ်သည့် ရနောမေှိပါက
ထိုသအ
ူ ဖမဲေမ်း
ရနထိုင်ရသာရနောကိုလည်းရကာင်း အဖွဲ့အစည်းပဖစ်ပါက ဥပရေနှင်အ
့ ညီ
ဖွဲ့စည်းေည်ရထာင် ထားရသာ
ရနောကိုလည်းရကာင်း အဖမဲေမ်းရနေပ်လပ
ိ စ
် ာဟု မှေ်ယေ
ူ မည်။
အခန်း (၁ဝ)
စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းအေ အရေးယူပခင်း
၂၈။ ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့သည် သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူက
လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်ေစ်ေပ်ေပ်ကို

ရဖာက်ဖျက်လျှင်ပဖစ်ရစ၊ ဤဥပရေပါ ပပစ်မေ
ှု စ်ေပ်ေပ်ကုိ
ရဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ရ ကာင်း ပပစ်မထ
ှု င်ေှား စီေင်ပခင်း ခံေလျှငပ် ဖစ်ရစ
ရအာက်ပါ စီမခ
ံ န့်ခွဲရေးဆိုင်ော အမိန့်ေစ်ေပ်ေပ်ချမှေ်နိုင်သည် (က) သေ်မှေ်ထားရသာေဏ်ရ ကးရငွေပ်ရိုက်ပခင်း။
(ခ) လိုင်စင်ကုက
ိ ာလအကန့်အသေ်ပဖင့် ေပ်ဆိုင်းပခင်း။
(ဂ) လိုင်စင်ကုပ
ိ ယ်ဖျက်ပခင်း။
၂၉။ သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူသည် ငှားေမ်းသုးံ စွဲသူက
သက်ရသခံလက်မှေ်ပါ စည်းကမ်း ချက်ေစ်ေပ်ေပ်ကုိ
ရဖာက်ဖျက်လျှင်ပဖစ်ရစ၊ ဤဥပရေပါပပစ်မေ
ှု စ်ေပ်ေပ်ကုိ
ရဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ရ ကာင်း ပပစ်မထ
ှု င်ေှား စီေင်ပခင်းခံေလျှငပ် ဖစ်ရစ
ထိုသအ
ူ ား ရအာက်ပါစီမခ
ံ န့်ခွဲရေးဆိုင်ော အမိန့်ေစ်ေပ်ေပ်ကုိ ချမှေ်နိုင်သည်
(က) သက်ရသခံလက်မေ
ှ ်ကို ကာလအကန့်အသေ်ပဖင့် ေပ်ဆိုင်းပခင်း။
(ခ) သက်ရသခံလက်မှေ်ကုိ ပယ်ဖျက်ပခင်း။
အခန်း (၁၁)
ပပင်ဆင်ရပးေန် ရလျှာက်ထားပခင်းနှင့် အယူခံပခင်း
၃ဝ။ (က) သက်ရသခံလက်မှေ် ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူက
သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးေန် ပငင်းပယ်ပခင်း၊
သက်ရသခံလက်မှေ်ကုိ ကာလအကန့်အသေ်ပဖင့် ေပ်ဆင
ို း် ပခင်းသိ့မ
ု ဟုေ်
ပယ်ဖျက်ပခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ချမှေ်သည့်အမိန့် သိ့မ
ု ဟုေ် ဆုးံ ပဖေ်ျခက်ေစ်ေပ်ေပ်ကုိ မရကျနပ်သူသည်
အဆိုပါ အမိန်သ
့ ု့မ
ိ ဟုေ်
ဆုံးပဖေ်ချက်ချမှေ်သည့်ရန့ေက်မှ ေက်ရပါင်း ၃ဝ အေွင်း ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့ထံ
ပပင်ဆင်ရပးေန်
ရလျှာက်ထားနိုင်သည်။

(ခ) ကကီး ကပ်မအ
ှု ဖွဲ့သည် သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူက
ချမှေ်ရသာအမိန့် သို့မဟုေ် ဆုးံ ပဖေ်ချက်ကို
အေည်ပပုပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်း သို့မဟုေ် ပယ်ဖျက်ပခင်း ပပုနိုငသ
် ည်။
၃၁။ (က) ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့က လိုင်စင်ထုေ်ရပးေန် ပငင်းပယ်ပခင်း၊
သေ်မှေ်ထားရသာ ေဏ်ရ ကးရငွ ေပ်ရိုက်ပခင်း၊
လိုင်စင်ကုိ အကန့်အသေ်ပဖင့် ေပ်ဆိုင်းပခင်း သိ့မ
ု ဟုေ် ပယ်ဖျက်ပခင်းနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ပဖစ်ရစ၊ ပုေ်မ - ၃ဝ ၊ ပုေ်မခွဲ
(ခ)အေ ချမှေ်သည့်အမိန့် သိ့မ
ု ဟုေ် ဆုးံ ပဖေ်ချက် ေစ်ေပ်ေပ်ကိုပဖစ်ရစ
မရကျနပ်သသ
ူ ည်
အဆိုပါအမိန်သ
့ ု့မ
ိ ဟုေ် ဆုံးပဖေ်ချက်ချသည့်ရန့ေက်မှ ေက်ရပါင်း ၆ဝ အေွင်း
ေဟိုအဖွဲ့သိ့ု အယူခံနိုငသ
် ည်။
(ခ) ေဟိုအဖွ့ဲ သည် ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့က ချမှေ်ရသာအမိန့်သို့မဟုေ် သို့မဟုေ်
ဆုံးပဖေ်ချက်ကုိ အေည်ပပုပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်း
သိ့မ
ု ဟုေ် ပယ်ဖျက်ပခင်း ပပုနိုငသ
် ည်။
၃၂။ ေဟိုအဖွဲ့က ပုေ်မ - ၃၁၊ ပုေ်မခွဲ (ခ)အေ ချမှေ်သည့် အဆုံးပဖေ်ချက်သည်
အဖပီးအပပေ်ပဖစ်ရစေမည်။
အခန်း (၁၂)
ပပစ်မန
ှု ှင့် ပပစ်ေဏ်များ
၃၃။ မည်သမ
ူ ဆို အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယရ
် ဆာင်ေွက်ရေး နည်းပညာကို
အသုံးပပု၍ ရအာက်ပါ ပပုလုပမ
် ေ
ှု စ်ေပ်ေပ်ကို
ကျူးလွန်ရ ကာင်း ပပစ်မထ
ှု င်ေှားစီေင်ပခင်းခံေလျှင် ထိုသူအား
ရထာင်ေဏ်အနည်းဆုံး (၇)နှစ်မှ အများဆုံး (၁၅)နှစ်အထိ
ချမှေ်ေမည့်အပပင် ရငွေဏ်လည်း ချမှေ်နိုင်သည် (က) နိုင်ငံရော်၏ လုံပခုံရေး၊ ေေားဥပရေစိုးမိုးရေးနှင့်
နယ်ရပမရအးချမ်းသာယာရေး၊ ေိုင်းေင်းသား စည်းလုံးညီညွေ်ရေး၊

နိုငင
် ရ
ံ ော်၏စီးပွားရေး သို့မဟုေ် အမျိုးသားယဉ်ရကျးမှုကို ထိခိုကရ
် စသည့်
ပပုလုပမ
် ေ
ှု စ်ေပ်ေပ်ကို ပပုလုပပ် ခင်း။
(ခ) နိုင်ငံရော်၏ လုံပခုံရေး၊ ေေားဥပရေစိုးမိုးရေးနှင့်
နယ်ရပမရအးချမ်းသာယာရေး၊ ေိုင်းေင်းသား စည်းလုံးညီညွေ်ရေး၊
နိုငင
် ရ
ံ ော်၏စီးပွားရေး သို့မဟုေ် အမျိုးသားယဉ်ရကျးမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
နိုငင
် ရ
ံ ော်၏ လျှို့ဝှက်ချက်နှင့်
သက်ဆိုင်ရသာ သေင်းအချက်အလက်ေစ်ေပ်ေပ်ကို ေယူပခင်း သို့မဟုေ်
ရပးပို့ပဖန့်ချီပခင်း။
၃၄။ မည်သမ
ူ ဆို ရအာက်ပပုလုပမ
် ေ
ှု စ်ေပ်ေပ်ကို ကျူးလွန်ရ ကာင်း
ပပစ်မထ
ှု င်ေှားစီေင်ပခင်း ခံေလျှင် ထိုသူအား ရထာင်ေဏ်
(၅)နှစ်အထိ ပဖစ်ရစ၊ ရငွေဏ်ပဖစ်ရစ၊ေဏ်နှစ်ေပ်လံးု ပဖစ်ရစ ချမှေ်ေမည် (က) အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်း အီလက်ထရောနစ်အချက်အလက်
သေင်းလွာသို့မဟုေ်
ကွနပ
် ျူောပရိုဂေမ်ေစ်ခုလုံးကိုပဖစ်ရစ၊ ပရိုဂေမ်ေစ်စိေ်ေစ်ရေသကိုပဖစ်ရစ
မရိုးမရပဖာင့်ရသာ သရောပဖင့်
ရပးပို့ပခင်း၊ ရနှာက်ယက
ှ ်ပခင်း၊ ပပုပပင်ပခင်း၊ ရပပာင်းလဲပခင်း၊ ဖျက်ဆီးပခင်း၊
ခိုးယူပခင်း သို့မဟုေ်
ထိခိုက်ဆုံးရှုံးရစပခင်း။
(ခ) မူလရဆာင်ေွကရ
် ပးပို့သူနှင့် လက်ခံသူေို့၏ ခွင့်ပပုချက်မေှိေဲ
ကျွန်ပျူောကွန်ေက်အေွင်း ဆက်သယ
ွ ်မှုေစ်ခုခုကို
ကားပဖေ်ပခင်း၊ ဆက်သွယမ
် ေ
ှု စ်ခုခုေွင် ပါဝင်သည့် အချက်ေစ်ေပ်ေပ်ကုိ
အသုံးပပုပခင်း သို့မဟုေ်
အပခားသူေစ်ဦးဦးသို့ ထုေ်ရဖါ်ပခင်း။
(ဂ) ပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦးေစ်ရယာက်၏ ခွင့်ပပုချက်သ့မ
ို ဟုေ် သရောေူညီချက်မေှိေဲ
ထိုသ၏
ူ လုပံ ခုံမှုအဆင့် ထားေှိရသာအမှေ်၊
စကားဝှက် သို့မဟုေ် အီလက်ထရောနစ်ထိုးဖမဲလက်မှေ်ပဖင့်

အပခားပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦးဦးသိ့ု ေိုက်ရိုက်ပဖစ်ရစ၊
သွယ်ဝုက
ိ ၍
် ပဖစ်ရစ ဆက်သယ
ွ ်အသုံးပပုပခင်း။
(ဃ) အဖွဲ့အစည်းေစ်ခုခုသု့မ
ိ ဟုေ် ပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦးဦးကို
ထိခိုက်နစ်နာရစေန်ပဖစ်ရစ၊ ဂုဏ်သက
ိ ္ခာ ကျဆင်းရစေန်ပဖစ်ရစ၊
သေင်းအချက်အလက်ကို အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာပဖင့် ပပုလုပ်ပခင်း၊
ပပုပပင်ပခင်းသို့မဟုေ် ရပပာင်းလဲပခင်း၊
ထိုသု့ပိ ပုလုပ်ပခင်း၊ ပပုပပင်ပခင်းသို့မဟုေ် ရပပာင်လပဲ ခင်း ပပုလုပထ
် ားသည့်
အချက်အလက်ကုိ ပဖန့်ချီပခင်း။
၃၅။ မည်သည့်သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူ၊
ယင်း၏အောေှိသို့မဟုေ် ဝန်ထမ်းမဆို ကကီး ကပ်မှု အဖွဲ့က
ထုေ်ပပန်ရသာအမိန့်ပါ ေားပမစ်ချက်ေစ်ေပ်ေပ်ကုိ ရဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ရ ကာင်း
ပပစ်မထ
ှု င်ေှား စီေင်ပခင်းခံေလျှင် ထိုသူအား
ရထာင်ေဏ် (၃)နှစ်အထိပဖစ်ရစ၊ ရငွေဏ်ပဖစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပဖစ်ရစ
ချမှေ်ေမည်။
၃၆။ မည်သမ
ူ ဆို ဤဥပရေအေ ထုေ်ပပန်ထားရသာ နည်းဥပရေများ၊
အမိန့်ရ ကာ်ပငာစာနှင့် အမိန့်များပါ
ေားပမစ်ချက်ေစ်ေပ်ေပ်ကို ရဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ရ ကာင်း ပပစ်မထ
ှု င်ေှား
စီေင်ပခင်းခံေလျှင် ထိုသူအား ရထာင်ေဏ်
(၁)နှစ်အထိပဖစ်ရစ၊ ရငွေဏ်ပဖစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပဖစ်ရစ ချမှေ်ေမည်။
၃၇။ မည်သမ
ူ ဆို ရအာက်ပါပပုလုပမ
် ေ
ှု စ်ေပ်ေပ်ကို ကျူးလွန်ရ ကာင်း
ပပစ်မထ
ှု င်ေှား စီေင်ပခင်းခံေလျှင် ထိုသူအား ရထာင်ေဏ်
(၁)နှစ်အထိပဖစ်ရစ၊ ရငွေဏ်ပဖစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပဖစ်ရစ ချမှေ်ေမည်။
(က) သက်ရသခံလက်မှေ်ေေှိေန် ရလျှာက်ထားောေွငပ် ဖစ်ရစ၊
သက်ရသခံလက်မှေ်ကုိ ေပ်ဆိုင်းေန် သိ့မ
ု ဟုေ် ရုပသ
် ိမ်းေန်
ေင်ပပောေွင်ပဖစ်ရစ မိမ၏
ိ အရထာက်အထားသို့မဟုေ် အသုံးပပုခွင်က
့ ုိ

သက်ရသခံလက်မှေ်
ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူထံ သိလျက်နှင့် မမှန်မကန် ေင်ပပပခင်း။
(ခ) ဤဥပရေနှင့် အညီ လုပ်ငန်းောဝန်များရဆာင်ေွက်ရသာ ေဟိုအဖွဲ့နှင့်
ယင်းကောဝန်လွဲ
အပ်ပခင်းခံေသည့်အဖွဲ့သိ့မ
ု ဟုေ် ပုဂ္ဂိုလ်ကပို ဖစ်ရစ၊ ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့နှင့်
ယင်းကောဝန်လွဲ
အပ်ပခင်းခံေသည့်အဖွဲ့သိ့မ
ု ဟုေ် ပုဂ္ဂိုလ်ကပို ဖစ်ရစ၊ ဟန့်ေားပခင်း၊
ရနှာက်ယှက်ပခင်း၊ ေားဆီးပခင်း၊
လက်ရောက်မှုပပုပခင်း သို့မဟုေ် ဤဥပရေနှငအ
့် ညီ ရဆာင်ေွကေ
် န်
ရောင်းဆိုချက်ကို
လိုကန
် ာေန်ပျက်ကက
ွ ်ပခင်း။
၃၈။ မည်သမ
ူ ဆို ဤဥပရေပါ ပပစ်မေ
ှု စ်ေပ်ေပ်ကို
ကျူးလွန်ေန်အားထုေ်လျှင်ပဖစ်ရစ၊ ပူးရပါင်း ကံစည်၍
ပပစ်မရ
ှု ပမာက်ရသာပပုလုပ်မှုကုိ ပပုလုပ်လျှင်ပဖစ်ရစ၊ ပပစ်မက
ှု ျူးလွန်ောေွင်
အားရပးကူညီလျှင်ပဖစ်ရစ ယင်းပပစ်မအ
ှု ေွက်
ဤဥပရေေွင် ပပဌာန်းထားသည့် ပပစ်ေဏ်ချမှေ်ပခင်းခံေမည်။
အခန်း (၁၃)
အရထွရထွ
၃၉။ အစိုးေဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများသည် ရအာက်ပါကိစ္စေပ်များအေွက်
အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်း
သိ့မ
ု ဟုေ်အီလက်ထရောနစ်အချက်အလက်သေင်းလွာပဖင့် ပပုလုပပ် ခင်းကို
ေေားဝင် အသိအမှေ်ပပု ရဆာင်ေွကေ
် မည် (က) စာေမ်းအမှေ်အသားများကို ေင်သင
ွ း် ပခင်း၊ လက်ခံပခင်း သို့မဟုေ်
ထိန်းသိမး် ပခင်း။
(ခ) ခွင့်ပပုချက်လုင
ိ ်စင်နှင့် သရောေူညီချက်များ ထုေ်ရပးပခင်း။

(ဂ) ရပးရချေမည့် ရငွရ ကးကို ရောင်းဆိုပခင်း၊ ရပးရချပခင်း၊ လက်ခံပခင်းနှင့်
လက်ခံရပပစာ ထုေ်ရပးပခင်း။
၄ဝ။ အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာပဖင့် ဆက်သယ
ွ ်ရဆာင်ေွက်သူများသည်
အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်းနှင့်
အီလက်ထရောနစ်အချက်အလက်သေင်းလွာေိ၏
ု့
လိုအပ်သည့်လုံပခုံမှုအမျိုးအစားနှင့်အဆင့်ေက
ို့ ို သေ်မှေ်ဖပီး
မိမေ
ိ ို့၏ လိုအပ်ချက်နှင်က
့ ုက
ိ သ
် ည်သည့် နည်းလမ်းများကို ရေွးချယ်အသုံးပပု၍
အရကာင်အထည်ရဖါ်ရဆာင်ေွက်နိုင်သည်။
၄၁။ ဝန်ကကီးဌာနသည် သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူအပဖစ်
ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန် လုပ်ငန်းလုပ်ကုင
ိ ်ခွင့်
လိုင်စင်နှင်စ
့ ပ်လျဉ်း၍ လိုင်စင်သက်ေမ်း၊ လိုင်စင်ခနှင့်
လိုင်စင်သက်ေမ်းေိုးပမှင်ခ
့ ေို့ကုိ သေ်မေ
ှ ်ေမည်။
၄၂။ ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့သည် ဤဥပရေအေ ေေန်ေှိသည့် အခရ ကးရငွနှင့်
ေဏ်ရ ကးရငွများရပးရဆာင်ေန် ပျက်ကက
ွ ်သူထံမှ
ထိုအခရ ကးရငွနှင့် ေဏ်ရ ကးရငွများကို ရပမခွနမ
် ရပပကျန်ရငွပဖစ်ေိသကဲ့သို့
အေရကာက်ခံခွင့် ေှိသည်။
၄၃။ ဝန်ကကီးဌာနသည် (က) အစိုးေဝန်ထမ်းမဟုေ်ရသာ ေဟိုအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များအား
ချီးပမှင်ရ
့ ငွသေ်မှေ်ခံစားခွင့် ပပုနိုငသ
် ည်။
(ခ) ေဟိုအဖွ့ဲ ၏ရုံးလုပ်ငန်းများကို ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန် စီစဉ်ရပးေမည့်အပပင်
ကုနက
် ျစေိေ်ကုလ
ိ ည်း ကျခံေမည်။
၄၄။ ဤဥပရေအေ ေေားစွဲဆေ
ို ာေွင် ေဟိုအဖွဲ့၏ ကကိုေင်ခွင့်ပပုချက်ကို
ေယူေမည်။
၄၅။ ဤဥပရေပါ မည်သည့်ပပစ်မက
ှု မ
ို ဆို ပမန်မာနိုင်ငံေဲေပ်ဖွဲ့က
အရေးယူပိုင်ခွင့်ေှိသည်။

၄၆။ ဤဥပရေအေ ေေားစွဲေင်ပို့ရသာ ပပစ်မေ
ှု စ်ေပ်ေပ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
သက်ရသခံပစ္စည်းသည် ေေားရုံးရေှ့သိ့ု
ေင်ပို့ေန် မလွယ်ကူရသာ ပစ္စည်းပဖစ်ပါက ယင်းသက်ရသခံပစ္စည်းကို
ေေားရုံးရေှ့သိ့ု ေင်ပု့ေ
ိ န် မလိုေဲ မည်က့ဲသ့ို
ထိန်းသိမး် ထားရ ကာင်း အစီေင်ခံစာကို သက်ဆင
ို ေ
် ာ အပခားစာေွကစ
် ာေမ်းများ၊
အရထာက်အထားများနှင့်အေူ
ေင်ပပနိုင်သည်။ ယင်းသို့ေင်ပပပခင်းကို ေေားရုံးသို့ သက်ရသခံပစ္စည်း
ေင်ပပေိသကဲ့သို့ မှေ်ယူကာ သက်ဆိုင်ောေေားရုံးက
ဥပရေနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲပခင်း ပပုနိုငသ
် ည်။
၄၇။ သက်ရသခံအက်ဥပရေပုေ်မ - ၄၅ ေွင်
ေည်ညွန်းသည့်ကျွမ်းကျင်သူများဆိုသည့် စကားေပ်ေွင်
ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့၊ ယင်းအဖွဲ့က ောဝန်ရပးအပ်ပခင်းခံေသည့်အဖွ့ဲ သို့မဟုေ်
ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် သက်ရသခံလက်မှေ်
ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူေို့ပါဝင်သည်ဟု မှေ်ယမ
ူ ည်။
၄၈။ မူလရဆာင်ေွကရ
် ပးပို့သူနှင့် လက်ခံသေ
ူ ို့အ ကား
ဆက်သယ
ွ ်ရဆာင်ေွကသ
် ည့် သေင်းအချက်အလက်၊
အီလက်ထရောနစ်မှေ်ေမ်း၊ အီလက်ထရောနစ်အချက်အလက် သေင်းလွာ၊
အီလက်ထရောနစ် ထိုးဖမဲလက်မှေ်နှင့်
အပခားစာေမ်းအမှေ်အသားများကို အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာပဖင့်
ပပုလုပထ
် ားသည် ဆိသ
ု ည့်
အရ ကာင်းပပချက်ေစ်ခုေည်းပဖင့် ဥပရေအေအကျိုးသက်ရောက်မှု၊
ေေားဝင်မှုသု့မ
ိ ဟုေ် အေည်ပဖစ်မက
ှု ို ပငင်းပယ်ပခင်းမပပုေ။
၄၉။ ဤဥပရေအေ လုပင
် န်းောဝန်များကို သရောရိုးပဖင့်
ရဆာင်ေွက်ရသာေဟိုအဖွဲ့နှင့် ယင်းကောဝန်
လွဲအပ်ပခင်းခံေရသာအဖွဲ့သိ့မ
ု ဟုေ် ပုဂ္ဂိုလ်ကပို ဖစ်ရစ၊ ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့နှင့်
ယင်းကောဝန် လွဲအပ်ပခင်းခံေရသာ အဖွဲ့ သိ့မ
ု ဟုေ်
ပုဂ္ဂိုလ်ကပို ဖစ်ရစ၊
သက်ရသခံလက်မှေ်ထုေ်ရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူကပို ဖစ်ရစ ေေားမရ ကာင်းပဖင့်

ရသာ်လည်းရကာင်း၊
ပပစ်မရ
ှု ကာင်းပဖင့်ရသာ်လည်းရကာင်း ေေားစွဲဆိုခွင့်မေှိရစေ။
၅ဝ။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ဤဥပရေပါ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ောစကားေပ်ေစ်ခုခု၏
အဓိပ္ပါယ်ကို ေှင်းလင်းရပးေန် လိုအပ်လျှင်
အစိုးေအဖွဲ့၏ သရောေူညီချက်ပဖင့် အမိန့်ရ ကာ်ပငာစာ ထုေ်ပပန်၍
ေှင်းလင်းရပးနိုင်သည်။
၅၁။ ေည်ဆဲဥပရေေစ်ေပ်ေပ်ေွင် မည်သ့ပ
ို င် ပပဌာန်းပါေှိရစကာမူ ဤဥပရေပါ
ပပဌာန်းချက်ေစ်ေပ်ေပ်နှင့်
ညီညွေ်မှုမေှိရသာ သို့မဟုေ် ဆန့်ကျင်ကဲလ
ွ ွဲရသာ ပပဌာန်းချက်များကို
ဤဥပရေပါ ပပဌာန်းချက်များက လွမ်းမိုးရစေမည်။
၅၂။ ဤဥပရေပါ ပပဌာန်းချက်များကို အရကာင်အထည်ရဖါ်ရဆာင်ေွက်ောေွင် (က) ဝန်ကကီးဌာနသည် လိုအပ်ရသာ နည်းဥပရေများနှင့် လုပ်ထုံးလုပန
် ည်းများကို
အစိုးေအဖွဲ့၏ သရောေူညီချက်ပဖင့်
ထုေ်ပပန်နိုငသ
် ည်။
(ခ) ေဟိုအဖွ့ဲ နှင့် ဝန်ကကီးဌာနေို့သည် လိုအပ်ရသာ အမိန့်ရ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်နှင့်
ညွန်ပကားချက် များကိလ
ု ည်းြရကာင်း၊
ကကီး ကပ်မှုအဖွဲ့သည် လိုအပ်ရသာညွန်ပကားချက်များကိလ
ု ည်းရကာင်း
ထုေ်ပပန်နိုငသ
် ည်။
(ပုံ) သန်းရေွှေ
ေိုလ်ချုပ်မူှ းကကီး
ဥက္ကဌ
နိုငင
် ရ
ံ ော် ရအးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးရေး ရကာင်စီ

