final draft (29-7-2015)
ြမန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု ဥပေဒ (မူ ြကမ်း)
(၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊
လ
ရက်
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊
လ
ရက်)

။)

ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပေဒကို ြမန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု ဥပေဒ ဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။

၂။ ဤဥပေဒတွင် ပါရှိေသာ ေအာက်ပါ စကားရပ်များသည် ေဖာ် ြပပါအတိုင်း အဓိပာ္ပ ယ်
သက်ေရာက်ေစရမည် (က) နိုင်ငံေတာ် ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ကိုဆိုသည်။
(ခ) ေကာ်မရှင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရဖွဲ့စည်းထားသည့် ြမန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု
ေကာ်မရှင် ကို ဆိုလိုသည်။
(ဂ)

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ ဆိုသည်မှာ
ြပည်ေထာင်စု အစိုးရကို ဆိုသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ

ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်၏

(ဃ) အဖွဲ့ဝင် ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု ေကာ်မရှင် ဥက္က ဌနှင့် ဒုတိယဥက္က ဌ
တို့အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။
(င)

ေကာ်မရှင်ရုံး ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု ေကာ်မရှင်၏ ရုံးလုပ်ငန်းများ
ကို ေဆာင်ရွက်ရန် တည်ေထာင်ထားေသာရုံးကို ဆိုသည်။

(စ)

ြ စ်သည့် ြမန်မာနိုင်ငံ
အတွင်းေရးမှူး ဆိုသည်မှာ ေကာ်မရှင်ရုံး အကီးအမှူးဖ
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုေကာ်မရှင် အတွင်းေရးမှူးကို ဆိုသည်။

(ဆ) အဆိုြပုချက် ဆိုသည်မှာ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူက ေကာ်မရှင်၏ အတည် ြပုချက် ရရှိရန်
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၇ တွင် ေဖာ် ြပထားသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများတွင်
လုပ်ကိုင်လိုသည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအတွက် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုစီမံကိန်း၊ ပဋိဉာဥ်
စာချုပ် (မူက
ြ မ်း)၊ ေငွေရးေက
ြ းေရးဆိုင်ရာ အေထာက်အထားများ၊ ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ
အေထာက်အထားများနှင့်အတူ တင် ြပေသာ ေလျှာက်လွှာကို ဆိုသည်။

2

(ဇ)

ခွင့်ြပုမိန့် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒပါ ပုဒ်မ ၄၇ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် စီးပွားေရး
က တွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံရန် တင်ြပေသာ အဆို ြပုချက် နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေကာ်မရှင်မှ
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံရန် ခွင့်ြပုေက
ြ ာင်း ေကာ်မရှင်မှ ထုတ်ေပးေသာ ခွင့်ြပုမိန့်ကို ဆိုသည်။

(ဈ)

အတည်ြပုမိန့် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၅ (ခ) အရ ေကာ်မရှင်၏
ခွင့် ြပုမိန့်ရယူရန် မလိုအပ်ေသာ်လည်း ပုဒ်မ ၆၄ ေမ
ြ အသုံးြပုခွင့်နှင့် ပုဒ်မ ၇၆
ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များအရ အကျိုးခံစားခွင့် ရနိုင်ရန်အလို့ငှာ
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူမှ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု နည်းဥပေဒများအရ ထုတ်ြပန်ေသာ သတ်မှတ်
ပုံစံြဖင့် ေကာ်မရှင်သို့ တင်ြပလာသည့်အခါ ေကာ်မရှင်မှ ထုတ်ေပးေသာ အမိန့်ကို
ဆိုသည်။

(ည) ရန်ပုံေငွ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ထူေထာင်ထားေသာ ေကာ်မရှင်၏ ရန်ပုံေငွကို
ဆိုသည်။
(ဋ)

ြပည်တွင်းရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံေတာ်
အတွင်း အမ
ြ ဲတမ်းေနထိုင်ခွင့်ရသူကို ဆိုသည်။ ဤဥပေဒအလို့ငှာ ယင်းစကားရပ်
တွင် ြမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပေဒ အရ နိုင်ငံြခားကုမ္ပဏီအြဖစ် သတ်မှတ်
ထားသည့် ကုမ္ပဏီ၊ရုံးခွဲ၊ အစုစပ် လုပ်ငန်း တို့မှတစ်ပါး နိုင်ငံေတာ်မှ ြပဌာန်းထား
သည့် ဥပေဒများနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်း ထားေသာ စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်းများလည်း
ပါဝင်သည်။

( ဌ) နိုင်ငံြခားသားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံသား မဟုတ်သူ သို့မဟုတ်
နိုင်ငံေတာ်အတွင်း အမ
ြ ဲတမ်းေနထိုင်ခွင့်ရသူ မဟုတ်သူကိုဆိုသည်။ ဤဥပေဒ
အလို့ငှာ ယင်းစကားရပ်တွင် ြမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပေဒအရ ြမန်မာ
ကုမ္ပဏီအြဖစ် သတ်မှတ်ထားသည့် ကုမ္ပဏီမှ တစ်ပါး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှ ြပဌာန်းထား
သည့် ဥပေဒများနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားေသာ စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်းများလည်း
ပါဝင်သည်။
( ဍ) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံေတာ်၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း တိုက်ရိုက်
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုကို တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့်
ြပည်တွင်းရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ သို့မဟုတ် နိုင်ငံ ြခားသားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူကို ဆိုသည်။
(ဎ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု ဆိုသည်မှာ မတည်ေငွရင်း သို့မဟုတ် အခ
ြ ားအရင်းအမ
ြ စ်များ၊
အကျိုးအမ
ြ တ် သို့မဟုတ် အမ
ြ တ်အစွန်းရရှိနိုင်မှု သို့မဟုတ် စွန့်စားရမှု ေဆာင်ရွက်
ချက်များ အပါအဝင် တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု အသွင်သ ာန်ရှိြပီး ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ
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တစ်ဦးက ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသည့် မည်သည့် ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်း
ကိုမဆို ဆိုသည်။
(ဏ) တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံေတာ် အတွင်းရှိ ဥပေဒတစ်ခုခုအရ
လုပ်ကိုင်ေသာ လုပ်ငန်းတစ်ခုခုမှ ထုတ်ေဝေသာ ေငွေချးစာရွက်စာတမ်းများ
သို့မဟုတ် ေငွေ ြကးထည့်ဝင်မှုမှအပ နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ သို့မဟုတ် ြပည်တွင်း
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ သို့မဟုတ် နိုင်ငံ ြခား သို့မဟုတ် ြပည်တွင်း ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူအဖွဲ့က
လုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသည့် မည်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုကိုမဆို ဆိုသည်။ ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမှုဆိုသည့် စကားရပ်တွင် ထိန်းချုပ်ခွင့် သို့မဟုတ် လွှမ်းမိုးခွင့် လုပ်ငန်း
စီမံခန့်ခွဲ ြခင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။
(တ) “ေငွေချးစာချုပ်စာတမ်း” ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံေတာ်ရှိ အခ
ြ ား ဥပေဒများအရ
မည်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းမှမဆို ထုတ်ေပးေသာ ေငွေချးစာချုပ်စာတမ်းများ၊
ကုန်သွယ်မှု ြပုလုပ်နိုင်ေသာ မတည်ရင်းနှီးေငွများကို ဆိုသည်။
(ထ) ြပည်တွင်းရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု ဆိုသည်မှာ ြပည်တွင်း ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူတစ်ဦးက နိုင်ငံေတာ်
အတွင်း ြပုလုပ်သည့် မည်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုမျိုးကိုမဆို ဆိုသည်။
(ဒ)

နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံ ြခားရင်းနှီးြမှပ်နှံသူက ြပည်ေထာင်စု
သမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် ြပုလုပ်သည့် မည်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုမျိုးကိုမဆို
ဆိုသည်။

(ဓ) လုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ေကာ်ပိုေရးရှင်း၊ ရန်ပုံေငွအဖွဲ့၊ အစုစပ်၊ တစ်ဦးတည်းပိုင်၊
ဖက်စပ်၊ အသင်း အဖွဲ့ သို့မဟုတ် အလားတူ အဖွဲ့အစည်း၊ လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ ရုံးခွဲ
အပါအဝင် နုိင်ငံေတာ်မှ ြပဌာန်းထားသည့် ဥပေဒနှင့်အညီ တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထား
သည့် အဖွဲ့အစည်းကို ဆိုသည်။
(န)

လွတ်လပ်စွာအသုံးြပုနိုင်သည့်ေငွေ ြကး ဆိုသည်မှာ အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာေငွေ ြကး
ရန်ပုံေငွ အဖွဲ့ (International Monetary Fund - IMF)၏ သေဘာတူညီချက်
စာချုပ် အပိုဒ် ၃၀(စ) နှင့် ၎င်းကို ြပင်ဆင်ေသာ ြပင်ဆင်ချက်တွင် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆို
ထားသည့် အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ ေငွေပး ေချမှုများ အတွက် လွှဲေြပာင်းေပးခ
ြ င်းများ
နှင့် ေငွေ ြကးေစျးကွက်များတွင် ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် ေရာင်းဝယ် ြခင်း ြပုလုပ်နိုင် ြပီး
အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ ေငွေ ြကးအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ သုံးစွဲလျက်ရှိေသာ
ေငွေ ြကးကို ဆိုသည်။
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(ပ) အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ သို့မဟုတ် ေနပ
ြ ည်ေတာ်
ေကာင်စီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရ၊ တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်
အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ အစိုးရ သို့မဟုတ် ေဒသအာဏာပိုင် နှင့် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး
ဌာနများ၊ ဦးစီးဌာနများ၊ ရုံး၊ ေအဂျင်စီ၊ အာဏာပိုင်၊ ေကာ်မရှင်၊ ေကာ်မတီ၊
ဘုတ်အဖွဲ့၊ ေကာင်စီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(ဖ)

ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်သက်သာခွင့်များ ဆိုသည်မှာ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူက ေကာ်မရှင်၏
ခွင့် ြပုမိန့် သို့မဟုတ် အတည်ြပုမိန့် ရရှိထားေသာ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ
အတွက် ေကာ်မရှင်သို့ေလျှာက်ထားသည့်အခါ ေကာ်မရှင်က ဤဥပေဒပါ ြပဌာန်း
ချက်နှင့်အညီ စိစစ်ခွင့်ြပုနိုင်သည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့် များကို
ဆိုသည်။

(ဗ)

ေဆာင်ရွက်ချက်များ ဆိုသည်မှာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများက ြဖစ်ေစ၊
ယင်းတို့က အခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းထားသည့် အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်း
များကဖ
ြ စ်ေစ ချမှတ်ထားေသာ သို့မဟုတ် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်
ေနေသာ ဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ဆုံးြဖတ်
ချက်များနှင့် အုပ်ချုပ်ေရးပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင်ချက်များ သို့မဟုတ် အေလ့အထ
များစသည်တို့ကို ဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်

၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် (က)

နိုင်ငံေတာ်နှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ အကျိုးစီးပွားအလို့ငှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့်
လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုမရှိေစသည့်
တာဝန်ယူမှုရှိေသာ စီးပွားေရး
လုပ်ငန်းများ ပိုမို ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေစရန်၊

(ခ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို အကာအကွယ်
ေပးရန်၊

(ဂ)

တာဝန်ယူမှုရှိေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ြမှင့်တင်ရန်

(ဃ)

ြပည်သူတို့အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ေပါ်ေပါက်လာေစရန်၊

(င)

လူသားအရင်းအမ
ြ စ် ဖွံ့ြဖိုးလာေစရန်၊
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(စ)

နည်းပညာ ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေစရန်၊ စက်မှုက

ဖွ့ံ ြဖိုးတိုးတက်ေစရန်၊

(ဆ)

အေခ
ြ ခံ အေဆာက်အအုံများ အပါအဝင် ပညာရပ်နယ်ပယ် အသီးသီးနှင့်
နိုင်ငံေတာ် တစ်ဝန်းလုံး၌ ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ေစရန်၊

(ဇ)

နိုင်ငံသားများ နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်းနှင့် ယှဉ်တွဲလုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်နိုင်
ေစရန်၊

(ဈ)

နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနှင့်ညီေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများနှင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း
များ ေပါ်ထွန်းလာေစရန်၊
အခန်း(၃)
ဥပေဒ၏အကျုံးဝင်မှုနယ်ပယ်

၄။ ဤဥပေဒသည် နိုင်ငံေတာ်၏ နယ်နမိတ်အတွင်း ဤဥပေဒ စတင်အတည် ြပု ြပဌာန်းသည့်
ေန့တွင် လက်ရှိလုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် သို့မဟုတ် ဤဥပေဒ ြပဌာန်းြပီးေနာက် အသစ်
ဖွဲ့စည်းတည်ေထာင်လုပ်ကိုင်မည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများအားလုံးနှင့် အကျုံးဝင် သက်ဆိုင်ေစရမည်။
သို့ရာတွင် ဤဥပေဒ အာဏာမသက်ဝင်ခင်က ြဖစ်ပွားလျက်ရှိသည့် တည်ဆဲရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု
ဆိုင်ရာ အင
ြ င်းပွားမှုများ သို့မဟုတ် ရပ်ဆိုင်းထားသည့် ကိစ္စရပ်များသည် ဤဥပေဒနှင့် အကျုံးဝင်
သက်ဆိုင်မှု မရှိေစရ၊၊
၅။ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများက ချမှတ်ထားေသာ သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းထားေသာ
မည်သည့် တည်ဆဲ ေဆာင်ရွက်ချက်များမဆို ဤဥပေဒနှင့် သက်ဆိုင်ေစရမည်။ သို့ရာတွင်
ဤဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၉၆ နှင့် ၉၇ ပါ ြပဌာန်းချက်များအတွက် ြပုလုပ်ေသာ ေဆာင်ရွက်ချက်ြဖစ်ပါက
မူလကအတည် ြပုခဲ့ြပီး ြဖစ်ေစကာမူ ဤဥပေဒနှင့် အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်မှု မရှိေစရ။
အခန်း(၄)
ေကာ်မရှင်ဖွဲ့စည်းြခင်း၊ အဆင့်အတန်းနှင့် ရပိုင်ခွင့်များ
၆။

ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့သည်(က) ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုေကာ်မရှင်ကို ပုဒ်မ ၇ ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ အဖွဲ့၀င်
အနည်းဆုံး (၉) ဦးနှင့် အထက် “မ” ဂဏန်းအေရအတွက် ြဖင့် ဖွဲ့စည်း တည်ေထာင်
ရမည်။
(ခ)

ေကာ်မရှင်အား ေရရှည်တည်တံ့ြပီး လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်အုပ်ချုပ်နိုင်သည့် အဖွဲ့
အစည်းအဖ
ြ စ် ဖွဲ့စည်းတည်ေထာင်ရမည်။
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(ဂ)
၇။

ေကာ်မရှင်၏ လိုအပ်သည့် အသုံးစရိတ်များအတွက် နှစ်စဉ် ဘ ာေငွ ြဖည့်ဆည်း
ေထာက်ပံ့ေပးရမည်။

ေကာ်မရှင်တွင် ေအာက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်ရမည်(က) နိုင်ငံေတာ်သမ္မတက ခန့်အပ်မည့် ဥက္က ဋ္ဌတစ်ဦး၊

၈။

(ခ)

သင့်ေလျာ်ေသာ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာန၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ
ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပုဂ္ဂလိက က မှ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ၊ ပညာရှင်များ၊ ဂုဏ်သိက္ခာ သမာဓိ
နှင့် ြပည့်စုံသည့် သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်များ ၊

(ဂ)

ေနာင်သက်တမ်းတိုး ခန့်အပ်နိုင်သည့် အတွင်းေရးမှူး တစ်ဦး၊

ေကာ်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် (က) သင့်ေလျာ်ေသာ ြပည်ေထာင်စုအဆင့် ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးကို ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားသင့်ေလျာ်
သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုြဖစ်ေစ ေကာ်မရှင်ဥက္က ဌအဖ
ြ စ် နိုင်ငံေတာ်သမ္မတက ခန့်
ထားရမည်။ အကယ်၍ ြပည်ေထာင်စုအဆင့် မဟုတ်သည့် အခ
ြ ားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ကို
ဥက္က ဋ္ဌအဖ
ြ စ် ခန့်ထားပါက ယင်းဥက္က ဋ္ဌကို ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးအဆင့် သတ်မှတ်
သည်။
( ခ ) လိုအပ်ပါက အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သည့် သင့်ေလျာ်သူ တစ်ဦးစီကို ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌအဖ
ြ စ်
လည်းေကာင်း၊ တွဲဘက်အတွင်းေရးမှူးအဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း ခန့်အပ် တာဝန်ေပး
နိုင်သည်။
( ဂ ) ဥက္က ဋ္ဌမှတပါး အတွင်းေရးမှူးအပါအဝင် ကျန်အဖွဲ့ဝင်များသည် ြပည်ေထာင်စု
အဆင့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ဒုတိယဝန်ကီးအဆင့်ရှိသူ မဟုတ်လျှင် ၎င်းတို့အား
ဒုတိယဝန် ကီးအဆင့် သတ်မှတ်သည်။
(ဃ) ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များသည် ပုဒ်မခွ(ဲ က)နှင့် (ဂ) တို့နှင့်အညီ သတ်မှတ်ေသာ
အဆင့်အတန်းနှင့်ေလျာ်ညီသည့် ချီးြမှင့်ေငွ၊ စရိတ်နှင့် အေဆာင်အေယာင်များကို
ခံစားခွင့် ရှိေစရမည်။

၉။

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၏ ရာထူးသက်တမ်းသည် (၅) နှစ် ြဖစ်သည်။

၁၀။ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များသည် တစ်ဆက်တည်း ရာထူးသက်တမ်း နှစ်ကိမ်ထက် ပိုမို တာဝန်
ထမ်းေဆာင်ြခင်း မရှိေစရ။
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၁၁။ ရာထူးမှ နုတ်ထွက် ြခင်း သို့မဟုတ် တာဝန်မှ ရပ်စဲခံရြခင်းမှတစ်ပါး လက်ရှိ တာဝန်ထမ်း
ေဆာင်ေနေသာ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များသည် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အသစ် ခန့်အပ် ြပီးသည့်
အချိန်အထိ မိမိ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆက်လက်ထမ်းေဆာင်ရမည်။
၁၂။ ေကာ်မရှင်ဥက္က ဌသည် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဥ် အေက
ြ ာင်းတစ်ခုခုေ ြကာင့် မိမိ သေဘာ
ဆန္ဒအေလျာက် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်လိုလျှင် ထိုသို့ နုတ်ထွက်လိုေ ြကာင်းကို နိုင်ငံေတာ်
သမ္မတထံ စာဖ
ြ င့်တင် ြပ ြပီး ရာထူးမှ နုတ်ထွက်နိုင်သည်။
၁၃။ ေကာ်မရှင်ဥက္က ဌမှအပ
ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဥ်
အေက
ြ ာင်း တစ်ခုခုေ ြကာင့် မိမိသေဘာဆန္ဒအေလျာက် ရာထူးမှနုတ်ထွက်လိုလျှင် ထိုသို့
နုတ်ထွက်လိုေ ြကာင်းကို ေကာ်မရှင်ဥက္က ဌမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံေတာ်သမ္မတထံစာဖ
ြ င့် တင်ြပ ြပီး
ရာထူးမှ နုတ်ထွက်နိုင်သည်။
၁၄။ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတသည် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးအား ေအာက်ပါအေခ
ြ အေန တစ်ရပ်
ရပ်ေပါ်ေပါက်ပါက တာဝန်မှရပ်စဲနိုင်သည်(က) ဥပေဒအရသတ်မှတ်ေသာ ေဆးအဖွဲ့၏ စစ်ေဆးေတွ့ရှိချက်အရ တာဝန်ကို
ဆက်လက်ထမ်းေဆာင်နိုင်စွမ်း မရှိေတာ့သည်အထိ ကျန်းမာေရးချို့ယွင်းြခင်း၊
(ခ)

တရားရုံးတစ်ခုခုက ြပစ်မှုေ ြကာင်းအရ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရ ြခင်း၊

(ဂ)

တရားရုံးတစ်ခုခုက လူမွဲအြဖစ် ေက
ြ ညာခံရြခင်း၊

(ဃ) ေကာ်မရှင်ကချမှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက် ြခင်း။
၁၅။ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတသည်(က) ရာထူးမှ နုတ်ထွက် ြခင်းေက
ြ ာင့် ြဖစ်ေစ၊ တာဝန်မှ ရပ်စဲခံရ ြခင်းေက
ြ ာင့်ြဖစ်ေစ၊
ကွယ်လွန် ြခင်းေက
ြ ာင့် ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားအေက
ြ ာင်း တစ်စုံတစ်ရာေက
ြ ာင့် ြဖစ်ေစ
ေကာ်မရှင် အဖွဲ့ဝင်ေနရာ လစ်လပ်လျှင် ဤဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်တို့
နှင့်အညီ အဖွဲ့ဝင်အသစ် ြဖည့်စွက်ခန့်ထားရမည်။
(ခ)

လစ်လပ်ေသာ ရာထူးသည် ေကာ်မရှင်ဥက္က ဌ ရာထူးေနရာဖ
ြ စ်ပါက အသစ်
ြဖည့်စွက်ခန့်ထားခ
ြ င်း မပ
ြ ုနိုင်မီအတွင်း ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌကို ြဖစ်ေစ၊ ဥက္က ဌ၏
လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်နိုင်ြခင်းရှိြပီး ဥက္က ဌရာထူးနှင့် ထိုက်တန်သည်ဟု
ထင် ြမင်ယူဆပါက ဥက္က ဌ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက်
မည်သည့်အဖွဲ့ဝင်ကို မဆို ြဖစ်ေစ ဥက္က ဌေနရာတွင် ယာယီ တာဝန်ေပး ခန့်အပ်နိုင်
သည်။ အဆိုပါကာလအတွင်း ၎င်းကို ေကာ်မရှင်ဥက္က ဌအဖ
ြ စ် ယာယီမှတ်ယူရမည်။

8

၁၆။ ပုဒ်မ ၉ ပါ ရာထူးသက်တမ်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍ မည်သို့ပင်ပါရှိေစကာမူ လစ်လပ်ရာထူးတွင်
ပုဒ်မ ၁၁ အရ ြဖည့်စွက်ခန့်ထားခ
ြ င်းခံရသည့် ေကာ်မရှင် ဥက္က ဌ၊ ဒုတိယဥက္က ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏
ရာထူးသက်တမ်းသည် ၎င်းအစားထိုးသည့် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၏ ကျန်ရှိသည့် သက်တမ်း အတွက်
သာဖ
ြ စ်ရမည်။
၁၇။ အတွင်းေရးမှူးသည် ေကာ်မရှင်၏ ေန့စဉ်လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် ေကာ်မရှင်၏ ကိစ္စ
အဝဝနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အုပ်ချုပ်ေရးနှင့် စီမံခန့်ခွဲေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်
ရှိသည်။
၁၈။ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် ေကာ်မရှင်သို့တင်ြပလာသည့် အဆိုြပုချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍
တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ အကျိုးစီးပွား ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိေနသည် ဆိုပါက အဆိုပါ
အကျိုးစီးပွားပါဝင် ပတ်သက်မှုရှိသည် ဆိုသည့်အေက
ြ ာင်းကို ေကာ်မရှင်သို့ အတိအလင်း
ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုရမည်။ အဆိုပါ ထုတ်ေဖာ်ေ ြပာဆိုချက်ကို ေကာ်မရှင်၏ အစည်းအေဝး မှတ်တမ်း
တွင် မှတ်တမ်းြပုရမည် ြဖစ်ြပီး ေကာ်မရှင် ဥက္က ဌမှှ အခွင့်အာဏာ ေပးအပ်ထားခ
ြ င်း မရှိလျှင်
အဆိုပါ အဖွဲ့ဝင်သည် ၎င်းအဆိုြပုချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေကာ်မရှင်၏ ဆုံးြဖတ်ခွင့်တွင် ပါဝင်
ေဆာင်ရွက်ြခင်း မရှိေစရ ။
အခန်း(၅)
ေကာ်မရှင်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၁၉။ ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် (က) နိုင်ငံေတာ်၏ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုြမှင့်တင်ေရး(ရုံးဌာန/ေအဂျင်စီ) အဖ
ြ စ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ခ)

နိုင်ငံအတွင်း ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများနှင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံရန် စိတ်ဝင်စားသူများအတွက်
လိုအပ်သလို ေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်း ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးရန် အဓိကတာဝန်ရှိသည့်
ရုံးဌာနအဖ
ြ စ် ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊

(ဂ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများနှင့် ယင်းတို့၏ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများကို လွယ်ကူေချာေမွ့ေစေရး
အတွက် ကူညီပံ့ပိုး ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်ြခင်း၊

(ဃ) ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများ၊ တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အစိုးရများအား ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံသူများမှ တာဝန်ယူမှုရှိေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားေရးေမျှာ်မှန်း
ချက်များ သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက်များ လုပ်ေဆာင်လာေစေရးအတွက် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု
ဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို အကံ ြပုခ
ြ င်း၊
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(င)

ေကာ်မရှင်ရုံး ဝန်ထမ်းများအတွက် မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များ သို့မဟုတ် အကံြပု
တိုက်တွန်းချက်များကို ထုတ်ြပန် ြခင်း၊

(စ)

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရမှ ခွဲေဝေပးသည့် ရန်ပုံေငွနှင့် ေကာ်မရှင်၏ နှစ်စဉ်
ဘတ်ဂျတ်တို့ အပါအဝင် ေကာ်မရှင်၏ ဘ ာေရးရာ ကိစ္စရပ်များကို စီမံခန့်ခွဲ
အုပ်ချုပ် ြခင်း၊

(ဆ) ဤဥပေဒအား ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အင
ြ င်း
ပွားမှု ေဖ
ြ ရှင်းသည့်အဆင့်သို့ မေရာက်ရှိမီ အင
ြ င်းပွားမှုများအား စနစ်တကျ စိစစ်
ြခင်း၊ အေက
ြ ာင်းရင်းြမစ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ တုန့်ြပန် ြခင်း၊ စုံစမ်းေမးမ
ြ န်းြခင်း၊ နစ်နာ
ြ ရှင်းြခင်းစသည့် လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ေသာစနစ်
ဆုံးရှုံးမှုများကို ေဖ
တစ်ခု တည်ေထာင် ြခင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲြခင်း၊
(ဇ)

ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ချက်များကို နိုင်ငံေတာ်သမ္မတနှင့် ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ့သို့ အခါအားေလျာ်စွာ တင်ြပအစီရင်ခံြခင်း၊

(ဈ)

ေကာ်မရှင်က ခွင့် ြပုေသာလုပ်ငန်းများ၏ ေဆာင်ရွက်ြပီးစီးမှုနှင့် တိုးတက် ြဖစ်ေပါ်မှု
အေခ
ြ အေနများကို ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့မှတဆင့် ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်
သို့ နှစ်စဉ် တင်ြပအစီရင်ခံြခင်း၊

(ည) တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ် စီးပွားေရး ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးအတွက် ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ့၏သေဘာတူညီချက်အရလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရေသာရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု
လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဥ်း၍ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
အစိုးရ အဖွဲ့နှင့် ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဋ)

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများ လွယ်ကူေစရန် လည်းေကာင်း၊ အားေပး
အေထာက်အကူ ြပုရန် လည်းေကာင်း ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့သို့ အကံ ြပု
တင်ြပ ြခင်း၊

(ဌ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူက အသုံးြပုခွင့် ရရှိေသာေမ
ြ ၏ ေမ
ြ ေပါ်ေမ
ြ ေအာက်၌ ခွင့်ြပုသည့်
လုပ်ငန်းနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ မူလစာချုပ်တွင်မပါဝင်ေသာ သဘာဝ သယံဇာတ
ပစ္စည်းကို ြဖစ်ေစ၊ ေရှးေဟာင်း ဝတ္တ ုပစ္စည်းကို ြဖစ်ေစ ေတွ့ရှိလျှင် ေကာ်မရှင်က
ချက်ချင်းသိရှိရန်နှင့် အေရးယူနိုင်ရန် စီမံေဆာင်ရွက် ြခင်း၊

(ဍ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူက ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများအား ဤဥပေဒအရ ြပုလုပ်ေသာ
နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်၊ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာနှင့်
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ညွှန်က
ြ ားချက်များ၊ စာချုပ်ပါ အချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မှု ရှိမရှိ
စိစစ် ြခင်း၊ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မှု မရှိပါက လိုက်နာေဆာင်ရွက်ေစခ
ြ င်းနှင့် လိုက်နာ
ေဆာင်ရွက်မှု မရှိေသာ လုပ်ငန်းများကို ဥပေဒနှင့်အညီ အေရးယူ ြခင်း၊
(ဎ)

ပုဒ်မ ၅၃ ပါ ကန့်သတ်က (၄)ခု နှင့်စပ်လျဥ်း၍ ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်
များခံစားနိုင်ေရးအတွက်
လိုအပ်ေသာစံနှုန်းများ၊
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်
ပတ်သက်၍ ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင် ြပ ြခင်း၊ လိုအပ်ပါက ြပန်လှန်
သုံးသပ်၍ ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင် ြပ ြခင်း၊

(ဏ) ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့က အခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပ်ေသာ တာဝန်များကို
ထမ်းေဆာင်ြခင်း။
၂၀။ ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ
ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(က) ေကာ်မရှင်သို့ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၅ တွင် ြပဌာန်းထားသည့် တားမ
ြ စ်ထားေသာ
က တွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ကိုင်ရန်အတွက် တင် ြပခွင့် ြပုမိန့်ရယူရန် တင် ြပ
လာသည့်အခါ ယင်းအဆိုြပုချက်သည် နိုင်ငံေတာ်၏ အကျိုးစီးပွားကို ြဖစ်ထွန်းေစ
နိုင်သည်ဟု ယူဆြပီး တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်နှင့်လည်း မဆန့်ကျင် ေက
ြ ာင်း
စိစစ်ရရှိပါက ခွင့်ြပုမိန့်ကို ရင်းနှီးြမှုပ်နှံ သူအား ထုတ်ေပးခ
ြ င်း၊
(ခ)

ေကာ်မရှင်သို့ တင် ြပခွင့်ြပုမိန့် ရယူရန် မလိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံသူက သတ်မှတ်ပုံစံ ြဖင့် အတည် ြပုစာ ထုတ်ေပးရန် တင်ြပလာလျှင် လိုအပ်
သည့် စိစစ်မှုများ ေဆာင်ရွက်၍ အတည်ြပုမိန့်ကို ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူအား
ထုတ်ေပးခ
ြ င်း၊

(ဂ)

ခွင့် ြပုမိန့်သက်တမ်း သို့မဟုတ် အတည် ြပုမိန့်သက်တမ်းကို တိုးြမှင့်ေပးရန် ြဖစ်ေစ၊
ြပင်ဆင်ေပးရန် ြဖစ်ေစ စိစစ်၍ခွင့် ြပုခ
ြ င်း သို့မဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်း၊

(ဃ) လိုအပ်ပါက ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူထံမှ လိုအပ်သည့် အေထာက်အထားများကို ြဖစ်ေစ၊
အချက်အလက်များကိုြဖစ်ေစ တင်ြပရန် ေတာင်းဆိုြခင်း၊
(င) ေကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူက ခွင့် ြပုမိန့်ရရှိရန် ေကာ်မရှင်သို့ အဆိုြပု
တင်သွင်းေသာ အဆိုြပုချက် ၊ ယင်းနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ြပေသာ စာချုပ် စာတမ်း
အေထာက်အထားများ သို့မဟုတ် ခွင့် ြပုမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံသူမှ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်း မရှိေ ြကာင်း ခိုင်လုံေသာ သက်ေသခံ
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အေထာက်အထားများ ေပါ်ေပါက်လျှင် လုပ်ငန်းကို ဆိုင်းငံ့ထားသည်အထိ လိုအပ်
သည့် အမိန့်တစ်စုံ တစ်ရာချမှတ်ြခင်း၊
(စ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူက ဤဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်နှင့်အညီ ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာ
ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပုရန် တင် ြပေလျာက်ထားလာလျှင် လိုအပ်သလို စိစစ်ခွင့် ြပု
ေပးခ
ြ င်း၊

(ဆ) ဤဥပေဒအရ ေကာ်မရှင်သည် ၄င်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရန်
အလို့ငှာ သက်ဆိုင်သည့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခ
ြ ား လိုအပ်
ေသာ အဖွဲ့အစည်းများထံမှ ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်
အကူအညီများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ေတာင်းခံ ြခင်း၊
(ဇ) ဤဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များကို ေအာင် ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်
နုိင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
(စျ)

နည်းဥပေဒ ြပဌာန်းနိုင်သည့် အခွင့်အာဏာမှလွဲ၍ ဤဥပေဒပါ သတ်မှတ်ချက်များ၊
ကန့်သတ်ချက်များ သို့မဟုတ် တားမ
ြ စ်ချက်များကို လိုက်နာလျှက် သင့်ေတာ်
သည်ဟု ထင် ြမင်ယူဆပါက တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များကို
ေကာ်မရှင်၏ ကိုယ်စားလုပ်ငန်းတာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ရန် သို့မဟုတ် အခွင့်
အာဏာများကို ကျင့်သုံးရန် လွှဲအပ်နိုင်ြခင်း၊ ဤသို့လွှဲအပ် ြခင်း နှင့်အညီ
သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အစိုးရများက ေဆာင်ရွက်သည် များကို
ေကာ်မရှင် ကိုယ်စားေဆာင်ရွက်သည်ဟု မှတ်ယူ ြခင်း။

၂၁။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေကာ်မတီများနှင့်
အဖွဲ့ငယ်များကို လိုအပ်သလို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၂၂။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
ေကာ်မရှင်ရုံးခွဲများကို လိုအပ်သလို ဖွင့်လှစ်နိုင်သည်။
၂၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ြပဌာန်းချက်များကို လိုက်နာ၍ ေကာ်မရှင်သည်
၎င်း၏အမည် ြဖင့် ေအာက်ပါ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်(က) သေဘာတူစာချုပ်များချုပ်ဆိုြခင်း၊
(ခ)

ေကာ်မရှင်သည် ကိုယ်ပိုင်အမည်၊ တံဆိပ်နှင့် စဥ်ဆက်မြပတ် ဆက်ခံေဆာင်ရွက်
ပိုင်ခွင့်ရှိ ြပီး တရားစွဲဆိုနိုင် ြခင်းနှင့် တရားစွဲဆိုခံနိုင် ြခင်း၊

12

(ဂ)

ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်ေသာ ပစ္စည်း၊ မေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်ေသာ ပစ္စည်းတို့ကို ရယူ ြခင်း၊
ကိုင်ေဆာင်ထားခ
ြ င်း၊ ထိန်းသိမ်းထားခ
ြ င်းနှင့် အကျိုးခံစားခ
ြ င်း၊

(ဃ) ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ထားေသာ လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်နိုင်ေရးအတွက် အခ
ြ ား
လိုအပ်သည့် စီမံေဆာင်ရွက်မှုများကို ြပုလုပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
၂၄။ ပုဒ်မ ၂၃ ပါ လုပ်ငန်းစဥ်များနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေကာ်မရှင်သည် ဤဥပေဒအရ အပ်နှင်း
ထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်း ၄င်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်
အတွက်သာ ကျင့်သုံးရမည်။ ေကာ်မရှင်သည် ၎င်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကိုယ်ကျိုး စီးပွားအတွက်
ရည်ရွယ်၍ ကျင့်သုံးြခင်း မပ
ြ ုရ။
အခန်း( ၆ )
အစည်းအေဝးကျင်းပခ
ြ င်း
၂၅။ အစည်းအေဝးများကို ေအာက်ပါအတိုင်း ကျင်းပေဆာင်ရွက်ရမည်(က) ေကာ်မရှင်၏ ပုံမှန်အစည်းအေဝးများကို အဆိုြပုချက်များ လက်ခံရရှိမှုအေပါ်
မူတည်၍ တစ်လလျှင် အနည်းဆုံးနှစ် ကိမ် ကျင်းပခ
ြ င်းနှင့် လိုအပ်ပါက
အထူးအစည်းအေဝး ကျင်းပခ
ြ င်း၊
(ခ)

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ေကာ်မရှင်၏ အနီးကပ်ဆုံး ပုံမှန်
အစည်းအေဝးတွင် တင်ြပ၍ အတည် ြပုချက်ရယူ ြခင်း၊

၂၆။ ေကာ်မရှင်ဥက္က ဋ္ဌသည် အစည်းအေဝးများတွင် သဘာပတိအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အစည်းအေဝးသို့ ဥက္က ဌ မတက်ေရာက်နိုင်သည့်အခါ ဒုတိယဥက္က ဌက သဘာပတိအ ြဖစ်
လည်းေကာင်း၊ ဥက္က ဌနှင့် ဒုတိယဥက္က ဌတို့ မတက်ေရာက်နိုင်သည့်အခါ ေကာ်မတီဝင်ထဲမှ
ဝါအရင့်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်က သဘာပတိအ ြဖစ်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၇။ အစည်းအေဝးကျင်းပရာတွင် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၏ ထက်ဝက်ေကျာ် တက်ေရာက်
မှသာ အစည်းအေဝး အထေမ
ြ ာက်သည်။
၂၈။ ေကာ်မရှင်သည် အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သည့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ ထက်ဝက်ေကျာ်
သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ရမည်။ ယင်းဆုံးြဖတ်ချက်ကို အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်နိုင်ြခင်းမရှိသည့် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များက ကန့်ကွက် ြခင်း၊ ြငင်းပယ် ြခင်း၊ ြပင်ဆင်
ေပ
ြ ာင်းလဲရန် အဆို ြပုခ
ြ င်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်ခွင့်မရှိ။
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၂၉။ ေကာ်မရှင်သည် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ်များအတွက်
သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ကျွမ်းကျင်သူများကို အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက် ေဆွးေနွးေပးရန်
ဖိတ်က
ြ ားနိုင်သည်။
၃၀။ ေကာ်မရှင်သည် အစည်းအေဝးများသို့ ရင်းနှီးြမုပ်နှံသူနှင့် ၎င်းတို့၏ ကမကထပ
ြ ုသူများ
ကို တက်ေရာက်ေစ၍ ရှင်းလင်းတင်ြပခွင့်၊ ေဆွးေနွးခွင့် ြပုရမည်။
အခန်း( ၇ )
ရုံးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် တာဝန်ေပးခ
ြ င်း
၃၁။ ေကာ်မရှင်သည်(က) ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ
တစ်ရပ်ကို အစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ြပုချက် ြဖင့် ေရးဆွဲထားရှိရမည်။ ယင်းဖွဲ့စည်းပုံ
တွင်လိုအပ်ေသာ အရာထမ်းများနှင့် အမှုထမ်းများကို ခန့်ထားရမည်။
(ခ)

ေကာ်မရှင်၏ ဝန်ထမ်းေရးရာကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊
ခံစားခွင့်များကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။

၃၂။ ေကာ်မရှင်သည် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ
ေကာ်မရှင်ရုံး အကီးအမှူး အပါအဝင် လိုအပ်ေသာ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း
ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများနှင့်အညီ ခန့်အပ်နိုင်သည်။
၃၃။ ေကာ်မရှင်ရုံးအကီးအမှူးသည် ေကာ်မရှင်၏ အတွင်းေရးမှူးအဖ
ြ စ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်
ရမည့်အြပင် ေကာ်မရှင်က သတ်မှတ်ေပးထားေသာ အခ
ြ ားလုပ်ငန်း တာဝန်များကိုလည်း
ထမ်းေဆာင်ရမည်။
၃၄။ ရုံးဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းသည် ေကာ်မရှင်ကို တာဝန်ခံရမည်။
၃၅။ ေကာ်မရှင်ရုံး ဝန်ထမ်းများသည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ ဥပေဒ၊
နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည်။
၃၆။ ေကာ်မရှင်ဥက္က ဌသည် ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များအနက် သီးြခားသတ်မှတ်ေပး
ေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို စာဖ
ြ င့်ေရးသား၍ ေကာ်မရှင်ရုံး အရာထမ်းတစ်ဦးဦးအား
တာဝန်ေပးအပ်နိုင်သည်။ ယင်းသို့ တာဝန်ေပးအပ်ရာတွင် တာဝန်ေပးအပ် ြခင်း ခံရသူသည်
တာဝန်ေပးအပ်သည့်စာတွင် ေဖာ် ြပထားေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုသာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ အဆိုပါ
လွှဲအပ်သည့်စာအား မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို စာဖ
ြ င့် ြပန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
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အခန်း(၈)
ဘ ာေရး
၃၇။ ေကာ်မရှင်သည် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းထံမှမဆို ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု
ြမှင့်တင်ေရး၊ ကာကွယ်ေရး နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေကာ်မရှင်၏လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရွက်ခွင့်ကို မထိခိုက်
ေစသည့် အေနှာင်အဖွဲ့မရှိေသာ အေထာက်အပံ့ကို လက်ခံနိုင်သည်။
၃၈။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိ၏ ရေငွ၊သုံးေငွ၊ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ေပးရန်တာဝန်ရှိမှုတို့နှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ေငွစာရင်းထိန်းသိမ်းြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။
၃၉။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိ၏ ေငွစာရင်းအား ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ စာရင်းစစ်ေဆး
ြခင်းကို ခံယူရမည်။
၄၀။ ေကာ်မရှင်သည် မှတ်ပုံတင် ြခင်း၊ သက်တမ်းတိုးြမှင့်ြခင်း အပါအဝင် အခ
ြ ားေသာ
အေထွေထွ ဝန်ေဆာင်စရိတ်များကို သတ်မှတ် ြခင်းနှင့် ေကာက်ခံ ြခင်းတို့ကို ြပုလုပ်နိုင်သည်။
၄၁။ ေကာ်မရှင်သည် ဤဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်
ေအာက်ပါရေငွများဖ
ြ င့် ရန်ပုံေငွတစ်ရပ်ကို ထူေထာင်ရမည်(က) မှတ်ပုံတင် ြခင်း၊ သက်တမ်းတိုးြမှင့်ြခင်း အပါအဝင် အခ
ြ ားေသာ အေထွေထွ
ဝန်ေဆာင်မှု စရိတ်များမှ ေကာက်ခံရရှိေငွများ၊
(ခ)

ရန်ပုံေငွမှ တရားဝင်တိုးပွားေငွများ။

၄၂။ ေကာ်မရှင်သည် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရုံးအဖွဲ့တို့၏ ကုန်ကျစရိတ်များကို ကျခံရမည်။
၄၃။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိရန်ပုံေငွ ြဖင့် သီးြခားရပ်တည်နိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ မိမိရန်ပုံေငွ
ြဖင့် ရပ်တည်ရာတွင် လုံေလာက်မှုမရှိပါက ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ြပုချက် ြဖင့်
ြပည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွမှ ကျခံသုံးစွဲနိုင်ရန် တင်ြပေတာင်းခံနိုင်သည်။
၄၄။ ေကာ်မရှင်သည် ဘ ာေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များကို တည်ဆဲဘ ာေရး စည်းမျဉ်း၊
စည်းကမ်း၊ ညွှန်က
ြ ားချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
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အခန်း(၉)
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများ ခွင့်ြပုခ
ြ င်း
၄၅။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် (က) ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၇ အရ ေကာ်မရှင်က ထုတ်ြပန်သည့် အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာများတွင်
ေဖာ် ြပထားသည့် စီးပွားေရးက များမှအပ ကျန်စီးပွားေရးက များတွင် နိုင်ငံ
ေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံ
ေတာ်အတွင်း ရင်းနှီးြမှုပ်နှံနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ယင်းရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု အားလုံး သည်
တည်ဆဲဥပေဒအရ လိုအပ်ေသာ ယဉ်ေကျးမှုအေမွအနှစ် ထိန်းသိမ်းမှု၊ သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် လူမှုေရးဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးသက်ေရာက် ြခင်း မရှိေစမှု
လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။
(ခ)

နိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှိ လုပ်ငန်းများမှ လုပ်ငန်းလည်ပတ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေစရန်
ေလျှာက်ထားရမည့် သီးြခားလိုင်စင်၊ ခွင့် ြပုမိန့်များ (ဥပမာ အားဖ
ြ င့် ပတ်ဝန်းကျင်
နှင့်သက်ဆိုင်ေသာ သို့မဟုတ် ဇုန်သတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် အလုပ်သမားခွင့်ြပုမိန့်
များ) ရယူလျှင် မည်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများ မဆို လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

၄၆။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုတွင် ေအာက်ပါတို့ ပါဝင်ပါသည်(က) ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်ေသာပစ္စည်း၊ မေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်ေသာပစ္စည်းနှင့် အခ
ြ ားပစ္စည်းဆိုင်ရာ
အခွင့် အေရးများကို ဥပေဒနှင့် အညီ အေပါင်ခံခွင့် နှင့် ေပါင်နှံခွင့်များ၊ ေငွသား၊
အေပါင်ပစ္စည်းများ၊ စေပါ်ေငွ သို့မဟုတ် ကိုတင်ေပးေငွ၊ စက်ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိ
ယာများ၊ အပိုပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ် အသုံး အေဆာင်များ၊
(ခ)

အစုရှယ်ယာများ၊ စေတာ့များ၊ ေငွေချး စာချုပ်များနှင့် ေငွေချး သက်ေသခံ
လက်မှတ်များ၊

(ဂ)

နည်းပညာဗဟုသုတ၊ တီထွင်မှု ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ စက်မှုဒီဇိုင်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊
မူပိုင်ခွင့် အပါအဝင် တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ
အခွင့်အေရးများ၊

(ဃ) ေငွေရးေက
ြ းေရးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးတစ်ရပ်အြဖစ်ထားရှိသည့် ပဋိညာဥ်စာချုပ် အရ
ေငွေ ြကး အခွင့်အေရးများ (သို့မဟုတ)် ေဆာင်ရွက်မှုများ၊
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(င)

အကျိုးအမ
ြ တ်ခွဲေဝသည့် သေဘာတူစာချုပ်များ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ် ြခင်း၊ စီမံ
ခန့်ခွဲ ြခင်း၊ ေဆာက်လုပ် ြခင်း၊ turnkey၊ အပါအဝင် သေဘာတူစာချုပ်ပါ
အခွင့်အေရးများ၊

(စ)

သဘာဝ သယံဇာတပစ္စည်းများရှာေဖွ ြခင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ြခင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အေရး
များအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ သို့မဟုတ် ပဋိညာဥ်စာချုပ်အရ ေပးအပ်ထား
သည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးများ၊

၄၇။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် (က) ပုဒ်မ ၅၅ အရ ကန့်သတ်ထားသည့် က များတွင် ပါဝင်သည့် ရင်းနှီးြမှပ်နှံမှု
လုပ်ငန်းများ၊ နိုင်ငံေတာ်အတွက် မဟာဗျူဟာအရ အေရးပါသည့် လုပ်ငန်းများ၊
မတည်ေငွရင်း ကီးမားသည့် လုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အေပါ် ကီးမားစွာ
သက်ေရာက်မှု ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ နှင့် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏
အတည်ြပုချက် ြဖင့် ေကာ်မရှင်သို့ အဆိုြပုချက်တင် ြပရန် သတ်မှတ်ထားသည့်
လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု ြပုလုပ်လိုပါက ေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပုမိန့်ြဖင့်သာ
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံရမည်။ ေကာ်မရှင်သည် အဆိုပါ လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်
သည့် အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာ ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
(ခ)

ပုဒ်မခွ(ဲ က)တွင် ေဖာ် ြပထားသည့် လုပ်ငန်းများမှတစ်ပါး အခ
ြ ားလုပ်ငန်းများတွင်
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံြခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ေကာ်မရှင်သို့ အဆို ြပုချက််တင် ြပရန်မလို၊
ြ အသုံးြပုခွင့် နှင့်
သို့ရာတွင် ဤဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၆၄ နှင့် ၇၆ တွင်ေဖာ် ြပပါရှိသည့် ေမ
ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့်များ ခံစားနိုင်ေစရန်အတွက် နည်းဥပေဒတွင် ေဖာ် ြပ
ထားသည့် သတ်မှတ်ပုံစံ ြဖင့် အတည် ြပုစာကို ေကာ်မရှင်သို့ တင် ြပရန်လိုအပ်
သည်။

၄၈။ ေကာ်မရှင်သည်(က) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ တင်သွင်းေသာ အဆိုြပုချက်ကို ရရှိပါက လိုအပ်ေသာ စိစစ်မှု
များပ
ြ ုလုပ်ြပီး ၁၅ ရက်အတွင်း လက်ခံ ြခင်း သို့မဟုတ် ြငင်းပယ် ြခင်း ြပုနိုင်သည်။
(ခ)

အဆိုြပုချက်ကို လက်ခံပါက အဆိုြပုချက်တင်သွင်းသူအား
ရက်ေပါင်း ၉၀ အတွင်း ထုတ်ေပးရမည်။

ခွင့်ြပုမိန့်ကို

၄၉။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ေကာ်မရှင်မှ ခွင့် ြပုမိန့်ရရှိြပီးပါက သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လိုအပ်သည့် ပဋိဉာဉ်စာချုပ်များအား
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ချုပ်ဆိုြခင်း၊ လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းနှင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများအား စတင်ြခင်းများ ြပုလုပ်နိုင်
သည်။
၅၀။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ပုဒ်မ ၄၉ တွင် ေဖာ် ြပထားသည့် ပဋိဉာဉ် စာချုပ်သည် ၎င်း၏
သက်တမ်းတိုးြမှင့်ြခင်း၊ ြပင်ဆင် ြခင်းတို့အတွက် ေကာ်မရှင်၏ ခွင့် ြပုချက်လိုအပ်သည်။ ေကာ်မရှင်
သည် သက်ဆိုင်ရာတို့က ေလျှာက်ထားလာလျှင် ပဋိဉာဉ်စာချုပ်ပါ သက်တမ်း သို့မဟုတ်
သေဘာတူညီချက်ကို ဤဥပေဒနှင့်အညီ သင့်ေလျာ်သလို တိုးြမှင့်ရန် ြဖစ်ေစ၊ ြပင်ဆင်ရန်ြဖစ်ေစ
ခွင့် ြပုနိုင်သည်။
၅၁။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများ
နှင့်အညီ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ချက်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်
ြ ုလုပ်မီနှင့် အတည်ြပုမိန့်
ချက်တို့ကို ရယူရမည်။ ေကာ်မရှင်သို့ အဆို ြပုချက် တင်ြပ ြခင်းမပ
အတွက် အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ ေတာင်းခံ ြခင်းတို့မြပုလုပ်မီ အဆိုပါ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု
ဆန်းစစ်ချက်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ချက်တို့ကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့်
သစ်ေတာေရးရာဝန်ကီးဌာနထံမှ အတည် ြပု ချက်ရယူရမည်။
၅၂။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကျင့်သုံးြခင်းနှင့် အမျိုးသားေရး မူဝါဒ
ရည်မှန်းချက်များကို အေခ
ြ ခံ၍ ေကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံနိုင်သည့် က သတ်မှတ်ချက်
နှင့်အတူ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု ေဆာင်ရွက် ြခင်း ခွင့်မ ြပုရန် တားမ
ြ စ်သည့် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများနှင့်
က များကို သတ်မှတ်ရမည်။
၅၃။ ေအာက်ပါ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများကို တားမ
ြ စ်သည့် လုပ်ငန်းများအဖ
ြ စ် သတ်မှတ်
သည်(က) နိုင်ငံေတာ်အတွင်း တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ ရိုးရာယဉ်ေကျးမှုနှင့် ဓေလ့ထုံးစံ
များကို ထိခိုက်ေစေသာ လုပ်ငန်းများ၊
(ခ)

ြပည်သူတို့၏ ကျန်းမာေရးကို ထိခိုက်ေစနိုင် ေသာ လုပ်ငန်းများ၊

(ဂ)

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ေဂဟစနစ်တို့ကို ထိခိုက်ပျက်စီးေစနိုင်ေသာ လုပ်ငန်း
များ၊

(ဃ) နိုင်ငံေတာ်အတွင်းသို့ ေဘးအန္တရာယ်ရှိေသာ သို့မဟုတ် အဆိပ်အေတာက် ရှိေသာ
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သယ်ေဆာင်လာနိုင်သည့် သို့မဟုတ် ေပါ်ေပါက် လာနိုင်သည့်
လုပ်ငန်းများ၊
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(င)

နိုင်ငံတကာ သေဘာတူညီချက်များအရ ေဘးအန္တရာယ်ရှိေသာ ဓာတုပစ္စည်း
ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများ သို့မဟုတ် အသုံးြပုသည့် လုပ်ငန်းများ၊

(စ)

ြပည်ပမှ စမ်းသပ်ဆဲ ြဖစ်ေသာ သို့မဟုတ် အသုံးြပုရန်၊ စိုက်ပျိုးေမွးြမူရန်၊
အတည်ြပုချက် မရရှိေသးေသာ နည်းပညာများ၊ ေဆးဝါးများ၊ အပင်နှင့် တိရစ္ဆာန်
မျိုးစိတ်များ၊ အသုံးအေဆာင်များ သယ်ေဆာင် လာနိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ။

၅၄။ ေကာ်မရှင်သည် နိုင်ငံေတာ်နှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ လုံြခုံေရးအေခ
ြ အေန၊ စီးပွားေရး
အေခ
ြ အေန၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အေခ
ြ အေနနှင့် လူမှုအကျိုးစီးပွားကို ကီးမားစွာ အကျိုး
သက်ေရာက်မှု ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ နိုင်ငံ ြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း ကီးများကို ြပည်ေထာင်စု အစိုးရ
အဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့ တင် ြပရမည်။
၅၅။ ေကာ်မရှင်သည် ကန့်သတ်ထားသည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုက
သတ်မှတ်သည် -

၄ မျိုးအား ေအာက်ပါအတိုင်း

(က)

နိုင်ငံေတာ်ကသာ ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိြပီး ြပည်တွင်းရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံြခားရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမှုပါ တားမ
ြ စ်ထားသည့် က ၊

(ခ)

နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုကိုသာ တားမ
ြ စ်ထားသည့်က ၊

(ဂ)

နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများကို ြပည်တွင်းရှိ နိုင်ငံသား လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး
သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပိုင် လုပ်ငန်းတစ်ခုခုနှင့် ပူးေပါင်း၍ ဖက်စပ်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု
ြဖင့်သာ ခွင့်ြပုသည့် က များ၊

(ဃ) ြပည်တွင်းရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများ
သို့မဟုတ်
နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများက
သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနများ၏ အတည် ြပုချက် ြဖင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံနိုင်ေသာ
က များ။
၅၆။ ေကာ်မရှင်သည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၏ အတည် ြပုချက်ြဖင့် ပုဒ်မ ၅၅ ပါ ကန့်သတ်က
များမှ က တစ်ခုချင်းစီကို အများပ
ြ ည်သူသိရှိေစရန် အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ ထုတ် ြပန် သတ်မှတ်ရ
မည်။
၅၇။ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရသည် ေကာ်မရှင်၏ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာတွင် ပါရှိသည့် မည်သည့်
က ကိုမဆို အခါအားေလျာ်စွာ ေလျာ့ေပါ့ြခင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်းများကို ေဆာင်ရွက်ရန်
ေကာ်မရှင်သို့ ညွှန်က
ြ ားနိုင်သည်။ ညွှန်က
ြ ားချက်နှင့်အညီ ေကာ်မရှင်က ြပင်ဆင်ထုတ်ြပန်သည့်
အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာကို အများပ
ြ ည်သူ သိရှိေစရန် ထုတ်ြပန်ေ ြကညာရမည်။
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၅၈။ ေကာ်မရှင်သည် ပုဒ်မ ၅၅ ပါ ကန့်သတ် က များကို နှစ်စဉ် ြပန်လည်သုံးသပ် ြပီး
ေပ
ြ ာင်းလဲမှု တစ်စုံတစ်ရာ ြပုလုပ်မည်ဆိုပါက ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွွဲ့အား တင်ြပရမည်။
ဤသို့ေ ြပာင်းလဲမှု ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ယင်းေပ
ြ ာင်းလဲြခင်းသည် တည်ဆဲရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများကို
ထိခိုက်မှု မရှိေစရ။
၅၉။ ေကာ်မရှင်သည် ပုဒ်မ ၅၅ ပါ ကန့်သတ်က များကို ြပန်လည် သုံးသပ်မှုြပုလုပ်ရာတွင်
ပုဂ္ဂလိကက နှင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တိုင်ပင် ေဆွးေနွးနိုင်ြပီး
ယင်းသို့ေဆွးေနွးရာတွင် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ကတိကဝတ်ြပုထားေသာ နိုင်ငံတကာ
ကုန်သွယ်ေရးနှင့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များနှင့် ေသွဖီမှုမရှိေစေရး ဂရုြပုေဆာင်ရွက်
ရမည်။
၆၀။ မည်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူမဆို ပုဒ်မ ၅၅ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ပါ အတိုင်း ဝန်ကီးဌာနများ၏
အတည်ြပုချက်ရယူရသည့် က တွင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုအား ေကာ်မရှင်၏
ခွင့် ြပုချက်ရယူ၍ အခ
ြ ားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူထံ လွှဲေြပာင်းနိုင်သည်။
အခန်း(၁၀)
နိုင်ငံသားနှင့် တန်းတူအခွင့်အေရးေပးခ
ြ င်းနှင့် ပိုမိုသာလွန်ေသာအခွင့်အေရးေပးခ
ြ င်း
၆၁။

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရသည် (က) ဤဥပေဒ ၊ နည်းဥပေဒ နှင့် အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာတို့တွင် တနည်းနည်းြဖင့် သတ်မှတ်
ြပဌာန်းထားခ
ြ င်းမှတပါး ဤဥပေဒ၏ သတ်မှတ် ြပဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံသူ အားလုံးနှင့် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများကို ြပည်တွင်း ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူ
များနည်းတူ ခွဲ ြခားမှုမရှိေသာ ဆက်ဆံမှုကို ြပုရမည်။ အထူးအားဖ
ြ င့် နိုင်ငံေတာ်၏
နယ်နိမိတ်အတွင်းလုပ်ငန်းတည်ေထာင်ြခင်း၊လုပ်ငန်းရယူ ြခင်း၊ လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ြခင်း၊
စီမံခန့်ခွဲ ြခင်း၊ လုပ်ငန်းလည် ပတ်ြခင်းနှင့် ေရာင်းချခ
ြ င်း သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အခ
ြ ားအစီအစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ပ
ြ ည်တွင်း ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများ
အေပါ် ေပးအပ်ထားသည့် ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှုများထက် ေလျာ့နည်းမှု မရှိေစရ။
(ခ)

တူညီေသာ အေခ
ြ အေနမျိုးတွင် မည်သည့်နိုင်ငံမှ နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများနှင့်
၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းတည်ေထာင်ြခင်း၊
လုပ်ငန်းရယူ ြခင်း၊ လုပ်ငန်း ချဲ့ထွင် ြခင်း၊ စီမံခန့်ခွဲ ြခင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ် ြခင်းနှင့်
ေရာင်းချခ
ြ င်း သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အခ
ြ ားအစီအစဉ်များ
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခ
ြ ားနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီး
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ြမှုပ်နှံမှုများ အေပါ် ေပးအပ်ထားသည့် ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှုထက် ေလျာ့နည်းြခင်း
မရှိေစရ။
(ဂ)

ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ြပဌာန်းချက်သည် နိုင်ငံ ြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများအား ေအာက်ပါ
ကိစ္စရပ်များ အလို့ငှာ ေပးအပ်နိုင်ေသာခံစားခွင့်များ၊ ဦးစားေပးခ
ြ င်းများ သို့မဟုတ်
အထူးအခွင့်အေရးေပးခ
ြ င်းတို့အတွက်လိုက်နာရန်တာဝန်ရှိသည်ဟု မမှတ်ယူေစရ(၁)

အေကာက်ခွန်သမဂ္ဂ၊ လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်ေရးဇုန် ၊ စီးပွားေရးဇုန်နှင့်
နိုင်ငံတကာ သေဘာတူညီမှုများအရ ြဖစ်ေပါ်လာေသာ ထိုကဲ့သို့ေသာ
အေကာက်ခွန်သမဂ္ဂ၊ လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်ေရးဇုန်နှင့် စီးပွားေရးဇုန်၊

(၂)

နိုင်ငံတကာ သေဘာတူညီချက်များ၊ နှစ်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ေဒသတွင်း
သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာသေဘာတူစာချုပ်များ အရ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများနှင့်
၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများကို ေပးအပ်သည့် ပိုမိုသာလွန်ေသာ ဆက်ဆံ
ေဆာင်ရွက်မှုများ ၊ ေဒသတွင်းနိုင်ငံများအက
ြ ား ချုပ်ဆိုသည့် သေဘာတူ
စာချုပ်များ သို့မဟုတ် အစီအစဉ်များ ၊ အခ
ြ ားနိုင်ငံများနှင့်ချုပ်ဆိုသည့်
သေဘာတူစာချုပ်များ သို့မဟုတ် အစီအစဉ်များအရ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများ
နှင့် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများကို ေပးအပ်သည့် ပိုမိုသာလွန်ေသာ
ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှုများ သို့မဟုတ် အခွန်အေကာက် ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်နှင့်
အားလုံးြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းြဖစ်ေစ ပါဝင်ပတ်သက်ေနေသာ အစီ
အစဥ်များ။
အခန်း (၁၁)

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ရှင်းလင်းလွယ်ကူြခင်းနှင့် သာတူညီမျှ အခွင့်အေရးေပးခ
ြ င်း
၆၂။ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရသည် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ အားလုံးသို့ သာတူညီမျှ ဆက်ဆံ ေဆာင်ရွက်မှု
ြပုရန် အာမခံသည်။ ဤအပိုဒ်တွင် ေဖာ် ြပထားေသာ သာတူညီမျှ ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှုတွင်
ေအာက်ပါတို့ ပါဝင်ပါသည်(က) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများသို့ ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ေစသည့်
ဆုံးြဖတ်ချက် သို့မဟုတ် ေဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်း အချက်
အလက်များ ရပိုင်ခွင့် ၊
(ခ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများသို့ ြပည်ေထာင်စု အစိုးရမှ
ခွင့် ြပုထားသည့် လိုင်စင် သို့မဟုတ် ခွင့်ြပုမိန့်၊ အတည် ြပုမိန့်ပါ စည်းကမ်း
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သတ်မှတ်ချက်များကို ေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်း အပါအဝင် အခ
ြ ားေသာ အလားတူ
လုပ်ေဆာင်မှုများ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားဥပေဒနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ခွင့်နှင့်
အယူခံခွင့် ၊
(ဂ)

ရာဇဝတ်မှု ၊ တရားမမှု သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲေရး၊ တရားစီရင်ေရး တို့ကို ထိုက်သင့်
သည့် တရားဥပေဒနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ခွင့် ၊

၆၃။ ေကာ်မရှင်မှ ထုတ်ြပန်သည့် ဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ
အားလုံးကို အများပ
ြ ည်သူသိရှိေစရန် ထုတ်ြပန်ရမည် သို့မဟုတ် တနည်းနည်းြဖင့် အများပ
ြ ည်သူ
သိရှိေစရန် ြပုလုပ်ေပးရမည်။
အခန်း (၁၂)
ေမ
ြ အသုံးြပုခွင့်
ြ ပိုင်ရှင်ထံမှလည်းေကာင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံေတာ်
၆၄။ (က) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ပုဂ္ဂလိကေမ
ပိုင်ေြမ ြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများထံမှ
လည်းေကာင်း ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု ြပုလုပ်ရန်အလို့ငှာ နှစ်ရှည်ေ ြမ ငှားရမ်းခွင့်ရှိသည်။
(ခ)

နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများသည် ေကာ်မရှင်မှထုတ်ေပးသည့် ခွင့် ြပုမိန့် သို့မဟုတ်
အတည်ြပုမိန့်တို့နှင့်အတူ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်း
များထံမှ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုအမျိုးအစား နှင့် လုပ်ငန်းအေပါ်မူတည်၍ ကနဦးနှစ် (၅၀)
အထိ ေမ
ြ ငှားရမ်းနိုင်သည်။

(ဂ)

မည်သည့် ခွင့် ြပုမိန့် သို့မဟုတ် အတည်ြပုမိန့် ရယူထားခ
ြ င်းမရှိေသာ နိုင်ငံြခား
ြ ပိုင်ရှင်ထံမှမဆို ၎င်းတို့အ ြကား
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများသည် မည်သည့် ပုဂ္ဂလိက ေမ
ချုပ်ဆိုထားသည့် ေမ
ြ ငှားရမ်းြခင်း သေဘာတူစာချုပ်ေပါ်အေခ
ြ ခံ၍ ငှားရမ်းနိုင်
သည်။

(ဃ) အထက်ေဖာ်ြပပါ ပုဒ်မခွ(ဲ ခ) အရ ခွင့်ြပုထားေသာ ေမ
ြ ငှားကာလ သို့မဟုတ်
ေမ
ြ အသုံးြပုခွင့်ကာလ သက်တမ်းကုန်ဆုံးြပီးေနာက် တစ်ဆက်တည်း သက်တမ်း
တိုးခွင့် ၁၀နှစ်နှင့် ယင်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးြပီး ထပ်မံ၍ ၁၀ နှစ် သက်တမ်းတိုးြမှင့်
နိုင်သည်။
(င)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ေမ
ြ ငှားရမ်းြခင်းစာချုပ်အား စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ြခင်း
အက်ဥပေဒနှင့်အညီ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်။
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(စ)

ပုဒ်မခွ(ဲ ခ)နှင့်(ဃ)တို့တွင် မည်သို့ပင်ဆိုေစကာမူ ြပည်တွင်းရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများ
သည် မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်မှမလိုဘဲ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ သို့မဟုတ် အစိုးရ
အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကေမ
ြ ပိုင်ရှင်များထံမှ ေမ
ြ ငှားရမ်းနိုင်သည်။
ြပည်ေထာင်စု အစိုးရသည် ေမ
ြ အသုံးချမှု သို့မဟုတ် ေမ
ြ ငှားရမ်းမှုများအတွက်
ြပည်တွင်း ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများအား ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်
အခွင့်အေရးများကို ခွင့် ြပုေပးနိုင်သည်။

(ဆ) ေကာ်မရှင်သည် နိုင်ငံေတာ် တစ်ဝန်းလုံးတွင် ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေစရန် အလို့ငှာ
စီးပွားေရး ဖွံ့ ြဖိုးမှု နည်းပါးပ
ြ ီး ဆက်သွယ် သွားလာေရးခက်ခဲေသာ ေဒသများတွင်
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများအတွက် ဤဥပေဒပါ ေမ
ြ ငှားရမ်းခွင့်ကာလ သို့မဟုတ် ေမ
ြ
အသုံးြပုခွင့်ကာလထက် ပိုမို၍ ခံစားခွင့် ြပုနိုင်သည်။
(ဇ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ေမ
ြ ေပါ်တွင်တည်ေဆာက်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်း များနှင့်
ဘဏ်ေငွစာရင်းများကို ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုေချးေငွအတွက် ေငွေချးငှားသူ ထံတွင်
အာမခံပစ္စည်းအဖ
ြ စ် ထားရှိနိုင်သည်။
အခန်း (၁၃)
အမှုထမ်းများနှင့် အလုပ်သမားများခန့်ထားခ
ြ င်း

၆၅။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် (က) နိုင်ငံေတာ်အတွင်း ၎င်း၏ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံထားသည့် လုပ်ငန်းတွင် အရည်အချင်း
ြပည့်စုံသည့် မည်သည့်နိုင်ငံသားကိုမဆို အကီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ နည်းပညာ၊လုပ်ငန်း
ကျွမ်းကျင်သူနှင့် အကံေပးအဖ
ြ စ် တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီခန့်အပ်နိုင်သည်။
(ခ)

အထက် အပိုဒ်ခွဲ(က)ပါ အကီးတန်း စီမံခန့်ခွဲမှု၊ နည်းပညာ၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ
နှင့် အကံေပးေနရာတို့တွင် နိုင်ငံသားများအား ြဖည့်စွက် ခန့်အပ်နိုင်ရန် အလို့ငှာ
စွမ်းရည် ြမှင့်အစီအစဥ်များ ေဆာင်ရွက်ေပးရ မည်။

(ဂ)

ကျွမ်းကျင်မှုမလိုေသာ လုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံသားများကိုသာ ခန့်ထားရမည်။

(ဃ) နိုင်ငံြခားသားနှင့် နိုင်ငံသား ကျွမ်းကျင်သူ အလုပ်သမားများ၊ အတတ်ပညာရှင်
များနှင့် ဝန်ထမ်းများခန့်ထားရာတွင် တည်ဆဲအလုပ်သမားဆိုင်ရာဥပေဒ၊ နည်း
ဥပေဒများနှင့်အညီ
အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ
သေဘာတူညီချက်စာချုပ်ကို
အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားတို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် လက်မှတ်ေရးထိုး၍ ခန့်ထားရမည်။
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(င)

ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် အဆင့်အတွက် နိုင်ငံ ြခားသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကဲ့သို့
ြမန်မာနိုင်ငံသား ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ခန့်ထားရာတွင် လုပ်ခလစာ ခွဲ ြခားခ
ြ င်း
မဖ
ြ စ်ေပါ်ေစရန် စီမံေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။

(စ) အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်စာချုပ်ပါ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား
တို့၏ အခွင့်အေရးနှင့် တာဝန်များကိုလည်းေကာင်း၊ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ
စည်းကမ်းချက်များကိုလည်းေကာင်း သတ်မှတ်ရာ၌ အနည်းဆုံး လုပ်ခလစာ၊
ခွင့်ရက်၊ အလုပ်ပိတ်ရက်၊ အချိန်ပိုလုပ်ခ၊ နစ်နာေက
ြ း၊ အလုပ်သမားေလျာ်ေ ြကး၊
လူမှုဖူလုံေရးနှင့် အလုပ်သမားများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အခ
ြ ားအာမခံထားရှိြခင်း
တို့ အပါအဝင် တည်ဆဲအလုပ်သမားဆိုင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများပါ အခွင့်အေရး
များ ရရှိေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
(ဆ) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုတွင် အလုပ်ရှင်အချင်းချင်း၊ အလုပ်သမားအချင်းချင်း၊ အလုပ်ရှင်
နှင့် အလုပ်သမား၊ အလုပ်သမားနှင့် အတတ်ပညာရှင် သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းတို့
အက
ြ ား ေပါ်ေပါက်လာသည့် အင
ြ င်းပွားမှုများကိုသက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပေဒများ
နှင့်အညီ ေဖ
ြ ရှင်းရမည်။
အခန်း (၁၄ )
ပစ္စည်းသိမ်းယူြခင်းမှကာကွယ်ြခင်း
၆၆။

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရသည် (က) မည်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများကိုမဆို ေအာက်ပါအေခ
ြ အေနများမှအပ ပစ္စည်း
သိမ်းယူ ြခင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံပိုင် ြပုလုပ်ြခင်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းသိမ်းယူ ြခင်း
ကဲ့သို့ေသာ ေဆာင်ရွက်မှုများ (တနည်းအားဖ
ြ င့် သွယ်ဝိုက်၍ ပစ္စည်းသိမ်းယူ ြခင်း)
မပ
ြ ုလုပ်ရ(၁)

အများပ
ြ ည်သူအကျိုးအတွက် လိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ရှိြခင်း၊

(၂)

ခွဲ ြခားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(၃)

သိမ်းယူသည့် လုပ်ငန်းအား မျှတ၍ ြပည့်စုံလုံေလာက်ေသာ ေလျာ်ေ ြကးကို
ြမန်ဆန်စွာ ေပးေချခ
ြ င်း၊

(၄)

တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ြခင်း။
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(ခ)

မျှတ၍ ြပည့်စုံလုံေလာက်မှုရှိေသာ ေလျာ်ေ ြကးဆိုရာတွင် သာမန်အားဖ
ြ င့်
ေလျာ်ေ ြကးပမာဏသည် သိမ်းဆည်းသည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု၏ ေဈးကွက်တန်ဖိုးနှင့်
ညီမျှရမည် ြဖစ် ြပီး ေလျာ်ေ ြကးေပး၍ သိမ်းဆည်းြခင်းြပုအံ့ဆဲဆဲ သို့မဟုတ်
အများပ
ြ ည်သူ သိရှိရန် ေက
ြ ြငာသည့်ကာလ သို့မဟုတ် သိမ်းဆည်းသည့်ကာလတို့
အနက် သင့်ေတာ်သည့်ကာလ ေဈးကွက်တန်ဖိုးြဖင့် သတ်မှတ်ရမည်။ သို့ရာတွင်
သင့်ေလျာ်သည့်အေခ
ြ အေနတွင် ၎င်းေလျာ်ေ ြကးပမာဏအား သတ်မှတ်ရာတွင်
အများပ
ြ ည်သူအကျိုးနှင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ၏ အကျိုးစီးပွားအက
ြ ား မျှတေသာ
အေခ
ြ အေနအေပါ် အေခ
ြ ခံရမည်ြဖစ် ြပီး ဆက်နွယ်သည့် အေခ
ြ အေန၊ အချက်
အလက်များဖ
ြ စ်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု၏ လက်ရှိနှင့် ယခင်အေနအထား၊ ပစ္စည်း
သိမ်းယူရြခင်း၏ အေက
ြ ာင်းရင်း၊ ၎င်း၏မျှတေသာ ေဈးကွက်တန်ဖိုး၊ ပစ္စည်းသိမ်း
ယူရြခင်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူမှ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု ြပုလုပ်ထားသည့်
ကာလတစ်ေလျှာက်ရရှိခဲ့သည့် အမ
ြ တ်ေငွများနှင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုသက်တမ်း တို့ကို
ပါ ထည့်သွင်း စဥ်းစားရမည်။

(ဂ)

ဤဥပေဒ၏ အခန်း (၂၁) နှင့် အခန်း (၂၂) ပါ ြပဌာန်းချက်များ အပါအဝင်
အစိုးရ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အရ ေဆာင်ရွက်သည့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ ထိန်းညှိရန်
ရည်ရွယ်ချက်အတွက် သို့မဟုတ် လူမှုအကျိုးစီးပွား အေထာက်အကူ ြပုေစေရး
ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် လုပ်ေဆာင်သည့် ခွဲြခားမှုမရှိသည့် ေဆာင်ရွက်ချက်များ
သည် ေလျာ်ေ ြကးေပး၍ ပစ္စည်းသိမ်းယူ ြခင်း တွင် အကျုံးမဝင်ေစရ။

(ဃ) အထက်ေဖာ်ြပပါ ပုဒ်မခွ(ဲ က)တွင် ေဖာ် ြပခဲ့သည့်အချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်သည့်
ေဆာင်ရွက်ချက်တစ်ရပ် သို့မဟုတ် ေဆာင်ရွက်ချက်များတွင် သွယ်ဝိုက်
သိမ်းယူ ြခင်းြဖစ်သည်ဟု ယူဆပါက ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ဆင့်ပွားအချက်အလက်
များကို ထည့်သွင်းစဥ်းစား၍ ကိစ္စရပ်တစ်ခုချင်းအလိုက် စုံစမ်းစစ်ေဆးမှု ြပု
ြခင်းနှင့် အချက်အလက်ကို အေခ
ြ ခံသည့် စုံစမ်းစစ်ေဆးမှုြပုခ
ြ င်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်
ရမည်(၁)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုတစ်ရပ်၏ စီးပွားေရးတန်ဖိုးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ေစရန်
တမင် ဖန်တီးရည်ရွယ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း ရှိ/မရှိ၊ နှင့်

(၂)

အစိုးရမှ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသို့ ယခင် စာဖ
ြ င့်ေရးသားထားသည့် ကတိကဝတ်
များ (သေဘာတူ စာချုပ်၊ လိုင်စင် သို့မဟုတ် အခ
ြ ားတရားဝင် စာရွက်
စာတမ်းများ) ကို ချိုးေဖာက်မှု ရှိ/မရှိ၊ နှင့်
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(၃)

အထက်အပိုဒ်ခွဲ(၁) တွင် ေဖာ် ြပထားသည့် အစိုးရအဖွဲ့၏ ရည်ရွယ်ချက်
အပါအဝင် ၎င်း၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များသည် အများပ
ြ ည်သူ အကျိုးစီးပွား
နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ ။

(င)

ဤအခန်းသည် ကုန်သွယ်မှုနှင့်ဆက်နွယ်သည့် အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်
သေဘာတူစာချုပ်နှင့်အညီထုတ်ေပးထားသည့်လိုင်စင်များနှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိေစရ။

(စ)

ြပည်ေထာင်စု အစိုးရသည် အထက် အပိုဒ်ခွဲ (ဃ) တွင် ေဖာ် ြပထားေသာ
သွယ်ဝိုက်ပစ္စည်းသိမ်းယူ ြခင်း လိုအပ်ချက်မှအပဖ
ြ စ်ေသာ ေဆာင်ရွက်ချက်များ
အတွက် ေလျာ်ေ ြကးေပးရန်မလို။
အခန်း (၁၅)
ဘ ာေငွများလွှဲေြပာင်းြခင်း

၆၇။ နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများသည် ေအာက်ပါဘ ာေငွများကိုလွှဲေြပာင်းနိုင်သည် (က) ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ချမှတ်ထားသည့် မတည်ရင်းနှီးေငွစာရင်း ဆိုင်ရာ
ြပဌာန်းချက်များနှင့်အညီ သတ်မှတ်ထားသည့် မတည်ရင်းနှီးေငွများ၊
(ခ) ဤဥပေဒအရ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုမှ ထွက်ေပါ်လာေသာ အကျိုးအမ
ြ တ်များ၊ အေခ
ြ
ပစ္စည်းမှ အမ
ြ တ်အစွန်းများ၊ အစုေပါ်အမ
ြ တ်များ၊ ခိုင်ေ ြကးများ၊ မူပိုင်ခများ၊
လိုင်စင်ေ ြကးများ၊ နည်းပညာအကူညီေထာက်ပံ့မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အခေက
ြ း
ေငွများ ၊ အစုရှယ်ယာနှင့် အခ
ြ ားလက်ရှိဝင်ေငွများ၊
(ဂ) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုတစ်ရပ်ရပ်၏ စုစုေပါင်းေရာင်းချမှု သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
ေရာင်းချမှု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းတစ်ခုခု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့်
ပိုင်ဆိုင်မှု စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်းတို့မှ ထွက်ေပါ်လာသည့် အမ
ြ တ်အစွန်း
များ ၊
(ဃ) ေချးေငွသေဘာတူစာချုပ် အပါအဝင် ပဋိဉာဉ်စာချုပ်အရ ေပးေချရမည့် ေငွများ၊
(င)

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအေနဖ
ြ င့်
ေပးေချေငွများ၊

အင
ြ င်းပွားမှုေြဖရှင်းြခင်းမှ

ထွက်ေပါ်လာသည့်

(စ)

ေလျာ်ေ ြကးေပး၍ ပစ္စည်းသိမ်းယူ ြခင်း သို့မဟုတ် ြပည်သူပိုင်သိမ်းြခင်းတို့မှ
ေလျာ်ေ ြကးအဖ
ြ စ်ရရှိသည့် ေငွေ ြကးများ သို့မဟုတ် ေလျာ်ေ ြကးေငွများ၊

(ဆ) နိုင်ငံေတာ်အတွင်း ဥပေဒနှင့်အညီ ခန့်အပ်ထားသည့် နိုင်ငံ ြခားသားကျွမ်းကျင်သူ
ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ခလစာ နှင့် ဝင်ေငွ။
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၆၈။ ြပည်တွင်းရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများသည် ေအာက်ပါကိစ္စရပ်များတွင် ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အတွင်းမှ
လွတ်လပ်စွာြဖင့် ေနှာင့်ေနှး ြကန့် ြကာမှု မရှိဘဲ လွှဲေ ြပာင်းနိုင်သည်(က) နိုင်ငံြခားသားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသို့ ေပးေချမည့် ဤဥပေဒအရ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုမှ
တိုးပွားလာေသာ အကျိုးအမ
ြ တ်များ၊ ခိုင်ေ ြကးများ၊ လိုင်စင်ေ ြကးများ၊ နည်းပညာ
အကူညီ ေထာက်ပံ့မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အခေက
ြ းေငွများ၊ ဤဥပေဒအရ
ေဆာင်ရွက်သည့် မည်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုမှမဆို အခ
ြ ားမည်သည့် နိုင်ငံြခား
အဖွဲ့အစည်းကိုမဆို ေပးရန်ရှိသည့် အတိုးေငွများ၊
(ခ)

နိုင်ငံြခားသားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူနှင့် ချုပ်ဆိုထားသည့် ေချးေငွသေဘာတူစာချုပ်
အပါအဝင် ပဋိဉာဉ်စာချုပ်အရ ေပးေချရမည့် ေငွများ၊ နှင့်

(ဂ)

စီရင်ချက်အမိန့်၊ အနုညာတ စီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်း သို့မဟုတ် ြပည်တွင်း ရင်းနှီးြမှုပ်နှံ
သူမှ နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသို့ေပးရန်ရှိသည့် သေဘာတူညီချက် အပါအဝင်
အင
ြ င်းပွားမှုေြဖရှင်းြခင်းမှ ထွက်ေပါ်လာသည့် ေပးေချေငွများ၊

၆၉။ ဘ ာေငွလွှဲေြပာင်းမှုများ အားလုံးသည် လွှဲေြပာင်းမည့် ပမာဏ အေပါ် မူတည်၍
သတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်စည်းမျဥ်းနှင့်အညီ အခွန်ထမ်းေဆာင် ြပီးမှသာ လွှဲေြပာင်းရမည်။
၇၀။ တရားဝင်ခွင့်ြပုမိန့်ြဖင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေသာ နိုင်ငံြခားသား ကျွမ်းကျင်သူဝန်ထမ်း
များသည် ဝင်ေငွခွန် ဥပေဒအရ ြပဌာန်းထားသည့် အခွန်ထမ်းေဆာင်မှုဆိုင်ရာ ဝတ္တ ရားများအရ
လွှဲေြပာင်းမည့် ပမာဏအေပါ် မူတည်၍ အခွန်အခများ ေပးေဆာင် ြပီးေသာေငွကို မည်သည့်
နှုတ်ယူ ြခင်းမျှမရှိဘဲ နိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှိ နိုင်ငံ ြခားဘဏ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိေသာ ဘဏ်များ
မှတစ်ဆင့် ေငွလွှဲနိုင်သည်။
၇၁။ နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများသည် ပုဒ်မ ၆၇ တွင် ေဖာ် ြပထားသည့် အချက်များ
နှင့်စပ်လျဥ်း၍ လွှဲေြပာင်းြခင်းြပုလုပ်ရာတွင် နိုင်ငံြခားေငွစီမံခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ၂၀၁၂ ၏ ေငွလုံး
ေငွရင်းစာရင်း သို့မဟုတ် သာမန်စာရင်းတွင် အကျုံးဝင်သည့် ေငွများကို နိုင်ငံေတာ် အတွင်းရှိ
နိုင်ငံြခားဘဏ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိေသာ ဘဏ်များမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံြခားေငွစီမံခန့်ခွဲမှုဥပေဒ
၂၀၁၂ အရ လွတ်လပ်စွာသုံးစွဲနိုင်သည့် ေငွေ ြကးဖ
ြ င့် ေစျးကွက် ေပါက်ေစျးအတိုင်း လွှဲေြပာင်း
နိုင်သည်။
၇၂။ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရသည် သာတူညီမျှမှုရှိေသာ၊ ခွဲ ြခားဆက်ဆံမှုမရှိေသာ၊ ြပဌာန်းထား
သည့် ဥပေဒများနှင့် အခ
ြ ားစာဖ
ြ င့် ေရးသား ေဖာ် ြပ ထားသည့် ေဆာင်ရွက်ချက်များ မှတစ်ဆင့်
ေအာက်ပါတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် လွှဲေြပာင်းမှုကို ကာကွယ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ေနှာင့်ေနှး
ြကန့် ြကာနိုင်သည်-
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(က) ေဒဝါလီခံ ြခင်း၊ လူမွဲစာရင်းခံ ြခင်း သို့မဟုတ် ြမီရှင်များ၏ အခွင့်အေရးများကို
ကာကွယ်ေပးခ
ြ င်း၊
(ခ)

ြပစ်မှု သို့မဟုတ် ရာဇဝတ်မှုနှင့် ရာဇဝတ်မှုကျေရာက် ြခင်းမှ လွတ်ေြမာက်မှု၊

(ဂ)

ဥပေဒေက
ြ ာင်းအရအတည် ြပုရန် သို့မဟုတ် ေငွေ ြကး အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ
ကိုပံ့ပိုးကူညီရန် လိုအပ်သည့်အခါ ေငွေ ြကးဆိုင်ရာအစီရင်ခံြခင်း သို့မဟုတ်
လွှဲေြပာင်းမှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများထားရှိြခင်း ၊

(ဃ) တရားစီရင်ေရး သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များတွင် အမိန့်များ
သို့မဟုတ် စီရင်ချက်များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(င) အခွန်ကိစ္စရပ်များ၊
ြ ိမ်းစားယူမှု သို့မဟုတ် မဖ
ြ စ်မေန ေငွစု
( စ ) လူမှုဖူလုံေရး၊ အစိုးရဝန်ထမ်းများ၏ အင
ေဆာင်းေရး အစီအစဥ်များနှင့်
(ဆ) အလုပ်သမားများ၏ နစ်နာေက
ြ းများ၊
၇၃။ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရသည် ြပည်ေထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများနှင့်
၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများအတွက် အသုံးြပုမည့် မတည်ေငွရင်း သို့မဟုတ် အသုံးစရိတ် များနှင့်
နိုင်ငံြခားေချးေငွများအတွက် ြပည်ပမှ ေငွလွှဲေ ြပာင်းခွင့် ြပုသည်။
၇၄။ ြပည်ပေငွေပးေငွယူရှင်းတမ်း သို့မဟုတ် ြပည်ပေငွေ ြကးအခက်အခဲများ ဆိုးရွားစွာြဖစ်ေပါ်
ေနသည့် အေခ
ြ အေနတွင် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရသည် နိုင်ငံြခားေငွေ ြကးစီမံခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ၂၀၁၂ ပါ
ြပဌာန်းချက်များနှင့် နိုင်ငံေတာ်၏ အခ
ြ ားနိုင်ငံတကာ ကတိကဝတ်များနှင့်အညီ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု
နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ေငွေပးေချမှု၊ သို့မဟုတ် လွှဲေြပာင်းေပးမှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ချမှတ်
နိုင်သည် သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။
အခန်း (၁၆)
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများ၏ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ
၇၅။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် (က) နိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏ ဓေလ့ထုံးတမ်း၊ အစဥ်အလာ၊
ရိုးရာယဥ်ေကျးမှုတို့ကို ေလးစားလိုက်နာရမည်။
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(ခ)

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် အစုစပ်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် တစ်ဦးတည်း
ပိုင်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီကို တည်ဆဲ ဥပေဒများနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းတည်ေထာင်
ရမည် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ရမည်။

(ဂ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများသည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပေဒများနှင့် ဤဥပေဒအရ
ထုတ်ြပန်ေသာ နည်းဥပေဒများ ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာများ၊
အမိန့် နှင့် ညွှန်က
ြ ားချက်များ၊ သေဘာတူစာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အခွန်
ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိမှု အပါအဝင် ၎င်းတို့အား ထုတ်ေပးထားေသာ အထူးြပုလိုင်စင်၊
ခွင့် ြပုမိန့်နှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခွင့် လက်မှတ်များတွင် ပါဝင်သည့် စည်းကမ်း
ချက်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဃ) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများသည် ၎င်းတို့ငှားရမ်းခွင့်ရရှိထားေသာ သို့မဟုတ် အသုံးြပုခွင့်ရ
ရှိထားေသာေမ
ြ ၏ ေမ
ြ ေပါ်ေမ
ြ ေအာက်တွင် ခွင့်ြပုထားသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းနှင့်
စပ်လျဥ်းမှုမရှိေသာ၊ မူလသေဘာတူစာချုပ်တွင် မပါဝင်ေသာ သဘာဝတွင်းထွက်
ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ေရှးေဟာင်းပစ္စည်းများနှင့် ရတနာသိုက် အစရှိသည်တို့ကို
ေတွ့ရှိပါက ေကာ်မရှင်ထံသို့ချက်ချင်းသတင်းေပး အေက
ြ ာင်း ြကားခ
ြ င်း၊ ေကာ်မရှင်
က ခွင့် ြပုလျှင် ယင်းေမ
ြ ေပါ်၌ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ြခင်း၊ ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ခွင့်
မရရှိလျှင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူက ေရွးချယ်တင်ြပသည့် ေနရာတစ်ခုအား အစားထိုး
ခွင့် ြပုချက်ရယူ၍ ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(င)

မိမိငှားရမ်းခွင့် သို့မဟုတ် အသုံးြပုခွင့်ရရှိေသာ ေမ
ြ ၏သဘာဝ ေမ
ြ မျက်နှာသွင်ြပင်
သို့မဟုတ် ေမ
ြ အနိမ့်အြမင့် အေနအထားအား သိသာထင်ရှားစွာ ေပ
ြ ာင်းလဲမှုကို
ေကာ်မရှင်၏ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ မပ
ြ ုလုပ်ရ။

(စ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများအေနဖ
ြ င့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာနိုင်ငံ၏
တည်ဆဲဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာတွင်
ကျင့်သုံးသည့် အေကာင်းဆုံး စံချိန်စံညွှန်းများ နှင့်အညီ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်
လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု၊ ညစ်ညမ်းမှု၊ နစ်နာမှု မဖ
ြ စ်ေစရန် လိုက်နာ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဆ) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများ၊ နှစ်ပတ််လည် ေငွစာရင်း
များနှင့်လိုအပ်သည့် ဘ ာေရးဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ြပု
စာရင်းအင်းစံနှုန်းများနှင့်အညီ ေကာင်းမွန်စွာ ြပုစုမှတ်တမ်းတင်ထားရှိရမည်။
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(ဇ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများသည် ပုဒ်မ ၇၆ တွင် ြပဌာန်း သတ်မှတ်ထားသည့် တာဝန်ရှိမှု
အားလုံးကို ဤဥပေဒ အာဏာသက်ဝင်သည့် ေန့မှစ၍ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဈ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းတွင်အ ကီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ နည်းပညာ၊
ပညာရှင်နှင့် အကံေပးေနရာများတွင် နိုင်ငံသားများ ြဖည့်စွက်ခန့်အပ်နိုင်ရန်
အတွက် နိုင်ငံသားလုပ်သားများကို စွမ်းရည်ြမှင့်တင်မှု အစီအစဥ်များ ြပုလုပ်ေပး
ရမည်။
အခန်း(၁၇)
ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်သက်သာခွင့်များ

၇၆။ ေကာ်မရှင်သည် နိုင်ငံေတာ်အတွင်း ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ရန် လိုအပ်သည့် က များတွင်
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများ ဝင်ေရာက်ေစခ
ြ င်းအားဖ
ြ င့် နိုင်ငံေတာ်၏ ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်မှုကို အေထာက်အကူ
ြပုေစေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များ အချိုးကျမျှတစွာ ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်
လာေစေရးအတွက်လည်းေကာင်း အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့် တစ်ရပ်ရပ်ကို
ြဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်ရပ်ထက်ပို၍ြဖစ်ေစ ခံစားခွင့်ြပုရန် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူက ေလျှာက်ထားလာလျှင်
စိစစ်၍ ခွင့်ြပုေပးနိုင်သည်။
၇၇။ ဝင်ေငွခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ဖွံ့ြဖိုးမှု နည်းပါးသည့် တိုင်းေဒသကီးနှင့်
ြပည်နယ်များအား ဇုန်(၁)အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း၊ ဖွံ့ ြဖိုးမှုအသင့်အတင့်ရှိသည့် တိုင်းေဒသကီးနှင့်
ြပည်နယ်များအား ဇုန်(၂)အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း၊ ဖွံ့ြဖိုးမှုရှိသည့် တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များ
အား ဇုန်(၃)အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း ေကာ်မရှင်က အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ ထုတ် ြပန်သတ်မှတ်ကာ
ယင်းသတ်မှတ်ဇုန်အတွင်း ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသည့် လုပ်ငန်းများအား ေအာက်ပါအတိုင်း ကင်းလွတ်ခွင့်
ြပုနိုင်သည် (က) ဇုန်(၁)အတွင်း ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများအား စီးပွားဖ
ြ စ်စတင်ေသာနှစ် အပါအဝင်
တဆက်တည်း ၇ နှစ်အထိ လည်းေကာင်း၊ ဇုန်(၂)အတွင်း ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများအား
စီးပွားဖ
ြ စ်စတင်ေသာ နှစ်အပါအဝင် တဆက်တည်း ၅ နှစ်အထိလည်းေကာင်း၊
ဇုန်(၃)အတွင်း ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများအား စီးပွားဖ
ြ စ်စတင်ေသာနှစ် အပါအဝင်
တဆက်တည်း ၃ နှစ်အထိလည်းေကာင်း ဝင်ေငွခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုနိုင်သည်။
( ခ ) ေကာ်မရှင်သည် ဇုန်သတ်မှတ် ြခင်းကို တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များ၏ ဖွံ့ ြဖိုး
တိုးတက်မှုအေပါ် မူတည်ကာ အခါအားေလျာ်စွာ လိုအပ်သလို ေပ
ြ ာင်းလဲသတ်မှတ်
နိုင်သည်။

30

( ဂ ) ဝင်ေငွခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ကို ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု ြမှင့်တင်ေဆာင်ရွက်ရန် ေကာ်မရှင်က
အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်ထားသည့် က များအတွက်သာ ခွင့် ြပုရမည်။
၇၈။ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရသည် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများ ရရှိနိုင်မည့် ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်သက်သာခွင့်
များကို သက်ဆိုင်သည့် ဥပေဒများနှင့် နည်းဥပေဒများတွင် သတ်မှတ်ရမည်။ ကင်းလွတ်ခွင့်
နှင့်သက်သာခွင့်များ ရရှိနိုင်မည့် စည်းကမ်းချက်များကို နည်းဥပေဒတွင် ေဖာ် ြပမည်။
၇၉။ ပုဒ်မ ၆၁ ပါ နိုင်ငံသားနှင့် တန်းတူအခွင့်အေရး ေပးခ
ြ င်းဆိုင်ရာ ြပဌာန်းချက်တွင် မည်သို့
ဆိုေစကာမူ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရသည် ြပည်တွင်းရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများ၊ အေသးစား အလတ်စား
စက်မှုလုပ်ငန်းများအပါအဝင် လုပ်ငန်းများအား ေထာက်ပံ့ေ ြကးများ၊ ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှုများ၊
စွမ်းေဆာင်ရည် ြမှင့်တင် ြခင်းများ၊ သင်တန်းများနှင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများနှင့်လုပ်ငန်းများ၊ ၎င်း
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများနှင့် လုပ်ငန်းများမှ ေဆာင်ရွက်ေနသည့် ေနရာ သို့မဟုတ် စီးပွားေရးကို
အေခ
ြ ခံထားသည့် အခ
ြ ားေဆာင်ရွက်ချက်များတွင် အထူးြပဌာန်းချက်နှင့် သာလွန်ေသာ
ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များကို ေထာက်ပံ့ေပးနိုင်သည်။
၈၀။ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၏ အတည် ြပုချက် လိုအပ် ြပီး ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပေဒများအရ
အလိုေလျာက် ခွင့်ြပုမေပးနိုင်ေသာ ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များအတွက် ေကာ်မရှင်သည်
အဆိုပါ ကင်းလွတ် ခွင့်နှင့်သက်သာခွင့်များကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊ ေလျှာက်ထားမှုကို
အတည်ြပုခ
ြ င်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာရှိသည်။
၈၁။ ေကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူက တင် ြပေလျှာက်ထားလာလျှင် အေကာက်ခွန်နှင့် အခ
ြ ား
ြပည်တွင်းအခွန်အေကာက်များ ကင်းလွတ်ခွင့်ကို ေအာက်ပါအတိုင်း စိစစ်ခွင့် ြပုေပးနိုင်သည် (က) လုပ်ငန်းတည်ေဆာက်မှုကာလအတွင်း အမှန်တကယ်လိုအပ်၍ တင်သွင်းေသာ
စက်ပစ္စည်းများ၊ အသုံးေဆာင်တန်ဆာပလာများ၊ စက်ကိရိယာအစိတ်အပိုင်းများ၊
စက်အရန်ပစ္စည်းများ၊ ြပည်တွင်း၌ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ြခင်းမရှိေသာ တည်ေဆာက်ေရး
ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအေပါ်တွင် အေကာက်ခွန် ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ား
ြပည်တွင်း အခွန်အေကာက်များဖ
ြ စ်ေစ၊ နှစ်မျိုးလုံးကိုြဖစ်ေစ ကင်းလွတ်ခွင့်
သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်၊
( ခ ) ြပည်ပသို့ ရာနှုန်းြပည့် တင်ပို့သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများက ပို့ကုန် ထုတ်လုပ်
ရန်အတွက် တင်သွင်းေသာ ကုန် ြကမ်းပစ္စည်းများ၊ တစ်ပိုင်းတစ်စ ထုတ်လုပ်ြပီး
ြ ား ြပည်တွင်း အခွန်
ေသာ ကုန်ပစ္စည်းများအေပါ်တွင် အေကာက်ခွန် ြဖစ်ေစ၊ အခ
အေကာက်များဖ
ြ စ်ေစ၊ နှစ်မျိုးလုံးကိုြဖစ်ေစ ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်၊
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( ဂ ) ြပည်ပမှ ကုန်က
ြ မ်းပစ္စည်းများနှင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထုတ်လုပ် ြပီးေသာ ပစ္စည်းများ
တင်သွင်းြပီး ြပည်တွင်း၌ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ကာ ြပည်ပသို့ ြပန်လည်တင်ပို့ခဲ့လျှင်
တင်ပို့သည့် ကုန်ပစ္စည်းပမာဏအတွက် ြပည်ပမှတင်သွင်းခဲ့ေသာ ကုန်က
ြ မ်းပစ္စည်း
များနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထုတ်လုပ်ြပီးေသာ ပစ္စည်းများအေပါ်တွင် ေကာက်ခံခဲ့
ေသာ အေကာက်ခွန် ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားပ
ြ ည်တွင်း အခွန်အေကာက်များဖ
ြ စ်ေစ၊ နှစ်မျိုး
လုံးကို ြဖစ်ေစ ြပန်လည်ထုတ်ေပးခွင့်၊
(ဃ) ေကာ်မရှင်၏ခွင့်ြပုချက် ြဖင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုပမာဏ တိုးြမှင့် ြပီး မူလရင်းနှီးြမှုပ်နှံ
သည့်လုပ်ငန်းအား ခွင့်ြပုထားသည့် သက်တမ်းကာလအတွင်း တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ပါက
ယင်းသို့တိုးချဲ့သည့်လုပ်ငန်းအတွက် အမှန်တကယ်အသုံးြပုရန်လိုအပ်၍ တင်သွင်း
ေသာ စက်ပစ္စည်းများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ အသုံးအေဆာင် တန်ဆာပလာများ၊
စက်ကိရိယာ အစိတ်အပိုင်းများ၊ စက်အရန် ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊
ြပည်တွင်း၌ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ြခင်းမရှိေသာ တည်ေဆာက်ေရးပစ္စည်းများအေပါ်တွင်
အေကာက်ခွန် ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ား ြပည်တွင်းအခွန်အေကာက်များဖ
ြ စ်ေစ၊ နှစ်မျိုးလုံးကို
ြဖစ်ေစ ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်။
၈၂။ ေကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူက ေလျှာက်ထားလာလျှင် ေအာက်ပါ ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်
သက်သာခွင့်ကို လိုအပ်သလို စိစစ်ခွင့် ြပုနိုင်သည် (က) လုပ်ငန်းမှရရှိသည့် အမ
ြ တ်ေငွကို ြပန်လည်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံရန်အတွက် သီးသန့် ရန်ပုံ
ေငွထား၍ တစ်နှစ်အတွင်း ယင်းလုပ်ငန်း၌ ြပန်လည်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံလျှင် ထိုအြမတ်
ေငွအေပါ်တွင် ဝင်ေငွခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်။
( ခ ) ဝင်ေငွခွန်စည်း ြကပ်ရန် အလို့ငှာ စက်ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာ၊ အေဆာက်အအုံ
သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းသုံး အခ
ြ ားမတည်ပစ္စည်းများအေပါ်တွင် သတ်မှတ်အချိန်
ကာလထက်ေလျာ့နည်းေသာ ပစ္စည်းတန်ဘိုးေလျာ့တွက်နှုန်းများအရ တွက်ချက်ြပီး
ပစ္စည်းတန်ဘိုးေလျာ့တွက်ေငွကို အမ
ြ တ်ေငွထဲမှ နုတ်ပယ်ခွင့်။
( ဂ ) ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုက ထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းကို ြပည်ပသို့တင်ပို့ေရာင်းချ
လျှင် ထိုသို့တင်ပို့ေရာင်းချ၍ ရရှိေသာအမ
ြ တ်ေငွအေပါ်တွင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ
ဝင်ေငွခွန် သက်သာခွင့်။
(ဃ) နိုင်ငံေတာ်အတွင်း အမှန်တကယ်လိုအပ်၍ ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ
သုေတသနနှင့် ဖွံ့ ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို အခွန်စည်း ြကပ်
ထိုက်ေသာဝင်ေငွမှ နုတ်ပယ်ခွင့်။
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( င ) နိုင်ငံြခားသားများ၏ ဝင်ေငွအေပါ်တွင် ြပည်တွင်းေန နိုင်ငံသားများ ေပးေဆာင်
သည့် ဝင်ေငွခွန် နှုန်းထားများအတိုင်း ဝင်ေငွခွန် ေပးေဆာင်ခွင့်။
၈၃။ အထက်ေဖာ်ြပခဲ့ပါ ကင်းလွတ်ခွင့်၊သက်သာခွင့်များသည် အထူးစီးပွားေရးဇုန်တွင် လုပ်ကိုင်
ေနေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေစရ။
အခန်း(၁၈)
အင
ြ င်းပွားမှု တားမ
ြ စ်ြခင်းနည်းလမ်း
၈၄။ ဤဥပေဒကို ထိထိေရာက်ေရာက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်
ေကာ်မရှင်သည်
အင
ြ င်းပွားမှုများကို တရားဝင် အင
ြ င်းပွားမှုအြဖစ် မေရာက်ရှိခင် သက်ဆိုင်သည့် စုံစမ်း စစ်ေဆးမှု
များေဆာင်ရွက်ရန်၊ တုံ့ြပန်ရန်၊ စနစ်တကျေ ြခရာခံရန်၊ နစ်နာမှုများေဖ
ြ ရှင်းရန် နည်းလမ်း
တစ်ရပ်ကို စီမံခန့်ခွဲ ြခင်း နှင့် ချမှတ်ြခင်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၈၅။ နစ်နာမှုေြဖရှင်းသည့် နည်းလမ်းချမှတ် ြခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ြပဿနာများ၊ အင
ြ င်းပွား
မှုများ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားဝင် အင
ြ င်းပွားမှု အဆင့်သို့မေရာက်ရှိခင် ေဖ
ြ ရှင်းနိုင်ရန်အတွက်
နည်းလမ်းတစ်ခုကို ကမ်းလှမ်းြခင်းြဖင့် အင
ြ င်းပွားမှု ြဖစ်ပွားခ
ြ င်းမှ ကာကွယ်ရန် ြဖစ်သည်။
အခန်း(၁၉)
အင
ြ င်းပွားမှု ေဖ
ြ ရှင်းြခင်း
၈၆။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏တရားရုံးများသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရနှင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူအ ြကား ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအင
ြ င်းပွားမှုများကို ေဖ
ြ ရှင်းရန် စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။
၈၇။ ပုဒ်မ ၈၆ ပါ ြပဌာန်းချက်များကို မထိခိုက်ေစဘဲ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများနှင့် ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရတို့သည် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု အင
ြ င်းပွားမှုများကို စစ်ေဆးစီရင်ရန် အနုညာတ စီရင်သည့်
နည်းလမ်း သို့မဟုတ် အခ
ြ ားေဖ
ြ ရှင်းသည့် နည်းလမ်းများကို မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို သေဘာတူ
နိုင်သည်။
၈၈။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူတစ်ဦးသည် ၎င်း၏ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခ
ြ ား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ
နှင့် ြဖစ်ပွားသည့် မည်သည့် အင
ြ င်းပွားမှုကိုမဆို အနုညာတ စီရင်ြခင်းနည်း (သို့မဟုတ်) အခ
ြ ား
အင
ြ င်းပွားမှု ေဖ
ြ ရှင်းသည့် နည်းလမ်းတို့ြဖင့် ေဖ
ြ ရှင်းရမည်။
၈၉။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုအြငင်းပွားမှုများကို တရားရုံး သို့မဟုတ် အနုညာတခုံရုံးတို့တွင် တရား မစွဲ
ဆိုမီ အင
ြ င်းပွားသူများသည် အင
ြ င်းပွားမှုများကို ြငိမ်းချမ်းစွာ ေဖ
ြ ရှင်းရန် ထိုက်သင့်သည့်
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ကိုးပမ်းမှုများအားလုံးကို အသုံးြပုရမည်။ အင
ြ င်းပွားသူများသည် အင
ြ င်းပွားမှုြဖစ်ပွားေက
ြ ာင်း
စာဖ
ြ င့် ေရးသားအေက
ြ ာင်း ြကားသည့်ေန့မှစ၍ ရက်ေပါင်း (၉၀)အတွင်း ြငိမ်းချမ်းစွာေဖ
ြ ရှင်း၍
မရပါက အဆိုပါအင
ြ င်းပွားမှုကို ပုဒ်မ ၈၆ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၈၇ တို့နှင့်အညီေ ြဖရှင်းရမည်။
၉၀။ နိုင်ငံြခားအနုညာတခုံရုံးက ဆုံးြဖတ်သည့် မည်သည့်ဆုံးြဖတ်ချက်ကိုမဆို နိုင်ငံြခား
အနုညာတခုံရုံး ဆုံးြဖတ်ချက်များကို အသိအမှတ် ြပုခ
ြ င်းနှင့် အာဏာသက်ဝင်ေစခ
ြ င်း ဆိုင်ရာ
သေဘာတူညီချက် (၁၉၅၈) အပါအဝင် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာဥပေဒအရ ြပည်ေထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံ
တွင် အသိအမှတ် ြပု၍ အာဏာသက်ဝင်ေစရမည် ။
၉၁။ ပုဒ်မ ၈၆ မှ ပုဒ်မ ၉၀ ပါ ြပဌာန်းချက် အေသးစိတ်ကို နည်းဥပေဒများတွင် အေသးစိတ်
ေဖာ် ြပသွားမည်။
အခန်း(၂၀)
ြပစ်ဒဏ်များ
၉၂။ ေကာ်မရှင်သည် (က) ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်၊ ဤဥပေဒ အရ ထုတ် ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့် ေက
ြ ာ် ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်က
ြ ားချက်
သို့မဟုတ် ခွင့် ြပုမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်သည့် ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံသူအေပါ်တွင် ေအာက်ပါ စီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာ ြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ
သို့မဟုတ် တစ်ရပ်ထက်ပိုေသာ ြပစ်ဒဏ်များကို ြဖစ်ေစချမှတ်နိုင်သည် -

(ခ)

(၁)

သတိေပးခ
ြ င်း၊

(၂)

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်သက်သာခွင့်များကို ယာယီ ရပ်ဆိုင်းြခင်း၊

(၃)

ခွင့် ြပုမိန့်ကို ြပန်လည်ရုပ်သိမ်းြခင်း၊

(၄)

ေနာင်တွင် မည်သည့် ခွင့်ြပုမိန့်မျှ ထုတ်ေပးမည် မဟုတ်ေသာ နာမည်ပျက်
စီးပွားေရး လုပ်ငန်းစာရင်း၌ ထည့်သွင်းြခင်း။

ပုဒ်မ ၉၂ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ စီမံခန့်ခွဲမှုြပစ်ဒဏ်မချမှတ်ခင် ေကာ်မရှင်က စီမံခန့်ခွဲမှု
ြပစ်ဒဏ်နှင့်စပ်လျဥ်းသည့် ကိုတင် အေက
ြ ာင်း ြကားစာကို ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသို့
အေက
ြ ာင်း ြကားရမည်။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ၎င်းအေပါ် စီမံခန့်ခွဲမှုြပစ်ဒဏ်
ချမှတ် ြခင်းနှင့် စပ်လျဥ်း၍ စာဖ
ြ င့်ေရးသား ေမးမ
ြ န်းနိုင်ခွင့်ရှိရမည်။
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(ဂ)

ပုဒ်မ ၉၂ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ စီမံခန့်ခွဲမှုြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ရာတွင် ထို့သို့ချမှတ်ရသည့်
အေက
ြ ာင်းအရင်းကို ယင်းချမှတ်သည့် ဆုံးြဖတ်ချက်နှင့်အတူ ေဖာ် ြပေပးရမည်။

(ဃ) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ပုဒ်မ ၉၂ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ၎င်းအေပါ်ချမှတ်သည့်
စီမံခန့်ခွဲမှု ြပစ်ဒဏ် နှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေကျနပ်မှုမရှိပါက ြပည်တွင်းတရားရုံးတွင်
အယူခံခွင့်ရှိသည်။ ြပည်တွင်းတရားရုံး၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်သည် အပ
ြ ီးအပ
ြ တ် ြဖစ်ေစ
ရမည်။
၉၃။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ပုဒ်မ ၇၅ ပါ ေဖာ် ြပထားချက်များနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေဆာင်ရွက်ရန်ရှိ
သည့် ဝတ္တ ရားများနှင့် တာဝန်များကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပါက စီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာ
ြပစ်ဒဏ် တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျခံေစရမည်။
၉၄။ ပုဒ်မ ၇၅ ပုဒ်မခွဲ (င) ၊(စ)၊(ဆ) ပါ ြပဌာန်းချက်ကို ပျက်ကွက် ြခင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန် ြခင်း
ြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်သည့် တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ ြပစ်မှုေ ြကာင်းအရဖ
ြ စ်ေစ၊ တရားမေက
ြ ာင်း
အရဖ
ြ စ်ေစ အေရးယူ ြခင်း ခံရမည်။
၉၅။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ေကာ်မရှင်၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းသို့
ြပုစုတင် ြပေသာ အဆို ြပုချက်၊ စာရင်းဇယားများ၊ စာချုပ်စာတမ်း အေထာက်အထားများ၊ ေငွေရး
ေက
ြ းေရး၊ အလုပ်သမားခန့်ထားေရး ဆိုင်ရာ အေထာက်အထားများ စသည်တို့ကို တမင် မမှန်
မကန် ေဖာ်ြပေက
ြ ာင်း သို့မဟုတ် ထိမ်ချန်ေ ြကာင်းခိုင်လုံေသာ သက်ေသခံ အေထာက်အထားများ
ေပါ်ေပါက်လျှင် ြပစ်မှုေ ြကာင်းအရ အေရးယူ ြခင်းခံရမည်။
အခန်း(၂၁)
အေထွေထွကင်းလွတ်ခွင့်များ
၉၆။ ဤဥပေဒပါ မည်သည့်ြပဌာန်းချက်ကမျှ ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ ဆင်ြခင်တုံ တရားြဖင့်
ချမှတ်ထားေသာ သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းထားေသာ မျှတမှုရှိသည့် ေအာက်ပါ ေဆာင်ရွက်ချက်များ
အေပါ် တားမ
ြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူ ြခင်း မပ
ြ ုရ(က) ြပည်သူ့ကိုယ်ကျင့်တရား ကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာ အမိန့်အား
ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ချက်၊
(ခ)

လူသား၊ တိရိစ္ဆာန် သို့မဟုတ် အပင်များ၏သက်တမ်း သို့မဟုတ် ကျန်းမာေရး
ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ချက်၊

(ဂ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများ၊ ဘဏ်တွင်ေငွေ ြကးအပ်နှံသူများ၊ ေငွေ ြကးေစျးကွက်တွင် ပါဝင်
ေဆာင်ရွက်သူများ၊ အာမခံထားရှိသူများ၊ အာမခံေတာင်းသူများ သို့မဟုတ် ယုံမှတ်
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အပ်နှံမှု တာဝန်ရှိသည့် ဘ ာေရးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိ လူပုဂိ္ဂုလ်များကို ကာကွယ်
ြခင်း၊
(ဃ) ဘ ာေရးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုံြခုံေရး၊ ရပ်တည်နိုင်မှု၊ တည် ြမဲမှုနှင့် တည်ြငိမ်မှု
ကို အာမခံ ြခင်း၊
(င)

နိုင်ငံေတာ်၏ဘ ာေရးစနစ် တည်တံ့ခိုင်ြမဲမှုနှင့် တည်ြငိမ်မှုကို အာမခံ ြခင်း၊

(စ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူနှင့်ပတ်သက်၍ မျှတ၍ ထိေရာက်မှုရှိေသာ စည်း ြကပ် ြခင်း
သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်အခွန်များ ေကာက်ခံ ြခင်းအား ေသချာေစရန် ရည်ရွယ် ြခင်း၊

(ဆ) အနုပညာဆိုင်ရာ၊ သမိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ေရှးေဟာင်းတန်ဖိုးရှိေသာ အမျိုးသား
ရတနာများ ကာကွယ်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဇ)

ြပည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု သို့မဟုတ် စားသုံးမှုကို ထိခိုက်ေစနိုင်လျှင် သဘာဝ
သယံဇာတပစ္စည်းများ ထိန်းသိမ်းြခင်း။
အခန်း(၂၂)
လုံြခုံေရးဆိုင်ရာ ကင်းလွတ်ခွင့်များ

၉၇။ (က) ဤဥပေဒပါ မည်သည့်ြပဌာန်းချက်ကမျှ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအား လိုအပ်ေသာ
လုံ ြခုံေရး အကျိုးစီးပွား ကာကွယ်ရန်အတွက် ေဆာင်ရွက်ချက်များ ြပုလုပ် ြခင်းမှ
ကာကွယ်သည်ဟု မမှတ်ယူရ။
(ခ)

ဤဥပေဒပါ ြပဌာန်းသတ်မှတ်ချက်များသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရက နိုင်ငံေတာ်၏
အေရးပါေသာ လုံ ြခုံေရးကိစ္စကို ကာကွယ်ရန်အတွက် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆရ
သည့် ေအာက်ေဖါ်ပ
ြ ပါ ေဆာင်ရွက်ချက် တစ်စုံတစ်ရာ လုပ်ေဆာင် ြခင်းကို တားဆီး
ြခင်း မရှိေစရ (၁)

တပ်မေတာ် သို့မဟုတ် အခ
ြ ား လုံ ြခုံေရးအဖွဲ့အား လက်နက်၊ ခဲယမ်း
မီးေကျာက်နှင့် စစ်လက်နက်ကိရိယာ၊ တန်ဆာပလာများ ေထာက်ပံ့ရန်
အတွက် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ ေဆာင်ရွက်ေသာ ေဆာင်ရွက်
ချက်များ။

(၂)

နိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးတွင် စစ် ြဖစ်ပွားခ
ြ င်းနှင့် အခ
ြ ားအေရးေပါ် အေခ
ြ
အေနများအရ လိုအပ်သလို ေဆာင်ရွက် ြခင်း။
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အခန်း(၂၃)
အေထွေထွ
၉၈။ ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်သည် ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်က
အတည်ြပု လက်ခံထားေသာ အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာစာချုပ်များနှင့် သေဘာတူညီချက်ပါ အချက်
တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲပါက ထိုဆန့်ကျင်သည့် ြပဌာန်းချက်အတွက် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ
စာချုပ်များနှင့် သေဘာတူညီချက်ပါ အချက်များကို လိုက်နာရမည်။
၉၉။ ေကာ်မရှင်ရုံးသည် ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက် နှင့် ြပဌာန်းချက်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်းအလို့ငှာ ြပဌာန်းချက်ပါ ဇယားများ ြပင်ဆင်ြခင်းအပါအဝင် စည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ေရးဆွဲရန် အခွင့်အာဏာ ရှိသည်။
၁၀၀။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံြခား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု ဥပေဒနှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြမန်မာနိုင်ငံသားများ
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုဥပေဒတို့ကို ဤဥပေဒဖ
ြ င့် ဖျက်သိမ်းသည်။
၁၀၁။ ပုဒ်မ ၁၀၀ ြဖင့် ဖျက်သိမ်းေသာ ဥပေဒများမှ ဆင်းသက်သည့် နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ဤဥပေဒအရ ထုတ် ြပန်သည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း နှင့်
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အသက်ဝင်ချိန်အထိ အာဏာသက်ေရာက်ေစရမည်။
၁၀၂။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုဥပေဒ သို့မဟုတ် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြမန်မာနိုင်ငံသား
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုဥပေဒတို့ကို အေခ
ြ ခံ၍ ေကာ်မရှင်ကေပးအပ်ထားသည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု ခွင့် ြပုချက်
သည် အဆိုပါရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများ၏ သတ်မှတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် အချိန်အထိ ဆက်လက်
အကျိုးသက် ေရာက်ေစရမည်။
၁၀၃။ တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို့ပင်ပါရှိေစကာမူ ဤဥပေဒပါပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်
နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ဤဥပေဒနှင့်အညီသာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၀၄။ ဤဥပေဒအရအပ်နှင်းထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အညီ သေဘာရိုးြဖင့်ေဆာင်ရွက်
ေက
ြ ာင်း သက်ေသအေထာက်အထား ခိုင်လုံသည့် ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်
တစ်ဦးဦးကို ြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ငယ်၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးကို ြဖစ်ေစ၊ နိုင်ငံဝန်ထမ်း
တစ်ဦးဦးကိုြဖစ်ေစ တရားမေက
ြ ာင်းြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပစ်မှုေ ြကာင်းြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း
တရားစွဲဆို ြခင်း၊ အေရးယူ ြခင်းမရှိေစရ။
၁၀၅။ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်နှင့် ေကာ်မရှင်က တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသူသည် ဤဥပေဒအရ
လုပ်ငန်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရာတွင် ရာဇသတ် ကီး ပုဒ်မ ၂၁ အရ ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းများ ြဖစ်သည်
ဟု မှတ်ယူရမည်။
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၁၀၆။ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များသည် ဤဥပေဒအရ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရာတွင်
အဂတိတရား ကင်းရှင်းစွာ ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၀၇။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိရရှိထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဤဥပေဒပါ ရည်ရွယ်
ချက်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ကိစ္စများမှတစ်ပါး အခ
ြ ားနည်းြဖင့် အသုံးြပုခ
ြ င်းမှ ေရှာင်က
ြ ဥ်
ရမည်။
၁၀၈။ ဤဥပေဒက အပ်နှင်းေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ ေကာ်မရှင်ကချမှတ်ေသာ အဆုံးအဖ
ြ တ်သည်
အပ
ြ ီးအပ
ြ တ်အတည်ြဖစ်သည်။
၁၀၉။ ဤဥပေဒကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေကာ်မရှင်သည် ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ့၏သေဘာတူညီချက်ြဖင့် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒ ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ဥပေဒကဲ့သို့
အာဏာသက်ေရာက်သည့်အမိန့်၊ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ၊ ညွှန်က
ြ ားချက်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
များကို ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်
ေရးထိုးသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ

ကျွနု်ပ်လက်မှတ်

(ပု)ံ သိန်းစိန်
နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်

